
 خرید مستقیم فرش از کارخانه چه مزایایی دارد ؟

 

 

 آیا تاکنون به خرید مستقیم فرش ماشینی از کارخانه پرداخته اید ؟ 

 شما فرش های ماشینی خود را به چه صورت خریداری می کنید ؟ 

 دوس دارید خرید فرش های ماشینی خود را بیشتر به صورت اینترنتی انجام دهید 

 و یا اینکه خرید حضوری فرش در شرکت های فرش را تجربه می کنید؟ 

 به نظر شما خرید اینترنتی از شرکت های تولیدی برای خرید فرش ماشینی چه مزایایی دارد؟ 

 امروز قصد داریم که درباره ی خرید مستقیم فرش از کارخانه صحبت کنیم 

 ر دهیم و اطالعاتی مفید در این زمینه در اختیار شما قرا

 در این جا شما با مطالب بسیار مهمی اشنا خواهید شد که شمارا با خرید فرش بسیار مناسب آشنا میسازد 

 شانه را از شرکت خریداری کنیم ؟  0077و  0777و  077بهتر است کدام یک از فرش های ماشینی 

 

 

 خرید فرش از کارخانه به چه معناست ؟ 

ید فرش از درب کارخانه همان خرید مستقیم و بدون واسطه یا همان خرید اینترنتی و در واقع میتوانیم بگویم که خر

 فرش ماشینی و دستباف میباشد

 حتما بسیار دقت کرده اید که وقتی وارد منزل کسی میشوید 

 تنها چیزی که توجه شما را به خود بسیار جلب میکند فرش های منزل میباشد 

 که میروید دارد و طرح و نقش و جنس های متفاوتی برخوردار است  که بسته به سلیقه ی هرکس و هرجایی



 این نشانه ای است که انواع و اقسام فرش های ماشینی ایرانی در حال تولید است 

 که از نظر رنگ و طرح بسیار متنوع تر از قبل شده است و تولید آن به صورت روز افزون بیشتر از گذشته شده است 

 

 

 رب کارخانه:ید فرش ماشینی دخر

 وقتی صحبت از خرید فرش از درب کارخانه میشود 

 یعنی شما با یک فروشگاه اینترنتی رو به رو هستید 

 که برای خرید فرش خود باید از امکان مستقیم و بدون واسطه خریداری کند 

 کنید میمستقیم فرش از درب کارخانه در واقع همین امکان است که در آن شما فرش ماشینی خود را انتخاب  دخری

 و بدون واسطه آن را خریداری مینماید.

 

 مقایسه خرید مستقیم و خرید اینترنتی فرش : 

 تفاوت خرید فرش از فروشگاه و خرید فرش از کارخانه در این است 

 ی فروشگاه را بپردازید.باید هزینه ی پرسنل قبوض و انرژما که در فروشگاه ها ش

 در صورتی که میتوانستید همان فرش را به سود خود از طریق اینترنت به صورت مستقیم خریداری فرمایید 

 و اگر شما بخواهید فرش ماشینی مناسب به خود را خریداری کنید دلتان میخواهد با بوجه ای که دارید ب

 ی موجود در بازار را خریداری کنید هترین فرش ماشین

 پس باید بگویم که ازجایی فرش خود را خریداری کنید که آن فرش نیز بدون واسطه باشد 

 و خرید فرش به صورت مستقیم از کارخانه بهترین انتخاب برای شماست.



 

 

 فرش را از کجا خریداری کنیم ؟ 

 

 کجا میتوان خرید مستقیم از کارخانه را داشت:

 به هرکس و هدف او برای خرید فرش پاسخ دادن به این سوال بسیار متفاوت میباشد. بسته

 یک فرد قیمت فرش برایش اهمیتی ندارد و برایش هیچ اهمیتی ندارد که فرش خود را درکجا تهیه کند.

 ردار است.وتولید کننده برایشان از اهمیت بسیار باالیی برخاما بعضی از افراد دیگر هستند که برند و اعتبار 

 اما وقت و انرژی این کار را ندارند که به فروشگاه فیزیکی آن برند بروند 

 و بتوانند فرش ماشینی خود را تهیه نمایند پس برای آن افراد نیز خرید مستقیم فرش از کارخانه بسیار مناسب است 

 و آن ها میتوانند باتوجه به مزایای در نظر گرفته شده فروشگاه اینترنتی کاربران و خرید اینترنتی خود بهرمند شوید 

 در همین جا الزم به ذکر است 

 رند یکه مزایایی برای جلب مشتری به خرید و فروش اینترنتی و خرید مستقیم فرش از کارخانه برای کاربران در نظر میگ

 .مشتری حضوری خود قائل نیستندبرای جلب 

 

 توجه به فروشگاه های اینترنتی : 

 است  زیاد  فروشگاه های اینترنتی بسیارامروزه تعداد 

 و کسانی که به خرید مستقیم فرش از درب کارخانه  بسیار زیاد هستند 

ار تخفیفی رو رح های بسیو تولید کنندگان مجبور اند در این بازار رقابتی تنگاتنگ به طرح های شگفت انگیز و ط

 بیاورند.



