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یکی از آن دسته زیورآالتی می باشد که هم مورد توجه خانم ها و هم مورد   طال گردنبند

 .توجه آقایان می باشد

این موارد دارای انواع متفاوتی هستند که شما می توانید با توجه به مراسمی که قصد شرکت  

 .در آن را دارید یا سلیقه خود اقدام به خرید نمونه مناسب کنید

 .عالقه مندان زیادی را به سمت خود جلب نموده است اسم طال گردنبند خرید به طور مثال

 .زوج های جوان به دنبال آن هستنداین مورد یک هدیه خاص است که اغلب 

اما در زمان خرید اینترنتی الزم است تا فاکتورهای متفاوتی را در نظر بگیرید که در زیر  

 .برخی موارد مهم ذکر شده اند

 راهنمای خرید آنالین گردنبند طال

الزم است تا موارد متفاوتی را مدنظر قرار داد. در زیر می   ارزان طال گردنبند خرید برای

 :توانید این موارد را مطالعه نمایید

 به مدل زنجیر گردنبند توجه کنید  •

می تواند متفاوت باشد. بهتر است نمونه هایی را خریداری نمایید که به   گردنبند فرم و مدل

این روزها عالقه مندان زیادی را به   کارتیه طال گردنبند خرید. راحتی گره نمی خورند 

 .سمت خود جلب نموده است زیرا هم زنجیر محکمی دارد و هم به راحتی تاب نمیخورد

 به قفل گردنبند طال توجه کنید  •

ی شما می تواند دارای قفل خرچنگی، کلیپسی یا فنری باشد. موارد فنری قیمت  طال گردنبند

ا مقاومت خوبی ارائه نمی دهند. اگر نیاز به قفل محکمی دارید که به راحتی  کمتری دارند ام

 .باز نشود، باید از نوع خرچنگی استفاده نمایید. بدنه این قفل ها بسیار سفت است

 نوع طال را بشناسید، توپر یا تو خالی  •

ابر ضربه  با زنجیر توخالی، سبک بوده و قیمت کمی نیز دارد. این موارد در بر طال گردنبند

مقاومت زیادی نداشته و به راحتی پاره می شوند. لذا برای کسانی که گردنبند همیشه در  

 .گردن آنها است، مناسب نمی باشند
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 گیر کردن گردنبند طال به لباس را مدنظر قرار دهید •

باید به نحوی باشد که اگر روی لباس قرار گیرد، آن را نخ کش نکند. به عبارت   طال گردنبند

 .ر زوایای پالک آن تیز و برنده نباشنددیگ

 نکات مهم هنگام خرید گردنبند طال

یا زنانه توصیه می کنیم تا حتما موارد زیر را در نظر داشته   مردانه طال گردنبند خرید برای

 :باشید

 قیمت گردنبند طال  •

و بودجه خود را مشخص نمایید. برای برآورد قیمت گردنبند الزم است تا   طال گردنبند وزن

حتما قیمت روز هر گرم طال و میزان دستمزدی که برای آن در نظر گرفته می شود را 

 .مشخص کنید

 با انواع عیار آشنا شوید •

ای  باید حتما عیار طال را مدنظر قرار دهید. امروزه اغلب طاله زنانه طال گردنبند خرید در

عیار ناخالصی کمتری دارد   24عیار می باشند اما باید بدانید که طالی  18موجود در بازار 

عیار می   18و استحکام آن بیشتر است. به همین دلیل قیمت آن به نسبت بیشتر از طالهای 

 .باشد

 طول گردنبند هم مهم است  •

ه شود. عموما گردنبندها بر  باید توج  دخترانه  طال گردنبند خرید به سایز و اندازه نیز در حین

 .اساس فرم صورت و گردن فرد انتخاب می شوند

البته مدل های متفاوتی از گردنبند نیز داخل بازار وجود دارند که بر اساس استایل خود می  

