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 ه همکاری در فروش لباس و پوشاک کودک و بچه گان

  برای افزایش سود حاصله و تسریع فروش کاالها، برخی برندها سیستمی راه اندازی کرده اند تحت عنوان 
در سیستم »همکاری در فروش پوشاک بچه گانه« شرکت   .همکاری در فروش لباس کودک و نوجوان 

 .مربوطه شروع به جذب همکار جهت فروش محصوالت خود می کند 

وجود دارد این است که هر دو طرف اینقضیه    در فروش لباس بچه گانه   همکاری  نکته مثبتی که در سیستم 
همکاری    سود می برند. شرکت مربوطه به فروش محصوالتش می رسد و همکار درحال فروش در سیستم

می کند. در ادامه این مطلب درمورد همکاری  نیز به ازا فروشی که انجام داده کمیسیون دریافت   در فروش 
همکاری    فروش لباس بچه و مزایا و نحوه شروع به کار در آن صحبت خواهیم کرد تا ببینید این نوع از

 .ت می کند تا چه حد کار شما را راح در فروش لباس

 همکاری در فروش لباس بچه گانه به چه معناست؟ 

 

این سیستم به شما بگوییم که این سیستم به البسه  همکاری در فروش لباس کودک« چیست؟ قبل از معرفی  »
کودکان محدود نمی شود و در کنار همکاری در فروش لباس و پوشاک کودک و بچه گانه، انواع دیگر  

همکاری در فروش لباس    ،همکاری در فروش لباس ورزشی مردانه و زنانه  همکاری در فروش از جمله
نیز وجود دارند. حال بریم ببینیم که    همکاری در فروش لباس زیر زنانه و مردانه و بچه گانه   و  زنانه 

 .کاری در فروش چیست هم

همکاری در فروش بطور کلی به این معنا است که شما محصوالت شرکتی رو انتخاب و اقدام به فروش  
آن ها می کنید؛ اما چطور؟ معموالً به این شکل است که لینک خرید محصول به شما داده می شود و باید  

بگذارید و مخاطبانتان را ترغیب کنید تا    آن را در بیو اینستاگرام، کانال تلگرام و یا وبالگ شخصی خود 
بر روی لینک کلیک کنند و آن محصول را خریداری کنند. در آخر به ازا هر خریدی که توسط لینک شما  

 .انجام شود، کمیسیون به شما تعلق می گیرد 
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 مزایا همکاری در فروش لباس کودک 

 

یافتن لباس مناسب برای بچه از بزرگترین مشکالتی است که پدر و مادر های جوان با آن مواجه هستند.  
والً یا ظاهر لباس طبق سلیقه شما  روند خرید برای کودکان بشدت زمان بر و ناامید کننده است چرا که معم 

همکاری در فروش لباس    نیست یا سایز دلخواه خود را پیدا نمی کنید؛ بنابراین تصمیم گرفتیم به شما سیستم 
را معرفی کنیم و از مزایا آن به شما بگوییم تا از دردسر رفتن به فروشگاه ها و تلف شدن وقت شما    کودک

 :فروش لباس بچه گانه« عبارت اند ازرا نجات دهیم. مزایا »همکاری در 

 شامل تمام احتیاجات فرزندان و مادران می شود  •
 قیمت مناسب تر نسبت به بازار •
 ارسال سریع  •
 تضمین کیفیت کاال  •
 امکان تعویض کاال  •
 تنوع کاال در رنگ، برند و سایزبندی  •

به  بودند که شما  باال نکاتی  بتوانیموارد  تا  بدانید  باید  افیلیتور  بیشتری  عنوان یک  با اطمینان  د کاالها را 
همکاری در فروش    بفروشید همچنین دانستن این نکات برای خریدار بسیار حائز اهمیت است. اما مزایا

 :برای افیلیتورها شامل موارد زیر است   پوشاک بچه گانه

 .برنامه های این سیستم تماماً رایگان اند  •
شما • چراکه  ندارید  احتیاجی  محصول  فیزیکی  فروش  اختیار    به  در  را  محصوالت  خرید  لینک 

 .مخاطبان قرار می دهید 
 .تعداد فروش دست خودتان است؛ بنابراین هرچه بیشتر بفروشید درآمد شما بیشتر خواهد بود  •
زمان کار دست شماست پس فرقی نمی کند صبح کار کنید یا شب. )انعطاف پذیر بودن از بزرگترین   •

 .مزایا این سیستم است(
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 .مدیر و فروشنده کسب و کارتان هستید و نیازی به پاسخگویی به کسی نیست  خودتان همزمان •
عدم احتیاج به امکانات گران قیمت )به این معنا که با یک موبایل ساده و یا لپ تاپ می توانید   •

 .شروع به کار کنید(
یا همکاری در فروش لباس کودک   اینستاگرام می توانید در کنار همکاری در فروش لباس کودک •

 .تلگرام، شغل دیگری نیز داشته باشید زیرا این سیستم وقت شما را به آن صورت نمی گیرد 

 نحوه شروع به کار در همکاری در فروش لباس کودک 

 

 :برای شروع همکاری فروش لباس کودک مراحل زیر را طی کنید 

 .نگ باشید در جستجو سایت های معتبر در زمینه افیلیت مارکتی •
 .یکی از سایت ها را بعد از تحقیق و تحلیل برگزینید  •
 .اطالعات موردنیاز را تکمیل کنید و برای خود حساب کاربری ایجاد کنید  •
 .وارد حساب کاربری خود شوید  •
 .پیامک اعتبار سنجی را چک کنید و کدی که برایتان آمده است در پنل کاربری وارد کنید  •
 .یلیت مارکتینگ هستید حال شما عضو رسمی سایت اف •
 .می توانید به کمک تمپلیت سایت ها آماده، سایت شخصی خود را راه اندازی کنید  •
 .لینک خرید محصول را دریافت کنید  •
لینک خرید را در سایت، اینستاگرام، تلگرام یا هر پلتفرم دیگری که در مخاطبان زیادی دارید به   •

 .اشتراک بگذارید 
 .کرده اید تبلیغات کنید و مخاطبانتان را ترغیب به خرید کنید  برای لینک خریدی که دریافت  •
 .منتظر خرید آن ها باشید  •
 .خود را برای دریافت پورسانت آماده کنید  •
 .از مبلغ دریافت شده شگفت زده خواهید شد  •
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 کالم پایانی 

ی از افراد  و مزایا آن آشنا شدید. این سیستم هنوز هم برای بسیار همکاری در فروش پوشاک بچه گانه با
ناآشنا است؛ بنابراین شانس شما برای موفقیت در آن بسیار باالست. پس تا دیر نشده است دست به کار  
شوید. در مورد آن تحقیق کنید و از مزایا و معایب آن مطلع شوید و بعد از میان سایت هایی که در این  

 .د کنید زمینه فعالیت دارند بهترین را انتخاب کنید و شروع به کسب درآم
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