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کفش:     

قیمت کفش   –کفش چرم  –کفش مردانه  –کفش زنانه  –کفش اسپورت  –کفش اسکیچرز  –کفش کالج  –کفش 

کفش مجلسی*   –کفش دخترانه  –کفش مارک  - کفش ورشی  

 نوروز

کفش چمن   –کفش ورزشی  –کفش اسپورت  –کفش اسکیچرز   بازگشایی مدارس  

کفش استوک –کفش راحتی  تابستان آغاز    

کفش چمن  –کفش کتانی   آغاز فصل های گرم  

 آغاز بهار و زمستان  کفش کوهنوردی  
 
 

 لباس:

 نوروز   -لباس افغانی*  -لباس* 

 بازگشایی مدارس  لباس ورزشی 

لباس داماد*  – لباس عروسی –لباس ساحلی  –لباس مجلسی   سه ماه فصل تابستان  

 دی و بهمن  مدل لباس* 

( مثل کریسمس و اعیادمناسبت های خاص )   لباس خواب   
 

 

 جوراب:

  جوراب شیشه ای -جوراب کالج -ازینجوراب پار -جوراب واریس  -جوراب شلواری -جوراب 

جوراب نازک -جوراب مچی  -جوراب شلواری پنتی   

 تعداد جستجو های متعادل در طول زمان 

 

 

 



 

 

 شلوار:

کت و شلوار  -شلوار کتان -اسلش شلوار –شلوار جین  –شلوار   

ایشلوار پارچه  - شلور لی  

 نوروز

شلوار گرمکن   -شلوار ورزشی -شلوار جین  بازگشایی مدارس  

شلوار اسلش  -شلوارک -شلوارکردی های گرم ماه   

 اوایل هر فصل  شلوار برمودا 

 فصل پاییز  شلوارکوهنوردی

 اعیاد و کریسمس  کت و شلوار

 

 کیف:

کیف زنانه  -کیف چرم -پولکیف  -کیف   نوروز 

کیف مدرسه   -کیف انگلیسی -کیف   بازکشایی مدارس  

 مناست های خاص  کیف پول 

 

 

 شورت:

شورت   -شورت یکبار مصرف  - شورت توری مردانه - شورت بندری -شورت زنانه -شورت مردانه 

شورت جینز   - شورت المبادا -شورت پادار مردانه -اسفنجی  

متعادل در طول زمان تعداد جستجو های    

 

 



 

 

 

 دامن: 

 نوروز   دامن پلیسه -دامن

ایدامن خمره  -دامن فون*  -دامن کلوش*   -دامن شلواری  -دامن  تابستان  

 

راهن:یزیر پ  

زیرپیراهن نوزاد  -زیر پراهن ضد عرق -زیر پیراهن مردانه   تعداد جستجو های متعادل در طول زمان  
 

 

یک ماه قبل از محرم به دلیل برگزاری زیاد عروسی در این ایام. :در چند سال اخیر *  

 

https://branzh.com/seasonal-keywords         :برای دانلود ادامه کلمات فصلی به آدرس رو به رو مراجعه کنید    
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