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 % عملی( 100های همکاری در فروش خارجی و جهانی )بهترین سایت 

همکاری در فروش یا افیلیت    کدام اند؟ حتماً می دانید که بهترین سایت های همکاری در فروش خارجی
بدون نیاز به   در واقع ایده کسب و کار همکاری در فروش .که این سوال را می پرسید  مارکتینگ چیست 

سرمایه اولیه است که به کمک اینترنت انجام می شود. درآمد از سیستم همکاری در فروش باورنکردنی  
 .است بخصوص اگر از نوع همکاری در فروش خارجی باشد 

کسب درآمد در   اری دارد اما مهم ترین آن امکانمزایا بسی  بدون سرمایه اولیه  این نوع از کسب درآمد 
بزرگ ترین سیستم همکاری در فروش خارجی را به شما معرفی   است. در این مطلب می خواهیم  خانه

مطالعه کنید تا ببینید چقدر ساده می توان با تنها   کنیم! پس ادامه این مطلب را از سایت دایان افیلیت 
 .یک موبایل کسب درآمد دالری داشت

 چرا باید کسب درآمد اینترنتی از همکاری در فروش خارجی داشته باشیم؟ 

اگر بلند پرواز هستید و می خواهید در ایران کسب درآمد اینترنتی از سایت های خارجی داشته باشید و  
سید، شاید بتوان گفت که بهترین گزینه برای شما همکاری در فروش خارجی است. از  به درآمد دالری بر

آنجایی که دالر در کشور ما نرخ ثابتی ندارد، بسیاری از ما ممکن است به فکر کسب درآمد به دالر  
 .تومان است  200000افتاده باشیم. تصور کنید درآمد شما در روز 

ن تومان خواهد بود. اما تصورش را بکنید که همین درآمد به دالر  میلیو 5در ماه حقوق شما چیزی حدود 
تومان حقوق شما   30000دالر باشد، در این حالت با دالر   200باشد به این معنا که درآمد روزانه شما 

میلیون تومان خواهد بود. همانطور که مشاهده کردید، با یک محاسبه ساده، تفاوت   60در یک ماه 
 .ین دو نوع از کسب درآمد وجود دارد باورنکردنی بین ا

 چگونه درآمد دالری از سایت های همکاری در فروش خارجی را به تومان تبدیل کنیم؟ 

 :دو راه برای برداشت پولی که از سایت های همکاری در فروش خارجی درآورده اید وجود دارد 

 راه اول 

اشت کنید؛ اما با توجه به شرایط تحریمی  می توانید حساب پی پال ایجاد کنید و از آن طریق پول را برد 
که پیش آمده، این شدنی نیست مگر آن که آشنایی در خارج از کشور داشته باشید. در این صورت او  

 .حقوق شما را دریافت می کند و به شما انتقال می دهد 

 راه دوم 

ی در این زمینه وجود  می توانید از خدمات ارزی شرکت های داخل ایران استفاده کنید. سایت های بسیار
دارند که با یک سرچ ساده در گوگل می توانید آن ها را پیدا کنید. فراموش نکنید که از بین این سایت ها  

 .تعداد کالهبردار ممکن است وجود داشته باشد 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/what-is-affiliate-marketing/
https://dayanaffiliate.com/blog/what-is-affiliate-marketing/
https://dayanaffiliate.com/blog/what-is-affiliate-marketing/
https://dayanaffiliate.com/blog/what-is-affiliate-marketing/
https://dayanaffiliate.com/
https://dayanaffiliate.com/blog/make-money-at-home/
https://dayanaffiliate.com/blog/make-money-at-home/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

بنابراین شرط عقل است که تحقیق کنید و با پرس و جو بهترین و مطمئن ترین سایت را انتخاب کنید. از  
ا این سایت ها آن است که مبلغی که در ازا تبدیل پول شما میگیرند ناچیز است بنابراین نگرانی  مزای

 .وجود نخواهد داشت 

 بهترین سایت های همکاری در فروش خارجی 

 

افیلیت مارکتینگ ابتدا از کتاب فروشی آمازون شروع شد و آن طرف آب این شیوه از کسب درآمد یک  
درصد از برندهای خارجی برای   80متد بسیار محبوب به حساب می آید. جالب است بدانید که حدود  

استفاده می کنند. همین موضوع باعث شد که ما به فکر تهیه   فروش و تبلیغ محصوالتشان از این روش 
  !بیفتیم   همکاری در فروش خارجی  لیستی از بهترین سایت های

