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 !آنچه از همکاری در فروش بدلیجات و زیورآالت اینترنتی باید بدانید

با   نتایج  بین  در  شاید  بیاورید،  در  پول  خواب  در  توانید  می  چگونه  که  کنید  جستجو  گوگل  در  اگر 
  81روبرو شوید. بد نیست بدانید که امروزه   همکاری در فروش  یا    affiliate marketingاصطالح

 .ا از چنین راهکاری برای افزایش درآمد خود استفاده می کنند درصد از برندها در سراسر دنی

، همکاری در فروش اینترنتی زیورآالت، همکاری در فروش ساعت دیواری  همکاری در فروش بدلیجات
و محصوالت متعدد دیگر، نمونه هایی از این سیستم هستند که افراد زیادی به کمک آن ها به درآمدهای  

 .باال دست پیدا کرده اند 

سیستم همکاری در فروش به نام های دیگری مانند کسب درآمد بدون سرمایه، بازاریابی واسطه ای و  
به این سادگی امکان   ت در فروشکسب درآمد با مشارک  بازاریابی وابسته نیز معروف است. با این حال

 .پذیر نیست و موفقیت در این بازار به تالش و کار زیادی نیاز دارد 

اما خوشبختانه، برای موفقیت در همکاری در فروش جواهرات، بدلیجات و زیورآالت از ترفندهای زیادی  
وش و استراتژی های  می توانید استفاده کنید. در این مطلب قصد داریم در مورد مزایای همکاری در فر

 .موفقیت در این سیستم صحبت کنیم، بنابراین تا انتها همراه ما باشید 

 آشنایی با سیستم همکاری در فروش بدلیجات و زیورآالت 

 

به طور خالصه بازاریابی وابسته به معنای فروش با تبلیغات است که شرکت های وابسته در ازای تبلیغ  
 .محصوالت یا خدمات در پلتفرم خود، کمیسیون مشخصی را دریافت می کنند 
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فروش نقره و طال را می توانید  امروزه در انواع رسانه های اجتماعی و وبالگ ها تبلیغات همکاری در  
این است که مخاطبان را متقاعد کند محصوالت یا    سیستم همکاری در فروش بدلیجات  ببینید. هدف نهایی 

 .خدمات برند موردنظر را بخرند و با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارند 

 زیورآالت  مزایای همکاری در فروش 

در روش های قدیمی، برای بازاریابی باید هزینه ای را برای تبلیغات در نظر می گرفتید. از طرفی براساس  
 .مخاطب را جذب کنید  100دالر می توانید  22تحقیقات، در بازاریابی آفالین با هزینه تقریبی 

ری در فروش انگشتر، گردنبند و دیگر زیورآالت می توانید با هزینه و ریسک کمتر، همان  با سیستم همکا
تعداد مخاطب را به دست آورید. این سیستم مزیت های زیادی به خصوص برای مشاغل کوچک دارد،  

 .چون می توانند کار خود را با یک بودجه بسیار کم شروع کنند 

ان در اختیارتان قرار می گیرد که تعامل و بازگشت سرمایه  در سیستم های مشارکت در فروش این امک
 .خود را به سرعت بسنجید. در واقع این ارزیابی با استفاده از ابزارهای افیلیت مارکتینگ امکان پذیر است 

با استفاده از نرم افزارهای مخصوص می توانید میزان فروش و تعداد کلیک ها برای مشاهده محصوالت  
؛ بنابراین اگر متوجه شدید فروش یک محصول خاص در بازار خوب نیست، از شرکت  را پیگیری کنید 

 .های وابسته درخواست کنید که بیشتر روی آن تمرکز کنند 

به طورکلی سیستم همکاری در فروش برای افزایش در معرض گذاری برند، باال بردن سطح دسترسی به  
 .محصوالت و رشد کسب وکارها عالی عمل می کند 

