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Σε αυτή την αναφορά θα γνωρίσετε την καλύτερη μέθοδο για να κερδίζετε ένα πολύ 

σεβαστό εισόδημα κάθε μήνα, το affiliate marketing. 

Το affiliate marketing προσφέρει την δυνατότητα να ξεκινήσει κανείς από το απόλυτο μηδέν 

και να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο και σταθερό εισόδημα κάθε μήνα. 

Ακούγεται υπερβολικό; 

Δεν είναι. Διαβάστε όσα ακολουθούν και κρίνετε μόνοι σας. 

Το affiliate marketing αποτελεί μία 

τεράστια ευκαιρία. 

Πρόκειται για μια μέθοδο προώθησης 

προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν πρέπει 

σε καμία περίπτωση να συγχέεται με το 

MLM marketing ή με κάποιο άλλο είδος 

πυραμίδας. 

Μπορεί να εφαρμοστεί αποκλειστικά 

μέσω internet, δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος και αυτή την στιγμή το χρησιμοποιούν όλες σχεδόν οι μεγάλες εταιρίες, όπως για 

παράδειγμα το eBay, η MasterCard και Microsoft. 

Το affiliate marketing είναι μια τεράστια ιδέα, η οποία γεννήθηκε από CDnow, εξελίχτηκε 

από το Amazon και στην συνέχεια υιοθετήθηκε από όλο τον πλανήτη. 

Ο αντίκτυπος που έχει σε όλες τις πλευρές του διαδικτύου είναι τεράστιος.  

Συνέβαλε στην τεράστια αύξηση του αριθμού των websites τα τελευταία χρόνια, στην 

εξάπλωση της online διαφήμισης και δημιούργησε μία σταθερή πηγή εισοδήματος για 

πάρα πολύ κόσμο. 

Πως λειτουργεί το Affiliate Marketing 

Ας υποθέσουμε πως έχουμε ένα website το οποίο πουλάει προϊόντα και δίνει την 

δυνατότητα μέσω του affiliate marketing, σε όποιον επιθυμεί, να προωθήσει τα προϊόντα 

αυτά και να κερδίσει μία προμήθεια από την κάθε πώληση. 

Όποιος θέλει να προωθήσει τα προϊόντα αυτά θα πρέπει κατά αρχήν να πάρει το 

προσωπικό του affiliate link. 

Στην συνέχεια, θα πρέπει να κατευθύνει μέσω του προσωπικού του link, κόσμο στο website 

που πουλάει τα προϊόντα.  

Όταν κάποιος από τον κόσμο αυτό αγοράσει κάποιο προϊόν, ο affiliate κερδίζει την 

προμήθεια. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα. 
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Ας υποθέσουμε έχετε βρει ένα υποθετικό 

website το www.anysite.com, το οποίο 

προσφέρει affiliate program και θέλετε να 

προωθήσετε τα προϊόντα ή την υπηρεσία που 

πουλάει το συγκεκριμένο site.  

Παίρνετε λοιπόν το προσωπικό σας affiliate link 

και το δημοσιεύετε. 

Όποιος κάνει click σε αυτό το link θα 

κατευθύνεται στο anysite.com . Με το affiliate 

link το anysite.com αναγνωρίζει ότι ο πελάτης 

ήλθε από εσάς και αν αγοράσει το προϊόν κερδίζετε την συμφωνημένη προμήθεια. 

Πως τώρα αναγνωρίζει το anysite.com πως ο πελάτης ήλθε από εσάς;  

Με το που κάνει κάποιος click στο affiliate link σας, τοποθετείται στον υπολογιστή του ένα 

cookie, το οποίο είναι ένα μικροσκοπικό αρχείο που περιέχει τον προσωπικό σας κωδικό 

και μια ημερομηνία λήξης.  

Το anytime.com διαβάζει στο cookie τον κωδικό σας και έτσι μπορεί και βλέπει ποιος 

έστειλε τον επισκέπτη.  

Η ημερομηνία λήξης χρησιμεύει στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιστρέψει απευθείας 

στο anysite και πραγματοποιήσει την αγορά στο μέλλον. 

