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 یمجتمع تجار یداخل ونیدکوراس یطراح
در مورد نحوه  یکل  یتصور م،یشو یم یگرید ی/ عموم یتجار یهر فضا ایهتل، رستوران  د،یمرکز خر کیهر بار که وارد 

تا به حال  ای. آردیگ  یآن ها در ذهنمان شکل م  یمشاغل تجار نیخودمان و همچن یازهایساختار و تناسب فضا با ن ،یطراح

تا به حال به  ایآ  د؟یشده باشد متوقف شده ا یزیو برنامه ر یطراح دیباخاص  یفضا کیچگونه  نکهیاز فکر کردن و تصور ا

 یم ط،یمح کیخاص به  یالگو  ای عنصر  کیفضا، با اضافه کردن  کیکه طراحان و معماران در   دیموضوع فکر کرده ا نیا

به بانک  ای دیکن  یمراجعه م دخو یمحل دیکه به مرکز خر  گریدفعه د دیبتوان دیبرسانند؟ شا نندگانیرا به ب یامیخواهند چه پ

که   یتجار یفضا کی. دیآن فضا را مشخص کن  یتجار یداخل یطراح اتیخصوص دیکن  ی. سعدیکار را انجام ده  نیا  دیرو یم

خرده  یشده است. چه در محل کار و چه در فروشگاه ها لیضرورت تبد کیامروز به   یایشده باشد، در دن یخوب طراح

 کیدارد.  انیکارکنان و مشتر  تیدر رضا ییمناسب فضا نقش بسزا ونیدکوراس دمانیو چ یزیر هو مغازه ها، برنام یفروش

 کیتواند منجر به تحر یشلوغ، م طیمح کیکه   یکند، در حال  یم جادیدر افراد ا یاحساس مثبت  ر،یگرم و دلپذ  یتجار یفضا

 شود. یحوصلگ یاعصاب و ب

شوند.  یبا دقت بررس ،یطیو چه مح یکیزیچه ف ،یتجار یامالک و مجتمع ها  یاست که همه جنبه ها  یضرور نیبنابرا

از جمله شرکت   یداخل یطراح یشود. اکثر شرکت ها یمطرح م یمجتمع تجار ونیو دکوراس یداخل یکه طراح  نجاستیا

دکوطرح، خدمات  یداخل ونیو دکوراس یمعمار رکتش یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یمعمار

قرار دهند. اما قبل از آن  زیعز  انیکارفرما  اریرا در اخت ریو دلپذ کیش یطیدهند تا مح یارائه م  یتجار یفضاها یرا برا یطراح

 به چه معناست. یتجار یداخل ونیدکوراس یطراح مینیبب دییایب

ها، رستوران  یو مغازه ها، ادارات، الب یخرده فروش یمختلف مانند فضاها یتجار یمربوط به فضاها یتجار یداخل یطراح

شود. در  یآغاز م  یزیبرنامه ر ندیبا فرا یتجار یفضاها یطراح یها دهیاست. ا  یاستفاده عموم  یمکان ها برا ریها و سا

 پردازند. یفضا م یریو اندازه گ یآمده و به بررس  ماش یبه مجتمع تجار یکار، طراحان داخل  یاابتد 

 یمجتمع تجار یداخل ونیدکوراس یطراح قیدق یماهر و اجرا یفضا، طراح تیریخالقانه، مد یخوب، تفکر طراح یزیر برنامه

 یم بیکه بدون زحمت با هم ترک  یداخل یطراح یها کیخوب است. با استفاده از تکن یتجار یفضا کینکات  نیاز مهم تر

کنند. اگرچه   یم یرویپ یاز آن ها از سبک خاص  کیکه هر   دیکن  جادیارا   یزیانگ  جانیه یتجار یفضاها دیتوان یشوند، م

شوند، اما مشخص شده است که  یو متوجه آن نم ستیاکثر افراد قابل توجه ن  یخوب معموالً برا یتجار یداخل یفضا

 طیدر آن مح شتریب مانبخشد و مردم را به گذراندن ز  یبهبود م یقابل توجه زانیافراد را به م  یو انرژ یبازده رامونیپ یفضا

 دهد. یم زین یشتریبه رشد کسب و کار شما رونق ب ن،یکند. بنابرا  یم قیتشو
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 نیا  ایموجود در فضا استفاده کند  یممکن است از سبک طراح یمجتمع تجار یداخل ونیدکوراس یطراح یبرا یداخل طراح

دفاتر  ،یشرکت یها یمانند الب ییمدرن و معاصر، در فضاها یکند. به عنوان مثال، سبک طراح  جادیا  دیسبک کامالً جد کیکه 

تواند  یم زین یتجار یداخل یحال، طراح نیمحبوب است. با ا اریبس یدولت یارک  یها طیمح ای یو تکنولوژ یمتمرکز بر فناور

 یسبک یشما ممکن است دارا یاستفاده کند. به عنوان مثال مجتمع تجار  یو همان سبک قبل ردیگذشته الهام بگ  یز روندهاا

 نیشما را بر هم یتجار مجتمع ونیدکوراس یتوانند طراح یم یباشد. طراحان داخل یبلند و رنگ گرم یبا ستون ها یروم

 اساس انجام دهند.

