
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اینترنتی خرید +  ارزان و شیک زنانه دوشی کیف مدل 50

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و  شیک زنانه دوشی کیف مدل 50

 

 راهنمای خرید اینترنتی کیف دوشی زنانه 

یکی از پرکاربرد ترین کیف ها می باشد که به دلیل حمل آسان  زنانه دوشی کیف •

 .و بدون درگیری دست، محبوبیت به دست آورده است

 .باالترین سطح از راحتی را برای شما به ارمغان می آورند  ها کیف این مدل از •

می تواند با توجه به مدل های مختلفی که دارد کاربردهای متنوعی نیز   دوشی کیف •

 .داشته باشد

  زنانه دوشی  کیف می توان به زنانه دوشی های کیف از رایج ترین مدل های •

 .اشاره نمود  اسپرت زنانه دوشی کیف و  چرم زنانه دوشی کیف ،کوچک

را با توجه به سلیقه بانوان و میزان درخواست   جدید زنانه دوشی کیف طراحان •

 .آنها طراحی می کنند

و کاربردهای آنها را  دوشی کیف  انواع می بایست محصوالت  این پیش از خرید •

 .بشناسید تا بتوانید بهترین را برای خود انتخاب نمایید

می توانند به عنوان کیف روزمره شما انتخاب شوند که همه   زنانه دوشی های کیف •

 .جا بتوانید از آنها استفاده کنید 

کیف ها در مکان هایی مانند محل کار، خرید و … شما را همراهی می کنند.   •

 .مچنین می توانید از برخی مدل ها به عنوان کیف مجلسی نیز استفاده نمایید ه

 آشنایی با انواع مدل ها برای خرید کیف دوشی زنانه 

دقت کنید که با توجه به ظاهر و اندازه آن هر مدل برای  زنانه دوشی کیف در هنگام خرید 

می توان به موارد زیر اشاره  زنانه دوشی کیف  انواع کارایی خاصی مناسب می باشد. از

 :کرد

 کیف های دوشی زنانه ساده •

این نوع از کیف ها همانطور که از نامشان پیدا است طراحی ساده ای داشته و یک بند  

 .دزنجیری به همراه دارن 
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بسیار پرطرفدار می باشد. این موارد برای استفاده در مهمانی   زنانه  دوشی کیف این مدل از

 .ها و محیط های کاری و اداری مناسب هستند

داخل این کیف به گونه ای طراحی شده است که به راحتی می توان از آن برای قرار دادن 

 .کارت اعتباری، مدارک و پول نقد استفاده کرد

 دوشی زنانه مخمل کیف های  •

از پارچه مخمل در تولید این نوع از کیف دوشی استفاده شده است. به دلیل کاربرد پارچه  

 .مخمل در آن می تواند ظاهری جذاب، شیک و گران داشته باشد

مخمل برای استفاده در مهمانی های رسمی و شبانه مناسب می باشد و   زنانه دوشی کیف

 .اب می نماینداکثر بانوان خوش استایل و با سلیقه آن را انتخ 

 کیف های دوشی زنانه چرم •

  زنانه دوشی کیف افرادی که استایل های ساده و مینیمال را انتخاب می کنند، استفاده از یک

 .ساده می تواند جز اولین گزینه های آنان باشد چرم

برای استفاده در محیط های اداری یا موقعیت های   زنانه دوشی های کیف این مدل از

 .ناسب هستندرسمی بسیار م 

این مدل هیچوقت از مد نمی افتد لذا می توانید بدون نگرانی برای طوالنی مدت از آن بهره 

 .ببرید

 کیف های دوشی زنانه طرح دار  •

مخصوص بانوانی است که عالقه خاصی به استفاده از کیف   زنانه  دوشی کیف این مدل از

 .صوالت چرمی دارندهای طرح دار مانند پوست سوسماری، پلنگی و ماری روی مح 

کیف دوشی طرحدار هم از جنس چرم طبیعی و هم از جنس چرم مصنوعی در بازار  

موجود می باشد. استفاده از این نوع کیف به افراد، ظاهری شیک تر و الکچری تر می  

 .بخشد

 



  

    

 

3 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و  شیک زنانه دوشی کیف مدل 50

 

