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המכללה למוצרי מידע
באינטרנט

מידע לשותפים



מהי תוכנית שותפים?
 

באדר יוצאת השקה חגיגית של תוכנית השותפים
לכבוד שנתיים למכללה, 

כדי שגם אתם תוכלו להרוויח כסף מרישום
מנויים חדשים למכללה.

 
תוכנית השותפים מאפשרת לכם

 להרוויח עמלות קבועות בכל חודש לפי כמות
המנויים שהפניתם אל המכללה

 



 הכנסה חודשית קבועה!

 
אתם ממשיכים לקבל את העמלות 

כל זמן שהמנויים שנרשמו דרככם מנויים למכללה. 
(וזה יכול להיות במשך שנים...)

 
אפשר להפיץ פעם אחת, 

להכניס הרבה מנויים, 
ואז להמשיך לקבל על זה כסף גם בעוד חודשים

רבים, כשאתם כבר תשכחו שעשיתם את זה. 
 

ככל שיותר מנויים  שנרשמו דרככם פעילים במכללה,
גובה העמלה על כל אחד מהם הוא גבוה יותר.  

 



למי התוכנית מתאימה?
 

יעוץ עסקי
בניית אתרים
קידום אתרים

קורסים דיגיטליים
וידאו

כתיבת תוכן
קופיריטינג

מדיה חברתית
אנשים רגילים שרוצים הכנסה קבועה כשותפים

האם אתם יכולים למצוא את עצמכם ברשימה הבאה?
 



למה כדאי לכם להכנס 
לתוכנית השותפים:

הכנסה חודשית מתוכנית המנויים
אתם ממשיכים לקבל כסף בכל חודש כל עוד המנוי שהבאתם  ממשיך

להיות מנוי במכללה למוצרי מידע באינטרנט

דרגות מתקדמות  - עמלות גבוהות
ככל שיש לכם יותר מנויים תחתיכם, יש לכם אחוז  עמלה גבוהה יותר

על כולם, כך שאתם מקבלים יותר כסף בכל חודש. 

בונוסים על מעבר בין דרגות
בונוסים חד פעמיים כספיים, כאשר אתם מגדילים את כמות המנויים

תחתיכם, כך שאתם מקבלים בונוס חד פעמי נוסף על ההכנסה הרגילה.

שמירת נרשמים לאורך זמן
כל אדם שנרשם תחת השותף שלכם, נשמר לכם גם אם הוא לא קנה

מיד, וכאשר הוא יקנה הוא יהיה מנוי תחתיכם, ואתם תתחילו להרוויח
עליו כסף בכל חודש.  



איך זה עובד
תהליך הרישום של מנוי במכללה 

תחת החשבון שותף שלכם

***אדם מחליט להיות מנוי
במכללה

רישום למכללה

האדם נרשם
לרשימת התפוצה 

רישום כליד**

*קישור יחודי שיסופק
לכם בתוכנית השותפים

באתר

לחיצה על
הקישור

*המידע שמתקבל מהקישור נשמר באתר למשך 30 ימים כל עוד הליד לא מחק את הקוקי מהמחשב שלו
**ליד הוא אדם שנרשם לרשימת תפוצה, כך שהוא מתעניין פוטנציאלי במוצר

***ברגע שנרשם ליד על השם שלכם, הוא נשמר לכם עד שהוא מחליט להרשם, גם אם הוא לחץ על קישור של מישהו אחר. 

אתם מקבלים כסף בכל
חודש כל עוד הוא

ממשיך להיות רשום
למכללה

עמלה 
חודשית 

1234



מה זה המכללה?

להנגיש את הידע לכל אדם שרוצה לבנות עסק מבוסס מוצרי מידע
באינטרנט. 

המטרה

לבנות קהילה תומכת להפצת ידע עבור אנשים שזקוקים לו

ן  החזו

תוכנית לימודים מותאמת אישית, בקצב אישי לכל אדם במקום שבו הוא
נמצא, על פי שיטת 5 שלבי הפירמידה של בניית עסק אוטומטי באינטרנט.

 
 

הדרך

התוכן

מאות שעות של הדרכות וידאו, מאורגנים בתוך קורסים דיגיטליים נפרדים
לפי תוכנית הלימודים,עזרים, כלים, והנחיה לפי קצב אישי. 



מהם התכנים של 
המכללה?

