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 راهنمای خرید آنالین آلبوم عکس 

 .کتابچه ای است که می توانید عکس های خود را در آن قرار دهید عکس آلبوم •

 .امروزه آلبوم های مختلفی در بازار و وب سایت ها موجود می باشند •

رواج بیشتری داشته است، اما امروزه مدل های  چسبی  عکس آلبوم در گذشته •

 .روی کار آمده اند دیجیتال عکس آلبوم مختلفی از آن مانند

 .به طور کلی آلبوم ها را می توان به دسته معمولی و دیجیتالی تقسیم نمود •

معمولی آلبوم همانطور که گفته شد مانند کتابی است که می توانید عکس های  نوع  •

 .خود را درون آن قرار دهید

افراد زیادی تعدادی از این مدل آلبوم را از گذشته تا کنون در خانه های خود   •

 .دارند

  آلبوم آلبوم چسبی در این دسته قرار گرفته و از دیگر مدل های آن می توان به •

 .نیز اشاره نمود زیفل درب عکس

نوع دیجیتالی آلبوم ها، مدرن تر بوده و دارای حافظه هستند. شما قادر خواهید بود   •

با توجه به مقدار فضای آلبوم های دیجیتالی عکس های خود را درون آن ها ریخته  

 .و نگهداری نمایید

ی  این نوع از آلبوم ها در دو حالت شارژی و غیر شارژی موجود هستند و مدل ها •

 .غیر شارژی از طریق اتصال مستقیم به برق قابل استفاده می باشند 

این نوع از آلبوم معموال عالوه بر نگهداری عکس، قابلیت پخش موسیقی و فیلم را   •

 .نیز دارند و حتی می توانند عکس ها را به صورت اسالیدشو نیز نمایش دهند
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 نکات مهم هنگام خرید آلبوم عکس 

الزم است تا به نکات خاصی توجه نمایید. خصوصا اگر قصد   عکس آلبوم در خرید

 .را دارید، موارد گفته شده را مدنظر قرار دهید داماد و عروس عکس آلبوم هتهی 

 ی باشد نوع آلبوم یکی از مهم ترین فاکتورهای انتخاب آن م •

همانطور که پیشتر عنوان شد، می توانید از میان دو مدل آلبوم معمولی و دیجیتالی خرید  

 .خود را انجام دهید

عموما آلبوم های معمولی حس نوستالژی و خاطره انگیزی برای فرد ایجاد می کنند و به  

 .همین دلیل بسیاری از مردم دوست دارند که حداقل یکی از آنها را تهیه کنند

 به اندازه آلبوم توجه نمایید •

نها  آلبوم ها در اندازه ها و سایزهای مختلفی تولید و عرضه می شوند. انتخاب هرکدام از آ

 .بسته به نوع عکس شما می تواند متفاوت باشد

 .در زمان خرید به مکانی که قصد نگهداری از آلبوم را دارید نیز دقت نمایید

 .اگر فضای کافی در اختیار ندارید از تهیه آلبوم های با سایز بزرگ خودداری کنید

 جنس جلد از دیگر فاکتورهای مهم در زمان انتخاب آلبوم می باشد  •

زیادی در تولید آلبوم های عکس وجود دارد. متلایر مختلفی برای تولید جلد آلبوم به   تنوع

کار گرفته می شوند که از جمله آنها می توان به چرم، طلق، پارچه، چوب و پی وی سی  

 .اشاره نمود

 .هرچه جلد آلبوم با کیفیت تر باشد ماندگاری و طول عمر آن نیز بیشتر خواهد بود

 ت آلبوم دقت نمایید به تعداد صفحا •

در زمان خرید حتما تعداد صفحات آلبوم را بررسی کنید. این مورد را می توانید در  

 .مشخصات مندرج در سایت فروشنده مشاهده کرده و مورد بررسی قرار دهید
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اگر جزو کسانی هستید که تعداد زیادی عکس در آلبوم قرار نمی دهند، توصیه می شود از  