 نکات مهم هنگام خرید اینترنتی کیف دوشی زنانه

 آشنایی، عملکرد و مد  •

ای کیف دوشی زنانه به اندازه ای گسترده و متنوع هستند که  مدل ها، مارک ها و قیمت ه

 .انتخاب مدل مناسب را برای شما دشوار می کند 

اما باید بدانید صرف نظر از اینکه به دنبال چه نوع کیف دوشی هستید، عملکرد و مد نیز  

 .در انتخاب شما دخیل خواهند بود

این دو به شما کمک می کنند تا محصولی را خریداری نمایید که هم مطابق با مد روز باشد 

 .داشته باشد  و هم کارایی مناسبی برای شما

کیف برای سهولت در حمل و داشتن فضای کافی برای قرار  عملکرد به کاربردی بودن

 .دادن وسایل شخصی مربوط می شود

کیف دوشی زنانه یا کیف رودوشی زنانه نوعی از کیف های زنانه هستند که دارای ویژگی  

 .هایی چون بند بلند، اندازه و ابعاد کوچک تا بزرگ و وزن سبک می باشند

 .اب برای ست شدن با هر نوع استایلی می باشندکیف های دوشی زنانه بهترین انتخ 

کیف دوشی زنانه برای حمل وسایل شخصی شما مانند کیف پولف کیف لوازم آرایش، تلفن 

 .همراه، دسته کلید، عینک آفتابی و همچنین قرار دادن برخی از مدارک مناسب می باشند

ای مراسمات رسمی قابل  این نوع از کیف ها دارای استایلی کژوال بوده و در عین حال بر

استفاده می باشند. بنابراین در هنگام خرید با طیف گسترده ای از تنوع و کارایی روبرو  

 .خواهید شد

کیف دوشی زنانه یکی از از انواع کیف هایی است که در کمد هر خانمی با هر رده سنی  

 .آمد می باشدیافت می شود. این کیف بند نسبتا بلند و قابل تنظیمی دارد و بسیار کار 
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همانطور که پیشتر گفته شد کیف دوشی زنانه به دلیل طرح و الگوهای متنوع طرفداران 

 .بسیاری نیز دارد

کیف ها دوشی زنانه در ابعاد متنوعی در بازار یافت می شوند و برای کارمندان، افراد 

سب می  دانشجو، معلمان و حتی افرادی که مجبورند وسایل زیادی را حمل کنند نیز منا

 .باشند

این افراد می توانند از نوع سایز بزرگ کیف های دوشی زنانه بهره ببرند و آنها را به  

 .عنوان جایگزینی برای کوله پشتی تهیه نمایند

 کاربردی بودن کیف •

 :دومین نکته مهم در انتخاب کیف، تعیین مفید بودن آن است. شما باید از دو چیز آگاه باشید

ه عنوان یک فرد انجام می دهید معموالً نوع چیزهایی را که به طور  کاری که شما ب : شغل

منظم در کیف خود نگه می دارید مشخص می کند. کیفی که قصد خرید آن را دارید باید این  

 .را در نظر داشته باشد

اگر چیز خاصی وجود دارد که برای آن به کیف نیاز دارید، مثالً سفر، کیف باید  : مناسبت

 .ی سفر شما را پوشش دهدتمام نیازها

 عملی بودن  •

 :کند؟ این سه چیزپرسید چه چیزی یک کیف را کاربردی میمی

اگر برچسب می گوید هرگز آن را کثیف نکنید زیرا نمی توانید آن را تمیز  : شستشو قابلیت

 .کنید، از آن کیف دوری کنید

نی مدت آن است. کیف  کیفیت مواد استفاده شده و ساخت کیف تعیین کننده دوام طوال : دوام

 .هایی را که ظاهر زیبایی دارند اما بدساخت هستند، نخرید

توان آن را ایمن حمل  کیفی که خیلی بزرگ یا خیلی کوچک است که نمی: بودن حمل قابل

 .کرد، بدیهی است که به خرید آن باید نه بگویید، هرچند مدل نادری باشد
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 ساخت کیف  •

 :تا آنجا که به مونتاژ کیف مربوط می شود، موراد مهم را بررسی کرده ایم

آیا آن کیف برای اهداف شما به اندازه کافی جادار است. اگر تازه مادری هستید که  : اندازه

به کیفی نیاز دارید که تمام وسایل کودکتان را در آن قرار دهد، کیف شما باید سایز بزرگی  

 .زیادی داشته باشد  داشته باشد و جیب های

اینکه آیا فضای ذخیره سازی برای نیازهای شما مناسب است یا خیر. یک  : سازی ذخیره

کیف معمولی و روزمره نیاز به جیب و فضای کافی برای قرار دادن تمام وسایل ضروری  

نسبت به یک کیف بزرگ و  شما دارد. یک کیف کراس بادی با سایز کوچک تا متوسط  

 .نیازها مطابقت دارد  سنگین با این

برای صرفه جویی در هزینه، کیف هایی را در سایه های سیاه، سفید یا خنثی انتخاب  : رنگ

 .کنید، زیرا مطمئناً با لباس های هر رنگی زیبا به نظر می رسند 

شما باید یک کیف را بر اساس عملکرد آن انتخاب کنید، درست است؟ اینجاست که  : مواد

الً اگر به جای پنبه و پارچه از چرم ساخته شده باشند ) طبیعی یا  مواد مهم است. معمو 