Eξηγούμαι… 

Ας υποθέσουμε πως κάποιος κάνει click στο affiliate link σας, μεταβαίνει στο anysite.com 

και λέει χμ πολύ ενδιαφέρον, όμως τώρα δεν έχω τα χρήματα να το αγοράσω.  

Μετά από 2 εβδομάδες, επισκέπτεται ξανά το anysite.com απευθείας όμως, χωρίς να κάνει 

click στο affiliate link σας και αγοράζει το προϊόν. Αν το cookie δεν έχει λήξει, κερδίζετε την 

προμήθεια. 

Τα cookies διαρκούν από 1 εβδομάδα έως χρόνια,  η μέση τους διάρκεια είναι οι 2-3 μήνες 

και είναι θέμα καθαρά της πολιτικής που ακολουθεί η κάθε εταιρία. 

Το οικονομικό σκέλος 

Ας δούμε τώρα το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης που φαντάζομαι σας ενδιαφέρει 

περισσότερο. 

Υπάρχουν 4 διαφορετικά είδη προμήθειας με τα οποία μπορείτε να κερδίσετε χρήματα. 

Το pay per sale, με το οποίο πληρώνεστε για κάθε πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση και αυτή που προσωπικά χρησιμοποιώ συνήθως. Προσφέρω 

40% προμήθεια για κάθε πώληση. 
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Η προμήθεια είναι υψηλή γιατί πρόκειται για ψηφιακά προϊόντα. Τα ψηφιακά προϊόντα 

κατά κανόνα προσφέρουν υψηλές προμήθειες, ενώ τα φυσικά προϊόντα χαμηλότερες. 

To pay per click σημαίνει πως πληρώνεστε για κάθε click που γίνεται στο affiliate 

link σας. 

Αρκετά δημοφιλή τα προηγούμενα χρόνια που πλέον τείνει να εκλείψει.  

To pay per lead σημαίνει πως πληρώνεστε για κάθε δωρεάν επαφή που παράγετε. 

Χρησιμοποιείται συνήθως για εγγραφές σε newsletters.  

Προσπαθώ για παράδειγμα να δημιουργήσω μία μεγάλη λίστα από emails και δημοσιεύω 1 

σελίδα στην οποία υπάρχει μία φόρμα εγγραφής σε ένα newsletter. 

Οι affiliates στέλνουν κόσμο με τα link τους σελίδα αυτή και κερδίζουν ένα ποσό για κάθε 

εγγραφή. 

Το ποσό συνήθως κυμαίνεται από 0,40 έως 1,20 ευρώ. Μοιάζει μικρό, όμως για να 

κερδηθεί δεν απαιτείται να γίνει κάποια πώληση. 

Αυτό που απαιτείται είναι κάποιος να βάλει το email του σε μια φόρμα εγγραφής που είναι 

δωρεάν. 

Με το pay per action πληρώνεστε αν ο επισκέπτης προβεί σε όποια πράξη επιθυμεί 

η εταιρία να προβεί.  

Αυτή πράξη μπορεί να είναι η εγκατάσταση μιας δωρεάν toolbar, η συμπλήρωση μιας 

έρευνας ή οτιδήποτε άλλο. 

Φυσικά θα έχετε πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες όπως πόσα clicks έγιναν στο 

affiliate link σας, πόσα χρήματα έχετε κερδίσει κλπ. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται είτε 

μέσω PayPal είτε με ταχυδρομική επιταγή. 

Ελπίζω να έχετε μια καλή ιδέα του τι είναι το affiliate marketing και πως λειτουργεί. Αν το 

τοπίο είναι ακόμα θολό δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Συνεχίστε να διαβάζετε και όλα σύντομα θα ξεκαθαρίσουν. 

Που θα βρείτε affiliate προϊόντα να προωθήσετε 

Αυτό είναι εύκολο! Ακολουθεί μία λίστα με τα μεγαλύτερα affiliate networks. Τα affiliate 

networks είναι κατάλογοι οι οποίοι περιλαμβάνουν εκατοντάδες affiliate προϊόντα.  

Απλά γράφεστε δωρεάν στα networks και έχετε άμεση πρόσβαση σε χιλιάδες προϊόντα. 

