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، در غير اين صورت روي لينك كليك كنيد» ثبت نام«در صورتي كه ثبت نام نكرده ايد، از منوي باال روي لينك  -2

 .كنيد» ورود كليك«

  

 :پس از ثبت نام پيامي به صورت زير براي شما نمايش داده خواهد شد. اي ثبت نام نياز به ايميل معتبر داريدبر -3

  

 :در اولين ورود به سيستم با اين پيام روبرو مي شويد. پس از تكميل ثبت نام وارد سيستم شويد -4

  

  

 .روفايل خود را تكميل نمائيدروي دكمه ويرايش پروفالي كليك كنيد و از صفحه باز شده اطالعات پ



  

 .در صفحه ويرايش پروفايل غير از فيلد تصوير پروفايل، پر كردن ساير فيلدها الزامي مي باشد

اين لينك ها در . پذير مي باشد پس از تكميل پروفايل دسترسي به كليه لينك هاي منوي سمت راست امكان -5

 :اند كه عبارتند از بندي شده چند بخش تقسيم

 فايل -1-5

مي  zipنوع فايل مجاز از نوع . براي ثبت فايل جديد از اين قسمت استفاده كنيد: ثبت فايل -1-1-5

ارسال  zipافزار هاي مربوط به صورت فشرده و با پسوند  بنابراين قبل از ارسال فايل آن را با نرم. باشد

براين پس از ارسال فايل، صبور توجه نماييد كه ارسال فايل ممكن است كمي طول بكشد، بنا. نماييد

 .باشيد و از  زدن مجدد دكمه ثبت اجتناب كنيد

 .در اين قسمت ليست فايل ارسالي شما نمايش داده مي شود: هاي خودم فايل -2-1-5

هاي ارسالي توسط كاربران زيرمجموعه جذب شده توسط  فايل: هاي كاربران زيرمجموعه فايل -3-1-5

خواهيد عالوه  شود كه شما مي اين قسمت زماني استفاده مي. اده مي شودشما در اين قسمت نمايش د

 :هاي زيرمجموعه به شرح زير نيز بهره مند شويد از كارمزد فروش فايل) ٪50(بر كارمزد فروش

 كل فروش  ٪9: 1درآمد حاصل از كاربران زيرمجموعه سطح     

 كل فروش ٪6: 2درآمد حاصل از كاربران زيرمجموعه سطح     

 كل فروش  ٪4: 3درآمد حاصل از كاربران زيرمجموعه سطح     

 كل فروش ٪2: 4درآمد حاصل از كاربران زيرمجموعه سطح     

 كل فروش ٪2: 5درآمد حاصل از كاربران زيرمجموعه سطح     



 كل فروش ٪1: 6درآمد حاصل از كاربران زيرمجموعه سطح     

 وشكل فر ٪1: 7درآمد حاصل از كاربران زيرمجموعه سطح     

 درخواست فايل -2-5   

    اين . براي درخواست فايل از اين قسمت اقدام كنيد: ثبت درخواست فايل -1-2-5    

  شود و در صورت ثبت فايل شما را از  درخواست به همه كاربران فايل فور فرستاده مي    

  .نتيجه مطلع خواهيم نمود    

 ليست درخواست هاي فايل -2-2-5    

  فروش - 3-5  

مي  هاي شما در اين قسمت نشان داده ليست فروش فايل: هاي من ش فايلفرو -1-3-5

خودتان بازاريابي فايلتان را  يعني: »خودم«: اين قسمت سه نوع فروشنده تعريف شده است در. شود

هاي ديگري نظير  بوده و خريدار از كانال فروش بدون واسطه: »مستقيم از سايت«انجام داده ايد، 

يعني كاربر ديگري بازاريابي و : »ديگران«شده است و تجو به صفحه فايل شما هدايت موترهاي جس

 ٪75شويد و  در دو نوع اول، فروشنده خودتان محسوب مي. استفروش فايل شما را انجام داده 

 ٪50باشد و  در نوع سوم فروشنده كاربري غير خودتان مي. تعلق مي گيردكل فروش به شما 

تعلق بازاريابي  به سطوحمانده فروش  باقي ٪25. فروش به شما تعلق مي گيرد ٪25ي و وفروش به 

  .مي گيرد

بازاريابي  هاي ديگر كاربران كه توسط شما فايل: هاي ديگران توسط من فروش فايل -2-3-5

ساير  هاي فروش فايلحاصل از  ٪50. و به فروش رسيده اند، در اين قسمت نمايش داده مي شود

 .كابران توسط شما به شما تعلق مي گيرد

 پرداخت -4-5  

ليست پرداخت « و» درخواست پرداخت«، »خالصه حساب مالي«اين بخش شامل سه زيربخش     

 .گيرد عمليات درخواست پرداخت در اين قسمت انجام مي. مي باشد» ها

 بازاريابي -5-5  

    براي بازاريابي كاربر جديد و ): گيري وعهزيرمجم(آدرس بازاريابي كاربر جديد -1-5-5    

 .افزودن كاربر جديد به زيرمجموعه هاي خود از اين قسمت استفاده كنيد    



قسمت تان در اين  ليست مذاكرات شما با كاربران زيرمجموعه: ليست مذاكرات -2-5-5

و به كاربر  باشد يم  توجه كنيد كه مذاكرات فقط به عنوان آماري براي شما . نشان داده مي شود

