
 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 همکاری در فروش لباس زیر زنانه و مردانه و بچه گانه 

چه می دانید؟    لباس زیر  همکاری در فروش   دوست دارید بدون داشتن محصول کسب درآمد کنید؟ درمورد 
دزایی در ایران، افیلیت مارکتینگ است. حتماً مشتاق هستید که ببینید این  یکی از جدیدترین راه های درآم

سیستم چگونه عمل می کند و چگونه می توان در آن فعالیت کرد. وقتی وارد سیستم افیلیت مارکتینگ می  
 .شوید، می توانید در زمینه های گوناگونی فروش داشته باشید 

است.    همکاری در فروش لباس زیر زنانه   یر مردانه« و یا یکی از این موارد »همکاری در فروش لباس ز 
در این مقاله سعی کرده ایم برای شما این سیستم بازاریابی را توضیح دهیم و سؤاالتی که ممکن است برای  

 !شما پیش آمده باشد را پاسخ بدهیم. پس این مطلب را از دست ندهید 

 همکاری در فروش لباس زیر چگونه است؟ 

 

که بدانید  باید  کار  ابتدای  چیستهم  در  فروش  در  جهت   کاری  جدید  تکنیک  یک  است.  معنا  چه  به  و 
بازاریابی، همکاری در فروش است. همانطور که می دانید بازاریابی به شیوه قدیم )خرید حضوری( سختی  

گیر بودن و گرانی محصوالت دارد. اما در شیوه نوین بازاریابی )افیلیت  ها و معایب بسیاری از جمل وقت 
 .ی از معایب شیوه سنتی رفع شده است مارکتینگ( بسیار 

شروع این شیوه از بازاریابی از سایت آمازون است. این سایت در سیستم افیلیت مارکتینگ خود به این  
کنندگان را می فروشند و به ازا هر فروش موفق مبلغی  شکل عمل کرده است که افراد محصوالت تأمین 

همکاری در فروش    یکی از کاال های محبوب در این سیستم، تحت عنوان کمیسیون به آن ها تعلق می گیرد.  
همکاری در فروش لباس ورزشی    و مردانه است. دانستن این نکته حائز اهمیت است که  لباس زیر زنانه
نیز به اندازه لباس زیر محبوب است و این نشان دهنده این است که فعالیت در زمینه پوشاک    مردانه و زنانه

 .سود زیادی به همراه دارد 
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برای رسیدن به این سود می توانید در سیستم همکاری در فروش عضو شوید و فروشگاه اینترنتی خودتان  
کنندگان را بین مخاطبانتان تبلیغ کنید. این راه  را راه بیندازید. بعد از این مرحله می توانید کاالهای تأمین 

 .هم بدانید که بسترهای مختلفی برای تبلیغات وجود دارد که در ادامه به شما معرفی می کنیم 

 بسترهای موجود جهت همکاری در فروش لباس زیر مردانه 

 :بستر اصلی جهت همکاری در فروش وجود دارد  4

 اینستاگرام

به مخاطبان بی   اینستاگرام، منطقی به نظر می رسد که بهترین بستر برایبا توجه  همکاری در    شمار 
و زنانه اینستاگرام باشد. خوشبختانه هنوز اینستاگرام در کشور ما فیلتر نشده است؛    فروش لباس زیر مردانه 

ستر  دهند که اینستاگرام را بعنوان ببنابراین بسیاری از همکاران در سیستم همکاری در فروش ترجیح می 
تبلیغاتی خود انتخاب کنند. از آنجایی که تبلیغات در اینستاگرام رایگان است و امکانات آن بسیار باالست،  

 .هیچ پلتفرمی نمی تواند رقیب آن شود 

 تلگرام

تلگرام برای سال ها یکی از بهترین پلتفرم ها جهت ثبت آگهی و تبلیغات بود اما متأسفانه بعد از فیلتر شدن  
ری تلگرام  آن، شاهد  کاربران جوان  که  است  این  اما خبر خوب  بودیم.  تلگرام  کاربران  از  بسیاری  زش 

