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 همکاری در فروش لباس زنانه؛ تیشرت و مانتو و راحتی 

را امتحان    همکاری در فروش مانتو زنانه  چه میدانید؟ دوست دارید   همکاری در فروش لباس زنانه   درمورد 
کنید؟ »همکاری در فروش تیشرت زنانه« را چطور؟ اگر دوست دارید شغلتان در جیبتان باشد و هر زمان  
  و هر مکان همراهتان باشد، بدانید که این مطلب برای شماست! این مقاله پاسخ تمام سؤاالت شما در زمینه

 !البسه را می دهد. پس تا انتها بادقت بخوانید  اری در فروشهمک

 آشنایی با همکاری در فروش لباس زنانه 

 

دانید همانطور که م  لباس زنانه   بخصوص  همکاری در فروش لباس   ی  این روزها    همکاری در فروش 
همکاری در   طرفداران بسیاری پیدا کرده است. علت آن بطور قطع سود شگرف آوری است که در نتیجه 

تیشرت  افیلیت  زنانه  فروش  از طریق  درآمدزایی  قصد  اگر  پس  آید.  بدست می  زنانه  پوشاک  و  مانتو   ،
مارکتینگ را دارید، به شما »همکاری در فروش مانتو زنانه« و تیشرت زنانه را پیشنهاد می کنیم؛ چراکه  

 .ن انجام می دهند صورت آنالی  ها بسیار بیشتر از آقایان خرید البسه خود را به آمار نشان داده است که خانم 

؟ همانطور که می دانید همکاری در فروش نوعی کسب درآمد اینترنتی است  همکاری در فروش چیست 
دارند؛ به کسب درآمد پورسانتی  که می توانید از طریق سایت هایی که در زمینه افیلیت مارکتینگ فعالیت 

گزینید  برسید. کلیت کار به این صورت است که نخست از بین سایت های معتبر در این زمینه، یکی را برمی 
و برای خود حساب کاربری ایجاد می کنید، سپس لینک کاالهای موجود را دریافت می کنید و در پلتفرم  

 .گذارید  های پرمخاطب خود لینک خرید را به اشتراک می 

در آخر به ازا هر خریدی که توسط لینک شما انجام بشود، مبلغی کمیسیون به شما تعلق می گیرد. از   
، همکاری در  همکاری در فروش مانتو زنانه  جمله پرطرفدار ترین انواع همکاری در فروش می توان به 

، همکاری در فروش  گانه، همکاری در فروش لباس راحتی زنانهفروش لباس و پوشاک کودک و بچه  
 .اکسسوری و بدلیجات اشاره کرد 
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 مزایا همکاری در فروش لباس زنانه 

 

همکاری    همکاری در فروش لباس زنانه«، همکاری در فروش لباس زیر زنانه و مردانه و بچه گانه و »
تقریباً مزایا یکسانی دارند که در زیر برای شما تعدادی از آن ها   رزشی مردانه و زنانه در فروش لباس و
 :را گلچین کرده ایم 

 نیاز نداشتن به سرمایه اولیه  •
 افزایش روزانه بازدیدکنندگان از محصول با تبلیغات اصولی  •
 افزایش فروش محصول درصورت تبلیغات مؤثر  •
 تقاضا مداوم محصول در تمام فصول سال با توجه به کیفیت تبلیغات  •
 فروش تعداد زیادی محصول در مدت زمان محدود  •
 تنوع تبلیغات جهت جلب نظر مخاطبان  •
 امکان جذب مخاطب به کمک اینترنت و فضای مجازی در هر زمان و هر مکان  •
 گی درد دسترس بودن همیش •
 معتبر بودن این راه از معرفی کاال  •
 امکان همکاری همزمان با برندهای معتبر ارائه دهنده انواع محصوالت  •

دانستن این نکته خالی از لطف نیست که در این نوع از بازاریابی دیگر دغدغه فروشندگان حاضر در  
و... را ندارید. در آخر نیز  مغازه های سطح شهر را از جمله هزینه باال اجاره، رو دست ماندن کاال ها  

