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 همکاری در فروش لباس ورزشی مردانه و زنانه 

امروزه خیلی از افراد به دنبال راه اندازی کسب و کار اینترنتی هستند تا بتوانند در کنار انجام دیگر کارهای  
مورد توجه افراد زیادی   همکاری در فروش   خود، از این بستر نیز درآمد کسب کنند. در سال های اخیر

همکاری در فروش لباس ورزشی مردانه و    فته است و یکی از بهترین گزینه ها برای شروع، قرار گر
 .است  زنانه 

شما می توانید با ثبت نام در پنل همکاری دایان افیلیت، در سیستم همکاری در فروش لباس ورزشی زنانه  
ازای هر فروش مو به  و  بپردازید  تبلیغ محصوالت  به  و  کنید  فعالیت  یا مردانه  باشید،  و  داشته  که  فقی 

پورسانت دریافت می کنید. در ادامه بیشتر در مورد شیوه همکاری در فروش و نحوه ثبت نام در دایان  
 .افیلیت صحبت می کنیم؛ بنابراین تا انتهای مطلب همراه ما باشید 

 آشنایی با همکاری در فروش لباس ورزشی مردانه و زنانه 

 

معموالً تولیدکنندگان برای جذب مخاطبان بیشتر از شیوه همکاری در فروش استفاده می کنند. به کسانی که  
افیلیت مارکتر نیز می گویند. افیلیت مارکتر با تبلیغ محصوالت، توجه    در چنین سیستمی فعالیت دارند،

مخاطبان را به سمت محصوالت یا خدمات تولیدکننده جلب می کند و در صورت خرید، پورسانتی به او  
 .تعلق می گیرد 

لباس ورزشی در فروش  بدلیجات   ، همکاری  فروش  در  نوع   همکاری  این  از  هایی  نمونه  اکسسوری  و 
بازاریابی به شمار می روند که تنها هدف اصلی آن افزایش فروش است. سیستم همکاری در فروش مزیت  

آمد پایدار در  های زیادی با خود به همراه دارد و حتی می توان آن را به عنوان یک شغل تمام وقت با در
 .نظر گرفت 
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برای فعالیت در این سیستم نیازی نیست که دغدغه های فروشنده ها را داشته باشید. شما می توانید بدون  
هیچ سرمایه و مدرک خاصی کار خود را تنها با یک سیستم متصل به اینترنت و در هر زمان و مکانی  

 .مد بیشتری نیز خواهید داشت انجام دهید. از طرفی هر اندازه بیشتر کار کنید، درآ

 ترفندهای همکاری در فروش لباس ورزشی 

 

برای موفقیت در یک سیستم همکاری در فروش لباس ورزشی زنانه، مردانه یا بچه گانه به راهکارها و  
 .تا چند قدم از رقیبان خود جلوتر باشید  ترفندهای زیر توجه کنید 

 اطالعات کسب کنید 

اگر قصد دارید کار خود را به عنوان افیلیت مارکتر شروع کنید، باید در این زمینه اطالعات باالیی داشته  
باشید. قرار نیست تنها به گفته دیگران اعتماد کنید؛ بنابراین در قدم اول باید در مورد شرکتی که قرار است  

 .رای آن کار کنید و محصوالت و خدمات آن، اطالعات جمع آوری کنید ب

حتی قبل از شروع کارتان می توانید با افرادی که در این زمینه سال ها است فعالیت دارند، صحبت کنید  
و از تجربه آن ها برای حضور موفق در این سیستم کمک بگیرید. در واقع شما باید در مورد چالش ها و  

 .موجود در این سیستم بدانید تا هنگام مواجه با آن ها، قدرت کنترل بیشتری داشته باشید  دغدغه های

 در فروش محصوالت باکیفیت مشارکت کنید 

سعی کنید همیشه محصوالت باکیفیت باال را برای تبلیغ انتخاب کنید، زیرا در این صورت مخاطبان واقعی  
هر نوعی محصوالت و خدمات با کیفیت پایین را به مشتریان    جذب می کنید. اگر تنها هدفتان این باشد که به 

