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ΔΩΡΕΑΝ και Γεμάτος Πληροφορίες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Πώς να κερδίσεις έξτρα εισόδημα από 
το διαδίκτυο

Ξεκίνησε από το μηδέν χωρίς να χρειάζεται να επενδύσεις χρήματα

Τι θα χρειαστείς:
• Ηλεκτρονικό υπολογιστή
• Σύνδεση στο διαδίκτυο
• Email
• Ελεύθερο χρόνο και καλή διάθεση!

Γεώργιος Τσίτσος
MGT
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Εισαγωγή
 Αυτόν τον καιρό οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν διεξόδους για έξτρα 
εισόδημα, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις οικονομικές τους ανάγκες 
που συνέχεια αυξάνονται, εν αντιθέσει με τον μισθό και τα έσοδα. Στην κοινωνία 
επικρατεί σύγχυση, άγχος, φόβος, αγωνία, πίεση και παρόμοια συναισθήματα, 
διότι ο κόσμος ψάχνει χρήματα και οι περισσότερες πόρτες είναι κλειστές. Άλλες 
πόρτες κρύβουν κομπίνες, κινδύνους, παράνομες δραστηριότητες, επιχειρηματικές 
ιδέες, που για να λάβεις μέρος απαιτείται η καταβολή κάποιου ποσού, δουλειές 
αμφιβόλου προέλευσης κτλ.

 Δίωξε το άγχος! Η κρίση δεν είναι τίποτα άλλο από αλλαγή συνηθειών, 
τρόπων σκέψης και δράσης που ήταν μάλλον λανθασμένες ή απαρχαιωμένες. Η 
αλλαγή μπορεί να είναι κακή ή καλή. Πολλοί έχασαν χρήματα αυτό το διάστημα, 
αλλά επίσης πολλοί κέρδισαν κιόλας. Οι αλλαγές πάντα περιέχουν ευκαιρίες, αρκεί 
να τις ψάξεις σωστά!  Με αυτόν τον ΔΩΡΕΑΝ Οδηγό μπορείς να κερδίσεις νόμιμα 
και ηθικά, χωρίς να απαιτείται χρηματική καταβολή από μέρους σου, κάποια έξτρα 
χρήματα, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σου.

 Οι τρόποι που περιγράφονται μέσα σε αυτόν τον οδηγό δεν απαιτούν ειδικές 
γνώσεις και απευθύνονται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών ανεξαρτήτως φύλου. 
Οι τρόποι αναλύονται βήμα-βήμα με απλό και εύκολο τρόπο.

Το μόνο που θα χρειαστείς είναι:
• Ηλεκτρονικό υπολογιστή ή laptop ή tablet ή smartphone
• Σύνδεση στο διαδίκτυο
• Έναν περιηγητή ιστού (Web Browser) όπως  Mozilla Firefox, Internet Explorer, 
 Google Chrome, Opera, Safari κτλ
• Έναν λογαριασμό email
• Έναν λογαριασμό PayPal (Για να σας κατατίθενται τα χρήματα που κερδίζετε)
• Γνώσεις αγγλικής γλώσσας (Διότι τα περισσότερα site είναι στα αγγλικά. 
 Δεν απαιτείται υψηλό επίπεδο, απλά να μην σου φαίνονται κινέζικα)
• Ελεύθερος χρόνος
• Και καλή διάθεση!

 Με αυτόν τον ΔΩΡΕΑΝ οδηγό ΔΕΝ σου υπόσχομαι πως θα γίνεις πλούσιος, 
ούτε ότι θα βγάλεις ένα κάρο χρήματα, αυτοκίνητα, κότερα, σπίτια, ιδιωτικά νησιά, 
ελικόπτερα κτλ που υπόσχονται οι περισσότεροι. Μπορείς να κερδίσεις από κάποια 
χρήματα (για να μπορείς να μπαλώσεις κάποιες οικονομικές «τρύπες», κάποιους 
λογαριασμούς ή να μπορέσεις να διασκεδάσεις κάποιες φορές παραπάνω) μέχρι 
και ένα σεβαστό μηνιάτικο.
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 Ο οδηγός εμπεριέχει τους πιο δοκιμασμένους, αξιόπιστους και ΔΩΡΕΑΝ 
τρόπους, να βγάλεις χρήματα, που λειτουργούν αυτήν την στιγμή. Το πόσα θα 
κερδίσεις, εξαρτάται από εσένα για το πόσο χρόνο θα επενδύσεις, τους τρόπους 
που θα κινηθείς, τα μέρη που θα κινηθείς καθώς και από την τύχη που μπορεί να 
σε απογειώσει ή απλά να σε καθυστερήσει λίγο (η τύχη δεν παίζει τόσο σημασία, 
αλλά αν είναι με το μέρος σου, μπορεί να σου δώσει μεγάλο αβαντάζ).
 
 Ο ΔΩΡΕΑΝ αυτός οδηγός εμπεριέχει τις προσωπικές μου απόψεις και τις δικές 
μου καθοδηγήσεις. Δεν έρχομαι σε αντίθεση με απόψεις των sites απλά τοποθετώ 
τις δικές μου. Για παράδειγμα μπορεί ένα site να σου αναφέρει πως μπορείς να 
βγάλεις 1000$ την ημέρα, αλλά τελικά να μπορείς να κερδίσεις γύρω στα 10$ την 
ημέρα. Οι απόψεις μου είναι μέσα από την πείρα μου.

 Έχω δοκιμάσει όλους τους τρόπους, και γράφω τα βήματα που ακολούθησα. 
Αν κάποιος βρει καλύτερο τρόπο χρήσης, που μπορεί να του αποδίδει περισσότερα 
χρήματα ή να χρειάζεται λιγότερο χρόνο για να κερδίσει το ίδιο ποσό, μπορεί να 
ακολουθήσει τον δικό του τρόπο.

 Δεν φέρω ευθύνη για οποιοδήποτε λόγο. Ο οδηγός σου προτείνει και σου 
παρέχει βήματα. Το πόσο ή το πώς θα τα χρησιμοποιήσεις εξαρτάται από εσένα. 
Εσύ πρέπει να προσέχεις ώστε να μην κάνεις εσφαλμένες ενέργειες, παράνομες 
ενέργειες, κακή χρήση των χρημάτων σου.

 Ο οδηγός γράφτηκε για να σου δώσει μια διέξοδο στην ανάγκη σου για έξτρα 
εισόδημα. Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ και δεν απαιτεί από εσένα ούτε κάποια αγορά ούτε 
κάποια εγγραφή. Προαιρετικά αν θέλεις μπορείς να γραφτείς ΔΩΡΕΑΝ, στην 
κοινότητα που σκοπό έχει την υποστήριξη νέων ιδεών (επιχειρηματικών, κοινωνικών, 
οικονομικών κτλ) που μπορούν να φέρουν ανάπτυξη, καθώς και βοήθεια να 
εκπληρωθούν. Η κοινότητα είναι σε στάδιο δημιουργίας και όσοι έχουν φρέσκες 
ιδέες, εναλλακτικό τρόπο σκέψης, επιχειρηματικότητα, διάφορες ικανότητες, 
όσοι είναι ενθουσιώδεις και δραστήριοι ή όποιοι θέλουν, είναι ευπρόσδεκτοι. 
Με την εγγραφή στην κοινότητα, θα λαμβάνεις ΔΩΡΕΑΝ, παρόμοιους οδηγούς 
για διάφορα θέματα, φρέσκες ιδέες, θα έχεις την δυνατότητα να ζητάς βοήθεια 
ή συνεργασία σε κάποιο τομέα καθώς και την δυνατότητα να δίνεις βοήθεια ή 
συνεργασία. Στην κοινότητα δεν έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι δυνατότητες της, 
αλλά αναμένεται να ενεργοποιηθούν άμεσα. Μπορείς να ζητήσεις οποιαδήποτε 
στιγμή το σβήσιμο σου από την κοινότητα καθώς και από την λίστα e-mail για 
οποιονδήποτε λόγο θελήσεις.
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Κοινότητα:

Site

Facebook

Αν σας άρεσε ο οδηγός, στείλτε τον και στους φίλους σας και δώστε τους την 
δυνατότητα να κερδίσουν και αυτοί έξτρα εισόδημα!

 Για την καλύτερη εμπειρία σας, επισκεφτείτε την σελίδα μας και 
βεβαιωθείτε ότι κατέχετε την τελευταία και πιο ολοκληρωμένη έκδοση.

Τρέχουσα έκδοση V 1.0

http://adf.ly/WWQzy
http://adf.ly/WWRB9
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Blog
 Η ιδέα είναι πολύ απλή και εύκολη. Δημιουργείς ένα Blog ή site με συγκεκριμένο 
θέμα, το ενημερώνεις μία ή και περισσότερες φορές την ημέρα ή εβδομάδα με άρθρα 
γύρω από το κεντρικό θέμα, το κάνεις γνωστό/προωθείς και όσο αυξάνονται οι 
αναγνώστες σου, κερδίζεις περισσότερα χρήματα!

Πως κερδίζω χρήματα;

 Κερδίζεις χρήματα είτε από τις διαφημίσεις που υπάρχουν στο site/blog σου, 
είτε από πώληση κάποιου δικού σου προϊόντος είτε από πώληση προϊόντων από 
τρίτους.

Πως κερδίζω χρήματα  από διαφημίσεις;

 Όπως έχεις παρατηρήσει σχεδόν σε όλα τα site ή blog που διαβάζεις άρθρα, 
έχουν διαφημιστικά. Αυτά τα διαφημιστικά είναι υπεύθυνα για την «χρηματοδότηση» 
του Site/blog. Χωρίζονται σε:

Cost Per View / Pay Per View

 Με αυτές τις διαφημίσεις πληρώνεσαι ανάλογα με τις προβολές που έχει το site/
blog σου. Όσες περισσότερες φορές διαβάζεται το site/blog σου τόσα περισσότερα 
χρήματα κερδίζεις. Η εταιρία κοστολογεί την προβολή και σε πληρώνει ανά μήνα 
ή μόλις μαζευτεί συγκεκριμένος αριθμός προβολών πχ 1000.

Cost Per Click / Pay Per Click

 Με αυτές τις διαφημίσεις πληρώνεσαι κάθε φορά που ο αναγνώστης πατήσει 
πάνω στην διαφήμιση. Συνήθως κερδίζεις περισσότερα χρήματα από ότι στις 
Cost Per View/Pay Per View και ο αναγνώστης δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα 
περισσότερο από το να πατήσει στην διαφήμιση.

Cost Per Action / Cost Per Lead

 Ο αναγνώστης πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια για να κερδίσεις χρήματα, 
όπως να συμπληρώσει κάποια φόρμα, να κάνει like σε κάποια σελίδα, να γίνει μέλος 
κτλ. Κερδίζεις περισσότερα χρήματα από τις πιο πάνω κατηγορίες αλλά είναι πιο 
δύσκολο να ολοκληρώσει την ενέργεια ο αναγνώστης.
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Cost Per Install / Pay Per Install

 Με αυτήν την κατηγορία κερδίζεις χρήματα όταν ο αναγνώστης σου 
εγκαταστήσει κάποιο πρόγραμμα που προωθείς. 

Cost Per Sale / Pay Per Sale

 Σε αυτήν την κατηγορία ο πελάτης πρέπει πατήσει στον σύνδεσμο του 
προϊόντος που διαφημίζεις, να ανακατευθυνθεί στο site που το πουλάει και να 
το αγοράσει. Μόλις το αγοράσει, το site που το πουλάει, σου δίνει το ποσοστό 
επί του προϊόντος που είχατε προσυμφωνήσει. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να 
«πουλάς» προϊόντα που δεν έχεις και να κερδίζεις ένα ποσοστό από την πώληση. 
Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για αν και πότε θα πουληθεί το προϊόν ούτε χρειάζεται 
να έχεις αποθήκη ή να αγχώνεσαι αν θα καθυστερήσει να πάει με το ταχυδρομείο 
και έως πότε πρέπει να το έχεις στείλει. «Πούλησε το» εσύ και άσε τους άλλους να 
αγχώνονται!

Πόσα χρήματα μπορώ να κερδίσω;

 Αυτό εξαρτάται από το πόσους αναγνώστες έχεις, πόσα προϊόντα «προωθεί» 
το site/blog σου, τι κατηγορία διαφημίσεων έχεις, τι τιμές έχεις κανονίσει με τις 
εταιρίες που διαφημίζεις, πόσο συχνά ενημερώνεις με νέα άρθρα, και πολλά άλλα. 
Πάντως χρηματικά αξίζει να ασχοληθείς. Ψάξε το!

Τι βήματα πρέπει να κάνω;

 Σκέφτεσαι το θέμα του blog, επικεντρώνεις στον κόσμο που θα το διαβάζει, 
επιλέγεις όνομα και ψάχνεις παρόμοιες σελίδες για να πάρεις ιδέες.

 Αν θέλεις να φτιάξεις ένα δωρεάν blog, συστήνω τα : blogger, wordpress, 
webnode, weebly, tumblr και blog. Γράφεσαι, δημιουργείς το όνομα του blog, 
σχεδιάζεις τα menu και τις κατηγορίες, επιλέγεις τον σχεδιασμό του και ξεκινάς να 
ποστάρεις τα άρθρα σου.

 Αν θέλεις να έχει συγκεκριμένο Url και να μην περιέχει το από ποία σελίδα 
δημιουργήθηκε πχ www.to_onoma_pou_theleis.com και όχι www.to_onoma_pou_
theleis.wordpress.com πήγαινε στο papaki. Βρες το όνομα που θέλεις και αγόρασε 
το.

 Αν θέλεις να είσαι πλήρως υπεύθυνος για το blog/site σου, να έχει πιο 

http://adf.ly/Uys9a
http://adf.ly/UysPt
http://adf.ly/Vu9vk
http://adf.ly/Vv6He
http://adf.ly/UysgA
http://adf.ly/UyspU
http://adf.ly/WWTM1
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επαγγελματική εικόνα, να μην μπορεί να σου το κατεβάσει η εταιρία που σου το 
παρέχει και να είσαι υπεύθυνος για τις διαφημίσεις, πρέπει να αγοράσεις όνομα 
από το papaki. Να νοικιάσεις χώρο σε server όπου θα είναι αποθηκευμένο το blog 
σου: web, justhost, bluehost, hostgator και να το δημιουργήσεις!

 Έπειτα μόλις είναι έτοιμο το blog σου, μπες σε affiliate networks και βρες τις 
διαφημίσεις που θέλεις να έχει το blog σου.

Λίστα με affiliate networks

Ελληνικά:
linkwi.se
clickbanner
forestview

Εξωτερικού:
linkshare
ShareASale
cpapark
(Δές όλα τα affiliate networks στις τελευταίες σελίδες)
 Ρίξε μια μάτια και στο taggify, πολύ καλό εργαλείο για να κερδίζεις από το 
blog/site σου.
 Επίσης μπορείς να βγάζεις χρήματα από τους συνδέσμους που θα χρησιμοποιείς 
για να κατευθύνεις τους αναγνώστες σου σε κάποιο άλλο site σε κάποιο προϊόν ή 
σε κάποια πηγή που θα έχεις στο άρθρο σου. Μέσα σε αυτούς τους συνδέσμους 
μπορείς να έχεις διαφημίσεις που ο αναγνώστης πρέπει να παρακολουθήσει για 5 
δευτερόλεπτα για να μεταβεί εκεί που τον παραπέμπει ο σύνδεσμος.

Υπηρεσίες που ενσωματώνουν διαφημίσεις σε συνδέσμους:
adf.ly
linkbucks

 Και τέλος το προωθείς. Μπορείς να το προωθήσεις μέσα από Facebook, 
Twitter κτλ ή/και μέσα από άλλες σελίδες ή από διαφημίσεις του Google.

 Συνοπτικά είναι μια καλή μέθοδος για να βγάλεις χρήματα στο διαδίκτυο, 
χρησιμοποιώντας λίγο από τον ελεύθερο σου χρόνο. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με την προώθηση, την στόχευση κτλ, προτείνω να ψάξεις σχετικά με 
internet marketing ή και να σου δώσω ότι πληροφορίες μπορώ. Θα χαρώ πολύ να 
μου στείλεις το blog σου!

http://adf.ly/WWTM1
http://adf.ly/WWSxr
http://adf.ly/Vv8d0
http://adf.ly/VvEdN
http://adf.ly/VvFHe
http://adf.ly/W8spV
http://adf.ly/W8vQo
http://adf.ly/WWVFf
http://adf.ly/W8xD9
http://adf.ly/W94i0
http://adf.ly/W95iA
http://adf.ly/WpFLr
http://adf.ly/UyqrO
http://adf.ly/UyrYc
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Διαφημίσεις μέσω social networks
 
 Έχεις 3000 φίλους στο Facebook και 2000 Followers στο Twitter. Από φίλους 
είσαι γεμάτος αλλά από χρήματα έχεις ένα παράπονο! Μην στενοχωριέσαι, τα 
social networks είναι εδώ για να σε βοηθήσουν!

Πως κερδίζω χρήματα;

 Βρίσκεις προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα από affiliate site, που θα ενδιέφεραν 
τους φίλους σου, τα ποστάρεις στο προφίλ ή στην σελίδα σου και όσοι από τους 
φίλους σου τα αγοράσουν κερδίζεις ποσοστό επί των πωλήσεων!

Τι πρέπει να προσέξω;

 Καταρχάς να μην χάσεις τους φίλους σου! Αν τους πρήζεις από το πρωί μέχρι 
το βράδυ με τα φανταστικά προϊόντα που προωθείς το πιθανότερο είναι να σε 
κάνουν delete… Στην καλύτερη… Γιατί αν νευριάσουν πολύ θα βρεθείς και με 
Block και Report!

 Σκοπός είναι να σηκώνεις τα προϊόντα που προωθείς με τρόπο σαν να 
το βρήκες εντυπωσιακό και να το σήκωσες και όχι σαν να το προωθείς. Ακόμα 
καλύτερο είναι να φτιάξεις μια σελίδα με κάποιο θέμα, να την κάνεις αρεστή στον 
κόσμο και να σηκώνεις τις προσφορές γύρω από αυτό το θέμα μέσα από αυτήν την 
σελίδα. Και θα απευθύνεσαι σε περισσότερο κόσμο και δεν θα χάσεις τους φίλους 
σου!

Πόσα χρήματα μπορώ να κερδίσω;

 Αυτό εξαρτάται από εσένα, από την προώθηση που θα κάνεις, από τον αριθμό 
των ατόμων  που έχεις, από τη τιμή του προϊόντος, από την ποιότητα του προϊόντος 
και από το ποσοστό που θα κερδίζεις.

Από πού μπορώ να βρω διαφημίσεις/προϊόντα;

Affiliate sites:
linkwi.se
linkshare
ShareASale
cpapark
(Δές όλα τα affiliate networks στις τελευταίες σελίδες)

http://adf.ly/W8spV
http://adf.ly/W8xD9
http://adf.ly/W94i0
http://adf.ly/W95iA
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PTC
 Τα PTC (Paid to Click) είναι sites που δείχνοντας σου διαφημίσεις σου 
πιστώνουν κάποιο χρηματικό ποσό στο λογαριασμό σου. Τα χρήματα που κερδίζεις 
είναι ένα ποσοστό από τα λεφτά που έχει πληρώσει ο διαφημιζόμενος στο site για 
να αυξήσει την επισκεψιμότητα των ατόμων που παρακολουθούν τις διαφημίσεις 
του.

