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 همکاری در فروش لوازم آرایشی و بهداشتی 

را انتخاب کنیم؟ همان طور که می دانید یکی از پرفروش ترین    لوازم آرایشی همکاری در فروش  چرا
کاالها لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. خانم های امروزی بیشتر از قبل برای زیبایی و نشاط خود وقت  

 .می گذارند؛ بنابراین نیاز به خرید لوازم آرایشی و بهداشتی روز به روز دارد بیشتر می شود 

همکاری در فروش اینترنتی لوازم    لوازم آرایشی می توان استفاده کرد و از طریق   از بازار گرم و پررونق
آن را    بسیارند و قصد داریم مهم ترین مزایا مزایا همکاری در فروش . به درآمد چند میلیونی رسید   آرایشی 

 .در این مطلب مطرح کنیم. پس ادامه مطلب را حتماً مطالعه بفرمایید 

 چرا همکاری در فروش لوازم آرایشی را انتخاب کنیم؟

 

کاری در فروش لوازم آرایش مزایا بسیاری دارد و عالوه بر آن آمار و ارقام نشان داده اند که خانم ها  هم
بیشتر درآمد خود را صرف خرید لوازم آرایشی و بهداشتی می کنند؛ بنابراین منطقی می رسد که در این  

»همکاری در فروش اینترنتی لوازم    حوزه فعالیت کنیم تا بتوانیم به درآمد خوبی برسیم. اما بریم با هم مزایا
 :آرایشی« را ببینیم

 .با »همکاری در فروش لوازم آرایش« می توانید بدون نیاز به سرمایه در منزل کسب درآمد کنید  •
 .در پنل همکار، می توانید برای خود فروشگاه اختصاصی راه بیندازید  •
 .ه باشید می توانید دامنه اختصاصی خودتان را برای فروش محصوالت داشت •
 .تنوع زیادی در قالب ها وجود دارد و کامالً ریسپانسیو هستند  •
 .ساعت کمیسیون فروش محصوالت را دریافت خواهید کرد  24در کمتر از  •
 .امکان کسب درآمد از طریق وب، اینستاگرام و تلگرام وجود دارد  •
 .و ... را ویرایش کنید می توانید قسمت های مختلف فروشگاه اینترنتی خود را از جمله لوگو، قالب   •
 .کسب درآمد از طریق همکاری در فروش اینترنتی لوازم آرایشی بسیار ساده و شفاف است  •
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 .پشتیبانی قوی برای پرسیدن سؤاالتتان در پروسه همکاری در فروش وجود دارد  •
 .عضویت در همکاری در فروش لوازم آرایش کامالً رایگان است  •
زیاد است؛ بنابراین در طول روز محصوالت بیشتری می  تنوع محصوالت در این حوزه بسیار   •

 .توانید بفروشید 
 .بدون محدودیت مکانی و زمانی می توانید کسب درآمد کنید  •
 .کار غیرحضوری است پس می توانید زمان ذخیره کنید  •

 چطور می توانیم با همکاری در فروش لوازم آرایشی کسب درآمد کنیم؟ 

 

 همکاری در فروش عطر و ادکلن  لوازم آرایشی بسیار آسان و مشابه کسب درآمد با مشارکت در فروش
است. به شما افیلیتور یا بازاریاب وابسته گفته می شود. وظیفه شما این است که با محصوالت شرکتی که  
قرار است همکاری در فروش داشته باشید، آشنایی کامل داشته باشید و از مزایا و ویژگی های هر محصول  

 .د جهت فروش آن ها و ترقیب مشتری استفاده کنی

نباید در افیلیت مارکتینگ دچار سردرگمی شد و باید مرز بین اغراق و دروغ برای شما مشخص باشد.  
قرار است مشتری وفادار جذب کنید؛ بنابراین باید اعتماد او را جلب کنید و با ویژگی های هر محصول او  

ه درآمد خیلی خوبی از طریق  را جذب کنید نه با دروغ و ریا! اگر اصل صداقت را رعایت کنید می توانید ب
و یا هر نوع همکاری در فروش دیگری   همکاری در فروش اکسسوری  همکاری در فروش لوازم آرایش،

       .برسید 

 زم آرایشی چگونه است؟ مراحل کار در سیستم همکاری در فروش لوا
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 :شامل مراحل زیر می شود   همکاری در فروش لوازم آرایش  عضویت در سیستم 

 .چندین سایت فعال در زمینه همکاری در فروش لوازم آرایش را لیست کنید  •
 .از بین آن ها ارزیابی انجام دهید  •
های  • سایت  از  آرایشی  یکی  لوازم  اینترنتی  فروش  در     affiliate marketing of)  همکاری 

 )cosmetics را برگزینید. 
 .در پنل همکاری آن ثبت نام کنید  •
 .اطالعات الزم را در فرم ثبت نام وارد کنید  •
 .کد تأیید را از طریق ایمیل یا پیامک دریافت کنید  •
 .اکنون عضو سایت همکاری در فروش لوازم آرایشی شدید  •
کتی است که با آن ها همکاری  از این به بعد مسئولیت شما فروش هر چه بیشتر محصوالت شر •

 .می کنید 
به شما لینکی داده می شود که به ازا هر خریدی که از طریق لینک شما انجام شود، پورسانت   •

 .دریافت می کنید 
 .هر زمان که بخواهید می توانید درخواست پرداخت هزینه کنید و مبلغ درآمد خود را دریافت کنید  •

 ه محصوالتی می شود؟ همکاری در فروش لوازم آرایش شامل چ 

نیز می شود؛ اما بطور   همکاری در فروش بدلیجات  همکاری در فروش اینترنتی لوازم آرایشی حتی شامل 
 :کلی همکاری در فروش لوازم آرایشی عبارت است از 

 انواع محصوالت آرایشی )آرایش صورت، چشم، ابرو، لب و ناخن، انواع ابزار و ست آرایشی(  •
 انواع محصوالت بهداشتی )مراقبت صورت، چشم، بدن و ناخن، شامپو، نرم کننده، ماسک مو(  •
 لش عطر و ادکلن و انواع بادی اسپ •
 انواع اکسسوری )دستبند، گردنبند، ساعت و ...(  •
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 سخن آخر 

همکاری در فروش لوازم آرایش مانند هر همکاری در فروش دیگری مزایا بسیاری دارد که در این مقاله  
درمورد آن صحبت شد. اگر عالقه به کار حضوری ندارید و از طرفی عالقه به بازاریابی و تبلیغات دارید،  

ر فروش یک انتخاب مناسب برای شماست. همکاری در فروش لوازم آرایشی و بهداشتی  بدانید همکاری د 
برای خانم ها یک روش کسب درآمد بسیار جذاب است که می توانید جهت تبلیغات محصوالت موردعالقه  

 .خود را به طور همزمان استفاده و تبلیغ کنید و در کنار آن کسب درآمد کنید 
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