


 

استفاده از رنگ های زنده و 
با نشاط در باازار ساا ا  
های زنانه معاوا ا اما ی 
اشتباه تقلی می ش د. ایا  
کار مانند آن اس  که انگاار 
رنگی  کوانی از رنگ هاای 
روش ، بی هاد  باه کاار 

 گ فته ش د.

ساعت های زنانه 

کمپانی دیور با رنگ 

 های زنده و شاد



 البته ای  م ض ع استثنائی نیز دارد.

ب ای مثال کوپانی دی ر که در زمینه ط احی و ارائه ج اه ات و 
محص ات اکچ ی فعالی  دارد، سا   های ج اها نشاان و 
نفیسی در رنگ ها مختلف ارائه داده اس  کاه رناگ هاای 
مختلف در آنها ت سط ج اه ات متن ع و مینا کااری باه کاار 

 گ فته شده اس .



اغلب ب ندهای سا   زنااناه 
معو ا از رنگ های سافایاد، 
مشکی، طالیی، ناقا ه ای و 
نهایتا ص رتی استفاده ک ده و 
ریسک استفاده از رنگ هاای 
 متن ع و شاد را نوی پذی ند.

در ای  ن ع از سا   ها رناگ 
رهای مختلف بسیار هد  مند 
 و با سلیقه ما رد اساتافااده 

 ق ار گ فته شده اس .



کوپانی دیا ر در ساال 
میالدی دو نو نه از  ۵۱۰۲

سا   های نفایاو و 
ج اه نشان خ د را باا 
بند چ می در رنگ هاای 
کامال متفااوت و شااد 
ارائه داده که ای   اوا  
ح کتی شجا انه از س ی 
 منتقدان مد تلقی شد.

البته ازم به ذک  اس  با 
ای  وج د هن ز صنعا  

استافااده از  مد جه  
ای  رنگ ها در تا لایاد 
محص ات ل کو کوای 
 م دد و خجالتی اس .



ارائه ای  سا   ها تا حدی یک پیشنهاد  اجایاب در 
صنع  ج اه ات و زی رآات اکچ ی ب ده و ایا  کاار 
تغیی  بزرگی در صنع  سا   سازی محس ب می شاد، 
تا جایی که فعاان ای  صنع  را ب ای تج به چانایا  

 اقدامی مشتاق ک ده اس .



در تحقیقات جدید نشان داده که م دان در ح الی ساال 
جدید مبالغ زیادی از درآمد خ د را ص   خ ید حالاقاه 

 نامزدی می کنند.

 نکات مهم در خرید حلقه نامزدی



در سال میالدی قبلی ب دجاه 
ای که م دمان س اس  دنایاا 
ص   خ ید حلقه ناامازدی 
ک ده اند، بیشت  از سال هاای 

 پیش ب ده اس .

مااا دان باااه صااا رت  
دار را با ای  8675 مت سط 

 ای  م ض ع هزینه ک ده اند. 



در ای  لیس  الواس بیشت ی  سهم از طال 
و ج اه ات خ یداری شاده را باه خا د 
 اختصاص داده اسا . در حاالای کاه

درصد از خانم ها  القه ای به حالاقاه  ۸ 
های نامزدی کار شده با سنگ قایاواتای 

 ندارند.

دانست  ت صیه های ابتدایی و مفید مای 
ت اند در ارتباط با چگ نگی خ ید حالاقاه 

   وسی بسیار مفید باشد.

در ص رتی که در زمینه طال و جا اها ات 
اطال ات زیادی ندارید بهت  از اف ادی که در 
 ای  زمینه مطلع ت  هستند کوک بگی ید.



ب ای خ ید حلقه ازدواج سایز انگش  هوس تان را 
حدس نزنید، بهت  از از جعبه ج اه ات ایشان یکای 
از انگشت های او را ب داشته و مطابق با ساایاز آن 

 ب ای خ ید حلقه اقدام کنید.



ضونا ت صیه شده به سلیقاه وی پای پا ده و 
بهت ی  کار آن اس  که با گ شی تلف  هوا اه از 
انگشت  های وی  کو گ فته و یا مدلای را باه 

 خاط  بسپارید.



