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 راهنمای خرید النگو طال

 .النگو طال در رده بندی زیورآالت فاخر و شیک قرار گرفته است •

از مهمترین مزایای النگوهای طال این است که می توانید آنها را در مهمانی های   •

 .رسمی یا به صورت روزمره استفاده نمایید

طرح های بسیار جذاب و شیک النگوهای طال در بازار باعث شده تا تصمیم گیری   •

 .تخاب بهترین مدل النگو طال، آسان تر شودخریداران جهت ان

 خرید النگو 

 .النگو از جمله بهترین زیورآالت مورد عالقه خانم ها به شمار می رود •

این محصول ارزشمند در طرح های بسیار شیک و جذابی در بازار موجود بوده   •

 .که انتخاب بهترین مدل آن برای خانم ها بسیار آسان تر شده است

سری ویژگی های مهم می توانید کم اجرت ترین مدل النگو را از   با توجه به یک •

 .طالفروشی های معتبر خریداری نمایید

 خرید النگو طال 

النگو طال جزو آن دسته از زیورآالتی بوده که تقاضای زیادی جهت خرید آن از  •

 .سوی خانم ها و دختران جوان وجود دارد

ازار موجود بوده که با توجه به یک  انواع بسیار متنوعی از النگو های طال در ب  •

سری نکات مهم می توانید بهترین آنها را به صورت تکی یا چندتایی از طال  

 .فروشی های معتبر خریداری نمایید

 خرید النگوی طال 

خرید النگوی طال به یکی از مهمترین موضوعات چالشی مورد عالقه خانم ها و   •

 .دختران جوان تبدیل شده است
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 . دارای تنوعات زیادی در بازار هستندالنگوهای طال •

انتخاب بهترین مدل النگو طال برای خریداران، یکی از مهمترین موضوعاتی بوده   •

 .که با آن مواجه هستند

شما با مطالعه راهنمای خرید این محصول فوق العاده ارزشمند می توانید انتخاب   •

 .آسان تری داشته باشید

 قیمت النگوی طال 

 .ر طرح های بسیار متنوعی در بازار موجود هستندالنگوهای طال د  •

به همین خاطر، مشتریان می توانند راحت تر جهت خرید مدل متناسب با نیازشان   •

 .تصمیم گیری نمایند

وزن النگوهای طال از جمله مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت آنها به شمار   •

 .می رود

هر چقدر طراحی و دیزاین روی النگوهای طال بیشتر باشد، طبیعتا وزن بیشتری   •

 .هم خواهند داشت

 بهترین النگو طال 

ا امروزه خرید زیورآالت زنانه به یکی از جذاب ترین کارهای مورد عالقه خانم ه •

 .تبدیل شده است

در این میان، انتخاب النگو طال از بین تمام زیورآالت موجود در بازار به یک   •

 .انتخاب بسیار سخت برای خریداران تبدیل شده است

شما می توانید بهترین مدل النگو طال را هم به صورت نقد و هم به صورت   •

 .اقساطی از طالفروشی های معتبر، خریداری نمایید 
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 شیک   النگو طال

النگو طال از جمله بهترین زیورآالتی بوده که تقاضای زیادی جهت خرید آن در   •

 .بازار وجود دارد

طرح ها و مدل های بسیار جذاب النگوهای طال در بازار به حدی زیاد بوده که   •

 .تهیه بهترین مدل آن برای خریداران به یکی از چالش های سخت تبدیل شده است

النگوهای موجود در بازار، راهنمای خرید آن را به   قبل از انتخاب شیک ترین •

 .خوبی مطالعه نمایید

 النگو مد روز

النگو، ساده ترین و ارزشمندترین زیورآالتی بوده که مورد استفاده اکثر خانم ها   •

 .قرار گرفته است

 .النگوهای طال طبق آخرین مد روز، طراحی و تولید می شوند  •

بازار، انتخاب دشواری را پیش روی  طرح های بینظیر النگوهای طال در •

 .خریداران قرار داده است

شما می توانید بهترین النگو مد روز را به صورت اینترنتی یا حضوری از  •

 .طالفروشی های معتبر، خریداری نمایید

 النگو طال زنانه 

النگوهای طال از جمله پرکاربرد ترین زیورآالت بوده که امروزه تقاضای زیادی  •

 .آن وجود داردجهت خرید 

 .عوامل مختلفی بر قیمت النگوهای طال تاثیر می گذارند •
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با بررسی های همه جانبه و توجه به یک سری نکات مهم می توانید بهترین مدل   •

