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CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN
VỚI BLUM INSPIRATIONS

Blum Inspirations là nguồn cảm hứng ngày càng
tăng cho tất cả những ai đam mê các giải pháp tủ
nội thất sáng tạo, có thể là dân chuyên, cá nhân
hoặc cả hai. Các nhà sản xuất tủ, nhà sản xuất đồ
nội thất, kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất và người
tiêu dùng sẽ tìm thấy những ý tưởng, thủ thuật và
giải pháp quen thuộc với một sự thay đổi mới.

2 phút
Hoechst, Áo



Kinh nghiệm thực tế, xu hướng và những
cải tiến mở đường cho các giải pháp mới

Tại Blum, điều rất quan trọng đối với chúng tôi là hiểu được nhu cầu và
mong muốn của khách hàng cũng như chia sẻ thông tin chi tiết và ý tưởng
ứng dụng với các đối tác của chúng tôi. Sự giao hoán này là động lực chính
trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.



Thông tin chi tiết ảo trên toàn thế giới

Các video ứng dụng, câu chuyện ở nhà và báo cáo trải nghiệm từ khắp nơi
trên thế giới cung cấp cho những người đam mê trang trí nhà ở những ví dụ
cụ thể về cách các sản phẩm Blum có thể được sử dụng trong các khu vực
sống khác nhau. Làm thế nào để tối đa hóa không gian lưu trữ? Tôi có thể
triển khai những giải pháp lưu trữ sáng tạo nào với các sản phẩm của Blum?
Các chuyên gia lập kế hoạch và thiết kế nội thất có thể cung cấp cho tôi
những mẹo và thủ thuật nào? Hơn thế nữa, các nhà sản xuất như nhà sản
xuất đồ nội thất và nhà sản xuất tủ có thể nhận thêm thông tin về thông số
kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ.



Tập trung vào chức năng và sự tiện lợi

Hành trình xuyên suốt thế giới nội thất trong nhà trên toàn thế giới tại
blum-inspirations.com, không chỉ là về thiết kế. Ngoài ra còn có các bài viết
về không gian sống năng động và các khía cạnh chức năng như cách cải
thiện quy trình làm việc và công thái học. Những đóng góp của chúng tôi
cho các chủ đề này bắt nguồn từ nghiên cứu chuyên sâu về thị trường và các
nhu cầu. Mọi người được mời đến và chia sẻ thông tin chi tiết về nền tảng
này.



Cảm hứng ở khắp mọi nơi

Từ ý tưởng đến thực hiện, blum-inspirations.com bao gồm tất cả các khu
vực sống: nhà bếp, phòng tắm, tiền sảnh, phòng khách, phòng ngủ và văn
phòng tự nhiên tại nhà. Bất kể bạn cần những ý tưởng không gian lưu trữ
thông minh và khéo léo ở đâu, các sản phẩm của Blum luôn sẵn sàng trợ
giúp.



Hỗ trợ lẫn nhau

blum-inspirations.com trình bày những ý tưởng từ thế giới tương tự của
không gian sống ở định dạng kỹ thuật số trực quan hấp dẫn. Các nhà sản
xuất tìm hiểu thêm về nhu cầu và phong cách sống của khách hàng và người
tiêu dùng có được cái nhìn sâu sắc về thế giới của các chuyên gia và nhà sản
xuất đồ nội thất. Tùy thuộc vào sở thích của người dùng, các bài viết cung
cấp thông tin chuyên sâu đến chi tiết về các sản phẩm Blum và DỊCH VỤ
TRỰC TUYẾN E-SERVICES được sử dụng trong từng trường hợp, chẳng hạn
như Chương trình chia khu vực Bếp (Zone planner), giải pháp Bộ định dạng
cấu hình sản phẩm và Bộ định dạng cấu hình tủ, bản tải xuống các tài liệu và
thông tin triển khai bản vẽ về showroom gần nhất.

https://www.blum.com/zoneplanner
https://www.blum.com/productconfigurator
https://www.blum.com/occ
https://www.blum.com/showrooms


Nguồn cảm hứng mới: Tạp chí Blum
Inspirations

Cũng giống như nền tảng, tạp chí Blum Inspirations bao gồm nội dung biên
tập cũng như các mẹo và thủ thuật về chủ đề cuộc sống.

Hãy sáng tạo!

https://publications.blum.com/2022/ep557/vi/


Nội dung này có thể sẽ khiến bạn quan tâm

Blum Vietnam

Số 3 Võ Văn Tần

Phường Võ Thị Sáu,

Quận 3 THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH

VIETNAM

Điện thoại +43 5578
705 - 0

Email

Giới thiệu về Blum

Blum là nhà sản xuất các phụ kiện nội thất tiên phong đến
từ Áo.

Tìm hiểu thêm

PHÒNG GIẶT

Một chiếc kệ đa
năng có chốt cố
định

THIẾT KẾ

“Vừa đẹp vừa thiết
thực”

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Cuộc sống hiện đại
trong một nhà máy
thêu cũ

CÔNG THÁI HỌC

10 mẹo cho căn
bếp mơ ước của
bạn
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