
 

 

 

 رونق ببخشم را فروش خودم و شیپور دیوارسایت موضوع : چگونه با 

 : علی دهقانی عشرت آباد محقق

 09130177858شماره تماس 



 درود بر شما خواننده محترم

 می باشداین تحقیق یک ساله بنده روی سایت دیوار 

 به دست آمدهدیوار سایت بار پست گذاشتن در  500این موارد از 

 که باید رعایت کنید یموارد

 فقط ی محصول نفروشید حتما کانال بسازید

 تا بتوانید ی مشتری برای خودت همیشه داشته باشی

 کنید را اگه رعایت دیوار استفاده میکنید ولی این موارد شما ها  از  خیلی

 بیشتر میشه تونفروش

 مواردی که باید رعایت کنیم :

 شماره تلفن همراه اول باشه

 ذکر نکنیدرا  آدرس سایت یا فروشگاه 

 ذکر کنید را محصول جزئیاتتمام و مطلب به صورت رسمی ننویسید 

 داخل کانال بگذاریدتوافقی بگذارید و قیمت محصول  را قیمت

 ذکر کنیدرا قیمت محصول در بازار و ماهواره و دیگر فروشگاه اینتنرنتی 

 ( در انتهای پست از دیوار تشکر کنید ) تا تایید بشه و کمتر گیر بده 



 و فکر میکنه جنس مشکل داره خرید نمیکنهقیمت کم نگذارید چون کسی 

 کم میگذارید بنویسید حراج یا بدون واسطه خرید کنید قیمت محصول را اگه

 کپینمیشه و میگذارید را کانال آدرس  در سایت دیوار چون داخل متن

 فرستمب کانال کرد بنویسید در تلگرام بهم پیام بدید تا براتون لینک

 استان های که باید اولویت بدهید

 مشهد ,  تبریز و بوشهر باشه ,شیراز تهران ) کرج ( اهواز, اصفهان 

 اشهب 18تا  17ساعت  مطلب در سایت دیوارساعت ارسال 

 عکس از محصول زیاد بگذارید

 نباشهفروشگاه  اکانال صرف

 دهیدکامل مورد محصوالت توضیح  کانال هم در در

 حتما در ساماندهی ثبت کنید و لینک اون داخل کانال بگذارید

 اگه ای نماد دارید لینک دهید

 اگر هم فروشگاه دارید لینک فروشگاه بگذارید

 شماره تلفن ثابت فراموش نشه

 مسابقه برگزار کنید مثال خوشتیپ ترین دختربچه



 رقباتی باشه مسابقه موضوعات

 موارد فوق اجرا کنید اعضای کانالت باال میره

 بیشتر میشهو فروشت 

 راستی روزهای پنج شنبه و جمعه و تعطیل بیشتر فعال باشید

 

 یا حق  دهقانی

 

 

 کم گوی و گزیده گوی چون در

 

 تا ز اندک تو جهان شود پر

 

 الف از سخن چو در توان زد

 

 آن خشت بود که پر توان زد
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