
 ما با ارتباط ویدئوها مقالات آزمایشی نسخه امکانات ها تعرفه نمایندگی اصلی صفحه 021-41238

 اس ام اس پنل نمایندگی اعطای
 نیازپرداز اس ام اس پنل نمایندگی دریافت طریق از آمد در کسب و مستقل کاری به شروع

 نمایندگی پنل سفارش ثبت

 خاص تخصص و مهارت به نیاز بدون زیاد وقت صرف به نیاز بدون مستمر درآمد و دائم کار بازار

 با کار برای اینترنت و کامپیوتر با شما ابتدایی آشنایی و پرداخته پی سامانه مدیریت به خود اصلی شغل کنار در خواهد افزایش مستمر صورت به نمایندگی پنل از شما درآمد

 است. کافی سامانه کنید. درآمد کسب رسید خواهید پایدار آمدی در به و داشت

 کنید! صحبت ما با دارید؟ سوالی

 است. آنلاین پشتیبان

 کنید صحبت نیازپرداز اس ام اس پنل تیم با

05٪ 

 محدود مدت به نیازپرداز در فقط تخفیف ٪50 با اس ام اس پنل نمایندگی اعطای

 چیست پیامکی سامانه نمایندگی

 میباشد امد در کسب برای مطمئن راهی اس ام اس ارسال نمایندگی پنل

 صورت به کاربری های پنل فروش و ایجاد امکان مجزا، صورت به شما اس ام اس نمایندگی پنل دریافت با

 داشت خواهید نامحدود

 مشتریان نمایید فعالیت به شروع میتوانید اینترنت داشتن اختیار در با تنها خاصی مهارت به نیاز بدون شما

 برای تضمینی پیامکی تبلیغات برای مختلف مشاغل بالای تقاضای و میشود شامل را جامعه اقشار همه شما

 میباشد شما درآمدزایی

 اس ام اس پنل نمایندگی آمد در کسب نحوه
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 پیامک پنل فروش از آمد در کسب

 نیازپرداز شرکت به مبلغی پیامک پنل فروش بابت اینکه به توجه با

 مدارس، موسسات، ها، شرکت به پنل فروش با کنید، نمی پرداخت

 داشته بالایی آمد در ماهانه و... حقیقی اشخاص مذهبی، های هیئت

 باشید.

 داشته تومانی میلیون یک آمد در توانید می ماه در پنل 10 فروش با

 باشید.
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 ارسالی پیامکهای از درآمد کسب

 تعیین شما را کاربران برای نمایندگی پنل در پیامک ارسال تعرفه

 نظر در سود تومان 2 توانید می پیامک هر برای مثال برای کنید. می

 سود ارسال تعداد و کاربران تعداد افزایش با تدریج به بگیرید،

 داشت خواهید بیشتری

 سود تومان شما، بر کار توسط روز در پیامک فروش با 20,000 10,000

 میرسد. شما به
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 اختصاصی خط فروش از درآمد کسب

 توجه با کنید می تعیین شما را کاربر برای اختصاصی خطوط تعرفه

 کاربران به خط فروش از شما ها نماینده برای خطوط قیمت کاهش به

 باشید داشته بالایی سود توانید می

 بگیرید نظر در سود تومان خط هر برای توانید می 10,000

 باشید. داشته درآمد توانید می خط 5 روزانه فروش با 50,000

 نمایندگی پنل سفارش ثبت

 پیامکی سامانه نمایندگی پنل تعرفه
 پنل این خطوط پیامک ارسال تعرفه و نمایندگی پنل تعرفه

 فروش سایت + نمایندگی پنل

 تخفیف 05٪

 1,400,000 فروش سایت مزایای

 پنل معرفی سایت دارد،وب مشتری جذب و فروش در مهمی بسیار نقش که ای نکته تومان 700,000

 دهنده نشان که کیفیت با سایتی وب است،داشتن آنلاین خرید امکان با شما های

 و رضایت جلب در مهمی بسیار باشد،نقش شما محصولات معرفی و شما کار کیفیت

 هدیه شارژ تومان 20,000
 بدون های نمایندگی روی بر که هایی بررسی از آمده بدست دارد.نتایج مشتریان اعتماد

 است،نشان شده انجام فروش سایت وب با همراه های نمایندگی و فروش سایت وب
 از بیشتر برابر 20 فروش سایت وب با همراه های نمایندگی کاربران تعداد که دهد می 5000 اختصاصی خط 2