 Με αυτόν τον τρόπο κερδίζει και ο διαφημιζόμενος (αυξάνεται η 
επισκεψιμότητα του site του, κάτι που τον ανεβάζει στα αποτελέσματα αναζήτησης 
των μηχανών αναζήτησης (Google, Yahoo, Bing κ.τ.λ.) και αυξάνονται οι προβολές 
των διαφημίσεων του, άρα με βάση την στατιστική, ενδέχεται να έχει περισσότερους 
πελάτες), κερδίζει το site (συνήθως κάποιο ποσοστό από τα λεφτά που έχει πληρώσει 
ο διαφημιζόμενος, από άλλες διαφημίσεις που παρουσιάζει (όπως κάποια banners 
που έχει) και από την συνδρομή που πληρώνουν κάποια μέλη του για να έχουν 
περισσότερα προνόμια) και κερδίζει και ο χρήστης/μέλος που παρακολουθεί τις 
διαφημίσεις (το ποσό που έχει καθοριστεί για την κάθε διαφήμιση, ένα ποσοστό 
από τα χρήματα που κερδίζουν τα άτομα που έχεις συστήσει (θα αναφερθούμε πιο 
κάτω αναλυτικά), και κάποια ποσά από διάφορες ενέργειες που κάνει το site).

Τι χρειάζεται να έχω για να βγάλω χρήματα από αυτήν την μέθοδο;

 Έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Σταθερό/Laptop/Tablet, θα μπορούσες 
και με κάποιο SmartPhone αλλά θα είναι δυσκολότερο γιατί ενδέχεται να μην 
παρουσιάζει σωστά τις διαφημίσεις, θα αργεί να τις φορτώσει, θα κολλάει), μια 
σύνδεση στο internet, έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προτείνω 
να φτιάξετε έναν καινούργιο που να τον έχετε μόνο για αυτόν τον σκοπό), έναν 
ηλεκτρονικό λογαριασμό πληρωμών PayPal για να κατατίθενται τα χρήματα που 
κερδίζετε (γίνετε πολύ εύκολα και γρήγορα και είναι δωρεάν) και λίγο από τον 
χρόνο σου.

Τι πρέπει να κάνω;

 Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να παρακολουθείς διαφημίσεις 
που σου προτείνει το site για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα (συνήθως 3-15 
δευτερόλεπτα ανά διαφήμιση) και τα χρήματα της διαφήμισης πιστώνονται στο 
λογαριασμό σου.

 Επίσης κάποια site αυτού του είδους σου δίνουν την δυνατότητα να κερδίσεις 
χρήματα βλέποντας και βίντεο, κατεβάζοντας εφαρμογές στο κινητό σου, κάνοντας 
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like σε σελίδες στο Facebook, απαντώντας σε ερωτηματολόγια, συμπληρώνοντας 
φόρμες εγγράφης αλλά και μέσα από διαγωνισμούς.

 Επιπλέον, μπορείς να κερδίζεις από το site ποσοστά ανάλογα με τα κέρδη 
που έχουν τα άτομα που συστήνεις (τα κερδίζεις έξτρα από το site. Σε καμία 
περίπτωση δεν παίρνεις το ποσοστό, κατευθείαν από τα χρήματα των ατόμων που 
έχεις συστήσει. Τα έξτρα αυτά χρήματα σου τα δίνει το site ως κίνητρο για να το 
γνωστοποιείς στον κόσμο. Όλοι βγαίνουν κερδισμένοι).

Πώς συστήνω το site σε άτομα για να παίρνω ποσοστά;

 Μέσα στο λογαριασμό σου, συνήθως στην κατηγορία referrals ή banners θα 
βρεις έναν σύνδεσμο url ή banner που είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό σου. 
Όταν το πατήσει οποιοσδήποτε και γραφτεί μέσα στο site, φαίνεται ότι έχει γραφτεί 
από εσένα και ξεκινάς και κερδίζεις ποσοστά.

Αν δεν έχω άτομα να συστήσω, δεν μπορώ να παίρνω αυτά τα ποσοστά;

 Αν δεν έχεις άτομα να γραφτούν από εσένα και θέλεις να παίρνεις έξτρα 
ποσοστά μπορείς να νοικιάσεις άτομα μέσα από το ίδιο site.
 
 ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΝΩ να νοικιάσεις άτομα κατευθείαν. Αν θέλεις να νοικιάσεις 
άτομα, πρώτα δες πως λειτουργούν τα πράγματα μέσα σε αυτού του στυλ τα sites, 
διάβασε καλά τους όρους για ενοικίαση ατόμων και μετά αν θέλεις μπορείς να 
προβείς στην ενοικίαση. Δεν το συστήνω κατευθείαν γιατί σκοπός είναι να βγάλεις 
λεφτά και όχι να χρεωθείς.

Πόσο μπορώ να χρησιμοποιώ αυτά τα sites;

 Όσο θέλεις. Μπορείς να μπαίνεις μία ή και περισσότερες φορές την ημέρα 
(συνήθως βάζουν καινούργιες διαφημίσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα 
μέσα στην ημέρα), λίγες φορές την εβδομάδα, ή λίγες φορές το μήνα. Κανένας 
δεν σε υποχρεώνει να χρησιμοποιείς το site, αλλά συνήθως όσο περισσότερο 
το χρησιμοποιείς λογικά θα σου αποφέρει και περισσότερα κέρδη. Επίσης τα 
περισσότερα site έχουν δικλίδα πως αν δεν δεις έναν αριθμό διαφημίσεων την 
ημέρα (συνήθως 4-9) χάνεις το δικαίωμα εκείνη την ημέρα να λάβεις τα έξτρα 
χρήματα από τα άτομα που έχεις συστήσει και αν δεν μπεις στο site για 30 ημέρες, 
μηδενίζουν τα χρήματα που έχεις κερδίσει.
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Τι κέδρος μπορώ να έχω μέσα από αυτά τα sites;

 Εξαρτάται από το πόσο το χρησιμοποιείς, σε πόσα άτομα το έχεις συστήσει, 
και αν αυτά τα άτομα το χρησιμοποιούν. Μπορείς να κερδίσεις μέσο όρο ( με ορθή 
λειτουργία ) από 10 ευρώ ανά site ανά μήνα έως και εκατοντάδες ευρώ. Είναι 
δύσκολο να κερδίσεις πάρα πολλά χρήματα ( είναι από πάρα πολύ δύσκολο έως 
αδύνατο να γίνεις πλούσιος μέσα από αυτόν τον τρόπο ή να σου αποφέρει τόσα 
πολλά χρήματα που να μην χρειάζεται να δουλεύεις, αλλά μπορεί να σου αποφέρει 
ένα καλό έξτρα εισόδημα για να σου συμπληρώνει το κεντρικό). Θα αναφέρω πιο 
κάτω πώς μπορείς να μεγιστοποιήσεις τα κέρδη σου αλλά και να προσπαθήσεις να 
βγάλεις όσο τον δυνατόν περισσότερα χρήματα.

Χρειάζεται κάποια λεφτά για να ξεκινήσω?

 Απολύτως τίποτα. Ξεκινάς με μηδέν ευρώ και ότι κερδίσεις είναι δικό σου. 
Μπορείς να αναβαθμίσεις, αν θέλεις, τον λογαριασμό σου πληρώνοντας ένα 
ποσό στο site, για να σου δώσει extra προνόμια, όπως περισσότερα χρήματα ανά 
διαφήμιση που βλέπεις, περισσότερες διαφημίσεις, περισσότερα χρήματα από τα 
άτομα που συστήνεις στο site ή τα άτομα που νοικιάζεις, όπως και να αυξήσει των 
αριθμό των ατόμων που μπορούν να γραφτούν εκ μέρους σου. ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΝΩ να 
αναβαθμίσεις τον λογαριασμό σου κατευθείαν, αλλά να δεις πρώτα πως κινούνται 
τα πράγματα σε αυτά τα sites, να διαβάσεις καλά τους όρους αναβάθμισης, να δεις 
τι επιπλέον προνόμια έχεις, τι ποσό χρειάζεται για την αναβάθμιση και για πόσο 
καιρό, και αν σε συμφέρει προχωράς  στην αναβάθμιση. Δεν το συστήνω από την 
αρχή γιατί σκοπός είναι να κερδίσεις χρήματα και όχι να χρεωθείς.

Πώς μπορώ να μεγιστοποιήσω τα κέρδη που μπορώ να έχω από αυτά τα site;

 Καταρχάς με το να τα χρησιμοποιείς όσο μπορείς περισσότερο (περισσότερες 
διαφημίσεις που βλέπεις -> περισσότερα χρήματα κερδίζεις ). 

 Χρησιμοποιώντας περισσότερο από ένα τέτοιου στυλ site (Προσωπικά 
χρησιμοποιώ 16 τέτοια sites. Τα συγκεκριμένα, τα οποία παρουσιάζω στο 
τέλος του κεφαλαίου, είναι από τα πιο αξιόπιστα του είδους. Εσείς μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε όσα από αυτά θέλετε. Προτείνω να κατεβάσεις έναν καινούργιο 
περιηγητή (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera) και να έχεις ανοιχτά 
όλα αυτά τα sites, στον καινούργιο περιηγητή, για να τα διαχειρίζεσαι πιο εύκολα 
και να μην μπερδεύονται στα sites που μπαίνεις για προσωπικό ή επαγγελματικό 
σκοπό. Προσωπικά χρησιμοποιώ τον Opera για αυτόν τον σκοπό. Είναι αρκετά 
γρήγορος και δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα).
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 Περισσότερα όμως χρήματα μπορείς να κερδίσεις συστήνοντας αυτά τα 
sites. Μπορείς να συστήνεις αυτά τα sites μέσα από το Facebook, Twitter, Youtube, 
E-mail, κάποιου blog ή forum που μπορείς να έχεις ή με όποιον άλλο τρόπο 
σκεφτείς. Μπορείς να το συστήνεις σε φίλους, συγγενείς, γνωστούς, συναδέλφους, 
συμφοιτητές, σε αγνώστους ή σε όποιον άλλον μπορείς να σκεφτείς. Από τα άτομα 
που θα το συστήσεις (εννοείται ανάλογα με το πόσα άτομα και κατά πόσο το 
χρησιμοποιούν) μπορείς να κερδίζεις έως και εκατοντάδες ευρώ ανά μήνα ανά site. 
(Το ποσό διαφέρει ανά site ανάλογα με τα ποσοστά που σου δίνει το καθένα. Μπες 
και δες αυτά τα ποσοστά σε κάθε site).

 Ειδικά αν έχεις κάποιο blog η προώθηση αυτή μπορεί να γίνει και πιο εύκολα 
και με περισσότερα κέρδη. 

 Οπότε περισσότερα κέρδη έχει το [(αριθμός διαφημίσεων που βλέπεις) 
+ (ποσοστά από τα χρήματα που κερδίζει η κάθε σύσταση σου) * (αριθμός 
συστάσεων)] * (αριθμός sites που χρησιμοποιούνται) ΑΠΟ μόνο τον αριθμό των 
διαφημίσεων που βλέπεις.

Μπορώ να χάσω χρήματα;

 ΟΧΙ. Παρά μόνο αν έχεις αναβαθμίσει τον λογαριασμό σου ή/και έχεις 
νοικιάσει άτομα και κλείσει το site, οπότε και θα χάσεις αυτά τα χρήματα. Πολλά 
site μπορεί να είναι κομπίνες και να μην πληρώνουν ή μόλις μαζέψουν χρήματα να 
κλείσουν ή να δίνουν εξευτελιστικά χαμηλά ποσά ανά διαφήμιση.

 
 Το συγκεκριμένο site μου έδωσε 0,00675$ για τις 100 διαφημίσεις που είδα. 
Μπορεί να είναι αξιόπιστο και να πληρώνει αλλά με τόσα λίγα χρήματα δεν αξίζει 
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να ασχολείσαι. Καλύτερα να κοιμόσουν παρά να έβλεπες διαφημίσεις εκείνη την 
ώρα. 

 Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζω μια λίστα με τα site που έχω τεστάρει 
και χρησιμοποιώ και που από την εμπειρία μου, αλλά και κατά γενική ομολογία, 
θεωρούνται από τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα.

 Σας παρουσιάζω το NeoBux το οποίο μπορεί να μην είναι πρώτο στην λίστα 
μου αλλά είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσεις 
αλλά και να καταλάβεις την λογική αυτών των sites.

Χρησιμοποιώντας το NeoBux

Τι είναι το NeoBux;

 Το NeoBux είναι μια δωρεάν παγκόσμια υπηρεσία διαθέσιμη σε ένα 
πολύγλωσσο περιβάλλον (και στα ελληνικά). 

 Η υπηρεσία συνίσταται στην παροχή της δυνατότητας στους διαφημιστές να 
προσεγγίσουν χιλιάδες δυνητικούς πελάτες, προβάλλοντας τις διαφημίσεις τους 
στο NeoBux και στους χρήστες να κερδίσουν βλέποντας αυτές τις διαφημίσεις.

 Οι χρήστες κάνουν κλικ στη διαφήμιση του διαφημιστή και τη βλέπουν για 
μία καθορισμένη από το διαφημιστή χρονική διάρκεια.
Αφού ο χρήστης δει τη διαφήμιση, πιστώνεται με το προκαθορισμένο χρηματικό 
ποσό στο NeoBux λογαριασμό του.
Δε χρειάζεται να πληρώσετε καθόλου για να αρχίσετε να κερδίζετε. Αφού πλέον 
είστε μέλος, αρχίστε να κερδίζετε χρήματα χωρίς κόστος!

Πόσα μπορώ να κερδίσω;
 
 Καταρχάς κερδίζεις χρήματα ανάλογα με τις διαφημίσεις που βλέπεις. Οι 
διαφημίσεις κυμαίνονται γύρω στα 5-10 δευτερόλεπτα η κάθε μία. Το NeoBux 
προσθέτει καινούργιες ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα και τις 
ανανεώνει πλήρως κάθε 24 ώρες περίπου στις 23:40 ώρα Ελλάδος.
Επίσης ο χρήστης κερδίζει extra χρήματα και από τα άτομα που γράφονται στο 
NeoBux εκ μέρους του, και ανάλογα με την κίνηση τους στην σελίδα. Ακόμα παίζει 
ρόλο και ο τύπος του λογαριασμού που έχει ο χρήστης. 

http://adf.ly/Uytir
http://adf.ly/Uytir
http://adf.ly/Uytir
http://adf.ly/Uytir
http://adf.ly/Uytir
http://adf.ly/Uytir
http://adf.ly/Uytir
http://adf.ly/Uytir
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Οι τύποι είναι:

• Standard (είναι ο δωρεάν λογαριασμός που ξεκινάνε όλοι)
• Golden
• Emerald
• Sapphire
• Platinum
• Diamond
• Ultimate
 
 Ανάλογα λοιπόν με τον τύπο του λογαριασμού (συστήνω να παραμείνετε 
στον Standard μέχρι τουλάχιστον να καταλάβετε την χρήση του NeoBux και να 
συγκρίνεται αν σας συμφέρει να μεταπηδήσετε σε άλλον τύπο λογαριασμού ), τον 
αριθμό των ατόμων που γραφτήκανε στο NeoBux εκ μέρους σας, και το κατά πόσο 
είναι ενεργοί, εσείς κερδίζετε επιπλέον χρήματα χωρίς να κάνετε κάτι περισσότερο.

 Επισυνάπτω ενδεικτικά έναν πίνακα που εξηγεί στο περίπου τα extra χρήματα 
που κερδίζεις από τους φίλους (referrals) που έχεις, δικούς σου ή νοικιασμένους.

Τύπος  Φίλοι Μέσος όρος κλικ ανά μέρα (κέρδη $ ανά μήνα)
   0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Standard 25 3,08 4,95 6,83 8,7 10,57 12,45 14,32 16,20
  50 4,95 8,7 12,45 16,2 19,95 23,7 27,45 31,2
  100 8,7 16,2 23,7 31,2 38,7 46,2 53,7 61,2
  200 16,2 31,2 46,2 61,2 76,2 91,2 106,2 121,2
  300 23,7 46,2 68,7 91,2 113,7 136,2 158,7 181,2

Golden  100 17,7 32,7 47,7 62,7 77,7 92,7 107,7 122,7
  250 40,2 77,7 115,2 152,7 190,2 227,7 265,2 302,7
  500 77,7 152,7 227,7 302,7 377,7 452,7 527,7 602,7
  1000 152,7 302,7 452,7 602,7 752,7 902,7 1052,7 1202,7
  2000 302,7 602,7 902,7 1202,7 1502,7 1802,7 2102,7 2402,7

Ultimate 500 84 159 234 309 384 459 534 609
  1000 159 309 459 609 759 909 1059 1209
  2000 309 609 909 1209 1509 1809 2109 2409
  3000 459 909 1359 1809 2259 2709 3159 3609
  4000 609 1209 1809 2409 3009 3609 4209 4809

 Εννοείται και πως είναι πολύ δύσκολο (μάλλον ακατόρθωτο) να φτάσεις 
έστω και τα  1000$ το μήνα και δεν έβαλα αυτόν τον πίνακα για να πάρουν τα 
μυαλά σου αέρα, απλά για να έχεις γνώση πώς κινείται το σύστημα. Και 30€ να σου 
βγει extra το μήνα (με μηδέν δουλεία εκ μέρους σου) είναι ένα ικανοποιητικότατο 
χαρτζιλίκι!

http://adf.ly/Uytir
http://adf.ly/Uytir
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Πώς λοιπόν θα αποκτήσω referrals;

Υπάρχουν δύο ειδών referrals.

Άμεσοι referrals:
 
 Αυτοί οι χρήστες εγγράφηκαν χρησιμοποιώντας το δικό σας όνομα χρήστη 
δηλώνοντας ποιος τους σύστησε.

Νοικιασμένοι referrals:

 Τους νοικιάζετε μέσα από το site.

Πως, λοιπόν θα αποκτήσω referrals; Αυτοί είναι οι τρεις διαθέσιμοι τρόποι:

Χρησιμοποιήστε τα banners:
 
 Στο κουμπί «Ο λογαριασμός σας» Στην καρτέλα «Γενικά» -> «Banners» θα 
βρείτε επιλογές, για να βάλετε το δικό σας banner/URL/QR code στην προσωπική 
σας σελίδα, σε Blog, Forum, Facebook, Twitter κτλ. Πατώντας κάποιος πάνω του, 
αν γραφτεί, γίνεται referrals.

Διαδώστε:

 Απλώς πείτε σε κάποιον να εγγραφεί στο NeoBux και να εισαγάγει το δικό 
σας όνομα χρήστη στο πεδίο "referrer".

Νοικιάστε:

 Μπορείτε να νοικιάσετε referrals μηνιαία (30 ημερολογιακές ημέρες) ώστε 
να εργαστούν για σας (δεν είναι δουλειά... αφού κερδίζουν και αυτοί).
Νοικιάστε εύκολα μέσω του λογαριασμού σας.

