
 ( Ojooo ) سایت اجو

 

می باشد که عالقه مند است شما را به صورت رایگان  معتبرترین سایت های کلیکی خارجییکی از  ojooo سایت

 به عضویت درآورد کسب درآمد برای

فعالیت خود را آغاز نمود. این کمپانی فعالیت خود  ۰۲۰۲مربوط به یک کمپانی آلمانی است که از اوایل سال  اجو

و به اموری را به عنوان میزبان خدمات ایمیل آغاز کرد و سپس رفته رفته گستره ی خدمات خود را افزایش داد 

مجموعه اجو، سایت  ۰۲۰۲مانند تبلیغات، ارتباطات، طراحی و ایجاد سایت پرداخت. تا اینکه در اوایل سال 

 .مشغول به فعالیت شد ojooo wadبا نام  سایت های کلیکیکلیکی خود را نیز افتتاح نمود و در زمینه 

، در  ojooo سایتم پرداخت و منظور از خواهی ojooo wad سایتدر ادامه مقاله به طور تخصصی به : تذکر

 .خواهد بودojooo wad این مجموعه به نام  سایت کلیکی حقیقت

را دارد و در صورتی که صبر و همت کافی داشته باشید و اصولی عمل  کسب درآمد خوباین سایت پتانسیل 

از آن میسر است. به خصوص این روزها با توجه به ارزش دالر توصیه می کنیم  کسب درآمد میلیونی نمایید،

 .فعالیت در این سایت را از دست ندهید

 Ojooo اطالعات و نکات مهم در مورد سایت

 سایت ojooo مشکلی با ایرانیان ندارد. 

  ای کاربران عادیدالر است. اما بر ۰حداقل برداشت برای همه کاربران (standard)  دالر  ۰در دفعه اول

 ۰۲۲دالر خواهد بود. همچنین کاربران عادی برای برداشت ملزم هستند که حداقل  ۶و در دفعات بعدی 

 .کلیک بر روی تبلیغات انجام داده باشند

  روش های دیگری مانند کسب درآمد از ثبت نام و کسب درآمد از مشاهده تبلیغاتدر سایت اجوو عالوه بر ،

 .انجام کارهای کوچک نیز وجود دارد

  در آن را به شدت افزایش می دهد،  کسب درآمدیک از ویژگی های بسیار جذاب سایت اجوو که پتانسیل

امکان جذب زیرمجموعه مستقیم به صورت نامحدود و در دو سطح است. البته اخیرا قوانین سایت تغییر 

قیه زیر مجموعه می توان به صورت مستقیم جذب کرد اما در ب ۰۲کرده است و در حالت استاندارد فقط 

عضویت ها تعداد زیر مجموعه های مستقیم نامحدود است. همچنین امکان اجاره کردن زیر مجموعه نیز در 

 .این سایت فراهم است
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  در این سایت عضویت های مختلفی وجود دارد که هریک ارزش و مزایای مخصوص به خود را دارد و

 .از امتیازات آن عضویت استفاده نمایید شما می توانید با پرداخت هزینه و آپگرید کردن به آن عضویت،

 هزینه اجاره کردن زیرمجموعه در سایت ojooo  بستگی به تعداد زیرمجموعه های شما دارد. به عنوان

قرار دارد، هزینه اجاره هر زیرمجموعه  ۰۵۲مثال هنگامی که تعداد زیرمجموعه های شما در بازه صفر تا 

قرار  ۵۲۲تا  ۰۵۰ت و اگر تعداد زیرمجموعه های شما در بازه دالر اس ۲٫۰به صورت ماهانه برابر با 

دالر خواهد رسید و به همین شکل با افزایش تعداد زیرمجموعه ها، نرخ اجاره  ۲٫۰۰گیرد، قیمت اجاره به 

 .نیز باال خواهد رفت

  اتریوم نیز می باشد که همین امر موجب می شود اُجو بیت کوینروش های پرداخت سایت واد اجو شامل ،

 .برای ایرانیان، انتخاب مناسبی باشد

 Ojooo عضویت در سایت

 .برای ثبت نام بر روی بنر زیر کلیک نمایید تا وارد صفحه ثبت نام در سایت کلیکی اوجو شوید

   

 .مطابق شکل زیر برای شما باز شود. این فرم را با توجه به راهنمایی های زیر تکمیل فرمایید فرمی

 

 Username:  ،یک نام کاربری برای خود تعیین نمایید. این نام فقط مختص به شماست و نباید پیش از شما

 .توسط کاربر دیگری در سایت ثبت شده باشد
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 Password: باشد و  ۸یین نمایید. تعداد کاراکترهای رمز انتخابی بیش از رمزعبوری برای حساب خود تع

 .ترکیبی از اعداد و حروف استفاده گردد

 Confirm password: رمزعبوری را که در فیلد قبل انتخاب کردید، مجددا در این کادر وارد فرمایید. 