 .خود بفروشید، به مرور زمان تعداد آن ها کاهش پیدا می کند 
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حتماً به این موضوع دقت کنید که امروزه افراد زیادی در این سیستم فعالیت می کنند و اگر نتوانید رضایت  
 .نخواهید داشت کاربران را جلب کنید، طبیعتاً پیشرفتی نیز در کار  

برای مثال در سیستم »همکاری در فروش لباس ورزشی« همیشه باید بدانید که مخاطبتان چه نیازی دارد  
و بیشتر به دنبال چه سبک لباس هایی می گردد. وقتی مخاطب حس کند که به نظر او توجه کردید، ارتباط  

 .ن خود نیز معرفی می کند بهتری با شما برقرار می کند و حتی شما را به دوستان و آشنایا

 برای سئو سایت وقت بگذارید 

یکی از بهترین راه های شروع به کار در سیستم بازاریابی وابسته طراحی سایت است. اما نکته ای که  
پس از ایجاد سایت اهمیت دارد، تالش برای بهینه سازی و سئو صفحات است تا بتوانید ترافیک بیشتری  

 .ری از سایتتان بازدید کنند داشته باشید و افراد بیشت

بدون شک وقتی کاربر بیشتری از سایت بازدید کند، درآمد نیز به همان ترتیب باالتر می رود. برای سئو  
سایت می توانید از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرید. دقت داشته باشید که تولید محتوا و سئو با  

اندازه برای تولید محتوا وقت می گذارید باید روی سئو    یکدیگر در یک راستا حرکت می کنند، یعنی هر 
 .نیز کار کنید 

برای مثال ممکن است کار خود را در سیستم همکاری در فروش لباس ورزشی بچه گانه شروع کنید و  
 .تنها به تولید محتوا بپردازید اما به سئو توجهی نکنید 

مخاطب زیادی نخواهید داشت که علت آن بهینه  در این شرایط تنها بعد از مدتی دلسرد خواهید شد، چون  
سازی ضعیف سایتتان برای موتورهای جستجو است. زیرا با کار روی سئو، سایت شما در رتبه های  

 .باالی نتایج جستجوی گوگل و سایر موتورهای جستجو قرار می گیرد 

 از شبکه های اجتماعی غافل نشوید 

، توییتر و یوتیوب نیز برای  اینستاگرام که های اجتماعی مانند در کنار راه اندازی سایت، بهتر است از شب
جذب مخاطبان بیشتر کمک بگیرید. فراموش نکنید، هر اندازه در این شبکه ها فعال تر باشید و با کاربران  

 .در این سیستم افزایش می دهید  تعامل بهتری برقرار کنید، شانس موفقیت خود را در حضور 

 نحوه شروع به کار در سیستم همکاری در فروش لباس ورزشی 
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می تواند یک گزینه عالی برای شروع باشد. برای   همکاری در فروش لباس   همان طور که گفتیم سیستم 
لتفرم محبوب  شروع کار خود می توانید از رسانه های مختلفی کمک بگیرید. برای مثال می توانید در پ

باکیفیت، مخاطبان را به خرید محصوالت   اینستاگرام یک حساب کاربری ایجاد کنید و با تولید محتوای 
 .ترغیب کنید 

یک راه دیگر، ایجاد کانال یا گروه تلگرامی است. از آن جایی که تعداد کاربران ایرانی این پلتفرم باال  
 همکاری در فروش اکسسوری د. اما بهترین راه برایاست، فعالیت در آن می تواند یک گزینه عالی باش

و لباس ایجاد سایت است. زیرا روزانه افراد زیادی از سایت بازدید می کنند که می تواند یک راه عالی  
 .باشد  برای کسب درآمد بیشتر 

   مراحل همکاری در فروش لباس ورزشی 

دایان افیلیت یکی از بزرگترین انواع سیستم همکاری در فروش در ایران است. از طریق این سیستم می  
توانید سایت خود را به صورت رایگان درست کنید. مراحل ایجاد سایت در دایان افیلیت بسیار ساده است،  

کلیک کنید و با وارد کردن اطالعات، فروشگاه اختصاصی خود را  تنها الزم است روی دکمه ثبت نام  
 .ایجاد کنید 

 مرحله اول 

اولین قدم در ایجاد سایت، مربوط به انتخاب تخصص کاری است. سعی کنید تخصصی جدید را انتخاب  
  کنید تا در بین دیگر رقیبان متمایز باشید و از طرفی اطالعات خوبی در مورد آن تخصص داشته باشید. 