فکر می   خواب کسب درآمد در مند به کسب درآمد بدون سرمایه و در منزل هستید و یا حتی بهاگر عالقه 
های کسب درآمد از طریق همکاری در فروش خارجی را  سیستم  ترین الزم است ابتدا بزرگ  کنید،

 .در فروش آشنا شوید  مزایای همکاری در فروش بشناسید و سپس با 

Rakuten.1 
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های آنالین شناخته شده خارجی است. به هر چیزی  سیستم مشارکت در فروش راکوتن یکی از فروشگاه 
 !نید توانید از طریق این فروشگاه آنالین خریداری ککه فکر کنید را می 

های افیلیت مارکتینگ به درآمد خواهید از طریق سیستم کنید و می فکر می  کسب درآمد دالری  اگر به 
 .کنید  اعتماد هر چیزی سیستمی را پیدا کنید که بتوانید به آنبرسید، باید قبل از 

 هایی با همکاری برندهای بزرگ دنیا مانند این است که برنده جایزهRakuten   های یکی از مزیت 
NBI  رآمد خارجی اعتماد کنید توانید به این سیستم کسب د شده است. بنابراین به راحتی می. 

Clickband.2 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://www.rakuten.com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 

 Clickband توان یکی دیگر از بزرگ ترین سیستم های افیلیت خارجی دانست که در صورت  را می
و تنها   کسب درآمد از موبایل .توانید از طریق همکاری با این سیستم به راحتی به درآمد برسید تمایل می 

 .به کمک اینترنت کار سختی نیست؛ اگر بدانید در چه مسیری باید حرکت کنید 

های این سیستم افیلیت، این است که بازاری برای همه نوع محصوالت است؛ بنابراین هر  یکی از مزیت 
 .ه فروش برسانید توانید انتخاب کنید و بتر باشد را می محصولی که فروشش برایتان آسان 

این است که کاالیی را برای فروش انتخاب کنید که تقاضای   استراتژی همکاری در فروش هایکی از ده 
 .بیشتری برای آن وجود دارد 

Shopify.3 
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 Shopifyرو در زمینه تجارت  یلیت خارجی است که به عنوان یک سیستم پیش نیز یک سیستم اف
  گیری در فضای اینترنت و کند که موجب پیشرفت چشم شود. این سیستم ادعا می الکترونیک شناخته می 
 !آنالین شده است  ایده های کسب و کار

از مزایای برتر این سیستم افیلیت مارکتینگ خارجی این است که برای خرده فروشان آنالین بسیار  
کنید، این سیستم  فکر می  های اجتماعیکسب درآمد بدون سرمایه از طریق شبکه  مناسب است. اگر به 

 .همکار خوبی برایتان خواهد بود 

 !ا طرفدار خود کرده استهای کسب درآمد در خانه این روزها افراد زیادی رروش 

eBay.4 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://www.shopify.com/
https://dayanaffiliate.com/blog/business-idea/
https://dayanaffiliate.com/blog/business-idea/
https://dayanaffiliate.com/blog/business-idea/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 

را شنیده باشید. حتی بازاری به این بزرگی نیز با  yeBa  کنم تاکنون نام بازار بزرگ آنالین فکر می 
خواهد که در فروش بیشتر محصوالتشان  ، از کاربران خود می affiliate marketing اندازی سیستمراه

 !کمک کنند 

توان گفت هیچ فروشگاه  ترین مزیت این سیستم، تنوع باالی محصوالت آن است. به جرات می بزرگ 
 .را ندارد  eBay و گستردگی محصوالت قابل ارائه، توان رقابت بااینترنتی به لحاظ تنوع  

  این است که: با سیستمی همکاری کنید که محصوالت  راهنمای همکاری در فروش برای مبتدیان   یک
متنوعی برای فروش داشته باشد؛ در این صورت کار شما نیز برای بازاریابی و فروش محصوالت  

 .تر خواهد شد بسیار راحت 

ShareAsale.5 
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سال سابقه دارای بازاریابان زیادی است و به یک سیستم درآمدزایی   17این سیستم نیز با چیزی حدود 
های این سیستم تنوع باال در محصوالت قابل ارائه به  ترین مزیت بزرگ تبدیل شده است. یکی از بزرگ 