 . از ايميل وي استفاده نمائيدتان  براي تماس با كاربر زيرمجموعه. شود زيرمجموعه ارسال نمي

 پروفايل -6-5  

كاربري  مربوط به» تغيير كلمه عبور«و » ويرايش پروفايل«، »مشاهده پروفايل«زيربخش هاي 

ليست سطوح «دتان را در زيربخش توانيد اطالعات كاربران زيرمجموعه خو شما مي. شماست

تماس و مذاكره با كاربران مشاهده نماييد و از اطالعات اين بخش براي » كاربران زيرمجموعه

تشويق براي جذب كاربر جديد يا خريد تواند شامل  اين مذاكره مي. زيرمجموعه خود استفاده كنيد

 .فايل يا بازاريابي براي فروش فايل باشد

 ها پيام -7-5  

كاربران به شما  هايي كه از طرف ساير پيام. ها مي باشد اين قسمت شامل يك زيربخش ليست پيام

 .شود، در اين قسمت قابل مشاهده اند ارسال مي

  

 بررسي امكانات فايل فور -6

  :هاي خريد و فروش فايل دارند، شامل موارد زير است امكانات اصلي كه اكثر سايت

 خريد و فروش فايل  •

 رخواست فايل د •

 كسب درآمد از بازاريابي فايل  •

 گيري  كسب درآمد از زيرمجموعه •

فور در كسب درآمد از بازاريابي فايل و كسب درآمد از  فور همه امكانات باال را دارد، ولي تفاوت اصلي فايل فايل

  !باشد فور شامل هيچ كارمزدي نمي گيري است، ضمن اينكه استفاده از فايل زيرمجموعه

 بازاريابي فايل -1-6

يعني شما . باشد از مبلغ فروش فايل متعلق به فروشنده مي ٪50. فور دارد فروشنده نقش كليدي در فايل

به صاحب  ٪25از مبلغ فروش فايل ساير كاربران به شما و  ٪50حتي اگر فايلي براي فروش نداشته باشيد، 

به  ٪25كه خريد مستقيما از سايت صورت گيرد، اگر خودتان صاحب فايل باشيد يا اين. گيرد فايل تعلق مي

درصد هر فروش متعلق به سطوح  ٪25. گيرد كل فروش به شما تعلق مي ٪75افزوده شده و  50٪

  .باشد گيري مي زيرمجموعه



 گيري زيرمجموعه -2-6

از فروش   ٪25فور،  در فايل. هاي فروش فايل دارد فور، تفاوت اساسي با ساير سايت گيري در فايل زيرمجموعه

فور محدود به يك  گيري در فايل سطوح زيرمجموعه. باشد گيري مي هر فايل متعلق به سطوح زيرمجموعه

 7هاي شما تا  به اين معنا كه زيرمجموعه زيرمجموعه. سطح تعريف شده است 7سطح نيست، بلكه در 

حداكثر رساندن سود كاربر با توجه به اينكه  سياست فايل فور، به . كنند سطح براي شما كسب درآمد مي

است، درآمد حاصل از زيرمجموعه گيري شما هم فروش كاربران صاحب فايل و هم فروش فروشندگان فايل 

 :دهد گيري را نشان مي جدول زير درصد هر سطح زيرمجموعه .را شامل مي شود

 درآمد حاصل از فروش كاربران زيرمجموعه سطح

 فروش ٪9 1سطح 

 فروش ٪6 2سطح 

 فروش ٪4 3طح س

 فروش ٪2 4سطح 

 فروش ٪2 5سطح 

 فروش ٪1 6سطح 

 فروش ٪1 7سطح 

  

منظور . اند منظور از زيرمجموعه سطح يك، كاربراني هستند كه به صورت مستقيم توسط شما بازاريابي شده

  .…اند و  از زيرمجموعه سطح دو كاربراني هستند كه توسط كاربران سطح يك شما بازاريابي شده

 گبري روش استفاده از بازاريابي فايل و زيرمجموعه -3-6

 مراجعهها  ليست فايلسيستم شده، سپس به  واردبراي به دست آوردن آدرس بازاريابي هر فايل، ابتدا 

در انتهاي صفحه باز . مورد نطرتان كليك كنيد» جزئيات بيشتر فايل«ها روي گزينه  نماييد، در ليست فايل

شكل زير آدرس بازاريابي فايل را نشان  .توانيد از آدرس بازاريابي فايل مورد نظرتان استفاده نمائيد شده مي

 .مي دهد

  



  

از منوي كاربر، در قسمت . گيري، وارد سيستم شده و به صفحه كاربري خود برويد براي زيرمجموعه

كليك كنيد و از آدرس » )گيري زيرمجموعه(آدرس بازاريابي كاربر جديد«ريابي، روي گزينه بازا

 .)1-5- 5بخش  (گيري استفاده نماييد زيرمجموعه

 گيري نتيجه -7

بندي درآمد حاصل از هر فروش را در حالتي كه فروشنده خود صاحب فايل باشد و در حالتي كه  نمودار زير تقسيم

  .دهد ز هستند نشان مياين دو از هم متماي

  :در حالتي كه صاحب فايل، فايل خود را بفروشد يا خريد مستقيما از سايت صورت گيرد -1-7

  

 :كننده فايل باشد در حالتي كه فروشنده كاربري غير از ثبت -2-7



  

  

 .م در فايل فور قدم مثبتي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كاربرانمان برداشته باشيمياميدوار

 دتمند؛ارا

 .تيم فايل فور

 

  

 

  


