
 در مورد فرش تخفیفی چه می دانید؟

 رش ، لیمت فرش ماشینی می باشد.گامی که لصط خرید فرش و یا هر کاالیی را داشته باشید ، اولین عامل مهم در خرید فهن

 فرش یک کاالی به نسبت به گرانی است که هر خریداری زمان خرید ، اول به لیمت فرش دلت می کند.

 نهادی وسوسه کننده محسوب می شود.زمانی که برچسب تخفیف بخصوص فرش تخفیفی مطرح می شود برای هر خریداری پیش

 ش های تخفیفی به معنای فرش کیفیت پایین نیستند به خصوص اگر شما از تولیدی خرید فرش را انجام دهید.فر

 از کجا متوجه عرضه ی فرش تخفیفی شویم؟

 در ادامه مماله برای شما ذکر میکنیم که چطور فرش ارزان لیمت با تخفیف ویژه خریداری کنید.

 لیمت فرش ماشینی:

 ابتدا باید بدانید که چه عواملی تاثیر گزار بر لیمت فرش ماشینی هستند.

 و تخفیفات روی فرش بر اساس چه عاملی از فرش صورت می گیرد.

 اگر کیفیت فرش را پایین می آورند وبرچسب فرش ارزان لیمت را مطرح می کنند این نوع خرید فرش اصال به صرفه نیست.

 ی کنیم که هم بر لیمت و هم بر کیفیت فرش ماشینی دخیل اند از جمله ای این عوامل:لذا در زیر عواملی را ذکر م

 نخ فرش ماشینی 

 شانه و تراکم فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی فرش 

 نخ فرش ماشینی:

 نخ فرش یک عامل مهم هم بر کیفیت فرش و هم بر لیمت فرش ماشینی محسوب می شود.

اشینی و نیز تنوع بسیار زیاد الیاف مصنوعی ما باید کیفیت الیاف فرش را تشخشیص بدلیل استفاده الیاف مصنوعی در فرش م

 دهیم.

در حال حاضر باالترین کیفیت الیاف مصنوعی بکار برده شده در فرش ماشینی ، نخ اکرولیک یا اکریکلیک هیت ست شده می 

 باشد.

فتی نرم شبیه پنبه و پشم دارد عایك بسیار خوبی در برابر حرارت و این نخ در عین حال که الیاف پالستیکی و نفتی ندارد و با

 اجسام داغ و نیز رطوبت می باشد.

 و همچنین با بکار بردن نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی مسلما لیمت فرش ماشینی افزایش خواهد داشت.

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

 شانه فرش گره های عرضی و تراکم فرش گره های افمی فرش می باشد.

 انه فرش تاثیر گزار بر نمشه فرش می باشد بطوری که در شانه های باالی فرش ، فرش دستباف گونه خواهیم داشت.ش

 و توام با افزایش شانه فرش ، تراکم فرش نیز افزایش خواهد داشت.

 شانه  تراکم های متداول در فرش ماشینی:

  0005,  0055,  0055,  0055,  0555 , 055تراکم شانه با  055فرش 

  0005,  0005,  0055شانه با تراکم  055فرش 



  0555شانه با تراکم  0555فرش 

  0055با تراکم  0055فرش 

  0555,  0055با تراکم  0055فرش 

 ، لیمت فرش ماشینی نیز افزایش خواهد داشت.مسلما با افزایش شانه و تراکم فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی فرش:

 پالت رنگ فرش ماشینی یعنی تعداد نخ های رنگی در بافت فرش ماشینی

 رنگ تری را از فرش خواهیم داشت. خوش آب و مسلما با افزایش نخ های رنگی فرش ، نمشه ی

 تعداد رنگ هایی که می توان در فرش ماشینی استفاده کرد:

 0 رنگ 

 0 رنگ 

 6 رنگ 

 0  رنگ 

 05 رنگ 

 فرش تخفیفی:

ملزومات اصلی هر خانه ی ایرانی محسوب می شود بطوری که در منزل هر ایرانی حتما یک ان گفت از فرش ماشینی می تو

 زیر انداز ایرانی چه فرش ماشینی ، چه گلیم فرش ، چه فرش فانتزی وجود دارد.