 Account e-mail: ایمیل معتبر و قابل دسترس خود را در این کادر وارد نمایید. 

 Referral: عبارت موجود در این کادر را بدون تغییر باقی بگذارید. 

 را برای پذیرش قوانین انتخاب نمایید و در نهایت بر روی ”Yes“ را حل کنید، گزینه Captcha سپس

“Register” کلیک فرمایید. 

 ایمیل خود مراجعه کنید و کددر این لحظه به صفحه ای هدایت می شوید که باید ایمیل خود را تایید نمایید. پس به 

کلیک فرمایید تا ثبت  ”Verify“ وارد نمایید و بر روی دکمه ”Your verification code“ تایید را کپی و در فیلد

 .نام شما تکمیل گردد

 ”Login“ از منوی فوقانی سایت بر روی گزینه ojooo wad سایتحال برای ورود به پنل کاربری خود در 

 ”Login“ را تعیین نمایید و بر روی دکمه captcha صفحه باز شده، نام کاربری، رمزعبور وکلیک کنید و در 

 .کلیک فرمایید تا وارد سایت شوید

 Ojooo Wad آشنایی با پنل کاربری سایت

می شوید، در پنل کاربری خود با دو منوی اصلی روبرو هستید. یکی منوی  سایت واد اوجوهنگامی که وارد 

است و دیگری منوی مخصوص به اکانت شماست که در سمت چپ پنل کاربری قرار گرفته است. فوقانی سایت 

 .در ادامه با گزینه های موجود در این دو منو، آشنا خواهیم شد

 منوی فوقانی سایت واد اجو

 

Paid to click ads:  یغات تبلاین گزینه مربوط به مشاهده تبلیغات است. با کلیک بر روی این گزینه وارد بخش

 .کلیکی می شوید و می توانید به کسب درآمد از مشاهده تبلیغات بپردازید

Offers: این بخش هم یکی از بخش های بسیار مناسب کسب درآمد از سایت ojooo با کلیک بر روی  .می باشد

 :این گزینه با زیرشاخه های زیر مواجه می شوید که عبارتند از

 Traffic Exchange: ربوط به تبادل ترافیک رایگان و مشاهده تبلیغات از طریق سورف است. این گزینه م

می توانید به صورت اتوماتیک به مشاهده  ”Start autosurf to earn minutes“ با کلیک بر روی دکمه

تبلیغات وب سایت های موجود در این بخش بپردازید و در قبال آن امتیازهایی کسب می کنید که با استفاده 

ا می توانید وب سایت خود را نیز در همین بخش تبلیغ نمایید. به ازای هر ثانیه ای که در این بخش از آن ه

 .ثانیه برای تبلیغ وب سایت خود، کسب خواهید نمود ۲٫۵به مشاهده تبلیغات سایرین می پردازید، 

  Super Rewards: ها است اما این گزینه مربوط به مشاهده ی نوعی از تبلیغات و کسب درآمد از آن

 .ایران قابل مشاهده نمی باشد  ipاین بخش اصوال با تبلیغاتمتاسفانه 

 Minutestaff:  هر روش، دارای در این قسمت روش های مختلفی برای کسب درآمد قرار داده شده است و

می توانید آن ها را مشاهده نمایید. اگر قصد استفاده از  Instructions دستورالعمل هایی می باشد که در زیر

این بخش را دارید، باید حتما طبق دستورالعمل ها پیش روید. در غیر این صورت حساب شما در معرض 
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صورتی توصیه می شود که قادر به رعایت مسدود شدن قرار خواهد گرفت. لذا انجام این بخش تنها در 

 .تمامی دستورالعمل ها باشید

 Personaly: این گزینه هم مربوط به مشاهده ی نوعی خاص از تبلیغات است اما این بخش هم اصوال با ip 

 .ایران قابل دسترس نیست

 Ojooo Grid:  شما نمایش داده این گزینه شما را به صفحه ای هدایت می کند که تصویری پازل مانند به

