ظرف های اتن را مکانیزه بشویید
شـاید یکـی از تکـراری تریـن و البتـه زمان بر تریـن کارهای
روزانـه منـزل شسـتن ظـرف های کثیف باشـد .ظـرف هایی
کـه درسـت از بعـد صرف صبحانه ،میان وعـده  ،ناهار ،عصرانه
وشـام جایـی جـز رفتـن بـه سـینک ظرفشـویی ندارنـد .در
واقـع سـینک ظـرف شـویی علاوه بر این کـه زمـان و انرژی
زیـادی از کدبانـوی خانـه می گیـرد ،یکی از سـیاه چاله های
مصـرف بـاالی آب و گاز نیز اسـت .متاسـفانه بیشـتر افـراد از
الگوهای نامناسـبی برای شسـت وشـوی ظروف اسـتفاده می
کننـد کـه نتیجه ای جز مصـرف بـاالی آب و افزایش آالینده
هـای زیسـت محیطـی در قالـب مایـع ظـرف شـویی نـدارد.

نام محصول
ماشین ظرف شویی بوش
مدل SMS50E92GC
ماشین ظرف شویی ال جی
مدل XD64-GSC
ماشین ظرف شویی الگانس
مدل WQP8-3802B
ماشین ظرف شویی اسمگ
مدل LVFAB
ماشین ظرف شویی رومیزی سام
مدل T1305
ماشین ظرف شویی دوو
مدل DW-1473S

همیـن چنـد دلیل شـاید از مهـم ترین دالیلی باشـد که باید
بـه وسـیله آن هـا افـراد را بـه خریـدن ماشـین ظرف شـویی
ترغیـب کـرد .ماشـین هـای ظرف شـویی مـی تواننـد حتی
میـوه و سـبزی جـات را هـم بشـورند بـه شـرطی کـه برنامه
شسـت وشـو با آب سـرد را داشـته باشـند .این ماشین ها می
تواننـد در کنـار خشـک تحویل دادن ظرف های شـما ،آن ها
را هـم میکـروب زدایـی شـده بـه کابینـت تـان برگردانند .در
هنـگام خریـد ایـن وسـیله بـه تعداد نفـرات خانـواده  ،جنس
محفظـه داخلـی ،نحـوه چیدمـان ظرف ها ،جنس قفسـه
هـا ،تعـداد برنامـه هـای شسـت وشـو و  ...توجه کنید.

کسب و کارم را با کدام روش تبلیغ کنم؟
در مطلـب هفتـه پیشـین بـه عنـوان
نویسنده   :پائول ساجت
اولیـن قسـمت از معرفـی انـواع روش
مترجم :سوده قدیمی
هـای متفـاوت تبلیغات ،مقدمـه کوتاهی
دربـاره ایـن کـه چگونه می توانیـم کاال یا
خدمـات خـود را بـه مخاطبان عموم معرفی کنیم گفته شـد و یکی از روش
هـای متـداول تحـت عنـوان تبلیغـات چاپـی معرفـی شـد .در ادامه مطلب
امـروز بـه معرفـی دو تا از متـداول ترین روش های دیگر پرداخته می شـود.

تبلیغات دیداری و شنیداری

تلویزیـون :تقریبـا تـا یک دهه پیش تلویزیون معـروف ترین و محبوب
تریـن قالـب تبلیغـات به حسـاب می آمد کـه اغلب تبلیغ کننـدگان بزرگ
بـرای تبلیـغ محصوالتشـان از ایـن وسـیله اسـتفاده می کردنـد .اگرچه این
روزهـا تبلیغـات در تلویزیـون کلـی هزینـه بـر اسـت امـا دسترسـی فـوق
العـادهای بـه طیـف وسـیعی از مخاطبـان را دارد .یکی از مهـم ترین مزایای
تبلیغـات تلویزیونـی دیده شـدن ،صدا ،حرکت و رنگ برای ترغیب مشـتری