سال   60-50همچنان در حال استفاده از آن هستند و اکثر کاربرانی که تلگرام را ترک کرده اند رنج سنی 
ست و می  هستند. همانطور که مشاهده کردید تلگرام هنوز در میان جوانان و نوجوانان پلتفرم محبوبی ا

تبلیغات روی آن حساب کرد  پس جهت فعالیت در سیستم همکاری در فروش لباس و     توان جهت درج 
 .پوشاک کودک و بچه گانه، از تلگرام غافل نشوید 

 سایت شخصی 

اگر سایت شخصی یا وبالگ دارید که در زمینه مد و فشن و پوشاک است، از این موقعیت استفاده کنید و  
ه این سال ها بدست آورده اید به تبلیغات و همکاری در فروش لباس زنانه بپردازید.  از طریق مخاطبانی ک 

در سیستم همکاری در فروش لباس، سایت از جمله بستر هایی است که طرفداران کم تری دارد اما اگر با  
 .اصول سئو آشنایی داشته باشید، فروشتان حتی از اینستاگرام هم بیشتر خواهد بود 

 روبیکا

ی دانستید که امکان آپلود عکس و ویدئو در روبیکا نیز وجود دارد؟ به کمک این آپشن می توانید  آیا م
مخاطبان بسیاری جذب کنید و با تبلیغ و فروش انواع کاال به درآمد رؤیایی برسید. پس تبلیغات در روبیکا  

 .را نیز در لیست بسترهای مناسب برای همکاری در فروش قرار دهید 

 در فروش لباس زیر را انتخاب کنیم؟ چرا همکاری 
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از آنجایی که فروش لباس زیر در سال های اخیر روند افزایشی داشته است، پس همکاری در فروش لباس  
زیر نیز منطقی بنظر می رسد. عالوه بر آن دست در این نوع از خرید و فروش کم است بنابراین شانس  

 .شما برای فروش محصوالت بیشتر خواهد شد 

 همکاری در فروش لباس زیر زنانه   مزایا

 

 :از جمله مزایا این نوع از افیلیت مارکتینگ می توان به موارد زیر اشاره کرد 

 دن رقبا در سیستم افیلیت مارکتینگ لباس زیر کم بو •
 آسان بودن کار در این سیستم  •
 عدم نیاز به دانش قبلی  •
 عدم نیاز به تخصص  •
 عدم نیاز به سرمایه  •
 عدم نیاز به کاال  •
 عدم نیاز به ابزارهای گران قیمت  •
 به صرفه بودن  •
 سودآوری زیاد در زمان کم  •
 دردسر کم •

 نحوه شروع همکاری در فروش لباس زیر زنانه 
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 .نگران تأمین کاال نباشید اگر به مد و فشن عالقه دارید و دوست دارید لباس های مد روز را بفروشید  
همان چیزی است که به دنبالش هستید. با این روش می توانید بدون داشتن کاال،    مکاری در فروش لباس ه

 :گام زیر  9فروش داشته باشید و درآمد کسب کنید. اما چگونه؟ در 

 باز کردن سایت فعال در زمینه همکاری در فروش  •
 ثبت نام در پنل کاربری و ایجاد حساب  •
 ورود به حساب کاربری ساخته شده •
 دریافت پیامک اعتبار سنجی و وارد کردن آن در کادر مربوطه در پنل کاربری  •
 ایجاد ساید شخصی  •
 ید جمع آوری اطالعات درمورد کاالیی که قصد فروش آن را دار •
 دریافت لینک خرید  •
 .، سایت شخصی یا روبیکااینستاگرام  قرار دادن لینک خرید در بسترهای تبلیغاتی از جمله تلگرام، •
 .ساعت  24انتظار برای فروش محصول و دریافت کمیسیون به ازا هر فروش در کمتر از  •
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