Πληρωμή:
 
 Μέσω Paypal, Payza και Neteller. Προτείνω να χρησιμοποιήσετε την Paypal. 
Είναι δωρεάν, πολύ εύκολο και γρήγορο να φτιάξετε λογαριασμό, και μπορεί να 
σας χρειαστεί και για άλλες δουλειές σας.

http://adf.ly/Uytir
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Συνοπτικά:

 Μην περιμένετε να γίνετε πλούσιοι βλέποντας διαφημίσεις, ούτε ότι θα 
κάθεστε στο σπίτι και θα μπορείτε να το κάνετε αντί κανονικής δουλειάς. Θα 
μπορεί όμως να σας αποφέρει ένα μικρό ή μεσαίο χαρτζιλίκι (ανάλογα και με το 
πόσοι έχουν γραφτεί εκ μέρους σας) τον μήνα.

Αξιόπιστα και άξια να ασχοληθείς PTC Sites:

01) TheBux
02) Probux
03) Earn-On
04) NeoBux
05) Clixsense
06) Scarlet-Clicks
07) GoldenClix
08) GlobalBux
09) GPTPlanet
10) Paid-Bux
11) Clicksia
12) Incentria
13) Buxp
14) WordLinx
15) CashNhits
16) DonkeyMails

http://adf.ly/UywN4
http://adf.ly/UyvLf
http://adf.ly/Uyy0Y
http://adf.ly/Uytir
http://adf.ly/UyuqY
http://adf.ly/UywlC
http://adf.ly/UyxVH
http://adf.ly/UyxqV
http://adf.ly/UyyGN
http://adf.ly/Uyyeg
http://adf.ly/Uyvvy
http://adf.ly/Uyw50
http://adf.ly/Uyv5z
http://adf.ly/UyzkX
http://adf.ly/UyvfG
http://adf.ly/UyzIR
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Ad.fly
 Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε πώς μπορείς να βγάζεις χρήματα 
βλέποντας διαφημίσεις. Πώς θα σου φαινόταν αν βλέποντας άλλοι διαφημίσεις, 
κέρδιζες εσύ τα χρήματα; 

 Χαίρομαι που έχω την προσοχή σου! Σε αυτό λοιπόν το κεφάλαιο θα δούμε 
έναν εύκολο τρόπο να κερδίζεις χρήματα! Το καλύτερο;! Μόλις κάνεις τα βήματα, 
δεν θα χρειάζεται πλέον να επιβλέπεις ή να ασχολείσαι… Θα σου αποφέρει χρήματα 
από μόνο του! Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις τίποτα, θα το αναλύσουμε βήμα-βήμα 
και θα μπορείς και εσύ να το κάνεις να τρέχει!

Η υπηρεσία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το adf.ly.

 Είναι μια δωρεάν υπηρεσία σμίκρυνσης URL. Αντί λοιπόν να στείλεις σε 
κάποιον έναν σύνδεσμο (url) μπορείς να τον βάλεις στο adf.ly να στο μικρύνει.

 Για παράδειγμα, πες πως θέλω να σου στείλω να μπεις στο Google. Θα σου 
στείλω έναν σύνδεσμο της μορφής https://www.google.com αντί αυτού, μπορώ να 
πάρω τον σύνδεσμο, να τον βάλω στο adf.ly και να μου επιστρέψει έναν σύνδεσμο 
της μορφής http://adf.ly/Uz1ce . Είτε πατώντας τον πρώτο σύνδεσμο είτε τον 
δεύτερο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και με τους δύο συνδέσμους μεταβαίνεις 
στο Google.

Ωραία και πώς κερδίζω χρήματα έτσι;

 Αν πάτησες τον δεύτερο σύνδεσμο, θα παρατήρησες πως δεν σε πετάει 
κατευθείαν στο Google, αλλά σου προβάλει πρώτα μια διαφήμιση για 5 
δευτερόλεπτα. Το άτομο που του έστειλες τον σύνδεσμο, βλέποντας την διαφήμιση, 
εσύ κερδίζεις χρήματα!

Πόσα χρήματα μπορώ να κερδίζω ανά άτομο που βλέπει την διαφήμιση;

 Αυτό εξαρτάται, από το τι στυλ διαφήμισης του προβάλεις και σε ποία χώρα 
μένει το άτομο που του στέλνεις την διαφήμιση.

Τα στυλ διαφήμισης είναι 2. Το διαφημιστικό σποτάκι που διαρκεί 5 δευτερόλεπτα 
βλέπε http://adf.ly/Uz1ce και το banner που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της 
σελίδας βλέπε http://adf.ly/Uz1xP.

http://adf.ly/UyqrO
http://adf.ly/UyqrO
https://www.google.com
http://adf.ly/Uz1ce
http://adf.ly/Uz1ce
http://adf.ly/Uz1xP
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 Η διαφορά είναι πως το banner μπορεί να το κλείσει νωρίτερα για να πάει 
στην σελίδα που θέλει, άρα και δεν «χαλιέται» τόσο όσο με το να περιμένει 5 
δευτερόλεπτα για να πάει στην σελίδα που του στέλνεις, αλλά και σου αποφέρει 
λιγότερα χρήματα!

 Επίσης και η χώρα που βρίσκεται αυτός που του στέλνεις τον σύνδεσμο 
παίζει ρόλο στο πόσα χρήματα θα κερδίσεις. Σου παρουσιάζω τον κατάλογο με το 
κοστολόγιο που έχει το adf.ly ανά χώρα και ανά τύπο διαφήμισης.

Country    Interstitials CPV  Top Banner CPM
      Unique  Raw  Unique  Raw
United States    $3.87  $2.45  $1.00  $0.49
Canada    $1.28  $0.90  $0.58  $0.30
United Kingdom   $3.20  $2.08  $0.64  $0.42
Australia    $2.29  $1.39  $0.69  $0.39
 United Arab Emirates   $3.52  $1.70  $0.54  $0.30
Iraq     $3.44  $3.15  $0.17  $0.10
Belgium    $3.14  $2.11  $0.49  $0.33
South Africa    $2.73  $1.65  $0.52  $0.31
Switzerland    $2.64  $1.37  $0.43  $0.22
Germany    $2.54  $1.51  $0.35  $0.21
Norway    $2.39  $1.72  $0.39  $0.23
Saudi Arabia    $2.21  $1.13  $0.30  $0.19
Ireland     $2.17  $1.45  $0.59  $0.33
Sweden    $2.12  $1.26  $0.51  $0.27
Spain     $2.06  $1.12  $0.41  $0.26
Austria     $1.89  $1.10  $0.21  $0.20
France     $1.84  $1.18  $0.32  $0.23
Netherlands    $1.80  $1.15  $0.11  $0.10
Italy     $1.71  $1.09  $0.31  $0.20
Singapore    $1.70  $1.10  $0.55  $0.37
Mexico     $1.68  $1.39  $0.13  $0.10
Denmark    $1.63  $0.99  $0.49  $0.27
Peru     $1.57  $1.23  $0.13  $0.10
New Zealand    $1.54  $1.06  $0.62  $0.38
Philippines    $1.50  $0.50  $0.12  $0.10
Myanmar    $1.45  $0.50  $0.13  $0.10
Nigeria     $1.34  $0.58  $0.17  $0.10
Slovakia    $1.32  $0.89  $0.11  $0.10
Israel     $1.31  $0.62  $0.19  $0.11
Jordan     $1.27  $0.64  $0.17  $0.10
Kenya     $1.27  $0.61  $0.13  $0.10
Qatar     $1.24  $0.59  $0.18  $0.10
Latvia     $1.24  $1.00  $0.20  $0.20
Poland     $1.23  $0.96  $0.23  $0.19
India     $1.20  $0.62  $0.18  $0.12
Bahrain    $1.20  $0.58  $0.18  $0.10
Panama    $1.18  $0.57  $0.15  $0.10
Libya     $1.18  $0.57  $0.17  $0.10
Luxembourg    $1.18  $0.50  $0.18  $0.10

http://adf.ly/UyqrO
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Slovenia    $1.12  $0.69  $0.11  $0.10
Ecuador    $1.11  $0.56  $0.24  $0.16
Bolivia     $1.11  $0.50  $0.16  $0.10
Malaysia    $1.08  $0.54  $0.19  $0.13
Taiwan     $1.07  $0.58  $0.14  $0.10
Egypt     $1.06  $0.50  $0.16  $0.10
Cuba     $1.05  $0.50  $0.87  $0.44
China     $1.05  $0.69  $0.10  $0.10
Finland    $1.04  $0.77  $0.40  $0.20
Croatia     $1.03  $0.74  $0.11  $0.10
Greece     $1.03  $0.78  $0.12  $0.10
Pakistan    $1.01  $0.53  $0.14  $0.10
Cook Islands    $1.00  $0.44  $0.05  $0.03
Eritrea     $1.00  $0.50  $0.05  $0.03
Oman     $1.00  $0.84  $0.12  $0.10
Cote D’ivoire    $0.99  $0.56  $0.20  $0.10
Bulgaria    $0.98  $0.56  $0.12  $0.10
Tunisia     $0.97  $0.58  $0.20  $0.10
Hong Kong    $0.97  $0.81  $0.28  $0.20
Turkey     $0.94  $0.62  $0.15  $0.10
Dominican Republic   $0.94  $0.50  $0.16  $0.10
Indonesia    $0.89  $0.42  $0.11  $0.07
Jamaica    $0.89  $0.74  $0.13  $0.10
Portugal    $0.88  $0.59  $0.16  $0.10
Estonia     $0.87  $0.50  $0.18  $0.12
Togo     $0.86  $0.44  $0.05  $0.03
Hungary    $0.85  $0.64  $0.11  $0.10
Russian Federation   $0.83  $0.53  $0.21  $0.14
Montenegro    $0.82  $0.50  $0.14  $0.10
Armenia    $0.81  $0.48  $0.14  $0.10
Ghana     $0.80  $0.50  $0.12  $0.10
Cambodia    $0.79  $0.37  $0.13  $0.09
Tanzania    $0.78  $0.49  $0.12  $0.10
Guatemala    $0.78  $0.47  $0.15  $0.10
Comoros    $0.75  $0.39  $0.05  $0.03
Turkmenistan    $0.75  $0.42  $0.05  $0.03
Macedonia, The Former Yugoslav $0.73  $0.51  $0.14  $0.10
Sao Tome And Principe  $0.72  $0.43  $0.05  $0.03
Niger     $0.71  $0.43  $0.05  $0.03
Virgin Islands, British   $0.70  $0.49  $0.10  $0.10
Iceland     $0.70  $0.55  $0.34  $0.20
Argentina    $0.69  $0.48  $0.14  $0.10
Romania    $0.68  $0.51  $0.22  $0.19
Brazil     $0.68  $0.47  $0.15  $0.11
Swaziland    $0.68  $0.42  $0.05  $0.03
Uganda    $0.67  $0.42  $0.05  $0.03
Turks And Caicos Islands  $0.66  $0.39  $0.05  $0.03
Marshall Islands   $0.64  $0.44  $0.05  $0.03
Czech Republic   $0.64  $0.59  $0.12  $0.10
Lesotho    $0.62  $0.40  $0.05  $0.03
Iran, Islamic Republic Of  $0.62  $0.50  $0.11  $0.10
Thailand    $0.62  $0.29  $0.08  $0.07
Burundi    $0.62  $0.49  $0.05  $0.03
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Ethiopia    $0.61  $0.40  $0.05  $0.03
Albania    $0.60  $0.39  $0.15  $0.10
Japan     $0.60  $0.43  $0.14  $0.10
Macao     $0.59  $0.42  $0.14  $0.10
Botswana    $0.59  $0.40  $0.05  $0.03
Vietnam    $0.58  $0.27  $0.13  $0.07
Madagascar    $0.58  $0.39  $0.20  $0.10
Seychelles    $0.58  $0.38  $0.05  $0.03
Benin     $0.58  $0.39  $0.05  $0.03
Zambia    $0.57  $0.39  $0.05  $0.03
Guam     $0.57  $0.38  $0.10  $0.10
Guinea     $0.56  $0.35  $0.05  $0.03
Anguilla    $0.56  $0.39  $0.05  $0.03
Rwanda    $0.56  $0.38  $0.05  $0.03
American Samoa   $0.56  $0.38  $0.05  $0.03
Sierra Leone    $0.56  $0.40  $0.05  $0.03
Serbia     $0.55  $0.44  $0.14  $0.10
Colombia    $0.55  $0.43  $0.15  $0.10
Korea, Republic Of   $0.55  $0.50  $0.13  $0.10
Andorra    $0.54  $0.38  $0.20  $0.10
Morocco    $0.54  $0.42  $0.19  $0.10
Ukraine    $0.54  $0.42  $0.18  $0.11
Georgia    $0.54  $0.43  $0.12  $0.10
Papua New Guinea   $0.54  $0.37  $0.05  $0.03
Zimbabwe    $0.54  $0.38  $0.05  $0.03
Northern Mariana Islands  $0.53  $0.39  $0.10  $0.10
Aland Islands    $0.53  $0.43  $0.05  $0.03
Virgin Islands, U.S.   $0.53  $0.45  $0.05  $0.03
Liechtenstein    $0.52  $0.37  $0.05  $0.03
Angola     $0.52  $0.41  $0.23  $0.10
Malawi     $0.52  $0.36  $0.05  $0.03
Mayotte    $0.52  $0.37  $0.05  $0.03
Saint Kitts And Nevis   $0.51  $0.37  $0.05  $0.03
Cameroon    $0.51  $0.37  $0.05  $0.03
Equatorial Guinea   $0.51  $0.39  $0.05  $0.03
Bermuda    $0.51  $0.38  $0.05  $0.03
Guernsey    $0.51  $0.44  $0.20  $0.10
Guyana    $0.51  $0.37  $0.20  $0.10
Saint Martin    $0.51  $0.50  $0.05  $0.03
Belize     $0.50  $0.36  $0.05  $0.03
Congo     $0.50  $0.36  $0.05  $0.03
Fiji     $0.50  $0.36  $0.17  $0.10
Samoa     $0.50  $0.38  $0.05  $0.03
Wallis And Futuna   $0.50  $0.50  $0.05  $0.03
Lithuania    $0.50  $0.42  $0.14  $0.10
Bangladesh    $0.50  $0.42  $0.14  $0.10
Mauritania    $0.50  $0.37  $0.05  $0.03
Antigua And Barbuda   $0.50  $0.36  $0.05  $0.03
Sri Lanka    $0.49  $0.41  $0.13  $0.10
Chile     $0.49  $0.39  $0.16  $0.10
Lebanon    $0.49  $0.36  $0.11  $0.10
Cyprus     $0.49  $0.42  $0.11  $0.10
Congo, The Democratic Republic $0.49  $0.35  $0.05  $0.03
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Algeria     $0.49  $0.40  $0.16  $0.10
Honduras    $0.49  $0.43  $0.13  $0.10
Netherlands Antilles   $0.49  $0.51  $0.05  $0.03
Malta     $0.48  $0.40  $0.10  $0.10
Bosnia And Herzegovina  $0.48  $0.41  $0.12  $0.10
Mauritius    $0.48  $0.40  $0.10  $0.10
Uruguay    $0.48  $0.39  $0.15  $0.10
Brunei Darussalam   $0.48  $0.44  $0.14  $0.10
Liberia     $0.48  $0.35  $0.05  $0.03
Mali     $0.48  $0.38  $0.05  $0.03
Monaco    $0.48  $0.35  $0.05  $0.03
Puerto Rico    $0.48  $0.42  $0.13  $0.10
Bahamas    $0.48  $0.38  $0.17  $0.10
Aruba     $0.48  $0.36  $0.10  $0.10
Djibouti    $0.47  $0.36  $0.05  $0.03
Suriname    $0.47  $0.38  $0.13  $0.10
San Marino    $0.47  $0.35  $0.10  $0.10
Maldives    $0.47  $0.36  $0.05  $0.03
Saint Lucia    $0.47  $0.37  $0.05  $0.03
Montserrat    $0.47  $0.38  $0.05  $0.03
Martinique    $0.47  $0.36  $0.25  $0.10
Costa Rica    $0.47  $0.42  $0.13  $0.10
Nicaragua    $0.47  $0.38  $0.14  $0.10
French Guiana    $0.46  $0.35  $0.20  $0.10
French Polynesia   $0.46  $0.38  $0.13  $0.10
Sudan     $0.46  $0.42  $0.13  $0.10
Lao People’s Democratic Republic $0.46  $0.44  $0.14  $0.10
New Caledonia   $0.46  $0.35  $0.05  $0.03
Senegal    $0.46  $0.39  $0.10  $0.10
Cape Verde    $0.46  $0.35  $0.10  $0.10
Dominica    $0.46  $0.35  $0.05  $0.03
Cayman Islands   $0.46  $0.34  $0.10  $0.10
Faroe Islands    $0.45  $0.34  $0.15  $0.10
Nepal     $0.45  $0.37  $0.11  $0.10
Gibraltar    $0.45  $0.35  $0.05  $0.03
Mongolia    $0.45  $0.41  $0.13  $0.10
Grenada    $0.45  $0.35  $0.10  $0.10
Réunion    $0.45  $0.42  $0.13  $0.10
Vanuatu    $0.45  $0.37  $0.05  $0.03
Guadeloupe    $0.44  $0.35  $0.16  $0.10
Tajikistan    $0.44  $0.33  $0.10  $0.10
Isle Of Man    $0.44  $0.42  $0.05  $0.03
Mozambique    $0.44  $0.39  $0.10  $0.10
Trinidad And Tobago   $0.44  $0.40  $0.13  $0.10
Gabon     $0.43  $0.35  $0.05  $0.03
Moldova, Republic Of   $0.43  $0.39  $0.13  $0.10
Barbados    $0.43  $0.35  $0.10  $0.10
Haiti     $0.43  $0.33  $0.17  $0.10
Bhutan     $0.43  $0.33  $0.05  $0.03
Namibia    $0.42  $0.34  $0.10  $0.10
El Salvador    $0.42  $0.40  $0.13  $0.10
Paraguay    $0.42  $0.40  $0.12  $0.10
Kuwait     $0.42  $0.39  $0.15  $0.10
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Greenland    $0.41  $0.33  $0.05  $0.03
Saint Vincent And The Grenadines $0.41  $0.33  $0.10  $0.10
Afghanistan    $0.41  $0.32  $0.10  $0.10
Belarus     $0.41  $0.39  $0.11  $0.10
Saint Pierre And Miquelon  $0.40  $0.34  $0.05  $0.03
Tonga     $0.40  $0.30  $0.05  $0.03
Yemen     $0.40  $0.40  $0.13  $0.10
Kyrgyzstan    $0.40  $0.33  $0.13  $0.10
Somalia    $0.40  $0.34  $0.05  $0.03
Burkina Faso    $0.40  $0.34  $0.05  $0.03
Uzbekistan    $0.39  $0.32  $0.10  $0.10
Timor-Leste    $0.39  $0.41  $0.10  $0.10
Gambia    $0.38  $0.32  $0.05  $0.03
Syrian Arab Republic   $0.38  $0.40  $0.16  $0.10
Chad     $0.38  $0.38  $0.05  $0.03
Palau     $0.38  $0.33  $0.05  $0.03
Kazakhstan    $0.37  $0.37  $0.10  $0.10
Palestinian Territory, Occupied $0.37  $0.38  $0.18  $0.10
Venezuela    $0.36  $0.35  $0.13  $0.10
Jersey     $0.36  $0.37  $0.10  $0.10
Solomon Islands   $0.35  $0.30  $0.05  $0.03
Azerbaijan    $0.34  $0.34  $0.10  $0.10
Micronesia, Federated States Of $0.26  $0.30  $0.05  $0.03
 
All other countries $0.25 - $2.00 $0.06 - $0.22

 Οι τιμές που αναφέρονται αντιστοιχούν σε 1000 επισκέπτες. Η δεύτερη στήλη 
απευθύνεται στην διαφήμιση 5 δευτερολέπτων και η τρίτη στήλη στην διαφήμιση 
που περιέχει το banner.

