Εργαςία από τό ςπίτί ωσ μεταπωλητησ
(affiliate)
Μια προςφορά του http://nextnet.gr – Δωρεάν διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ & πρωτοπορίεσ...

ε αυτόν τον μίνι οδθγό κα ςου δείξω βιμα προσ βιμα όλα όςα χρειάηονται για να
ξεκινιςεισ μια επικερδι επιχείρθςθ από το ςπίτι ςου και τθν αςφάλεια του προςωπικοφ
ςου Η/Τ και το ςθμαντικότερο; Μια επιχείρθςθ επικερδι πζρα από κάκε φανταςία...

Πριν ξεκινιςω να ςου πω ότι αυτό που κα ςου παρουςιάςω το κάνω κι εγϊ για αυτό άλλωςτε
κάκιςα και ζγραψα αυτόν τον οδθγό, για να μοιραςτϊ τθ γνϊςθ με άτομα που ζχουν το ίδιο
πάκοσ... Μάλιςτα ακολουκϊ μια πολφπλοκθ ςτρατθγικι αναβακμιςμζνθ και όχι απλϊσ τθν
απλι δωρεάν ςτρατθγικι που κα ςου παρουςιάςω και είναι ότι πρζπει για αυτοφσ που δεν
ζχουν και μεγάλθ ςχζςθ με τθ τεχνολογία.