Ας τα δούμε: 
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Affiliate networks του εξωτερικού: 

1) Clickbank 

2) Commission Junction 

3) LinkShare 

4) PepperJam 

Ελληνικά Affiliate Networks 

1) Linkwise 

2) ClickBanner 

3) AffiliateMotion 

4) ForestView 

Ακόμα και αν δεν έχετε κατανοήσει πλήρως τι είναι το affiliate marketing, κάντε μία βόλτα 

στα networks. 

Δείτε τα προϊόντα, παίξτε λίγο με τα links και όλα θα ξεκαθαρίσουν. 

Μερικά websites προσφέρουν affiliate programs, όμως για διάφορους λόγους δεν 

συμμετέχουν στα affiliate networks. 

Αν δείτε κάποιο website και θέλετε να το προωθήσετε, ρίξτε μια ματιά μήπως αναφέρει 

κάπου “affiliates” ή “συνεργάτες”. Εκεί θα περιγράφει την διαδικασία και το πώς θα 

μπορείτε να το προωθήσετε. 

Πως θα τα προωθήσετε 

Πως λοιπόν προωθείς affiliate προϊόντα; Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ας δούμε μερικούς. 

1) Μέσω website 

2) Μέσω Facebook 

3) Με email marketing 

Ας δούμε ένα – ένα ξεχωριστά. 

Affiliate Marketing Μέσω Website 

Το σκεπτικό είναι απλό. Στήνεις ένα website πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα και προωθείς 

σχετικά με το θέμα προϊόντα, σε κόσμο που είναι σχετικός με το θέμα. ?!? 

Πρόκειται για την θεωρία της σχετικότητας! 

Πέρα από την πλάκα το σκεπτικό είναι όντως απλό αν και νομίζω πως πολλοί (λανθασμένα) 

έχουν παγώσει με την σκέψη του δημιουργώ ένα website. 

Σε λίγο θα δείτε γιατί ο φόβος αυτός είναι τελείως αδικαιολόγητος. Για την ώρα ας δούμε 

πως λειτουργεί. 

Ας υποθέσουμε πως δημιουργούμε ένα website με θέμα την φωτογραφία. 

http://makemoneyonline.gr/go/clickbank/
http://makemoneyonline.gr/go/cj/
http://makemoneyonline.gr/go/linkshare/
http://makemoneyonline.gr/go/pepperjam/
http://makemoneyonline.gr/go/linkwise/
http://www.clickbanner.gr/
http://www.affiliatemotion.gr/
http://www.forestview.gr/
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Αρχίζουμε και δημοσιεύουμε περιεχόμενα πάνω στην φωτογραφία. Νέα, διαγωνισμοί, 

φωτογραφίες κλπ, κλπ. 

Το website αυτό θα τραβήξει κόσμο που ασχολείται με την φωτογραφία, επομένως είναι 

λογικό να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε affiliate προϊόντα που έχουν σχέση με την 

φωτογραφία. 

Από την στιγμή που ενδιαφέρονται για την φωτογραφία, θα ενδιαφέρονται και για 

προϊόντα που έχουν να κάνουν με φωτογραφία. 

Το affiliate marketing αλλά και το internet marketing γενικότερα, έχει πολύ να κάνει με την 

στόχευση. 

Πρόκειται για κάτι που παραβλέπουν οι περισσότεροι από όσους ανεβάζουν websites και 

προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα από τα websites αυτά. 

Δημιουργούν ένα website που δεν έχει συγκεκριμένο θέμα, ως αποτέλεσμα δεν έλκουν 

συγκεκριμένο κοινό, ούτε μπορούν να προωθήσουν συγκεκριμένα προϊόντα. 

Απλά προβάλλουν ένα προϊόν που φαινομενικά 

απευθύνεται σε πολύ κόσμο και ελπίζουν να έχουν 

πωλήσεις. Ένα ταξίδι στο Πήλιο για παράδειγμα με 

50% έκπτωση. Όλοι ενδιαφέρονται για τα ταξίδια, 

όμως λίγοι τα αγοράζουν. 

Δεν πρόκειται να πετύχεις κάτι με την 

συγκεκριμένη στρατηγική. Μπορείς να κερδίσεις 

χρήματα για να πιεις ένα ποτό, όχι όμως ένα καλό 

και σταθερό εισόδημα κάθε μήνα. 

