
 وبالگ دایان افیلیت 

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 ی دالریها تیسا ی+  معرف غاتیتبل دنی کسب درآمد با د

روش های بسیار زیادی برای کسب درآمد از اینترنت وجود دارد که بعضی از آن ها نیازمند سرمایه و 
تخصص هستند ولی بعضی دیگر، هیچ نیازی به مهارت ندارند. مشاغل اینترنتی در کشور ما به اندازه  

نیز یک شغل اینترنتی باشد. یکی از ساده ترین   پردرآمدترین شغل ایران  مهم شده اند که شاید حتی   ای
اینترنتی بدون سرمایه   روش های کسب با    ،درآمد  تبلیغاتکسب درآمد  تبلیغ و    دیدن  است. دیدن 

 چگونه با دیدن تبلیغ پول در بیاوریم؟ کسب درآمد امکان پذیر است؛ اما

فکر می کنند و   کسب درآمد دالری تعداد زیادی از افراد که به دنبال کسب درآمد از اینترنت هستند، به
روش های زیادی نیز برای این کار وجود دارد که به تخصص و سرمایه نیاز ندارند؛ یکی از آن روش ها،  

اده  دیدن تبلیغات و کسب درآمد است. البته از این روش می توان برای کسب درآمد به تومان نیز استف
 .کرد

در این مقاله می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه با دیدن تبلیغ پول در بیاوریم. با ما همراه  
 .باشید

 چگونگی کسب درآمد با دیدن تبلیغات
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اولین سوالی که ممکن است برایتان شکل گرفته باشد این است که چگونه با دیدن تبلیغ پول در بیاوریم؟  

وجود دارد. به    تبلیغات آنالین  پلتفرم ها و اپلیکیشن های بسیار متنوعی برای کسب درآمد با دیدن
 .ان پذیر استهمین دلیل است که »دیدن تبلیغ و کسب درآمد« مک

از طریق به اشتراک گذاری تبلیغات  کسب درآمد  دقت داشته باشید که کسب درآمد با تبلیغ دیدن، با
یا افیلیت مارکتینگ تفاوت دارد. در این روش کسب درآمد اینترنتی، تنها کاری که باید انجام دهید،  
دیدن تبلیغات است. کسب درآمد از دیدن تبلیغات روش های مختلفی دارد که در این مقاله، آن ها را  

 .برای شما توضیح می دهیم

رآمد روش بسیار ساده و بی زحمتی به نظر می رسد که وقت زیادی از شما می یدن تبلیغ و کسب دد
 .گیرد و اگر پلتفرم مناسب را برای این کار پیدا نکنید، درآمد آن خیلی به صرفه نخواهد بود

 اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات 

کسب    ش های خوبی برایاپلیکیشن های مختلفی برای کسب درآمد از دیدن تبلیغات وجود دارند که رو
 :برنامه »کسب درآمد با دیدن تبلیغات« را به شما معرفی می کنیم ۵  هستند. در زیر، درآمد با گوشی

Swagbucks 

است. این اپلیکیشن، محبوبیت    و کسب درآمددیدن تبلیغ    یکی از شناخته شده ترین اپلیکیشن ها برای 
پلتفرم دارد.  زیادی  بدون   Swagbucks بسیار  اینترنتی  درآمد  برای کسب  متنوعی  بسیار  روش های 
 .سرمایه فرآهم آورده است

اگر به دنبال کسب درآمد دالری با دیدن تبلیغ هستید، این اپلیکیشن را به شما توصیه نمی کنیم زیرا  
 Swagbucks ازای دیدن تبلیغات، به شما دالر پرداخت نمی کند بلکه درآمد شما از  این اپلیکیشن در

به صورت رمزارزی به همین نام پرداخت می شود که می توانید از آن برای بعضی از انواع خریدهای  
 .اینترنتی استفاده کرده یا حتی آن را به دالر تبدیل کنید

FeaturePoints 

کامل برای دیدن تبلیغ و کسب درآمد است که سرویس های متنوعی به    این اپلیکیشن، یک برنامه 
شروع کرده و کار کردن با آن، نیازی    ۲۰۱۲کاربران خودش ارائه می دهد. این اپلیکیشن، کار خود را سال  

به مهارت باالیی ندارد. یکی از امکانات این اپلیکیشن این است که به ازای هر فردی که با کد شما، این  
 .کیشن را نصب کند، مبلغی پول به حساب شما پرداخت می شوداپلی

