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 ل ی و کسب درآمد از فروش فا  لی در فروش فا یهمکار یها تیسا

بدون شک فروختن انواع فایل به صورت آنالین    فایل چه هستند؟  همکاری در فروش   بهترین سایت های 
می تواند بسیار سودمند باشد. زیرا دیگر الزم نیست درگیر بسته بندی و ارسال محصوالت فیزیکی به  

 .مشتریان شوید. فقط باید یک فایل ایجاد کنید و به تعداد زیادی از مشتریان بفروشید 

ول سود ببرید! اما قبل از هر اقدامی باید سایت های  یعنی با یک محصول می توانید به اندازه چندین محص 
، محصوالت  فروشگاه دانلود فایل  همکاری در فروش فایلرا بشناسید تا بدانید چگونه می توانید با راه اندازی 

 .خود را عرضه کنید 

همکاری در    را به شما می آموزیم و پاسخ سوال همکاری در فروش برای مبتدیان  در این مقاله تمام نکات 
  به شما کمک می کنیم تا با   سایت فروش فایل   بهترین   را هم می گیرید. به عالوه با معرفی  فروش چیست 

 .، به موفقیت مالی بیشتری برسید. پس تا انتها همراه ما باشید کسب درآمد با مشارکت در فروش

 اری در فروش فایل راه های کسب درآمد از همک

 

  امروزه با پیشرفت فناوری کسب درآمد بسیار آسان تر از گذشته شده است و روش های درآمدزایی مانند 
رفدار شده اند. شما می توانید به راحتی تجارت آنالین خود را  بسیار پرط همکاری در فروش اینستاگرام

راه اندازی کنید و از آن پول درآورید. یکی از این تجارت های آنالین فروش محصوالت قابل دانلود و  
 .دیجیتال است 

 یا  سایت های همکاری در فروش فایل   در عصر حاضر تقریبا هر کاالی دیجیتالی را می توانید به کمک 
(file affiliate marketing)  به دست مشتریان برسانید. 

 چه فایل هایی را می توانیم بفروشیم؟ 
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رپوینت،  این است که می توانید هر محصول دیجیتالی را اعم از پاو مزایای همکاری در فروش  یکی از
 .طرح یا نقشه های گرافیکی، فایل های صوتی یا تصویری و نرم افزار به فروش برسانید 

برای مثال اگر دانشجو هستید احتماال فایل های زیادی در لپ تاپ خود دارید که مرتبط با رشته تحصیلی  
 .اساتید تهیه کرده اید  شما هستند. برای مثال پروژه هایی که انجام داده اید یا جزوه هایی که از درس های

تمام این فایل ها را می توانید به دانشجویان یا افرادی که به رشته شما عالقه مند هستند، بفروشید. اگر  
مدرس باشید می توانید دوره های آموزشی خود را در سایت های همکاری در فروش فایل برای دانلود  

 .بگذارید 

توانید بسازید، بیایید ببینیم چه راه هایی برای فروش آن ها وجود   حال اگر از این نوع فایل ها دارید یا می 
 .دارد 

 چگونه فایل های خود را به فروش بگذاریم؟ 

شما برای فروش فایل های خود دو گزینه در پیش رو دارید: می توانید یک وب سایت »فروشگاه دانلود  
 .ستفاده کنید فایل« راه اندازی کرده یا از سایت های همکاری در فروش فایل ا

 راه اندازی فروشگاه دانلود فایل 

اگر با اصول برنامه نویسی و طراحی سایت آشنا باشید، می توانید روش اول را به کار بگیرید و یک  
سایت شخصی داشته باشید. اما این کار دردسرهای زیادی دارد، زیرا باید پول زیادی بابت خرید سرور و  

 .یا ساالنه آن ها را تمدید کنید دامنه بدهید و به صورت ماهانه  

خود، برای آن تبلیغات انجام دهید. همچنین به کمک سئو سایت خود   ایجاد سایت افیلیت   از طرفی باید با 
رید تا مشتریان بتوانند آن را پیدا کنند و فایل های شما را  را در میان رقبا و نتایج جستجوی گوگل باال بیاو

بخرند. پس اگر انتخاب شما روش اول بود، به خوبی تحقیق کنید تا با تمام چالش های آن آشنا شوید و سپس  
 .اقدام کنید 

 سایت های همکاری در فروش فایل 

ش رو خواهید داشت. این سایت  با انتخاب »سایت های همکاری در فروش فایل« راه آسان تری را در پی 
های فروشگاه دانلود، فایل را به صورت آماده در اختیار شما قرار می دهند تا با استفاده از آن فایل های  