النگوی طال زنانه را با اجرت و سود کم به صورت حضوری یا غیر حضوری از  

 .طال فروشی های معتبر، تهیه و خریداری نمایید

 النگو شیک زنانه 

خانم ها و   النگوهای طال به دلیل ارزش فوق العاده ای که دارند، مورد توجه •

 .دختران جوان قرار گرفته اند

تنوع النگوهای طال در بازار به حدی زیاد بوده که انتخاب آسان تری را پیش روی   •

 .کاربران قرار گرفته است

شما می توانید مدل های جذاب و شیک النگوهای زنانه را به صورت اینترنتی و   •

 .حضوری از طالفروشی های معتبر، تهیه نمایید

 ال دخترانه النگو ط

النگوهای طال جزو آن دسته از زیورآالتی بوده که تهیه آنها در میان خانم ها و   •

 .دختران جوان رواج دارد

مدل های مختلفی از النگوهای طال را می توانید در طرح های ساده، حلقه ای،   •

 .حصیری، میناکاری و تک پوش در بازار بیابید 

ر مورد تمام فاکتورهای موثر بر خرید،  البته قبل از خرید طال، بهتر است که د •

 .اطالعات جامعی کسب نمایید

 قیمت النگو طال دخترانه

النگوهای طال جزو آن دسته از زیورآالت فاخری بوده که استفاده از آن در همه   •

 .سنین کاربرد دارد
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شما می توانید این محصول ارزشمند را به عنوان هدیه چشم روشنی برای نوزاد   •

 .بگیرید  دختر در نظر

قیمت النگوهای طال به وزن آنها بستگی دارد. مسلما، هر چقدر وزن طال بیشتر   •

 .باشد باید هزینه بیشتری را جهت خرید، پرداخت نمایید

 ست النگو طال 

 .خرید ست النگو طال برای اکثر خانم ها، کار دشواری است •

اینکه چه مدل النگویی را جهت خرید انتخاب نمایید که به رنگ پوست و فرم   •

 .دستتان بیاید از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 .امروزه النگوهای ست، طرفداران بسیار زیادی دارند •

شما می توانید بهترین مدل النگوهای طال را با در نظر گرفتن یک سری نکات   •

 .تهیه نمایید مهم از طالفروشی های معتبر،  

 خرید آنالین النگو طال 

النگو طال را می توان جزو آن دسته از زیورآالت فاخری دانست که تقاضای   •

 .زیادی جهت خرید آن وجود دارد

 .راهنمای خرید النگو، موضوع بسیار مهمی است •

طرح های متنوعی از این محصول در بازار موجود بوده که انتخاب سختی را   •

 .رار داده استپیش روی کاربران ق

شما می توانید انواع مختلف النگوهای طال را به صورت آنالین یا حضوری از   •

 .طالفروشی های معتبر، خریداری نمایید
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 زنانه   طال زنجیر خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 راهنمای خرید آنالین النگو طال 