 باشند. می فروش سایت وب بدون های نمایندگی
 تومان 9.5 پیامکی

 رمز و کاربری نام با میتوانید نمایندگی پنل دموی مشاهده برای demo demo شماره پیش با رند عمومی رقمی 8 خط 4 دارای

 بفرمایید کلیک مدیریتی پنل کنترل روی بر ها منو از و شده وارد 5000و3000و1000

 پیامک سریع ارسال سرویس وب

 نمایشی نسخه به ورود

 در ستاره شش آگهی ماه چهار

 نیازپرداز سایت

 فروش سایت

 سفارش ثبت

 اس ام اس پنل نمایندگی
 نمایندگی پنل مهم نکات و مزایا امکانات،

 اقتصادی توجیه مهم نکات فروش سایت امکانات سامانه امکانات پنل توضیحات

 نمایندگی پنل توضیحات

 این در ، نمایید بازاریابی و فروش به اقدام و نموده استفاده ( www.YourName.com مثلا ) اختصاصی دامنه یک و تجاری نام با اختصاصی صورت به سامانه از میتوانند نمایندگان

 نمایند. فعالیت خود برند نام با راحتی به میتواند نماینده و نشده برده مادر شرکت از نامی هیچ شرایط

 در دلخواه متون قراردادن امکان سامانه همچنین ، دهند قرار سامانه داخلی صفحات و ورود صفحه در را خود اختصاصی لوگوی و رایت کپی هستند قادر نمایندگان این بر علاوه

 صلاحدید با ایشان تا میدهد قرار نمایندگان اختیار در را (... و کاربری پنل تعرفه ، پیامک تعرفه ، اختصاصی خطوط قیمت ، حساب اطلاعات ، ما با تماس ، ما درباره ) ورود صفحه منوهای

 قراردهند. خود کاربران برای را اطلاعات این خود

 قیمت با شرکت از پیامک خرید با ترتیب بدین ، نمایند درآمد کسب پیامک فروش از و کرده ایجاد اختصاصی تعرفه جدول خود پیامک ارسال تعرفه به توجه با میتوانند نمایندگان

 فرمایند. بالاتر های قیمت با گذاری قیمت به نسبت میتوانند مشخص

 بدهند. ایشان به را لازم های دسترسی و مدیریت را کاربران و ( شد نخواهد دریافت ای هزینه هیچ کاربر ایجاد بابت ) کرده ایجاد کاربر شده مشخص تعداد به میتوانند نمایندگان

 نماینده حساب وارد مستقیم و آنلاین صورت به را وجه الکترونیک پرداخت توسط کاربران ترتیب بدین نمایند، اندازی راه سامانه در اختصاصی الکترونیک درگاه میتوانند نمایندگان

 شوند. می شارژ لحظه همان و کرده

 میتواند نماینده هر ترتیب بدین ، بدهند خود دلخواه کاربران به را بانک این از استفاده دسترسی و کرده سامانه وارد امن صورت به را خود ی شماره اطلاعاتی بانک قادرند نمایندگان

 های بانک از سامانه در موجود ای محله بانک و کشور کل موبایل بانک بر علاوه بتوانند تا دارند دسترسی آن به خودش کاربران فقط که باشد داشته را خودش اختصاصی اطلاعاتی بانک

 نمایند. استفاده انبوه ارسال جهت نیز دیگر اختصاصی

 خواهد قادر نماینده بنابراین ، شوند مند بهره نمایندگان ویژه تخفیف از و کرده خریداری اختصاصی شماره آنلاین صورت به شماره سفارش بخش طریق از بود خواهند قادر نمایندگان

 نماید. ارائه خود کاربران به بالاتری قیمت با را خطوط بود

 های گزارش ، ارسال های شرازگ) گیری گزارش انواع همچنین ، نمایند مانیتور را خود کاربران کل های فعالیت و ها پیامک میتوانند مدیریت اختصاصی پنل کنترل طریق از نمایندگان

 باشد. می پذیر امکان زمانی مختلف های بازه در و روزانه صورت به و...( مالی

 لاگین صفحه مشاهده بدون کاربرانشان و داده قرار خودرا دلخواه سایت افزار نرم پیشفرض لاگین صفحه از استفاده جای به میتوانند Redirect URL امکان طریق از نمایندگان

 نمایند. لاگین پنل داخل نماینده سایت طریق از مستقیما پیشفرض

 همکار و ها تیکت به پاسخگویی برای همکار یک میتوانید مثال عنوان به ، نمایید واگذار دیگری کاربر به را خود مدیریتی کارهای از بخشی تا میدهد را امکان این شما به همکار پنل