 .خود را به فروش برسانید 

البته درصد کمی از هزینه فروش به ارائه دهنده چنین خدماتی تعلق می گیرد که از اکثر آن برای مخارج  
را بشناسید    بهترین سایت فروش فایل  یابی استفاده می شود. تنها چالش روش دوم این است کهسایت یا بازار

 .تا بستری مطمئن را برای فروش فایل های خود انتخاب کنید 

 سیستم های همکاری در فروش فایل 
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و ایرانی فراوانی وجود دارند که با توجه به نوع فایل خود می   سایت های همکاری در فروش خارجی 
د از آن ها استفاده کنید. در ادامه تعدادی از معتبرترین بسترها را به شما معرفی می کنیم تا از میان  توانی

 .آن ها »بهترین سایت فروش فایل« را انتخاب کنید 

Sellfy 

Sellfy   راه حلی بسیار ساده و آسان برای فروش محصوالت دیجیتالی شما است. این سایت عالوه بر فراهم
کردن بستری برای تجارت الکترونیک، ابزارهای هوشمند فراوانی را برای افزایش فروش محصوالتتان  

 .در شبکه های اجتماعی، در اختیار شما قرار می دهد 

هزار نفر به کمک این سایت محصوالت خود را به فروش می رسانند. برای    60ر بیش از  در حال حاض
 .دالر است  19باید اشتراک ماهیانه تهیه کنید که هزینه آن  sellfy دسترسی به امکانات 

Shopify 

Shopify   ابزاری جامع برای تمام نیازهای فروشندگان است. به کمک این وب سایت می توانید در هر
بستری ار جمله شبکه های اجتماعی و سایت ها تجارت الکترونیک داشته باشید و فروش خود را افزایش  

 .دهید 

 shopify حتی می توانید برای فروش کاالهای فیزیکی خود نیز از این سایت استفاده کنید. بهترین ویژگی
این است که پس از ثبت نام می توانید تمام خدمات آن را به رایگان در اختیار داشته باشید تا پس از استفاده  

 .از آن ها تصمیم به خرید اشتراک بگیرید 

Sellwire 
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یکی از سایت های همکاری در فروش   sellwireاگر به راه اندازی فروشگاه اختصاصی نیاز ندارید،  
 .فایل است که امکان عرضه مستقیم کاالی دیجیتال را برایتان مهیا می کند 

ا را دریافت می کنید. سپس می توانید  در این سایت فایل های خود را بارگذاری کرده و لینک فروش آن ه
این لینک را در شبکه های اجتماعی یا هر بستر دیگری به اشتراک بگذارید تا دیگران نیز محصول شما  

 .را ببینند و مستقیما خریداری کنند 

حتی می توانید برای فایل خود نسخه های مختلف و متناسب با نیاز کاربرانتان طراحی کنید. ابزارهای  
دالر شروع می    9رایگان است اما برای دسترسی به امکانات بیشتر هزینه اشتراک آن از   sellwire هاولی
 .شود 

Selz 

Selz   بستری برای بارگذاری، بازاریابی و فروش محصوالت دیجیتال و فیزیکی است. با این بستر می
راحی کرده، ویژگی های فراوانی مانند تخفیف و کوپن برای سایت خود تعریف کنید و  توانید وب سایت ط

 .به راحتی کاالهای خود را به فروش برسانید 

تمام این ویژگی ها را برای فروش در شبکه های اجتماعی نیز می توانید به کار ببرید. هزینه اشتراک  
 .نیز دارد  دالر است و امکان پرداخت با پی پل را 26ماهانه آن 

Filesell 

فایل سل فرصتی استثنایی برای تمام فروشندگان دیجیتالی است که می خواهند برای خود سایت فروشگاهی  
 .تاسیس کنند اما دانش کافی در این زمینه ندارند 

فایل سل به رایگان فروشگاهی اختصاصی برای شما ایجاد می کند و برای فروش فایل در اختیار شما می  
بازاریابی   امکان  از  توانید  می  شما  یعنی  است.  سویه  سه  به صورت  سایت  این  همکاری  نوع  گذارد. 