 .توانید از بین آنها انتخاب نمایید

ا اگر  با زنجیر بلند پیشنهاد می شود ام گردنبند  برای اشخاصی که صورتی گرد دارند،

 .صورت شما بیضی است می توانید از اغلب مدل ها بهره ببرید
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 ضخامت زنجیر گردنبند طال •

ی شما بسیار مهم است. اگر مایلید که گردنبند همیشه در گردن  طال گردنبند  ضخامت زنجیر

 .باشد، باید از نمونه هایی استفاده نمایید که کلفت تر هستند و گیره محکمی دارند

 الخرید گردنبند ط

 .به پس انداز سرمایه فکر می کنند اینترنتی طال گردنبند خرید بسیاری از افراد با •

در این صورت پیشنهاد می کنیم که حتما مواردی را تهیه نمایید که اجرت آنها کم   •

 .است

همچنین نمونه هایی که بدون نگین می باشند، گزینه خوبی برای سرمایه گذاری   •

خواهند بود. زیرا در زمان فروش گردنبندهای با نگین، وزن نگین آنان کسر می  

 .شود

باید مدنظر قرار دهید، طول   طال گردنبند یکی دیگر از مواردی که در زمان خرید •

 .گردنبند می باشد

اس هایی با یقه های بسته استفاده می کنند، بهتر است که افرادی که اغلب از لب  •

 .گردنبندهایی با طول بلند تهیه نمایند

 .همچنین به افرادی که قد بلند دارند، خرید گردنبند های بلند توصیه می شود •

برای اینکه متوجه شوید، طالی خریداری شده شما اصل است، باید به کد حک شده  •

 .روی طالی خود دقت نمایید 

 قیمت گردنبند طال 

 .انتخاب های بسیاری دارید گردنبند، خوشبختانه برای تهیه و خرید •

در نظر داشته باشید که قیمت مصوب برای طال هر روز توسط اتحادیه طالسازان  •

 .اعالم می شود ولیکن اجرت مدل های مختلف با هم متفاوت می باشد
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وما کارهای ظریف تر که کار  از همین رو قیمت گردنبند می تواند متغیر باشد. عم •

 .شده می باشند، قیمت بیشتری دارند

 روش نگهداری از گردنبند طال

ی شما همواره براق و مستحکم باقی بماند الزم است تا به طال  گردنبند برای اینکه

 :فاکتورهای زیر توجه نمایید

 .دطالها و گردنبندهای خود را از یکدیگر جدا نگه دارید تا در هم گره نخورن  •

گردنبد خود را در برابر نور مستقیم خورشید یا مکان های مرطوب نگذارید. این   •

 .موارد طال را کدر می کنند

برای اینکه روی طالهای شما گرد و غبار ننشیند، آنها را درون پارچه های نخی   •

 .قرار دهید

خود مواد شوینده و اسیدی نریزید زیرا ممکن است که رنگ   گردنبند بر روی •

 .طالی شما را تغییر دهند

با طال و جواهر به شنا نروید. آب دریا یا کلر موجود در استخرها رنگ طال را   •

 .دمات می کنن 

ادکلن ها و عطر ها می توانند روی رنگ طالی شما تاثیر منفی بگذارند. پیشنهاد  •

می شود تا گردنبند را در آخرین مرحله به تن نمایید که هم صدمه ای نبیند و هم  

 .در معرض اسپری ادکلن قرار نگیرد

 جمع بندی خرید اینترنتی گردنبند طال

ی، هدیه دادن یا نیاز شخصی اقدام به امروزه بسیاری از افراد برای سرمایه گذار

 .می کنند گردنبند خرید

الزم است تا فاکتورهای متفاوتی را مد نظر قرار   جدید زنانه طال گردنبند خرید در زمان

 .داد
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با  طال گردنبند در باال برخی از مهمترین موارد عنوان شده اند. به یاد داشته باشید که

ت آنها بسیار با هم متفاوت است. مواردی که روکش  گردنبند روکش طال فرق دارد و قیم

 .طال دارند، قیمتشان کمتر است

 


