שמי ענת פרידמן ואני מעצבת פנים
אשמח לבנות קונספט עיצובי שיתאים לכם,
וללוות אתכם בתהליך הבניה ...עד שתרגישו בבית.

אני מזמינה אתכם עכשיו ליצור עימי קשר לפגישת היכרות  -חינם וללא התחייבות

בפגישה תלמדו על אופן הליווי שלי :
כיצד לעשות את הבחירות הנכונות המתאימות לכם ולטעם שלכם
כיצד להיצמד לתקציב ,ולהימנע מבזבוז כסף כתוצאה מבחירות מוטעות

כיצד לעבור את הדרך בבטחה ובהנאה.
אתם מוזמנים לקרוא את הדפים המצורפים ולעיין באתר
http://www.anatfri.com
אשמח ליצירת קשר ,

יום נעים . . . . .

ענת

פרידמן

מבט אחר – עיצוב פנים
נייד 050 – 205-6633

ענת
מי אני?

פרידמן

מבט אחר – עיצוב פנים
נייד 050 – 205-6633

ענת פרידמן  ,נשואה  1 + 4 +נכד ,בעלת ניסיון חיים ועבודה בתכנון ועיצוב פנים וחוץ.
ענת עוסקת בתכנון ועיצוב בתים ובתי עסק.
העבודה מתאפיינת ביצירתיות ,חדשנות ומקצועיות תוך הקפדה על הפרטים הקטנים,
ושמירה על קו נקי ,יעיל ויוקרתי.
העיצוב הוא ככלי ביד היוצר ,שיותאם אישית לכל לקוח ,בהתאם לאישיותו ורצונו.
"החלטתי ליישם חלום מזה שנים בלימודי עיצוב פנים במכללת בילדינג ,בגעש".
מטרות -

" כל רצוני הוא להפוך את החלום למציאות "

היכולת להפוך את הבנייה לחוויה נפלאה תחת בקרה תקציבית.
ליווי צמוד וזמינות עד לסיום הפרוייקט ,וכן שמירה על קשר גם לאחר סיום.
יצירת מרחב חיים חדש שישפר את תנאי החיים ,בו הלקוח ירגיש הכי טוב שבעולם.
ההקשבה היא המפתח להבנת הצרכים שיובילו לתכנון ועיצוב אופטימאלי.
דגש נוסף ,הוא עמידה בתקציב כתנאי הכרחי של העבודה.
ייחודה ביכולת השילוב בין הרצונות והשאיפות שלכם לבין היכולת שלה לתרגמם לעיצובים
מדוע צריך מעצבת פנים ? ומה כולל הליווי ?
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יצירת חשיבה משותפת בין הלקוח ומעצבת הפנים.
הליך המתחיל בשלב בניית הרעיון ,הגשת תוכניות העבודה,
ליווי ופיקוח הבניה עד לסיום.
תשומת הלב החל מבניית הקשר לעבודה משותפת.
אופציות הגשות התוכניות  :דו מימד ,תלת מימד ,פריסות
תכנון נכון  -לחלל מעוצב ,מרשים ,מזמין ופונקציונאלי.
יצירת מרחב חדש שיהיה כיף לגור בו ,ולחזור אליו בסופו של יום
התאמה בין צרכי הלקוח למבנה החדש.
תכנון תקציבי נכון –
עבודת המעצבת תחסוך עוגמת נפש ,שגיאות וטעויות,
הקפדה על הוצאות עד לחסכון כספי ,ומניעת הוצאת מיותרות ובזבוז סתמי.
סיוע בבחירת חומרים ,אביזרים ,צבעים ,רהיטים ,תאורה ועוד..
סיוע בבחירת בעלי המקצוע  ,פיקוח ,תוך השגת מחירים טובים.
פנג שוואי – ארגון הבית וסביבת המגורים על פי תורת הכיוונים הסינית.

קצת על . . . .

תכנון ועיצוב בתים

כאשר עומדים לפני תכנון בית חדש או שיפוץ בית קיים ,
אתם ניצבים מול הדברים המצריכים חשיבה ותכנון נכון של ההשקעה
כספית לתוצאת בנייה איכותית ומהנה.
הליך העבודה בנוי מיצירת חשיבה משותפת בין מעצבת הפנים ללקוח
שיביא לבניית הרעיון וממנו יצאו תוכניות העבודה ועד לסיומן הביצועי.
ענת תלווה את הבנייה ומלוא תשומת ליבה תינתן להליכים המבוצעים
בשטח תוך עדכון הלקוח על כל צעד וצעד.
מעצבת הינה עין תומכת המלווה את תהליך הבנייה.
קשרים עם אנשי מקצוע
עבודתה כמעצבת פנים מאפשרת לה להרחיב
את קשת אנשי המקצוע בכל תחום.
יכולת התמרון בין בעלי מקצוע הוא כמו "נשק" ביד היוצר.
יכולת שיתוף הפעולה עם כולם והכוונת העבודה ,מסייעת בעדה להגיע
לתוצאה הסופית והמוצלחת ,והעין תמיד פקוחה ,עבורכם.

אתם מוזמנים לעיין באתר ולהתרשם
אתר http://www.anatfri.com -
אשמח להעביר שמות של לקוחות בזמן בנייה
ובסיום בנייה לקבלת חוות דיעה.
שלכם,

ענת פרידמן.

נייד – 050-3055522
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