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TẤT CẢ TIN TỨC Lựa chọn: Thứ tự

CÁCH PHÂN BIỆT HÀNG CAO CẤP VÀ HÀNG ĐẠI TRÀ CỦA
NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG MINH

ĐỌC TIẾP →

Đăng bởi: Hòa Trần

Kể cả đồ giá rẻ cũng sẽ có chi phí này, phổ biến nhất là vận chuyển, bảo
hành hay dịch vụ khách hàng. Một số đồ dùng thậm chí còn ảnh hưởng đến
ngân sách hàng tháng của bạn, bạn có thể vấp phải số tiền khá lớn cho chi…

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHẪN CƯỚI THIẾT KẾ VÀ ĐẠI TRÀ

ĐỌC TIẾP →

Đăng bởi: Hòa Trần

Nhẫn cưới giá thấp dễ bị biến dạng, thậm chí là gãy sau ít ngày sử
dụngTheo các chuyên gia trong ngành trang sức, trên thị trường có rất
nhiều loại vàng được sử dụng làm nhẫn cưới với hàm lượng vàng khác nha…

NHỮNG BIỂU TƯỢNG NHAN SẮC GẮN LIỀN VỚI NGHỆ THUẬT
KIM HOÀN

ĐỌC TIẾP →

Đăng bởi: Hòa Trần

Trang sức kim cương được sinh ra đời để giúp phụ nữ trở nên rạng rỡ và nổi
bật hơn. Tuy nhiên, việc tỏa sáng và nổi bật như thế nào vẫn phải phụ thuộc
vào các cô gái ấy phối trang sức. Minh chứng là những biểu tượng nhan sắ…

KIỂU CẮT ROUND - BÍ MẬT CỦA TUYỆT TÁC KIM CƯƠNG

ĐỌC TIẾP →

Đăng bởi: Hòa Trần

Nếu đã trót say mê vẻ đẹp lấp lánh của kim cương chắc hẳn các bạn sẽ
không còn xa lạ với kiểu cắt Round nổi tiếng. Nhưng bạn đã biết được sự
khác biệt giúp kiểu cắt Round trở nên khác biệt và được ưu chuộng hơn cá…

SỨC HÚT CỦA VÀNG HỒNG TRONG NGÀNH TRANG SỨC

ĐỌC TIẾP →

Đăng bởi: Hòa Trần

Vàng hồng là một trong những nguyên liệu chế tác trang sức được các quý
cô ưa chuộng nhất hiện nay.Vàng hồng từ lâu đã quen thuộc và trở thành xu
hướng thời trang mới được nhiều quý cô phương Tây ưa chuộng. Tại Việt…

DANH MỤC SẢN PHẨM

TIN NỔI BẬT
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Giới thiệu

Sản phẩm

Trang sức vàng

Trang sức bạc

Trang sức cưới

Trang sức kim cương

Bộ sưu tập

Tin tức

Liên hệ

Cách phân biệt hàng cao
cấp và hàng đại trà của
người tiêu dùng thông
minh

04/5/2020

Sự khác biệt giữa nhẫn
cưới thiết kế và đại trà

04/5/2020

Những biểu tượng nhan
sắc gắn liền với nghệ
thuật kim hoàn

04/5/2020

Kiểu cắt Round - Bí mật
của tuyệt tác kim cương

04/5/2020

Sức hút của vàng hồng
trong ngành trang sức

04/5/2020

VỀ CHÚNG TÔI

TRANG SỨC VÀNG BẠC CAO CẤP BEAN JEWELRY

Địa chỉ: Số 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - Thành phố

Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0123 456 789

Email: mr.beanthemes@gmail.com

Website: https://bean-jewelry.mysapo.net

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

THÔNG TIN

- Chính sách & Quy định chung

- Quy định và hình thức thanh toán

- Chính sách vận chuyển/giao nhận

- Chính sách bảo hành

- Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

- Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Nhận thông tin sản phẩm mới nhất, tin khuyến mãi và

nhiều hơn nữa.

HÌNH THỨC THANH TOÁN

payment
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 Nhập email của bạn...
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