مرجع دانلود مقاالت علمی و دانشگاهی در سایت بروز فایل
Berozfile.ir

فعالیت سایت بروز فایل
بروز فایل یک سایت فروشگاه ساز فایل و کاربر محور می باشد و کاربران می توانند "فایل" خود را از قبیل
پایان نامه  ،پروپزال  ،مقاله و یا مطالب علمی و پژوهشی خود را به صورت EXEL ،WORD ، PDF
و  POWER POINTو یا فیلم های آموزشی در فروشگاه اینترنتی بروز فایل جهت فروش و دانلود
قرار دهند و این سیستم امکان موضوع بندی و ارسال محصول را دارد و اجازه اپلود فایل های قانونی شما
جهت ارائه و فروش و کسب درآمد را می دهد برای اضافه کردن فایل به فروشگاه الزم هست شما ابتدا عضو
سایت شوید و سپس از داخل پنل کاربری خودتان از منوی "اضافه کردن محصول" اقدام به آپلود محصول
مورد نظر به فروشگاه خودتان نماید
الزم به ذکر می باشد که این مطالب و فایل ها می تواند رایگان و یا با ارزش گذاری کاربر به هر قیمت که
کاربر الزم می داند به فروش برساند که در صورت فروش هر فایل به میزان  ٪08سهم کاربر و  ٪08سهم
سایت می باشد که در صورت درخواست کاربر به حساب ایشان طی  02ساعت واریز می گردد
در صورتی که کاربر یا صاحب فایل اجازه داده و تیک بازاریاب را در فروش فایل مخصوصی روش نماید
امکان فروش فایل توسط بازار یاب می باشد که بازاریاب نیز سودش توسط صاحب فایل مشخص می شود و
بین  08الی  08درصد متغییر هست و هنگام بازاریابی این درصد برای بازاریاب مشخص شده و نمایان می شود
و در صورت فروش فایل بازار یاب نیز سهم مشخص شده خود را برداشت می نماید .

بازاریاب ها
بازاریاب ها می توانند محصوالت موجود در سایت را از طریق پنل کاربری خودشان  ،پس از انتخاب به
فروشگاه خودشان اضافه کنند و منتظر فروش آن بمانند و درصد هر محصول بین  08الی  08درصد متغییر می
باشد که توسط صاحب محصول و فایل مشخص می شود و هنگام انتخاب محصول می توانند درصد هر
محصول را قبل از بازاریابی مالحظه کنند و بررسی نمایند که آیا به صرفه و صالح می باشد و یا خیر که در
صورت با صرفه بودن به فرشگاه خود انتقال نمایند