بـه خریـد از شـما را دارد .از طریـق تبلیغـات تلویزیونـی و اسـتفاده از مزیت
بصـری بـودن آن ،مـی توانیـد بـه مشـتریان نشـان دهیـد که محصـوالت و
خدمـات شـما چگونـه کار مـی کننـد .هزینه هـر تبلیغ در تلویزیـون نیز به
ن پخش می شـود و این
مـدت زمـان پخـش ،برنامـه ای کـه تبلیـغ میـان آ 
کـه پخـش از کـدام شـبکه صورت مـی گیرد بسـتگی دارد.
رادیـو :تبلیغـات رادیویـی ،تبلیغاتـی هسـتند که از طریـق رادیو پخش
می شـوند و فقط شـنیداری هسـتند و تمام پیام و محتوای تبلیغ از طریق
صـدا و کلمـه منتقـل مـی شـود .برخـی معتقدند تبلیغـات رادیویـی به دو
دلیـل اثرگـذاری الزم را ندارنـد؛ زیـرا کـه صـدا محدودیت هـای خاص خود
را دارد و بـرای شـنوندگان مشـکل اسـت تـا آن چـه را کـه شـنیده انـد بـه
خاطـر بسـپارند .بهتریـن راه بـرای غلبـه بـر این موضـوع این اسـت که پیام
تبلیغاتـی خـود را دوبـاره و دوبـاره تکـرار کنیـد یـا دلیل دوم ایـن که چون
رادیو نسـبت به دیگر رسـانه ها ممکن اسـت مخاطبان محدودتری داشـته
باشـد تاثیـر چندانی نداشـته باشـد اما اگـر کل جامعه را بـه عنوان مخاطب
در نظـر بگیریـم مـی بینیـم هنـوز هـم بسـیاری از افـراد هر صبح بـه رادیو

قیمت انواع ظرفشویی
هوشمند
 10میلیون و  120هزار
 5میلیون و  600هزار
 32میلیون و  500هزار
 2میلیون و  190هزار

تبلیغـات خیابانـی همان پیام های تبلیغاتی هسـتند کـه در کوچه و خیابان
بـه اشـکال مختلـف آن هـا را مـی بینیـم .این نـوع از تبلیغات بـه دلیل این
کـه بـه وفـور در معـرض دید مخاطبان اسـت اثرگذاری بسـیار باالیی دارد.
دسـته اول از ایـن تبلیغـات همان بیلبوردهایی هسـتند کـه در بزرگراه ها و
جـاده هـا در ابعـاد بزرگی خودنمایـی می کنند.

برنـد وطنـی کـه امـروز بـه بررسـی آن مـی پردازیـم احتمـاال بـرای همـه اقشـار جامعه شـناخته شـده اسـت چه به سـبب قدمـت و چه به سـبب تنـوع و کیفیـت محصـوالت ،برندی که
افتخـار دارد بـه عنـوان اولیـن تولیـد کننـده شـامپوهای گیاهـی در کشـور فعالیـت کنـد و توانسـته جایـگاه خوبی برای خـود در بازار به دسـت آورد .برای آشـنایی بیشـتر بـا محصوالت
صحـت با مـا همراه باشـید.

رشکــت صنعیت و ابزرگاین صحت
شـرکت صنعتـی و بازرگانـی صحت با  63سـال سـابقه فعالیت
بـه گواهـی دفتـر صنایـع غذایـی ،دارویـی و بهداشـتی ایـران،
اولین تولید کننده شـامپوهای گیاهی در کشـور اسـت که هم
اکنـون بـه عنـوان یکی از پیشـتازان و نوآوران صنعت شـوینده
و یکـی از بـزرگ تریـن و معتبرتریـن شـرکت هـای ایرانـی در
زمینه تولید محصوالت شـوینده ،بهداشـتی و آرایشـی مشـغول
بـه فعالیـت اسـت .نـام پیشـین ایـن شـرکت « شـامپو سـدر
صحـت» بـود کـه از خـرداد  ۱۳۹۳بـه نـام فعلی تغییـر یافت؛
نـام سـابق ایـن شـرکت کـه از سـال  ۱۳۳۵با آن شـناخته می
شـد بـه ایـن سـبب اسـت که ایـن شـرکت فعالیـت خـود را با
تولیـد و بسـتهبندی بهداشـتی پودر سـدر در تهران آغاز کرد.
سـپس بـا ورود صنعـت شـامپو به ایـران ،در سـال  ۱۳۵۵ایده
تولیـد شـامپوی گیاهـی را اجـرا کـرد و بـرای اولین بار شـامپو
گیاهـی ایرانـی بـر پایـه گیاه سـدر را تولیـد کرد.
تولیـدات ایـن شـرکت بـا برنـد صحـت علاوه بـر بـازار ایـران
نـزد مصـرف کننـدگان سـایر کشـورها نظیـر امـارات ،عمـان،
کویـت ،قطـر ،بحریـن ،عربسـتان سـعودی ،عـراق ،افغانسـتان،
پاکستان،تاجیکسـتان ،آذربایجـان ،سـودان ،یمـن و لبنـان
جایـگاه ویـژه ای دارد.
شـرکت صحـت بـا شـعار «ارمغـان صحـت ،لطافت و سلامت»
و اهتمـام زیـاد بـه حفاظـت از محیط زیسـت بـه فعالیت پیش
رو و طـرح هـای توسـعه خـود مـی نگـرد .توجه این شـرکت به
حفـظ محیـط زیسـت نـه تنهـا در تولید محصـوالت گیاهی و
اسـتخراج طبیعـی عصـاره های کامـل گیاهی نمـود یافته بلکه
مـواد بـه کار رفتـه در دیگـر محصوالت نیز به گونـه ای انتخاب
شـده کـه بـه مـرور زمـان تغییر یافتـه و کمترین تاثیـرات را بر
محیط زیسـت داشـته باشند.

