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پارس برندینگ هولدینگ تبلیغاتی

آموزش رفرال مارکتینگ یا تبلیغات لینکی

شما توسط دوست و همکار و آشنایانتان از طریق لینکی که آنها برای شما ارسال کرده اند به سایت های ما وارد شدید
در منو های باالی سایت روی حساب کاربری کلیک کرده و روی عضویت کلیک می کنید

اطالعات خود را وارد کرده و آیکون من تمایل به عضویت به عنوان نماینده را نیز دارم را تیک می زنید

صفحه زیر ظاهر می شود  ،شما به عنوان نماینده می توانید یک کد پیگیری انتخاب کنید،وارد کردن کد مالیاتی و کد پیگیری و وب
سایت الزامی نیست برای دریافت کمیسیون فروش باید اطالعات حساب بانکی خودتان را وارد کنید ،لطفا دقت کنید اطالعات را به
دقت وارد کنید  ،و سپس این اطالعات را تایید و روی آیکون ادامه کلیک کنید
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در صفحه جدید اطالعات زیر نمایش داده می شود :

ویرایش اطالعات حساب کاربری  :شما می توانید مشخصاتی مانند تلفن و آدرس و ایمیل و غیره خود را تغییر دهید
مشخصات حساب نمایندگی  :می توانید اطالعات حساب بانکی را تغییر دهید
مشاهده تاریخچه تراکنش  :می توانید خرید هایی که از طریق شما انجام شده را مشاهده کنید
در زیر ایجاد لینک معرف برای  . ...یک لینک نمایش داده شده است ،شما این لینک را می توانید به دوستان خود که تمایل دارند مستقیم روی طرح
درآمدزا فعالیت کننده بفرستید
زیر مجموعه های شما  :شما می توانید نمایندگانتان را مشاهده کنید

کد رهگیری اختصاصی بازاریابی  :وقتی شما به این صفحه وارد می شوید می توانید یک کد پیگیری برای خودتان انتخاب کنید  ،در
فیلد پایینی محصولی می خواهید روی آن کار تبلیغاتی انجام بدهید را انتخاب کرده و سیستم در قسمت لینک پیگیری به شما لینکی را
اختصاص می دهد و شما با به اشتراک گذاشتن این لینک می توانید به ازای خرید هر شخص  %01از میزان خرید کاال (هزینه ارسال
محاسبه نمی شود) را به عنوان نماینده دریافت کنید (.برای کوچک کردن لینک و مشاهده نشدن لینک می توانید از آدرس
 www.goo.glاستفاده کنید تا امکان مراجعه مستقیم دوستتان به سایت ما وجود نداشته باشد.توجه داشته باشید فقط به یک بار
ورود شخص از طریق لینک شما  ،آن شخص هر زمانی اقدام به خرید کند شما کمیسیون تان را دریافت می کنید)
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