Για να πετφχεισ με αυτό το project κα χρειαςτείσ δυο πολφ ςθμαντικά χαρακτθριςτικά για τθν
επιτυχία... ΤΠΟΜΟΝΘ & ΕΠΙΜΟΝΘ. Θ ςτρατθγικι είναι βζβαιο ότι είναι επιτυχθμζνθ είναι
διαςταυρωμζνο. Θα ςου αποφζρει μεγάλα κζρδθ και κα ζχεισ τθν ευκαιρία να ορίςεισ
πραγματικά τθ ηωι ςου, τα ωράρια ςου, τον ελεφκερο χρόνο και τα χόμπι ςου και να
απολαφςεισ τθ χλιδι μιασ πλοφςιασ ηωισ. Όμωσ αυτό δεν κα ςυμβεί από τθ μια μζρα ςτθν
άλλθ. Θα πρζπει να το βάλεισ ςαν ςτόχο να τα καταφζρεισ και να πιςτζψεισ ότι μπορείσ να το
κάνεισ αλλά να περιμζνεισ κιόλασ και να μθν νομίςεισ ότι αφριο κα ξυπνιςεισ πλοφςιοσ
(ΤΠΟΜΟΝΘ) και βζβαια κα χρειαςτεί να ςυνεχίηεισ παρόλα τα εμποδια που κα ςυναντιςεισ
ςτον δρόμο ςου (ΕΠΙΜΟΝΘ). Ζχεισ αυτά τα δυο χαρακτθριςτικά ι νομίηεισ ότι μπορείσ να τα
βάλεισ ςε εφαρμογι; Σότε μπορείσ να φτάςεισ πολφ ψθλά με τθ ςτρατθγικι κζρδουσ που κα
ςου παρουςιάςω εδϊ... Αν δεν τα ζχεισ τότε πικανόν τρζφεισ αυταπάτεσ και πκςτεφεισ ότι
μπορείσ να γίνεισ πλοφςιοσ χωρίσ δουλειά και πολφ ςφντομα. Όχι ότι αυτο είναι αδφνατο αλλά
είναι τουλάχιςτον ςπάνιο και εξαιρετικά δφςκολο.
ΕΠΟΜΕΝΩ... ΤΠΟΜΟΝΗ & ΕΠΙΜΟΝΗ!
Ζνα βαςικό κζμα που πρζπει να αναφερκεί εδϊ είναι ότι θ ςτρατθγικι που κα ςου
παρουςιάςω δεν απαιτεί κανζνα κεφάλαιο για να ξεκινιςεισ. Μπορείσ να το κάνεισ εντελϊσ
δωρεάν και άλλα είναι όπωσ είπαμε τα χαρακτθριςτικά που πρζπει να ζχεισ για να πετφχεισ. ε
κανζνα επίπεδο δεν ςου προτείνω να χρθςιμοποιιςεισ χριματα αν και πικανόν ςε κάποια
ςθμεία να αναφζρω πωσ μπορείσ να επενδφςεισ για γρθγορότερθ επιτυχία και δικά ςου κζρδθ.
Καλϊσ ι κακϊσ όταν επενδφςεισ ςωςτά κα ζχεισ πιο βζβαια αποτελζςματα αλλά φυςικά αυτό
δεν είναι κανόνασ. Οπότε πάμε να το κάνουμε εντελϊσ δωρεάν...
Σι άλλα χαρακτθριςτικά και γνϊςεισ πρζπει να ζχεισ...;
Καλϊσ ι κακϊσ κα χρειαςτεί κάποιο υπόβακρο για να πετφχεισ και φυςικά αγάπθ για το
internet. Ζτςι κα βοθκιςει πολφ αν ξζρεισ αγγλικά. Είναι ςθμαντικό κακϊσ ο ςτόχοσ ςου είναι
το αγγλόφωνο κοινό ι όςοι μιλάνε αγγλικά. Επίςθσ κα βοθκιςει αν ζχεισ γνϊςεισ HTML
(καταςκευισ ιςτοςελίδων) ι ακόμα πιο προθγμζνων γλωςςϊν προγραμματιςμοφ όπωσ PHP ι
ASP. Αν δεν γνωρίηεισ καν τα ονόματα των γλωςςϊν που αναφζρω τότε ςυνζχιςε να διαβάηεισ
κακϊσ μπορείσ να τα καταφζρεισ και χωρίσ αυτζσ. Ωςτόςο θ γνϊςθ αγγλικϊν είναι
προαπαιτοφμενο για να κάνεισ μια καλι δουλειά, επαγγελματικι και όχι κάτι που κα δείχνει
πρόχειρο. Επίςθσ κα βοθκιςει αν πιςτζψεισ ότι ζχεισ τθ φλόγα τθσ επιτυχίασ (ΕΠΙΜΟΝΘ) και
κα τα καταφζρεισ και ότι ζχεισ ιδθ (νοθτά) τα χριματα που ονειρεφεςαι και αυτά ζρχονται και
ςτθν υλικι πραγματικότθτα ςφντομα κάκε μζρα και ζνα βιμα πιο κοντά...
Και μετά από τα προαπαιτοφμενα ασ περάςουμε ςε αυτιν κακαυτιν τθν ςτρατθγικι κζρδουσ
και δθμιουργίασ μιασ επικερδοφσ επιχείρθςθσ μζςα από το διαδίκτυο.

Πιο είναι το βαςικό ςχζδιο με λίγα λόγια
Με λίγα λόγια κα φτιάξεισ μια δωρεάν ιςτοςελίδα ςτθν οποία κα προωκείσ προϊόντα και
υπθρεςίεσ άλλων (μεταπωλθτισ) και κα παίρνεισ μεγάλθ προμικεια ίςωσ και μεγαλφτερθ από
τον ιδιοκτιτθ του προϊόντοσ
Ασ δοφμε τϊρα τα βιματα ζνα προσ ζνα, πιο αναλυτικά...

