راهنمای کسب درآمد از بخش بازاریابی مارکت FastZaban
مارکت  FastZabanبه عنوان یکی از اولین مارکت بازاریابی و فروش کتاب ،امکانی فراهم کرده تا
عالقهمندان به همکاری در فروش ،بتوانند با معرفی محصوالت ما به سایرین ،درآمد کسب کنند.
همچنین از ویژگیهای منحصر بفرد مارکت  FastZabanامکان ارایه محصول توسط کاربران است.
اگر عالقهمند به بازاریابی کتاب هستید ،میتوانید با استفاده از راهنمای زیر ،پورسانت مناسبی به ازای
هر فروش کسب کنید و آنرا هر هفته در حساب بانکیتان دریافت نمایید!
روش کسب درآمد
چگونگی کسب درآمد در این طرح که به بازاریابی یا “همکاری در فروش” مشهور است به این صورت
میباشد که شما با ارسال لینک اختصاصی خودتان به افرادی که فکر میکنید به این محصوالت نیاز
دارند یا عالقهمند هستند ،این محصوالت را به آنها معرفی مینمایید.
پس از اینکه آن شخص روی لینک ارسالی شما کلیک کرده و سفارش خود را در مارکت FastZaban
ثبت کرده و پرداخت کند ،پورسانت آن در پنل بازاریابی شما بصورت خودکار لحاظ و محاسبه میشود
و در روز دوشنبه هر هفته به حساب بانکی که به ما معرفی کردهاید واریز میگردد.
برای شروع کسب درآمد ،فرم موجود در منوی بازاریابی را تکمیل نمایید تا اطالعات کاربری برای شما
ارسال گردد .سپس لینک اختصاصی هر محصول را در پنل کاربری خود بردارید و در مکانهای پربازدید
در سطح اینترنت قرار دهید.
بازاریابی با شبکههای اجتماعی
مکانهایی مانند:
 .۱امضای خودتان در فرومها و انجمنهای گفتگوی مختلف
 .۲ارسال در سایت ،وبالگ یا کانال تلگرام خودتان یا گروههای تلگرامی و چت رومها
 .۳ارسال معرفی محصوالت همراه با لینک به ایمیل دوستان و افراد عالقهمند
 .۴ایجاد وبالگ خبری و آموزشی و معرفی محصوالت در آن به همراه لینک اختصاصی
 .۵معرفی محصوالت در بخش نظرات سایتها و وبالگها
 .۶و هرجایی که احتمال دیده شدن و کلیک روی لینک و خرید محصول زیاد است.
برای عضویت و شروع کسب درآمد روی دکمه زیر کلیک کنید!
عضویت

سواالت متداول بخش همکاری در فروش
سواالت زیر از جمله متداولترین سواالتی است که کاربران مطرح کردهاند.
از کجا میفهمید سفارشی که مشتری ثبت کرده ،از طریق لینک اختصاصی من ایجاد شده است و من
معرف آن مشتری هستم؟
پاسخ :وقتی در بخش لینکهای بازاریابی ،لینک اختصاصی خودتان را میسازید ،آیدی منحصر به فرد
شما به آن لینک اضافه میشود و وقتی شخصی با کلیک روی آن لینک وارد سایت شد ،سیستم بازاریابی
در مارکت  FastZabanمتوجه میشود که آن بازدیدکننده از طریق شخصی با آیدی  xوارد سایت
شده است.
بنابراین سیستم به راحتی از طریق آیدی شخص ،تشخیص میدهد شخصی که در سایت یک سفارش
ثبت کرده ،توسط چه کسی معرفی شده است.
پورسانتها چه زمانی به حساب واریز میگردد؟
پاسخ :پورسانت کسب شده از طریق فعالیت بازاریابی ،پس از رسیدن به حداقل برداشت ( ۲۵هزار تومان)
هر هفته یکبار در روزهای دوشنبه واریز میگردد.
چطور درآمدی که کسب میکنیم را دریافت کنیم؟
پاسخ :درآمد شما از طریق کارت بانکیتان واریز میشود.
پورسانت محصوالت چند درصد است؟
پاسخ :پورسانت همه محصوالت در پنل شما و جلوی هر محصول درج شده است .در صورتیکه فروش
شما بیش از  ۵۵عدد در ماه باشد ،مبالغ تشویقی به حساب شما واریز خواهد شد.
چگونه از ثبت سفارش مطلع شویم؟
پاسخ :آمار فروش شما در پنل بازاریابی در اختیار شما قرار میگیرد.
چقدر میتوانم درآمد داشته باشم؟
پاسخ :میزان درآمد شما بستگی به مهارتتان در بازاریابی اینترنتی ،میزان بازدید سایت یا وبالگتان
دارد .اگر صاحب سایت یا وبالگ ،کانال تلگرام یا یک پروفایل پربازدید در شبکههای اجتماعی هستید،
درآمد بیشتر و باالتری خواهید داشت.
محدودیتی در میزان درآمد شما وجود ندارد.

همچنین مارکت  FastZabanدر صورت درخواست ،بنرهای تبلیغاتی را برای شما ارسال خواهد کرد.
راههای ارتباطی با ما
سامانه پیام کوتاه32220202225555 :
ایمیلFastZaban1@gmail.com :
تلگرام@FastZaban_Admin :
با ما به کسب درآمد باال در منزل فکر کنید...