دسته از زیورآالتی است که استفاده از آن در میان بانوان بسیار  جز آن طل النگو •

 .رواج دارد

این اکسسوری عالوه بر مصرف شخصی، جهت کادو دادن به دوستان یا نزدیکان   •

 .آیدگزینه مناسبی به شمار می

های بسیار متنوعی از النگوهای طال در بازار وجود داشته که بسیار  امروزه طرح •

 .جذاب هستند 

 .کنندگذاری خریداری میبسیاری از افراد اینگونه زیورآالت را به دلیل سرمایه •

سری نکات مهم را رعایت اما به هر حال نیاز است که در مورد خرید آنها یک •

 .های مختلفی هستندنمود تا بتوان انتخاب مناسبی داشت. النگوهای طال دارای مدل

آگاهی در مورد سایز، وزن، طرح و سایر موارد به شما کمک خواهند کرد تا   •

 .گیری درستی در این زمینه داشته باشیدتصمیم

امروز با ما همراه باشید تا شما را با اطالعات   اینترنتی خرید راهنمای در ادامه •

 .نماییم آشنا طل النگو مهم در زمینه خرید

 مدل النگو طال 

 .استفاده از النگو طال در میان خانم ها و دختران جوان بسیار رواج دارد •

وجود مدل های بسیار متنوع طال در بازار باعث شده تا انتخاب برای خریداران   •

 .آسان تر شود

 .النگوهای طال را می توان در طرح های بسیار جذابی در بازار یافت •

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://greenlist.ir/
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ل ارزشمند به صورت غیر حضوری از طریق سایت های امکان خرید این محصو •

 .طال فروشی معتبر، وجود دارد

، النگوهای طال به عنوان زیورآالت لوکس و فاخر در سراسر  طل النگوی مدل •

 .دنیا شناخته می شوند

 .شما با تهیه این کاالی ارزشمند می توانید سرمایه گذاری های بلندمدت انجام دهید •

انواع مختلف ظریف، باریک، ضخیم، تک پوش، دستبندی و…  النگوهای طال در  •

در بازار موجود بوده که با در نظر گرفتن یک سری نکات مهم می توانید بهترین  

 .مدل آن را جهت خرید، انتخاب نمایید

، انتخاب بهترین زیورآالت موجود در بازار به یکی از سخت   طل النگو های مدل •

 .شده است ترین چالش های کاربران تبدیل

النگوهای طال در بین زیورآالت دیگر نظیر: گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتر   •

 .و… از جایگاه ویژه ای برخوردار است

یک سری نکات مهم به هنگام خرید النگوهای طال وجود داشته تا بتوانید راحت تر   •

 .جهت انتخاب مدل مناسب، تصمیم گیری نمایید

 شیک ترین النگوی طال 

وهای طال، زیورآالت بسیار شیک و جذابی هستند که طرح های بسیار متنوع  النگ •

 .آنها در بازار مورد توجه خانم های شیک پوش قرار گرفته است

شما می توانید مدل های بسیار جذاب این اکسسوری ارزشمند را به کسی که   •

 .دوستش دارید، هدیه دهید

صورت حضوری یا اینترنتی از   شیک ترین مدل های النگوی طال را می توانید به •

 .طالفروشی های معتبر، خریداری نمایید
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 النگوهای شیک 

النگوها را می توان جزو آن دسته از زیورآالتی دانست که تقاضای زیادی جهت   •

 .خرید آنها وجود دارد

النگوها بیشتر مورد پسند خانم ها هستند. خانم ها برای بهتر دیده شدن و جذابیت   •

 .بیشتر از النگوهای طال استفاده می کنند

مدل های بسیار متنوع النگوها را می توانید به صورت حضوری یا غیر حضوری   •

 .از طالفروشی های معتبر، خریداری نمایید

 هنگام خرید آنمدل النگو طال و آشنایی با نکات مهم 

ها و دختران ایرانی به  های مورد عالقه خانماز مهمترین اکسسوری طل النگو •

 .رودشمار می

انواع مختلفی از النگوهای طال در بازار وجود داشته که هر فردی بسته به نیاز   •

 .تواند مدل مورد عالقه خود را انتخاب نمایدخود می

است که در ابتدا سایز مچ دستان خود را  جهت خرید النگو پیشنهاد ما به شما این •

 .اندازه بگیرید

 .توانید بر اساس سایز مچ دست، النگوی مورد نظر خود را انتخاب نماییدسپس می •

ها در مورد خرید این اکسسوری متفاوت بوده و هر کسی با توجه به میزان  سلیقه •

 .ایدمورد نظر خود را انتخاب نم  تواند مدلبودجه تخصیص یافته، می

کنیم که قبل از خرید در مورد مدل النگو مورد نظر خود اطالعات البته پیشنهاد می •

 .کسب نمایید 

های الزم از فروشنده، مدلی را  سپس با مراجعه به طالفروشی و کسب راهنمایی •

 .که مد نظر دارید را خریداری نمایید 
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یه دادن به  دسته از زیورآالتی است که معموال جهت هدزرد جز آن طل النگو •

