
 حــّول المحتوى الخاص بك إلى أرباح بدون
أي مجھود منك

ُحــلــول
َعــَرب كــلیكس



َعــَرب كــلیكس

قُــم بتحویل جمیع روابط الُمنتج والعالمة التجاریة إلى روابط 
ذكیة تحصد األرباح منھا

 كیف تعمل التقنیة؟ 

قُم بإلصاق نص الكود التابع لنا في موقعك1.

 سیقوم رابط التحویل بالعثور على  الروابط العادیة وتحویلھا  الى روابط 2.
ذكیة  حیُث ستتمكن من تتّبعھا وربح االموال منھا.

احصل على العمولة ُمقابل كل منتج یتم بیعھ3.

تحویل الروابط 



صندوق العروض عرب كلیكس
أوفِر بوكس

تعزیز العائد على االستثمار من خالل توفیر عروض األفلییت األفضل من 
حیث إمكانیة تحقیق األرباح للمسّوقین بالعمولة في شبكتنا

كیف یعمل؟

توّفر تقنّیة أوفر بوكس المتطّورة المبرمجة بحسب الذكاء االصطناعي إرشادات •
وتوصّیات مخّصصة لالرتقاء بأداء المسّوقین بالعمولة

یتم اختیار العروض بناًء على أداء األفلییت، نشاطاتھ التسویقیة والترویجیة •
وتفضیالت ومعاییر أخرى.

تخصیص تجربة االستخدام، التواصل والدعم بشكل تلقائّي بناء على تقنّیة الذكاء •
االصطناعي



َعــَرب كــلیكس

إلتقي بُمتابعیك في كل مكان وزمان!

قُــم بنشر روابط  الُمنتجات والعالمات التجاریة الُمربحة على 
   قنواتك الُمفّضلة باستخدام رابط ذكي واحد (رابط عمیق) 

كیف تعمل؟

قُــم باختیار عالمة تجاریة/ ُمنتج1.

قُــم بإنشاء رابط ذكي - SmartLink على موقعك1.

أنشر الرابط على قنوات التواصل اإلجتماعي الخاّصة بك2.

أحصل على العمولة ُمقابل كل ُمنتج تّم بیعھ1.

رابط ذكي



َعــَرب كــلیكس

قُـــم بترویج إعالناٍت ُمتعّددة - یتم تحسینھا عن طریق األرباح 
 الُمحتملة 

كیف تعمل التقنیة؟

اختر حجم اإلعالن1.

أِضــف نص الكود إلى الموقع1.

عرض البانر تلقائًیا عن طریق األداء1.

أحصل على العمولة ُمقابل كل ُمنتج تّم بیِعِھ1.

طریقة العرض 



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

