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یکی از لوازم مهم و کاربردی می باشد که تمام خانم ها از آن استفاده می  هزنان  پول کیف

استفاده   هزنان پول کیف سال می باشد که افراد از 400نمایند. جالب است که بدانید بیش از 

 .می نمایند

در گذشته از این مورد تنها برای حمل سکه بهره گرفته می شد. اما امروزه از آن برای  

 .کناس نیز استفاده می شودحمل مدارک و اس

در اختیارتان قرار داده می شود تا بتوانید   زنانه  پول کیف در این مقاله یک راهنمای خرید

 .بهترین انتخاب خود را داشته باشید

 قیمت کیف پول زنانه 

به فاکتورهای متفاوتی وابسته می باشد. اندازه، جنس، طرح و … بر   زنانه پول کیف قیمت

گذار می باشند. به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که طراحی این    روی قیمت تاثیر

 .مدل از کیف ها به نسبت سایر کیف ها ساده تر می باشد

اما چون برخی از خانم ها آن را به تنهایی استفاده می نمایند از همین رو در زمان خرید  

 .باید به شکل و استایل آن نیز دقت نمود

 زنانه  کیف خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید کیف پول زنانه 

برای خرید یک کیف پول خوب و کاربردی الزم است تا در گام اول ابتدا با انواع کیف های  

 :پول که در زیر آمده است، آشنا شوید

کیف های پول مچی یکی از انواع کیف های زنانه می باشد که دارای یک بند کوچک است  

 .که در دور مچ قرار می گیرد

سیار کاربردی است. شما می توانید این کیف  این مورد برای حمل نمودن وسایل ضروری ب

 .ها را به تنهایی یا به همراه کیف های دیگر به راحتی حمل نمایید
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کیف زنانه تاشو است. این کیف ها از لحاظ ابعاد به نسبت   زنانه پول  کیف  از دیگر انواع

نها قرار مدل های قبل بلندتر هستند. شما می توانید اسکناس های خود را به راحتی درون آ

 .دهید

عموما برای کار تبلیغات از این کیف ها استفاده می نمایند. اما این بین کیف زنانه چرم  

عالقه مندان زیادی را به سمت خود جلب می نماید. این کیف ها هم به صورت زیپی و هم  

 .به صورت دکمه ای در بازار موجود می باشند و ماندگاری باالیی نیز دارند

 زنانه ارزان خرید کیف پول

الزم است تا در گام اول هدف و کاربرد خود را مشخص نمایید.   زنانه پول کیف برای خرید

بسیاری از زن ها کیف پول ها را به عنوان یک اکسسوری استفاده می نمایند که برای انجام  

 .فعالیت های روزانه مناسب می باشند

و اغلب دارای زیپ و دکمه است تا   به این کیف پول ها، کیف پول های دستی گفته می شود

 .اسکناس ها و مدارک به راحتی در آنها قرار گیرد

باید در نظر داشته باشید که چون این کیف ها در تنوع بسیاری در بازار وجود دارند و مدل  

ها و انواع آنها زیاد است لذا می توانند به راحتی نظر مثبت هرگونه سلیقه ای را جذب  

 .ف های مذکور به نسبت سایر موارد ارزان تر استنمایند. قیمت کی 

 مدل کیف پول زنانه 

بسیار زیاد است و الزم است تا افراد بر  زنانه پول  کیف همانگونه که در باال بیان شد، مدل

اساس نیاز خود اقدام به خرید نمایند. یکی از مدل های بسیار رایج، کیف های دو بخشی می  

 .باشند

از وسط تا می شوند و در کیف یا جیب قرار می گیرند. از آنجا که به   این کیف ها به راحتی

راحتی قابل حمل هستند لذا طرفداران بسیاری دارند. البته کیف پول اوراق نیز یکی از  

 .انواع کیف های پر طرفدار است
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از این کیف ها برای حمل نمودن    همانگونه که از نام این کیف پول می توان متوجه شد،

اسناد و ورقه ها استفاده می شود. این کیف ها از لحاظ اندازه به نسبت سایرین بزرگتر می  

 .باشند

 کیف پول زنانه مارک دار

د. به صورت کلی  ساده یا مارکدار را داری  زنانه پول کیف تفاوتی نمی کند که قصد خرید

 :توصیه می شود تا فاکتورهای زیر را در نظر بگیرید

شما باید دارای بند باشد که به راحتی به دور مچ شما بپیچد. در این   مدل مورد نظر •

 .صورت هم زیبایی بهتری دارد و هم حمل نمودن آن ایمن تر است

ت آن نیز بیشتر  شما دارای تزئینات و یراق بیشتری باشد، قیم زنانه پول کیف اگر •

 .و زیبایی فوق العاده ای خواهد داشت

جنس داخل کیف نیز از دیگر مواردی است که در زمان خرید باید به آن دقت  •

 .نمایید که پاره نشود 

 زنانه  کفش  و  کیف ست خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید کیف پول زنانه شیک

شیک و کاربردی داشته باشید، بهتر است تا کیف را بر اساس  زنانه پول کیف اگر مایلید تا

ای خرید کیف در نظر می  استایل خود انتخاب نمایید. بسیاری از افراد بودجه محدودی بر

 .گیرند

در این صورت کیف های دسته دار می توانند انتخاب خوبی باشند اما اگر مایلید تا کیف  

خود را به صورت جداگانه حمل نمایید، توصیه ما استفاده از کیف های چرم است که هم  

 .ماندگارتر است و هم زیبایی بیشتری دارد
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 ک خرید اینترنتی کیف پول دخترانه شی

خود را به صورت اینترنتی   زنانه پول کیف امروزه بسیاری از افراد و مخصوصا دختران، 

خریداری می نمایند. در زمان خرید الزم است تا توجه داشته باشید، کیف به چه صورت  

 .بسته می شود

برخی دارای دکمه، برخی دارای زیپ، گروهی آهنربا و گروهی دیگر نیز چسبی هستند.  

 .هر کدام از این موارد دارای مزایا و معایبی می باشند

های چسبی امنیت پایین تری دارند اما دارای قیمت پایین تری هستند و   به طور مثال کیف

 .افراد به راحتی می توانند اقدام به خرید کنند

 خرید کیف پول دخترانه فانتزی ارزان

فانتزی باید دقت داشته باشید که توجه به رنگ و طرح دارای  زنانه پول کیف برای خرید

 .انید کیف خود را به هر رنگی سفارش دهیداهمیت باالیی است. عموما شما می تو 

اما بیشتر افراد ترجیح می دهند که به عنوان کیف فانتزی از رنگ هایی چون نارنجی،  

زرد، قرمز و مواردی از این قبیل استفاده نمایند. چنانچه مایل هستید تا کیف خود را به  

ی و سفید انتخاب صورت جداگانه در دست بگیرید، کیف های قهوه ای، سورمه ای، مشک

 .های بهتری می باشند

 جمع بندی 

با توجه به مواردی که در باال بیان شد، کیف های زنانه یکی از ضروریات مهم هستند و  

خرید آنها برای هر خانمی واجب است. چنانچه مایل هستید تا انتخاب خوبی داشته باشید،  

 .توصیه می شود تا موارد عنوان شده در باال را در نظر بگیرید