 .ربرانش است کا

های زیادی را گرد هم جمع آوری کرده و  ها و تولید کنندهوارد کننده ShareAsale  سیستم درآمدزایی 
 .های آنالین شناخته شده در دنیا تبدیل شده است رو به یکی از فروشگااز همین 

های زیادی خواهید داشت. بنابراین  نیز به خاطر داشته باشید که در این سایت، رقیب   البته این موضوع را
افزایش   آشنایی داشته باشید و دانش فنی خود را در این باره ابزار افیلیت مارکتینگ ترین باید با کاربردی 

 .دهید 

 :توان به موارد زیر اشاره کرد های این سیستم میاز مزیت 

 ShareAsale های مختلف برای پرداخت پورسانت؛ یکی از امتیازهای مهمی که ارائه روش  •
های درآمدزایی  های دیجیتالی است که اکثر سیستم موفق به کسب آن شده است، پرداخت به روش 

 .این امتیاز را ندارند 
یکی دیگر از امتیازهای مثبت این سیستم، تنوع باالی محصوالت فروشگاه است که بازاریابی را   •

 .توانید انتخاب کنید که با کدام تولید کننده و یا بازرگان کار کنید کند. همچنین شما می تر می آسان 

StudioPress.6 
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 StudioPress شود.  ها سیستم »همکاری در فروش خارجی« شناخته می به عنوان یکی دیگر از ده
رود.  آلی برای شما به شمار می ایدهمند هستید، این سیستم گزینه اگر به بازاریابی در حوزه دیجیتال عالقه 

 .کند های وردپرس فعالیت می این سایت با میزبانی وردپرس، در زمینه طراحی و فروش قالب 

ها کاری که باید انجام دهید تبلیغ کردن برای این سیستم  کنید، تنفکر می  کسب درآمد از اینستاگرام اگر به 
درآمدزایی در اینستاگرامتان است. به ازای هر کاربری که از سوی شما خرید کند، میزان قابل توجهی  

 .پورسانت دریافت خواهید کرد 

 .های باالی آن اشاره کرد توان به پورسانت های این سیستم رسیدن به درآمد می از برتری 

دالر   75دالر و  35به ازای فروش هر قالب حداقل   2019آمار بازاریابان این سیستم در سال   طبق
 .اندبرای فروش سایت دریافت کرده

Amazon .7برترین سایت همکاری در فروش جهان 
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به  رسیدیم که اغلب افراد با آن آشنا هستند و یا حداقل راجع  آمازون  سرانجام به سیستم درآمدزایی سایت 
توانید از شیر مرغ تا  اند. در این فروشگاه اینترنتی تنوع محصوالت به قدری باال است که میآن شنیده 

 !جون آدمیزاد را برای خرید پیدا کنید 

تر  ازاریابان بسیار راحت تنوع باال و گستردگی کاالهای قابل ارائه از سوی آمازون، فروش را برای ب
  های کسب درآمد خارجی ترین سیستم محبوب   رو است که این سیستم به عنوان یکی ازکند؛ از همین می

 .شود شناخته می 

 :موارد زیر اشاره کرد  توان بهمی  همکاری در فروش آمازون   از مزایای سیستم

 دریافت پورسانت قابل توجه به ازای هر فروش از لینک اختصاصی شما  •
حتی اگر مشتری شما خرید کند اما شما لینک آن را قرار نداده باشید، باز هم پورسانت فروش   •

 .خود را دریافت خواهید کرد 

توانید درآمد خود را به  می  در آمازون امکان پرداخت پورسانت به روش دیجیتالی وجود ندارد و شما
توان از معایب  صورت چک، انتقال بانکی و یا کارت هدیه از این سیستم دریافت کنید؛ این مورد را می 

 .سیستم درآمدزایی آمازون دانست 

 آنچه در این مقاله خواندید 

مله آن  اشاره کردیم که از ج خارجی  بهترین سایت های همکاری در فروش  مورد از 7در این مطلب به  
کسب درآمد دالری از طریق اینترنت آن هم بدون سرمایه گذاری اولیه و حداقل نیازمندی    ها می توان به 

ها، همان چیزی است که برنامه های افیلیت مارکتینگ برای شما مهیا می کنند. برای رسیدن به درآمد از  
  .وش نیاز دارید طریق این سایت ها، تنها به یک پلتفرم مناسب برای بازاریابی و فر
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  سایت های همکاری در فروش فایل: حتما بخوانید 
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