خواهد شد و با کلیک بر روی هر قسمتی از این تصویر، یک تبلیغ مشاهده خواهید کرد و در صورتی که 

 .برنده شوید، مبلغی را به عنوان جایزه دریافت خواهید نمود

 OfferToro:  این بخش یکی دیگر از روش های مناسب برای کسب درآمد در سایت اجوو می باشد. با

ی این گزینه به صفحه ای هدایت می شوید که در آن پیشنهادهایی را مشاهده می نمایید. این کلیک بر رو

پیشنهادها شامل ثبت نام در یک سایت و انجام عملی مشخص، شرکت در نظرسنجی ها و یا نصب یک 

ه ب اپلیکیشن است. برای دریافت امتیازات هر آفر، باید دستورالعمل های خواسته شده را به صورت کامل

 .دالر است ۲٫۲۲۵ارزش هر امتیاز دریافتی برابر با  .انجام رسانید

 Wannads: این بخش هم از نظر ساز و کار کامال مشابه بخش OfferToro  است و در آن آفرهای متفاوتی

افزایش  ojooo برای کسب درآمد قرار داده شده است که با انجام آن ها می توانید درآمد خود را در سایت

 .دهید

Advertise: این گزینه مربوط به سفارش تبلیغات در سایت wad.ojooo  می باشد. با کلیک بر روی این گزینه

می توانید بسته های مختلف تبلیغاتی در سایت اوجو را مشاهده کنید و اگر قصد تبلیغ در سایت را دارید، آن ها را 

 .خریداری نمایید

Forum: این گزینه شما را به انجمن سایت ojooo هدایت خواهد کرد. 

در این صفحه تمام  .این گزینه شما را به صفحه اصلی اکانت خود در سایت واد اجو هدایت می کند :نام کاربری

 .اطالعات و گزینه های مهم مدیریت حسابتان قرار دارد

Logout: از حساب کاربری خود در سایت wad.ojooo.com خارج خواهید شد. 

 (منوی سمت چپ) Ojooo Wad بری سایتمنوی مدیریت پنل کار

 

Affiliate Program: در این بخش شما می توانید برنامه های مختلف و وابسته به مجموعه Ojooo  را مشاهده

برنامه های موجود در این بخش عبارتند  .کنید و با بازاریابی و جذب رفرال برای آن ها به کسب درآمد بپردازید

و بخش تبلیغات اوجو. شما می توانید با کلیک بر   ojoooاجو ، سایت کلیکی سایت ساز،   ojoooاز اپلیکیشن
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 روی هریک از این برنامه ها، میزان درآمد خود را از رفرال های جذب شده، لینک های زیرمجموعه گیری و

 .توضیحات الزم را مشاهده نمایید

Referral Tools:  با کلیک بر روی این گزینه به لینک و بنرهای زیرمجموعه گیری خود در سایت اوجو

 .دسترسی خواهید داشت

Advertising:  با کلیک بر روی این گزینه به پنل مدیریت تبلیغات خود وارد خواهید شد. در این صفحه می توانید

 .ار و مدیریت بسته های تبلیغاتی خریداری شده در سایت اجو بپردازیدبه مشاهده آم

Settings:  با کلیک بر روی این گزینه به صفحه تنظیمات شخصی هدایت خواهید شد. در این بخش می توانید به

ر و همچنین تغییر رمزعبو ojooo مدیریت ایمیل، شماره حساب خود، تنظیمات اکانت شما در انجمن سایت کلیکی

 .بپردازید

Referrals:  در این بخش می توانید به مشاهده و مدیریت زیرمجموعه های خود بپردازید. پس از کلیک بر روی

این گزینه، صفحه ای با دسته بندی های زیر برای شما باز خواهد شد که به توضیح این دسته بندی ها خواهیم 

 .پرداخت

 Direct referrals: وعه های مستقیم خود را می توانید مشاهده و مدیریت در این صفحه تمام زیرمجم

شما از رفرال های مستقیم زیرمجموعه های  ojooo نمایید. همان طور که پیش تر اشاره شد، در سایت

مستقیم خود نیز کسب درآمد خواهید کرد. بنابراین در این صفحه عالوه بر زیرمجموعه های مستقیم خود، 

 .هر یک از رفرال هایتان را نیز مشاهده خواهید نمود تعداد زیرمجموعه های مستقیم

 Rented Referrals:  در این صفحه تمام زیرمجموعه های اجاره ای خود را می توانید مشاهده و مدیریت