محصوالت

شـرکت صحـت بـا سـبد متنوعـی از محصـوالت شـوینده و
بهداشـتی تقریبـا برطرف کننـده اکثر نیازهای خانواده اسـت.
ایـن محصـوالت شـامل انـواع شـامپوها بـا عصـاره سـدر ،حنـا
 ،بابونـه  ،سـیر  ،کتیـرا  ،نعنـاع  ،بـادام  ،زیتـون ،نارگیـل ،
تخـم مـرغ  ،شـیر  ،جوانـه گنـدم و پروتئینـه اسـت  .همچنین
شـامپوهای ضـد شـوره  ،شـامپو هـای مخصـوص مـو هـای
خشـک  ،معمولـی و چـرب  ،انـواع شـامپو بچـه معمولـی و
هیدرولیـز شـده  ،شـامپوی نـرم کننـده گیاهـی و معمولـی و
شـامپوی بـدن اسـت .همچنیـن انـواع مایـع دسـت شـویی و
ظـرف شـویی گلیسـیرینه و میـوه ای حـاوی عصـاره آلوئـه
ورا ،خیـار  ،بـادام  ،نارگیـل  ،زیتـون  ،نعنـاع و چوبـک اسـت .
خمیـر دنـدان  ،مایـع سـفید کننـده و کـرم مرطـوب کننـده
صحـت حـاوی عصـاره هـای آلوئـه ورا  ،گندم  ،لیمـو و بابونه از
دیگـر محصـوالت صحـت اسـت کـه در کنار سـایر محصوالت
سـبد محصـوالت ایـن برنـد را متنـوع و تکمیـل مـی کند.
صحـت همچنیـن بـا ارائـه محصـوالت بـا کیفیت هتلـی انواع
ایـن محصـوالت را نیـز در اختیـار مشـتریان خـود قـرار مـی
د هد .
با چند محصول پرفروش صحت بیشـتر آشـنا شوید:

مایع ظرف شویی صحت

شسـتن ظرفهـا یکـی از بخشهـای همیشـگی خانـهداری

اسـت کـه هـر روز بایـد آن را انجـام دهیـم .مایع ظرف شـویی
صحـت بـا غلظـت باالیـی کـه دارد سـبب مـی شـود بـا یـک
بـار شسـتن ظرفهـا دیگـر نیـازی بـه دوبـاره کاری نباشـد.
ایـن مایـع بـا کـف مناسـب و خاصیـت درخشـان کنندگـی
و رایحـه خوبـی کـه دارد باعـث درخشـندگی ظـروف شـده
و بـوی بـد ناشـی از چربـی غـذا و باکتریهـا را از بیـن مـی
بـرد و گلیسـیرین موجـود در آن  ،رطوبـت پوسـت دسـت را
نیـز حفـظ میکنـد.

کرم مرطوب کننده صحت

کـرم آلوئـه ورای صحـت حـاوی عصـاره آلوئـه وراسـت کـه بـا
بهـره گیـری از ترکیبـات ویژه عالوه بر آب رسـانی به پوسـت،
موجـب نرمـی و لطافـت پوسـت میشـود و از ایجـاد چیـن
و چـروک و پیـری زود رس پوسـت ممانعـت مـی کنـد .ایـن
کـرم همچنیـن حـاوی ویتامیـن  ، B3اوره ،اسـید الکتیـک
و فاکتورهـای مغـذی پوسـت اسـت کـه بـرای پوسـت هـای
حسـاس و آسـیب دیـده بسـیار مناسـب اسـت.

