הדרך שלך לעצב
בזירה הבינלאומית
עם ייצוג של למעלה מ 100-מותגי יוקרה
איטלקיים בפערי מחיר של  40%-20%וגישה
לאולמות התצוגה הנחשבים ביותר ברחבי
איטליה ,אתה יכול לממש את הפנטזיה שלך
ולעצב במגרש הבינלאומי!

מי אני
טלי מאיר פיק ,מעצבת פנים ב25-
השנים האחרונות.
כמעצבת ,תמיד הייתה לי זיקה מיוחדת
לעולם העיצוב האיטלקי ,המאופיין
בייחודיות ,באיכות ,בחדשנות ובקפדנות
יתרה .ולכן את הפרויקטים שלי שאפתי
לעצב בריהוט איטלקי.
המבחר המקומי המוגבל של המותגים האיטלקיים והחידושים
המועטים ,לצד המחירים הגבוהים בהם הם נמכרים ,לא אפשרו
לי לממש את הפנטזיה העיצובית שלי במלואה .הדבר גרם לי
לחפש את הפתרון האולטימטיבי שיאפשר לי וללקוחות שלי
לשחק ולנצח בזירת העיצוב הבינלאומית ,וליהנות מחדשנות
לצד איכות של קלאסיקה איטלקית בשפע ובמגוון אינסופיים,
וכל זה בעלויות כספיות נוחות ושפויות.

הצטרפו אליי לחוויית עיצוב ייחודית בבירת העיצוב העולמית,
ויחד נגשים את החלום העיצובי בפרויקטים שלכם.
טלי מאיר פיק | MAKING ITALIAN BRANDS AFFORDABLE

למה אנחנו?
כי מגיע לך לשחק בזירת העיצוב הבינלאומית!
ועכשיו זה אפשרי!
כל מעצב ואדריכל מכיר את הצורך לעמוד בתקציב של פרויקט,
וכולנו כמעצבים רוצים להגיש ללקוח מגוון אפשרויות עיצוביות,
שלעיתים עלותם גבוהה מהתקציב.
עם טלי מאיר-פיקMaking Italian Brands Affordable ,
לכסף שלך ושל הלקוח שלך יש ערך גבוה יותר!

בגלל המבחר העצום.

אנחנו יכולים לספק כמעט כל מותג שמוצג בארץ בייבוא
מקביל ,בנוסף למותגים שאין להם נציגות בארץ ,מה
שמאפשר לך לגוון את הפרויקטים שלך.

בגלל המחיר האטרקטיבי.

המחירים שלנו נמוכים ב40%-20% -
ממחירם בארץ עבור אותם מותגים ופריטים.

למה אנחנו?
בגלל החשיפה וההשראה.

הריהוט האיטלקי שנגלה לנו באולמות התצוגה המטורפים
באיטליה ,מביא בפני המעצב חשיפה לפתרונות ורעיונות
חדשניים בתחום העיצוב בכלל ועיצוב הריהוט בפרט.

בגלל השקט הנפשי.

אתה רק מבצע את ההזמנה  -אנחנו דואגים לכל השאר :שילוח,
עמילות מכס ,מכון תקנים ,הובלה והרכבה בבית הלקוח.

בגלל שכל הפתרונות במקום אחד.

התהליך חוסך זמן יקר וממקסם את הצלחת הפרויקט .הזמן
הוא משאב יקר ,ואצלנו תמצאו כל מה שבית זקוק לו :ריהוט,
חדרי ארונות ,ארונות אמבטיה ,מטבחים ,גופי תאורה ,מוצרי
חשמל ,שטיחים ,אביזרים ופתרונות לעיצוב ,ריהוט גן ועוד.
חסכו זמן יקר של שיטוט בחנויות ובחרו הכל במקום אחד.

למה אנחנו?
בגלל החיבור המנצח בין מעצב לספק.

 25שנות הניסיון של טלי כמעצבת ,עוזרים לה להבין את
הצרכים של המעצב ומאפשרים לה להעניק לו וללקוח שלו
חוויה מיוחדת.

בגלל היחס האישי.

טלי מלווה אישית את הלקוחות ,החל משלב הבחירות ,כך
שכל שאלה וכל בקשה מקבלת התייחסות אישית.

ובעיקר בגלל החוויה איטלקית.