میزان درآمد شما کامالً بستگی به میزان فعالیت شما دارد پس اگر تنبلی را کنار بگذارید می توانید به درآمد 
 .باالیی دست پیدا کنید 

 .تمامی نکات گفته شده برای همکاری در فروش پوشاک زنانه، مردانه و بچگانه نیز صدق می کند 

 مانتو زنانه   مراحل همکاری در فروش 
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، مانتو یا لباس زیر زنانه  همکاری در فروش تیشرت زنانه  شرکت ها و سازمان های بسیاری در زمینه 
عالیت می کنند؛ اما باید هوشمندانه سایت مناسب را انتخاب کنید تا زحماتتان در زمینه همکاری در فروش  ف

 .لباس زنانه به باد نرود 

مراحل زیر درخصوص همکاری در فروش تیشرت زنانه در سایت دایان افیلیت نوشته شده اند؛ اما اکثر  
 :بنابراین ما یک سایت را برای شما توضیح می دهیم مراحل در سایت های فعال در این زمینه مشابه اند؛  

ابتدا سایتی که در زمینه همکاری در فروش تیشرت زنانه، مانتو یا تیشرت انتخاب کرده اید را باز   •
 می کنید 

در قدم بعد باید وارد پنل همکاری سایت فعال در زمینه همکاری در فروش مانتو زنانه و پوشاک   •
 زنانه شوید 

را طی کنید تا حساب کاربری شما ایجاد شود )در این مرحله اطالعات شخصی از  مراحل ثبت نام   •
 .جمله شماره موبایل، ایمیل، نام و نام خانوادگی از شما پرسیده می شود(

 حال وارد حساب کاربری خود شوید  •
پنل   • در  موبایلتان  به  شده  ارسال  کد  کرد  وارد  از  بعد  و  آید  می  اعتبارسنجی  پیامک  شما  برای 

ری، فعالیت شما بعنوان فردی که در زمینه همکاری در فروش تیشرت زنانه فعالیت دارد کارب
 .آغاز می شود 

حال باید سایت شخصی خود را ایجاد کنید که برای این کار از قبل تمپلیت های آماده ای تعبیه شده   •
 است 

ست آورید. )در این  حاال باید به جمع آوری اطالعات مربوط به نوع پوشاکی که انتخاب کرده اید بد  •
مرحله دقت کنید که با ویژگی های لباس مورد نظر بخوبی آشنا شوید تا از آن ها در جهت فروششان  

 .بتوانید نهایت استفاده را بکنید(
 در این مرحله لینک خرید محصول را باید دریافت کنید  •
 ، کانال تلگرام یا سایت شخصی تان قرار دهید اینستاگرام لینک دریافتی را در صفحه  •
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در آخر با تبلیغات درست، می توانید منتظر فروش محصوالت با لینکتان باشید و بعد از آن لذت  •
 ساعت تجربه کنید  24دریافت مبلغ کمیسیون را در کمتر از 

 سخن نهایی 

ین مطلب با سیستم همکاری در فروش لباس زنانه آشنا شدید و در ادامه آن در خصوص همکاری در  در ا
صحبت شد. همانطور که مشاهده کردید     فروش مانتو زنانه و مراحل همکاری در فروش تیشرت زنانه 

آمد میلیونی  همکاری در فروش کار آسانی است، اگر با اصول آن آشنایی پیدا کنید میتوانید به راحتی به در
برسید. شاید شروع کار در این زمینه کمی سخت بنظر برسد اما با ورود به آن چنان جذب این حرفه می  
شوید که جدا شدن سخت می شود. اگر عالقه مند به همکاری با برند ها و شرکت های صاحب نام هستید،  

 !ید، شغل شما همیشه همراه شماست افیلیت مارکتینگ شروع خوبی است. بدانید که اگر این حرفه را برگزین
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