اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﯾﺠﯽ ﻣﻤﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺎﻟﻮور و ﯾﺎ ﻻﯾﮏ و وﯾﻮ … را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ راﻫﻨﻤﺎی
ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﯾﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب ﻫﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﯾﻪ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ اﮔﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ
ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -1ﻣﻨﻮی ﮐﻨﺎری رو ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ ﻣﻨﻮ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ

 -2ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻮی ﮐﻨﺎری را ﻟﻤﺲ ﮐﺮدﯾﺪ ﯾﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

 -3زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﯾﺪ دوﺑﺎره زﯾﺮ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﺒﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮده و زﯾﺮ ﮔﺮوه آن را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 -4ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪی دﯾﮕﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﭘﻠﻦﻫﺎ را ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ
ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﻤﺒﺮ ﺗﻠﮕﺮام ارزان  1000ﻋﺪد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد روی دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و
ﺳﻔﺎرش ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪی دﯾﮕﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

 -3دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻗﺖ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﺑﺘﺪا آﯾﺪی ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺴﺖ و … را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ وارد
ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از آن روی دﮐﻤﻪ اداﻣﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 -3ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از درﮔﺎهﻫﺎی اﻣﻦ دﯾﺠﯽ ﻣﻤﺒﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ رو دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ

ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﻮده و ﭘﺮداﺧﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ در
ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اوﻟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ digi-members-first

روش ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﯾﺪی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺴﺖﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﮕﺮام ﻟﻄﻔﺎ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارﯾﺪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻠﮕﺮام
ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدم ﭼﻪ ﻗﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺎرﺷﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺸﻪ ؟
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ  48ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ واﺳﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻﺗﺮ از  10ﮐﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻪ

آﯾﺎ ﻣﻦ  5ﻫﺰار ﺗﺎ ﻓﺎﻟﻮور ﺧﺮﯾﺪ  5ﮐﺎ ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ ؟
ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻔﺎرﺷﺎت رو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ از ﺳﺎﯾﺘﻤﻮن ﺗﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺪﯾﻢ رﯾﺰﺷﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﻪ

ﭼﻪ ﻣﻘﺪار رﯾﺰش ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ؟

ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺠﺘﻮن داره اﮔﺮ ﭘﯿﺠﺘﻮﻧﻮ ﻫﻤﺸﻮ ﻣﺎ زدﯾﻢ ﻣﻄﻤﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ رﯾﺰﺷﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻀﻤﯿﻦ رﯾﺰش دارﯾﻢ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش

ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﭘﯿﺞ ﻫﺴﺖ ؟
ﺑﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺘﻮن رو ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﭘﯿﺠﺘﻮن رو ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﺳﻔﺎرش رو ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﮐﻨﯿﻢ

ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش زدم وﻟﯽ ﻧﯿﻮﻣﺪه ﭼﺮا ؟
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ دﻟﯿﻞ داره ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻼ ادرس رو اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰﻧﯿﺪ
ﯾﺎ ﭘﯿﺠﺘﻮن ﺧﺼﻮﺻﯿﻪ
ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش ﺗﺮاﮐﻨﺸﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻠﺘﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺸﻪ

ﻣﻦ ﺳﻔﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ دارم ﭼﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ؟
ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و از اوﻧﺠﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﻣﺜﻼ اﮔﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ  100ﮐﺎ
ﻓﺎﻟﻮور ارزان رو دارﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﭘﯿﮑﯿﺞ  10ﮐﺎ رو ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻠﻮی ﺳﻔﺎرش ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪاری ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﺪد ﺑﮕﺬارﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﮏ ﻫﺴﺘﺶ
ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اون ﺑﻪ  2و .ﺳﻪ  10 .ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﻔﺎرﺷﺘﻮن رو اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﯾﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻮدت وﺟﻪ :
از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻔﯿﻢ! ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﻐﻮ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﻌﻒ در ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از
آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﻢ و در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻫﻮﯾﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ وﺟﻪ را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ

 -1ﺳﻔﺎرش اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن دﻗﺎﯾﻖ اول اﻧﺠﺎم ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ در ﺳﺮور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و
درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻮدت وﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -2ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ در ﺳﺮور اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺳﻔﺎرش ﻓﺎﻟﻮور اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺴﻞ ﻧﺪارد.
 -3اﮔﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﯿﺞ ﯾﺎ
ﺣﺬف ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻮد اﯾﻦ ﺧﺎرج از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺒﻠﻎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
 – 3ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ  :ﺳﺮﻋﺖ زدن ﻓﺎﻟﻮور در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ اﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺞ ﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ
اﺳﻔﻨﺎک اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻔﺎرش  10ﮐﺎ ﯾﺎ  5ﮐﺎی ﺷﻤﺎ رو در ﻃﯽ  15روز آﯾﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺮ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ زده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻣﺜﻼ از 10ﮐﺎ  2ﮐﺎ
ﻣﺎﻧﺪه ﭘﻮل  2ﮐﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ:
● در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺎرش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪن
ﺳﻔﺎرش در ﺳﺮور ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
● در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺎرش ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﺪی ﭘﯿﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ.