Zareklamy 
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این اپلیکیشن، یک نرم افزار کسب درآمد با دیدن تبلیغات است. این اپلیکیشن را می توان یکی از 
بهترین اپلیکیشن های کسب درآمد دالری با دیدن تبلیغات دانست و اگر تمام وقت با آن کار کنید، می  

 !دالر در ماه با آن درآمد داشته باشید ۱۵۰ توانید حدود

Viggle 

یکی دیگر از برنامه های دیدن تبلیغ و کسب درآمد که به شما، امکان کسب درآمد در حین تماشای  
فیلم و سریال را می دهد. با دیدن فیلم و سریال ها در این اپلیکیشن، امتیازاتی به شما تعلق می گیرد  

 .چیزهایی که به دردتان می خورند، معاوضه کنید یا بفروشیدکه می توانید آن ها را با  

CheckPoints 

کنیم،   می  معرفی  شما  به  که  تبلیغات  دیدن  با  اینترنتی  درآمد  کسب  برای  اپلیکیشن  آخرین 
CheckPoints   است. با امتیازاتی که از دیدن تبلیغات در این اپلیکیشن کسب می کنید، می توانید

و والمارت را دریافت کنید. به عالوه، این اپلیکیشن، دارای بازی هایی است که  کارت های هدیه آمازون  
 .می توانید از طریق آن ها امتیازات زیادی کسب کنید

 سایت های کسب درآمد با دیدن تبلیغات

 

به غیر از اپلیکیشن هایی که به شما معرفی کردیم، سایت هایی نیز برای دیدن تبلیغ و کسب درآمد  
 :مورد از مهم ترین های آن ها را به شما معرفی کرده ایم ۳وجود دارند که در زیر، 
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۱: usionCashF -در این وبسایت، می توانید با دیدن ویدئوها، کسب درآمد کنید. 

۲: InboxDollars -که استفاده از آن بسیار راحت است. در    کسب درآمد با دیدن تبلیغات  یک سایت
 .کردن و تماشای ویدئوها نیز وجود دارد   این سایت، امکانات دیگری مثل خرید کردن، باز

۳: MyPoints - در این سایت نیز باید چندین ویدئو را پشت سر هم ببینید تا مبلغی به شما پرداخت
ید از آن برای تماشای  نیز دارد که فقط می توان Daily Scoop شود. البته این سایت، یک اپلیکیشن به نام 

 .ویدئو استفاده کنید

 کسب درآمد از دیدن تبلیغات در تلگرام 

پیام رسان تلگرام نیز پلتفرم خوبی برای کسب درآمد با دیدن تبلیغات است. در این پلتفرم، چندین  
رآمد  کسب د  این بات های تلگرام، ابزارهای خوبی برای  .ربات کسب درآمد از دیدن تبلیغات وجود دارد

، بدون سرمایه و تخصص هستند و اگر وقت زیادی به کار کردن با آن ها اختصاص دهید، می در خانه
 .توانید از این راه، درآمدهای خوبی داشته باشید

 کسب درآمد از سایت های کلیکی

 کسب  تا اینجا به شما گفتیم که »چگونه با دیدن تبلیغ پول در بیاوریم«. اما روش های مشابهی نیز برای
درآمد اینترنتی بدون تخصص و سرمایه وجود دارد. یکی از این روش ها، کسب درآمد از سایت های  

 به شرح زیر هستند؛ بهترین سایت های کلیکی کلیکی است. بعضی از

• Inbox Dollars 
• Bux Inc 
• Ayuwage 
• NeoBux 
• Swagbucks 
• Get-Paid 
• Scarlet Clicks 
• Fusion Cash 
• Aticlix 
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عالی، تخصص باال یا  ایده کسب و کار  اینترنت، فرصتی عالی برای کسب درآمد است. حتی اگر یک

سرمایه زیادی ندارید، می توانید از روش هایی مثل تماشای تبلیغات، کسب درآمد کنید. در این مقاله،  
 .گفتیم که چگونه با دیدن تبلیغ کسب درامد کنیم

در این مقاله در مورد اینکه چگونه با دیدن تبلیغ پول در بیاوریم؟ صحبت شد. همان طور که دیدید،  
متنوعی برای کسب درآمد از دیدن تبلیغات وجود دارند. شما می توانید برای دانلود برنامه  روش های  

، به وبسایت  دیدن تبلیغ و کسب درآمد  کسب درآمد با دیدن تبلیغات به پلی استور مراجعه کنید یا برای
ا توضیح داده باشیم  ها اشاره کردیم، سر بزنید. امیدواریم که به طور کامل برای شمهایی که در باال به آن

 .که چگونه با دیدن تبلیغ، پول در بیاوریم
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