 .محصوالت خود نیز بهره مند شوید 

Daramadebartar 

درآمد برتر یکی از سایت های همکاری در فروش فایل است که به کمک آن فروشندگان می توانند سایت  
 .کنند. شاید با خود بگویید که راه اندازی سایت هزینه های بسیاری دارد   اختصاصی خودشان را راه اندازی

درست است، اما درآمد برتر تمام این خدمات را به رایگان در اختیار شما قرار می دهد. درضمن بستری  
را برای بازاریاب ها فراهم آورده است تا با تبلیغ محصول دیگر فروشندگان، درصدی هم از فروش آن ها  

 .ببرند   سهم

Filenab 
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فایل ناب نیز یکی دیگر از سایت های همکاری در فروش فایل ایرانی است که تمام خدمات خود را بدون  
دریافت هیچ هزینه ای در اختیار کاربران خود قرار می دهد. فقط باید در سایت ثبت نام کنید و سپس یک  

 .فروشگاه اینترنتی در اختیار خواهید داشت 

 افیلیت  دایان

یکی از بهترین بستر ها برای همکاری در فروش است که به کمکم آن می توانید به کسب درآمد اینترنتی  
برسید. در سیستم دایان افیلیت، کلیه محصوالت، محتوای مورد نیاز هر محصول، عکس مورد نیاز آن  

نش فنی برای وی فراهم می  برای هر پلتفرم و شبکه ای و حتی یک سایت کامل بدون نیاز به هیچ گونه دا
 .شود. در سیستم دایان افیلیت، صرفا بخش بازاریابی محصوالت به عهده افراد می باشد 

 استراتژی سیستم همکاری در فروش فایل 

 

فایل در دو دسته قرار می گیرد. بعضی از آن ها بستری در   انواع همکاری در فروش   ین سیستم ها در ا
ین مجزا می  اختیار شما می گذارند تا فایل های خود را در آن ها قرار دهید. بعضی دیگر فروشگاه آنال

 .سازند تا هر کس بتواند بستری شخصی برای کسب درآمد داشته باشد 

با داشتن فروشگاه مجزا کارهای بازاریابی و تبلیغ به عهده فروشندگان خواهد بود. اما سایت های همکاری  
 .خود را به سه روش مدیریت می کنند  استراتژی همکاری در فروش در فروش فایل،

 فروش با دو واسطه 

به این روش همکاری دو سویه نیز می گویند که یک طرف همکاری سایت ارائه دهنده و طرف دیگر  
توانید آن را در یکی از سایت های  فروشنده است. برای مثال اگر شما محصول دیجیتالی داشته باشید، می 

 .همکاری در فروش فایل قرار دهید 
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در این صورت برای مشتریان به نمایش در می آید و آن ها نیز بستری برای پرداخت هزینه و دانلود فایل  
 .دارند 

 فروش با سه واسطه 

ب محصول  فروش با سه واسطه یا همکاری سه سویه به این صورت است که شخصی به عنوان بازاریا
 .شما را تبلیغ کرده و به فروش بیشتر آن کمک می کند 

حتی اگر فایلی برای فروش نداشته باشید، می توانید در بعضی از این سایت ها عضو شوید و بازاریابی  
 .محصوالت دیگران را انجام دهید تا درصدی از فروش به شما تعلق بگیرد 

 فروش با چهار واسطه 

در این روش بعضی از سایت های همکاری در فروش فایل سیستم چهار سویه را در پیش می گیرند. یعنی  
 .فردی به عنوان همکار چهارم، مسئول معرفی سایت به دیگران می شود 

این معرف کد ویژه ای از سایت می گیرد و با استفاده از آن، فروشندگان یا بازاریاب های دیگر را به  
ی کند. سپس به ازای هر محصولی که این افراد بفروشند، درصدی به معرف تعلق می  سایت معرفی م 

 .گیرد 

 سخن نهایی 

همکاری در    در دنیای امروز کسب درآمد زیاد در کمترین زمان دیگر رویا نیست و حتی خیلی افراد با 
 .به درآمد باالیی می رسند  فروش تلگرام

، روش های مناسب را بشناسید. فایل های دانلودشدنی  افیلیت مارکتر موفق  تنها باید برای تبدیل شدن به یک
 .گوشه لپتاپتان در حال خاک خوردن هستند، می توانند شروع خوبی برای کسب درآمد باشند  که در

  فروشگاه دانلود فایل   در این مطلب با بهترین سایت های همکاری در فروش فایل آشنا شدید. حاال تنها باید 
محصوالت دیجیتالی  خود را راه اندازی کنید یا به کمک لیست باال، بهترین سایت فروش فایل را بیابید و  

 .خود را به فروش برسانید 

فراموش نکنید که پیش از شروع کار از شرایط فروش سایت ها، نوع همکاری آن ها و میزان پورسانت  
 .دریافتیشان به طور کامل مطلع شوید 
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