Βιμα 1ο – Δθμιουργία δωρεάν ιςτοςελίδασ
Αν γνωρίηεισ HTML και PHP και ζχεισ τον δικό ςου server και ζνα domain μπορείσ να φτιάξεισ
μια ιςτοςελίδα μόνοσ/θ ςου όπωσ τθν κζλεισ και να εχεισ πάντα τον πρϊτο και τον τελευταίο
λόγο ςε όλα. Ωςτόςο αν ανικεισ ςτθν πλειοψθφία οι παραπάνω αγγλικοί όροι μπορεί να ςου
είναι άγνωςτοι ι να μθν ξζρεισ πωσ να τουσ βάλεισ ςε εφαρμογι.
τθν εποχι μασ τθσ υπερπλθροφόρθςθσ υπάρχουν πολλζσ εταιρίεσ που δινουν τθ δυνατότθτα
να φτιάξεισ τθ δικι ςου ιςτοςελίδα εντελϊσ δωρεάν χωρίσ να ζχεισ γνϊςεισ γλωςςϊν
προγραμματιςμοφ. Για τθ ςτρατθγικι μασ κα χρθςιμοποιιςουμε ζνα δωρεάν blog, μάλιςτα το
πιο δθμοφιλζσ δωρεάν blog αυτι τθ ςτιγμι παγκοςμίωσ, το Wordpress.
Μπεσ ςτθ παρακάτω ιςτοςελίδα:
http://wordpress.com
Και δθμιοφργθςε ζναν δωρεάν λογαριαςμό. Σο Wordpress ςου προςφζρει πακζτα επί
πλθρωμι με περιςςότερεσ δυνατότθτεσ για να αναπτφξεισ τθν ιςτοςελίδα ςου. Ωςτόςο για
αρχι καλφτερα να επιλζξουμε τθν δωρεάν ιςτοςελίδα/blog. Θ διαδικαςία εγγραφισ είναι απλι
ωςτόςο για τθ διαχείριςθ και παραμετροποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ ςου απαιτοφνται γνϊςεισ του
περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ του Wordpress (WP Admin). Εδϊ μπορϊ να ςε βοθκιςω. Μπορείσ
να μάκεισ το περιβάλλον διαχείριςθσ, μπορείσ να το βάλεισ και ςτα ελλθνικά και να
διαχειρίηεςαι πλιρωσ τθν ιςτοςελίδα ςου.
ΟΜΩ... Αν δεν γνωρίηεισ ακόμα το Wordpress καλό είναι να ζχεισ κάποιον να ςου δείξει. Εγϊ
λοιπόν να ςε βοθκιςω. Θα διαλζξω το κατάλλθλο κζμα για το site ςου και μετά από ςυηιτθςθ
κα το παραμετροποιιςω και κα ςου δείξω πωσ να το διαχειρίηεςαι πλιρωσ. Και όλα κα γίνουν
ςτον δικό ςου Θ/Τ ςτον οποίο κα ςυνδεκϊ και κα δουλζψω ενϊ εςφ κα βλζπεισ και κα
ςυηθτάμε. Αυτι θ ςφνδεςθ και θ online εκμάκθςθ γίνεται με ζνα πρόγραμμα που λζγεται
TeamViewer, περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αφοφ εκδθλϊςεισ το ενδιαφζρον ςου. Απλά ςτείλε
ζνα μινυμα e-mail ςτο: admin@nextnet.gr
Ασ ποφμε όμωσ ότι παιδεφεςαι λίγο και μακαίνεισ το Wordpress ι το γνωρίηεισ από πριν. Θα
φτιάξεισ μια δωρεάν ιςτοςελίδα ςτθν οποία κα προωκείσ (με μεγάλο εφροσ κζρδουσ) προϊόντα
άλλων. Ζτςι ςτθν ουςία δεν κα ζχεισ να διαχειριςτείσ παραγγελίεσ, παράδοςθ προϊόντων,
απόκεμα, προμθκευτζσ ι αφαλείσ θλεκτρονικζσ παραδόςεισ αν πρόκειται για ψθφιακά
προϊόντα π.χ. ενα ebook ι ζνα αρχείο PDF. Θα είςαι απλϊσ μεταπωλθτισ που απλά κα
προωκεί και κα μετρά κζρδθ και όλα τα υπόλοιπα κα τα αναλαμβάνει τρίτοσ.
Πριν διαμορφϊςεισ τθν ιςτοςελίδα ςου κα πρζπει να επιλζξεισ τθν κατάλλθλθ κεματολογία
(niche) που κα ακολουκιςεισ (π.χ. υγεία, ακλθτιςμόσ, προϊόντα software κλπ). Θ ιςτοςελίδα