 فرش های ماشینی که در نمایشگاه های فرش موجود است به صورت اینترنتی فروخته میشود.

در نمایشگاه های فرش ممکن است شما با دالالن فرش مواجه باشید و یا این که ممکن است شما با عرضه کنندگان 

 مستقیم فرش رو به رو باشید.

 اگر شما فرش مورد نظر خود را از دالالن خریداری نماید باید بدانید 

 که عالوه بر خرید فرش مورد نظر خود سود و پول مورد نظر او را نیز شما بپردازید.

 هد  داشت.تقیم فرش از درب کارخانه وجود نخواکه این هزینه ی اضافی در خرید مس

 

 دقت به جنس و کیفیت فرش : 

 

 کیفیت و جنس و قیمت فرش ماشینی که خریداری میکنید توجه داشته باشید کمی باید به 

 ممکن است آن ها برای سود بیشتر خودشان و فروختن حتمی فرش ماشینی مورد نظر شما،

 جه سه به جای فرش درجه یک به  شما عرضه نمایند.فرشی را با کیفیت درجه دو و در

 و پول و مبلغ فرش درجه یک را از شما دریافت نمایند در این قسمت از خرید فرش خود شما میتوانید 

 با کمی دقت و اگاهی و دقت   با همان هزینه فرشی بهتر از مرکز معتبر تری خریداری نمایید 

 یدفقط و فقط سود دالل را پرداخته اید و یک فرش زیبا و با کیفیت را به منزل خود برده ا

 در خرید بدون واسطه ی فرش ماشینی شما با پرسنل و شخص تولید کننده ی فرش ماشینی رو به رو هستید 

 و آنها فرش ماشینی خود را با همان هزینه ی تولید به اضافه ی آن سود مورد نظر خود به شما ارائه میکنند

 

 

 : خرید مستقیم فرش از درب کارخانه برای ارائه ی جنس بهتر به مشتری



 های فرش ماشینی را مشاهده فرمایند به دفتر مرکزی کارخانه ها مراجعه کرده افرادی که میخواهند انواع طرح 

 ،و با پشتیبانی مستقیم کارخانه ها و مسعول ها اقدام به خرید مستقیم فرش ماشینی خود بدون واسطه نمایند 

 ش از کارخانه میگویند.و به این روش خرید فرش ماشینی بدون واسطه خرید مستقیم فر

 

 

 شانه به قیمت درب کارخانه :0077خرید فرش 

 

 سال اخیر به فروش گذاشته است  ددر چن فرش مسجدییکی از فرش هایی که شرکت 

 شانه است این فرش ها به دلیل ظرافت و زیبایی منحصر به فردی که دارند 0077فرش 

 جز یکی از پر فروش ترین فرش های این شرکت هستند.

 شانه به دلیل شانه و تراکمی که دارند توانسته اند 0077فرش های 

 با بهترین رنگ ها و رنقش و نگار های خاسی تولید شوند 

  اند توانسته شدن ست هیت فرایند در گرفتن قرار دلیل به گل برجسته شانه 0077فرش های  

 . کنیم می اشاره آن به ادامه در که بیاورند دست به را هایی ویژگی و ها قابلیت

 

 خصوصیات فرش های برجسته : 

 

 

 ضد حساسیت

 ضد پرزدهی

http://www.kharidefarshe1200.ir/18-carpet-1200-reeds-embossed-flower-kashan
http://www.kharidefarshe1200.ir/18-carpet-1200-reeds-embossed-flower-kashan


 مقاوم در برابر گرما و حرارت

 قابل شست و شو

 به دلیل برداشتن واسطه و عدم محدودیت زمانی و مکانی باز هم باعث شد  فرش مسجدیخرید از فروشگاه اینترنتی 

 که تا فرش باز هم به قیمت تولیدی درب خانه قرار بگیرد.

 ها می باشد  فرش سایر بین زیبا ترین فرش ها از یکی که شانه 0077فرش های 

 را حفظ کند و همچنین مشتریان جدیدی را به خود جذب کندتا به االن توانسته مشتریان خود 

 

 خرید مستقیم از کارخانه: فواید

 درخرید مستقیم از درب کارخانه که معموال به صورت اینترنتی انجام میگیرد،

 طرح ها و محصوالت مختلف درسرسی داشته باشند. نواعخریدار میتواند در یک زمان کوتاه در یک جا ا

 به تولید کنندگان فرش مطرح کنید.هد میتواند بدون واسطه وافرش های ماشینی را که بخو هر مدل از 

و بد از پذیرش فرش خودبه راحتی درباره ی چگونگی دریافت فرش خود و از چگونگی انجام و دریافت فرش 

 مورد نظر خود مطلع گردید.

 

 


