Vrijblijvende
brainstormsessie bij
Designa Interieur in
Hilversum

Pauline Jorritsma (links) en Tyner Mulder
ontvangen u graag bij Designa Interieur voor
een inspirerende brainstormsessie.

Laat u inspireren
Bij Designa Interieur is alles erop gericht om woondromen te verwezenlijken.
Heeft u woonwensen? Maak gebruik van de speciale brainstormsessie en laat u
inspireren.
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Als het voorjaar zich aandient, hangen er veranderingen in de lucht!
De seizoenswisseling van winter naar lente is toch altijd de meest
ingrijpende en meest aangename. De lente betekent nieuw leven.
Langzaam maar zeker verschuift het dagelijks leven zich naar tuin en
terras en snuiven wij de zoete geur van een lange zomer op. Zoals
gezegd: het voorjaar is een seizoen van veranderingen. Veel mensen
kijken ook thuis om zich heen en willen iets anders, iets nieuws. Het
hoeft niet direct zo ingrijpend, maar een verfje op de muren of mooi
nieuw behang, andere gordijnen en fraaie, vrolijk gekleurde kussens
op de bank. Het zijn de kleine ingrepen, waarmee u uw interieur al
meteen een heel ander aanzien geeft. Misschien wilt u dat wel allemaal
en nog veel méér, maar heeft u er geen tijd voor, of u weet niet hoe
en waar te beginnen. In dat geval kan het inschakelen van een interieurdeskundige uitkomst bieden. Bij Designa Interieur in Hilversum bent
u voor een interieur- en stylingadvies aan het goede adres. Maar niet
alleen dat. Bij dit dynamische bedrijf kunt u tevens kennismaken met
alle interieur- en kleurentrends, de nieuwste interieurstoffen van vooraanstaande stoffenhuizen en een verrassende, speelse presentatie uit
de meest stijlvolle internationale meubelcollecties.

Goed luisteren
Pauline Jorritsma en Tyner Mulder helpen u graag op weg bij het
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creëren van een interieur dat bij u past. Zij kunnen goed luisteren, ook
als mensen soms niet op één lijn zitten. ‘Het inrichten van een huis >
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‘Wij willen onze
klanten graag beter
leren kennen’

is niet zomaar iets, het gaat vaak met veel emoties gepaard,’ vertelt
Pauline Jorritsma. ‘Mensen kunnen daarin vastlopen omdat zij het overzicht verliezen, zij weten niet waar en hoe te beginnen, of omdat zij er
samen niet meer uitkomen. Wij beschouwen het als een enorme uitdaging om juist in deze situaties met oplossingen te komen, waarmee
iedereen gelukkig is.’ Daarbij is het natuurlijk van belang dat je weet
waarover je praat en een goed overzicht hebt van de vele collecties
van uiteenlopende producenten, zodat je een match kunt maken waar
iedereen blij van wordt. Pauline: ‘Doordat wij alle belangrijke internationale woon- en interieurbeurzen bezoeken, weten wij op interieur- en
stoffengebied precies wat de trends zijn en wat er verkrijgbaar is. Hier,
in de showroom van Designa Interieur tonen wij een heel uiteenlopend
en verrassend scala aan meubelstijlen, interieurstoffen, verlichting en
zelfs kunst.’
Pauline en/of Tyner ontvangen nieuwe klanten het liefst rond de grote
tafel in de fraaie zaak in Hilversum. Daar hebben zij alles bij de hand
om een idee of advies te visualiseren. Een kamer vol stofstalen, materialen, kleurwaaiers, inspirerende boeken en tijdschriften, noem maar
op. Pauline: ‘Ik breng de overdaad aan keuzemogelijkheden graag
terug tot een overzichtelijk geheel. Het is belangrijk dat de bewoners,
alle gezinsleden, een fijn, warm en comfortabel huis krijgen. Dat kun
je alleen maar bereiken door naar je klanten te luisteren. Wij willen ze
graag beter leren kennen, zodat wij hen optimaal van dienst kunnen
zijn. En mocht het om een grotere verbouwing gaan, dan hebben wij
de kennis in huis om u ook daarbij te helpen, datzelfde geldt voor de
verlichting.’

Brainstormsessie
Heeft u plannen om uw interieur in een nieuw jasje te steken of gaan
uw woonwensen misschien wel veel verder? Bent u nieuwsgierig naar
wat de interieurspecialisten van Designa Interieur voor u kunnen betekenen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om een inspirerende
brainstormsessie bij te wonen over de mogelijkheden die uw interieur
biedt. U kunt bij Designa Interieur in Hilversum terecht voor een vrijblijvend, ontspannen eerste gesprek. Tyner Mulder: ‘Neem uw tekeningen, foto’s en plattegronden mee en laat u verrassen. Het eerste
rondje is van het huis. Wij zijn ervan overtuigd dat er een wereld voor
u opengaat!’
Neem contact op met Pauline of Tyner en maak een afspraak, zodat zij
ook echt een vol uur de tijd voor u kunnen nemen. U kunt tot 21 juni
2013 gebruik maken van de mogelijkheid een vrijblijvende brainstormsessie bij te wonen. 
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Designa Interieur
Oude Doelen 8a, 1211 CJ Hilversum.
Telefoon: 035 621 98 97
www.designainterieur.nl
info@designainterieur.nl
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