ςου πρζπει να ζχει ςυγκεκριμζνθ κεματολογία και να μθν είναι ζνα site γενικοφ
ενδιαφζροντοσ. Για μεγαλφτερθ επιτυχία επζλεξε μια κεματολογία που ςε ενδιαφζρει και για
τθν οποία ζχεισ ζνα πάκοσ, τρζφεισ μια ςυμπάκεια, μια κεματολογία με τθν οποία κα ςε
ενδιζφερε να αςχολθκείσ. Μια καλι κεματολογία είναι θ υγεία και τα παρακλάδια τθσ.
Μπορείσ για παράδειγμα το niche ςου να είναι θ «Απϊλεια Βάρουσ». Μια ακόμα κεματολογία
για τθν οποία πάντα κα υπάρχει ενδιαφζρον είναι θ «εξουαλικι Τγεία» και απόδοςθ.
Μπορείσ όμωσ να επιλζξεισ ζνα οποιοδιποτε ςυγκεκριμζνο κζμα για το οποίο ζχεισ ζνα
πάκοσ. Αφοφ επιλζξεισ τθ κεματολογία ςου άρχιςε να διαμορφϊνεισ τθν ιςτοςελίδα/blog ςου
με όςθ εμπειρία ζχεισ (αν χρειαςτείσ βοικεια ςτείλε μου μινυμα όπωσ ανζφερα)

Βιμα 2ο – Εγγραφι ωσ μεταπωλθτισ ςτθ Clickbank.
Θυμάςαι που ειπα ότι με αυτό το ςχζδιο κα μετράσ μόνο κζρδθ και όλα τα υπολοιπα κα τα
διαχειρίηεται τρίτοσ; Εδϊ λοιπόν μπαίνει θ Clickbank. Πρόκειται για ζνα δίκτυο μεταπωλθτϊν
μζςα από το οποίο μπορείσ να προωκείσ προϊόντα και υπθρεςίεσ άλλων και να κερδίηεισ ςε
ποςοςτό μεγαλφτερο από τον ιδιοκτιτθ του προϊοντοσ. Επίςθσ θ Clickbank ςου επιτρζπει να
γίνεισ ζμποροσ και εςφ και να ζχεισ άλλουσ μεταπωλθτζσ να προωκοφν τα προϊόντα ςου.
Ωςτόςο για τον ςκοπό μασ αρκεί να γίνεισ μεταπωλθτισ. Μπεσ λοιπόν ςτο παρακάτω site:
http://clickbank.com
Εξερεφνθςε τθν ιςτοςελίδα και κάνε εγγραφι ανοίγοντασ ζνα λογαριαςμό μεταπωλθτι
(affiliate account). Όλα τα κζρδθ ςου κα πθγαίνουν κατευκείαν ςτθ Clickbank θ οποία μπορεί
να ςτα μεταφζρει ςτο λογαριαςμό ςου ςε τράπεηα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό (πολφ
βολικό). Επίςθσ μπορείσ να πλθρϊνεςαι με επιταγζσ ςε δολλάρια τισ οποίεσ μπορείσ να
μετατρζπεισ ςε ευρϊ εδϊ ςτθν Ελλάδα. Τπάρχουν μια ςειρά από ρυκμίςεισ που πρζπει να
γίνουν ςτον λογαριαςμό μεταπωλθτι ςου ςτθ Clickbank όπωσ θ ρφκμιςθ του τραπεηικοφ ςου
λογαριαςμοφ αλλά δεν κα μπω ςε πολλζσ λεπτομζρειεσ εδϊ. Αν χρειαςτείσ βοικεια από μζνα
ηιτθςε τθν όπωσ ανζφερα παραπάνω.
Ζνα ςθμαντικό κομμάτι του site τθσ Clickbank είναι το Marketplace (Αγορά). Εκεί κα βρείσ όλα
τα προϊόντα που μπορείσ να προωκιςεισ. Τπάρχουν αρκετζσ κατθγορίεσ και υπο-κατθγορίεσ
να εξερευνιςεισ. Αν θ κεματολογία ςου είναι θ Τγεία τότε εξερεφνθςε τθν κατθγορία «Health
& Fitness”. Εκεί κα βρείσ χιλιάδεσ προϊόντα. κοπόσ ςου είναι να επιλζξεισ κάτι επικερδζσ. Από
προεπιλογι θ ιςτοςελίδα ςου εμφανίηει τα πιο δθμοφιλι αποτελζςματα. Επζλεξε να εμφανίηει
τα καλφτερα αποτελζςματα με βάςθ τα περιςςότερα δολλάρια ανά πϊλθςθ (average $/Sale).
Ζτςι κα δεισ εμπόρουσ με 1000 δολλάρια ανά πϊλθςθ και πάει λζγοντασ. Αν κζλεισ να
προωκιςεισ ζνα προϊόν επζλεξε τον link “Promote” και φτιάξε τον ςφνδεςμο μεταπωλθτι ςου
τον οποίο κα πρζπει να βάλεισ ςτο δικο ςου site ϊςτε να το προωκιςεισ και όταν κάποιοσ
είναι ςτο site ςου και κάνει κλικ ςτο link κα πθγαίνει ςυςτθμζνοσ από ςζνα ςτο site του
εμπόρου. Αν εκεί κάνει αγορά εςφ κα κερδίςεισ το ποςό που ζχει ςυμφωνθκεί. Τπάρχουν
προϊόντα που αποδίδουν 75% ςτον μεταπωλθτι και μόλισ 25% ςτομ ζμπορο. Βζβαια ο
ζμποροσ είναι κερδιςμζνοσ από κάκε πϊλθςθ αλλά περιςςότερο κερδιςμζνοσ είναι ο
μεταπωλθτισ!
Κάνε μια λίςτα με τισ πιο επικερδείσ προςφορζσ και ςυγκζντρωςε τουσ ςυνδζςμουσ
μεταπωλθτι (affiliate links) για κάκε προϊόν που κα προωκιςεισ ςε ζνα φφλλο Excel. Ζτςι κα
τισ ζχεισ πρόχειρεσ όταν κα διαμορφϊνεισ τθν ιςτοςελίδα ςου...