 پنل از بخشی به یک هر که کرده تعریف مدیر چندین میخواهند که است نمایندگانی مناسب بخش این ، بدهید ایشان به را لازم های دسترسی و کرده ایجاد مالی مسائل برای دیگری

 باشند. داشته دسترسی سامانه مدیریت

 گردد پنل وارد خودکار صورت به شما سود شماره ثبت از پس بود خواهید قادر شماره گذاری قیمت بخش طریق از

 لاگین صفحه مشاهده بدون کاربرانشان و داده قرار خودرا دلخواه سایت افزار نرم پیشفرض لاگین صفحه از استفاده جای به میتوانند Redirect URL امکان طریق از نمایندگان

 نمایند. لاگین پنل داخل نماینده سایت طریق از مستقیما پیشفرض

 لاگین صفحه مشاهده بدون کاربرانشان و داده قرار خودرا دلخواه سایت افزار نرم پیشفرض لاگین صفحه از استفاده جای به میتوانند Redirect URL امکان طریق از نمایندگان

 نمایند. لاگین پنل داخل نماینده سایت طریق از مستقیما پیشفرض

 قیمت را شماره مختلف های قیمت ( نمایندگان و کاربران ) مختلف کاربری های گروه برای و مختلف های شماره برای بود خواهند قادر شماره گذاری قیمت بخش طریق از نمایندگان

 گردد. می پنل وارد خودکار صورت به شما سود شماره ثبت از پس و داده سفارش را شماره مستقیما شما ی نماینده کاربران حتی و نمایندگان و کاربران ، کنند گذاری

 مهم های ویژگی

 رایگان فروش سایت + تومان 700,000 نمایندگی پنل هزینه

 شد. خواهد ارائه دریافت و ارسال جهت رایگان، 5000 اختصاصی شماره دو نمایندگان از یک هر به

 می ارائه امانی صورت به استفاده و کاربران به تخصیص جهت 5000 عمومی شماره یک و رند رقمی 8 رند 1000 عمومی شماره یک ، رند 3000 عمومی شماره یک نمایندگان از یک هر به

 گردد.

 با خط نماینده کاربر که صورتی در و بوده رایگان خطوط دهند اختصاص خود کاربران به تا میشود داده 5000 شماره پیش با رقمی 14 اختصاصی خط محدود نا تعداد به نماینده هر به

 شد. خواهد تخفیف درصد 20 تا 10 شامل نمایندگان برای خطوط قیمت بخواهد دلخواه رقم تعداد و دلخواه شماره پیش

 ( شماره 100 از بیش به لاسرا) انبوه ارسال و سامانه( در موجود اطلاعاتی بانک به لاسرا) ای منطقه ارسال بخش در فقط عمومی های شماره از عمومی و اختصاصی شماره تفاوت

 قرار کاربرانشان و نمایندگان اختیار در امانی صورت به ها شماره این همچنین ، ندارند نیز دریافت قابلیت و بوده مشترک کاربران تمامی بین در ها شماره این ، نمود استفاده میتوان

 میگیرد.

 ! دهید رونق خود کار و کسب به

 کنید. شروع حالا همین
 عالی بسیار زمینه و است، شده تبدیل انسان زندگی از ناپذیر جدایی بخش به همراه تلفن اینکه به توجه با

 تواند می اس ام اس پنل خرید بنابراین است، آورده وجود به خدمات ارائه و تبلیغات، مشتری، با ارتباط برای

 باشد. مطمئن و مستقل کار و کسب شروع برای خوبی بسیار پیشنهاد

021-41238 
 بگیرید. تماس ما با رایگان مشاوره برا

 بگیرید. تماس ما با اس ام اس پنل خرید و انبوه پیامک ارسال زمینههای در مشاوره جهت هستیم، گرمتان صدای میزبان 021-41238

 ما با ارتباط اصلی های لینک کیفیت با و ارزان اس ام اس پنل

 پیامکی سامانه مقالات پیامک ارسال تعرفه info@niazpardaz-sms.com نیازپرداز پیامکی سامانه

 ما با تماس اس ام اس پنل سفارش
 متنوع خدمات و است مخابرات از کوتاه پیام واسطه بی مجری نیازپرداز سامانه

 نماید. می ارائه جامع و اختصاصی ارزان، اس ام اس پنل یک در را کوتاه پیام کاتالوگها اس ام اس خطوط تعرفه

 مشتریان پیامکی سامانه خرید تعرفه بخواهید. نیازپرداز از را اس ام اس پنل قیمت بهترین و امکانات بهترین

 متداول سوالات اس ام اس پنل نمایندگی
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