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ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ ﺑﻬﺘ ﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻢ .ﮐﻪ ﭼﻄﻮری ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻻن ﺧﯿﻠ از اﻓﺮاد ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺎﺗ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮕﻢ را ﯾﮏ دوره وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺒﻠﻐﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻓﺮاد ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺸﻮن ﺑﮕﻦ!! اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و زود ﺑﻪ
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارم  4روش درآﻣﺪزاﯾﯽ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻢ:
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ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت روی ﭘﯿﺞ
ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮوش )ادﻣﯿﻦ ﻓﺮوش اﺻﻄﻼﺣﯽ(
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﯿ ﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ

وﻟ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﯾﻢ ﻣﯿﺨﻮام ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ رو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ اﯾﻦ ﻓﺮد راز ﮐﺴﺐ  100.000دﻻر درآﻣﺪ دﻻری از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻪ.
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آﻣﻮزش ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺒﻠﻐﺎت در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ و ﭘﺮدرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روش درآﻣﺪزاﯾﯽ اﺳﺖ .ﺧﯿﻠ از اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ  ،درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﯿﻠ روﯾﺎﯾﯽ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺴﺐ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم.
درآﻣﺪ زﯾﺪان از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام  :ﻫﺮ ﭘﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ  ۲۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو
»زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ زﯾﺪان« ﺑﺎ  ۲۷.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑ از ﺷﻠﻮغﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را داﺷﺘﻪ و در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺮﺗﺮ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )رﻧﮑﯿﻨﮓ ﺷﻬﺮت ﺳﺮﻣﺮﺑﯽﻫﺎ( ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ و ﭘﺮﺷﻤﺎر زﯾﺪان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﭘﺴﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ  ۲۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ/.اﯾﺮﻧﺎ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﻠﯿ ﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺗ ﺪاد ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی ﭘﯿﺞ ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ  ،و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗ ﺪاد ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎ  ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﯾ ﻨ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﺪام ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ.
زﻧﺎن ؟ ﻣﺮدان ؟ ﻫﺮدو ؟ اﻓﺮاد ﺟﻮان ؟ ﮐﻮدک ؟ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ؟ داﻧﺸﺠﻮ ؟ و...
ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼ ﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ،درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺷﻤﺎ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿ ﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﻬﺘ ﺮﯾﻦ روش ﺟﺬب ﻓﺎﻟﻮور واﻗﻌﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

آﻣﻮزش ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮوش اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ روش ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮوش ﯾﮑ دﯾﮕﺮ از روﺷﻬﺎﯾﯽ درآﻣﺪزاﯾﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﯿﺞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻓﺎﻟﻮور زﯾﺎد و ﯾﮑﺪﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ را در ﭘﯿﺞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻓﺮوش درﺻﺪی از آن را
ﺑﺮﻣﯿﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر  Affiliate Marketingﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دردﺳﺮ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ داره ،در اﯾﻦ روش ﺧﯿﻠ از اﻓﺮاد اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام درﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﯽ دارﯾﺪ ،ﯾﮑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﯾﺮﮐﺖ ﻣﯿﺪه و ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻦ رو
ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ در ازای ﻫﺮ ﻓﺮوش  20درﺻﺪ از ﺳﻮدش ﻣﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨ
ﻣﺤﺼﻮل رو ﻗﺮار ﻣﯿﺪی ﺣﺎﻻ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ داﯾﺮﮐﺖ ﻣﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮام ،ﺑ ﺪ ﭘﻮﻟﻮ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻮ  ،ﺗﻮ ﻣﯿﺮی
ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﮕ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﻮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  Xﻓﺮوﺧﺘﻢ.
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ﺑ ﺪ اون ﻣﯿﺎد ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗ ﯿﯿﺮ ﮐﺮده دﯾﮕﻪ اون ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯿﺸﻪ  ،ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ!!
ﯾﺎ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن آﺧﺮﯾﺸﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻢ  ،دﯾﮓ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﺪه!!
ﯾﺎ ﻣﯿﮕﻪ اوﮐ وﻟ ﻣﺤﺼﻮل رو ارﺳﺎل ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ!! ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮاب و داﻏﻮﻧ ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﻪ!!
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻣﻮزش ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
اﯾﻦ روش روش ﺧﯿﻠ ﺑﺎﺣﺎﻟﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﮕﯿﻢ آﺳﻮن ﺗﺮی اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﮐﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺧﺎﺻ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺎل ﺧﻮد
ﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ روش ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﺨﺼﺼ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎﺻ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ  :آﻣﻮزش ﺳﻪ ﺗﺎر  ،آﻣﻮزش ﺑﺎزی دوﺗﺎ  ،آﻣﻮزش اﺳﮑ روی ﯾﺦ ،
آﻣﻮزش ﮔﻠﺪوزی  ،آﻣﻮزش ﺟﺬب ﻓﺎﻟﻮور  ،آﻣﻮزش اﺳﻨﭗ ﭼﺖ و ...ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﺣﻮزه اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ.
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ اراﺋﻪ ﻣ دﻫﯿﺪ و ﺑ ﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدﺗﻮن رو ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣ ﻓﺮوﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ و
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ در ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

آﻣﻮزش ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎری آﺳﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ  ،وﻟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺧﻮب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎر آﺳﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻦ اﻓﺮاد و ﭘﯿﺞ ﻫﺎﯾﯽ رو ﺗﻮ ﻫﺮ ﮐﻤﭙﯿﻨﺸﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ و اﻫﺪاف
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﻦ.

اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ  4روش درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﯾﮑ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
روش را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
وﻟ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﮐﻦ درآﻣﺪزاﯾﯽ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺠ ﻓﺎﻟﻮور و ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻨﺒ ﻊ :
/https://mimbigdeli.ir/how-to-make-100k-dollar-on-instagram
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اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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