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مونية البوراري: المغاربة يفضلون االستعانة بخدمات مهنيين في مجال الديكور

كشفت مهندسة الدیكور المغربیة مونیة البوراري، أن مختلف فئات المجتمع المغربي باتت تبحث عن الراحة النفسیة داخل بیوتها، عبر االستعانة بمهندسي الدیكور، مشیرة إلى أن دور المختصین هو وضع اللمسة التنفیذیة أو االستشارة الفنیة الشيء الذي یفند إشاعة ارتباط هندسة دیكور

المنازل باإلمكانیات المادیة الكبیرة.

وخصت مهندسة الدیكور مونیة البوراري جریدة “أكورا” اإللكترونیة بهذه الدردشة:

 مهندسة الدیكور - مونیة البوراري
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هل تعتقدین أن هناك اهتماما بمجال الدیكور المنزلي من قبل بعض المغاربة؟

بكل تأكید، هناك اهتمام كبیر بكل ما یهم الدیكور، وخیر دلیل على ذلك، أن الفیدیوهات التي ینشرها بعض “الیوتوبرز”، والتي تخص تغییر دیكور غرف النوم أو الصالونات أو المطبخ غیرها، تحظى بنسب مشاهدة كبیرة.  فما یالحظ في الوقت الراهن، أن الكثیر من المغاربة أضحوا یهتمون

بالدیكور الخاص بمنازلهم وبمحاولة خلق فضاءات مریحة بالنسبة إلیهم.

هل وصل األمر إلى حد االستعانة بخدمات مهندس الدیكور؟

فئة كبیرة من المغاربة أضحوا یفضلون االستعانة بخدمات مهنیین في مجال الدیكور الداخلي والمهندسین، وذلك بفضل تجارب المقربین منهم والذین غالبا ما یكونون راضون عن الخدمات التي یقدمها مهندس الدیكور، ومقتنعون باألفكار والحلول التي تقدم لهم، سیما أن األمر سیجنبهم الوقوع

في بعض األخطاء عند تجدید دیكور المنزل مثال، أو مواجهة بعض العراقیل. كما أن بعض المغاربة، ومن خالل تجاربهم السابقة والتي تعتبر فاشلة، یقتنعون بفكرة االستعانة بخدمات مهندسي الدیكور، والخروج من دائرة الخطأ.

هل االستعانة بخدمات مهندسي الدیكور یقتصر فقط على الفئة المیسورة، أم أن الفئات المتوسطة أیضا تطلب استشارتهم؟

یالحظ، خالل السنوات األخیرة الماضیة، أن جل الفئات صارت تطلب استشارة مهندسي الدیكور الداخلي، سواء تعلق األمر بالفئات المیسورة أو المتوسطة، واألكثر من ذلك یالحظ أن الفئات والتي لها دخل محدود، تفضل االستعانة بخدمات مهندسي الدیكور واألشخاص المتخصصین،

باعتبار أنه غالبا ما یضعون میزانیة محددة، یحرصون على عدم تجاوزها، من أجل ذلك، یكلفون المهندس بمهمة الدیكور، والذي یساعد على عدم تجاوز تلك المیزانیة، ویقترح حلول وأفكار مناسبتین لمیزانیة الزبون.

وأود اإلشارة إلى أن هناك اعتقاد خاطئ بأن االستعانة بمهندس الدیكور یكلف الكثیر من المال، وهي الفكرة التي البد من التراجع عنها، باعتبار أن الواقع غیر ذلك. كما أن مهندس الدیكور، یمكن أن یقدم للزبون بعض النصائح، دون أن یتكلف بتنفیذ الدیكور.
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@mbcreas décoration design d'intérieur travaux de finition clé en main Aménager
une #chambreenfants  peut s`avérer, parfois, un vrai casse-tête. MB Créas vous présente un bel article
où vous ne devez pas faire compromis entre le confort et le côté esthétique. Plongez dans la galerie et
laissez-nous vous inspirer pour en profiter! Peu importe si vous recherchez une déco chambre
enfant ou vous rencontrez des difficultés pour trouver un meuble de design original- il y en a pour tous
les goûts!
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