آن. به طور   یرونیب یکند، نه نما  یم نییآن تع  یداخل یساختمان را فضا ایملک  کیشود، هدف  یطور که گفته م همان

 یبا فضاها یگریهر شهر د ایشود. تهران، اصفهان، مشهد  یآن مشخص م  یداخل یبا طراح یتجار یمشابه، هدف هر فضا

نرسند.  تینکرده باشند، ممکن است به موفق یخود طراح کنندگانو مراجعه   انیمشتر یرا برا یخوب یتجار یاگر فضا  ک،یش

ظاهر و  ییبایز شیافزا  یدر هر سازه، برا ییبایبا عناصر ز یکاربرد  یمعمار بیبه عنوان هنر ترک یداخل ونیدکوراس یطراح

 یساخته م ارکسب و ک  کیتحقق اهداف  یمعموالً برا یتجار یشود. فضاها یو آرامش استفاده م یاحساس راحت  جادیا

تحقق  یبرا یملک تجار ایهر مجتمع  ن،یرستوران باشند. بنابرا ایتوانند فروشگاه، دفتر، انبار  یم یتجار یفاضاها نیا  شوند.

 ای یشرکت تجار کیوجود دارد که  یمتعدد لیدارند. دال ازین یخاص یتجار یداخل ونیدکوراس یاهداف خود به طراح

 خود کمک بخواهد. یفضا یبرا یتجار یداخل یاز طراح  یسازمان دولت

 یمطلوب، برا یداخل ونیدکوراس یفضا با طراح کی یتجار یو مغازه ها، فروشگاه ها و مجتمع ها یخرده فروش یفضاها در

کند تا   یم قیرا تشو انیشود و مشتر یمراجعه کنندگان در فروشگاه ها م شیدارد و باعث افزا یشتریب تیجذاب انیمشتر

 کیطراح ممکن است از  کی ،یادار  یکنند. در مورد فضا  یتجار تمعموجود در مج یکاالها  یرا صرف بررس یشتریزمان ب

 کیو برند شرکت را نشان دهد. به عنوان مثال،  ریاستفاده کند که تصو  ییالگو  جادیا  یبرا ،یتجار یداخل یترفند طراح

را بهتر نشان  دخو تید تا موضوع فعالکن  نیمدرن و معاصر تزئ یخود را با موضوع یادار  یتواند فضا یم یشرکت فناور

باشد که  ییغذاها  یمنطقه ونیآن، منعکس کننده دکوراس  یداخل یرستوران ممکن است بخواهد فضا کیدهد. در مقابل، 

 کند.   یسرو م

 یطراح یو اجرا یزیبرنامه ر ،یمفهوم ساز نهیدر زم یمتخصص حرفه ا کی ست؟یک  یخوب و حرفه ا یمتخصص داخل حاال

پروژه تا  یشود. آن ها خدمات مورد نظر را از مراحل مفهوم یشناخته م یتجار یبه عنوان طراح داخل یتجار یفضاها یداخل

 دهند. یآن، ارائه م  یقسمت عمران یبرا یزیبرنامه ر

مورد  یامکانات مختلف طراح  یرا برا یشنهادیپ یفضا ،یداخل یپروژه طراح تیریبا مهارت در مد یتجار یفضا طراحان

. رندیگ  یموجود، در نظر م یاز فضا  شتریاستفاده ب  یرا برا دمانیچ یها دهیدهند و هدف و ا یقرار م یابیمطالعه و ارز

را در محل ساخت و ساز انجام  ازیمورد ن یها یریمراحل ساخت را نظارت کنند، تمام اندازه گ یشود طراحان داخل یم هیتوص

 یکار به طراح کمک م  نیکنند. ا  یو بررس هیرا ته یساختمان یها تیفعال هیکل  یامشخصات و نقشه ه یدهند، و برگه ها
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به  یابیو دست یمشتر یازهایمسئول تمرکز بر ن یتجار یطراح داخل کیکند.   ییرا نها یو اصل یکل  اتیکند تا تم رنگ و جزئ

 یمعمار، صاحب مجتمع تجار ،یطراح داخل نیجلسه ب کی یبا برگزار ندیفرا نیباشد. ا یشده، م نییدر بودجه تع یعال  جینتا

جلسه عنوان کرده و در  نیرا در ا ییها دهیافراد ا  یشود. همه یاست، آغاز م  یکه مسئول پروژه تجار  ،یپروژه مشتر ریو مد

 کنند.  یبودن آن صحبت م ریمورد امکان پذ

 زیر مشاهده می کنید:شرکت دکوطرح را در  یمجتمع تجار یداخل ونیدکوراس یطراحتصاویر مرتبط با 

   

   

 

 

 

 

 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ترین معماران ایرانیشرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح گروهی زبده از بهترین و باتجربه