 .زیرا قرار است در مورد آن محتوا تولید کنید 

 مرحله دوم 
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در مرحله دوم نوبت به پیدا کردن برنامه های وابسته می رسد، البته در این مرحله باید کمیسیون پرداختی  
 .برند را نیز مدنظر قرار دهید 

 مرحله سوم 

انجام می گیرد و الزم است    مرحله سوم مربوط به راه اندازی سایت است که این کار با برنامه وردپرس
 .که برای طی مراحل آن وقت بگذارید. انتخاب نام دامنه و نام فروشگاه مربوط به این مرحله است 

 مرحله چهارم 

در مرحله بعدی نوبت به تنظیم تم و پالگین می رسد که این کار را با استفاده از وردپرس به سادگی می  
 .توانید انجام دهید 

 مرحله پنجم 

طی مراحل باال، حال باید برای سایت خود، محتوای باکیفیت تولید کنید. باید ببینید مخاطبان بیشتر    بعد از
 .جذب چه نوع محتوایی می شوند و چه موضوعاتی را بیشتر در اینترنت جستجو می کنند 

اط  بعد از طی همه این مراحل باید به طور مداوم، عملکرد سایت خود را مورد بررسی قرار دهید و نق
باکیفیت که بتوان از طریق آن به   ضعف و قوت آن را پیدا کنید. فراموش نکنید برای ایجاد یک سایت 

 .درآمدهای عالی رسید، تمام این مراحل را باید بادقت و توجه باالیی انجام دهید 

 مزیت های ایجاد سایت برای همکاری در فروش لباس ورزشی 

ی فعالیت در سیستم همکاری در فروش لباس ورزشی بهترین انتخاب  در باال تاکید کردیم که ایجاد سایت برا 
 است. اما شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که دلیل برتری ایجاد سایت چیست؟ 

حتماً می دانید که یکی از اصلی ترین هدف های افیلیت مارکتینگ، دیده شدن برند توسط مخاطبان بیشتر  
و خدمات را افراد بیشتری بشناسند تا به او اعتماد کنند و در نهایت  است. تولیدکننده می خواهد محصوالت  

 .فروش شکل بگیرد 

امروزه با طراحی سایت این مورد امکان پذیر است، در کنار تولید محتوای باکیفیت و استفاده درست از  
 .لینک ها می توانید توجه مشتریان وفادار را به سمت برند جلب کنید 

ا  از مزایای  دیگر  برای یکی  بی شمار است. برای مثال یک صفحه  به مخاطبان    یجاد سایت، دسترسی 
 .باز کرده اید و در کنار این صفحه، یک سایت نیز دارید  همکاری در فروش کفش در اینستاگرام

ار کسب درآمد از طریق پیج، در سایت محتوای باکیفیت در مورد برند کفش مورد  حال می توانید در کن
نظر تولید کنید و با ارجاع مخاطب به سایت اصلی برند، پورسانت بگیرید. با توجه به نکات باال حتماً  

 .عالقه مند به فعالیت در این زمینه شدید و بهترین نقطه شروع، ثبت نام در دایان افیلیت است 

 نهایی سخن 
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همان طور که گفتیم، امروزه افراد زیادی در سیستم های همکاری در فروش فعالیت می کنند اما بدون  
تردید تنها زمانی می توانید در این سیستم موفق باشید که واقعاً برای آن وقت بگذارید. شما نمی توانید از  

لی که به صورت پاره وقت و تنها در  این سیستم انتظار درآمد یک کار تمام وقت را داشته باشید، در حا
 .زمان های خالی خود برای آن وقت می گذارید 

گرچه یکی از بهترین از گزینه هایی که می توانید کار خود را از آن شروع کنید، همکاری در فروش  
قی  لباس ورزشی مردانه و زنانه است. زیرا با مخاطبان بیشتر در ارتباط هستید و این احتمال که فروش موف

 .هم داشته باشید، بیشتر است 
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