 ساعت های فوق پیشرفته 

 بلنک پین

بلنک پی  باه هاوا اه 
با یاا یاا  و واشاا ون 
کنستانتی  جز ب ند های 
پیشگام در صاناعا  
سا   سازی محسا ب 

 می ش ند.



متفاوت ب دن در کش ری که در آن ب ت ی  ب ند های ساا ا  
سازی فعالی  دارند، کار بسیار دش اری می باشد. اما ای  ب ناد 

 ت انسته در ای  میان، دسته سا   های متفاوت ق ار گی د.

 



ای  کوپانی ب ای اولی  بار در سال 
ت سط ژون ژاک بلنک پیا   ۰۳۷۲

در طبقه ف قانی منزل روساتاایای 
وی پایه گذاری شد، و ام وزه باه 
یکی از بزرگان صناعا  ساا ا  

 سازی تبدی  شده اس .



ژون ژاک بلنک پایا  در 
ابتدا فعالی  خ د نام ای  
ب ند را در ش رای محالای 
ویلا نا  تابا  کا ده، 
بناب ای  ای  کوپانی یکی 
از قدیوی ت ی  نام هاای 
تب  شده در ای   ا صاه 

 می باشد.

ف دریک بلنک پی ، پسا  
بزرگ ژون ژاک در ساال 

ماادیاا یاا  ایاا   ۰۸۰۲
کوپانی را در دس  گ ف  
و اقدامات وی منجا  باه 
تغاییا ات اسااسای در 
ط احی محصا ات ایا  
ب ناد شاد. باناابا ایا  
محصا ات ارائاه شاده 
دارای ظاه  مدرن ت  باه 
خ د گ فته و تا انسا  
ت جه بسیاری از افا اد را 
 به س ی خ د جلب کنند.



در ادامه ف دریک با تب  چند اخت اع جدید باا ناام 
بلنک پی ، یکی از م ت  ت ی  اف اد در تاریخچاه ایا  

 ب ند خان ادگی مبدل ش د.

با افزایش تجارت و فعالی  های بلنک پی ، در ساال 
دو طبقه جدید به کارخانه ای  ب ند افزوده شاد  ۰۸۸۲

که ای  م رد افزایش حجم ت لیدات ای  کوپانی را باه 
 دنبال داش .



اولی  سا   ات ماتیک ت سط 
بلنک پی  با هوکااری جاان 

به باازار  ۰۲۵۸هاروود در سال 
 ارائه شد.

 



م فقی  های پی در پی اینکوپانی در ط ل سال 
های مختلف ادامه داش ، البته چندی  نا با  
جابه جاهایی در سهام ای  کاواپاانای صا رت 
گ ف ، اما هوچنان به  ن ان نامی م ت  و معتب  
 در صنع  سا   سازی از ایا  با ناد یااد 

 می ش د.



بلنک پی  در زمینه ط احی و حکاکای با  
روی محص ات ل کو نیز صاحب ساباک 
ب ده و تاکن ن آتار هن ی متعددی را ارائاه 
داده و هوچنی  هوکاری هایی نایاز باا 

 کوپانی بزرگ امب رگینی داشته اس .

محص ات ای  ب ند باا با خا رداری از 
بهت ی  م اد اولیه، ت ربیل ن هاای فا ق 
پیش فته و کویاب ت ی  قطعات سااخاتاه 
می ش د. اما با ای  وج د اولی  چیزی که 
چشم مخاطب را به خ د جذب می کاناد 

 اصال  س ئیسی ای  ب ند می باشد.



 برای مشاهده مقاالت در سایت به لینک های زیر مراجعه نمایید:

 ساعت های زنااناه کاماپاانای دیاور باا                 

 رنگ های زنده و شاد

 نکات مهم در خرید حلقه نامزدی

 ساعت های فوق پیشرفته بلنک پین
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درمانی ، و هوچنی  ماشاهده و خ یاد  ب ای دریاف  جدیدت ی  اخبار و مقاات  لم سنگ

 ، با ما هو اه باشید.العاده  های ف ق تخفیفج اه ات اصی  با 

های اجتوا ی ج اه بازار در شبکه  

 )ب ای مشاهده ه  شبکه ، ب  روی تص ی  آن کلیک کنید(
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