ΕΙΣΑΙ ΤΡΕΛΟΣ;;; Δηλαδή πρέπει να στείλω μία σελίδα σε 1.000 άτομα που μένουν 
στην Ελλάδα για να κερδίσω 1,03$;

 ΟΧΙ, με τον τρόπο που θα σου αναλύσω πιο κάτω, δεν θα χρειαστεί να στέλνεις 
συνδέσμους, το μόνο που θα χρειαστεί είναι να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα 
ώστε να φτιάξεις ένα σύστημα που θα τρέχει μόνο του. Μόλις τελειώσεις, δεν θα 
χρειαστεί να κάνεις τίποτα άλλο. Το σύστημα θα λειτουργεί μόνο του για εσένα.

Ωραία τα λες, αλλά ποίο είναι αυτό το «μαγικό» σύστημα;

 Καταρχάς δεν είναι μαγικό! Θα χρησιμοποιήσουμε το Twitter για να 
σηκώνονται οι σύνδεσμοι μας και να κερδίζουμε από τα άτομα που κάνουν κλικ 
σε αυτούς. Θα φτιάξουμε προφίλ που θα ειδικεύεται πάνω σε ένα θέμα και θα 
ενημερώνει σχετικά με αυτό.
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Δηλαδή θα πρέπει να γράφω άρθρα και να τα σηκώνω; Θα μου φύγουν τα δάχτυλα 
από το πολύ γράψιμο!
 
 ΟΧΙ, ΟΧΙ δεν θα χρειάζεται να γράφεις τίποτα, ούτε να σηκώνεις τίποτα, 
βασικά δεν θα χρειάζεται να κάνεις τίποτα παρά μόνο στην αρχή. Όλη η ιδέα είναι 
να φτιάξεις ένα σύστημα που θα παίρνει έτοιμα άρθρα, από  μόνο του, από διάφορα 
site που διαπραγματεύονται το θέμα που έχεις ορίσει και να κερδίζεις από αυτό.

Πόσα χρήματα μπορώ να κερδίζω;

 Λοιπόν πάρε χαρτί να κάνουμε πράξεις! Καταρχάς θέλω να πω πως θα 
επικεντρωθούμε σε άτομα που μένουν στην Αμερική (για να χτυπάμε 3,87$ στα 
1.000 άτομα) ή σε περιοχές που έχω τονίσει με κόκκινο στο τιμοκατάλογο, άντε το 
πολύ-πολύ και σε περιοχές με πράσινο.

 Ας μην πούμε ότι θα έχεις 1000 άτομα που θα σου κάνουν κλικ στους 
συνδέσμους, ας πούμε ότι έχεις περίπου 250 άτομα που κάνουν κλικ μόνο μία φορά 
σε μόνο έναν σύνδεσμο δηλαδή έχεις περίπου 1$ την ημέρα. 1$ την ημέρα επί 30 
μέρες που έχει ο μήνας =30$.

Χμμ, πλάκα μου κάνεις; Μόνο 30$ τον μήνα; Νόμιζα πως είπαμε να βγάλω χρήματα 
και όχι να βγω δυο φορές για καφέ!
 
 Δεν ξέρω από πού παίρνεις καφέ που να κάνει 15$ ο καθένας, αλλά έχεις 
δίκιο. Είπαμε να βγάλεις χρήματα και όχι να παίξουμε! Ας σου φτιάξω λίγο το 
κέφι! Μέχρι στιγμής φαντάζομαι πως παρατήρησες πως έβαλα νούμερα που είναι 
πλήρως πραγματοποιήσιμα μην σου πω και πολύ μικρά (αυτό θα το δεις και στην 
πορεία που θα τρέχει το σύστημα σου, οτι τα νούμερα είναι πολύ μικρά, και πλήρως 
πραγματοποιήσιμα. Δηλαδή θα δεις πως θα έχεις πάνω από 250 άτομα που θα 
κάνουν κλικ στους συνδέσμους σου ανά μέρα και σε πάνω από έναν σύνδεσμο. Σου 
βάζω μικρά νούμερα για να καταλάβεις πόσο μπορεί να είναι το ελάχιστο κέρδος 
σου!) Λοιπόν αντί να έχεις ένα τέτοιο προφίλ, τι σε περιορίζει να έχεις 10 ή 20 ή 30 
ή όσα θέλεις; Τίποτα δεν σε περιορίζει και από την στιγμή που δεν χρειάζεται να 
κάνεις κάτι, μόλις στηθούν, μπορείς να φτιάξεις όσα θέλεις για ότι θέμα θέλεις και 
να τα αφήσεις να λειτουργούν.
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Έστω λοιπόν ότι έχεις:

10 προφίλ -> 10Χ30=300$
20 προφίλ -> 20Χ30=600$
30 προφίλ -> 30Χ30=900$

Όσα θέλεις προφίλ -> Όσα θέλεις Χ 30$

 Το μόνο ίσως που σε περιορίζει στο πόσα προφίλ μπορείς να φτιάξεις είναι 
ίσως η φαντασία σου, και το ότι από ένα σημείο και μετά που θα σου έρχονται τα 
λεφτά θα βαρεθείς να φτιάχνεις καινούργια. Όπως και να έχει θα σου έρχεται ένα 
παθητικό εισόδημα! Όσον αφορά αυτό που είπα για την φαντασία σου, εννοώ ότι 
τα πιασάρικα θέματα που θα έχουν και τον περισσότερο κόσμο κάποια στιγμή θα 
τελειώσουν από το μυαλό σου. ΝΑΙ, χρειάζεσαι πιασάρικα θέματα, γιατί ποιος θα 
διαβάζει άρθρα για το πώς να εκτρέφεις το μπλε σαλιγκάρι των Ιμαλάϊων;

 Για να σου δώσω μια ιδέα τι μπορεί να θεωρηθεί πιασαρικο θέμα: Τεχνολογία, 
αυτοκίνητο, μουσική, ειδήσεις, αθλητικά, μόδα, συνταγές μαγειρικής και θέματα 
που απευθύνονται στον περισσότερο κόσμο, γιατί ψάχνεις ποσότητα!

Τι θα χρειαστείς;

 Έναν λογαριασμό στο adf.ly (Αν έχεις παραπάνω απο έναν μπορεί να στους 
διαγράψουν, να σε μπλοκάρουν και να χάσεις και τα χρήματα σου. Κάθε άτομο 
μπορεί να έχει μόνο έναν λογαριασμό.), e-mail(s) (καινούργια), λογαριασμό/ους 
Twitter (καινούργια), PayPal, TweetDeck για να διαχειρίζεσαι τους λογαριασμούς 
του Twitter, Twitterfeed για να σηκώνονται αυτόματα τα άρθρα, και Pluggio για να 
«προσθέτεις» καινούργια άτομα στο/α προφίλ σου.

 Μην τα βλέπεις πολλά, θα πάμε βήμα-βήμα μαζί τις διαδικασίες και θα δεις 
πόσο εύκολα και αυτόματα θα βγαίνει από μόνο του!

http://adf.ly/UyqrO
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Βήμα-Βήμα

Βήμα 1 Γράφεσαι στο adf.ly
Πηγαίνεις στην σελίδα adf.ly και πατάς το κουμπί “Join Now”.

 Βάζεις τα κανονικά σου στοιχεία (Γιατί θα έρθει σε επαφή με την PayPal ,όταν 
πας να κάνεις ανάληψη, για να τα διασταυρώσει), το e-mail που έχεις δώσει στην 
PayPal για να μην παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα όταν πάς να κάνεις την ανάληψη, 
και στο πεδίο «Account Type» σιγουρέψου ότι έχει Link Shrinker (σημαντικό) και 
πάτησε Join.

 Στέλνεται ένα email επιβεβαίωσης στο email σου, το οποίο πρέπει να το 
ανοίξεις και να πατήσεις τον σύνδεσμο εντός 3 ημερών (σημαντικό). Μέσα στο 
email, θα υπάρχει και ένας κωδικός που πρέπει να τον αντιγράψεις και να τον 
βάλεις στο πεδίο που χρειάζεται.

 Ο λογαριασμός ενεργοποιήθηκε. Αφού κάνουμε login πηγαίνουμε στο 
TOOLS και έπειτα στο αριστερό μενού στο API Documentation. Αντιγράφουμε το 
Url που έχει στο μέσο περίπου της σελίδας.

http://adf.ly/UyqrO
http://adf.ly/UyqrO
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To Url θα είναι της μορφής

http://api.adf.ly/api.php?key=***************************&uid=********&advert_
type=int&domain=adf.ly&url=http://somewebsite.com

 Ανοίγουμε το σημειωματάριο ή το word και κάνουμε επικόλληση του 
Url. Σβήνουμε το «“&advert_type=int» από τον Url που επικολλήσαμε. Έπειτα 
αντικαθιστούμε το «http://somewebsite.com» με «%@»

Έτσι το Url θα έχει πλέον την μορφή:

http://api.adf.ly/api.php?key=***************************&uid=x********&domai
n=adf.ly&url=%@

 * Αν θέλουμε αντί για διαφήμιση 5 δευτερολέπτων να παρουσιάζονται οι 
διαφημίσεις με μορφή banner (κάτι που θα αποφέρει όμως λιγότερα κέρδη) αντί να 
σβήσουμε το «“&advert_type=int» το αντικαθιστούμε με «&advert_type=banner»

 ! Σημαντικό, προσοχή στους αριθμούς και τα γράμματα μετά το «key=»  και 
μετά το  «uid=» γιατί δεν θα δουλεύει.

 Αποθηκεύουμε το σημειωματάριο ή το Word και κλείνουμε.
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Βήμα 2 Δημιουργούμε ένα προφίλ στο Twitter

 Πηγαίνουμε και δημιουργούμε ένα καινούργιο email (Outlook, Gmail, Yahoo 
ή ότι επιλέξουμε). Μετά πηγαίνουμε στο Twitter και δημιουργούμε ένα νέο προφίλ 
με το email που φτιάξαμε. Επιλέγουμε ένα πιασάρικο όνομα με βάση το θέμα που 
επιλέξαμε πχ SportNews. Σαν όνομα και επώνυμο δεν βάζουμε τα δικά μας, όχι γιατί 
θέλουμε να κρυφτούμε, αλλά επειδή ποιός θα εμπιστευόταν τα άρθρα που θα διάβαζε 
από το MitsosSports, ενώ πχ το SportNews το εμπιστεύεσαι ως πιο επαγγελματικό. 
Επίσης λογικό είναι πως αν θέλουμε να απευθυνθούμε σε «αναγνώστες» από το 
εξωτερικό δεν θα επιλέξουμε να έχουμε τις πληροφορίες μας στα ελληνικά, ούτε 
θα επιλέξουμε ονόματα για το προφίλ μας του στυλ AthlitikaNea.

Βήμα 3 Βρίσκουμε από ποίες σελίδες θα επιλέγονται τα άρθρα.
 
 Πηγαίνουμε σε μία μηχανή αναζήτησης πχ στο Google και βρίσκουμε σελίδες 
που απευθύνονται στο θέμα που έχουμε. Αναζητάμε μέσα σε αυτές να βρούμε πού 
υπάρχει RSS Feeds ή Subscribe to feed ή Subscribe. 

Για παράδειγμα αν έχουμε ένα προφίλ για μουσική και μπούμε στο Mtv

 

 Βρίσκουμε την κατηγορία θεμάτων που θέλουμε να αντλούμε πληροφορίες, 
αν έχει κατευθείαν url το αντιγράφουμε, διαφορετικά μπαίνουμε και αντιγράφουμε 
το url Από την γραμμή διεύθυνσης.
 

 Ανοίγουμε ένα έγγραφο Word ή ένα σημειωματάριο, πατάμε επικόλληση και 
κάνουμε το ίδιο και από άλλα sites, γιατί θέλουμε οι ενημερώσεις μας να έχουν 
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ποικιλία και να μην είναι μόνο από μία πηγή. Επίσης όσο περισσότερες πηγές 
έχουμε, τόσο περισσότερα άρθρα θα σηκώνονται στο προφίλ μας, αρά έχουμε 
πιθανότητες να έχουμε περισσότερες προβολές. Ένας λογικός αριθμός είναι 10-20 
site πηγές, που λειτουργούν και σηκώνουν νέα άρθρα.

 Η ποσότητα τον άρθρων που θα ανεβαίνουν στο προφίλ σου εξαρτάται 
ΜΟΝΟ από τα νέα άρθρα που δημοσιεύει το site και όχι από το πόσα άρθρα έχει 
δημοσιεύσει. Δηλαδή αν το site που επέλεξες σταματήσει να ανεβάζει άρθρα, όσα 
άρθρα και να είχε παλιά, θα σταματήσουν να ανεβαίνουν ενημερώσεις στο προφίλ 
σου από αυτό το site.

Βήμα 4 Βάζουμε το Twitterfeed να βρίσκει και να σηκώνει νέα άρθρα.

 Το Twitterfeed είναι μία εντελώς ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία που αναλαμβάνει να 
βρίσκει τα νέα άρθρα από τα Sites που επιλέξαμε  στο προηγούμενο βήμα και να τα 
ανεβάζει στο προφίλ μας.

 Πηγαίνουμε στο Twitterfeed και κάνουμε νέο λογαριασμό (Προτείνω να 
χρησιμοποιηθεί το ίδιο email που χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε λογαριασμό 
στο Twitter, για να τα έχουμε συμμαζεμένα).

Μόλις γραφτούμε θα μας ζητηθεί να δημιουργήσουμε ένα νέο Feed.

 

http://adf.ly/Uz3Di
http://adf.ly/Uz3Di
http://adf.ly/Uz3Di
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 Σαν όνομα βάζουμε είτε από ποιο Site το πήραμε, είτε κάτι που να μας 
θυμίζει τι είναι το κάθε ένα (μόνο και μόνο για να τα ξεχωρίζουμε εμείς, δεν θα 
φαίνεται πουθενά). Στο Blog URL or RSS Feed URL βάζουμε το Url που βρήκαμε 
στο προηγούμενο βήμα. Πατάμε το test rss feed και μας βγάζει αν το Url μας είναι 
εντάξει. Αν δεν είναι είτε δεν το έχουμε αντιγράψει σωστά, είτε κάτι δεν πάει καλά 
με το site που το πήραμε. Επιλέγουμε να είναι τσεκαρισμένο το Active και πατάμε 
στο Advanced Settings.
 
 Πηγαίνουμε «Shorten link through» επιλέγουμε «Custom». Στο κουτάκι που 
θα εμφανιστεί από κάτω βάζουμε το Url που «φτιάξαμε» στην adf.ly, στο πρώτο 
βήμα και πατάμε Continue to Step 2.

 Μας έχει στείλει στη σελίδα "2" και τώρα θα του πούμε σε ποίο προφίλ θα 
σηκώνει τις καινούργιες ενημερώσεις.
 
Πατάμε Twitter και μας εμφανίζει την επιλογή:

 

 Την πρώτη φορά που το ενώνουμε με κάθε νέο προφίλ επιλέγουμε την 
δεύτερη επιλογή (Αυτό χρειάζεται μόνο την πρώτη φορά. Μόλις συνδεθεί με το 
προφίλ μας, μπορούμε να βρίσκουμε τον λογαριασμό στην πρώτη επιλογή), όπου 
μας πετάει σε σελίδα του Twitter για επιβεβαίωση. Πατάμε Authorize app και μας 
γυρνάει στο Twitterfeed.
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 Τέλος, πατάμε το κουμπί  «Create Service» και τώρα πλέον, ο λογαριασμός 
μας θα ενημερώνεται με άρθρα από το site που επιλέξαμε. Επαναλαμβάνουμε την 
ίδια διαδικασία στο Twitterfeed βάζοντας και τα άλλα RSS feeds που μαζέψαμε στο 
βήμα 3.

Βήμα 5 Προσθέτουμε νέα άτομα στο προφίλ μας.

 Πηγαίνουμε στο Twitter και κάνουμε follow νέα άτομα είτε μπαίνοντας σε 
άλλα προφίλ είτε από τα άτομα που μας προτείνει το Twitter. Κάνοντας follow 
δεν σημαίνει πως γίναμε φίλοι όπως σε άλλα social media, απλά ότι μπορούμε 
να βλέπουμε τις ενημερώσεις τους. Με βάση την στατιστική περίπου το 30% θα 
σε κάνει follow back δηλαδή θα βλέπει και αυτό τις ενημερώσεις σου. Προτίμησε 
καθημερινούς ανθρώπους γιατί οι διάσημοι και οι fan pages δεν θα σε κάνουν 
follow, και αν σε κάνουν, δεν θα πατάνε στις ενημερώσεις σου. Για να κερδίσεις 
χρήματα, πρέπει να πατήσει ο άλλος στην δημοσίευση που έχεις σηκώσει.

 Οι ενημερώσεις σου πρέπει να έχουν τους συνδέσμους σε μορφή adfly, αν 
είναι σε μορφή bitly ή άλλης μορφής, δεν κερδίζεις χρήματα και να πατήσει ο άλλος 
επάνω. Αν δεν είναι της μορφής adfly είτε έχεις κάνει λάθος όταν επεξεργάστηκες 
τον σύνδεσμο και έσβησες κάποια γράμματα/αριθμούς, είτε δεν τον επικόλλησες 
καλά στο Twitterfeed. Ανάτρεξε λοιπόν στο πρώτο βήμα, τέσταρε ότι είναι σωστά 
ή διόρθωσε το Url ή/και πήγαινε στο Twitterfeed και διόρθωσε το. Αν είναι σωστά 
όλα, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα εκείνη τη στιγμή η υπηρεσία οπότε και θα 
διορθωθεί μετά από λίγη ώρα (ή κάνα δύο μέρες) μόνο του.

 !Σημαντικό το Twitter έχει περιορισμό στο πόσα άτομα θα κάνεις follow 
και με τι ταχύτητα. Δεν αναφέρει το πόσα άτομα μπορείς να «ακολουθείς» την 
ημέρα, αλλά αν ξεκινήσεις και κανείς follow αβέρτα, θα σου κάνει suspended (θα 
θέσει σε διαθεσιμότητα) τον λογαριασμό σου. Αν σου το κάνει, μην τρομάξεις, θα 
ακολουθήσεις τα βήματα που σου δίνει και τελικά θα στείλεις ένα email που θα 
λες ότι έλαβες υπόψη τους όρους λειτουργίας. Με βάση την προσωπική μου πείρα, 
ένας εντάξει αριθμός follow που μπορείς να κάνεις, είναι περίπου στα 130άτομα 
την ημέρα και συχνότητα περίπου στα 10-20 άτομα την ώρα. Επίσης μην "ενώσεις" 
υπηρεσίες που υπόσχονται να κάνουν αυτόματα follow, γιατί το Twitter θα βρει 
σχεδόν αμέσως το λογαριασμό σου και εκτός από suspended μπορεί να σου 
τον σβήσει! Θα σε βοηθήσω πιο κάτω πώς να κάνεις στοχευόμενα follow! Ένας 
λογαριασμός που σε ακολουθούν 1000-2000 άτομα, και που ενδιαφέρονται για το 
θέμα που έχεις, θα είναι πολύ επικερδής και σίγουρα θα σου αποφέρει περισσότερα 
από ότι αναφέραμε πιο πάνω.

http://adf.ly/Uz3Di
http://adf.ly/Uz3Di
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Έξτρα βοήθεια!

