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 کتاب

هدفیر تا ـــــــــــــــــمس از   

 

 
 

 در این کتاب ؛

بدون نیاز به محصول یا کار فیزیکی )مجازی صاحب شغلی میلیون تومان  4با  در اینترنت چگونه

؟ داشته باشد میلیون تومان 4شویم که درآمد ماهانه (   
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 فصل اول

 

شــــــــــــــدان  

 آشنایی به اینترنت و مسائلی نظیر وبالگ دهی ، تبلیغات بنری و ایمیلی 

هاست و دامنهیی به آشنا  

 

 

 

 

 

 

ولــــــــــــــــــپ  

هزار تومان ( 05الی  4)  دامنه خوب  

هزار تومان ( 005الی  05)  هاست با کیفیت  

میلیون تومان ( 0.0هزار تا  055)  کارآمد فروشگاه دهی اسکریپت  

میلیون تومان ( 3الی  2 )  {و . . . آموزشیویدیوی  –قالب  –پروژه  –افزار نرم }اطالعات ارزشمند   

هزار تومان ( 055الی  255)  تبلیغات هدفمند  
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شغل شما وب مستری می شود و شما صاحب یک سیستم آنالین می شوید که کارش  مقدمه :

د در ایجاد فرصت شغلی کوچکتر برای اعضای سیستم خواهد بود و اعضا برای کسب درآم

سیستم شما عضو خواهند شد و هرچقدر درآمد کسب کنند شما نیز در آن سهمی خواهید 

 داشت و شما باید اوضاع سایت را کنترل و مدیریت کنید ..

 

 

 

 

 وب سایت

  یا خرید دامنه دامنهثبت   

عضو شوید و سپس از طریق یک شرکت نظیر   Nic.irبرای ثبت دامنه باید در سایت 

talahost.com   دامنه ای درnic.ir  . ثبت کنید 

 

  فضای اینترنتی ( هاستخرید ( 

 استفاده کنید  parsdev.irکت های معتبر نظیربرای خرید هاست می توانید از شر

 

  فروشگاه دهی اسکریپتخرید یک 

بهتر هست در این رابطه برای خرید و تهیه شما چندین گزینه پیش رو دارید که 

 مشاوره ای بکنید .
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 اطالعات ارزشمندتهیه ی 

 ..داشته باشید و تعداد آنها هم زیاد باشد  آنالین شما باید اطالعات ارزشمندی برای فروش

هست و حاوی صدها هزار محصول ی خوبی  گزینهتهیه کنید و این    packnet.irمی توانید از

 هست و می توانید یکی از بزرگترین مرکز فروش آنالین راه اندازی کنید ... 

 

 

 

 تبلیغات هدفمند

ید باش داشتهبعد از راه اندازی وب سایت خودتان ، نیازمند این هستید که تبلیغات هدفمند 

رت همانند یک پاساژ بدون فروشگاه تا سیستم شما دارای عضو و فعال باشد در غیر این صو

یا   www.ebays.ir دتان را در سایت هایی نظیر شما می توانید تبلیغات خو می شود !

 www.3039.ir . به نمایش در بیاورید 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebays.ir/
http://www.ebays.ir/
http://www.3039.ir/
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 فصل دوم

 

 کار این سیستم شما دقیقا به چه شکل خواهد بود ؟

 شما یک دامنه ثبت کردید و یک هاست خرید کردید و اسکریپت را سفارش دادید !

 را برای این کار ثبت کردید  .buyper.irwww برفرض دامنه ی شما 

 یک اسکریپت همکاری در فروش فایل هم تهیه کردید و روی دامنه نصب کردید ..

ها هرکدام یک فروشگاه در  userجذب کنید و   userحاال باید سایت خودتان را تبلیغ کنید تا 

 سیستم شما برای خودشان ایجاد کنند و فایلهای خودشان را بفروشند !

 می باشد   userبه شکل زیر خواهد شد و هر لینک زیر برای یک مثال 

www.user1.buyper.ir 

.buyper.ir2www.user 

.buyper.ir3www.user 

.buyper.iralishopwww. 

