איך להתחיל עם תכניות שותפים:

 .1הרשמו לרשת שותפים.
ההרשמה היא לגמרי בחינם .לחלק מהרשתות יש
תנאי דרישה )בד״כ לא משהו מיוחד שאי אפשר
להתארגן עליו תוך יום-יומיים( ,ולחלק אפשר
להרשם בלי דרישות.
זה קל כמו לפתוח חשבון בפייסבוק.

 .2בחרו הצעה לקידום.
״הצעה״ היא כל דבר שמוצע ללקוח .זו יכולה
להיות הצעה לרכוש משהו )ואז תקבל ועמלה שהיא
אחוז מסויים מהמחיר של המוצר( ,או למשל למלא
טופס השראת פרטים ,ואז תקבלו עמלה עבור כל
מי שמילא את הטופס.
במצד האידאלי תבחרו הצעה שאתם מתחברים
אליה ,למשל אם התחביב שלכם הוא גננות ,אולי
תרצו לקדם מוצר מתחום הגננות )גמו פקעות
לשתילה ,או משפכים לגינה( ,או לקדם חברת

לשתילה ,או משפכים לגינה( ,או לקדם חברת
גננות שמוכנה לשלם לכם על כל הפנייה של מישהו
שרוצה עיצוב גינה ומשאיר אצלם פרטי
התעניינות.
עם זאת ,כדי לא להתעכב ,אני ממליץ בתור
התחלה לא לחשוב יותר מידי ופשוט לבחור הצעה
רנדומלית .כן ,פשוט תעשו אן-דן-דינו ,כי
לפעמים זה עובד לא פחות טוב .לא צריך להסתבך
עם זה.

 .3שלפו את קישור השותף הייחודי
שלכם.
כל ״הצעה״ כזאת מגיעה עם קישור ייחודי.
הקישור הזה מאפשר לרשת לדעת שמכירה
מסויימת או מילוי טופס הגיע דרככם ,ולתת לכם
את העמלה עבור כך.

 .4פרסמו את הקישור בחינם או
בתשלום.

בשלב ראשון ,אתם יכולים לפרסם בפייסבוק .אם
אחד החברים שלכם יאהב את ההצעה ויירשם ,אתם
תקבלו את העמלה הראשונה שלכם אי פעם.
כמובן ,בקורס המלא ״הפושטק״ תלמדו כיצד
לפרסם את הלינק לא למשפחה וחברים שסתם
יתעצבנו מזה ,אלא למאות ,אלפי ואפילו מאות
אלפי אנשים בארץ או בעולם ,שיניבו לכם לא
עמלה חד-פעמית ,כי אם עמלות שנכנסות מידי יום
ביומו.

רשימה חלקית של רשתות שותפים מהארץ
ומהעולם:
linkshare.com
cj.com
clickbank.com
afﬁliate-program.amazon.com

)כן ,זוהי תכנית השותפים של אמזון ,היא מאפשרת לכם לקבל
עמלה נדיבה על כל מוצר שתבחרו לקדם שנמצא באמזון ,שזה
כמעט הכל… אז לא משנה באיזה תחום תרצו להתמחות  -החל
מגננות ,דרך ספרים על אופנועים ועד מנורות לילה לילדים או

מגננות ,דרך ספרים על אופנועים ועד מנורות לילה לילדים או
ספרי ילדים… או אפילו סתם בלי להתמחות בשום נושא… הכל
שם!(

רשתות ישראליות:

http://www.clickon.co.il/
http://www.sekindo.co.il/
http://www.wesell.co.il/site/
)לרשימה מלאה של רשתות מומלצות ,מדריכים כיצד
להרשם ולהתקבל לרשתות המובילות ועוד  -הצטרפו
לקורס המלא!(.
)חשוב לציין :אין צורך בכך ,בכל יום עשרות אפילייאטס חדשים
מנסים את מזלם ומתחילים בלי הדרכה ובלי קורס… .מתוכם אלה
שמתמידים גם מצליחים… הקורס כן חוסך הרבה ניסוי וטעייה ובזבוז
של זמן )ולפעמים גם כסף למי שמתכנן להשקיע(… אבל אני לא
רוצה ליצור את הרושם המוטעה שהקורס הוא משהו שהוא חובה ע״מ
להצליח(.

בהצלחה!
 -אדם