נבלה ימים מלאים בהשראה ופינוקים בנסיעה לבירת
העיצוב העולמית! לאחר ההזמנה ניסע לאולמות התצוגה
הכי נחשקים באיטליה ,שזו חוויה עוצמתית בפני עצמה,
לראות ,לגעת ,לבחור ועל הדרך ליהנות מכל הטוב שיש
לאיטליה להציע  -קולינריה ,יין ,נופים ,תרבות ועיצוב.

איך עובד התהליך?
עם יחס אישי והתאמה מקסימלית לסגנון העיצובי שלך ,לצרכים
ולתקציב הלקוח ,נבחר ,נחווה ,נהנה ונתרגש כל הדרך עד ליצירת
הפרויקט המושלם שלכם.
1

ניפגש יחד  -המעצב ,הלקוח ואני ,נמפה את הצרכים הייחודיים
ללקוח ,נגדיר קונספט עיצובי ,סגנון ותקציב ,ונבחר את פריטי
הריהוט וחומרי הגמר מתוך הקטלוגים של המותגים.

 2תוך ימים ספורים תקבלו הצעת מחיר מפורטת
ואטרקטיבית עבור הפרויקט המיוחד שלכם.
 3נבצע הזמנה מדויקת ונארוז מזוודה
 4ניסע יחד לאולמות התצוגה הכי נחשקים באיטליה
לבחירת גמרים ,לדיוקים ,לפינוקים ובעיקר לחוויה מטורפת
ובלתי נשכחת.
 5מכינים את הבית ופותחים את הדלת למוביל .השאר -עלינו!

החוויה האיטלקית
הריהוט האיטלקי.

ידוע שהריהוט האיטלקי הוא שם נרדף לעיצוב ,לאיכות וליוקרה.
גדולי המעצבים בעולם ,מעצבים עבור מותגי ריהוט באיטליה
ומביאים איתם חדשנות ואיכות ,מבלי להתפשר על הנדסת
אנוש ,נוחות ופונקציונליות מקסימלית ,והכל תוך שמירה על
הקלאסיקה המאפיינת את מולדת הרנסנס.

הנסיעה.

אז כן ,אנחנו נוסעים לאולמות תצוגה מעוצבים הקיימים רק
באיטליה ,כדי לדייק את פרטי ההזמנה שלכם (חומרים,
גדלים ,צבעים וכו') ,אך כמובן שלא נדלג על שופינג ,על ארוחה
איטלקית ועל פינוקים אחרים על הדרך...

המגוון וההשראה.

להיכנס לאולמות התצוגה של מי שמכתיב את העיצוב העולמי
כולו -זו חוויית השראה שאי אפשר לתאר במילים ,וכל מעצב
שרואה לנגד עיניו התפתחות מקצועית חייב לחוות אותה.

לקוחות מספרים
דולי רייזמן ,מעצבת פנים :לפני כשנה תכננתי ועיצבתי דירה בבת
ים ללקוח צעיר ומיוחד ,בעל חוש אסתטי ברמה גבוהה ,כזה ששם לב
לפרטים הקטנים ובעיקר  -לא מתפשר על איכות .היה לי ברור שטלי
היא האחת שתוכל לענות לנו על הדרישות ברמת העיצוב ,האיכות,
המבחר ולא פחות חשוב -המחיר .נפגשנו עם טלי ,ישבנו עם תוכניות
וגיבשנו קונספט שהיה ברור לכולנו שזה הכיוון .קיבלנו תמחור שמאד
הפתיע אותנו לטובה ,כיוון שמדובר במותגים המובילים בעולם .בנסיעה
לאיטליה נפגשנו עם מיטב הספקים איתם טלי עובדת ,בחרנו יחד כל רהיט
בקפידה ,הנסיעה עבורי הייתה בונוס מיוחד ,ברמה המקצועית למדתי
המון וראיתי את הדברים מקרוב -חוויה מושלמת! במועד האספקה ,כפי
שהובטח לנו על ידי טלי ,הגיעו הרהיטים לארץ .טלי דאגה לכל התיאומים,
ההובלה וההרכבה בבית הלקוח .מעבר לכך שהכל הגיע בזמן שהובטח
לנו ,ביום האספקה טלי דאגה להגיע לדירה ולוודא שכל פריט הגיע
שלם ,ללא פגם וחיכתה עד הסוף כדי לראות שהכל הותקן לשביעות
רצון הלקוח .בזכות טלי ,הלקוח שלי זכה לקנות ריהוט איטלקי ברמה
הכי גבוהה ,של מיטב המותגים בעולם ובמחיר מצוין .לי ,כמעצבת פנים,
טלי אפשרה להגשים חלום ולרכוש יחד איתה מותגים ,שכאן בארץ מעולם
לא הרשיתי לעצמי אפילו לחשוב עליהם עבור הלקוחות שלי .כבר עובדות
על פרויקטים נוספים שלי .תודה על הכל ,אוהבת ומעריכה מאד.