 .نمایید. همچنین می توانید اقدام به اجاره زیرمجموعه های جدید فرمایید

 Referral Tools: ک و بنرهای زیرمجموعه گیری خود در سایت اوجو با کلیک بر روی این گزینه به لین

 .دسترسی خواهید داشت

 Statistics:  در این صفحه نمودارهایی مانند نمودار کلیک های خود، زیرمجموعه هایتان و درآمد شما از

 .کلیک زیرمجموعه های مستقیم را مشاهده خواهید کرد

Purchase: ایت اوجو وارد می شوید. پس از کلیک بر روی این با کلیک بر روی این گزینه به بخش خرید در س

گزینه، صفحه ای با دسته بندی های زیر برای شما باز خواهد شد که به توضیح این دسته بندی ها خواهیم 

 .پرداخت

 Buy upgrade:  با کلیک بر روی این گزینه به صفحه ای منتقل می شوید که در آن اطالعات انواع حساب

و قیمت هر یک را مشاهده خواهید نمود. در جداول موجود در این  ojooo wad های کاربری در سایت

همچنین در این بخش می توانید به ارتقا حساب کاربری خود  .صفحه اطالعات بسیار ارزشمندی وجود دارد

 .نیز بپردازید

 Purchase referrals: ر سایت با کلیک بر روی این گزینه می توانید به اجاره کردن زیر مجموعه د

بپردازید. در جدول اول نرخ اجاره زیرمجموعه با توجه به تعداد زیرمجموعه هایی که هر  ojooo کلیکی

کاربر در اختیار دارد، مشخص شده است و در جدول دوم شما می توانید پک های زیرمجموعه های اجاره 

 .روز اجاره فرمایید ۲۲ای را متناسب با بودجه خود برای 

 Fund purchase balance: با استفاده از این گزینه می توانید به حساب خرید خود در سایت ojooo  پول

واریز نمایید. از موجودی این حساب می توان برای اموری مانند اجاره زیرمجموعه و ارتقا حساب کاربری 

 .استفاده نمود



 Inovoices / bills: یت اوجو واد برای در این بخش می توانید صورت حساب های صادر شده توسط سا

 .خود را مالحظه فرمایید

History: در این بخش سوابق فعالیت خود در بخش های مختلف سایت ojooo  را مشاهده خواهید کرد که شامل

 :گزینه های زیر می شود

 General History:  ،در این صفحه تاریخچه موارد عمومی فعالیت شما در سایت اجو واد مانند پرداخت ها

 .ها، ثبت نام، آپگرید کردن، فعالیت زیر مجموعه ها و غیره قابل رویت استبرداشت 

 Offerwall history: در این بخش به مشاهده ی تاریخچه ی offerwall های انجام شده می پردازید. 

 Advertisment history: در این بخش به تاریخچه ی مشاهده تبلیغات دسترسی پیدا می کنید. 

 Traffic exchange history: این گزینه مربوط به مشاهده ی تاریخچه ی سورف های شما در سایت 

ojooo wad می باشد. 

 OjoooGrid history: این گزینه هم مربوط به تاریخچه ی فعالیت شما در بخش “OjoooGrid” می باشد. 

Message system: یغام ها را مدیریت در این بخش می توانید به سایر کابران سایت واد اجو پیغام دهید و پ

 .نمایید. برای ارسال پیام به کاربران نیاز است نام کاربری آن ها را بدانید

Cash out funds:  در این بخش می توانید در خواست برداشت درآمد خود را ثبت نمایید. حداقل مبلغ برداشت

 .دالر می باشد ۰شما برای بار اول 

 Account Statistics مفهوم کلمات مهم موجود در

 Membership: نوع عضویت شما را در سایت واد اجوو نشان می دهد. 

 Total clicks: مجموع کلیک های شما را نشان می دهد. 

 Direct Referrals: تعداد زیرمجموعه های مستقیم شما را نشان می دهد. 

 Rented Referrals: تعداد زیر مجموعه های اجاره ای شما را نشان می دهد. 

 Total Referrals: مجموع زیرمجموعه های شما در سایت ojooo را نشان می دهد. 

 Total Referral Click: مجموع کلیک های زیرمجموعه های شما را نشان می دهد. 

