
*  ת פנים/המדריך לבחירת מעצב

בחרתי להשתמש בלשון נקבה במדריך אבל המדריך מתייחס באותה מידה  * 

....גם למעצבים



רגע לפני בחירת המעצבת  
כמה טיפים בדרך לבחירה הנכונה

  שבו בחלל אותו תרצו

עצמו עיניים  -לשנות

ונסו לדמיין מה יעשה 

נסו  , טובלכם הכי 

לדמיין את החלום 

,  בגודל, בצבע-שלכם

עם כל  , בצורה

,  השטיח, התמונות

סוג  עם ,האקססוריז 

מה כל , והעץהאריח 

,  שיעשה לכם טוב

וירגיש לכם נכון לגבי  

אותו החלל אותו אתם  

.רוצים לשנות

 עכשיו פקחו עיניים קחו דף

נייר ורשמו עליו את כל מה 

בלי לחשוב  , שתרצו לעשות

-על תקציב

יש לכם את כל ההון שבעולם  

ובעזרתו תוכלו להגשים כל

.מה שחלמתם עליו



  אספו מרחבי

הרשת תמונות של  

החלל אותו אתם  

-רוצים לשנות

תמונות שאהבתם  

,  שהצבע-במיוחד

התאורה  , הסגנון

והחומרים הרשימו 

קלעו לטעם  , אתכם

עשו  -ולסגנון שלכם

.לכם הרגשה טובה

 ועכשיו כל מה שנשאר זה

להחליט לקחת מעצבת  

-שתגשים לכם את החלום

יש כל כך ? אבל את מי

אז בואו נעשה .... הרבה

.לכם קצת סדר



-ארבעת ה 

ככל שיותר סעיפים מהרשימה יתקיימו עבורכם  
יותרהבחירה שלכם תהיה מוצלחת ונכונה כך 

רצוי שמשרד  -פיזית קרבה 

המעצבת יהיה בקרבת מקום  

:  המגורים שלכם מכמה סיבות

היכרות המעצבת עם הספקים 

בעלי המקצוע , השונים 

,  והחנויות השווים באזור שלכם

הפיקוח השונים של  בשלבי 

העבודה הפגישות בניכם יקבעו 

בזמינות גבוהה ובקלות רבה  

אין סיבה לבחור מעצבת  .)יותר

מתל אביב אם אתם גרים 

(.בחיפה

את הניסיון שיש  בדקו -ניסיון 

למעצבת בתחום אותו אתם  

-מעוניינים לשנות

? האם היא מתמחה בתכנון

בסטיילינגהאם היא עוסקת רק 

?או גם וגם? והלבשת הבית 

האם יש לה ניסיון עם דירת  

ניסיון  ? הקבלן שרכשתם

בעבודה מול מחלקת שינויי  

?דיירים



יתרון גדול למעצבת  -אתר

שם תוכלו  -שמתחזקת אתר

,  לראות פרויקטים שביצעה

וסגנון  , בלוג, כתבות אם יש

חפשו משהו שיתאים  . עיצובי

.לכם

אם יש לכם המלצה -המלצות

מחברים  , על המעצבת משכנים

זה מצוין כך בדיוק תוכלו לדעת  

והאם היא -מי יעמוד מולכם

לא תמיד מי  )מתאימה לכם 

שהתאימה לחברים שלכם  

חפשו  (. תתאים גם עבורכם

המלצות באתר המעצבת ואל  

תתעצלו להרים טלפון ולשאול  

.  אודותיה



ומה שביניהם-תקשורת, כימיה 

:שאלות שאפשר לשאול

.....מה הניסיון שיש לך עם 

?מהו? מסויםהאם את עובדת בסגנון 

?איך את בלוחות זמנים

?את יודעת לתת אומדן מחירים

יש לך צוות של בעלי מקצוע שאת  

?עובדת איתם

-ספרי לנו על התהליך של עיצוב פנים

?מה זה אומר מבחינתך

כיצד ? את עושה פיקוח על העבודה

?זה עובד

אחד הדברים שלמדתי  , יתקיימו-לצערי לא מספיק שכל ה

.  עם השנים הוא החשיבות הגדולה שיש לקשר שלי עם הלקוחות

וכדי , הוא דרך שאתם עומדים לעבור, תהליך של שיפוץ הוא מסע

ולא סבל כמו שבוודאי שמעתם  )שהדרך תהיה גם חוויה מהנה 

הדבר הכי חשוב  -(מהרבה חברים שלכם שעברו תהליך כזה

גם אם היא נחשבת  , שייווצר בינכםהקשרבבחירת מעצבת זה 

,  גם אם הייתה נהדרת עבור החברים שלכם, למעולה בתחומה 

,  לדבר, הכי טוב זה להרים טלפון. לא בטוח שתתאים עבורכם

,  האם היא קשובה לכם, להתרשם מאופן השיחה, לשאול שאלות

האם ניסתה להבין , האם ידעה לשאול את השאלות הנכונות

.  אתכם



מפגש

דרך נוספת להיות בטוחים בבחירה נכונה של המעצבת 

שיחה פנים אל  -אין כמו קשר אישי-היא להיפגש איתה

אני יודעת שיש מעצבות שנפגשות לשיחות הכרות . פנים

כי יש לי  -אני לא נוהגת כך -תשלום לא מחייבות וללא 

למי שכן  ... )מספיק חברות וחברים איתם אני נפגשת לקפה

מעוניין להיפגש אני וחלק מהקולגות שלי מציעות פגישת  

יעוץ ואבחון החלל שאותו אתם  , כך גם תרוויחו מיקוד-ייעוץ

,  רוצים לשנות וגם תוכלו להתרשם ולבחון את הקשר

....(ו"האני מאמין וכ, היכולות

הקשבה ותהליך חוויתי

תהליך של  , אני בטוחה ששמעתם לא מעט על תהליך שיפוץ 

לא תאמינו אבל אפשר לעשות  . חוויה , דרך-שיפוץ הוא מסע

אתם עומדים לבלות עם . את זה ואפילו להנות מהדרך

ברכישה של  )חודשים ועד כמה שנים 3המעצבת תקופה שבין 

לפעמים  , תקופה בה תקבלו החלטות, (בניית בית, דירת קבלן

לפעמים כואבות ואם חשוב לכם להיות חלק  , לא פשוטות 

להיות מעורבים כדי להגיע לתוצאות שיהיו נכונות  , מהסיפור

וטובות עבורכם תעשו לעצמכם טובה ותבחרו במעצבת שתדע  

,  להבין לעומק את החלומות והצרכים שלכם, להקשיב לכם

שתדע לתעדף נכון את הרצונות אל מול היכולת התקציבית  

למקסם את המשאבים שעומדים לרשותכם בצורה -שלכם

-או כמו שאני קוראת לזה. הטובה והנכונה ביותר עבורכם

.לספר את הסיפור שלכם



,תבחרו מעצבת , תתחילו לעוף –ועכשיו 
-ויאללה צאו להגשים את החלום בדרך מהנה 

!שיהיה בהצלחה 

למעוניינים בשיחת ייעוץ הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ממש כאן  

http://bit.ly/rontadmordesignואחזור אליכם ממש בהקדם.

http://bit.ly/rontadmordesign