Βιμα 3ο – Ανάπτυξθ τθσ ιςτοςελίδασ/blog ςου...
Σο Wordpress κα αρχίςει να ςου ςτζλνει επιςκζπτεσ κάκε φορά που δθμοςιεφεισ κάτι ςτο blog
ςου. Όπωσ κα πρζπει να ζχεισ καταλάβει οι δθμοςιεφςεισ ςτο blog πρζπει να γίνονται ςε
τζλεια αγγλικά και κάκε φορά που δθμοςιεφεισ κάτι κα το ςυνοδεφεισ με μια προϊκθςθ ενόσ
affiliate link οπότε φροντιςε οι δθμοςιεφςεισ ςου να ειναι ςχετικζσ με τισ προςφορζσ που
προωκείσ. Για παράδειγμα αν ζχεισ επιλζξει τθν «Απϊλεια Βάρουσ» ωσ κεματολογία τότε οι
δθμοςιεφςεισ ςου κα πρζπει να είναι ςχετικζσ με αυτό το niche ΑΛΛΑ και οι
προςφορζσ/προϊόντα/υπθρεςίεσ που ζχεισ επιλζξει από τθ Clickbank κα πρζπει να είναι
ςχετικζσ με τθ ςυγκεκριμζνθ κεματολογία (Weight loss). Για να βρεισ προϊόντα και υπθρεςίεσ
Weight loss πιγαινε ςτο Clickbank Marketplace και κάνε αναηιτθςθ για “Weight Loss”.
Επιςτρζφουμε ςτθν ανάπτυξθ τθσ ιςτοςελίδασ ςου. Σο δφςκολο είναι να κάνεισ αυκεντικζσ
δθμοςιεφςεισ και όχι copy-paste από άλλα blog. Να κάνεισ δθλαδι κάτι αυκεντικό το οποίο κα
εκτιμθκεί πολφ από τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ όπωσ το Google. Αυτό μακροπρόκεςμα κα
αυξιςει ςθμαντικά τθν επιςκεψιμότθτα ςτθν ιςτοςελίδα ςου. Φτιάξε λοιπόν κάτι αυκεντικό...
Που κα βρίςκεισ όμωσ κείμενα και εικόνεσ να δθμοςιεφεισ; Καταρχιν το ιδανικό είναι να
κάνεισ δθμοςιεφςεισ κάκε μζρα αλλά ςτθ χειρότερθ πρζπει να δθμοςιεφεισ μια φορα τθν
εβδομάδα. τθ χειρότερθ ζτςι; Επίςθσ οι δθμοςιεφςεισ ςου πρζπει να περιλαμβάνουν κείμενο
+ εικόνα/εσ + ςφνδεςμο προϊκθςθσ (affiliate link) + βίντεο (προαιρετικά). Για να βρεισ
δθμοςιεφςεισ μπορείσ να κάνεισ το εξισ. Κάνε αναηιτθςθ ςτο Google για άρκρα ςχετικά με τθ
κεματολογία ςου (π.χ. Weight loss articles). Κάνε RE-WRITING ςε αυτά τα άρκρα δθλαδι
γράψε τα πάλι αλλά με διαφορετικά λόγια (ΑΠΑΙΣΕΙ ΚΑΛΘ ΓΝΩΘ ΑΓΓΛΙΚΩΝ). Για εικόνεσ
προτείνεται 1 εικόνα ςε κάκε δθμοςίευςθ τουλάχιςτον. Για δωρεάν εικόνεσ υπάρχουν πολλά
site όπωσ το:
http://freeimages.com
Κάνε μια αναηιτθςθ για “Free images for website” και κα δεισ πολλά αποτελζςματα ςτο
Google.
τισ δθμοςιεφςεισ ςου ςτο Wordpress πάντα να επιλζγεισ «Κατθγορία» (Category) για κάκε
δθμοςίευςθ ςου όπωσ και «Ετικζτεσ» (Tags)