 Current balance: مجموع درآمد کسب شده شما در سایت ojooo  که قابل انتقال به حساب شخصی شما

 .می باشد

 Purchase balance: ساب خرید شما در سایت اجوو که از آن می توان برای اموری مانند موجودی ح

 .اجاره زیرمجموعه و ارتقا حساب کاربری استفاده نمود

 Traffic exchange balance: مجموع دقایقی که از طریق سورف در بخش Traffic Exchange  کسب

 .نموده اید

 Amount Paid: مجموع مبالغ پرداخت شده را نشان می دهد. 

 جدول انواع حساب های کاربری در سایت واد اجو

کلیک می کنید، با جداولی مطابق تصاویر زیر مواجه می شوید که در آن  ”Buy upgrade“ هنگامی که بر روی

وجود دارد. به دلیل اهمیت این  ojoooجزئیات بسیار مهمی در مورد هر یک از حساب های کاربری سایت 

 .را توضیح خواهیم داد جداول، به صورت تصویری آن ها



 انواع حساب های کاربری و قیمت آن ها در سایت واد اجو

 

همان طور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، شما می توانید انواع عضویت ها را در این بخش، انتخاب و با 

 :از خریداری نمایید. در سایت اجو سه نوع عضویت وجود دارد که عبارتند ”Buy“ کلیک بر روی دکمه

 Standard: عضویتی است که در هنگام ثبت نام و به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد. 

 Economy:  دالر به صورت ماهانه، آن را خریداری نمایید و  ۰۲عضویتی است که می توانید با پرداخت

 .از مزایای آن برخوردار گردید

 Privilege:  دالر به صورت ماهانه می  ۰۲باشد که با پرداخت با ارزش ترین عضویت در سایت اوجو می

 .توانید از مزایای آن بهره مند گردید

را بزنید، عضویت  ”Prolong your status automatically“ اگر اکانت خود را آپگرید نمایید و تیک گزینه

 .اب وجود داشته باشدشما در پایان هر دوره، به صورت اتوماتیک تمدید خواهد شد. فقط باید موجودی کافی در حس

در جداول بعدی به ویژگی ها و مزایای هر یک از این عضویت ها پرداخته شده است که آن ها را بررسی خواهیم 

 .کرد

 جدول پاداش های دریافتی به ازای خرید آپگریدها توسط زیرمجموعه ها



 

 جدول دستمزد های دریافتی به ازای کلیک بر روی تبلیغات



 



 ی هایی که هر یک از عضویت ها دارندجدول سایر ویژگ

 

 :به دلیل اهمیت، عبارات جدول فوق را در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد

 Free referrals: این قسمت بیانگر این است که شما در عضویت Standard و Economy  هیچ رفرال

امکان دارد زیرمجموعه هایی  Privilege رایگانی از طریق سایت اوجو دریافت نخواهید کرد اما در حالت

تضمینی در جهت اینکه حتما به شما زیرمجموعه  ojooo به صورت رایگان به شما اهدا شود. البته سایت

رایگان اهدا شود و یا درمورد تعداد آن ها نمی دهد. این بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در سایت بدون 

 .معرف هستند

 Maximum amount of direct referrals:  بیشترین تعداد زیرمجموعه مستقیمی که اجازه دارید جذب

نمایید را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می کنید در سایت اجو محدودیتی برای جذب زیرمجموعه 

 .مستقیم وجود ندارد و شما به صورت نامحدود می توانید زیرمجموعه جذب نمایید

 Maximum amount of rented referrals:  بیشترین تعداد زیر مجموعه اجاره ای که با توجه به نوع

 .عضویت می توانید اجاره نمایید

 Exchanging of rented referrals every:  مدت زمان تعویض زیرمجموعه های اجاره ای را در

 .عضویت های مختلف نشان می دهد

 Guaranteed available advertisements:  تضمین شده برای هر عضویت این گزینه تعداد تبلیغات

 .را نشان می دهد

 Chances in Ojoogrid: تعداد کلیک هایی که می توانید در بخش OjoooGrid انجام دهید. 

 Restoration account to 30 days: این بخش به شما می گوید که اگر نوع عضویت شما Privilege 

ز دست دادن درآمد و زیرمجموعه ها، می توانید روز بدون ا ۲۲باشد و مدت اعتبار آن به اتمام رسد، تا 

 .مجددا عضویت خود را تمدید نمایید

 Minimum cashout:  حداقل مبلغی که برای برداشت الزم است در حساب خود داشته باشید تا بتوانید

در  standard درخواست برداشت ثبت نمایید. به عنوان مثال حداقل مبلغ الزم برای برداشت برای کاربر