Ένα ταξίδι, είναι προϊόν για να προωθήσεις στο 

club των ταξιδιάρηδων. Σε άτομα που έχουν το 

ταξίδι σαν χόμπι. Που έχουν την οικονομική δυνατότητα και τον χρόνο να ταξιδεύουν 

συχνά.  

Στον υπόλοιπο κόσμο δεν είναι και τόσο καλή ιδέα, παρόλο που μοιάζει με προϊόν που 

αφορά πάρα πολύ κόσμο. 

Ο αριθμός τον ατόμων που επισκέπτονται ένα website δεν έχει και τόσο σημασία, όσο έχει 

η ποιότητα των επισκέψεων. 

Λέγοντας ποιότητα, εννοώ το κατά πόσο οι επισκέπτες ταιριάζουν με το κοινό που 

προσπαθείς να στοχεύσεις. 

Στο ίδιο παράδειγμα, ας κάνουμε 2 υποθέσεις. Στην πρώτη, πως έχω 300 επισκέπτες την 

ημέρα και οι 10 από αυτούς έχουν ως χόμπι τα ταξίδια. 

Στην δεύτερη έχω 50 επισκέψεις την ημέρα εκ των οποίων οι 40 έχουν ως χόμπι τα ταξίδια. 

Ποιοι λέτε θα δημιουργήσουν περισσότερες πωλήσεις; Οι 300 ή οι 50; 
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Ανακεφαλαιώνω. 

Δημιουργούμε λοιπόν ένα website, (μην φρικάρεις λέμε) με το οποίο προσπαθούμε να 

στοχεύσουμε ένα συγκεκριμένο κοινό. 

Στην συνέχεια προωθούμε προϊόντα στο συγκεκριμένο αυτό κοινό, τα οποία είναι για το 

κοινό αυτό πάρα μα πάρα πολύ ελκυστικά. 

Affiliate Marketing Μέσω Facebook 

Πρόκειται για το ίδιο σκεπτικό, αντί όμως για website 

δημιουργείς μία fan page στο Facebook, η οποία είναι 

αφιερωμένη, όπως το website, σε ένα συγκεκριμένο 

θέμα. 

Δημιουργούμε για παράδειγμα μία fan page για την 

φωτογραφία και αρχίζουμε να δημιουργούμε κοινό. 

Θα ξεκινήσω ανάποδα. 

Αυτό που δεν πρέπει να κάνετε είναι να αρχίσετε να ανεβάζετε affiliate links και να 

προωθείτε συνεχώς προϊόντα. 

Αντίθετα, θέλετε να ξεκινάτε συζητήσεις, να δημοσιεύετε ποιοτικά σχόλια, να προσφέρετε 

με λίγα λόγια, υπηρεσία στο κοινό σας. 

Το μυστικό στο Facebook είναι η εμπλοκή. Θέλετε ο κόσμος να εμπλακεί στην σελίδα σας. 

Να συμμετέχει, να σχολιάζει, να κάνει likes. Θέλετε να χτίσετε σχέσεις. 

Όταν το κάνετε αυτό, θα μπορείτε να προωθείτε κατά τακτά χρονικά διαστήματα affiliate 

προϊόντα, χωρίς να δημιουργείται καχυποψία. 

Αν το κάνετε σωστά, η σελίδα σας θα αναπτύσσεται συνεχώς και θα αποτελεί για εσάς ένα 

σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. 

Το Email Marketing 

Όταν μιλάμε για χρήματα μέσω internet και 

ψάξουμε να δούμε πιο είναι το μεγαλύτερο 

κεφάλαιο που μπορείτε να δημιουργήσετε, θα 

καταλήξουμε σίγουρα στην email λίστα. 

Όταν ξεκινούσα το άκουγα συνεχώς. Τα χρήματα 

είναι στην λίστα έλεγαν και το έλεγαν πολλοί. 

Προσωπικά αναρωτιόμουν. Πως είναι δυνατόν το 

μυστικό της επιτυχίας να βρίσκεται σε μία λίστα 

από emails; 
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Επίσης έλεγαν πως μία λίστα από emails, είναι σαν άδεια για να τυπώνεις χρήματα κατά 

βούληση. Ακούγεται υπερβολικό, ίσως και να είναι, όμως πρόκειται για ότι κοντινότερο στο 

να τυπώνεις χρήματα μπορεί να υπάρχει. 

