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Każda kobieta marzy, aby jej pierścionek zaręczynowy był wyjątkowy, dlatego mężczyźni
często spędzają wiele godzin, wybierając tej jeden, niepowtarzalny model, a jubilerzy stale
tworzą nowe kolekcje pierścionków zaręczynowych. Wśród nich na pierwszy plan wybijają
się pierścionki zaręczynowe z brylantami.
Marilyn Monroe mówiła, że najlepszym przyjacielem kobiety są diamenty. To słynne powiedzenie
znajduje odzwierciedlenie w ofercie czołowych jubilerów na całym świecie, a pierścionki
zaręczynowe z brylantami i diamentami wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tego rodzaju
złote pierścionki to klasyczna propozycja, która nie przestaje być modna.

Jaki kamień na pierścionki zaręczynowe?
Wyjątkowy pierścionek zaręczynowy powinien być wykonany ze szlachetnego kruszcu, np. żółtego
lub białego złota, oraz opatrzony odpowiednim kamieniem lub kamieniami. Bardzo często wybór
pada na pierścionki zaręczynowe z brylantami. Brylantem nazywamy diament, do obróbki którego
wykorzystano szlif brylantowy. Diamenty rzadko przechodzą taką przemianę w warunkach
naturalnych, dlatego brylanty są znacznie droższe od swoich diamentowych odpowiedników.
Oszlifowany diament pięknie się błyszczy i wygląda bardzo elegancko, a dodatkowo pasuje do
każdego koloru złota. Oprócz brylantów i diamentów, w jubilerstwie wykorzystuje się również inne

kamienie szlachetne, np. szafir lub rubin. Ze względu na charakterystyczne kolory tych kamieni,
ozdabiają one najczęściej żółte lub różowe złoto.

Ile kosztuje pierścionek zaręczynowy?
Szykując się do wyboru pierścionka zaręczynowego, wielu panów rozpoczyna od określenia budżetu.
Niektóre modele pierścionków, podobnie jak obrączki ślubne, kosztują nawet kilkanaście tysięcy zł,
jednak ich cena jest związana z jakością zastosowanych surowców. Na cenę pierścionka
zaręczynowego wpływa rodzaj i próba złota oraz typ zastosowanego kamienia szlachetnego.
Pierścionek z brylantem można ocenić według zasady 4C, a więc biorąc pod uwagę cztery kryteria:
carat, oznaczający masę kamieni, których użyto do produkcji pierścionka;
color - to barwa brylantu;
clarity - czystość kamienia;
cut - kształt brylantu.
Najdroższe są pierścionki z dużym, czystym, pięknie oszlifowanym kamieniem, który osadzono w
złocie o wysokiej próbie. Na cenę wpływa także kolor złota - najtańsze będą pierścionki z żółtego
złota, droższe będzie złoto różowe, a najdroższe białe złoto. Warto jednak pamiętać, że idealny
pierścionek zaręczynowy nie musi być drogi - ma on przede wszystkim spodobać się noszącej go
wybrance serca.

Filipowicz to marka, która od trzydziestu lat tworzy
najwyższej jakości biżuterię
Dożywotnia gwarancja i szeroka oferta biżuterii ze złota oraz srebra na każdą okazję to niewątpliwe
atuty sklepu jubilerskiego filipowicz.pl.
W ofercie polecamy między innymi:
1. Biżuteria ze złota
Złote pierścionki,
Złote kolczyki,
Złote zawieszki - wisiorki,
Złote naszyjniki - łańcuszki celebrytki,
Złote sygnety,
Złote łańcuszki,
Złota bransoletki,
Złote naszyjniki.
2. Biżuteria z brylantami
Pierścionki z brylantami,
Kolczyki z brylantami,
Zawieszki z brylantami,
Celebrytki z brylantami,
Komplety z brylantami,
Bransoletki z brylantami,
Naszyjniki z brylantami.
3, Pierścionki zaręczynowe

Pierścionki zaręczynowe z brylantami,
Pierścionki zaręczynowe z diamentami.
4. Obrączki ślubne ze złota
i inne.
Adres firmy:
Bolesława Krzywoustego 17/2
70-252 Szczecin
Telefon:
+48 509 253 325
Wejdź i wybierz biżuterię dla siebie:
filipowicz.pl

Skuteczna Agencja marketingowa - SEM / SEO SEMPIRE

Reklama w Internecie / Marketing internetowy / E-Commerce
SEO (Search Engine Optimization) - optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych w

organicznych wynikach wyszukiwania
- Lokalne SEO / pozycjonowanie stron w danym mieście np. Lublin, Bydgoszcz, Warszawa, Wrocław,
Szczecin, Poznań, Białystok, Łódź, Kraków, Gdańsk
- Pozycjonowanie sklepów internetowych - rozwiązania SEO E-commerce dla platform Shopify,
Magento, Wix, osCommerce, Shoper, Click Shop, WooCommerce, IdoSell, SkyShop, Shoplo,
Prestashop, Sote i innych
- Audyty SEO dla stron firmowych i sklepów internetowych
- Tanie pozycjonowanie na start - koszty miesięczne pozycjonowania, cennik, zakres prac SEO do
omówienia podczas darmowej konsultacji SEO ze Specjalistą!
Usługi Agencji SEMPIRE obejmują również
Google Ads / Google Adwords
- Reklama na YouTube,
- Reklama graficzna GDN,
- Kampanie Google Ads,
- Zakupy Google,
- Remarketing Google Ads,
- Linki sponsorowane
Social Media Marketing
- Reklama na Facebooku,
- Strona na Facebooku,
- Prowadzenie profilu na Facebooku,
- tworzenie stron i prowadzenie profili w mediach społecznościowych
Copywriting i Content marketing - przygotowywanie i promocja wysokiej jakości treści
Wybierzemy wspólnie skuteczne rozwiązanie reklamowe dla Twojego biznesu!
Bezpłatna analiza strony www
Darmowa konsultacja ze Specjalistą SEM / SEO.
Pozycjonowanie stron SEMPIRE
Sprawdź szczegóły na
www.sempire.pl
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