To, po czym chodzisz,
ma znaczenie
Swój pierwszy dywan zaprojektowała dokładnie 5 lat temu, kiedy
odkryła metodę ręcznego taftowania i wspaniałe możliwości, jakie
daje. Całe życie towarzyszy jej zamiłowanie do wnętrz i dizajnu, ale to
właśnie fascynacja wzornictwem dywanowym jest jej największą miłością. Może mówić o nim godzinami. Poznajcie Magdę Komorowską,
założycielkę marki Dywanowy.com, dobrego przewodnika po fascynującym świecie dywanów.

Już jako mała dziewczynka potrafiła w odpowiedniej skali rozrysować na kartce plan swojego pokoju i z pasją zmieniała jego wystrój.
Jak wiadomo, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń, więc
niedawno wróciła do tych z dzieciństwa – postanowiła dzielić się
z innymi swoją wiedzą i zamiłowaniem do wzornictwa dywanowego.
„Dywan zbliża ludzi, wokół niego dzieje się życie. Jest synonimem
ciepła, miękkości, domowego zacisza. Wierzę, że warto otaczać się
dobrze zaprojektowanym wzornictwem, ponieważ piękno wpływa
na nasze samopoczucie. Dbanie o nasze wnętrza to więc dbanie
o siebie” – mówi Magda.
W parze z pasją idzie profesjonalizm i zaangażowanie. Magda
zna ofertę niemal każdej ze światowych dywanowych marek, dzięki
czemu w ramach swoich działań pod marką Dywanowy, może
fachowo doradzać klientom, jaki dywan będzie dla nich najlepszym
wyborem „Mam dostęp do produktów wielu dywanowych marek
i producentów. Spośród nich mogę zaproponować ten, który w naturalny sposób wyrazi twoją indywidualność. W bezpośrednim kontakcie,
który cenię sobie najbardziej, doradzę, który z nich może stać się perełką
w twoim wnętrzu” – mówi Magda.
Kreatywność i nieustanna chęć tworzenia obudziły w niej pomysł,
żeby s amodzielnie stworzyć wyselekcjonowaną ofertę dywanów – zarówno gotowych, jak i tkanych na zamówienie według indywidualnych
projektów. Dywan „Zbliżenie”, który na początku roku ujrzał światło
dzienne, jest pewnego rodzaju manifestem. Jak mówi Magda: „Jesteśmy
przebodźcowani mnogością obrazów, z telefonem w dłoni coraz bardziej
zapadamy się w siebie. Chciałabym przywrócić równowagę zmysłowi
dotyku i pobudzać ludzi do interakcji. Moje dywany mają być zachętą do
kontaktu i przeżywania emocji”.
www.dywanowy.com
www.facebook.com/dywanowy
www.instagram.com/dywanowy_
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