Η δύναμη της λίστας είναι τεράστια. Είναι από τα λίγα σταθερά περιουσιακά στοιχεία που 

μπορεί να έχει μία ηλεκτρονική επιχείρηση και το λέω πλέον εκ πείρας. 

Αν δείτε στο blog μου, το 90% των προσπαθειών μου επικεντρώνεται στο χτίσιμο της email 

λίστας. 

Πιθανότατα διαβάζετε αυτή την αναφορά επειδή προσθέσατε το email σας στην λίστα μου. 

Πως λοιπόν χτίζεις μία λίστα από emails; 

Ο ταχύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για να χτίσεις μία email λίστα, είναι με το 

website μίας σελίδας, την λεγόμενη squeeze page. 

Πρόκειται για μία πολύ απλή σελίδα. Το μόνο που περιλαμβάνει είναι μία επικεφαλίδα, 

κείμενο και μία φόρμα εγγραφής. 

Όποιος επισκέπτεται αυτή την σελίδα έχει μόνο 2 επιλογές. Ή πρώτη είναι να βάλει το email 

του και να γραφτεί. Η δεύτερη είναι να φύγει από την σελίδα. 

Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Ούτε άλλα links πάνω στην σελίδα, ούτε διαφημίσεις ούτε 

τίποτα. 

Μία squeeze page προσφέρει κάτι ως αντάλλαγμα για το email.  

Το αντάλλαγμα έχει τεράστια σημασία και μπορεί να είναι οτιδήποτε, αρκεί να είναι πολύ 

ελκυστικό στους επισκέπτες που στοχεύει. 

Μπορεί να είναι ένα video, μία ολιγοσέλιδη αναφορά σαν αυτή που διαβάζετε αυτή την 

στιγμή, μία σειρά από emails  ή οτιδήποτε άλλο. 

Αν για παράδειγμα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία λίστα από emails ατόμων που 

ασχολούνται με την φωτογραφία, μπορούμε να δώσουμε σαν αντάλλαγμα: 3 συμβουλές 

που θα σε κάνουν 3 φορές καλύτερο φωτογράφο, 5 λειτουργίες του Photoshop που θα 

ζωντανέψουν τις φωτογραφίες σου κλπ. 

Δεν έχω ιδέα από φωτογραφία. Όλα αυτά τα βγάζω από το μυαλό μου. Δεν ξέρω αν θα 

είναι καλά ανταλλάγματα, απλά προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε την λογική του 

ανταλλάγματος. 

Το σωστό αντάλλαγμα έχει να κάνει με το πόσο καλά γνωρίζεις το αντικείμενο. 

Αν θέλετε να προσελκύσετε κόσμο πάνω σε ένα αντικείμενο που δεν γνωρίζετε, είτε θα 

πρέπει να το μάθετε, είτε να βρείτε κάποιον που το γνωρίζει. 

Μπορείτε για παράδειγμα να προσφέρετε ως αντάλλαγμα μία συνέντευξη με κάποιον που 

θεωρείται ειδικός. 
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Οι squeeze pages είναι πολύ αποτελεσματικές. Παρουσιάζουν conversion rate έως και 50%. 

Αυτό σημαίνει πως 1 στους 2 επισκέπτες θα κάνει σας δίνει το email του, οπότε δεν 

χρειάζονται και πολλοί επισκέπτες στην squeeze page για να χτίσετε μία πολύ σοβαρή 

λίστα. 

To 50% σαν νούμερο είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Ένα conversion όμως της τάξεως του 

20% και 30% δεν είναι και τόσο δύσκολο. 

Νομίζω θα βοηθούσε αν βλέπαμε μερικά αληθινά παραδείγματα. 

 

Αυτή είναι μία squeeze page του Brendon Burchard. 

Όπως βλέπετε δεν περιέχει και πολλά πράγματα. Ένα λογότυπο, μία επικεφαλίδα, ένα 

video, λίγο κείμενο, μία φόρμα εγγραφής και ένα κουμπάκι like. 