 .مصنوعی(، بهترین کارایی را دارند

هرگز در این مورد مصالحه نکنید! اگر صرفه جویی می کنید، هرگز کیفی را : کیفیت 

های دوخته شده نخرید که آشکارا مشخص می باشد که جنس کیف و همچنین مقاومت دسته

 .تعریفی ندارد

هر چه برند بزرگتر باشد، کیفیت باالتری دارد. با این حال، این لزوما در سنگ نوشته  : برند

نشده است. کیف های شرکت ها و برندهای نسبتا ناشناخته می توانند به همان اندازه خوب  

 .باشند

 زیبایی شناسی و سبک شخصی •

سلیقه شخصی شما می آید یا این که کیف چقدر زیبا به نظر می رسد و اینکه آیا این کیف به 

 .نه، به اندازه هر دلیل عینی مهم است
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اگر لباسی را که می پوشید دوست دارید، اثرات روانی آن به طرز شگفت انگیزی مثبت  

 .است

بنابراین، فقط تصور کنید کیفی داشته باشید که همه نکته ها را از نظر کاربردی بودن دارا 

 .ظر می رسدمی باشد، اما برای شما زشت به ن

دوست نداشتن شما از بین نخواهد رفت و در نهایت خود را نشان خواهد داد. به عنوان 

 .بدترین سناریو، روی روحیه و عملکرد شما تأثیر می گذارد

 روند فعلی )به روز بودن یا نه(  •

این لزوما به این معنی نیست که شما به دنبال جدیدترین کیف های مارک دار هستید که در  

حاضر همه در خیابان از آن استفاده می کنند و خرید آنها هزینه زیادی دارند. بلکه به   حال

کیف های نخریدنی اشاره دارد که مدت هاست از مد افتاده اند. مگر اینکه در شکستن قالب 

 .و انجام کاری متفاوت باشید، داشتن یک کیف با طراحی قدیمی به نفع شما نخواهد بود

 انه قیمت کیف دوشی زن

به عوامل مختلفی بستگی دارد. عموما کیف هایی که از چرم طبیعی   زنانه  دوشی کیف قیمت

تهیه می شوند به دلیل دوام بیشتر قیمت باالتری نیز نسبت به کیف هایی که از چرم  

  دوشی کیف مصنوعی تولید می شوند، دارند. برند و طرح محصول نیز بسیار بر قیمت

 .تاثیرگذار می باشد زنانه

 انه روش نگهداری کیف دوشی زن

رویه کیف های دوشی زنانه از جنس های مختلفی تهیه شده است. هر جنسی روش   •

 .نگهداری خاص خود را دارد

اسپری های مختلفی در بازار موجود هستند که وظیفه آنها محافظت از رویه کیف   •

 .ها می باشد
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در صورت استفاده از این نوع اسپری ها ابتدا آنها را روی قسمتی که در ظاهر   •

 .مشخص نیستند بزنید تا مطمئن شوید تغییر رنگی روی کیف شما ایجاد نمی کنند 

اسپری را روی یک پارچه تمیز بزنید و روی  پس از اطمینان می توانید کمی از  •

 .کیف بمالید

ایجاد شد هرچه سریع تر برای پاک کردن کردن   زنانه دوشی کیف اگر لکه ای رو  •

آن اقدام کنید چون هرچه زمان بیشتری لکه روی کیف بماند به همان میزان پاک  

 .کردن آن نیز دشوار خواهد شد

 ه جمع بندی خرید اینترنتی کیف دوشی زنان 

•  

استفاده از كیف های دوشی زنانه برای وقت هایی كه قصد ندارید، وسایل   •

 .زیادی همراه خود حمل كنید، بسیار مناسب خواهند بود

برخالف كوله پشتی یا كیف های اداری بزرگ، این كیف های دوشی   •

زنانه بدون وارد كردن فشار زیاد بر روی شانه ها، می توانند بسیار سبك 

 .دو خوش دست باشن 

در هر محیط و موقعیتی، یکی دیگر از  زنانه دوشی کیف استفاده آسان از •

 .مزیت های آن محسوب می شود 

برای مثال، اگر قصد حضور در مكان های شلوغ و پررفت و آمد را  •

دارید، یك كیف دوشی زنانه کوچک به شما كمك می كند تا راحت تر به 

 .محتویات آن دسترسی داشته باشید

این کیف ها، برای افراد دانشجو، مهندسین، معلم ها و به طور استفاده از  •

 .نیاز به حمل تبلت و لپ تاپ دارند نیز توصیه می گردد  كلی افرادی كه

 


