
 میلیونر کلییک
 ب درآمد اتوماتیک راه اندازی کمنچطوری توی یک ماه تونسمت یک سیسمت کس

 
 

سالم امیداورم حالتون خوب باشه من میخوام در این کتاب یک سایت عالی برای کسب درآمد 

 رو معرفی کنم

 قبلش باید بگم که به هیچ وجه از اینترنت پکیج های کسب درآمد رو خریداری نکنید من و

دوستم هر دو در اینترنت دنبال روش کسب درآمد بودیم اون چندین پکیج کسب درآمد 

ماه با استفاده از سایت ایوانی  1خریداری کرد ولی من هیچ پکیجی خریداری نکردم و در 

 تونستم به درآمد چندین میلیونی برسم و اون هنوزم دنبال پکیج میگرده!

 

 نکنید شما هم مثل برادر و خواهر های من هستید.پس خواهش میکنم الکی پولتون رو هدر 

نکته دومی که میخوام بگم این هست که مو به مو آموزش من رو انجام بدید و نگید که من 

 10این سایت رو قبال دیدم و یا این روش رو که خودم بلد بودم ، اگه بلد بودی باید االن ماهی 

 میلیون کسب درآمد میکردی  20الی 

 نوز نتونسی پول دربیاریدرحالی که ه

 پس توی این آموزش با من همراه باش تا یاد بدم چطوری میشه پول درآورد.



 

 

من وقتی با سیستم ایوانی آشنا شدم هیچ تخصص و یا حتی سرمایه ای نداشتم تنها هنری که 

 بلد بودم وبالگ نویسی بود که اونم شما میتونید در اینترنت یاد بگیرید.

 

آمد از همون روز اول شما رو به درآمد میرسونه ولی مقدارش کم این روش کسب در

 هست پس عجله نکنید و کامال منطقی شروع به کسب درآمد کنید.

اول از همه باید یک وبالگ بسازید بهتره وبالگ های دانلودی باشه مثال دانلود کتاب های 

 کمیاب یا برنامه های کمیاب و...

 ثبت نام میکنید بعدش وارد سایت ایوانی میشید و

 نام در ایوانیثبت لینک 

 

 آموزش ویدیویی ثبت نام

 

 

ثبت نام انجام دادید حاال نوبت به انتخاب کردن یک موضوع داغ توی اینترنت  خب بعد از اینکه

 هست.

https://e1i.ir/auth/signup
https://www.aparat.com/v/Vy25o


مثال خبر ، برنامه های کمیاب، برنامه های پولی، برنامه های هک شده، آموزش های کمیاب و... 

 که همه دنبالشون هستن چیزای خوبی هست

 سعی کنید یه موضوعی انتخاب کنید که بتونید درموردش مطالب بنویسید.

 در یک سیستم وبالگ دهی وبالگ بسازید

BLOG.IR  این سیستم تونستم کسب درامد کنم سیستم خوبی هست، من خودم با 

 خب بعد از ساخت وبالگ نوبت میرسه به ارسال پست 

 اول یاد بگیرید چطوری باید پست بزارید و بعد مطالب ارزشمند رو راایگان قرار بدید

و در انتها بنویسید دانلود رایگان و لینک دانلود فایل یا برنامه ای که درموردش نوشتید رو در 

 ه کنید و لینک کوتاه شده اون رو در وبالگ خودتون قرار بدید.ایوانی کوتا

 تومان میده 30الی  15ایوانی به ازای هر بازدید موفق 

 بازدید از هر کدوم بگیرید 5مطلب بنوسید و روزانه فقط  1000یعنی اگه 

 تومان کسب درآمد میکنید. 75،000در کمترین حالت روزی 

 عالیه نه؟!

 

 ن پستم به این درآمد رسیدممن خودم در هزارمی

 با خودم گفتم چرا پس افزایشش ندم؟!

 پست ارسال کردم و همشون هم دانلود فایل های کمیاب هست  12،035االن دقیقا 



 هزار تومان کسب درآمد میکنم. 500میلیون و  1االن من روزانه 

 

 اینم سند از داشبورد من در سایت ایوانی

 

 

 ئن و قانونیبه این میگن درآمد کلیکی مطم

 

 ماه تالش کنید ولی در عوض یک عمر با خیال راحت درآمد کسب میکنید. 1شاید شما 

حاال انتخاب با خود شماست که همینطور بیخیال زندگی کنید یا یک درآمد ثابت رو از اینترنت 

 تجربه کنید.

  

 آموزش قسمت های مختلف سایت

 ید بوده و همیشه جیبتون پر از پول باشهامیدوارم که این آموزش مف

https://www.aparat.com/v/gC2v6


  