 اینترنتی زیورآالت و بدلیجات استراتژی همکاری در فروش
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م هر  در  موفقیت  برای  دانید  می  که  طور  کارگیری  همان  به  و  درست  های  راهکار  از  استفاده  سیری 
 .ترفندهای کاربردی می تواند در هموار شدن مسیر تأثیر زیادی بگذارد 

برای این که بتوانید زمان استفاده از یک سیستم مشارکت در فروش جواهرات و زیورآالت به درآمد برسید،  
 .بردارید  استراتژی های زیر کمک می کنند با قدرت در این مسیر قدم 

 انتخاب حوزه مورد عالقه 

فراموش نکنید اولین قدم برای تبدیل شدن به یک افیلیت مارکتر موفق، تخصص در حوزه ای است که آن  
تا   اینترنتی زیورآالت« عالقه است  انتخاب می کند. شرط اول موفقیت سیستم »همکاری در فروش  را 

 .وید بتوانید به طور مداوم روی آن کار کنید و خسته نش

باید بتوانید ترندهای روز دنیا را بررسی کنید و دقیقاً بدانید که مخاطب هدف شما به چه چیزی نیاز دارد.  
ما کمک  می تواند به ش گوگل ترندز  در این زمینه استفاده از ابزارهای تحقیقاتی مانند گوگل کیورد پلنر و

 .کند 

بعد از تصمیم گیری برای کار روی فروش اینترنتی بدلیجات، باید محتوای باکیفیتی را در اختیار مخاطبان  
قرار دهید. هر چه کیفیت محتوای تولیدی تان باالتر باشد، مخاطب نیز راحت تر می تواند شما را به عنوان  

 .یک مرجع در این حوزه بشناسد 

 هدف مخاطب را بدانید 

یا هر کاالیی در اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی مستلزم این    اری در فروش اینترنتی زیورآالت همک
 .است که بدانید مخاطب شما دنبال چه چیزی می گردد و خواسته اش را برآورده کنید 

زی می  در واقع شما به عنوان یک افیلیت مارکتر باید مخاطب هدف خود را بشناسید و دقیقاً بدانید چه چی
خواهد. به عنوان مثال در مورد به روزترین زیورآالت بدانید و حتی از مخاطبان نظرسنجی کنید تا بتوانید  

 .بیشتر در موردنیاز آن ها اطالعات کسب کنید 

 ویرایش یا تغییر محتواهای قدیمی 

فراموش نکنید که استفاده مجدد از محتواهای قدیمی امکان دارد در جذب فالوورهایی که در ابتدا از دست  
 .داده اید، تأثیرگذار باشد و دامنه بازاریابی شما را افزایش دهد 

در زیر چند نمونه از روش های به روزرسانی محتواها برای همکاری در فروش بدلیجات را توضیح  
 :دادیم

ید در مورد محتوای قبلی یک ویدئو در یوتیوب بسازید تا توجه مخاطب را به اهمیت آن  می توان  •
 .موضوع بیشتر جذب کنید 

 .با استفاده از نکات کلیدی از یک مقاله طوالنی قبلی، یک اینفوگرافیک جذاب درست کنید  •
 .کنید اینستاگرام برای جذاب تر نشان دادن ویدیوهای یوتیوب خود استفاده  Reels از بخش  •
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می توانید یک خط از محتوای قدیمی را که کاربران به آن عالقه داشتند، برای کپشن پست جدید   •
 .در اینستاگرام یا استوری استفاده کنید 

 نوشتن نظرات در مورد محصوالت 

 

درصد از مشتریان قبل از خرید یک محصول یا دریافت خدمات، ابتدا نظرات آنالین    93فراموش نکنید  
که اطالعات مفیدی در    را بررسی می کنند. هنگام ارائه نظر در مورد یک محصول اطمینان پیدا کنید 

 .می دهید تا با این کار ترافیک صفحه خود را باال ببرید اختیار مخاطب قرار 

اگر قبال در مورد محصولی نظر خود را گفته اید اما االن عقیده متفاوتی دارید، پست یا مقاله تان را به  
 .روز کنید و سعی کنید اطالعات بیشتری در مقایسه با قبل ارائه دهید 