 Στην προσπάθεια σου αυτή θα σε βοηθήσει το Pluggio. Είναι μία υπηρεσία 
που ενώνοντας το προφίλ σου, βρίσκει από μόνη της και σου προτείνει άτομα 
με βάση τα κριτήρια που θέτεις. Για παράδειγμα πες ότι έχεις ένα προφίλ που 
ενημερώνει σχετικά με τα laptop. Θα βάλεις σαν κριτήριο την λέξη laptop και σαν 
περιοχή, την περιοχή που θέλεις πχ California. Το Pluggio θα ψάχνει μέσα από 
πρόσφατες ενημερώσεις που έχουν κάνει οι άλλοι και θα σου αναδεικνύει τα άτομα 
που μάλλον ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα. Από εκεί και πέρα, τους κάνεις 
χειροκίνητα follow. Το Pluggio είναι δωρεάν για έως 5 λογαριασμούς Twitter… Αν 
κάνεις περισσότερα Twitter προφίλ, μην πληρώσεις για να το αναβαθμίσεις, απλά 
φτιάξε και άλλους λογαριασμούς Pluggio. Η δημιουργία λογαριασμού Pluggio και 
η διαχείρισή του είναι πολύ εύκολη και μπορεί να σε διευκολύνουν και βίντεο που 
υπάρχουν μέσα στο Pluggio.

 Αν φτιάξεις παραπάνω λογαριασμούς (που στο προτείνω σίγουρα), θα σε 
βοηθήσει και το TweetDeck. Είναι μια εντελώς δωρεάν υπηρεσία του Twitter, που 
ενώνεις και μπορείς να διαχειριστείς ταυτόχρονα όλα τα προφίλ σου, ρίξε μια ματιά, 
πιστεύω θα σε βολέψει!

Συνοψίζοντας:

 Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να αποκτήσεις εύκολα ένα παθητικό εισόδημα. 
Αν μπορεί να λειτουργήσει; Σκέψου πόσες φορές έχεις πατήσει για να διαβάσεις 
άρθρα που σου φαίνονται ενδιαφέροντα, πχ στην αρχική σου στο Facebook! Έτσι 
κινείται και ο υπόλοιπος κόσμος! Μπορεί να γίνει αυτό στο Facebook; Μμμ... Το 
Facebook πότε επιτρέπει και πότε δεν επιτρέπει να δημοσιεύεις σε αυτό, συνδέσμους 
adfly οπότε αν θέλεις δοκίμασε το! Πάντως είναι ένας πολύ καλός και προ πάντων 
ΔΩΡΕΑΝ τρόπος να αποκτήσεις καλά χρήματα γιατί θα σου πάρει λίγο χρόνο να 
το στήσεις, άλλο λίγο να κάνεις follow, αλλά μετά θα τρέχει από μόνο του.

http://adf.ly/Uz3mZ
http://adf.ly/Uz3mZ
http://adf.ly/Uz3mZ
http://adf.ly/Uz3mZ
http://adf.ly/Uz3mZ
http://adf.ly/Uz3mZ
http://adf.ly/Uz46O
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Forex
Τι είναι το forex;

 Forex ή αλλιώς αγορά συναλλάγματος είναι η ανταλλαγή χρημάτων σε άλλο 
νόμισμα. Θα μπορούσες να πεις πως είναι σαν το χρηματιστήριο, αγοράζεις ή/
και πουλάς διαφορετικά νομίσματα, ανάλογα με την ισοτιμία τους, με σκοπό το 
κέρδος.

Και πώς θα κερδίσω χρήματα αγοράζοντας η πουλώντας διαφορετικό νόμισμα;

 Κοίτα, δεν θα βγάλεις χρήματα αγοράζοντας και πουλώντας 1-2 ευρώ σε 
δολάρια και αντίστροφα, το πιθανότερο είναι να χάσεις και από πάνω, γιατί η 
τράπεζα σου κρατάει ένα ποσοστό σε κάθε αλλαγή. Οπότε έχει επινοηθεί ο όρος της 
μόχλευσης. Δηλαδή εσύ έχεις ένα λογαριασμό πχ 100€, η εταιρία αγοροπωλησίας 
συναλλάγματος σου τα πολλαπλασιάζει με έναν συντελεστή για παράδειγμα Χ400 
και πλέον μπορείς να επενδύσεις με 40.000€ . Ας μην γελιόμαστε, ό,τι και να σε 
διαβεβαιώνει η εταιρία, δεν θα σε αφήσει να επενδύσεις με τα πραγματικά της 
χρήματα (αν ήταν έτσι, με 10 κακούς επενδυτές θα είχε φαλιρίσει  και θα είχε χρέη 
εκατομμυρίων. Είναι προσωπική μου άποψη και μπορεί να είναι και λάθος). Τα 
χρήματα είναι εικονικά και εσύ «τζογάρεις» κατά πόσο θα ανέβει ή θα πέσει κάποια 
ισοτιμία. Η εταιρία κερδίζει είτε από την χασούρα σου (προσωπική μου άποψη, δεν 
αναφέρεται στους όρους), είτε κρατάει ένα μικρό ποσοστό επί των κερδών σου.

Πώς κερδίζω;

 Σκοπός είναι να αγοράσετε ένα νόμισμα «φτηνά» ή/και να το πουλήσετε 
«ακριβά». Η ισοτιμία μεταβάλλεται συνεχώς, οπότε πρέπει να έχεις γνώση της 
αγοράς και να κάνεις γρήγορες κινήσεις! Κερδίζετε το ποσό που ποντάρετε για 
κάθε μονάδα που μεταβάλλεται ο δείκτης προς τα εκεί που ποντάρετε. Δηλαδή 
πχ έχεις ισοτιμία ευρώ δολαρίου και είναι στα 1,28. Ποντάρετε 100€ (μιλάμε για 
πραγματικά και όχι όπως γίνονται μετά την μόχλευση) στο να ανέβει ο δείκτης, 
μόλις πάει 1,29 έχετε κερδίσει 100€, 1,30 αλλά 100€ και πάει λέγοντας.

Τι πρέπει να προσέχω;
 
 Από όσο είδες είναι πολύ εύκολο και γρήγορο να κερδίσεις χρήματα! Άλλο 
τόσο εύκολα και γρήγορα, μην σου πω ευκολότερο και γρηγορότερο, είναι να 
χάσεις!!!!! Πρέπει να είσαι όσο πιο πολύ σίγουρος μπορείς για την επιλογή σου! 
Αν δηλαδή η τιμή φτάσει στην κατώτερη πχ τριμήνου, εξαμήνου κτλ, μάλλον 
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κάνει μπαμ πως θα ανέβει. Επίσης πρέπει να προσέχεις να βάζεις ασφάλειες είτε 
σε κέρδη, είτε σε χασούρα. Δηλαδή να οριοθετείς μέσα από το εκάστοτε site σε 
ποία τιμή να πουλήσει αυτόματα είτε κερδίζεις, είτε χάνεις! Και αυτό γιατί μπορεί 
να μην παρακολουθείς για λίγο τον δείκτη και να είσαι τόσο άτυχος που να χάσεις 
τα χρήματα σου. Επίσης διάβαζε τους όρους του κάθε site, τα περισσότερα αν όχι 
όλα, κρατάνε μία μονάδα από τα κέρδη σου. Για παράδειγμα έχεις «ποντάρει» ότι ο 
δείκτης θα ανέβει και έχεις αγοράσει στην τιμή 1,28 με 100€ το ποντάρισμα. Μόλις 
πάει 1,29, αν πουλήσεις, πόσα έχεις κερδίσει; 100! ΛΑΘΟΣ δεν έχεις κερδίσει 
τίποτα, γιατί είναι η προμήθεια του site. Από 1,30 και πάνω αρχίζεις να κερδίζεις.

Δημοφιλή sites:

1) iFOREX
2) Plus500
3) etoro
4) ufxmarkets
5) tradingforex

http://adf.ly/Xxt5Y
http://adf.ly/WWZAA
http://adf.ly/WWZhP
http://adf.ly/WWbA9
http://adf.ly/XtHGv
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Bitcoin
Τι είναι το Bitcoin;

 Το Bitcoin είναι ένα καινούργιο «νόμισμα» που δημιουργήθηκε για να μπορείς 
να κάνεις τις αγοραπωλησίες σου online εντελώς ανώνυμα. Χρησιμοποιείς ένα 
ψηφιακό πορτοφόλι όπου κρατάς τα χρήματα σου σε μορφή bitcoin. Το πορτοφόλι 
αυτό είναι ανώνυμο, δηλαδή δεν βάζεις ονοματεπώνυμο και όποια συναλλαγή 
θέλεις να κάνεις, δηλώνεις το ποσό συναλλαγής και σου δίνει έναν κωδικό που 
τον χρησιμοποιείς για να κάνεις τη συναλλαγή.

Τι ισοτιμία έχει το Bitcoin;

 Η ισοτιμία του Bitcoin είναι μεταβαλλόμενη. Τον Οκτώβριο του 2009 με 1$ 
έπαιρνες 1.309,03 BTC, τον Σεπτέμβριο του 2010 10.000 BTC είχαν αξία 600-650$, 
τον Μάρτιο του 2011 1BTC = 0,7$, στις αρχές του 2013 1BTC άξιζε περίπου στα 
22$, τον Μάρτιο του 2013 είχε φτάσει τα 37-48$ και έφτασε στις αρχές Απριλίου τα 
266$, μετά βέβαια έπεσε στα 130$.

Πώς μπορώ να επωφεληθώ από το Bitcoin;

 Το Bitcoin μπορεί να το αποκτήσει κάποιος είτε αγοράζοντας το από 
διαδικτυακά ανταλλακτήρια, είτε μπορεί να το κερδίσει. Άρα μπορείς να κερδίσεις 
από την αγοραπωλησία του «νομίσματος» πχ αγοράζοντας το σε χαμηλή τιμή και 
πουλώντας το σε ψηλότερη ή να το χρησιμοποιήσει για να κάνει τις διαδικτυακές 
αγορές του ανώνυμα ή να το κρατήσει σαν αποθεματικό (διότι κανείς δεν γνωρίζει 
πόσα Bitcoin έχει κάποιος, άρα δεν υπάρχει φόβος να σου τα φορολογήσουν), ή να 
τα κερδίσει και έπειτα να τα πουλήσει και να κερδίσει χρήματα από την πώληση.

Πώς κερδίζω Bitcoin;

 Αν έχεις καλό σταθερό υπολογιστή, κατεβάζεις το ψηφιακό πορτοφόλι, το 
συγχρονίζεις με τον υπολογιστή σου, γράφεσαι σε ένα bitcoin mining site και όσο 
τρέχει, ο υπολογιστής σου χρησιμοποιεί την κάρτα γραφικών σου για κάποιες 
διεργασίες και κερδίζεις Bitcoin.

Πόσα Bitcoin μπορώ να κερδίσω;

 Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω γιατί παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες: 
πόση ώρα είναι ανοιχτός ο υπολογιστής, τι κάρτα γραφικών έχεις, πόσες κάρτες 
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γραφικών έχεις, ποιός ο «ρυθμός δυσκολίας» τη στιγμή που τρέχεις κ.α.

 Σου παρουσίασα την ιδέα, αν θέλεις να την ακολουθήσεις πρέπει να ψάξεις 
τα περεταίρω. Τα sites που θα σε κατατοπίσουν ακριβώς είναι το https://www.
weusecoins.com, http://bitcoin.org όπως και ένα ελληνικό http://bitcoinx.gr.

http://adf.ly/Uz4M4
http://adf.ly/Uz4M4
http://adf.ly/Uz4Sq
http://adf.ly/Uz4an
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Freelancer
 Δεν βρίσεις δουλειά και θέλεις να εργαστείς στο εξωτερικό; Ψάξε χώρα, βγάλε 
διαβατήριο, ψάξε για δουλειά στη συγκεκριμένη χώρα, ψάξε για σπίτι, πακέταρε 
τα πράγματά σου, αγόρασε εισιτήρια, ταξίδεψε, πέρνα από ελέγχους κτλ. Θα 
χρειαστείς πολύ ψάξιμο, πολλά χρήματα, πολύ χρόνο και πολύ τύχη για να βρεις 
εκεί δουλειά (αν βρεις) ή απλά γίνε Freelancer!

Freelancer, τι είναι αυτό;

 Θέλει μια εταιρία να φέρει εις πέρας κάποιο project.  Θα πρέπει να προσλάβει 
άτομα που θα εργαστούν για αυτήν, να τους πληρώνει, να πληρώνει την ασφάλεια 
τους, να ελέγχει να γίνει σωστά η δουλειά και μόλις ολοκληρωθεί το project, να 
τους απολύσει. Πολλή δουλειά και πολλή γραφειοκρατία για την εταιρία. Εδώ 
λοιπόν έρχεσαι εσύ!

Μπορείς να…

• Σχεδιάζεις γραφικά;
• Γράφεις άρθρα;
• Ξέρεις προγραμματισμό;
• Μπορείς να μεταφράζεις κείμενα;
• Δακτυλογραφείς γρήγορα;
• Και πολλά άλλα;

 Η εταιρία που θα σε επιλέξει, θα σου αναθέσει να φέρεις εις πέρας κάποια 
δουλειά και θα σε πληρώσει για τις υπηρεσίες σου. 

Τι χρειάζεσαι;

• Έναν υπολογιστή
• Σύνδεση στο διαδίκτυο
• Έναν λογαριασμό PayPal
• Ένα E-mail
• Και ελεύθερο χρόνο

Πώς μπορώ να βρω τέτοιες δουλειές;

 Μέσω Freelancer sites. Θεώρησε τα ως γραφεία ευρέσεως εργασίας. Εκεί ο 
εργοδότης αναρτά την εργασία που πρέπει να γίνει και υποβάλλει τα χρήματα 
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που πληρώνει για αυτήν, καθώς και το χρονικό διάστημα που αυτή πρέπει να 
ολοκληρωθεί. Στο τέλος της εργασίας σας, ο εργοδότης σας, σας βαθμολογεί 
και όσο μεγαλύτερη βαθμολογία έχετε, ανοίγει ο δρόμος και για μελλοντικές 
συνεργασίες με τον ίδιο ή άλλους εργοδότες!

Τι να προσέξω;

 Να διαβάζεις και να καταλαβαίνεις τι εργασία καλείσαι να 
ολοκληρώσεις. 

 Να διαβάζεις τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει από τα άτομα που έχουν 
εργαστεί για τον συγκεκριμένο εργοδότη.

 Αν επιλεγείτε ,ζητήστε να σας καταβάλετε προκαταβολή και η πληρωμή να 
γίνεται με το τέλος των διεργασιών. Αν, για παράδειγμα, σας ζητηθεί να γράψετε 
10 άρθρα, ζητήστε να πληρώνεστε μόλις ολοκληρώνετε το κάθε άρθρο. Έτσι θα 
διασφαλίσετε ότι θα παίρνετε τα χρήματα σας και ο εργοδότης δεν θα «ξεχάσει» 
να σας πληρώσει.

*Προτιμήστε εργασίες που πληρώνουν με την ώρα

Μερικά από τα καλύτερα Freelancer sites

1) Freelancer
2) Guru
3) Peopleperhour
4) Microworkers
5) Odesk
6) Elance

Συνοπτικά:

 Αν εργαστείς ως  Freelancer, μπορείς να κερδίσεις αρκετά καλά χρήματα, 
απλά δουλεύοντας από τον υπολογιστή σου! Πρέπει όμως να επικεντρωθείς στο 
να είσαι συνεπής με τις υποχρεώσεις σου και να ψάχνεις πληροφορίες για τον 
εργοδότη σου, προτού κλείνεις τη δουλειά μαζί του!

http://adf.ly/Vyta0
http://adf.ly/Vz1g9
http://adf.ly/Vz21G
http://adf.ly/Vz2EE
http://adf.ly/WWc1n
http://adf.ly/WWcCN
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Παροχή Υπηρεσιών
 Ξέρεις να κάνεις καλά κάτι που πολλούς θα τους δυσκόλευε ή δεν θα τα 
κατάφερναν;

 Πρόσφερε τις υπηρεσίες σου επί πληρωμή.

 Στο εξωτερικό είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Sites παροχής 
συγκεκριμένων υπηρεσιών με κάποιο προκαθορισμένο αντάλλαγμα.

 Μπορείς να μεταφράζεις κείμενα από τα ελληνικά στα αγγλικά/γερμανικά/
ιταλικά/κορακίστικα ή και τούμπαλιν; Σήκωσε την αγγελία σου/προσφορά σου 
μέσα από το Fiverr (παγκόσμιο) ή το Fivess (ελληνικό) και δημοσίευσέ την στο 
Facebook σου, σε twitter, blogs κτλ. Ο ενδιαφερόμενος θα έρθει σε επαφή με 
εσένα και θα αγοράσει μέσα από το Fiverr ή το Fivess τις υπηρεσίες που παρέχεις, 
στέλνοντας τα λεφτά στο εκάστοτε site (Ελάχιστο ποσό υπηρεσιών τα 5$/€ και 
πολλαπλάσια του πχ 2*5, 3*5 και πάει λέγοντας), και μόλις ολοκληρωθεί η υπηρεσία 
σου (αν ολοκληρωθεί σωστά), το εκάστοτε site τα καταθέτει στον λογαριασμό σου 
ή διαφορετικά (αν δεν ολοκληρωθεί) τα επιστρέφει στον «αγοραστή».

 Μπορείς να κάνεις format σε Η/Υ; Μπορείς να γράψεις την εργασία ενός 
φοιτητή γύρω από κάποιο τομέα; Μπορείς να μεταφράζεις από μία γλώσσα σε μία 
άλλη; Μπορείς να μάθεις το σκυλί κάποιου να μην κατουράει το χαλί; Είσαι το 
άτομο που μπορεί να ψάχνουν εκεί έξω! Σήκωσε την προσφορά σου και μπορεί να 
κερδίσεις κάποια χρήματα εκεί που δεν το περιμένεις, παρέχοντας στον κόσμο τις 
υπηρεσίες σου! Πολύ έξυπνα sites και ένας πολύ έξυπνος τρόπος να αποκτήσεις 
χρήματα χωρίς να χρειαστεί να χρεωθείς.

 Επίσης μπορείς να σηκώσεις τις προσφορές/υπηρεσίες σου σε διάφορα sites 
αγγελιών. Θα είναι όμως δυσκολότερο να σε εμπιστευτεί ο κόσμος (γιατί δεν θα 
υπάρχει η δικλείδα που παρέχουν τα συγκεκριμένα sites).

 Είναι ένας έξυπνος τρόπος να κερδίσεις κάποια χρήματα παρέχοντας τις 
υπηρεσίες σου, γιατί εκτός του ότι δεν χρειάζεται να χρεωθείς, βοηθάς σε κάτι που 
είσαι καλός και επιπλέον κάνεις κάτι που σου αρέσει!