شامپو صدر صحت

شـامپو سـدر صحـت ،بـر پایه عصـاره هـای گیاهی ،سرشـار از
عصـاره برگهـای گیـاه سـدر ،مـورد و حاوی گلیسـرین
اسـت کـه بـه دلیـل داشـتن عصـاره دو گیـاه سـدر و مـورد
موجـب مقـاوم تـر شـدن ریشـه مو شـده و بـه رویـش موهایی
کـه هنـوز ریشـه آن هـا در پوسـت سـر وجـود دارنـد کمـک
مـی کنـد .همچنیـن از آن جـا کـه عصـاره گیـاه سـدر حـاوی
تانـن بوده سـبب برطرف شـدن شـوره سـر و افزایـش مقاومت
پوسـت سـر مـی شـود و عصـاره گیاه مـورد نیز موهای شـما را
شـاداب و درخشـان جلـوه میدهد.

نظرات مشا

مـن موهـای نـازک و چربـی دارم  ،از انواع شـامپوهای خارجی
اسـتفاده کـردم  ،یـک روز بـه خاطـر بـی پولـی مجبـور شـدم
موقـت یـه شـامپوی ایرانی تسـت کنـم و شـامپو حنای صحت
رو انتخـاب کـردم ولـی این شـامپو تمام باورهـای من رو عوض
کـرد .خیلـی بـرای نازکـی و چربـی موهـای من عالیـه  ،موهام
رو خـوش رنـگ و خـوش حالت کرده و چربیـش رو هم کنترل
کـرده ،حجـم مناسـبی هـم بـه موهـام داده  ،بـه شـدت ازش
راضـی ام ،سـعی مـی کنـم یـه مـدت ادامـه بـدم ببینـم چـه
اتفاقـی میفتـه  ،اگـر مـوی نـازک و چـرب دارید حتمـا یک بار
امتحـان کنیـد  .قیمـت هم که بسـیار مناسـب اسـت.
واقعـا شـامپو حنـای صحـت شـامپوی خوبیـه  ،پـاک کننـده
عالـی ،حالـت دهنـده ،خـوش بـو بـا قیمـت مناسـب.
شـامپو صحـت خریـدم فقـط خوشـبوئه و ارزون امـا باعـث
ریـزش موهـا میشـه.
اولیـن چیـزی کـه در مایـع دسـت شـویی صحت جلـب توجه
میکنـه رایحـه دلپذیرشـه البتـه غلظـت و پـاک کنندگـی
خوبـی هـم داره ازش راضیـم
شـامپو گیاهـی صحـت قیمـت خیلـی خوبـی داره .مـن موهام
نسـبتا زود چـرب مـی شـد و شـوره داشـت امـا بـا این شـامپو
برطرف شـد
شـامپو بـدن صحـت بـه نظـر مـن خوبه.خیلـی دنبـال یـه
شـامپویی بـودم کـه خیلـی پوسـت رو خشـک نکنـه و ایـن
تقریبـا همونـه
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دسـته دوم آن هایـی هسـتند کـه روی شیشـه سـاختمان هـای بـزرگ،
دیوارهـای شـهر یـا در مـکان هـای هدف خاصـی که در معـرض رفت و آمد
بسـیار هسـتند قـرار دارند.
دسـته سـوم تبلیغـات کاغـذی هسـتند کـه روی در و دیـوار شـهر و منازل
چسـبانده می شـوند یا مسـتقیم به دسـت مخاطبان عموم داده می شـوند.
دسـته چهـارم نیـز زیـر چتر تبلیغـات خیابانی هسـتند که بـه آن تبلیغات
گـذری گفتـه مـی شـود؛ همان پیـام های تبلیغاتی کـه روی اتوبـوس ها یا
تاکسـی هـا یـا در متروها دیده می شـوند.
در کل تبلیغـات خیابانـی بـه خصـوص از نـوع کاغـذی آن ،هزینـه کمتری
نسـبت بـه روش هـای دیگـر دارد و مهـم تریـن مزیت آن دسترسـی فراوان
بـه مخاطبـان بسـیار اسـت .زیـرا با این روش بیشـتر از هـر روش دیگری در
معـرض دیـد و شـناخته شـده تر هسـتید چـون روزانه تعـداد افـراد زیادی
از کنـار تبلیغـات خیابانـی شـما عبـور مـی کننـد و می بینند و بـه احتمال
زیـاد اولیـن کسـب و کاری خواهیـد بـود کـه آن ها هنگام انتخـاب و خرید
بـه آن فکـر خواهند کرد .درسـت اسـت کـه در اسـتفاده از تبلیغات خیابانی
قـدرت مانـور زیـادی روی ارائه میزان اطالعات دربـاره محصوالت و خدمات
تـان نداریـد امـا اگر بتوانید در آگهی تبلیغ  ،نشـانی وب سـایت خـود را قرار
دهیـد مشـتریان راحـت تـر می توانند شـما را دنبـال کنند و درباره کسـب
و کارتـان اطالعات به دسـت خواهنـد آورد.