Βιμα 4ο – Προϊκθςθ τθσ ιςτοςελίδασ ςου και αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ...
Όπωσ κα πρζπει να ζχεισ καταλάβει ςτόχοσ ςου τϊρα είναι να ζχεισ όςο μεγαλφτερθ
επιςκεψιμότθτα ζτςι ϊςτε οι επιςκζπτεσ να κάνουν κλικ ςτα affiliate links που ζχεισ διάςπαρτα
ςτο blog ςου και να κάνουν αγορζσ και εςφ να κερδίηεισ προμικεια. Μθν περιμζνεισ αυτό να
γίνει από τθν μια μζρα ςτθν άλλθ. Χρειάηεται ΤΠΟΜΟΝΘ & ΕΠΙΜΟΝΘ μθ ξεχνιόμαςτε. Εφόςον
ςυνεχίηεισ τθ δουλειά θ ΕΠΙΣΤΧΙΑ είναι ςίγουρθ. Ασ δοφμε όμωσ πωσ μπορείσ να αυξιςεισ τθν
επιςκεψιμότθτα τθσ ιςτοςελίδασ/blog ςου...
Καταρχιν πρζπει να γίνεισ μζλοσ ςε μια ςειρά κοινωνικά δίκτυα. Σθν ςτιγμι που γράφεται
αυτόσ ο μίνι οδθγόσ τα κοινωνικά δίκτυα είναι ο πιο ςίγουροσ τρόποσ για να κάνεισ τθν
ιςτοςελίδα ςου γνωςτι και να αποκτιςεισ κοινό. Επζλεξε τουλάχιςτον 4 κοινωνικά δίκτυα:
-

