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والشاملة لكل   المخصصه التصميم لمسابقات LIV Hospitality Design جوائز إنطالق 
  لضيافة ا أماكن 

  ) كاليفورنيا أنجلوس،  لوس (

  
 LIV Hospitality Design. الضيافة صناعة في الداخلي والتصميم المعمارية الهندسة في الجودة مستويات بأعلى لالحتفال جديد، دولية جوائز  برنامج تطلق LIV منصة

Awards مجموعة من The Farmani جميع  ذلك في بما رائعة، مشاريع أنشأوا الذين العالم أنحاء جميع  في الداخلي  الديكور ومصممي المعمارية الهندسة لخبراء متاحه  

  المعيشة غرف مساحات  داخل تنفيذها يمكن التي االستثنائية األفكار كل  وراء تسعى شاملة، منصة عن عبارة هي LIV. والمشروبات الطعام ومنافذ اإلقامة  أماكن أنواع
  . البسيطة  الحانات إلى الفاخر األكل مطاعم من الشاطئية، المنتجعات  إلى المشتركه السكن  أماكن من  الطعام، تناول وأماكن

  
  والتصميم المعمارية الهندسة بقوة نؤمن نحن" المسابقة عن Farmani Group مجموعة ورئيس  LIV Hospitality Design  جوائز مؤسس فرماني، حسين قال وقد

 " األهمية بالغ أمر الضيافة مجال  في اإلنجازات بهذه االحتفال فإن السبب ولهذا حياتنا، لتشكيل الداخلي
 

  إلى األجل قصيرة اإليجارات من  - مضى وقت  أي من  أكثر اليوم اإلقامة أماكن تتنوع حيث  كبير،  بشكل شامالً  هذا الجوائز برنامج يكون نأ المهم من كان" وأضاف
  على الحائزة والمؤسسات الطعام، قاعات إلى الكوكتيل بارات  من.  المشتركة المعيشة وأماكن التخييم وعربات البوتيك، والفنادق الشاطئية، والمنتجعات الخاصة، المساكن

 ".  اليوم هو  كما  إثارة أكثر والمشروبات المأكوالت  مشهد يكن لم حيث الخاصة، والنوادي الطعام وشاحنات ميشالن نجمة
 

 اختيار ويتم. للضيافة المخصصة شموالً  التصميم  مسابقات  أكثر من واحدة LIV تعد الطعام، تناول أماكن قسم في فئة 24 و المعيشة أماكن قسم في الجوائز   من فئة 40 مع
  ويتم المعمارية، والهندسة الداخلي  التصميم مجاالت  في والقادة والمطورين الفنادق  وأصحاب والمصممين المعماريين المهندسين من  مرموقة تحكيم لجنة قبل من الفائزين

  وجه على التحكيم  لجنة ستبحث. الضيوف وتجارب المعمارية والهندسة للضيافة عالمي تصميم أفضل على للحصول سنويًا والطالب للمهنيين فائزة ألقاب ثمانية منح
 .والقصص واألشكال والتصاميم والتأثيرات  واالستدامة واالبتكارات  الجديدة المفاهيم عن التحديد

 
  على  LIV Hospitality Design  جوائز موقع بزيارة فتفضل الفائزة، التسويق  وحزمة التجارية العالمة تمييز تشمل والتي بجائزة، الفوز بفوائد مهتًما كنت إذا

livawards.com.  

 
 2021 مارس  31 في 2020 لعام  LIV Hospitality Design جوائز ستختتم
  .2020 ديسمبر 1 قبل طلبك تقديم عند مبكًرا٪ 20 خصم على احصل
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  Farmani مجموعة تنظم. العالم حول  الناجحة  الجوائز من العديد عن مسؤولة وهي ،1985 عام في Farmani مجموعة تأسست:  TheFarmani مجموعة عن نبذة

  لوسي وجوائز باريس، في للتصوير ال  دي وبريكس  لإلبداع، الدولية لندن وجوائز للتصميم، باريس وجوائز ،DNA و العمارة،  في برايز  ماستر و الدولية، التصميم جوائز

  الموقع اإللكتروني  بزيارة قم المزيد، لمعرفة. العالم  في الجوائز أعرق  من كواحدة برزت والتي الفوتوغرافي، للتصوير السنوية
  

  :للتواصل أعالمياً 

press@farmanigroup.com 
info@livawards.com  


