
سایت گت الیک یکی از سایت های درآمد زایی فضای مجازی کشور روسیه می باشد و شما به راحتی با داشتن اکانت در 

فضای مجازی می توانید کسب درامد نمایید. راه کسب درآمد از سایت گت الیک به این صورت می باشد که شما در شبکه 

گذاری و حتی فالو کردن به راحتی به کسب درآمد دالری می رسید. های اجتماعی با فعالیت های خود نظیر الیک و کامنت 

 .با در ادامه همراه ما باشید کسب درآمد از سایت گت الیک برای مشاهده معرفی و

  

  

 معرفی سایت گت الیک

ارهای همانطور که در مقدمه توضیح داده شد سایت گت الیک یک راه کسب درآمد دالری می باشد که به راحتی با انجام ک

 .روزمره در فضاهای مجازی مانند مشاهده فیلم، الیک کردن و .. می توانید کسب درامد داشته باشید

 :کسب درآمد از سایت گت الیک در فضاهای مجازی گوناگونی صورت می گیرد.این فضاهای مجازی عبارتند از

 کسب درآمد از سایت گت الیک

 تلگرام 

 اینستاگرام 

 تیک تاک 

 توییتر 

 ویکی 

 getlike  سایت رسمی

 getlike سایت

  



 

  

  

 سایت گت الیک روش پرداخت

سایت گت الیک همانطور که از اسمش مشخص است برای سفارش های الیک و فالو می باشد. سایت گت الیک در دو 

قسمت دیگر مربوط به افرادی بخش درامد زایی دارد، یکی برای افرادی که قصد خرید فالور در اینستاگرام را دارند و در 

است که قصد دارند با الیک و فالو کردن درآمد خود را در فضاهای مجازی افزایش دهند. پس از انجام کار و کسب درآمد 

دارای  payeer پرداخت می نماید.کیف پول پاییر payeer کیف پول پاییر سایت گت الیک پرداختی های خود را از طریق

 :که برخی از آنها به شرح زیر می باشد مزیت های بسیاری است

 امنیت باال
کارمزد پایین که در انتقال بین کاربری پایپر 

 .کارمزدی در نظر گرفته نمیشود
 راحتی و سهولت کار

 به راحتی قابل تبدیل به ارز های دیگر
کیف پول با ارزهای مختلف  4هر حساب میتواند 

 باشد
 سیستمی بدون استرداد



ماه  6گذاری در بازه های کمتر از امکان سرمایه 

 نیز پذیرفته می شود
 .با تمامی کشورها حتی ایران کار می کند

ارزهای دالر ، یورو ، روبل روسیه و بیت کوین را 

 پشتیبانی میکند

  

 getlike مراحل ثبت نام در سایت

 .می رسد getlike  پس از معرفی و کسب درآمد از سایت گت الیک نوبت به ثبت نام در سایت

زمان اتصال پیج ها توجه بفرمایید که اینکار به درسی انجام گیرد، زیرا امکان بازیابی و تغییر در سایت گت الیک وجود 

 .ندارد

  

 :برای انجام ثبت نام در سایت گت الیک مراحل زیر را طی نمایید

 .شوید getlike.io ابتدا وارد سایت گت الیک به نشانی اینترنتی ️✔

 .را انتخاب نمایید  login ورود به سامانه ابتدا زبان را از حالت روسی به انگلیسی تغییر داده و گزینه پس از ️✔

 .را انتخاب کرده و سپس ایمیل و رمز عبور مورد نظر خود را وارد نمایید Registration گزینه  login در پنجره جدید ️✔

 .ام خود را تکمیل نماییددر نهایت گزینه ثبت نام را انتخاب کرده و ثبت ن ️✔

 .و ورود به سامانه شما باید ایمیل خود را تایید نمایید  پس از تکمیل ثبت نام ️✔

 .در نهایت ثبت نام شما به پایان می رسد و می توانید از طریق اکانت ساخته شده به کسب درامد برسید ️✔

  

 نکات مهم در رابطه با کسب درآمد از سایت گت الیک

با معرفی و کسب درآمد از سایت گت الیک کامال آشنا شده اید الزم است چندین نکته مهم درباره سایت گت الیک اکنون که 

 .را بدانید تا بتوانید کسب درامد راحت تری داشته باشید

ول اگر اکانت متصل شده به سایت گت الیک در اثر الیک و فالو زیاد بالک و ریپورت شود دیگر شما اجازه برداشت پ ��

نخواهید داشت. شما باید چندین اکانت داشته باشید و فعالیت های خود را برنامه ریزی شده و در ساعات مختلف انجام بدهید 

 .و از الیک کردن های زیاد در ط.ل یک مدت کوتاه اجتناب نمایید

است، پس بهتر است به زبان روسی  getlike در زمان معرفی و کسب درآمد از سایت گت الیک بیان شد که سایت ��

 .استفاده نمایید و سپس زبان آن را به انگلیسی و یا فارسی تغییر بدهید Chrome ، از مرورگرgetlike برای استفاده ا



سایت گت الیک، یک سایت برای کسب درامدهای باال است که می توان به صورت همزمان هم از فضای مجازی و هم  ��

هم یکی از سایت های روسی زبان است که ساخت حساب کاربری در  VK  شید. سایتکسب درآمد داشته با  VK  از سایت

