
:םיפתוש תוינכת םע ליחתהל ךיא

.םיפתוש תשרל ומשרה .1

 שי תותשרהמ קלחל .םניחב ירמגל איה המשרהה
 רשפא יאש דחוימ והשמ אל כ״דב( השירד יאנת
 רשפא קלחלו ,)םיימוי-םוי ךות וילע ןגראתהל
.תושירד ילב םשרהל

.קובסייפב ןובשח חותפל ומכ לק הז

.םודיקל העצה ורחב .2

 הלוכי וז .חוקלל עצומש רבד לכ איה ״העצה״
 איהש הלמעו לבקת זאו( והשמ שוכרל העצה תויהל
 אלמל לשמל וא ,)רצומה לש ריחמהמ םייוסמ זוחא
 לכ רובע הלמע ולבקת זאו ,םיטרפ תארשה ספוט
.ספוטה תא אלימש ימ

 םירבחתמ םתאש העצה ורחבת ילאדיאה דצמב
 ילוא ,תוננג אוה םכלש ביבחתה םא לשמל ,הילא
 תועקפ ומג( תוננגה םוחתמ רצומ םדקל וצרת
 תרבח םדקל וא ,)הניגל םיכפשמ וא ,הליתשל



 תרבח םדקל וא ,)הניגל םיכפשמ וא ,הליתשל
 והשימ לש היינפה לכ לע םכל םלשל הנכומש תוננג
 יטרפ םלצא ריאשמו הניג בוציע הצורש
.תוניינעתה

 רותב ץילממ ינא ,בכעתהל אל ידכ ,תאז םע
 העצה רוחבל טושפו ידימ רתוי בושחל אל הלחתה
 יכ ,וניד-ןד-ןא ושעת טושפ ,ןכ .תילמודנר
 ךבתסהל ךירצ אל .בוט תוחפ אל דבוע הז םימעפל
.הז םע

 ידוחייה ףתושה רושיק תא ופלש .3
.םכלש

 .ידוחיי רושיק םע העיגמ תאזכ ״העצה״ לכ
 הריכמש תעדל תשרל רשפאמ הזה רושיקה
 םכל תתלו ,םככרד עיגה ספוט יולימ וא תמייוסמ
.ךכ רובע הלמעה תא

 וא םניחב רושיקה תא ומסרפ .4
.םולשתב



 םא .קובסייפב םסרפל םילוכי םתא ,ןושאר בלשב
 םתא ,םשרייו העצהה תא בהאי םכלש םירבחה דחא
.םעפ יא םכלש הנושארה הלמעה תא ולבקת

 דציכ ודמלת ״קטשופה״ אלמה סרוקב ,ןבומכ
 םתסש םירבחו החפשמל אל קנילה תא םסרפל
 תואמ וליפאו יפלא ,תואמל אלא ,הזמ ונבצעתי
 אל םכל וביניש ,םלועב וא ץראב םישנא יפלא
 םוי ידימ תוסנכנש תולמע םא יכ ,תימעפ-דח הלמע
.ומויב

 ץראהמ םיפתוש תותשר לש תיקלח המישר
:םלועהמו

linkshare.com
cj.com

clickbank.com
affiliate-program.amazon.com

 לבקל םכל תרשפאמ איה ,ןוזמא לש םיפתושה תינכת יהוז ,ןכ(
 הזש ,ןוזמאב אצמנש םדקל ורחבתש רצומ לכ לע הבידנ הלמע
 לחה - תוחמתהל וצרת םוחת הזיאב הנשמ אל זא …לכה טעמכ
 וא םידליל הליל תורונמ דעו םיעונפוא לע םירפס ךרד ,תוננגמ

http://www.linkshare.com/
http://www.cj.com/
http://www.clickbank.com/index.html
https://affiliate-program.amazon.com/gp/associates/join/landing/main.html


 וא םידליל הליל תורונמ דעו םיעונפוא לע םירפס ךרד ,תוננגמ
 לכה …אשונ םושב תוחמתהל ילב םתס וליפא וא …םידלי ירפס
)!םש

:תוילארשי תותשר

http://www.clickon.co.il/
http://www.sekindo.co.il/

http://www.wesell.co.il/site/

 דציכ םיכירדמ ,תוצלמומ תותשר לש האלמ המישרל(
 ופרטצה - דועו תוליבומה תותשרל לבקתהלו םשרהל
.)!אלמה סרוקל

 םישדח סטאייליפא תורשע םוי לכב ,ךכב ךרוצ ןיא :ןייצל בושח(
 הלא םכותמ .…סרוק ילבו הכרדה ילב םיליחתמו םלזמ תא םיסנמ
 זובזבו הייעטו יוסינ הברה ךסוח ןכ סרוקה …םיחילצמ םג םידימתמש
 אל ינא לבא …)עיקשהל ןנכתמש ימל ףסכ םג םימעפלו( ןמז לש
 מ״ע הבוח אוהש והשמ אוה סרוקהש העטומה םשורה תא רוציל הצור
.)חילצהל

!החלצהב
 םדא -

http://www.clickon.co.il/
http://www.sekindo.co.il/
http://www.wesell.co.il/site/