 .دالر است ۶دالر و در دفعات بعد  ۰دفعه ی اول 

 Amount of private messages a day:  تعداد پیام های خصوصی را که در هر روز می توانید به

 .ارسال نمایید، مشخص می کند ojooo wad سایر کاربران در سایت



استفاده از آن می توانید استراتژی  این جدول اطالعات بسیار سودمندی در اختیار شما قرار می دهد و با :۱تذکر 

خود را تدوین نمایید. به عنوان مثال می توان متوجه شد که در کدام پلن اجاره کردن زیرمجموعه سودآور است و 

 .در کدام پلن ضرر به همراه دارد

همواره گاهی اوقات بعضی از قوانین سایت تغییر می کند اما این جدول به روز نمی شود. بنابراین  :۲تذکر 

انجمن، قوانین سایت و بخش سواالت متداول را دنبال نمایید تا اطالعات شما نسبت به سایت اوجو به روز باشد. 

همچنین در نظر داشته باشید که قوانین و سیاست های سایت های کلیکی با سرعت زیادی تغییر می کند و این 

مرتبط را به روز کنیم. بنابراین بخش نظرات هر مقاله را امکان وجود ندارد که بتوانیم مرتبا آموزش ها و مقاالت 

با دقت مطالعه کنید. در حقیقت ما به شما خواندن جدول ها و آشنایی با بخش های مختلف را آموزش می دهیم تا 

 .بتوانید تغییرات جدید در سایت های کلیکی را به راحتی درک نمایید

 ojooo wad از سایت سواالت مهم و نکات کلیدی درباره کسب درآمد

 نحوه مشاهده تبلیغات

را انتخاب نمایید. حال تبلیغات کلیکی را مشاهده می  ”Paid to click ads“ ابتدا از منوی فوقانی سایت گزینه ی

کنید. از همین جا شروع کنید و سعی نمایید به ترتیب تمام تبلیغات موجود را مالحظه فرمایید. این عمل روند 

 .به خصوص در ماه های اول سرعت می بخشددرآمدی شما را 

برای مشاهده تبلیغات ابتدا روی باکس تبلیغ مورد نظر کلیک فرمایید. سپس تب جدیدی در مرورگر شما باز می 

 wad شود. این تب را نبندید و اجازه دهید زمان مورد نیاز طی شود. در انتها درآمد به حساب شما در سایت

ojooo اضافه می گردد. 

در صورتی که  .کلیک را بزنید ۰برای کسب درآمد از کلیک های زیرمجموعه های خود، باید هر روز  :رتذک

 .کلیک خود را نزنید، فردا از کلیک های زیرمجموعه هایتان درآمد نخواهید داشت ۰امروز 

AutoPay یا پرداخت خودکار چیست؟ 

 .باشد پرداخت خودکار ساده ترین روش برای تمدید زیرمجموعه ها می

هنگامی که پرداخت خودکار فعال باشد، به صورت اتوماتیک هزینه تمدید زیرمجموعه اجاره ای از حساب خرید 

 .کسر می گردد Ojooo Wad سایتشما در 

برای هر زیر مجموعه در صورتی که تعداد زیرمجموعه های شما بین صفر  AutoPay در حال حاضر هزینه ی

 .روز است و با افزایش تعداد زیرمجموعه ها این رقم نیز افزایش خواهد یافت دالر در ۲٫۲۲۶۰باشد،  ۰۵۲تا 

 آیا می شود چندین حساب در سایت اوجو باز کرد؟

و هر کامپیوتر فقط می توانید یک حساب داشته باشید در غیر این صورت تمامی حساب های شما  IP برای هر

 .بسته خواهد شد

 ojooo wad تذکرات مهم در مورد سایت

 ی شما می شود، به ازای کلیک هایش هیچ مبلغی از درآمد او کسر نخواهد هنگامی که فردی زیر مجموعه

شد بلکه سهم شما از سود صاحب سایت، پرداخت خواهد شد که برای سایتش تبلیغ نموده اید و کاربر جدید 

 .جذب کرده اید

  شما تنها مجاز به داشتن یک حساب کاربری هستید. هر گونه تالش برای ایجاد سایت های کلیکیدر تمام ،

 .بیش از یک حساب به ختم همه آن ها منجر می گردد

 دستکاری نمایند نیستید هرگز مجاز به استفاده از نرم افزارهایی که مشاهده تبلیغات را خودکارسازی یا. 

https://mojshop.ir/neobux/
https://mojshop.ir/neobux/


  سایتروز به حساب خود در  ۶۲اگر ظرف مدت ojooo wad  وارد نشوید، حساب شما و درآمد آن بلوکه