 .اد صفحات زیاد اجتناب ورزیدخرید آلبوم با تعد

از طرف دیگر اگر عالقه زیادی به عکس دارید بهتر است آلبوم هایی را تهیه کنید که تعداد  

 .صفحات آنها زیادتر می باشند

 به تعداد عکس هایی که در هر صفحه آلبوم قرار میگیرند توجه کنید  •

 .در زمان خرید آلبوم می باشداین مورد نیز مانند نکته پیشین یکی دیگر از فاکتورهای مهم 

 .تعداد عکس هایی که می توانید در هر صفحه قرار دهید را بررسی نمایید

برخی از آلبوم ها این امکان را به شما می دهند که دو یا سه عکس را در یک صفحه قرار 

 .دهید

 خرید آلبوم عکس

ه عکس هایتان  دقت کنید که مورد انتخابی شما با انداز عکس آلبوم در هنگام خرید  •

 .تناسب داشته باشد

توصیه می شود برای رعایت این موضوع ابتدا عکس های خود را چاپ کرده و   •

 .مورد نظر اقدام نمایید عکس آلبوم پس از آن برای خرید

طرح ظاهری آلبوم یکی دیگر از مواردی است که در زمان خرید باید به آن توجه   •

 .داشته باشید

 .به موضوع عکس های خود طرح آلبوم را انتخاب نمایید پیشنهاد می کنیم با توجه  •

برای مثال اگر می خواهید عکس های مراسم ازدواجتان را درون آن قرار دهید،   •

 .آلبومی را انتخاب کنید که طرحی مرتبط با ازدواج دارد
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 قیمت آلبوم عکس 

ذار  به عوامل مختلفی بستگی دارد. از فاکتورهای مهم و تاثیر گ عکس  آلبوم قیمت •

 .می توان به اندازه آلبوم، تعداد صفحات آن، جنس جلد و غیره اشاره نمود

عموما آلبوم هایی که از چرم تولید میشوند قیمت باالتری نسبت به سایر مدل ها   •

 .دارند

 .امروزه قیمت آلبوم ها از چند ده هزار تومان تا چند میلیون متغیر می باشند •

، مقدار بودجه ای که در نظر گرفته اید را بنابراین بهتر است پیش از خرید آن •

 .مشخص نمایید 

 روش نگهداری از آلبوم عکس

 .از با ارزش ترین چیزهایی است که هرشحص می تواند داشته باشد عکس آلبوم •

بهتر است آلبوم ها را درون جعبه ای مانند جعبه کفش قرار دهید. این کار از  •

 .خراب شدن و ایجاد خط و خش روی آلبوم جلوگیری می کند

بهتر است الی هر ورق از آلبوم یک کاغذ نازک بگذارید. این مورد مانع از  •

 .و چسبیدن آن ها به یکدیگر می شود  برخورد عکس ها 

آلبوم ها را به دور از رطوبت قرار دهید. همچنین دمای زیاد محیط نیز می تواند   •

 .موجب باز شدن عکس ها در آلبوم های چسبی شود

 آلبوم عکس جمع بندی خرید اینترنتی 

به نکاتی که در این مقاله اشاره شد توجه نمایید.   عکس آلبوم در زمان خرید •

زمانی که قصد خرید اینترنتی محصول را دارید، مشخصات آن را به صورت  

 .کامل مطالعه کنید

اندازه عکس های خود را سنجیده و متناسب با آنها آلبومی را برگزینید. از خرید   •

 .کوچک یا بالعکس خودداری نمایید آلبوم بزرگ برای عکس 
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در این شرایط عکس های شما جلوه زیبایی نخواهند داشت. برای پیشگیری از  •

 .خراب شدن آلبوم می توانید آن را درون جعبه قرار داده و سپس در کمد بگذارید

عکس ها بسیار گرانبها و با ارزش هستند با قرار دادنشان در آلبوم از آنها   •

 .محافظت نمایید

 

 