آشنایی با محصوالت یک شرکت معتبر شوینده

معصومه جمالی
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 7میلیون

گـوش مـی کننـد یا هنگام رانندگی رادیوی اتومبیل شـان همیشـه روشـن
اسـت .از آن جایـی کـه رادیو یک وسـیله شـنیداری اسـت برای اثـر گذاری
بیشـتر تبلیغـات ،بایـد هـر ویژگـی خـاص محصـول و مزایـای آن بـا کمی
جزئیـات توضیـح داده شـود زیـرا این جا بر خالف تلویزیـون تصویری وجود
نـدارد که بـه کمک شـما بیاید.
سـینما :تبلیغات در سـالن های سـینما یکی از گران ترین روش های
تبلیغـات اسـت .پیـام هـای تبلیغاتـی قبـل از آغـاز فیلم پخش می شـوند.
علـت گـران بـودن این روش بدین دلیل اسـت که مخاطب نمـی تواند از آن
فـرار کنـد یـا از جایـش بلند شـود یا ماننـد تلویزیون بتواند شـبکه را عوض
کنـد در نتیجـه بـه شـرکت های تبلیغ کننـده این اطمینـان را می دهد که
کل پیـام بـه مخاطبـان می رسـد زیـرا مخاطب تا زمان اتمـام پیام تبلیغاتی
هیـچ دخالتـی در آن نمی توانـد انجام دهد.

تبلیغاتخیاابین
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 5میلیون و  700هزار

منـم شـامپو بـدن صحـت رو تازگـی هـا خریدم  ،اگـر مثل من
حداقـل روزی یـک بـار دوش مـی گیرید بـرای صرفه جویی در
هزینـه بهتـره از یـه شـامپو بـدن بـا قیمـت پاییـن تر اسـتفاده
کنیـد  .صحـت تنهـا محصولـش کـه خوبـه همینـه مـن فکـر
مـی کـردم بایـد بسـیار بـی کیفیـت باشـه امـا بسـیار مناسـبه
خـوب کـف مـی کنه پوسـت بـدن نرم می شـه تمیـز کنندگی
مناسـبی داره تنهـا ایـرادش کـه کاملا شـخصی و سـلیقه ایـه
بـوی ایـن شـامپو هسـت کـه من زیـاد دوسـت نـدارم اما خب
بعضیـا دوسـت دارن بـه طـور کلـی محصـول مناسـبیه و از
خریـدش پشـیمون نمی شـید

