…projektowania bryły budynku jeśli patrzy się z perspektywy użytkownika i wnętrza. To już nie tylko funkcja, forma,
konstrukcja - ale także ogromna masa detali, które powodują że w domu dobrze się mieszka…

napisała Małgorzata Gorajska-Zaleska, absolwentka Politechniki Wrocławskiej

…pasją do projektowania wnętrz zaraziłam się podczas możliwości udziału w kursie, projektowania wnętrz,
zorganizowanym przez Akademię Wnętrz Ewy Romanow-Głowackiej we Wrocławiu. Tam pod okiem profesjonalnej
kadry i osób związanych z branżą projektową i designerską, udało mi się zrealizować swoje pierwsze projekty
Dzięki uczestnictwu w kursie, miałam okazję poznać od podstaw teoretyczny i praktyczny wymiar sztuki użytkowej.
Podczas kursu nauczyłam się, w jaki sposób można zaaranżować przestrzenie mieszkalne, na potrzeby klienta, w
kontekście odpowiednich narzędzi i z wykorzystaniem najbardziej istotnych wiadomości…

napisała Anna Zarzycka absolwentka ASP we Wrocławiu

... jestem bardzo zadowolona z udziału w 2 kursach: Home Staging i Projektowania Wnętrz. Początkowo nie mogłam
się zdecydować, który kurs wybrać i uczestniczyłam w dwóch. Wiedza obu kursów świetnie się uzupełnia. Szczególnie
ważne były dla mnie szkolenia branżowe, podczas których otrzymaliśmy profesjonalne materiały do pracy, a przede
wszystkim bezcenną praktyczną wiedzę w zakresie projektowania wnętrz. Uważam, że przekazywana wiedza zawsze
powinna być podparta praktyką. Ja zdobytą wiedzę od razu zastosowałam w praktyce, ponieważ wykończyłam i
umeblowałam apartament, który po tygodniu wynajęłam. Klienci nie szczędzili komplementów, na temat aranżacji i
wykończenia. Także nauka nie poszła w las. Szczerze polecam zarówno kurs Home Stagingu jak i kurs Projektowania
Wnętrz...

napisała Dorota Wróblewska, pośrednik nieruchomości, prokurent i współwłaściciel prestiżowego biura Jot-Be
Nieruchomości we Wrocławiu

... Do zajęć w ramach Akademii Wnętrz Ewy Romanow-Głowackiej przystępowałam z wielką ciekawością ale i obawą,
czy jako osoba nie związana zawodowo z projektowaniem wnętrz poradzę sobie z programem. Kurs przeszedł jednak
moje najśmielsze oczekiwania. Dzięki niemu miałam możliwość pogłębienia mojej dotychczasowej wiedzy z zakresu
projektowania, ale przede wszystkim uwierzyć w siebie i własne możliwości aranżatorskie. Poznałam niezwykle
kreatywne osoby, fascynująca była możliwość zobaczenia Was przy pracy, gdy obraz czy skrawek materiału stawały
się inspiracją do stworzenia projektu całego wnętrza. Kurs polecam wszystkim tym, którym bliskie są tematy
związane z aranżowaniem przestrzeni. Profesjonaliści będą mieli okazję zapoznać się z branżowymi nowinkami w
ramach spotkań z producentami z sektora wnętrzarskiego. Natomiast osoby nie związane zawodowo z
projektowaniem poznają warsztat projektanta zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej świetnie się przy tym
bawiąc...

napisała Iwona Jurczyk-Karpowicz

