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  بسمھ تعالی

  

  زبان انگلیسی کسب درآمد با لینک ھای طالیی آزمون  ی نحوه

آماده زبان انگلیسی بالفاصله یک آزمون   Browserدر است که در صورت استفاده از آن خاص URL در واقع یک  ورقو  زمون) هر لینک آ1

  آنالین فراهم می شود.به صورت براي پاسخ دهی 

هر (لینک هاي مجزایی  )زبان انگلیسی موضوع 45(تعیین سطح، شبیه ساز کنکور و آزمون هاي موضوعی هاي آزمونهر یک از ) براي 2

  که در صورت اتمام ظرفیت قابل تمدید می باشند. اري استقابل خرید  )آزمون 50 تولید ظرفیتقیمت مشخص و کدام با 

  دریافت نمایید.(ده هزار تومان) د کنید و شارژ رایگان حساب کاربري ایجا varagoo.irبراي خرید ابتدا باید در سایت ) 3

 آزمون هايمدیریت لینک وارد پنل  varagoo.irسایت همان از طریق  ،تان ) بعد از دریافت مشخصات حساب کاربري در آدرس ایمیل4

  شده و خرید را انجام می دهید:

  

  

 صفحھ ای از سایت ورقو
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شبیه ساز خریداري نمایید ولی لینک آزمون را  آزمون هاي موضوعیمی توانید لینک  تومان شارژ رایگانا ده هزار الزم به ذکر است ب )5

  کمی گرانتر هستند که براي خرید آن ها باید شارژ مجدد به میزان الزم انجام دهید. تعیین سطحو  کنکور

 می باشد که در همان جا توضیحات کافی ارائه شده است.داراي امکاناتی براي بهره برداري لینک ها آزمون پنل مدیریت لینک هاي ) 6

 

  ؟کسب درآمد نمایندورقو   آزمون گونه می توانند از لینک هايکافی نت ها چ

محاسبه کرد. به طور  براي صاحب کافی نت قابل دسترس از طریق لینک راهر آزمون آنالین  خرید) با یک محاسبه ساده می توان قیمت 7

تومان  500 مثال . حال اگر مشتریان کافی نت بتوانند براي هر آزمون موضوعیمی شودتومان  200مثال قیمت خرید یک آزمون موضوعی 

  تومان سود بابت هر آزمون عاید صاحب کافی نت می گردد. 300بپردازند، 

یک امکان در پنل مدیریتی براي این کار تکثیر(ا به لینک هاي فرعی لینک خریداري شده ر استکافی براي رسیدن به درآمد فوق ) 8

منتقل  خود هم شماره استیشن با توجه به شماره سریال آن  به سپس هر لینک فرعی راو ) و بابت ان هزینه اي دریافت نمی شود است موجود

  کنند.به آزمون دسترسی پیدا با یک کلیک تنها بطوریکه مشتریان بتوانند  نمایید 

 قابل رویت است. یعنی در هر لحظه می توان فهمید هر استیشنبراي صاحب کافی نت ) کارکرد لینک ها در پنل مدیریتی به صورت لیست 9

  آن از مشتري قابل اخذ می باشد. وجهو بنابر این  انی چه لینکی را استفاده کرده و حتی چه نمره اي گرفته استدر چه زم و چه شخصی

  تبلیغ نمایند؟ ورقو آزمونکسب و کار خود را با لینک هاي کافی نت ها چگونه می توانند 

بلکه به همه ي امکانات سامانه ورقو  آزمونتی لینک هاي ی) الزم به ذکر است که دارنده حساب کاربري  نه تنها به امکانات پنل مدیر10

پنل آزمون سازي و آنالین که در پنل دیگري با نام  لوگو براي برگه هاي آزموندسترسی دارد از جمله به امکان تنظیم سربرگ، زیرنویس و 

در قالب اوراق آزمون (که قابل د برند و کسب و کار خود را ناز این طریق می توان ها قرار دا ده شده است. در حال حاضر کافی نت سازي

  .دنتبلیغ کن تریانبراي مشهم می باشند)  و ذخیره سازي چاپ


