الربح من رفع الملفات على االنترنت:
شكرا لك على تحميلك لهذا الكتاب فأنت قمت للتو بإضافة رصيد لموقع لجوء !!
هذا هو المبدأ األساسي للكسب من رفع الملفات على االنترنت.
الكثير منا يقوم بمشاركة ملفات او برامج أو ألعاب مع أصدقائه عن طريق رفع هذه الملفات إلى إحدى مواقع الرفع
المشهورة مثل رابيد شير أو زيد شير أو غيرها ثم يقوم بإرسال وصلة التحميل إلى أصدقائه للمشاركة.
اآلن بإمكانك االستمرار بفعل ذلك مع شركة زيدو ولكن بفرق بسيط واحد وهو أنك تكسب المال مقابل رفعك لتلك الملفات
على موقهم ومشاركتها مع أصدقائك أو غيرهم.
المبدأ بسيط جدا  :سجل بموقع  Zidduومن ثم قم برفع ملف ما أو لعبة أو فيديو ..الخ  ,ومن ثم شارك هذا الرباط مع
أصدقائك أو في المنتديات .وعندما يقوم هؤالء بتحميل ملفك ستكسب أنت المال عن كل تحميلة .تكمن قوة موقع زيدو بأنه
غير مزعج نهائيا لمن يريد تحميل الملفات عن طريقة فليس هناك استبيان يجب ملئه أو أي إعالن يجب الضغط عليه
كباقي مواقع التحميل "الرخيصة" .وتعتبر سيرفراته من أسرع سيرفرات مواقع التحميل ومصنف ثالث عالميا.
سنقوم في لجوء بشرح هذه العملية بالتفصيل وقد قمنا باختيار شركة زيدو ألنها عمليا عمالقة شركات التحميل الحالية ,
وشركة موثوقة تدفع لعمالئها منذ سنين بما فيهم نحن في لجوء .ومن ميزات هذه الشركة أنه بمقدورك رفع أكثر من ملف
بنفس الوقت و ليس هناك حد أقصى لكمية الملفات التي بإمكانك رفعها.
لن نطيل عليكم ( كما فعلنا في قسم الربح من شركات اإلعالن  ) وسنبدأ بشرح التسجيل بشكل فوري وبالصور.
في البداية إضغط هنا للتسجيل في الشركة <<< التسجيل في شركة زيدو >>>

بعد أن تقوم بمليء هذه البيانات والضغط على  submitسيقوم الموقع بإرسال بريد الكتروني لك لتأكيد التسجيل ( كأي
موقع آخر )
تماما كما في الصورة التالية

مبروك لقد انتهيت من عملية التسجيل واآلن عليك البدء بالكسب وذلك عن طريق رفع ملف معين
كما هو موضع بالصورة التالية

بعد رفع الملف سيقوم الموقع بتزويدك بوصلة التحميل التي بأمكانك وضعها بالمنتديات أو ارسالها ألصدقائك عبر فيس
بوك أو غيره
وعند قيام أحد أصدقائك بالضغط على الرابط سيرى الصورة التالية

وعند انتهاء تحميل صديقك للمف سترى أن رصيدك قد زاد في الموقع وبإمكانك سحب هذا الرصيد عند وصولك لمبلغ
 $02على األقل ( يمكن تحصيل هذا الملف في ساعة واحدة إن اتبعت االستراتيجيات الصحيحة )

استراتيجيات زيادة الربح من رفع الملفات:
هناك العديد من االستراتيجات التي يطبقها المستخدمين لزيادة ربحهم من هذه الطريقة سنذكر إدناه بعض منها والتي
تتناسب مع أخالقيات العمل في لجوء.
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قم بالتسجيل في عدة منتديات عربية ومن ثم قم بكتابة مواضيع تشرح عن الملف الذي رفعته ( إن كان لعبة أو
فيديو أو برنامج ...الخ ) وتجنب نشر رابط ملفك بشكل عشوائي ألنه سيسبب النفور من المستخدمين
إن كان حجم ملفك كبير قم بتقسميه إلى عدة ملفات وذلك عن طريق برامج تقسيم الملفات المجانية ومن ثم رفع
هذه األقسام إلى زيدو وبهذا سيكون على المستخدم تحميل جميع األقسام وبذلك سيزيد رصيدك.
تجنب رفع ملفات البرامج المهكرة ألن شركة زيدو لها سياسة صارمة ضد هذه األمور
قم بنشر رابط ملفك في التورنت ( برنامج مشاركة الملفات) وذلك عن طريق رفع ملفك إلى زيدو ومن ثم نسخ
الرابط إلى ملف نصي  txtومن ثم مشاركة هذا الملف النصي في التورنت
دائما وأبدا حاول رافع ملفات مميزة ترغب القارئ في تحميلها ( كتب إلكترونية جديدة  ,ألعاب خفيفة  ,برامج
مجانية )
في النهاية ستجد نفسك تقوم بالدخول إلى حسابك يوميا إلى زيدو وترى عدد مرات التحميل لملفاتك وسترى أي
أكثر الملفات تحميال وبذلك ستطور استراتيجياتك بنفسك )
مالحظة أخيرة  :يتم سحب المبالغ التي قمت بها إلى أي بنك الكتروني بتعامل معه زيدو كبي باي أو باييز أو
موني بوكرز أو عن طريق شيك يصلك في أي مكان في العالم
إن كنت موجود في سوريا وال تستطيع فتحب حساب بنك الكتروني فقم بالتواصل معنا وسندلك على طريقة
لسحب أموالك عن طريق حواالت مالية ( ويسترن يونيون ) عن طريق إرسال إيميل للجوء على العنوان
التاليinfo@lojo2.com :
نتمنى لكم كسبا سريعا وممتعا 
فريق عمل لجوء

