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Kilka Słów Wstępu
Już za chwilę poznasz jeden z najprostszych sposobów na zarobienie kasy,
dzięki której będziesz mógł zarabiać, wystartować w programach
inwestycyjnych lub uruchomić swoją płatną reklamę. Powiem Tobie o
wykorzystaniu produktów bankowych do zgarnięcia ponad 2000 zł (do 4000
zł), oczywiście bez inwestowania swoich pieniędzy. Potrzebujesz do tego
kilku godzin własnej pracy! Dzięki tej banalnej metodzie możesz wreszcie
zgromadzić pierwsze $1000 i spokojnie rozwijać swój plan inwestycyjny…
Gdybym miał teraz wrzucić wersję skróconą tego poradnika, napisałbym tak:
zarabiasz na zakładaniu kont bankowych i pobieraniu pożyczek (chwilówek),
za co otrzymujesz prowizję od sieci afiliacyjnej, w wyniku polecenia
określonych produktów bankowych.

Sieci Afiliacyjne
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Sieci Afiliacyjne
Przed przystąpieniem do zakładania kont i wnioskowania o pożyczki musisz
wybrać sieć afiliacyjną. Sporo tego funkcjonuje na naszym rodzimym rynku z
różnym zakresem ofert. Oto sieci afiliacyjne, które polecam: money2money,
comperialead, webepartners, leadstar, adcredy, tmefekt, doaffiliate.
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Konta Bankowe
Sieci afiliacyjne płacą swoim partnerom (Tobie) od 50 zł do 150 zł za
założenie konta bankowego - wystarczy, że zrobisz to z własnego linka
partnerskiego. Niektóre sieci afiliacyjne mają sporo tego typu ofert, a Ty
wybierasz te konta bankowe, które są prowadzone za 0 zł. Następnie po
okresie wymaganym zamykasz założone konto bankowe.
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Pożyczki Chwilówki
Drugi temat to pożyczki. Sieci afiliacyjne płacą za ich polecanie od 50 do 300
zł w zależności od firmy kredytowej. W większości ofert pierwsza pożyczka
jest za 0 zł i bez problemu wyszukasz ich kilkanaście w swoim panelu sieci
afiliacyjnej. Następnie składasz wniosek, firma przelewa Ci na konto kasę
(pożyczkę), a Ty następnego dnia spłacasz ją i masz naliczoną prowizję.
Pamiętaj! Wnioskuj o kwotę nieco wyższą od minimalnej, ponieważ będzie to
wyglądało nieco wiarygodniej...

Kilka Uwag Technicznych
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Kilka Uwag Technicznych
W różnych sieciach afiliacyjnych, są różne wymagania regulaminowe, co do
zakładania kont i wnioskowania o pożyczki. Zanim złożysz wniosek
przeczytaj jakie wymagania trzeba spełnić byś miał naliczoną prowizję. Jest
to kilka zdań, ale bardzo istotnych zdań...
Podobnie jak z czytaniem o prowizjach sprawa ma się z czytaniem informacji
o warunkach prowadzenia konta bankowego i spłaty pożyczki. Wybieraj
konta, które są prowadzone za zero złotych i wnioskuj o chwilówki, które
oferują zerowe koszty za udzielenie pierwszej pożyczki.
Rozliczenia przeważnie generowane są w cyklach miesięcznych, więc robota
którą zrobisz będzie skutkować dla Ciebie wpływem kasy w następnym
miesiącu...
By zwiększyć dochody w tej metodzie - poproś rodzinę, domowników, by
wsparli Twoją akcję, oczywiście z Twojego linka partnerskiego. Dodatkowo
co jakiś czas sprawdzaj nowe oferty, które pojawiają się w Twoim panelu
sieci afiliacyjnej.
Pamiętaj również - tak na wszelki wypadek! Po każdym złożonym wniosku
wyczyść historię przeglądarki z cookies, a ponadto wnioskuj naprzemiennie z
przeglądarek chrome, firefox, a nawet wykorzystaj do tego celu swój telefon.
Podobnie z internetem - jeżeli masz możliwość, to raz korzystaj z internetu
kablowego, komórki, po to, by był inny adres IP. Wszystko to ma jeden cel stworzyć aurę naturalności w tym co robisz...
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Klient Powracający
A teraz mała wisienka na torcie! Na pożyczkach można zarabiać
wielokrotnie. Wiem - mało kto o tym mówi. W swoim panelu afiliacyjnym
możesz sprawdzić, które firmy (NIE WSZYSTKIE!) i ile płacą za klientów
powracających. To dobra wiadomość, ale kosztuje to nieco więcej pracy…
Procedura polega na wzięciu kolejnej pożyczki z linka partnerskiego (np. po
miesiącu od poprzedniej) w tej samej firmie. Ale… Jest to już pożyczka
oprocentowana (obarczona kosztami) i generalnie nie opłaca się - chyba, że
zrezygnujesz z umowy. Tak! Masz taki przywilej, który mówi: klient ma pełne
prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od przyznania pożyczki i w
ciągu kolejnych 30 dni osoba rezygnująca musi zwrócić pożyczoną kwotę.
Dla ułatwienia podpowiem Tobie, że każda firma udzielająca pożyczki
załącza wzór odstąpienia od umowy - wystarczy więc wpisać swoje dane
i przesłać skan odstąpienia na wskazany adres email…
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Nota Prawna
Ten materiał ma pomóc Ci osiągnąć sukces, ale musisz mieć świadomość,
że pomimo, iż prezentowane są tutaj praktyczne rozwiązania, to nie są one
jednakowo skuteczne dla wszystkich. Wszelkie porady należy szczegółowo
przeanalizować, porównać z własnym przypadkiem i dopiero wprowadzić w
życie. Podjęcie jakichkolwiek działań jest Twoją odpowiedzialnością…