 .شودعروس در مجالس عقد و عروسی خریداری می

توان آن را به عنوان یک هدیه بسیار ارزشمند و گران قیمت در نظر  از این رو می •

 .گرفت

البته این مورد به شما بستگی داشته که دقیقا بخواهید چه مدل النگو را انتخاب   •

 .نمایید

ای و سبز موجود بوده  سفید، قهوههای های دیگری از این زیورآالت در رنگمدل •

 .که تقاضا برای آنها بسیار زیاد است

های النگو در بازار طالفروشی از  در ادامه قصد ما این است تا شما را با جدیدترین مدل

 :لحاظ شکل ظاهری آشنا کنیم

 النگوهای باریک )ظریف( •

 .باریک، طراحی ظریفی داشته و استفاده از آن در میان دختران بسیار رواج دارد طل النگو

از آنجا که تولید النگوهای طال کاری دشوار بوده، به همین دلیل باید پول بیشتری را هم به  

 .خاطر آن پرداخت نمایید 

 .استفاده از النگوهای باریک یا ظریف در میان سنین مختلف کاربرد دارد

 .گرم هستند  15تا  10لنگوها دارای وزن بین این مدل ا

توانید هزینه بیشتری خرج نمایید. البته این مورد به میزان  برای طالهای با گرم باالتر می

 .بودجه شما جهت خرید طال بستگی دارد

 النگوهای پهن )کلفت(  •

 .تری در مقایسه با مدل قبلی داردکلفت، طراحی متفاوت طل النگو
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 .مند به تهیه طالهای کلفت و پر نقش و نگار هستندها عالقهبعضی از خانم

مسلما وزن این مدل طالها در مقایسه با طالهای ظریف، بیشتر بوده و به همین خاطر باید  

 .پول بیشتری را به خاطر آن پرداخت نمایید

دهنده هستند. هر چقدر عیار طال باالتر باشد، نشان 24و  18رای عیار النگوهای طال دا

 .میزان ناخالصی کمتر آن است

توان به ماندگاری و دوام باالی آنها اشاره کرد. زیرا  از مهمترین مزایای النگوهای کلفت می

 .شوندبه راحتی شکسته نمی

وجود داشته که از لحاظ ظاهری  های دیگری از دستبندهای طال در بازار عالوه بر این مدل

 .ها آشنا خواهید شدبسیار جذاب هستند. اگر به بازار طالفروشی سر بزنید با این مدل

 .هاستدستبند مچی یکی از زیورآالتی بوده که مورد عالقه بسیاری از خانم

توان  طراحی ظاهری دستبند مچی شبیه النگو بوده و بدون هیچ قفل و زنجیری به راحتی می

 .ز آن استفاده کردا

توان آن را در سایزهای بسیار متفاوتی در بازار  دستبند زنجیری مدل دیگری بوده که می

 .یافت

 .توانید بسته به نوع سایز مچ دست از این مدل دستبندها استفاده نماییدشما می

 .یک مدل دیگری از دستبند وجود دارد که به نام دستبند النگویی معروف است

ری آن به مانند النگوهای طال بوده با این تفاوت که دارای قفل و زنجیری کوتاه  طراحی ظاه

 .است

 .های مختلف از النگو و دستبندهای طال به میزان بودجه و سلیقه شما بستگی داردخرید مدل
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 النگو سه بعدی •

النگوی طال سه بعدی از محبوب ترین مدل های زیورآالتی بوده که می توان در بازار  

 .یافت

طال به دلیل طراحی و تراش های بسیار ظریف آن مورد توجه اکثر خانم ها قرار    این مدل

 .گرفته است

 .این مدل النگو از دو رنگ طالی زرد و سفید، ساخته شده است

ت و درخشش بیشتری در مقایسه با سایر مدل ها برخوردار  النگوی طال سه بعدی از جذابی 

 .است

 النگو هرموس •

امروزه استفاده از جواهرات و زیورآالت طالیی در میان خانم ها و آقایان، بسیار رواج  

 .دارد

در بازار موجود بوده که از کیفیت بسیار   4و   3، 2، 1النگو طرح هرموس در سایزهای 

 .تمحکم و مناسبی برخوردار اس

شما می توانید این مدل النگو طال را با کمترین سود و اجرت از طال فروشی های معتبر،  

 .تهیه و خریداری نمایید 

، النگوهای طال را می توان در مدل های بسیار متنوعی در بازار  هرموس   مدل طل النگو

 .طالفروشی ها یافت

 .ه سلیقه و نیازتان بستگی دارداینکه کدام مدل و طرح النگو را جهت خرید مد نظر دارید ب 