ליאורה חסיד ,גבעתיים :ממליצה בחום על טלי מאיר פיק
שבזכותה יש לי בית חדש ומהמם ,שיפור עצום באיכות החיים.
בחרנו יחד את הריהוט המהמם שטלי מייבאת מאיטליה ,כל מי
שנכנס אליי הביתה מתלהב מפינת האוכל ושולחן הסלון המיוחדים.
טלי טיפלה ביעילות ובנועם בכל התהליך עד הגעת הריהוט אליי
הביתה והרכבתו ,וכמובן בחיסכון כספי ניכר .אני מאוד מרוצה
ומודה לטלי המקסימה.

גידי מורג :לפני מספר חודשים שיפצנו את הבית בליווי אדריכל
בועז שוהם ,וחיפשתי באינטרנט ריהוט מאיטליה שכבר יצא לי
לראות באחת החנויות המובילות בארץ .הגעתי לטלי והחלטתי
להיפגש ולברר .לא רק שהמחיר היה משמעותית יותר זול ,לא
רק שהיא דאגה לספק לי את המותגים שרציתי ,אלא שהשירות
היה מעולה ,הייעוץ והזמינות .בהמשך ,הוספתי להזמנת הריהוט
גם מוצרי חשמל למטבח וארון אמבטיה .טלי דאגה עבורי לכל
הטיפול מול מכון התקנים והאישורים מול המכס ,כמובן שילוח
לארץ והובלת הסחורה עד הבית לאחר שלושה חודשים כמובטח!
טלי אפילו דאגה להגיע לביתי ,לראות את הכל מונח במקומו ,לצלם
ולוודא שאני מרוצה מההזמנה ומהשירות .היום אני ממליץ בחום
ובלב שלם לכל מי שרוצה ריהוט איטלקי של מיטב המותגים,
שלא יחשוב פעמיים ,פשוט שיפנה לטלי מאיר פיק ,לבחור איתה
ובעזרתה את הפריטים ,להזמין ולקבל הכל בראש שקט לאחר
שלושה חודשים .תודה רבה טלי ,על שרות מקסים ,מקצועי ,אדיב
וסובלני ובעיקר על חיסכון מאוד גדול בכסף.

שרית ותומר שיקרצי ,גבעתיים :את טלי הכרנו כשחיפשנו
אדריכלית ומעצבת לשיפוץ ביתנו .בשלב רכישת המוצרים נחשפנו
למגוון עצום של רהיטים וכלים סניטריים שטלי מייבאת מאיטליה.
מצאנו שם מגוון של מוצרים ,שאת חלקם כלל לא ניתן למצוא
בארץ ,עם מחירים מפתיעים ואת המוצרים שכן ראינו בארץ -קיבלנו
בעלות מופחתת של עשרות אחוזים .עברנו עם טלי על אתרים
ומגזינים רבים של חברות איטלקיות מובילות ומוכרות ורכשנו מגוון
מוצרים :שולחן פינת אוכל ,שולחן לסלון ,ברז למטבח ,ארון לחדר
אמבטיה עם שני כיורי קוריאן ,מראות ועוד.
המוצרים הגיעו עד לפתח ביתנו בדיוק בזמן כפי שנאמר לנו ,ארוזים
היטב בצורה מאורגנת ומסודרת .הרווח שמקבלים כשמזמינים דרך
טלי הוא כפול :גם מקבלים את אותם מוצרים איכותיים במחיר
הרבה יותר זול ,וגם "על הדרך" מקבלים ייעוץ והכוונה ממעצבת
פנים בעלת ניסיון שעוזרת בבחירת המוצרים בכל דבר (התאמת
גדלים ,התאמת צבעים ,בדים ,התאמה לצרכים בדירה ועוד) ,דברים
שלבד קשה לעשות ,והכל באותו מחיר שממילא יותר זול.
טלי ליוותה אותנו בכל התהליך בסבלנות ונתנה את הטאץ' האישי
שלה ,את החשיבה מחוץ לקופסה ,יצירתיות והתאמה מלאה
לצרכינו .ייבוא מוצרים מאיטליה בליווי ובהדרכת טלי מאפשר לעצב
את הדירה באופן ייחודי ,ולא כעוד דירה סטנדרטית.
אנו מאד ממליצים על טלי ,מבחינתנו היא מספר אחת!

