
  

 

В дискусията участваха: 

 

Алекс Ковачев, основател на IDEA International – студио, ситуирано във високия клас клиенти, 

създаващо ексклузивни интериори на хотели, ресторанти, клубове, яхти и самолети, апартаменти, 

къщи и резиденции в България и в различни точки на света. 

 

Ружа Стойкова, изпълнителен директор на Code Rouge, новият бранд на Перфект  Груп, с над 25 

години опит в сферата на интериорния дизайн. „Луксът, това е формула на мислене, пространство 

в пространството, ширина на възгледите...” 

 

Веселин Петров, ВеДа ДИЗАЙН – фирма, основана през 2010 г. като едно естествено продължение 

на 15-годишния опит в производството на мебели и с разбиране нуждата на клиентите да намерят 

на едно място цялостната реализация на проекта. 

 

Жулиета Серафимова, генерален директор и член на УС на Grand Hotel Sofia и генерален директор 

на Sofia Hotels Management – дружеството за управление на бизнес хотелите на НИКМИ АД в 

София от 2006. С подчертан интерес към интериорния дизайн и с разбиране за лукса в един хотел 

като „съчетание между превъзходен дизайн, висок клас материали и материи, интелигентни меки 

тонове, палитра от светлини, подходящи аромати и хармонични музикални акорди”.  

 

Мирослав Вълчев, Мебелна фабрика Вълчев Трявна – фирма с дългогодишна традиция в стилната 

художествена масивна мебел и цялостно обзавеждане за жилища, ресторанти и хотели. Взаимства 

от античните и ренесансови постижения в областта на архитектурата и мебелно производство, 

използва дървесни видове от първо качество и се доверява на доказани партньори като Blum - 

австрийската компания за мебелен обков, който превръща отварянето и затварянето на мебелите в 

емоционално преживяване, повишавайки комфорта на движение във всички жилищни зони. 

Иновативните решения на Blum представи Иван Иванов - технолог и  продуктов тренер в 

компанията. 

 

Добавена стойност на събитието даде организирания от АИДБ уъркшоп по ценообразуване, воден 

от д-р Антон Костадинов, основател и управител на Седем от Седем – компания, която помага да 

формирате точните цени и да развиете успешни бизнес модели.  



  

 

 
 

Очаквайте Дизайнер / Мастър Шеф на 11 декември. 

 

 