النگو طال مدل هرموس از جمله شیک ترین و جذاب ترین النگوهای موجود در بازار بوده  

 .که تقاضای زیادی از سوی خانم های شیک پوش جهت خرید آن وجود دارد
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 بهترین مارک النگو طال 

 .روند   النگوهای طال از زیباترین زیورآالت مورد عالقه خانم ها به شمار می •

تهیه این محصول ارزشمند، بسیار دشوار بوده و نیاز است که نکات مهمی را قبل   •

 .از خرید آن مد نظر قرار داد

انواع بسیار متنوع این محصول در بازار به حدی زیاد بوده که خریدار با کمی   •

 .گشت و گذار می تواند بهترین مدل آن را جهت خرید انتخاب نماید

 آشنایی با بهترین مارک النگو طال 

دارای برندهای تولیدی متفاوتی است. در حال حاضر برندهای متنوعی   طل النگو •

 .در زمینه تولید النگوهای طال در حال رقابت با همدیگر هستند

 .محصوالت تولیدی این برندها از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار هستند •

ور جهان در زمینه تولید النگوی طالی زرد اشاره  در ادامه به مهمترین برندهای مشه 

 :خواهیم کرد

 Facets 64برند  •

 Roberto Coin برند  •

 Todd Reed برند  •

 Ippolita برند  •

 Messika برند  •

 Jemma Wynne Jewellery برند  •

 John Hardy برند  •
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 Riviere برند  •

 Ashley Pittman برند  •

در مورد برندهای مشهور جهانی که در  توانید اگر تمایل به خرید النگوهای طال دارید، می

 .جمالت باال ذکر کردیم اطالعات جامعی کسب نمایید

 .گیری نماییدسپس با آگاهی کامل در مورد خرید النگوی مورد نظر خود تصمیم

های مختلف زیورآالت ایرانی هستید، پیشنهاد ما به شما این است که در  اما اگر دنبال مدل

  ))نشمین کنعانی(( و سایر برندهای ایرانی تحقیق کرده و مدلساز مورد زیورآالت دست

 .مورد نظر را از این مجموعه زیورآالت انتخاب و خریداری نمایید

 نکات مهم و تاثیرگذار در خرید و قیمت النگو طال

های متفاوتی برخوردار است. شما باید با توجه به میزان وزن و  از وزن طل النگو •

 .عیار مشخص شده، هزینه طال را پرداخت نمایید

های  معموال فرد خریدار به هنگام خرید النگو عالوه بر پرداخت وزن آن باید هزینه •

اضافی نظیر: اجرت طال را به فروشنده پرداخت نماید. عوامل مختلفی در اجرت  

 .نگو تاثیر گذار هستندال

کاری و همچنین فناوری بکار رفته  توان به وزن، برند، ظریفاز مهمترین آنها می •

 .در ساخت النگو اشاره نمود 

به عبارتی اگر النگو، ظرافت ساخت بیشتری داشته باشد، میزان اجرتی که باید به   •

 .خاطر آن پرداخت نمایید بیشتر است

تقیمی با اجرت دارد. اگر وزن النگو بیشتر باشد  از طرفی، وزن النگو رابطه مس  •

 .به همان میزان هم باید اجرت بیشتری را جهت خرید پرداخت نمایید 
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به همین خاطر بهتر است که از قبل در مورد خرید طال و مدلی که در نظر دارید   •

 .به خوبی تصمیم بگیرید

 .را خریداری نمایید  توانید مدلی که مد نظر داریدسپس با بودجه اختصاص یافته می •

بدین صورت است که وزن آن را در قیمت طالی خام،   طل النگو به طور کلی، قیمت نهایی

 .کنند ضرب و سپس مقدار به دست آمده را به اجرت و درصد سود فروشنده اضافه می

 