*Υποσημείωση :Αν ασχοληθείτε επαγγελματικά πρέπει να μιλήσετε με λογιστή για 
να κάνετε έναρξη επιχείρησης!

http://adf.ly/Vy40M
http://adf.ly/VnbZV
http://adf.ly/Vy40M
http://adf.ly/VnbZV
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Πούλησε Ό,τι Δεν Χρειάζεσαι
 Έχεις την κούνια του παιδιού σου στην αποθήκη, αλλά το παιδί σου πηγαίνει 
πλέον λύκειο;

 Στην αποθήκη υπάρχουν καμιά ντουζίνα έπιπλα που καταχώνιασες μετά την 
ανακαίνιση;

 Η βιβλιοθήκη σου είναι γεμάτη με βιβλία που δεν διάβασες και δεν θα 
διαβάσεις ποτέ;

 Το άδειο ενυδρείο σου, μόνο σκόνη πιάνει στο σύνθετο;

 Πήρες μπουζούκι, κιθάρα, βιολί, πιάνο που έλεγες πως ήθελες να μάθεις, ποτέ 
δεν το ξεκίνησες και ούτε πιστεύεις ποτέ πως θα ξεκινήσεις;

 Πούλησέ τα!  Μπες σε sites ηλεκτρονικού εμπορίου και αγγελιών όπως Ebay, 
Ricardo, Aggeliopolis και σήκωσε τις αγγελίες σου. Μπορείς ακόμα και να τα 
ανταλλάξεις μέσα από το Swapp με κάτι που χρειάζεσαι!

 Θα ξεφορτωθείς πράγματα που σου πιάνουν χώρο, θα κερδίσεις χρήματα, 
και θα βοηθήσεις κάποιον που χρειάζεται το αντικείμενο που σου περισσεύει να το 
αποκτήσει οικονομικά!

 Επίσης, ξέρεις και μπορείς να φτιάχνεις κοσμήματα, ρούχα, κομπολόγια 
κτλ… Βάλε τα και αυτά στο προφίλ σου και μπορεί έκτος από τα επιπλέον χρήματα 
να ασχοληθείς επαγγελματικά και να γίνεις ο επόμενος μεγάλος/η σχεδιαστής/
σχεδιάστρια μόδας! (Αν γίνεις, μην μας ξεχάσεις! Στέλνε που και που κανένα 
τελευταίο συνολάκι από την κολεξιόν σου! ;-) )

 *Υποσημείωση: Πωλήσεις σε λογικά πλαίσια. Αν ασχοληθείτε επαγγελματικά 
πρέπει να μιλήσετε με λογιστή για να κάνετε έναρξη επιχείρησης!

http://adf.ly/VnJ1i
http://adf.ly/VnSY1
http://adf.ly/VnSot
http://adf.ly/XtI76
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Online Καταστήματα
 Η λογική είναι παρόμοια με το «Πούλησε Ό,τι Δεν Χρειάζεσαι». Όμως θα 
αυξήσουμε λίγο τα όρια. Πλέον δεν σε νοιάζει να πουλήσεις ότι δεν χρειάζεσαι, 
αλλά να πουλήσεις προϊόντα σε ποσότητα για και να κερδίσεις χρήματα.

Τι προϊόντα μπορώ να πουλήσω;

 Μπορείς να πουλήσεις πράγματα που φτιάχνεις μόνος σου/μόνη σου πχ κεριά, 
κοσμήματα κτλ, να πουλήσεις διαδικτυακά, πράγματα από το μαγαζί κάποιου 
γνωστού ή φίλου σου και να έχετε συμφωνήσει να κρατάς ένα ποσοστό ανά πώληση, 
πράγματα που μπορείς να αγοράσεις φτηνά και να τα πουλήσεις ακριβότερα ή να 
μεταπωλήσεις κάποια προϊόντα από εταιρίες, να αναλάβει η εταιρία την αποστολή 
του προϊόντος και εσύ να κρατήσεις ένα ποσοστό ή την διάφορα της χοντρικής 
με την λιανική πώληση "Dropshipper".  Αν επιλέξεις τον τελευταίο τρόπο ψάξε 
για εταιρίες Dropshipper. Πρέπει να επιλέξεις αξιόπιστες, διότι παρόλο που θα 
αναλάβει η εταιρία το πακετάρισμα και την αποστολή του προϊόντος, αν κάτι δεν 
είναι σωστό ή αργήσει να φτάσει το προϊόν, μπορεί να φταίει η εταιρία, ο πελάτης 
όμως θα θεωρεί εσένα υπεύθυνο. Επίσης πρέπει να μαθαίνεις συχνά τα αποθέματα 
του προϊόντος που πουλάς, γιατί αν έχουν τελειώσει από την εταιρία και παρόλα 
αυτά έχεις πουλήσει παραπάνω προϊόντα, εσύ θα έχεις την ευθύνη.

! (Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το «dropshipping», ζητήστε το μας 
μέσα από το site/κοινότητα ή μέσα από την σελίδα μας στο Facebook (αναγράφονται 
στην σελίδα 4). Αν υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον, θα φτιάξουμε έναν ΔΩΡΕΑΝ οδηγό 
που θα αναλύει το «dropshipping» για να μάθεις ότι χρειάζεσαι και θα ειδοποιηθείτε 
μέσω του site/κοινότητα ή από την σελίδα μας στο Facebook για να τον κατεβάσετε.)

Με τα μεταφορικά;
 
 Σχετικά με τα μεταφορικά πρέπει να κάνεις μια έρευνα προτού ξεκινήσεις 
για το πόσο χρεώνεται η αποστολή ανά χώρα, πόσο χρεώνεται το βάρος και 
πόσες μέρες κάνει να πάει το προϊόν. Πήγαινε στο ταχυδρομείο και σε Courier και 
ενημερώσου για τις τιμές.

Πού μπορώ να προωθήσω τα προϊόντα;

 Μπορείς να φτιάξεις δικό σου e-shop ή να τα προωθήσεις μέσω e-bay και 
amazon. Προσωπικά σου προτείνω τον δεύτερο τρόπο γιατί είναι πιο οικονομικός, 
πιο ασφαλής και αυτές οι σελίδες έχουν τον δικό τους κόσμο.

http://adf.ly/VnJ1i
http://adf.ly/VnQyI
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Τι πρέπει να προσέξω;

 Πρέπει να πουλάς ποιοτικά προϊόντα και να έχεις πολύ καλή συμπεριφορά 
απέναντι στους πελάτες σου γιατί σε βαθμολογούν. Επίσης πρέπει να είσαι ακριβής 
με το κόστος αποστολής και την ημερομηνία παράδοσης. Τέλος πρέπει να ξέρεις 
το προϊόν που πουλάς και να έχεις γνώση για τις εταιρίες που συνεργάζεσαι.

Η δημιουργία ενός Online καταστήματος με σωστά προϊόντα είναι πολύ 
προσοδοφόρα και πηγαίνει τα χρήματα μέσω Internet, σε νέο επίπεδο ;)
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Πώληση Φωτογραφιών, Εικόνων, Βίντεο Και Μουσικής
 
 Είσαι καλός/καλή φωτογράφος; Μπορείς να τραβήξεις φωτογραφία ένα 
σκουπίδι με τέτοιο επαγγελματισμό που μόλις δουν την φωτογραφία σου να 
δακρύσουν; Τραβάς πολλές φωτογραφίες με τοπία; Οι φωτογραφίες σου έχουν 
άποψη; Δεν ξέρεις τίποτα από φωτογραφία αλλά ξέρεις να χειρίζεσαι Photoshop 
και στα γραφιστικά φυσάς; Είσαι άπαιχτος στο να τραβάς βιντεάκια; Μπορείς να 
φτιάξεις μουσική ή να μιξάρεις ένα κομμάτι; Γιατί να αφήσεις να πάει χαμένο το 
ταλέντο σου; Βγάλε χρήματα από αυτό!

Πώς μπορώ να βγάλω χρήματα από φωτογραφίες, εικόνες, μουσική και βίντεο;

 Στο internet υπάρχουν αρκετά sites όπου παρέχουν φωτογραφίες, εικόνες, 
μουσική και βίντεο προς πώληση. Δεν είναι όλα δωρεάν, υπάρχουν copyrights. 
Σκέψου πως κάποιος θέλει να εκδώσει προς πώληση ένα βιβλίο, αλλά χρειάζεται 
φωτογραφίες και εικόνες. Αν μπει στο Google και απλά κατεβάσει μερικές και τις 
χρησιμοποιήσει, το πιθανότερο είναι μετά από λίγο καιρό να του έρθει μια μήνυση 
για παράνομη χρήση από τον ιδιοκτήτη/δημιουργό της φωτογραφίας ή εικόνας. 
Άρα χρειάζεται να την αγοράσει. Μπορεί κάποιος δημοσιογράφος στην Αμερική να 
θέλει να γράψει ένα άρθρο για την Αθήνα που να συμπεριλαμβάνει φωτογραφίες. 
Είναι λίγο δύσκολο να πάρει το αεροπλάνο να έρθει στην Αθήνα μόνο και μόνο για 
να τραβήξει φωτογραφίες. Έτσι, μπαίνει σε αυτά τα sites, τις αγοράζει και όλα μια 
χαρά!

 Εδώ λοιπόν έρχεσαι εσύ! Έχεις τραβήξει φωτογραφίες την Αθήνα και τις έχεις 
σηκώσει στο internet. Αν επιλέξει να αγοράσει την δικιά σου φωτογραφία, εσύ 
κερδίζεις χρήματα.

 Το κόστος δεν είναι μεγάλο… Ξεκινάει από τα 15λεπτα η φωτογραφία/εικόνα/
μουσική/βίντεο, αν και μπορεί να ανέβει και άλλο, ανάλογα με το τι μέγεθος, τι 
ποιότητα και τι δικαιώματα θέλει ο αγοραστής, όπως και με το τι δημοτικότητα 
έχεις (ενδεικτικά, από την φωτογραφία/εικόνα/μουσική ή βίντεο μπορείς να 
κερδίσεις έως και 92$ το κομμάτι). Σκέψου πως αν πουληθεί μία φωτογραφία μία 
φορά, το ποσό είναι μηδαμινό, αλλά αν πουλήσεις 50 φωτογραφίες 100 φορές την 
κάθε μία, είναι μία χαρά! (0,25€ (μια «εύκολη» τιμή) Χ 50 φωτογραφίες Χ 100 φορές 
= 1250€… διόλου άσχημα). 
 
 Σηκωθείτε λοιπόν πάρτε μια φωτογραφική μηχανή ( ή μια γραφίδα αν είσαι 
γραφίστας ή έστω άνοιξε το Photoshop) και κερδίστε χρήματα! Επίσης ξέθαψε 
τις φωτογραφίες σου με τοπία, μέρη κτλ, από διακοπές, και πού ξέρεις, μπορεί να 



-44- Copyright © Γεώργιος Τσίτσος

βγάλεις ένα καλό εισόδημα από εκεί που δεν το περιμένεις!

Sites πώλησης φωτογραφιών, εικόνων, μουσικής και βίντεο:

1) CanStockPhoto
2) Depositphotos
3) 123RF

http://adf.ly/Vn8YW
http://adf.ly/Vn923
http://adf.ly/Vn9Av
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Συγγραφή
 
 Με την συγγραφή πώς τα πάμε; Μπορείς να γράψεις αξιοπρεπή άρθρα γύρω 
από ένα θέμα. Σε εξιτάρει το γράψιμο; Έχεις blog, γράφεις τα άρθρα σου και τα 
πηγαίνει καλά (και να μην έχεις, δεν υπάρχει πρόβλημα); Γιατί να μην κερδίσεις 
χρήματα, γράφοντας;

 Υπάρχουν sites που σου αναθέτουν να γράψεις άρθρα γύρω από ένα θέμα και 
σε πληρώνουν είτε από τις προβολές, είτε μετά την ολοκλήρωση του άρθρου.

Τι χρειάζομαι;

• Έναν υπολογιστή
• Σύνδεση στο διαδίκτυο
• Λογαριασμό PayPal
• Email
• Ελεύθερο χρόνο
• Δημιουργικότητα
• Οίστρο
• Όρεξη
• Φαντασία

Πόσα μπορώ να κερδίσω;

 Εξαρτάται από τις απαιτήσεις του εργοδότη όπως ποσότητα, μέγεθος άρθρων, 
γλώσσα, θέμα και άλλα.

Αξιόπιστα sites:

1) Iwriter
2) Sponsoredreviews
3) Shvoong
4) Squidoo
5) Clickbank
 
 Συνοπτικά, αν ασχοληθείς και το «έχεις» μπορείς με τον καιρό να φτιάξεις 
όνομα στον χώρο, να αποκτήσεις αναγνώστες και να βγάζεις ικανοποιητικά 
χρήματα!

http://adf.ly/VpdkE
http://adf.ly/VnXb7
http://adf.ly/VnZfF
http://adf.ly/Vnagi
http://adf.ly/WYN68
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Έρευνες
 Οι εταιρίες, ερευνούν και ψάχνουν να δημιουργήσουν καινούργια προϊόντα 
και υπηρεσίες για πώληση. Όταν είσαι εταιρία, μπορεί να παρέχεις ένα super 
προϊόν ή υπηρεσία αλλά αν δεν εξελιχθείς θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα 
σου χτυπήσει την πόρτα και θα σου πει πως πλέον είσαι ξεπερασμένος.

 Πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτές τις εταιρίες να παραμείνουν ζωντανές; 
Παίρνοντας μέρος σε έρευνες τους για πιθανά καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες, 
ή την διόρθωση παλαιότερων.

Τι πρέπει να κάνω;

 Απλά να λες την άποψη σου ως καταναλωτής για το προϊόν . Αυτοί θα 
συλλέξουν τα δεδομένα, θα τα επεξεργαστούν και αποφασίσουν αν αυτό το νέο 
προϊόν ή η διόρθωση του προϊόντος τους θα έχουν ανταπόκριση στην αγορά, άρα 
να επενδύσουν ή όχι σε αυτή την κατεύθυνση.

Τι κερδίζω εγώ;

 Οι επιχειρήσεις μπορεί να κερδίσουν χιλιάρικα ή και εκατομμύρια από αυτήν  
τη γνώση που θα αποκτήσουν, αλλά δεν εκάτσες να διαθέσεις τον ελεύθερο σου 
χρόνο για την ψυχή της μάνας σου… Πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη, και 
αυτό κάνουν. Σου προσφέρουν κάποιο χρηματικό ποσό, δωροεπιταγές ή πόντους 
που τους εξαργυρώνεις μέσα από επιλογές που σου δίνουν.

Πώς μπορώ να πάρω μέρος σε έρευνες;

 Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε πως δεν μπορείς να πάρεις μέρος σε όλες τις 
έρευνες, υπάρχουν κριτήρια. Για παράδειγμα, έστω ότι μία εταιρία θέλει να λανσάρει 
στην Αμερική μία νέα υπηρεσία. Τι να την κάνει την άποψη σου αφού δεν είσαι 
στο καταναλωτικό κοινό που την ενδιαφέρει. Επίσης έστω μια εταιρία ότι θέλει να 
επενδύσει σε ένα νέο μηχάνημα που παράγει πιο ακριβείς ιατρικές εξετάσεις, θα 
απευθυνθεί μόνο στον κλάδο που την ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν τα κριτήρια μπορεί 
να είναι σε ποία χώρα μένεις, τι γλώσσες μιλάς, η ηλικία σου, το μορφωτικό σου 
επίπεδο, ο κλάδος εργασίας σου, χόμπι και άλλα.

 Για να πάρεις μέρος σε έρευνες απλά χρειάζεται να γραφτείς σε site με έρευνες, 
να ενημερώσεις το προφίλ σου, και να περιμένεις. Το site θα σου στέλνει ή θα 
σου δείχνει τις έρευνες που ταιριάζουν στο προφίλ σου και κάθε ολοκληρωμένη 
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ερευνά που παραδίδεις θα κερδίζεις το προκαθορισμένο ποσό, δωροεπιταγή ή τους 
πόντους που είχες ενημερωθεί.

Δημοφιλείς sites ερευνών:

* Surveysavvy (Παγκόσμιο)
* Mysurvey (Ελληνικό)
* Focusonline (Ελληνικό)

 Εν κατακλείδι, το να κερδίζεις χρήματα, δωροεπιταγές ή πόντους που 
εξαργυρώνονται, απλά λέγοντας την άποψη σου, δεν νομίζω να σε χαλάει… Ίσα-
ίσα που είναι και λίγο δημιουργικό!

http://adf.ly/Vnhqn
http://adf.ly/VniXZ
http://adf.ly/Vq2C4
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Ερωτηματολόγια
 Παρόμοιας λογικής με τις έρευνες είναι και η συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 
Η διαφορά είναι ότι είναι πιο γενικευμένα, δεν αφορούν πάντα εταιρίες και προϊόντα 
ή υπηρεσίες, συνήθως απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό από ότι οι έρευνες, και 
συνήθως απαιτούν λιγότερο χρόνο συμπλήρωσης.

 Υπάρχουν ερωτηματολόγια και με μία-δύο ερωτήσεις, οπότε πλέον μπορείς 
να ολοκληρώνεις μεγάλο όγκο ερωτηματολογίων κάθε μέρα.

Πόσα μπορώ να κερδίσω;
 
 Εξαρτάται από τον χρόνο που χρειάζεται ώστε να φέρεις εις πέρας το 
ερωτηματολόγιο, τον αριθμό τον ερωτήσεων, την δυσκολία των ερωτήσεων, τις 
γνώσεις που πρέπει να έχεις και άλλα. Συνήθως το κάθε ερωτηματολόγιο σου 
προσφέρει από μερικά cents μέχρι κάποια δολάρια.

Τι πρέπει να προσέξω;
 
 Αφού γραφτείς στο cloudcrowd, πρέπει να έχεις ενημερωμένο το προφίλ σου, 
και καλό είναι πρώτα να ολοκληρώνεις τα ερωτηματολόγια που σου αποφέρουν 
περισσότερα χρήματα για να μην κουραστείς με πολλά μικρά και μετά βαρεθείς, 
και έπειτα να κοιτάζεις και τα μικρότερα.

 Τα ερωτηματολόγια είναι παρόμοιας λογικής με τις έρευνες, αλλά λόγο 
των λιγότερων απαιτήσεων και του λιγότερου χρόνου ολοκλήρωσης, μπορείς να 
φέρνεις εις πέρας περισσότερα.

! Ερωτηματολόγια μπορείς να βρεις και στα PTC sites που βρίσκονται στην σελίδα 
10. Γράψου, συμπλήρωσε ερωτηματολόγια και κέρδισε εύκολα χρήματα.

http://adf.ly/VndDN
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Χρήματα Από Online Στοίχημα
 Παρακολουθείς αθλητικά; Ξέρεις απ’ έξω τις μεταγραφές των ομάδων και 
κατά πόσο είναι φορμαρισμένοι ή όχι; Ξέρεις ποιά ομάδα κέρδισε το πρωτάθλημα/
κύπελλο ανά έτος και τα ακριβή σκορ παλαιότερων παιχνιδιών, αν και δεν θυμάσαι 
τα γενέθλια του κολλητού σου; Μπορείς να προβλέψεις πώς θα έρθει ένα παιχνίδι 
και σχεδόν πάντα πέφτεις μέσα;

 Τέλεια! Πάρε χαρτί και στυλό και γράψε το e-mail μου! Περιμένω τα 
προγνωστικά σου! Αυτά…

 Πλάκα κάνω (αν και δεν θα ήταν κακό να μου στέλνεις που και που κανένα 
e-mail με προγνωστικά…). Γιατί να πηγαίνεις στα προποτζίδικα για να παίξεις το 
στοίχημά σου; Μπες στο internet ό,τι ώρα θελήσεις και στοιχημάτισε Online.