 .خواهد گردید

  در صورت واریز پول به سایت اجو ، تنها از همان حساب می توانید برای دریافت درآمد خود نیز استفاده

 .نمایید

 ت زمانی که پس از هر بار اجاره زیرمجموعه باید طی شود تا مجددا در هنگام نگارش مقاله، حداقل مد

 .روز است ۲امکان اجاره کردن زیرمجموعه ها را داشته باشید، 

 استراتژی موفقیت در سایت اوجو

الزامی به سرمایه گذاری وجود ندارد و می توانید با  سایت اوجوهمراهان گرامی برای کسب درآمد مناسب در 

 .ایت اصولی که در این بخش آموزش خواهید دید، به درآمد ثابت و مطلوبی برسیدکمی صبر و رع

البته بی شک سرمایه گذاری مناسب، می تواند روند پیشرفت را سرعت بخشد و درآمد را با افزایش قابل توجهی 

ما درمورد تضمین کرد،  % ۰۲۲همراه سازد. اما از آنجا که نمی توان اعتبار هیچ سایت کلیکی را به صورت 

این موضوع تصمیم گیری را به عهده کاربران می گذاریم و توصیه می کنیم اگر قصد سرمایه گذاری دارید، حتما 

 .جوانب احتیاط را رعایت فرمایید و با ما مقادیر کوچک سرمایه گذاری خود را شروع نمایید

از کار در این سایت خودداری کنید . این   همچنین قابل ذکر است که اگر دنبال درآمد میلیونی در ماه اول هستید

دقیقه وقت جهت درآمد زایی  ۰۵ماه کلیک روزانه دارد و باید روزانه  ۶سایت جهت درآمد مناسب حداقل نیاز به 

 .صرف نمایید

 انجام کلیک های روزانه

کلیک های  انجام کلیک های روزانه است. پس سعی کنید همواره ojooo wad سایتشرط اول برای موفقیت در 

 .انجام دهید Paid to click ads روزانه خود را در بخش

را نیز به انجام رسانید. این  OfferToro و Wannads همچنین تالش نمایید تا جایی که می توانید آفرهای بخش

 .امر موجب می شود سرعت پیشرفت شما افزایش یابد

 جذب زیرمجموعه مستقیم

است. فراموش نکنید که  جذب زیرمجموعه مستقیمآورترین قدم برای شماست، قدم بعدی که مهم ترین قدم و سود

 .جذب زیر مجموعه مستقیم، سودآورترین بخش کار می باشد سایت های کلیکیدر تمام 

اقدام به جذب زیر مجموعه نمایید. پس تمام تالش  نامحدود و دو سطحیشما می توانید به تعداد  سایت اوجودر 

ید تا از این پتانسیل استفاده کنید. اگر در این امر موفق عمل نمایید، می توانید به آسانی خود را به کار بند

 .برای خود به ارمغان آورید درآمدهای میلیونی

مورد از اساسی  ۰زیر به  ی زیادی برای جذب زیر مجموعه وجود دارد، که درروش های متفاوت و خالقانه

 :ترین آن ها اشاره خواهیم کرد

 سایتداشته باشید و در یکی از نوشته های خود اقدام به توصیف و آموزش کار با  سایتییا  وبالگ- ۰

wad.ojooo.com  نموده و لینک زیر مجموعه گیری خود را نیز در نوشته تان اضافه نمایید تا کاربران از

 .عضو شده و زیرمجموعه شما شوند ojooo سایتطریق شما در 

مانند تلگرام، اینستاگرام و  شبکه های مجازیرا در گروه و کانال های پرطرفدار  لینک زیرمجموعه گیری خود- ۰

 .قرار دهید… 

ران به سایر کاربلینک زیر مجموعه گیری خود را ثبت کرده و … ( در سایت های دیگر )کلیکی، تبلیغاتی و  -۲

 .نمایش دهید  دنیای اینترنت

http://www.melyoonerbash.com/
http://www.melyoonerbash.com/instruction/blog-and-blog_importance/
http://www.melyoonerbash.com/instruction/blog-and-blog_importance/
http://www.melyoonerbash.com/instruction/website-and-methods-create-it/
http://www.melyoonerbash.com/instruction/website-and-methods-create-it/
http://www.melyoonerbash.com/instruction/social-networks/
http://www.melyoonerbash.com/instruction/social-networks/


به ایمیل افراد مختلف به صورت  سایت اجولینک زیرمجموعه گیری خود را به همراه توضیحاتی درباره  -۰

 .گروهی ارسال نمایید

تایی  ۰۲و محدودیت  ojoooاگر در جذب زیرمجموعه مستقیم موفق هستید، با توجه به قوانین جدید سایت  :تذکر

 Economy دالر ماهانه، عضویت خود را به ۰عضویت استاندارد، نیاز است که در همین مرحله با پرداخت  در

Lite ارتقا دهید تا بتوانید به صورت نامحدود زیر مجموعه مستقیم جذب فرمایید. 