שאלות נפוצות

האם יש לך אולם תצוגה? איך בוחרים את הפריטים?

אולם התצוגה שלי הוא איטליה .מדובר בהרבה אולמות
תצוגה אצל הספקים שלנו ואצל המותגים האיטלקיים עצמם
(שהכניסה אליהם אפשרית רק לספקים מורשים) ,בהם אנחנו
מבקרים בנסיעה המשותפת .את תהליך בחירת הפריטים
נבצע אצלנו באמצעות קטלוגים ,וכאשר נגיע לאולמות התצוגה
באיטליה ,נדייק את המידה ,את הדגם ,את חומרי הגמר ,את
הגוונים והשאר .המגוון שעומד לרשותך אצלנו ,לעולם לא יכול
להיכנס לאולם תצוגה פיזי אחד.

ואם בחרתי פריטים מסוימים ואז ,כשנסענו וראיתי
אותם במציאות  -אני רוצה לשנות ,אפשר?

בוודאי! בדיוק בשביל זה נועדה הנסיעה .כדי לראות ולהרגיש
בשטח ולהיות  100%שלמים עם ההזמנה .אם רוצים -מחליפים
את הפריטים ,משנים צבעים ,חומרים וכו'.

שאלות נפוצות

האם יש לי אחריות על הפריטים?

בהחלט .עם קבלת ההזמנה ,תקבלו גם תעודת אחריות של היצרן
על כל פריט .לכל פריט אחריות היצרן שלו .במידת הצורך ,אנחנו
כאן כדי לעזור לכם ליצור קשר עם החברה/היצרן .מניסיוננו ,אחד
היתרונות של ריהוט איטלקי ,זו האיכות הבלתי מתפשרת שלו,
ועם איכות כזאת אפשר להיות רגועים.

בכמה המחירים אצלכם נמוכים יותר?

המחירים אצלנו נמוכים ב 40%-20%-לאותו פריט ולאותו מותג,
לעומת המחירים בארץ .הפערים משתנים בין מותג למותג וביחס
לגודל ההזמנה.

מהם זמני האספקה של הרהיטים?

זמן האספקה הוא כשלושה חודשים .את זמן האספקה המדויק,
נוכל לעדכן בעת ההזמנה.

שאלות נפוצות

האם יש מינימום הזמנה?

כן .אנו עובדים עם הזמנות בגובה  15,000יורו ומעלה .עם זאת,
לעיתים מתאפשר לנו להוסיף פריטים למשלוח שיוצא עבור לקוח
אחר ,ובמקרה כזה נשמח לעזור גם עם הזמנות קטנות יותר.

מי משלם עבור הנסיעה לאיטליה?

במינימום הזמנה (לפי תנאי החברה) ,אנו מזמינים בד"כ את
המעצב להצטרף אלינו על חשבוננו .ההזמנה כוללת טיסה ולינה
ואורכת יומיים .בהזמנות מורכבות וגדולות יותר ,יש אפשרות
להזמין גם את המעצב וגם את הלקוח ,ולעיתים הנסיעה תיארך
שלושה ימים.

האם אפשר לדבר עם לקוחות שכבר ביצעו ככה הזמנה?
נשמח להפנות אתכם ללקוחות שלנו לקבלת חוות דעת ,הן
מעצבים והן לקוחות אחרים.

מהתקשורת

ITALIAN INSPIRATION
MODERN HOME DESIGN

ITALIAN INSPIRATION
MINIMALIST DESIGN

ITALIAN INSPIRATION
URBAN & INDUSTRIAL DESIGN

ITALIAN INSPIRATION
RUSTIC BATH DESIGN

ITALIAN INSPIRATION
VINTAGE BATH DESIGN

הזכות שלנו היא ליצור חוויה ייחודית
הן למעצב והן ללקוח ,ולהפגיש אותם עם
מבחר עצום ועיצובים מדהימים שכמותם
ניתן לפגוש רק באיטליה ,וכל זה בראש
שקט ,בליווי אישי ,במחירים תחרותיים
ובמקום אחד.

צרו קשר:
טלי מאיר פיק 050-8356713
In fo@tali mei r.c o.i l

