
 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 !همکاری در فروش اکسسوری را از کجا شروع کنیم

محسوب می شود که با توجه به   کسب درامد اینترنتی  ، روشی مناسب برایهمکاری در فروش اکسسوری
در میان خانم ها و آقایان، می تواند سود زیادی را نصیب فرد واسطه و   Accessory محبوبیت باالی

همچنین شرکت ارائه دهنده کند. در این مقاله قصد داریم تا به تفصیل به بررسی خصوصیات این سیستم  
شتر آشنا شوید و بدانید که از کجا شروع کنید تا به  جذاب بپردازیم تا با این نوع از افیلیت مارکتینگ بی

  .درآمد موردنظر خود برسید 

 آشنایی با همکاری در فروش اکسسوری 

از طریق    چه قوانین و اصولی دارد؟ آیا هرشخصی می تواند   همکاری در فروش اکسسوری  به نظر شما 
 این روش برای خود درآمدزایی داشته باشد؟ 

یا فروش  در  مارکتینگ  همکاری  های   (Affiliate marketing)  افیلیت  روش  جدیدترین  از  یکی 
درآمدزایی است که در آن فرد می تواند با معرفی محصوالت و خدمات یک برند یا شرکت، پورسانت  

می تواند از طریق شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام،   دریافت کند. معرفی و تبلیغ محصوالت یا خدمات 
همکاری در فروش   »یا وب سایت و حتی وبالگ های شخصی باشد. با مطالعه مقاله تلگرام، روبیکا و...  

یشتری در خصوص ویژگی ها و نکات مهم این تکنیک و روش درآمدزایی  می توانید اطالعات ب «چیست
 .جذاب به دست آورید 

القیت ها و تکنیک هایی مثل  پیچیدگی خیلی خاصی ندارد اما با استفاده از خ استراتژی همکاری در فروش
 .تولید محتوا مناسب، می توانید به موفقیت های قابل توجهی در آن دست یابید 

ها،   گزینه  ترین  جذاب  از  یکی  و  باشد  متفاوت  تواند  می  محصول  و  کاال  نوع  مارکتینگ،  افیلیت  در 
رند و انتخاب مناسب  است. اکسسوری های مردانه و زنانه طرفداران زیادی در بین جوانان دا   اکسسوری

آن ها، می تواند تأثیر به سزایی در زیباتر شدن تیپ و استایل داشته باشد. این موضوع باعث شده تا افراد 
 .اکسسوری، روی بیاورند  وش کسب درآمد با مشارکت در فر زیادی به 

 اکسسوری  ترفندهای همکاری در فروش
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و به همین دلیل    اکسسوری های زنانه مثل بدلیجات، ساعت، کفش، کیف، کمربند و... تنوع باالیی دارند 
امکان فروش آن ها نیز بسیار زیاد است. بسیاری از بالگرهای خانم اینستاگرام با معرفی باکیفیت ترین  
بدلیجات، ساعت، کفش و...، مردم را به خرید این وسایل ترغیب می کنند. اگر قصد ورود به این حوزه  

 .عی می کنیم که شما را با این ترفندها آشنا سازیمرا دارید، باید ترفندها و اصول آن را بشناسید. در ادامه س

 اطالعات کامل از محصول1.

در فروش هر نوع اکسسوری چه مردانه و چه زنانه، باید حتی االمکان نسبت به آن اطالعات به دست  
، باید  همکاری در فروش بدلیجات  آورید و این اطالعات را به مخاطبین خود ارائه دهید. به طور مثال در 

بت به نوع ماده سازنده آن )طالروس، استیل، تیاتینیوم و...( دیتا داشته باشید و حتما در معرفی محصول،  نس
 .آن ها را به مخاطبین منتقل کنید 

 ارائه محصوالت با کیفیت برای همکاری در فروش اکسسوری 2.