 .آن بسیار راحت است و می توانید به کمک آن کسب درآمد باالتری برسید

 .پس از اتمام ثبت نام در سایت گت الیک، حتما آدرس ایمیل خود را تایید نمایید تا ثبت نام شما نهایی شود ��

  

  

 

  

  

 از سایت گت الیک کسب درآمد



هزار تومان در روز  500الی  50کسب درآمد از سایت گت الیک بستگی به فعالیت های شما دارد اما به صورت میانگین 

مجموعه ای فعالیت می   می توانید کسب درآمد از سایت گت الیک داشته باشید. سایت گت الیک به صورت زیر شاخه ای و

متعلق به شما می باشد، به این صورت که اگر زیر مجموعه شما صد هزارتومان کار درصد درآمد زیر شاخه  50کند و 

هزار تومان پاداش به حساب شما اضافه میگردد. پس اگر شما زیر مجموعه های بیشتری داشته باشید می  50کند، مبلغ 

جموعه داشته باشید که هر کدام حداقل زیر م 10توانید به درآمد های بسیار باالتری درست پیدا کنید. به طور مثال اگر تنها 

 .هزار توامن به حساب شما اضافه می شود 300هزار تومان کار کنید مبلغ  50هزار توامن کار کنند، شما هم  50

 ۵۰سایت با توجه به فعالیتتان می توانید درآمد مختلف داشته باشید اما بطور میانگین با کمی فعالیت میتوانید از  در این

 .هزار تومان در روز درآمد داشته باشید ۵۰۰ن تا هزارتوما

  

 getlike قوانین کسب درآمد از سایت

همانند همه سایت ها دارای قوانینی می باشد که با رعایت کردن تمامی این قوانین می توانید به کسب درآمد  getlike سایت

 .برسید getlike از سایت

 :برخی از این قوانین به شرح زیر است

 .فالوینگ و ده پست داشته باشد و اگر کمتر از این باشد اکانت شما مورد قبول نمی باشد 12فالوور و  12اکانت اینستاگرامی می توانید کار کنید که حداقل با  ��

 .پروفایل اکانت شما باید حتما یک عکس واقعی باشد و قرار دادن تصاویر منظره و یا آواتار پذیرفته نمی شود ��

 باید پست هایی از عکس های خودتان در پیج شما باشدحتما  ��

 .پس از برداشت پول اگر به حساب شما منتقل نشد پس از دو رو ز مجدد بازگشت شده و می توانید آن را برداشت نمایید ��

 .استفاده نمایید payeer برای برداشت درآمد باید از کیف پول پاییر ��

 .ما به روبل به کف پولتان اضافه می شود که برای فروش آنها می توانید از صرافی ها کمک بگیریدپس از ساخت کیف پول، درامد ش ��

  

  

 .کلیک کنید ،درآمد یوتیوبر هابرای اطالع از روش های کسب درامد از یوتیوب و 

  

  

 روش متصل کردن شبکه های اجتماعی به گت الیک

 .شبکه های اجتماعی را به گت الیک متصل نمایید به کسب درآمد برسید باید مراحل زیر را طی نمایید برای اینکه بتوانید

 را انتخاب نمایید social network پس از ثبت نام و ورود به سایت گت الیک ابتدا باید گزینه ��

https://hamimohtava.com/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d8%a7/
https://hamimohtava.com/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d8%a7/


پس از باز شدن پنجره باید بر روی پروفایل خود کلیک کرده و سپس گزینه خاکستری وسط تصویر را انتخاب نمایید تا  ��

 .لیست شبکه های اجتماعی ظاهر گردد

  

  

 getlike محاسبه درآمد از سایت

 .غ درآمدتان را حساب می کندبر اساس کمسیون های زیر مجموعه شما مبل getlike سایت

 .کمیسیون ها بر اساس تعداد زیرمجموعه ها محاسبه میشود getlike  در سایت

 :کمسیون ها به شرح زیر است

 .کمسیون تعلق نمیگیرد  عدد 5زیر مجموعه فعال در یک ماه زیر 

 درصد 5  زیر مجموعه فعال در یک ماه 5

 درصد 10  زیر مجموعه فعال در یک ماه 10

 درصد 20 زیر مجموعه فعال در یک ماه 20

 درصد30 زیر مجموعه فعال در یک ماه 30

 درصد 40 زیر مجموعه فعال در یک ماه40

 درصد 50 زیر مجموعه فعال در یک ماه 50

  

  

 خالصه مطلب

داشته باشیم.ما در این به ما کمک می کند تا بتوانید به راحتی درآمدهای دالری  کسب درآمد از سایت گت الیک معرفی و

را به  getlike مقاله سعی کریم شما را با سایت گت الیت آشنا کرده و نحوه ثبت نام و همچنین اتصال اکانت به سایت

می توانید   getlike صورت کامل برای شما عزیزان شرح بدهیم.در صورت هرگونه سوال در مورد کسب درآمد از سایت

 .با ما در ارتباط باشید

  

 .کلیک کنید ای دانلود پی دی اف مطالب کامل این صفحه،بر

 


	معرفی سایت گت لایک
	روش پرداخت سایت گت لایک

	مراحل ثبت نام در سایت getlike
	نکات مهم در رابطه با کسب درآمد از سایت گت لایک

	کسب درآمد از سایت گت لایک
	قوانین کسب درآمد از سایت getlike
	روش متصل کردن شبکه های اجتماعی به گت لایک
	محاسبه درآمد از سایت getlike