 اجاره کردن و مدیریت زیرمجموعه های اجاره ای در سایت اجوو

دن زیرمجموعه ها است. در این سایت نرخ کلیک زیرمجموعه ها اصوال فعال بو سایت اجوویکی از امتیازات 

 .قرار می گیرد. بنابراین می توان با توجه به موارد زیر به اجاره زیرمجموعه پرداخت ۰باالتر از 

برای سود آور بودن اجاره زیرمجموعه در حالت استاندارد، باید میانگین درآمد روزانه شما از هر زیرمجموعه  -۰

 .قرار گیرد ۲٫۲۲۶۰الی با

همواره زیرمجموعه های خود را بررسی کنید تا قادر باشید زیرمجموعه های غیرفعال و کم بازده را شناسایی  -۰

 .کنید و در صورت نیاز آن ها را تعویض نمایید

عه در تعویض زیرمجموعه ها افراط نکنید که این امر نتیجه معکوس خواهد داشت و سود شما از زیرمجمو -۲

 .هایتان را کاهش خواهد داد

روز کلیک نکند به  ۰زیرمجموعه ی اجاره ای شما را که حداقل تا  سایت کلیکی اجوو در هنگام نگارش مقاله، -۰

 .خودکار تعویض خواهد نمود طور رایگان و

 دن گزینهپس از آنکه زیرمجموعه های خود را یکدست کردید و نرخ مطلوبی از آن ها بدست آوردید، فعال کر -۰

AutoPay  می تواند راهکار مناسبی باشد. این کار نیز برای شما تخفیف به همراه خواهد داشت و سود شما را

 .افزایش خواهد داد

 استفاده از درآمدهای کسب شده برای آپگرید کردن اکانت

م نیز اجاره کرده زیرمجموعه مستقی ۰۲۲پس ار آنکه تعداد زیرمجموعه های مستقیم شما به حد مطلوبی رسید و 

بودید و به سود دهی از آن ها رسیدید، اکانت خود را آپگرید نمایید. برای این کار عجله نکنید و موارد زیر را 

 :رعایت نمایید

 .به تعداد زیرمجموعه های خود و نرخ کلیک هایشان توجه کنید -۰

و ارزش کلیک رفرال ها را مشاهده  قیمت خرید آپگریدی که می خواهید انجام دهید Buy upgrade در بخش -۰

کنید. آن گاه با توجه به تعداد زیرمجموعه ها و نرخ کلیک هایشان به راحتی می توانید بسنجید که آیا خرید آپگرید 

 .برای شما سودآور است یا ضرر به همراه دارد

د، مناسب ترین گزینه را برای با توجه به تعداد زیرمجموعه های مستقیم و میزان سرمایه ای که در اختیار داری -۲

 .خود انتخاب نمایید

همان طور که می دانید آپگرید اکانت فی نفسه هیچ درآمدی برای شما نخواهد داشت و درآمد شما از کلیک های  -۰

زیرمجموعه ها می باشد. بنابراین محاسبه کنید باید چند زیرمجموعه داشته باشید تا هزینه آپگرید کردن اکانت و 

آن ها حاصل شود و این مبلغ را برای اجاره زیرمجموعه ها کنار بگذارید، سپس به آپگرید کردن اکانت  اجاره

 .بپردازید

 .اجاره زیرمجموعه های بیشتر و مدیریت حرفه ای آن ها -۵



 کسب درآمد از سایت هایاین مساله را همواره به یاد داشته باشید که سودآورترین و امن ترین روش برای  :نکته

استفاده از زیرمجموعه مستقیم است. بنابراین پیشنهاد میلیونر باش به شما جذب حداکثری زیرمجموعه  کلیکی

 .از تمام این سایت ها است کسب درآمد عالیمستقیم می باشد. زیرمجموعه مستقیم شاه کلید 
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