
تحویل الروابط في عرب كلیكس
استخدام تحویل الروابط من َعــَرب كــلیكس   



    Link Converter -  الدلیل اإلرشادي لتحویل الروابط  في عرب كلیكس  

 في ھذا الدلیل ستتعلم كیفیة استخدام تقنیة تحویل الروابط حتى تستطیع تحدید الروابط في موقعك التي تشمل اسماء
.منتجات أو مواقع مبیعات و تحویل ھذه الروابط الى روابط یمكن أن تكسب منھا المال



 ھیا بنا نبدأ! 

.المطلب األساسي لتحویل الروابط ھو امتالك رقم كود خاص

 .بإمكانك أن تسأل مدیر حسابك عن رقم الكود الخاص بك



 تحضیر رابط التحویل
HTML قم بفتح كود   

 من خالل الموقع االلكتروني الخاص بك



 تحضیر رابط التحویل
قم بإلصاق نص الكود في موقعك

HTML <head> tag 



كیف یتم األمر؟
 رابط التحویل سیقوم برصد الروابط العادیة و یقوم بتحویلھا الى روابط مع معطیات مما یسمح لك أن تتعقبھا و تربح

 .االموال منھا



االطالع على النتائج
بشكل اوتوماتیكي سیتم إضافة بارامترات إلى الروابط في موقعك مما یسمح

 لك بأن تتعقبھا و تعرف عدد النقرات على كل رابط و عدد المبیعات التي نجمت عن ھذه النقرات

كل ما علیك فعلھ ھو تسجیل دخولك إلى شبكة
  عرب كلیكس لترى المبیعات، النتائج و األرباح



 أسئلة متكررة

ھل رابط التحویل یدعم الروابط الذكیة أو العمیقة؟ 1.

 -  نعم, رابط التحویل یدعم الروابط الذكیة أو العمیقة 

   Tiny URL ھل بإمكاني استخدام إمكانیة تقصیر الروابط او ما یعرف بال 2.

نعم, ھذة االداة بإمكانھا التعرف على روابط تم تقصیرھم و بإمكانھا تبدیلھم-

ماذا الذي یمكن أن یحدث لو كانت الروابط لمنتج تابع لموقع مبیعات غیر موجود في عرب كلیكس؟3.

-  إّن ھذه الروابط لن یتم تمویلھا من ِقبل شبكة عرب كلیكس

ھل باإلمكان إضافة محل بیع إذا لم یكن موجودا في قائمة رابط التحویل؟4.

-  نعم. إذا كان العرض متوفرا على شبكة عرب كلیكس ولیس على األدوات، نرجو منك التواصل مع فریق

   الدعم الخاص بنا وسوف یقوم بدوره بإضافتھ. 



 

جدید          

كــسب المال مع عرب كلیكس أصبح أسھل اآلن!

كل ما عشقتھ واستخدمتھ على موقع عرب كلیكس، اآلن یمكنك 
الحصول علیھ عبر تطبیق موبایل مدھش:

اكسب المال من ترویج العالمات التجاریة المفضلة لدیك!★
عروض صفقات وخصومات حصریة لترویجھا في قناتك★
أنشئ روابط ذكیة بنقرة واحدة فقط!★
تتبَّع تحویالتك في الزمن الحقیقي!★

تطبیق عرب كیلكس في خدمتك اآلن أكثر من أي وقت مضى!

جّربھ اآلن!

https://arabclicks.onelink.me/omNS/8473608
https://arabclicks.onelink.me/omNS/8473608
https://arabclicks.onelink.me/omNS/8473608


لدیك أسئلة؟
  

انضم إلى  مجموعتنا
قم بزیارة مركز الدعم

  أو تواصل معنا 

https://www.facebook.com/groups/ArabClicks/
https://www.arabclicks.com/support/
https://e.arabclicks.com/ac-support-form-en-0