شده و به همچنین با تغییرات زیادی که در نرخ ارز و دالر اتفاق می افتد لیمت فرش ماشینی نیز بسیار تحت تاثیر لرار گرفته 

 شدت افزایش داشته است.

 بدنبال فرش تخفیفی و فرش ارزان لیمت هستند. توان خرید فرش گران لیمت را ندارند و مردم بسیاری از لذا

 به چه فرش هایی فرش تخفیفی گفته می شود؟

بسیاری از تولید کنندگان و کارخانه های بافنده فرش ماشینی و نیز نمایشگاه های آنالین فرش ماشینی ، در مناسبت های ویژه و 

 ه ی فرش ماشینی را ارئه می دهند.یا چند روز از سال را فروش ویژ

 خرید فرش تخفیفی از جشنواره فرش 

 خرید فرش تخفیفی در حراج های فصلی 

 خفیفی در مناسبت های خاصخرید فرش ت 

 خرید فرش تخفیفی ته انباری یا فرش استوک 

 خرید فرش تخفیفی بطور مستمیم از کارخانه 

 خرید فرش تخفیفی با استفاده از کد تخفیف 

 خرید فرش تخفیفی از جشنواره فرش:

معموال شرکت های فرش و فروشگاه های انالین فرش طبك تاریخ خود حال بر اساس تاریخ افتتاح یا بر اساس سالگرد افتتاح 

 اره های فرشی را به راه می اندازند.خود یکسری جشنو

 و یا بر حسب تبلیغاتی که می خواهند انجام بدهند جشنواره هایی را انجام میدهند.

 ه فروش می رسانند.شرکت های فرش در تاریخ اولین تاسیس خود یکسری نمشه های فرش را با درصد تخفیف بمثال 

 خرید فرش تخفیفی در حراج های فصلی:



 معموال با وارد شدن به هر فصل جشنواره هایی صورت می گیرد و یکسری کاالی فرشی در معرض تخفیف لرار میگیرد:

 مانند حراج پاییزه ، حراج بهاره 

 یفی در مناسبت های خاص:یخرید فرش تخف

ند عید نوروز ، جشن رمضان ، اعیاد اسالمیه نیز جشنواره های فروش ویژه و فرش تخفیفی در یکسری مناسبت های خاص مان

 صورت می گیرد.

 خرید فرش تخفیفی ته انباری:

تولف تولید می دهند و هر ساله یک معموال شرکت های فرش ماشینی ، بعضی نمشه های لدیمی فرش خود را تعویض زده و 

 نمشه جدید وارد طرح های خود می کنند.

 لذا برای صفر کردن موجودی خود از فرش ها با نمشه های لدیمی ، تخفیف ویژه روی این فرش ها می زنند.

 نمشه های لدیمی فرش را فرش های ته انباری یا فرش استوک می گویند.

 ستوک یک فرش نو با نمشه لدیمی از فرش است که دیگر تولید نمی شود.در والع فرش ا

 خرید فرش تخفیفی بطور مستمیم از کارخانه:

 انه خریداری کنید ، فرش شما ناخودآگاه در واژه ی فرش تخفیفی لرار میگیرد.مسلما که اگر فرش را درب کارخ

 لیمت عمده برای شما حساب می شود.درب کارخانه به  چون لیمت فرش ماشینی از

 لذا اگر دسترسی به کارخانه بافنده دارید که خرید مستمیم فرش از شرکت فرش را انجام دهید.

 خرید فرش ماشینی با استفاده از کد تخفیف:

 خود برای جذب مشتری و تبلیغات گسترده را دارند.استراتژی  اکثرا تیم  اشینیشرکت های فرش م

 یکی از استراتژی های جذب مشتری دادن کد تخفیف به مشتریان می باشد.

بدین صورت که در یک مناسبت های خاص مشاغل مانند روز معلم ، روز پزشک ، روز کارگر کد تخفیف برای این مشاغل 

 م می کند.اعال
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