ای معتبری بروید  در صورتی که قصد ورود به عرصه افیلیت مارکتینگ را دارید، باید به سراغ شرکت ه 
که کاالهای با کیفیت ارائه می دهند. مخاطبین به شما برای خرید محصول اعتماد می کنند و اگر از کیفیت  

 .آن ناراضی باشند، اعتبارتان به تدریج کم خواهد شد 

 خالقیت 3.

اند در  در معرفی اکسسوری ها، خالقیت می تواند به دریافت کمیسیون بیشتر کمک کند. این خالقیت می تو
تولید محتوا و یا انتخاب کاال باشد. به طور مثال می توانید ست های ساعت مچی زنانه و مردانه را به  

 .طور خاص در روزهای نزدیک به ولنتاین یا سپندارمذگان برای دخترها و پسران جوان معرفی کنید 

 نحوه شروع به کار در سیستم همکاری در فروش اکسسوری 

 

باید ابتدا شرکت و فروشگاهی را انتخاب    سیستم   برای آغاز فعالیت در همکاری در فروش اکسسوری، 
، این است که شما می  مزایای همکاری در فروش  نمایید که از افیلیت مارکتینگ پشتیبانی کند. یکی از
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توانید با شرکت های مختلفی همکاری داشته باشید و برای خود درآمدزایی کنید. در حوزه بین المللی، برند  
حوزه  سرآمدهای  از  یکی  ای    marketing Affiliateآمازون  گسترده  خدمات  که  انواع    برایاست 

 .، به مخاطبین خود ارائه می دهد همکاری در فروش

تینگ محسوب می  در ایران هم شرکت هایی مثل دیجی کاال و دایان، از جمله پیشگامان حوزه افیلیت مارک
 .شوند و هرکدام شرایط و مزایای خاص خود را دارند 

 فروشگاه رایگان برای همکاری در فروش اکسسوری

 

،  همکاری در فروش ساعت دیواری  برخی از فروشگاه ها خدمات افیلیت مارکتینگ محصوالت مختلف مثل 
پوشاک و... را به صورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار می دهند. برای آغاز مشارکت با این  

 محدودیتی ندارد  ثبت نام کنید. این ثبت نام معموالا  Affiliate marketing شرکت ها، باید ابتدا در سیستم 
 .و هر فرد با هر مدرک تحصیلی و در هر رده سنی می تواند آن را انجام دهد 

بعد از انجام ثبت نام در سایت مورد نظر، یک فروشگاه اختصاصی در اختیار شما قرار می گیرد که می  
شاید در   همکاری در فروش برای مبتدیان. توانید کاالهای مختلف مثل انواع اکسسوری را انتخاب کنید 

ابتدا دشوار و نشدنی به نظر برسد اما با کمی تالش و وقت گذاشتن، می توان از طریق آن به سودهای قابل  
 .توجهی دست پیدا کرد 

سعی کنید تا تنوع زیادی در فروشگاه اختصاصی خود داشته   Accessory در سیستم افیلیت مارکتینگ 
باشید. این تنوع باید شامل کاالهای مختلفی مثل انواع کیف )چرمی، برزنتی، اسپرت و...( انواع کمربند  

اسپرت( عینک آفتابی مردانه و زنانه، ساعت های مچی، ست های زوج و حتی بدلیجات )گردنبند،  )چرم،  
بهتر کاالها و در نتیجه دریافت   تنوع زیاد، به شما در فروش  باشد. داشتن  پابند و...(  انگشتر، دستبند، 

 .کمیسیون های باالتر کمک می کند 
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ی در خصوص ویژگی های »همکاری در فروش اکسسوری« بیان  در این مقاله تالش شد تا اطالعات کامل
فراموش نکنید که ورود حساب شده به    .شود. همچنین مهم ترین ترفندها برای بهبود آن نیز ذکر گردید 

سیستم افیلیت مارکتینگ اکسسوری ها، می تواند سود و مزایای زیادی را برای شما به دنبال داشته باشد.  
 !برای ما کامنت کنین چنانچه سوالی داشتید 

 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/