اری در فروش گردنبند و جواهرات دیگر، سواالت  هنگام نوشتن نظر در مورد یک محصول سیستم همک
 :زیر را مد نظر بگیرید 

 چه چیزی این محصول را برای کاربران ارزشمند می کند؟  •
 ویژگی های مورد عالقه شما در محصول مورد نظر چیست؟  •
 آیا ارزش خرید دارد؟ •
 آیا برای هر سنی مناسب است یا برای استفاده از آن محدودیت سنی وجود دارد؟  •
 کر می کنید چه بخشی از این محصول بهبود یابد؟ ف •
 آیا خرید آن را به یکی از اعضای خانواد یا دوست صمیمی خود نیز توصیه می کنید؟  •

دقت داشته باشید هنگامی که برای یک محصول نظر خود را می نویسید به جای وسوسه شدن برای دریافت  
ا انجام ندهید، بدون شک به رابطه خود با مخاطبانتان  پول بیشتر، سعی کنید هدفمند باشید. اگر این کار ر

 .آسیب می زنید 
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 فراموش نکنید پول گزینه آخر است 

فرقی نمی کند از کدام روش همکاری در فروش طال استفاده می کنید، تنها بدانید که در وهله اول باید مفید  
ته مخاطب متوجه می شود که  باشید و بعد از آن به فروش محصوالت اهمیت دهید. با توجه به این نک

 .نظراتتان کامال معتبر است و بدون تردید در افزایش مخاطبان شما تاثیر مثبت می گذارد 

با این کار، مخاطب نیز از شما قدردانی می کند و مهم تر از همه، اعتماد الزم شکل می گیرد و در نهایت،  
 .خود او می تواند شما را به دوستان و آشنایانش معرفی کند 

 نکات الزامی برای موفقیت یک سیستم همکاری در فروش جواهرات 

رعایت استراتژی ها باال زمان استفاده از یک »سیستم همکاری در فروش بدلیجات« و نکات زیر کمک  
 .می کنند به یک افیلیت مارکتر موفق تبدیل شوید 

 .مخاطب هدف خود را بشناسید  •
 .باید حس اعتماد را در مخاطب ایجاد کنید  •
 .برای تولید محتوای باکیفیت وقت بگذارید  •
 .محصوالتی را که می خواهید بفروشید، با دقت انتخاب کنید  •
 .برندهای مختلف را ابتدا خودتان تست کنید  •
 .برای کسب درآمد از این راه صبور باشید  •

 سخن نهایی 

و زیورآالت به جای    سیستم همکاری در فروش بدلیجات   دازی یکدر نهایت بهتر است بدانید زمان راه ان
تکیه بر حدس و گمان با یک برنامه قوی پیش بروید. برای موفقیت در بازاریابی وابسته سخت تر از قبل  
تالش کنید و هر موردی را که فکر می کنید در آن ضعف دارید، بهبود بخشید. هر چند وقت یک بار  

یش کنید تا بتوانید راه های بهتری را برای جذب مخاطب هدف و سرانجام خرید  ترفندهای جدید را آزما
  .محصول بیابید 

هیچ محدودیت خاصی وجود ندارد اما برای    همکاری در فروش اینترنتی زیورآالت   برای کسب سود از
ن است و باید  دستیابی به درآمدهای باال بدون شک باید زیاد کار کنید. در این بازار رقابت زیادی در جریا 

به نوعی فعالیت داشته باشید که از دیگر رقیبان جلوتر باشید و مخاطبان خود را افزایش دهید. همکاری  
در فروش برای مبتدیان امکان دارد در ابتدای مسیر کمی چالش برانگیز باشد اما الزم نیست نگران باشید.  

 .ت موفقیت سوق می دهد چون توجه به توضیحات این مطلب شما را تا حد زیادی به سم
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