living rooms
I n r e d n i n g s konsult
Maria Hastings har en intuitiv känsla
och förmåga för hur man skapar liv och
harmoni i ett rum. Resultatet blir ofta
kreativt och överraskande när hon inreder
- som när hon med små medel trollar med
de möbler kunden redan har, genom att
möblera om, alternativt använda möbler
på ett nytt och annorlunda sätt, eller när
hon använder positiva budskap och bilder
på väggar – allt för att stimulera kundens
sinnen på ett upplyftande sätt.
Maria är en stor källa till inspiration och har
en god känsla för inredning och design.
Hon är utbildad inredare och certifierad
Feng Shui-konsult. Hon besitter även
stor kunskap inom området personlig
utveckling och har gått kurser inom KBT
(Kognitiv Beteendeterapi), The Work, ISA,
Master Mind samt kurser i stresshantering.
Living room Stockholm hjälper dig skapa
en personlig och funktionell omgivning.
Oavsett vad, kan vi hjälpa dig att
förverkliga dina drömmar och önskemål för
vi bryr oss om dig, lite extra…

www.livingroomstockholm.se
info@livingroomstockholm.se
073-651 66 02

Beautifies your life

SK A PA
VÄLBE F INN A NDE
GENOM
INREDNING
Living room Stockholm kan hjälpa dig att
finna ditt rums ideala estetik. Den miljö
du omger dig av påverkar i mycket stor
utsträckning dina känslor och styr därför
även hur du mår. Ett rum bör alltid vara en
källa för kreativitet, njutning och avkoppling,
men också tillgodose dina praktiska behov.
Vi hjälper såväl privatpersoner som mindre
företag med inredning av hem- och arbetsmiljöer till ett rimligt pris. Vårt mål är att
förhöja din livskänsla.
Det är din personlighet och dina behov som
styr och vi lägger stor vikt vid att kunna
kombinera modernt formspråk, klassisk
inredningslära och Feng Shui när vi hjälper
dig inreda.
Living room Stockholm samarbetar med ett
urval av Stockholms bästa inredningsbutiker
och med skickliga hantverkare. Detta gör att
vi kan erbjuda dig alla de tjänster du önskar
och har behov av.
Läs mer på: www.livingroomstockholm.se

SM A KP ROVER PÅ
VÅ RA mest p opulär a
INREDNINGSKONSULTATIONER
Feng Sh ui – Lig ht
Vår inredningskonsult hjälper dig att förhöja
atmosfären i ditt hem där du tycker att det behövs.
Med andra ord med sådant du själv haft svårt att
sätta fingret på vad som inte stämmer och fungerar
optimalt, till något som gör det och känns rätt.
Tillsammans kommer du och inredaren fram till hur
du med små medel kan göra stora förändringar
omkring dig.

Home Sweet Home
Under denna konsultation går du och inredningskonsulten igenom ditt hem på en djupare nivå.
Genom att tillföra din bostad mera själ och
personlighet kommer ditt hem få ytterligare ett
lyft. Några veckor efter inredarens besök får du ett
samlat dokument av konsultationen och förslag på
åtgärder.

Person al Shopp er
Detta är en inspirerande upplevelse där du och dina
inredningsbehov sätts i centrum. En professionell
rådgivning kan frigöra dig från felköp och ger dig
förslag på smarta och lämpliga inköp.

Cle aring Clutter &
Energy Boost
Inredningskonsulten hjälper dig att komma igång med
att organisera dina tillhörigheter och rensa ut det du
inte längre vill ha, behöver eller tycker om. Du får ett
samlat dokument över vad konsulten kommit fram till
kan åtgärdas. Konsulten tipsar dig också om smarta
förvaringsmöbler samt ger förslag på läsvärda ”må
bra-böcker” så att du lättare kommer vidare i ditt liv.

Find Time & Save Energy –
Sm all/M edium Size Busine s s
Konsulten ger dig inspiration och vägledning i hur
du kan skapa en så optimal arbetsmiljö som möjligt
som också avspeglar företagets mål och visioner.
Några veckor efter inredarens besök får du ett
samlat dokument av konsultationen och förslag på
åtgärder.
Prisoffert med exakta prisuppgifter lämnas efter
besök på plats eller efter dialog per telefon.
Tips: ge bort ett presentkort till någon du tycker om!

