
 תוכנית שותפים

 כסף לא צומח על העץ
 ....אפשר לעשות כסף....אבל

 עם קצת מאמץ והשתדלות



איך זה 
 ?עובד

  אתם מקבלים
דף נחיתה  

מוכן הכולל  
סרטון הדרכה  

קצר על  
התוכנה  

ומספר צילומי  
מסך של  

 התוכנה

 



הגולש  
 הגיע

  ממלא את
טופס 

ההרשמה עם  
ל  "כתובת דוא
 שדה חובה

  לוחץ שלח
לקבלת קישור  

להורדה 
ישירה של  

 התוכנה



 הגולש סיים

  מקבל
הודעה  

שההרשמה  
בוצעה  
וקישור  

להורדה  
ישירה של  

 התוכנה



 אתם מקבלים הודעה על הרשמה

  מיד לאחר ההרשמה של הגולש תקבלו הודעה
ל שלכם שבוצעה הרשמה דרך  "לתיבת הדוא

האתר שלכם הכוללת את כל פרטי ההרשמה של  
 .הגולש



 עוקבים אחר הגולש

הגולש יכול להשתמש בתוכנה  , מרגע ההרשמה
יום מרגע הפעלת   30חינם וללא התחייבות עד 

התוכנה ממשיכה לעבוד אך  , לאחר מכן. התוכנה
אינה מאפשרת הוספת נתונים חדשים ועליו ליצור  

 .קשר להמשך הפעלת התוכנה
 מאחר וידועים לכם פרטי הגולש ואת זמן

,  בשימוש בתוכנה 25כבר מיום ה , ההרשמה
מומלץ שתיצרו איתו קשר באימייל או בטלפון כדי  

לבדוק אם הוא מעוניין בהמשך עבודה עם  
 .התוכנה



 !יש עסקה

  הגולש מחליט לבצע רכישה או השכרה לתוכנה
ממשתמשי התוכנה ביצעו   80%ש , הניסיון הוכיח)

 (.עסקה

 מהעסקה מועברת אליכם   50%עמלה של
נקי   50%!....שימו לב. ישירות בכל דרך שתבחרו

 .ללא שום גימיקים

ליין בהתאם  -ההפעלה מבוצעת טלפונית או און
 לבחירת הלקוח



 ?איך מגיעים ללקוחות

תמצאו לקוחות...לכל מקום שתסובבו את הראש 

ניגשים  ...כל בנין מגורים הוא לקוח פוטנציאלי
מזכירים להם  ...נותנים להם קישור...הבית לועד

ויוצרים  ...ללא כל התחייבותשיש חודש חינם 
 יום 25איתם קשר לאחר 

הגר בבנין ...קרוב משפחה, מכר, כל חבר
מבקשים ממנו יפה  ...מכיר את ועד הבית...מגורים

 וכבר יש עוד לקוח...את פרטי ראש הועד

רוצים עוד טיפים טובים ללקוחות נוספים..???.. 



 ... שיווק...שיווק ... שיווק 

כל  ...טוויטר, פייסבוק..?רשומים ברשת חברתית
משתמש ברשת הוא כמעט לקוח  

ותתחילו  ...שתפו את הקישור שלכם...פוטנציאלי
 לראות תוצאות

שילחו להם מכתב  ...?מייל-יש לכם רשימת אי
 .קצר עם הקישור

במשפחה ואפילו  , בבית, פוגשים אנשים בעבודה
תנו להם את הקישור החשוב  ..נו...??ברחוב
 .שלכם



 ?חושבים שאתם מתאימים

 באתר הבית של התוכנהלצור קשר כנסו 

http://vaadbait.bmkol.co.il/contact/ 

סמנו בנושא את תוכנית שותפים 

השאירו פרטים וניצור אתכם קשר להמשך עבודה 

 

 להכנסה מכובדת פוטנציאל ענק

 בזמנכם הפנוי

http://vaadbait.bmkol.co.il/contact/
http://vaadbait.bmkol.co.il/contact/