Πλεονεκτήματα του Online Στοιχήματος

• Μπαίνεις ό,τι ώρα θελήσεις και στοιχηματίζεις (Τις βραδινές ώρες που σε 
πιάνει ο οίστρος σου, τα προποτζίδικα είναι κλειστά).
• Μπαίνεις από όπου θέλεις (είτε είσαι στην δουλεία και μόλις αναλύσατε με 
τους συναδέλφους σου όλες τις στρατηγικές, είτε επειδή έχεις αράξει στον καναπέ 
και δεν την παλέβεις να σηκωθείς, να ντυθείς και να πας στο προποτζίδικο να 
καταθέσεις το στοίχημά σου).
• Έχεις καλύτερες αποδόσεις
• Βλέπεις ανά πάσα στιγμή για τι χρήματα παίζεις και πόσο κοστίζει.
• Μπορείς να παίξεις σε ένα «δελτίο» μπάσκετ, ποδόσφαιρο και ό,τι άθλημα/τα 
επιλέξεις
• Σου έχει αναλυτικά και σε πολλές κατηγορίες όλα τα παιχνίδια
• Σου δίνει Bonus στα χρήματα που καταθέτεις

 Δεν θα σου πω πώς να στοιχηματίσεις, αυτό εξαρτάται από την διαίσθηση και 
τις γνώσεις σου, αν και να μην έχεις γνώση από αθλητικά μπορείς είτε να διαβάσεις 
προγνωστικά από το internet ή κάποιο αθλητικό περιοδικό, είτε να παίζεις μόνο τα 
σίγουρα παιχνίδια.

 Θα σε βοηθήσω όμως στο σύστημα που θα βγάζεις τα χρήματα σου. 
Αποφάσισε πως θα διαθέσεις ένα ποσό πχ 25€ (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο 
Bonus θα σου δώσει το site), κατάθεσε το ποσό μαζεμένο αντι να προτιμήσεις να το 
καταθέσεις λίγο-λίγο (για παράδειγμα αν αποφασίσεις να διαθέσεις 25€ κατέθεσε 
τα με την μία και όχι 10€-10€-5€ γιατί θα χάσεις μέρος από το Bonus), μην το 
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ξεκάνεις. Τα 1000€ δεν θεωρούνται (άποψη μου) ορθολογικό ποσό… Παίζε μέχρι 
να διπλασιάζεις το αρχικό σου κεφάλαιο και προσπάθησε να τα παίζεις λίγα-λίγα 
(Αν έχεις 50€ θεώρησε μέχρι τι ποσό θα ποντάρεις ανά «δελτίο» πχ 5 «δελτία» με 
μέγιστο ποντάρισμα τα 10€ το «δελτίο», γιατί όταν ποντάρεις πολλά χρήματα σε 
ένα «δελτίο» μπορεί να πηγαίνεις για περισσότερα κέρδη αλλά μπορεί να χάσεις 
και πιο εύκολα και γρήγορα τα χρήματά σου.). Μόλις τα διπλασιάσεις, βγάλε το 
αρχικό σου κεφάλαιο και παίζε με τα κέρδη. Μόλις τα διπλασιάσεις πάλι, βγάλε 
ξανά το ίδιο κεφάλαιο και ούτω καθεξής.

 Μόλις βγάλεις το αρχικό σου κεφάλαιο και παίζεις με τα κέρδη, παίζεις με 
λεφτά που δεν θα είχες άρα τότε αρχίζεις να κερδίζεις κανονικά.

Μπες στην bwin  και στην PlayBet και ξεκίνα!

http://adf.ly/WWf8l
http://adf.ly/Yezlj
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Χρήματα Από Online Casino
 Όλοι έχουν δει διαφημίσεις σε σελίδες για Online Casino. Σίγουρα εκεί που 
σέρφαρες στο διαδίκτυο, και πάτησες πάνω σε ένα άρθρο, σου άνοιξε πίσω 10.000 
σελίδες που διαφημίζουν Online Casino που σου υπόσχονται σίγουρα λεφτά, 
δωρεάν πονταρίσματα και με κάθε σου κατάθεση, σου δίνουν πολλαπλάσιο Bonus, 
και ένα σπίτι στη Βάρκιζα!

 Καινούργια Online Casino εμφανίζονται και εξαφανίζονται εν μια νυκτί 
και οι καταθέσεις σου χάνονται πριν προλάβεις να πεις κύμινο, είτε επειδή έχει 
εξαφανιστεί το Site/Casino, είτε επειδή «παρέβηκες» κάποιους φανταστικούς 
όρους που δεν έχουν λογική υπόσταση ή επειδή είναι «πιο πειραγμένο πεθαίνεις» 
το σύστημα που χρησιμοποιούν!

Πώς μπορώ να επωφεληθώ και να βγάλω χρήματα από το διαδίκτυο χωρίς να 
πέσω σε παγίδες;

 Καταρχάς τα Online Casino είναι Τζόγος και έτσι πρέπει να το έχεις στο μυαλό 
σου! ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, 
ΝΑ ΠΟΡΩΘΕΙΣ, ΝΑ ΕΚΝΕΥΡΙΖΕΣΑΙ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ, 
ΝΑ ΧΑΝΕΙΣ ΟΛΕΣ ΣΟΥ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ. ΟΥΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, παρά μόνο κάποια επιπλέον χρήματα που 
από τη στιγμή που θα τα χρησιμοποιήσεις για αυτόν τον σκοπό πρέπει να θεωρήσεις 
αμέσως ότι δεν τα έχεις πια, για να παίξεις πλέον με καθαρό μυαλό. Από εκεί και 
πέρα πρέπει να το δεις σαν επένδυση και όχι τόσο σαν παιχνίδι. Θα παίζεις όσο 
γίνεται εκ του ασφαλούς χωρίς να κάνεις βιαστικές, απερίσκεπτες και παιδιάστικες 
κινήσεις και πάντα να λειτουργείς με ανατροφοδότηση, δηλαδή θα χρησιμοποιείς 
το αποτέλεσμα που ήρθε, στις αποφάσεις σου για τη συνέχεια/επόμενο γύρο.

 Αφού διάβασες το από πάνω κείμενο και το καταλαβαίνεις πλήρως συνεχίζουμε 
αλλά με δική σου ευθύνη, διότι τις αποφάσεις θα τις παίρνεις εσύ και κανένας 
άλλος. Επίσης αν οποιαδήποτε στιγμή νιώσεις άγχος, πώρωση, νευρά ή χάσεις 
λεφτά πάνω από το ψυχολογικό όριο που θα βάλεις, υποσχέσου το στον εαυτό 
σου πως θα σταματήσεις και σβήσε όποιον λογαριασμό σε casino έχεις. ΣΚΟΠΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΤΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΑΥΤΑ 
ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΙ ΣΕ ΑΡΡΩΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ!
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Τα θετικά ενός Online Casino σε αντίθεση με ένα κανονικό:

• Δεν πληρώνεις για είσοδο, μπαίνεις όποτε θέλεις δωρεάν.
• Παίρνεις Bonus για τα χρήματα που καταθέτεις για να παίξεις.
• Μπορείς να παίξεις για όση ώρα θέλεις, δηλαδή μπορεί να έχεις ένα κενό 
μέσα στην ήμερα, να μπεις να παίξεις για 5-10 λεπτά. Θα ήταν ίσως παράλογο να 
πας σε ένα κανονικό casino, να πληρώσεις είσοδο για να παίξεις 1-2 γύρους.
• Μπορείς να παίξεις από όποιο μέρος βρίσκεσαι, το μόνο που χρειάζεται είναι 
μια σύνδεση στο διαδίκτυο και ένας υπολογιστής.
• Δεν σε αγχώνει ούτε σε εμποδίζει ο υπόλοιπος κόσμος που παίζει. Στη ρουλέτα 
των κανονικών Casino,  όλοι πέφτουν πάνω για να ποντάρουν και μπορεί να θέλεις 
και να μην μπορείς να ποντάρεις ή να θέλεις να ποντάρεις σε κάποιον στο Black 
Jack και να σου τη λέει ότι του έφερες γκαντεμιά ή ότι δεν θέλει να ποντάρεις αυτό 
το ποσό κτλ. 

Αρχίζουμε

 Καταρχάς, πρέπει να βρούμε όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα Casino για 
να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα μας θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 
διασφαλισμένα. Επιλέγουμε Casino που έχουν τους όρους χρήσεις στα ελληνικά 
και διαβάζουμε τους όρους χρήσεις! Πάντα να διαβάζεις τους όρους χρήσεις! 
Προτιμούμε Casino που να είναι καιρό στο προσκήνιο να έχουν μια «Α» παρουσία 
στην Ελλάδα και να τα εμπιστεύονται πολλά άτομα και αν είναι δυνατόν και φίλοι 
μας. Να έχουν ωραία επαγγελματική σχεδίαση και όχι να είναι πρόχειρα. Πιο κάτω 
θα σου παρουσιάσω μερικά αξιόπιστα Online Casino.

 Βάζουμε χρεωστική και όχι πιστωτική κάρτα ή αν είναι συμβεβλημένο 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και PayPal. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε 
χρεωστική ή PayPal είναι, εκτός του να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μπορέσει να μας 
«φάει» περισσότερα χρήματα από αυτά που καταθέσαμε, να έχουμε και όριο στον 
εαυτό μας ότι μπορεί να παίξει μόνο αυτά τα χρήματα και όχι να μας πιάσει καμιά 
μανία κάποια στιγμή και να παίξουμε τρελά ποσά!

 Επιλέγουμε να καταθέσουμε όλο το ποσό που σκεφτόμαστε να διαθέσουμε 
μαζεμένο και όχι λίγο-λίγο για να κερδίσουμε υψηλό Bonus από το site. Δηλαδή 
αντί πχ να καταθέσουμε 10€ την Δευτέρα, 10 την Τετάρτη και 20 την Πέμπτη είναι 
προτιμότερο να καταθέσουμε τα 40€ μαζεμένα, αν τα έχουμε θεωρήσει εξ αρχής 
για αυτόν τον σκοπό, για να πάρουμε μεγαλύτερο Bonus. Τα περισσότερα sites 
έχουν μεγάλο Bonus στην πρώτη κατάθεση.
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 Καταγράφουμε σε ένα σημειωματάριο πόσα χρήματα και σε ποιά ημερομηνία 
τα καταθέσαμε.

 Βάζουμε όρια. Πόσα χρήματα μπορείς να παίξεις σε κάθε γύρο/παρτίδα, 
πόση ώρα μπορείς να παίξεις και έως πόσα χρήματα να κερδίσεις ή να χάσεις (είναι 
σημαντικό να έχουμε και όριο στα κέρδη πχ όταν κερδίσω 50-100€ σταματάω γιατί 
μετά θες λίγο παραπάνω και μπορεί να τα χάσεις). Επίσης, βάζουμε ψυχολογικό 
όριο έως πόσα μπορούμε να χάσουμε.

 Καταγράφουμε κάθε φορά που παίζουμε πόσα παίξαμε και πόσα κερδίσαμε ή 
χάσαμε.

 Όταν φτάσουμε στο διπλάσιο του αρχικού μας κεφαλαίου, βγάζουμε το αρχικό 
μας κεφάλαιο και από εκεί και πέρα παίζουμε με τα κέρδη μας και άρα όχι με δικά 
μας χρήματα. Αυτό θα το επαναλαμβάνουμε και με τα κέρδη μας, δηλαδή όταν 
φτάνουμε τα διπλασία, βγάζουμε πάλι τα μισά κτλ. Μόνο έτσι μπορείς να βγάζεις 
χρήματα, γιατί αν τα αφήνεις μέσα είναι σαν να μην τα έχεις, γιατί ξαναρισκάρονται.

Τι μπορούμε να παίξουμε;

 Ρουλέτα, Black Jack-Εικοσιμία και πόκερ. Επιλέγουμε να μην παίζουμε 
φρουτάκια γιατί οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τα περισσότερα αυτά sites είναι 
ρυθμισμένοι να χάνεις πιο εύκολα.

 Στην ρουλέτα επιλέγουμε να παίζουμε και με συμπαίκτες παρά σε τραπέζια 
που είμαστε μόνοι μας, είναι πιο δύσκολο να πειραχτεί το αποτέλεσμα γιατί κάποιος 
ούτως η άλλως θα είναι νικητής. Το ίδιο ισχύει και στα τραπέζια του Black Jack-
Εικοσιμία όπως και στο πόκερ.

Πώς μπορώ να βγάλω χρήματα στο Casino;

 Υπάρχουν παρά πολλά τρικ/στρατηγικές για το πώς να κερδίζεις στην 
ρουλέτα, στο πόκερ και στο Black Jack-Εικοσιμία. Μετά από πολύ διάβασμα 
και ψάξιμο, κατέληξα ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΓΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ/ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ να 
κερδίζεις χρήματα στο casino και στα χαρτιά. Όποιος σου παρουσιάζει κάτι τέτοιο 
ή κάτι θέλει να σου πουλήσει ή θέλει να επωφεληθεί κάπως από εσένα. Όλες οι 
στρατηγικές έχουν τα ευαίσθητα σημεία τους και αν η τύχη δεν είναι με το μέρος 
σου μπορείς να χάσεις από αυτούς τους "αλάνθαστους" τρόπους πολλά χρήματα! 
Πάντα να προσέχεις.
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 Παρόλα αυτά θα σου παρουσιάσω κάποιους τρόπους που έχεις περισσότερες 
πιθανότητες να κερδίσεις.

Πόνταρε σε μαύρο-κόκκινο

 Ένας τρόπος που φαίνεται λογικά σωστός αλλά έχει και αυτός κάποιες παγίδες 
είναι να ποντάρεις στο μαύρο ή στο κόκκινο. Όσο χάνεις ποντάρεις το διπλάσιο 
κάθε φορά ποσό στο ίδιο χρώμα μέχρι να κερδίσεις και μόλις κερδίσεις, ποντάρεις 
στο άλλο χρώμα το χαμηλότερο ποσό και το διπλασιάζεις πάλι κάθε φορά που 
χάνεις μέχρι να κερδίσεις. Για παράδειγμα:

Ποντάρεις 1€ στο κόκκινο.
Έρχεται μαύρο, χάνεις το ποντάρισμά σου.
Ποντάρεις 2€ στο κόκκινο.
Έρχεται μαύρο, χάνεις το ποντάρισμά σου.
Ποντάρεις 4€ στο κόκκινο.
Έρχεται μαύρο, χάνεις το ποντάρισμά σου.
Ποντάρεις 8€ στο κόκκινο.

Έρχεται κόκκινο, κερδίζεις 8Χ2=16€.
Άρα 1+2+4+8=15€.
16€ που κέρδισες - 15€ που έπαιξες =1€ κέρδος.

Αφού κέρδισες, αλλάζεις χρώμα και ποντάρεις 1€ στο μαύρο.
Έρχεται κόκκινο, χάνεις το ποντάρισμά σου.
Ποντάρεις 2€ στο μαύρο.
Έρχεται κόκκινο, χάνεις το ποντάρισμά σου.
Ποντάρεις 4€ στο μαύρο.
Έρχεται μηδέν, χάνεις το ποντάρισμά σου.
Ποντάρεις 8€ στο μαύρο.
Έρχεται κόκκινο, χάνεις το ποντάρισμά σου.
Ποντάρεις 16€ στο μαύρο.

Έρχεται μαύρο, κερδίζεις 16Χ2=32€.
Άρα 1+2+4+8+16=31€.
32€ που κέρδισες - 31€ που ποντάρισες = 1€ κέρδος.

 Άρα όπως και να έχει κερδίζεις! Το αρνητικό; Πως κερδίζεις πάντα 1 ευρώ άρα 
για να βγάλεις αρκετά χρήματα πρέπει να γίνουν τα μάτια σου «τετράγωνα» από 
την πολύωρη χρήση του υπολογιστή. Ναι κερδίζεις, αλλά θα βαρεθείς να κάνεις 



-55- Copyright © Γεώργιος Τσίτσος

την ίδια τακτική όλη την ώρα. Επίσης δεν μπορείς να το κάνεις όλη την ώρα γιατί 
το Site μπορεί να θεωρήσει ότι κλέβεις άρα βγάζεις 20-50€ την μέρα, σταματάς, 
αφήνεις κανένα 24ωρο να περάσει και ξαναπαίζεις.

 Ένα πιο μεγάλο αρνητικό είναι πως μπορεί να είσαι γκαντέμης και να χάσεις 
και με αυτή την μέθοδο, και αν χάσεις, μπορεί να χάσεις και μεγάλα ποσά. Εξηγώ...

 Παίζεις 1€… χάνεις, και αρχίζεις να διπλασιάζεις μέχρι να κερδίσεις 
2,4,8,16,32,64,128, δηλαδή αν χάσεις 6 φορές χάνεις 63€, 7 φορές 127€ 8 φορές 
255€ κτλ. Δηλαδή ποντάρεις πάρα πολλά χρήματα για να κερδίσεις 1€ (αν τελικά 
κερδίσεις και δεν σου τελειώσουν τα χρήματα).

Πόνταρε ταυτόχρονα σε χρώμα, μονά-ζυγά, 1-18/19-36, δωδεκάδες και στήλες.

 Ένας άλλος τρόπος είναι να ποντάρεις στους παραπάνω συνδυασμούς πχ να 
ποντάρεις μαύρο ή κόκκινο + μονά ή ζυγά και δωδεκάδα και περισσότερα. Έτσι 
έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις.

Παράδειγμα ποντάρεις 1€ στο μαύρο, 1€ στην πρώτη δωδεκάδα και 1€ στη δεύτερη 
στήλη.
Αν δεν πιάσεις τίποτα έχεις -3€.
Αν πιάσεις μόνο χρώμα έχεις 1Χ2=2, 2-3= -1€ .
Αν πιάσεις χρώμα και δωδεκάδα ή χρώμα και στήλη έχεις 1Χ2+1Χ3=5 5-3= 2€ 
κέρδος.
Αν τα πιάσεις όλα έχεις 1Χ2 + 1Χ3 + 1Χ3 =2+3+3= 8-3 = 5€ κέρδος.

Ποντάρεις σε πολλά νούμερα.

 Έχεις για παράδειγμα 30€ και αρχίζεις και τα μοιράζεις σε νούμερα. Σε αλλά 
νούμερα μια μάρκα, σε αλλά δύο μάρκες και γενικά όπως θέλεις.

 Αν δεν πιάσεις νούμερο έχεις χάσει 30€ αν πιάσεις νούμερο με μία μάρκα, 
έχεις 1Χ36-30= 6€ κέρδος. Αν πιάσεις νούμερο με δυο μάρκες έχεις 2Χ36-30=42€ 
κέρδος κτλ.