Facebook – http://facebook.com
Twitter – http://twitter.com
Google Plus – http://plus.google.com
Instagram – http://instagram.com
Pinterest – http://pinterest.com
Tumblr – http://tumblr.com

ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ ΑΤΣΑ ΘΑ ΟΤ ΗΘΣΘΘΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΧΣΘΣΘ (USERNAME). ΦΡΟΝΣΙΕ
ΟΟ ΓΙΝΕΣΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ (Π.Χ. ΣΟ ΔΙΚΟ ΜΟΤ ΣΟ TWITTER ΕΙΝΑΙ
@LAZAROSV
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟ WORDPRESS ΕΣΙ ΩΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΤ ΚΑΝΕΙ ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΝΑ
ΔΘΜΟΙΕΤΕΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ. ΗΘΣΘΕ ΣΘ ΒΟΘΘΕΙΑ ΜΟΤ ΓΙΑ ΝΑ
ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟ WORDPRESS ΚΑΣΑΛΛΘΛΑ.
Ο ςτόχοσ ςου με τα κοινωνικά δίκτυα είναι να αποκτιςεισ κοινό, followers, φίλουσ που κα
βλζπουν τισ δθμοςιεφςεισ που κάνεισ και κα ζρχονται ςτθν ιςτοςελίδα ςου όπου και κα
βλζπουν τα affiliate links ςου.
ΠΡΟΟΧΗ! Μθ κάνεισ άμεςθ προϊκθςθ των affiliate links ςου ΑΛΛΑ ΕΜΜΕΗ δθλαδι
προωκείσ τθν αυκεντικι δθμοςίευςθ ςου και μζςα από αυτι ςτο τζλοσ προωκείσ και το
ςχετικό affiliate link. Ελπίηω να αρχίηεισ να καταλαβαίνεισ πόςο πετυχθμζνθ είναι αυτι θ
ςτρατθγικι. Όςα περιςςότερα καταλάβεισ τόςο πιο εφκολα κα το πιςτζψεισ και κα το κάνεισ
δικό ςου.
Ασ πάρουμε το παρακάτω ςενάριο όπου θ κεματολογία του site ςου είναι το «Weight Loss»
και κάνεισ μια δθμοςίευςθ. Μπαίνεισ ςε ζνα δθμοφιλζσ και ζγκυρο site. Βρίςκεισ μια καλι
δθμοςίευςθ ςχετικι με το Weight Loss, τθν κάνεισ REWRITING και δθμοςιεφεισ το αυκεντικό

κείμενο ςτο blog ςου. Βρίςκεισ και μια δωρεάν εικόνα (ςθμαντικό) για να κάνεισ τθ
δθμοςίευςθ πιο πλιρθ. Βάλε τθν εικόνα ςτο πάνω μζροσ τθσ δθμοςίευςθσ... ΚΑΙ ΣΟ ΣΕΛΟ
πρόςκεςε το ςχετικό με τθ δθμοςίευςθ affiliate link (ΑΤΣΘ ΕΙΝΑΙ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΣΘ ΕΠΙΣΤΧΙΑ)
Μπορείσ ακόμα (προαιρετικά) να προςκζςεισ με «Ενςωμάτωςθ» ζνα βίντεο από το Youtube
που ταιριάηει με τθ δθμοςίευςθ ςου (Π.χ. κάνε μια αναηιτθςθ ςτο Youtube για “Weight Loss”).

ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΚΕΡΔΘ ΑΠΟ
ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ. ΗΘΣΑ ΣΘ ΒΟΘΘΕΙΑ ΜΟΤ ΣΕΙΛΕ ΕΝΑ ΜΘΝΤΜΑ ΣΟ:
admin@nextnet.gr

ΥΠΟΜΟΝΗ & ΕΠΙΜΟΝΗ
«Η ΦΑΝΣΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΝΩΗ...» - ΑΛΜΠΕΡΣ ΑΪΝΣΑΪΝ
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