Σε γενικές γραμμές, η προσθήκη του video σε μία squeeze page, δίνει χαμηλότερο 

conversion rate, όμως αν γνωρίζεις πώς να το αξιοποιήσεις σωστά, προσφέρει την αίσθηση 

οικειότητας που είναι πολύ σημαντική. 

Ας δούμε την επόμενη. 
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Αυτή είναι του Gideon Shalwick. 

Όπως μπορείτε να δείτε, το αντάλλαγμα είναι μία αναφορά πάνω στο video blogging. 

Πάνω κάτω έχουμε τα ίδια στοιχεία. 

Επικεφαλίδα, ένα γραφικό (που μπορείς να βάλεις κάποιον να στο δημιουργήσει με 20 

ευρώ), μία επικεφαλίδα, κείμενο, bullet points και μία φόρμα εγγραφής. 

Ας δούμε μία ακόμα. 
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Αυτή είναι του Dan Radcliff και έχει να κάνει με το Golf. 

To video που βλέπετε δεν παίζει. Είναι μία φωτογραφία στην οποία αν κάνεις click, 

πετάγεται ένα κείμενο που γράφει πως για να δεις το video, θα πρέπει να βάλεις το όνομα 

και το email σου στα δεξιά της οθόνης. 

Τα γραφικά σε μία squeeze page παίζουν τον ρόλο τους, όμως δεν είναι και τόσο 

σημαντικά. 

Τα 2 σημαντικότερα στοιχεία, είναι η επικεφαλίδα και το αντάλλαγμα. 

Για παράδειγμα, η ακόλουθη squeeze page είναι αυτή που μου δίνει το καλύτερο 

conversion rate. 

Έχω δοκιμάσει αρκετές με πολύ καλύτερο design από αυτές που βλέπετε, όμως καμία δεν 

αποδίδει σαν αυτή. 
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Σε αυτό το σημείο θέλω να πω λίγα πραγματάκια όσο αναφορά τον φόβο που φαντάζομαι 

υπάρχει πάνω στην δημιουργία ιστοσελίδων. 

Κατά αρχήν είναι εύκολο. Πραγματικά είναι. 

Μέχρι και πρόσφατα, το να δημιουργήσεις μόνος σου ένα website ήταν αρκετά πολύπλοκο. 

Έπρεπε να ξέρεις προγραμματισμό και να βγάλεις τα μάτια σου στην οθόνη. 

Πλέον, εδώ και περίπου 2 χρόνια έχει απλοποιηθεί αρκετά. Μπορείς να έχεις ένα 

επαγγελματικό στην όψη website μέσα σε μισή ώρα, χωρίς να έχεις καμία γνώση 

προγραμματισμού. 

Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την επιτυχία.  

Έχω διαβάσει αμέτρητα βιβλία, έχω μελετήσει επιτυχημένους ανθρώπους, τους έχω 

ρωτήσει διάφορα που έχουν να κάνουν με το γιατί κάποιοι είναι επιτυχημένοι και κάποιοι 

άλλοι όχι και έχω καταλήξει σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. 
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Ο περισσότερος κόσμος έχει την εντύπωση πως είναι θέμα ευφυΐας. Η δείκτης νοημοσύνης 

βοηθάει, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ο παράγοντας που κάνει την διαφορά. 

Έχω γνωρίσει πολύ επιτυχημένους ανθρώπους στην ζωή μου. Κάποιοι ήταν πολύ έξυπνοι, 

κάποιοι όμως δεν ήταν και τόσο. 

Άλλοι είναι οι παράγοντες που πραγματικά μετράνε. Ένας από αυτούς είναι η 

αποφασιστικότητα. 

Οι επιτυχημένοι βλέπουν τι πρέπει να κάνουν για να πετύχουν ένα στόχο και αν δεν 

γνωρίζουν κάτι από αυτά που πρέπει να κάνουν, ξεκινούν και το μαθαίνουν. 

Ο κόσμος που δεν είναι και τόσο επιτυχημένος, βλέπει τι πρέπει να κάνει για να πετύχει ένα 

στόχο και αν δεν γνωρίζει κάτι από αυτά που πρέπει να κάνει, λέει «δεν μπορώ να το 

κάνω». 