اپلتو،
گرم روزهای رسد
ِ
رفیق ِ
کت،پالتو و کاپشـن از مهمترین ملزومات یک تیپ زمسـتانی
زیبـا و البتـه گـرم بـه حسـاب مـی آینـد کـه از این بیـن پالتو
تاثیـر بیشـتری در زیبایـی اسـتایل شـما دارد ،پس بـرای این
کـه در زمسـتان نیـز بتوانیـد ماننـد دیگـر فصول خـوش تیپ
باشـید بایـد پالتـوی مناسـبی بخرید .بـرای خرید یـک پالتوی
زنانـه مناسـب مطالـب زیر را در نظـر بگیرید.
ببینیـد چـه مـدل و چـه جنـس پالتویی مـی خواهیـد و قصد
داریـد آن را در چـه مـکان هایی به تن کنیـد .پالتوها مدلهای
مختلفـی دارنـد از جملـه بلند ،کوتـاه ،تا روی زانـو ،تک دکمه،
بیدکمـه ،دابـل برسـت ،راسـته و چیندار .ببینید کـدام یک از
ایـن مدلهـا بیشـتر بر اندام شـما برازنده اسـت و کـدام یک را
بیشـتر میپسـندید .بـه دنبـال چه جنـس پارچهای هسـتید؟
همچنیـن بـه جنـس پالتوی مـد نظر خود دقـت کنید ،ببینید
از بین پالتوهای چرم ،پشـمی ،پنبهای ،فالنل یا کشـمیر کدام
را بیشـتر می پسـندید .پارچه کشـمیر باعث می شـود پالتوی
شـما گـرم و سـبک باشـد البتـه نسـبت بـه سـایر جنـس هـا
قیمـت باالتـری دارد .پارچه های پشـمی بسـیار گرم هسـتند
و مقاومـت باالیـی در برابـر لـک شـدن ،گـرد و خاکی شـدن و
سـاییده شـدن دارنـد .ایـن نـوع پارچـه زمانـی کـه رطوبـت را
بـه خـود جـذب مـی کند سـنگین نمـی شـود .هر پارچـه ای
بـرای آب و هـوای خاصـی مناسـب اسـت ،بعضـی از پارچهها
گرمـای چندانـی ندارنـد ،پارچه پشـمی بهترین انتخـاب برای
موقعیـت های خیلی سـرد هسـت.
دقـت کنیـد هر جنسـی کـه انتخـاب میکنید کیفیـت باالیی
داشـته باشـد چـرا که شـما مـی توانید چنـد زمسـتان از یک
پالتـو اسـتفاده کنیـد و جنـس خوب بعید اسـت خیلـی زود از
سـر و شـکل بیفتد .اگر هنگام خرید فقط به ظاهر پالتو توجه
داشـته باشـید و بـه کیفیـت پارچه آن توجه نکنیـد به احتمال
زیـاد بـرای سـال بعـد هـم مجبوریـد بـرای خرید مجـدد پالتو
هزینـه کنیـد .توجـه داشـته باشـید کیفیت آسـتر ،یـراقآالت
فلـزی و دکمههـا و کیفیـت رنـگ پارچه هـم در دوام و زیبایی
ظاهـری آن تاثیـر زیـادی دارد پـس به کیفیت آنهـا نیز دقت
کنیـد .هنـگام پرو دسـت هایتـان را به همه طـرف تکان دهید
و چنـد بار بنشـینید و بلند شـوید تا مطمئن شـوید کـه اندازه
ها خوب اسـت و راحت هسـتید و هیچ جایی از پالتو کشـیده
نمـی شـود ،اگـر قـرار اسـت پالتـو تـان را بـا لباس دیگـری در
زیـر آن بپوشـید ،هنـگام پـرو ،مانتـوی خـود را در نیاوریـد و
روی مانتـو ،پالتـو را بپوشـید تـا انـدازه درسـت آن را دریابیـد.
همچنیـن دقـت کنیـد کـه آسـتین پالتو بایـد کمـی بلندتر از
لباس های زیر آن باشـد .بعضی پالتوها هم گرم هسـتند و هم
الیـه خارجـی آن هـا در مقابـل برف و بـاران مقاوم انـد ،به این
نـوع پالتـو ،پالتـوی دوالیـه می گوینـد .اندازه پالتوهـای دوالیه
بایـد نزدیـک بـه سـایز مانتو یا کت شـما باشـد چـون آن قدر
گـرم هسـتند کـه دیگر احتیاجی نیسـت زیر آن هـا لباسهای
ضخیـم بپوشـید اما پالتو هـای تکالیه گرمـای چندانی ندارند
و شـما مجبوریـد زیـر آن هـا لباسهای ضخیم بپوشـید.
بـا توجـه بـه بودجهای کـه برای خریـد پالتو در نظـر گرفتهاید
بـه سـراغ برنـد ،جنس و فروشـگاه مـد نظر خـود بروید،
زیـاد بـه مـد روز توجـه نکنیـد .سـعی کنیـد مدلـی
کالسـیک و سـاده را انتخـاب کنیـد که بتوانید چند سـال
از آن اسـتفاده کنیـد.
قیمـت انـواع پالتـو در بـازار بـا توجـه بـه تنـوع جنـس و
تنـوع برندهـا بسـیار متنوع اسـت بـه صورتی که شـما می
توانیـد در بـازار پالتـوی  200هزار تومانی هم پیدا کنید پالتوی
سـه میلیـون تومانـی هـم پیـدا کنید .امـا پر فـروش ترین رنج
قیمتـی پالتـو محـدوده  400تـا  500هزار تومان اسـت .