(וורדפרס) בניית אתרים 
הוצאה לאור של קורסים דיגיטליים

הכנת ספרים דיגיטליים
בניית רשימת תפוצה של אימייל

שימוש בטכנולוגיה גם לטכונפוביים
כלי עזר אוטומטיים שכותבים לכם תכנים (המנטורים)

שיווק ברשתות חברתיות
וידאו באינטרנט

כתיבה שיווקית
טכניקות מתקדמות למכירה אוטומטית

תוכניות שותפים (אפיליאט)
ועוד...

כל מה שצריך לדעת, כדי להקים עסק דיגיטלי אוטומטי,
מבוסס מוצרי מידע באינטרנט

 



מה מיוחד
במכללה?

למה אנשים נרשמים
למכללה?

תוכנית לימודים מותאמת
אישית, ויחס אישי. 

כל חבר במכללה חשוב!

קורסים מפורטים מתוך ניסיון
אישי של 10 שנים בתחום

הקורסים הדיגיטליים- מה
באמת עובד.

כלים פשוטים- לישום מידי,
ולקיצור דרך. 

מנטורים דיגיטליים אוטומטיים



אחד משלש שנרשם לתקופת
התנסות ממשיך למנוי מלא

תקופת התנסות של שבועיים ב14 ש"ח, 
לאחר מכן אחד משלש ממשיך למנוי מלא,
חלק גם משדרגים מידית את המנוי לרמות

הגבוהות יותר. 

10 חודשים במכללה

ממוצע נשארים במכללה
 (וזה גדל כל חודש)

המכללה נפתחה בפסח תשע"ח 2018
ויש מנויים שנמצאים איתנו מההתחלה. 
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אחוזי עמלות 
כמה תקבלו בתכלס' כל חודש?

לחברי מכללה בפועל יש בונוס של 10% בנוסף
לעמלות הרגילות. 

 
דרגות העמלות משתנות כל חודש בהתאם

לכמות המנויים שנמצאים תחת חשבון השותף
באותו חודש. 

עמלה 
רגילה

בונוס 
לחברי מכללה



בונוסים מיוחדים
על מעבר בין דרגות שותפים

הבונוסים ניתנים חד פעמית, על מעבר ראשון בין הדרגות. 
הבונוסים ניתנים על מנויים שעברו את תקופת ההתנסות ומשלמים מחיר מלא

על המכללה באחת הרמות.  

 

על המנוי ה-11

 150
ש"ח

 500
ש"ח

 250
ש"ח

 

על המנוי ה-31
 

על המנוי ה-21



השקת תוכנית
השותפים

חודש אדר תש"ף

במהלך חודש אדר הקרוב יתקיימו פעילויות מיוחדות,
שישפיעו על ההכנסות שלכם בהמשך.

וזו הסיבה העיקרית שכדאי להצטרף עכשיו.
 

בדף הבא תראו את המבצעים המיוחדים לשותפים חדשים שיכנסו בחודש אדר 



על כל מעבר בין הדרגות, 
הגדלת הבונוס הרגיל ב100

ש"ח נוספים.

100 ש"ח בונוס 

50% עמלה על כל רישום
שנעשה בחודש אדר, כל עוד

אתם מנויים למכללה בעצמכם

עמלות מיוחדות
לחברי מכללה

לכל שותף רגיל 
(לא חבר מכללה)

הגדלת עמלה
ב10% בכל הדרגות

הדרכות בשידור חי 
לכל חברי תוכנית השותפים
כדי לעזור לכם להגיע לכמה

שיותר מנויים תחתיכם

הדרכות מיוחדות

אחרי חודש אדר, כל
המבצעים ממשיכים על אותם

אנשים שנרשמו בפועל
למכללה

המשך המבצעים
לאחר חודש

הפתיחה

עמלות גם בדרגה שניה
ושלישית לכל שותף שמגייס
שותפים תחתיו בחודש אדר

תוכנית הפצת
תוכנית השותפים

מבצעים מיוחדים לפתיחת תוכנית השותפים

המבצעים תקפים לכל רישום שנעשה בחודש אדר תש"ף
והם נשארים בתוקף כל עוד האדם ממשיך להיות מנוי במכללה



להרשמה לתוכנית השותפים בחינם 
כנסו לאתר

 www.nechamashor.com
 