.buyper.irdigifilewww. 

.buyper.irmodernkadewww. 

کنترل و میدریت مثال userهست و وظیفه ی   buyper.irوظیفه ی شما کنترل و مدیریت 

alishop  ... یا موارد دیگه هست 

http://www.buyper.ir/
http://www.buyper.ir/
http://www.user1.buyper.ir/
http://www.user2.buyper.ir/
http://www.user3.buyper.ir/
http://www.alishop.buyper.ir/
http://www.digifile.buyper.ir/
http://www.modernkade.buyper.ir/
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 ها  userدرآمد ماهانه ی شما و 

 

 یا همان کاربر عضو داشته باشد .  userشما مدیر سیستمی خواهید بود که می تواند بی نهایت 

نفر اضافه می کنید و  205ها حدود   userبرفرض با استفاده از تبلیغات شما هر ماه به تعداد 

ماه از شروع فعالیت سیستم شما می خواهیم یک برآورد درآمدی داشته  3بعد از گذشت 

 باشیم .

 ماه اول

 

 یوزر جذب کردید ) با تبلیغات پولی حتما جذب می شود ( 205هرماه برفرض 
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 ماه سوم

 

 یوزر جذب شده دارید 005ماه بعد  3

 

 

 محصول آپلود کند به فروشگاه خودش  2هر یوزر در روز به طور میانگین 

محصول در مجموعه خودتان دارید که صاحبان  40555روز دیگه شما حداقل  35حاال با گذشت 

 آنها کاربران سیستم شما هست

 

 نکته : یوزر محصول ) فایل ( آپلود می کند که با فروش آن کسب درآمد کند!
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یک بار فروش ال ــــــــس 0ض کنیم که هر محصول که در مجموعه ی شما آپلود شده در حاال فر

 می رود و بازارکار خیلی بد هست !

 سال منتظر بمانیم ...  0محصول فروش برود باید  0یعنی برای اینکه 

و مشتری ها دانلود می کنند و استفاده محصول فروش می رود .  40555سال  0در نتیجه در 

 می کنند .. 

 

الی  4قیمت محصوالت به طور متوسط اگر بررسی هم بکنید خواهید دید که در اینترنت معموال 

 هزار تومان می باشد . 4ما فرض می کنیم  هستند وهزار تومان  05

 ه اند ..تومان کاربران فروش کرد 085.555.555سال  0در نتیجه در طول 

 

 حال سود شما از این مبلغ چقدر خواهد بود ؟

و د رصشما در هنگام راه اندازی سیستم یک سیاست کاری برای خودتان تعیین میکنید و آن د

 هست %35. مثال سود شما  درصد می باشد  45الی  25کارمزد سیستم هست که معموال بین 

 سود می کنید %35از آن فروش هر چی بفروشد مدیر )شما(   userیعنی 

میلیون تومان  04آن  %35میلیون تومان فروش شد از این مبلغ  085سال که  0در نتیجه طول 

 برای کاربران هست . میلیون تومان آن 021و تومان (  4.055.555) سود شما ماهانه برای شما 

هزار 05درآمدش کمتر از  user2درآمد میلیونی داشته باشد ولی   user1حاال ممکن هست 

ها خواهد داشت و اینکه چقدر محصول آپلود شده   userتومان شود و بستگی به فعالیت 

 داشته باشند .. 
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می توانید مشاوره دریافت کنید تا بدون مشکل و با   Ebays.irبرای اطالعات بیشتر در سایت 

 و مدیریت کنید .  خیالی آسوده سیستم خودتان را راه اندازی

 

 

بخاطر بسپارید که باید دانش کافی داشته باشید و اگر بدون دانش وارد این کار شوید باید 

انرژی دوبرابری و زمان بیشتری صرف این کار کنید تا خدایی نکرده وسط کار خسته و نا امید 

 نشوید .

 

 www.ebays.ir –با آرزوی موفقیت 
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