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Khi đến với Phố cổ Hội An, hầu hết du khách đều muốn tham quan các quần thể kiến trúc độc
đáo, thưởng thức các món ăn đặc sản Phố Hội và mua sắm những món quà lưu niệm cho mình
và người thân. Ngoài ra, du khách còn có thể sở hữu những mẫu trang sức được gia công bằng
bạc hoặc bằng vàng với phong cách riêng do du khách tự thiết kế hoặc đặt gia công theo
catalogue, qua địa chỉ Email hoặc trên Website. Đặt biệt hơn khi những mẫu trang sức này
được làm từ những đôi bàn tay khéo léo của những người thợ Kim hoàn chuyên nghiệp và tay
nghề cao Bien Bac Jewelry . Thật là tiếc nếu du khách không ghé qua một trong những cửa
hàng gia công trang sức nổi tiếng bậc nhất trong khu vực phố cổ này

Với lòng yêu nghề và mong muốn mang lại cho khách hàng những sản phẩm trang sức độc
đáo, shop Biển Bạc đã ra đời vào năm 1997. Trong những năm qua, Biển Bạc

Jewelry đã không ngừng phát triển thương hiệu và nâng cao uy tín trong nghề ở khu vực Miền
Trung. Từ phố cổ Hội An, thương hiệu Biển Bạc Jewelry đã dần khẳng định giá trị của mình,
được nhiều khách hàng trong nước và quốc tế biết đến và có thể nói khách hàng của chúng tôi
đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.
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Tọa lạc tại 55 Hoàng Diệu, Trang Sức Biển Bạc đã dần trở thành một địa chỉ quen thuộc
không những đối với khách hàng trong nước mà còn đối với đại đa số khách du lịch nước ngoài
khi đến với Hội An. Sau những giờ phút thư thả tham quan phố cổ Hội An, xin quý khách đừng
quên tìm kiếm cho mình và người thân những mẫu trang sức vừa lâu bền vừa hợp thời trang tại
shop Biển Bạc của chúng tôi. Với sự đa dạng về mẫu mã và các tay thợ lành nghề, Biển Bạc
Shop là một địa chỉ đáng tin cậy đối với quý khách. Nếu thời gian hạn hẹp, nhiều khách hàng
của chúng tôi đã hài lòng với việc đặt hàng tại chỗ hoặc gởi mẫu qua email để chúng tôi có thể
gia công và gởi về nước cho họ.
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shop Biển Bạc của chúng tôi. Với sự đa dạng về mẫu mã và các tay thợ lành nghề, Biển Bạc
Shop là một địa chỉ đáng tin cậy đối với quý khách. Nếu thời gian hạn hẹp, nhiều khách hàng
của chúng tôi đã hài lòng với việc đặt hàng tại chỗ hoặc gởi mẫu qua email để chúng tôi có thể
gia công và gởi về nước cho họ.
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