بازسازی اداری، تجاری و منزل، های معماری از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی، در ایران و کشورهای همسایه انواع پروژه

کند. این گروه به مدیریت مهندس ابراهیم حبیبی و احسان حبیبی هم اکنون تعمیرات، نما و سایر خدمات دیگر را ارائه می

 باشد.رسانی مشغول میدر منطقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمت

https://decotarhco.com/


 

Decotarhco.com  شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح 

باشد کت طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم است جلب رضایت مشتری و کارفرما میترین فاکتورهایی که در یک شر از مهم

هنگامی که در محیطی زندگی می کنید باید عالوه بر زیبایی حس امنیت و آرامش را طراحی کنید، که این عمل به وسیله 

انجام شده را به عنوان نمونه   هایتوانید تمامی پروژهدر دکوطرح شما می .شودشرکت های دکوراسیون داخلی محقق می

 ی رایگان ما از ما بپرسید.کار ببینید و هر سوالی که داشتید در مشاوره

های خود را شروع های معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه فعالیتشرکت

داخلی با کاربری های مختلف مانند مسکونی، اداری، ویال، تجاری و کنند که با مراجعه به آنان خدماتی از جمله طراحی می

مشغول  1389کار در این زمینه که از سال های کهنهتوصیه ما به عنوان یکی از شرکت .غیره به شما ارائه داده خواهد شد

ای شرکت های دکوراسیون به کار بوده این است که قبل از شروع به انتخاب دکور برای منزلتان سعی کنید که نمونه کاره

های معماری و فراموش نکنید که برخی از شرکت .ها اطالع پیدا کنیدداخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و از قیمت آن

دکوراسیون داخلی کیفیت بیشتری در زمینه های کاری خود به کار فرما ارائه می دهند که از هزینه باالتری نیز برخوردار 

گامی که تصمیم به بازسازی فضای خود دارید بهتر است که یک بار به صورت اصولی و درست انجام همچنین هن .باشدمی

 .تری برای شما ماندگار بماندگیرد تا مدت طوالنی

یکی دیگر از مزایای شرکت معماری دکوطرح صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه، نظارت و اجرای دقیق است که ما آن را برای 

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح در تهران به عنوان یک شرکت معماری  . آوریمعزیز به ارمغان می  شما کارفرمایان

کند و ما همواره در این شرکت و دکوراسیون داخلی، بسته به نیاز مخاطب و با توجه به ضوابط نظام مهندسی فعالیت می

ها با داشتن و به م و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سالسعی کرده ایم بهترین عملکرد در حرفه خود را داشته باشی

کار گیری کادری مجرب و حرفه ای در تمام زمینه های ساختمان در خدمت شما کارفرمایان عزیز هستیم و این اطمینان خاطر 

 . را به شما خواهیم داد که می توانید پروژه های خود را با خیالی راحت به ما بسپارید

ها تجربه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح با داشتن متخصصین با تجربه و کاردان، و همچنین سال گروه

ی کاری موفق در زمینه پروژه های ساخت، بازسازی و دکوراسیون داخلی، توانسته است به برندی معتبر تبدیل شود تا اعتماد 

رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد. همچنین با ارائه جز به جز مراحل شما کارفرمایان عزیز را جلب کرده و نهایت 

گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح   .پروژه های خود، شما را در جریان تک تک نکات قرار داده است

در رفع مشکالت و بهتر کردن شرایط،  با شناسایی دقیق مشکالت هر سازه، آن را با دقت بررسی کرده و کمک متخصصان خود،

 .می کوشد

ها را با دقت رعایت کرده و همواره گروه دکوطرح با دانستن تمام نکات مورد نیاز برای طراحی و اجرای یک سازه، همه آن

الوه سعی کرده است تا ضمن حفظ امنیت و آرامش شما عزیزان، فضایی زیبا با ظاهری متفاوت را برای شما ایجاد کند تا ع

 .آن محیط، شما نیز از گروه دکوطرح نهایت رضایت را داشته باشید  بر داشتن احساس آرامش در
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 با ما تماس بگیرید!

 

 شرکت دکوطرح تماس با
 برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های اجتماعی در بخش زیر قابل کلیک هستند.

 09199191741     |         ۰۹۱۲۱۴۷۱۸۴۷       |       09122460089 همراه تلفن

021 - 26549173 تلفن دفتر  

عصر  6صبح الی  8شنبه تا پنجشنبه   کاری  ساعت  

 decotarhco.com تیوبسا

 decotarhco@ نستاگرامیا

 decotarhco@ تریتو

ebi_hbbi@ تلگرام  

info@decotarhco.com لیمیا  

 www.castbox.fm/ch/4571986 باکس کست

www.youtube.com/channel/UCjxQiU_VaVkPikDpl2_O52g وبیوتی  

www.aparat.com/decotarhco آپارات  

 زیر خیلی سریع وارد سایت شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح شوید QRبا اسکن کد 
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