سیستم همکاری در فروش محــصول آموزشی
آ ژانــــس دیجــــــــــــیتال مارکتـــــینـــگ آی وحید
با هــــر بار فروش ما  25درصد پورســـانت به صورت آ نی دریافت کنید !!

شــــطکت یطساــــی ســــاات آ وایــــد بــــا  10ســــار ه ر ــــه و ف ا یــــت در اوضــــه یطساــــی ســــاات هــــا سد ماصــــی و بطنــــد م ــــور  ،م مــــو ی بــــا
نــــاپ پکــــین بطنامــــه نــــواق وس" ــــی ه یــــه و هنظــــی کــــطدت سســــت کــــه سمــــروا شــــیا نیــــی مــــی هوسنیــــد اکــــی سا دسن ــــ واا آ و اــــا اکــــی سا
فروشندگا و م طفی کنندت سان م مور باشید .
هوضی ات بی

ط در  :م اهدت هوضی ات م مور در ساات

م اهدت پین سانس اگطسپ آ واید

نحوه محاسبه پورسانت :
 25درصد می باشد  25 .درصد پورسانت شیا بط سساس مبلغ ف لی م اسبه دوسهد شد .
ا نــــی "ییــــت سصــــلی م مــــور سگــــط  4میلیــــو هومــــا باشــــد  ،شــــیا بــــا هــــط فــــروش  1میلیــــو هومــــا دریافــــت " ،ییــــت شــــامف ه

یــــف

باشد بطس مثار  2میلیو هوما  ،شیا با هط فروش  500میلیو هوما دریافت دوسهید کطد .
هوجــــه فطماایــــد " :ییــــت م مــــور و ینــــ
ه

یف دورد سصلی م مور " ،ییت ین

پطدسدــــت شــــیا هیی ــــه د"یقــــا هــــ مقــــدسر "ییــــت سصــــلی هــــی دوسهــــد بــــود و بــــا هــــر بــــار
سد ماصی شیا نیی هغییط دسدت می شود.

در صورت شروع همکار ی شما :
اـــ ـ

سد ماصـــ ـی پطدسدـــــت بـــــطس شـــــیا ســـــاد ه مـــ ـی شـــــود  ،کـــــه می وسنیـــ ـد بـــــا آ

ینـــ ـ

ساییف مارک ین

 ،پیام

ها هبلیغاهی  ،مس قی به دوس ا و  ...فروش دسش ه باشید.

نیونه و س گو پین سانس اگطسمی www.instagram.com/amiralith.web :
هوجه فطمااید  :سان پین نیونه می باشد و شیا سد یار هغییط در ن وت م طفی و هبلیغات رس دسرید .

نمونه لینک پرداخت :
پق سا شروع هیکار
نیونه ین

ین

پطدسدت سن مار و سد ماصی بطس شیا سا اد دوسهد شد .

www.payping.ir/d/wcXZ :

ینـــ ـ

سا یریـــ ـق سانســـ ـ اگطسپ  ،ســـــاات  ،هبلیغـــــات

سیستم همکاری در فروش محــصول آموزشی
آ ژانــــس دیجــــــــــــیتال مارکتـــــینـــگ آی وحید
با هــــر بار فروش ما  25درصد پورســـانت به صورت آ نی دریافت کنید !!

نحوه تسویه حساب :
با هر بار فروش  ،ا

میلیو هوما رس آنی ( هیا

ظه ) دریافت دوسهید کطد .

چطور از فروش مطلع خواهید شد :
بــــا هــــر بــــار فــــروش اــ ـ

پیامــ ـ

بــــطس دریــ ـدسر سرســــار دوسهــــد شــــد کــــه شــــامف شــــیارت شیاســــت بــــطس دریافــــت پکــ ـین کــــه بــــا ساــــن روش سا

فروش دود مطلع می شواد .
ما نیز به شیا سیالع دوسهی دسد .

از طرف تیم آی وحید :
ب ـــــد سا شـــــروع هیکـــــار  ،شـــــیا در کانـــــار هلگطسمـــــی

ـــــو دوسهیـــــد شـــــد کـــــه د ر آ فااـــــف هـــــا گطسفیکـــــی پـــــی سصـــــلی آ وایـــــد "ـــــطسر

گطف ه سست و می هوسنید آ ها رس در هبلیغات و پین سانس اگطسمی دود سس ادت نیااید .
پی ن اد میکنی هیطست با سان م وس  ،م وس ساز سا یطف شیا نیی سن اپ شود .

نحوه شروع همکار ی :
سرسار ناپ و ناپ دانوسدگی  ،شیارت هل ن هیطست ف ار  ،سرسار شیارت کارت .
پـــــق سا سرســـــار سیال ـــــات فـــــو ن ااـــــت پـــــق سا  24ســـــا ت ،ینـــــ
سن اپ دوسهد شد.
پی اپیش سپاس سا هیطسهی و س یاد شیا .

با ه کط
آژسنق دا ی ار مارک ینگ آ واید

www.ivahid.com

سد ماصـــــی و

ـــــوات شـــــیا در گـــــروت هلگطسمـــــی هوســـــش کارشناســـــا

