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עיצוב פנים - בניין ודיור
 

> מדריכים
 

> מדריכי בנייה ירוקה
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אולם אחר: כך מעצבים אולם תצוגה חכם
שילוב של עיצוב נעים עם טכנולוגיה חכמה יכול להשפיע לא מעט על איכות יכולת המכירה של אולם

תצוגה. הנה דוגמא

 משימת העיצוב של אולם התצוגה של אלומתריס הופקדה בידי סטודיו BRIGHT UMBRELLA בניהולם של המעצבים אולה אלישר
וגיל שמעוני שהחליטו שאת התכנון כאן צריך להתחיל מנקודת מוצא בסיסית מאוד. עיצוב החלל נולד מתוך קונטקסט של חלונות

ופתחים ועוסק במבטים על מוצרי החנות ודרכם, כשהחלל מושתת על משחק של נקודות מבט שונות ורבות ביחס לכל מוצר כאשר בכל
מבט ניתן לראות מוצרים נוספים או אוירות שונות המתאימות לסגנון המוצר. 

 
במוצר הטכני והפשוט לכאורה קיימות איכויות רבות וטכנולוגיה מתקדמת וחדשנית אך מעבר לכל לחלון יש השפעה משמעותית מאוד
על האווירה בחלל ועל עיצובו. כך, לקוח הקצה באולם התצוגה מקבל מבט מעמיק על כל האפשרויות שעומדות בפניו בתחום כאשר

החלל מעוצב כך שכל סגנון עיצובי מוצג לצד כל המוצרים הרלוונטיים אליו. החלל שואף לשמור על אווירה משפחתית חמה באמצעות
סגנון העיצוב החם והמוכר בחללים השונים באולם, כשהריהוט בחנות יוצר סצנות ביתיות בהן המוכר יכול לקיים שיחה קרובה ולא

רשמית עם הקונה ומעבר לכך, יכול הקונה לדמיין את עצמו בביתו לצד חלון כזה או אחר. 
 

המוכר בחנות מצויד בטכנולוגיה מתקדמת וביכולת שליטה מרחוק על כל המערכות כך שהצגת המוצרים מול הלקוח קלה וזורמת,
כשמערכת זו היא תוצאה של חשיבה על כל תהליך המכירה ועל כיצד ניתן להפוך את האולם עצמו לכלי עבודה בידיו של המוכר.

הטכנולוגיה היתה הפתרון האחרון והפשוט ביותר וזאת במטרה להשלים מערך שלם של מולטימדיה, תאורה, תנועה, זרימה ונגישות
בחלל. 

 
בואו לסיור:
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צביעת הביתצרכנותמדריכי שיפוץארגז כלים לצביעהעשה זאת בעצמךמדריכי עיצוב פניםעדיף מאוחר: 5 פעולות בבית שאתם חייבים לעשות עכשיו
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