ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺮﯾﻢ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻔﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ از ﺧﺮﯾﺪ ﻓﯿﺰﯾ آن ﺑﯿﺰار ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب

ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ را ﺑﺪون اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن آن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺲ ،ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 (۱ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه دﻗﯿﻖ ﭘﺎﯾﺘﺎن را ﻣداﻧﯿﺪ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻔﺶ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه دﻗﯿﻖ ﭘﺎ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﮐﺎﻓ

اﺳﺖ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻔﺸ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺸﻼت ﭘﺎ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺻﺎف و ﻏﯿﺮه ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﯿﻠ دﻗﯿﻖ اﻧﺪازه ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﯾ دﺳﺘﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮ ﭘﺎی  Brannockرا
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺨﺮﯾﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻃﻮل و ﻋﺮض ﭘﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺪازه درﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

 (۲ﻧﻮع ﮐﻔﺶ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ
آﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻔﺶ راﺣﺘ ،ﺳﺒ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒ از ﻫﺮ دو ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻬﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از اﯾﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻔﺸ را ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ در ﺳﺒ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ،ﮐﻤ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ
ﭼﻮﻧﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ راﺣﺘ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ.

 (۳ﮐﻔﺸـ را ﮐـﻪ دﻧﺒـﺎﻟﺶ ﻫﺴـﺘﯿﺪ را در ﮔﻮﮔـﻞ ،آﻣـﺎزون و ﯾـﺎ
در ﻣﻮﺗـﻮر ﺟﺴـﺘﺠﻮ  /وبﺳـﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷـﺎﻫ ﻣـﻮردﻋﻼﻗﻪ ﺧـﻮد
وارد ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ“ ،ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ” را در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺴ
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﯿﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪازه را در ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺎن ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ اﻧﺪازه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺶ

ﯾ ﺷﺮﮐﺖ )ﺑﺮﻧﺪ( ﺧﺎص را ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ،ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ )ﺑﺮﻧﺪ( را ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 (۴ﻫﻨـﺎﻣﮐﻪ ﯾـ ﮐﻔـﺶ را ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺷﻤـﺎ ﺟـﺬاب اﺳـﺖ را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻧﺎم دﻗﯿﻖ ﮐﻔﺶ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺣﺘ ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻨﺘ ﮐﻔﺶ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آﻣﺎزون ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺮرﺳ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ
ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ از آﻣﺎزون ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ در ﭘﺎﯾﺘﺎن دارﯾﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﻓ ﮐﻒ ﭘﺎ(،
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳ ﮐﻪ ﻣﺸﻼت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻔﺶ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﻨﻮاﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎص ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را دارﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ دارای ﻧﻤﻮدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣداﻧﺴﺘﯿﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوﺷﺎه اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﮐﻔﺶ را آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺳﺮی ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻔﺶ ﻓﺮوﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
ﺟﺬاﺑ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ!

 (۵ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻔﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﺧ از ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺣﺮاج دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی را اراﺋﻪ ﻣدﻫﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾ ﺧﻮد
در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ،زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨ را ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻔﺶ در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ،
واژه “ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻔﺶ” را در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ از
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ  eBayﯾﺎ  Craigslistاﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻔﺶﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ
ﻣﺸﻼﺗ دارﻧﺪ.

 (۶اﮔــﺮ در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ ﮐﻔــﺶ ﻣﺸﻠــ دارﯾــﺪ ،ﺑــﺎ ﺷﺮﮐــﺖ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮐﻒ ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺻﺎف اﺳﺖ ،از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﻔﺶ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺷﻤﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺮاﻧ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻣﮔﯿﺮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘ ﻧﯿﺎز ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺮاﻧ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﻮ
ﺑﺎﺷﺪ.

 (۷ﻫﻨﺎﻣﮐﻪ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻔﺶ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﺪ ،ﮐﻔﺶ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺒﻞ از ورود اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺴ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻤﻦ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻣﻮرد وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ  PayPalﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ درﯾﺎﻓﺘ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﺷﻮد .ﺷﺎﻧﺲ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﮐﻔﺶ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺮدهاﯾﺪ ،ﻧﻤداﻧﯿﺪ ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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