Αν δεν γνωρίζετε λοιπόν πώς να δημιουργήσετε μία squeeze page, πρέπει να το μάθετε. 

Είναι πραγματικά εύκολο. 

Στέλνουμε κόσμο λοιπόν σε μία squeeze page και ξεκινάμε να χτίζουμε μία λίστα από 

emails. 

Στην συνέχεια προωθούμε affiliate προϊόντα και υπηρεσίες στην λίστα αυτή και κερδίζουμε 

χρήματα. 

Όπως και στο Facebook, το σκεπτικό είναι το χτίζω σχέσεις με την λίστα. 

Να μοιραστούμε μαζί με τον κόσμο που έχει γραφτεί, πολύτιμα και πολύ ενδιαφέροντα 

περιεχόμενα. 

Να βλέπουν τα email σας σαν καλοδεχούμενα. Να τα ανοίγουν και να τα διαβάζουν. 

Όταν το πετυχαίνεις αυτό, κερδίζεις ένα πολύ σεβαστό και σταθερό εισόδημα κάθε μήνα. 

Βρείτε ένα μέντορα 

Αυτό είναι λοιπόν το affiliate marketing. Ένα μέσο για να δημιουργήσετε μία πολύ επικερδή 

επιχείρηση χωρίς κανένα ουσιαστικό κόστος. 

Σε αυτό το σημείο έχω 2 συμβουλές να σας δώσω. 

Συμβουλή νο1: Ξεκινήστε να χτίζετε μία email λίστα. 

Είναι ένα απίστευτα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. 

Εκτός από την squeeze page, μπορείτε να δέχεστε έγγραφές email και στο Facebook. 

Μπορείς σε μία fan page στο Facebook να έχεις φόρμα εγγραφής σε email λίστα. 

Συμβουλή νο2: Βρείτε κάποιον να σας βοηθήσει. 

Ένας μέντορας είναι απαραίτητος. 



 

© Copyright @ makemoneyonline.gr 

Διάβαζα για μία έρευνα που έγινε στην Αμερική πριν από λίγες ημέρες και το πόρισμα ήταν 

πως με ένα μέντορα υπάρχουν 845% περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. 

Εγώ σας προτείνω τον Chris Farrell. 

Έχει βοηθήσει χιλιάδες κόσμο να ξεκινήσει από το μηδέν και να δημιουργήσει σταθερό 

εισόδημα μέσω internet. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. 

Εκτός από καθοδήγηση, θα σας λύσει και τα τεχνολογικά προβλήματα. 

Με την καθοδήγηση του Chris, μέσα σε 1 ώρα θα έχετε έτοιμο website και θα αρχίσετε να 

χτίζετε την λίστα από emails. 

Συμπεριφερθείτε με σεβασμό 

Μην ξεχνάτε να σέβεστε τον κόσμο στην λίστα σας. Να τους αντιμετωπίζετε σαν 

ανθρώπους και όχι σαν emails. 

Μην ξεχνάτε πως το κλειδί της επιτυχίας είναι στην δημιουργία σχέσεων. Στην 

συναισθηματική σύνδεση και ταύτιση με την λίστα σας. 

Τέλος, για να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, πρέπει να σας πω πως τα links για το site 

του Chris είναι affiliate links. 

Αυτό, όπως έχετε πλέον μάθει, σημαίνει πως αν γραφτείτε στο site του Chris, εγώ θα 

κερδίσω κάποια προμήθεια. 

Δεν τον προτείνω για την προμήθεια. Θα μπορούσα να προτείνω οποιονδήποτε άλλο. 

Ο Chris είναι πραγματικά κατά την γνώμη μου ο καλύτερος δάσκαλος για κάποιον που 

ξεκινάει από το μηδέν και πραγματικά θα σας βοηθήσει να κερδίσετε χρήματα. 

Αυτά λοιπόν για το affiliate marketing. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που 

ξοδέψατε διαβάζοντας αυτή την αναφορά. 

Ελπίζω να αποδειχτεί για εσάς το έναυσμα για ένα πολύ επικερδές μέλλον, το οποίο 

παρεμπιπτόντως θα αλλάξει, μόνο αν εσείς το αλλάξετε. 

Τα λέμε σύντομα... 
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