Αυτός ο τρόπος ενδείκνυται για παίχτες με αρκετά χρήματα απόθεμα.
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Κατηγορία  Πιθανότητα να κερδίσεις  Κέρδος
Νούμερο  2,7%      Χ36
Χρώμα  48,65%     Χ2
Μονά-ζυγά 48,65%     Χ2
1-18/19-36  48,65%     Χ2
Δωδεκάδα  32,43%     Χ3
Στήλη  32,43%     Χ3
 
 Όπως και να έχει, ό,τι σύστημα και να ακολουθήσεις ή αν ποντάρεις στην 
τύχη τα Online casino είναι τζόγος και ως αυτό πρέπει να τους συμπεριφέρεσαι.

Αξιόπιστα Online Casino:

01) PlayBet
01) bwin
02) jackpotcitycasino
03) 7sultanscasino
04) platinumplaycasino
05) fortunelounge
06) platinumplaycasino
07) royalvegascasino
08) poker spinpalace
09) casino spinpalace
10) cabaretclub

http://adf.ly/Yezlj
http://adf.ly/WWivz
http://adf.ly/WWjxm
http://adf.ly/WWmdj
http://adf.ly/WWn9R
http://adf.ly/WWnja
http://adf.ly/WWnv4
http://adf.ly/WWoug
http://adf.ly/XmzRG
http://adf.ly/Xn0HK
http://adf.ly/Xn1jz
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YouTube
 Φτιάχνεις ένα βίντεο με κάποιο δικό σου τραγούδι, ένα αστείο πέσιμο, μια 
φάρσα που κάνατε με την παρέα σου σε κάποιον κτλ και αρχίζεις να βλέπεις τα 
views να ανεβαίνουν! Σου φτιάχνει την διάθεση κάτι δικό σου να έχει απήχηση και 
στον κόσμο! Αντί να σου φτιάχνει μόνο την διάθεση, γιατί να μην σου φτιάξει και 
λίγο την τσέπη;

Πώς θα μου φτιάξει την τσέπη;

 Πας να δεις ένα βίντεο στο YouTube και ξεκινάει να παίζει διαφημίσεις. Μόνο 
το YouTube να επωφελείται από αυτό; Γιατί να μην επωφελείσαι και εσύ; Ο τρόπος 
είναι απλός! Φτιάχνεις έναν λογαριασμό στο YouTube, σηκώνεις το βίντεο σου και 
ξεκινάς να κερδίζεις χρήματα! Ο τρόπος:

1) Μπαίνεις με τον λογαριασμό σου στο Youtube.
2) Πηγαίνεις στο «Ρυθμίσεις YouTube » -> «Επισκόπηση» -> «Προβολή πρόσθετων 
λειτουργιών» -> «Για προχωρημένους» (η κατευθείαν πάτησε αυτόν τον σύνδεσμο 
https://www.youtube.com/account_channel_advanced ) επιλέγεις σωστά τη χώρα 
(διαφορετικά μπορεί να μην υποστηρίζεται αυτή η υπηρεσία) και από κάτω στο 
«Διαφημίσεις» επέλεξε «Να επιτρέπεται η προβολή διαφημίσεων μαζί με τα βίντεό 
μου».
3) Στο «ρυθμίσεις καναλιών» επέλεξε «Δημιουργία εσόδων» (ή κατευθείαν πάτησε 
αυτόν τον σύνδεσμο https://www.youtube.com/account_monetization ) και πάτησε 
«ενεργοποίηση του λογαριασμού» και συμφώνησε με τους όρους.
4)  Πήγαινε στο «διαχειριστής βίντεο» -> «Μεταφορτώσεις» (ή κατευθείαν πάτησε 
αυτόν τον σύνδεσμο http://www.youtube.com/my_videos ) και δίπλα από κάθε βίντεο 
που έχεις σηκώσει θα έχει ένα κουτάκι με το σήμα του δολαρίου. Πατάς πάνω του και 
ρυθμίζεις το στυλ των διαφημίσεων. Μόλις τελειώσεις το κουτάκι θα είναι πράσινο. 
Όσα κουτάκια είναι γκρι, δεν έχουν ρυθμιστεί και δεν κερδίζεις χρήματα από αυτά 
τα βίντεο (ρύθμισε τα). Όσα κουτάκια είναι πράσινα, κερδίζεις χρήματα από αυτά τα 
βίντεο. Αυτό ήταν, πλέον κερδίζεις χρήματα. Φτιάξε 5-10-20-«όσα βίντεο θέλεις» και  
δες τα κέρδη σου να πολλαπλασιάζονται!

Θέλεις επιπλέον κέρδη;
 Φτιάχνεις έναν λογαριασμό στο taggify, κάνεις αντιγραφή τον κώδικα 
που σου δίνει, στα βίντεο σου (αυτό τοποθετεί στο βίντεο μία διαφήμιση), μετά 
ποστάροντας τα σε Blogs, Forums και ιστοσελίδες κερδίζεις από τα views που θα 
γίνουν. Τόσο απλό! Επίσης το taggify έχει και άλλα όμορφα, όπως διαφημίσεις σε 
φωτογραφίες, διαφημίσεις σε λέξεις κειμένου και άλλα. Ρίξε μια ματιά, αξίζει!

https://www.youtube.com/account_channel_advanced
https://www.youtube.com/account_monetization
http://www.youtube.com/my_videos
http://adf.ly/WpFLr
http://adf.ly/WpFLr
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Upload
 
 Πόσες φορές έχεις κατεβάσει (νόμιμες) ταινίες, τραγούδια (νόμιμα πάντα), 
εικόνες, βίντεο, προγράμματα από sites που σου επιτρέπουν να ανεβάζεις και να 
κατεβάζεις αρχεία; Και αν δεν έχεις κατεβάσει, φαντάζομαι θα ξέρεις την ύπαρξη 
τους… Και αν σου έλεγα πως μπορείς να ανεβάζεις και εσύ αρχεία, και να κερδίζεις 
χρήματα όταν άλλοι τα κατεβάζουν;

Χμμ, για πες μου περισσότερα…

 Πολλά sites αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων σου δίνουν τη 
δυνατότητα να σε πληρώνουν ένα προκαθορισμένο ποσό για κάθε έναν ορισμένο 
αριθμό κατεβάσματος ανά αρχείο. Συνήθως σε πληρώνουν κάθε 1000 κατεβάσματα 
και το ποσό είναι προκαθορισμένο για κάθε site. Κυμαίνεται από 15$ έως 40$ 
ανάλογα και με τη χώρα που βρίσκεται αυτός που κατεβάζει το αρχείο.

Ωραία και εγώ πώς μπορώ να κερδίσω χρήματα;

 Αρκετά εύκολα. Δημιουργείς δωρεάν έναν λογαριασμό σε site αποθήκευσης 
και διαμοιρασμού αρχείων, διαβάζεις τους όρους χρήσης και τι χρήματα μπορείς 
να κερδίσεις ανά κατέβασμα, αρχίζεις να ανεβάζεις αρχεία ταινιών, μουσικής, 
εικόνες, φωτογραφίες κτλ (συστήνονται νόμιμες ταινίες, φωτογραφίες, βίντεο 
κτλ), μοιράζεις τα link που σου δίνονται από τα sites, σε sites που αναζητάς αρχεία 
για κατέβασμα, σε forums και blogs που έχουν σχέση με το θέμα που έχεις ανεβάσει 
και κερδίζεις χρήματα από το κατέβασμα! (Προτίμησε ξένα sites, διότι πληρώνουν 
περισσότερα χρήματα αν τα κατεβάσματα γίνονται από χώρες όπως ΗΠΑ.)

Πόσα χρήματα μπορώ να κερδίσω;

 Αυτό εξαρτάται από τι αντικείμενο θα ανεβάσεις, σε ποία sites θα το 
προωθήσεις/διαφημίσεις πόσοι θα το κατεβάσουν, από ποιές χώρες κτλ. Θα δώσω 
όμως ένα παράδειγμα… Ανεβάζεις μία ταινία (νόμιμη πάντα ;-) ) που κάνει ντόρο, 
μεγέθους 700MB. Επειδή είναι μεγάλη τη σπας σε κομμάτια των 100MB, άρα έχεις 
7 κομμάτια. Τη διαφημίζεις σε sites αναζήτησης αρχείων, του εξωτερικού που είναι 
γνωστά και έχουν αρκετό κόσμο που τα χρησιμοποιεί (όσα περισσότερα τέτοια 
sites, τόσο περισσότεροι υποψήφιοι «κατεβαστές»), και αναμένεις κατεβάσματα. 
Έστω ότι σου την κατεβάζουν μόνο 1000 άτομα την πρώτη εβδομάδα (Δεν 
είναι δύσκολος αριθμός για κάποια καινούργια ταινία, καινούργιο πρόγραμμα, 
καινούργιο παιχνίδι κτλ που είναι στην επικαιρότητα). Άρα έστω ότι δίνει 15$ 
(ένα πολύ μέτριο σενάριο) ανά 1000 κατεβάσματα επί 7 αρχεία = 105$ μέσα σε 
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μία εβδομάδα! Και ποιός σε περιορίζει να σηκώσεις μόνο μία ταινία, για κάνε 
υπολογισμούς… Άντε, καλοξόδευτα!

Γνωστά sites αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων που υποστηρίζουν πληρωμή 
ανά κατέβασμα:

1) Ηotfile
2) Freakshare
3) Rapidgator
4) Fiberupload
5) Muchshare

http://adf.ly/VnkIn
http://adf.ly/Vnldm
http://adf.ly/Vnl3I
http://adf.ly/VnmFO
http://adf.ly/VnmjK
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Επισκόπηση Δικτύων Συνεργατών (Affiliate Networks)

CPA: Cost Per Action (Ο «αναγνώστης» χρειάζεται να ολοκληρώσει μια ενέργεια 
στο πρόγραμμα που προωθείς, για να κερδίσεις για παράδειγμα, να κάνει Like σε 
κάποια σελίδα)
CPC: Cost Per Click (Ο «αναγνώστης» χρειάζεται να κάνει click στη διαφήμιση 
του προγράμματος που προωθείς για να κερδίσεις)
CPL: Cost Per Lead (Ο «αναγνώστης» χρειάζεται να γραφτεί στο πρόγραμμα που 
προωθείς για να κερδίσεις)
CPS: Cost Per Sale (Ο «αναγνώστης» χρειάζεται να αγοράσει το προϊόν, στο 
πρόγραμμα που προωθείς, για να κερδίσεις)
CPV: Cost Per View (Κερδίζεις με τον αριθμό των εμφανίσεων της διαφήμισης του 
προγράμματος που προωθείς)

 !Για να γραφτείς και να προωθήσεις προϊόντα μέσα από τα δίκτυα συνεργατών 
(Affiliate Networks) πρέπει να έχεις: Blog ή Site ή Σελίδα στο Facebook ή Λίστα 
από Emails ή κάποια Εφαρμογή (που έχεις δημιουργήσει) ή κάποιο Πρόγραμμα 
(που έχεις δημιουργήσει) ή κάποιο Toolbar (που έχεις δημιουργήσει). Μπορείς να 
έχεις περισσότερα από ένα. Όσο περισσότερα και ποιοτικότερα τόσο πιο εύκολα 
σου εγκρίνονται και οι καμπάνιες.

Ελληνικά Δίκτυα Συνεργατών:

Linkwi.se
Μεγάλο ελληνικό δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην ελληνική αγορά.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS
Τρόπος πληρωμής: τραπεζική κατάθεση, PayPal

Forestview
Μεγάλο και ποιοτικό ελληνικό δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην ελληνική 
αγορά.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS
Τρόπος πληρωμής: τραπεζική κατάθεση, PayPal

http://adf.ly/W8spV
http://adf.ly/WWVFf


-61- Copyright © Γεώργιος Τσίτσος

Clickbanner
Ελληνικό δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην ελληνική αγορά. Παρέχει 
πολύ μεγάλο αριθμό από καμπάνιες καθώς και ψαγμένα εργαλεία που σε βοηθούν 
στην προώθηση.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS
Τρόπος πληρωμής: τραπεζική κατάθεση, PayPal

Παγκόσμια Δίκτυα Συνεργατών:

Affiliatebot
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. Παρέχει 
πολύ μεγάλο αριθμό από καμπάνιες και εγκρίνει εύκολα καμπάνιες δίνοντας τη 
δυνατότητα και σε μικρά sites, blogs κτλ να κερδίσουν εύκολα χρήματα.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: επιταγή, PayPal

Linkshare
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. Είναι 
πολύ γνωστό και πολύ διαδεδομένο. Θεωρείται από τις ναυαρχίδες των δικτύων 
συνεργατών. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να σου κάνουν και αυτοί προτάσεις 
συνεργασίας με υψηλά ποσοστά και εσύ θα κερδίσεις περισσότερα χρήματα.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: επιταγή, τραπεζική κατάθεση

Clickbank
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. Θα βρεις 
πολύ μεγάλο αριθμό από καμπάνιες, πολύ ιδιαίτερες που δύσκολα θα πετύχεις 
σε αλλά δίκτυα. Εξειδικεύεται στα ψηφιακά προϊόντα. Οι προμήθειες είναι πολύ 
μεγάλες και μπορεί να φτάσουν μέχρι και 70%-75% της τιμής του προϊόντος.
Καμπάνιες: CPL, CPS
Τρόπος πληρωμής: επιταγή, τραπεζική κατάθεση

Cj
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. Από τα 
δυνατότερα χαρτιά στα δίκτυα συνεργατών. Εδώ θα βρείς από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες και τα πιο δυνατά προγράμματα.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: επιταγή, τραπεζική κατάθεση, PayPal

http://adf.ly/W8vQo
http://adf.ly/WgiAO
http://adf.ly/W8xD9
http://adf.ly/WYN68
http://adf.ly/Whzo0
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Shareasale
Σχετικά καινούργιο δίκτυο με προοπτικές να γίνει αρκετά δυνατό. Εδώ θα βρεις 
καμπάνιες για ιδιαίτερα προϊόντα που δύσκολα θα βρεις σε άλλα.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: τραπεζική κατάθεση

Wowtrk
Αγγλικό δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. Έχει μεγάλη 
γκάμα από καμπάνιες.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: επιταγή, PayPal

Cpapark
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: τραπεζική κατάθεση, PayPal

Affiliatevia
Ινδικό δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην ινδική αλλά και παγκόσμια 
αγορά. Ένα αναδυόμενο δίκτυο που αναμένεται να γίνει δυνατό χαρτί.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: τραπεζική κατάθεση, PayPal

Cpalead
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. 
Αξιόπιστο με πολλές καμπάνιες όπως έρευνες και προγράμματα για κατέβασμα.
Καμπάνιες: CPA, CPL
Τρόπος πληρωμής: επιταγή, PayPal

24partners
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. 
Απευθύνεται σε όσους θέλουν να προωθήσουν καμπάνιες αγοραπωλησίας 
συναλλάγματος και οικονομικών. Δίνει πολύ μεγάλες προμήθειες και θα βρείτε 
καμπάνιες από τα πιο αξιόπιστα sites αυτού του τύπου.
Καμπάνιες: CPA, CPL
Τρόπος πληρωμής: τραπεζική κατάθεση, PayPal

http://adf.ly/W94i0
http://adf.ly/WgiwK
http://adf.ly/W95iA
http://adf.ly/WgmNc
http://adf.ly/WgnL3
http://adf.ly/Wi1ec
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Paidonresults
Αγγλικό δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχει μεγάλη 
γκάμα από καμπάνιες.
Καμπάνιες: CPA, CPL, CPS
Τρόπος πληρωμής: επιταγή

Commissionfactory
Δίκτυο συνεργατών από την Αυστραλία  που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. 
Παρέχει υψηλές προμήθειες στις καμπάνιες της. Στην Commissionfactory θα βρεις 
πολύ ιδιαίτερα εργαλεία που χρησιμοποιώντας τα θα απογειώσουν τα κέρδη σου.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: PayPal

Globalmatrixmedia
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην αμερικάνικη και παγκόσμια 
αγορά. Από τα κορυφαία δίκτυα, αξιόπιστο με πολλές καμπάνιες όπως έρευνες και 
προγράμματα για κατέβασμα και πολλά άλλα. Στην Globalmatrixmedia θα βρεις 
πολλές, πολύ δυνατές εταιρίες να προωθήσεις.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: τραπεζική κατάθεση, επιταγή, PayPal

Trafficsynergy
Δίκτυο συνεργατών από την νότια Αφρική που επικεντρώνει στην παγκόσμια 
αγορά. Παρέχει πολλές καμπάνιες με μεγάλες προμήθειες.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: τραπεζική κατάθεση, PayPal

Cpaway
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. 
Προσφέρει ιδιαίτερες καμπάνιες. Επίσης εδώ μπορείς να βρεις πολλές καμπάνιες 
με ερωτηματολόγια, εγγραφές σε δωρεάν παιχνίδια, toolbars και άλλα.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: επιταγή

Gooffers
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. 
Προσφέρει ιδιαίτερες καμπάνιες και με πολύ υψηλά κέρδη.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: επιταγή, τραπεζική κατάθεση, PayPal

http://adf.ly/WtPSO
http://adf.ly/WoxaN
http://adf.ly/WoyEd
http://adf.ly/Woz7g
http://adf.ly/WozuT
http://adf.ly/Wp0qV
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Adworkmedia
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. 
Καινούργιο δίκτυο με πολλές προσφορές και πολλές καμπάνιες. Δίνει αρκετά 
μεγάλες προμήθειες.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: επιταγή, τραπεζική κατάθεση, PayPal

Ksix
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. 
Προσφέρει πολλές και ιδιαίτερες καμπάνιες και με πολύ υψηλά κέρδη. Εκτός των 
άλλων έχει καμπάνιες για παιχνίδια, για κατέβασμα προγραμμάτων κτλ. Είναι πολύ 
ιδιαίτερο δίκτυο.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: επιταγή, τραπεζική κατάθεση, PayPal

Affutd
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. 
Προσφέρει ιδιαίτερες καμπάνιες σχετικές με τα τυχερά παιχνίδια. Οι προμήθειες 
από τις καμπάνιες είναι πολύ υψηλές!
Καμπάνιες: CPA, CPL
Τρόπος πληρωμής: τραπεζική κατάθεση

Affiliatefuture
Αγγλικό δίκτυο συνεργατών που επικεντρώνει στην παγκόσμια αγορά. Έχει μεγάλη 
γκάμα από καμπάνιες.
Καμπάνιες: CPA, CPC, CPL, CPS, CPV
Τρόπος πληρωμής: τραπεζική κατάθεση

http://adf.ly/Wp1GC
http://adf.ly/Wp1xg
http://adf.ly/WpI4S
http://adf.ly/Wp5qv

	Εξώφυλλο
	Εισαγωγή
	Κοινότητα
	Περιεχόμενα
	Blog
	Social Networks
	PTC
	Ad.fly
	Forex
	Bitcoin
	Freelancer
	Παροχή Υπηρεσιών
	Πούλησε Ό,τι Δεν Χρειάζεσαι
	Online Καταστήματα
	Πώληση Φωτογραφιών, Εικόνων, Βίντεο Και Μουσικής
	Συγγραφή
	Έρευνες
	Ερωτηματολόγια
	Χρήματα Από Online Στοίχημα
	Χρήματα Από Online Casino
	YouTube
	Upload
	Επισκόπηση Δικτύων Συνεργατών (Affiliate Networks) 

