
 
 
 
 

 
shivahost.net 

 info@shivahost.netجهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید:  

 

 پکیج ویژه

 شیوا هاست
 کسب درآمد نامحدود

لینوکس ای حرفه هاست  
پیامک پنل کاملترین همراه به  

کنید تجربه هاست شیوا در را کیفیت بهترین  
بازاریابی و فروش در همکاری از درآمد بهترین با همراه  

  
در زمینه میزبانی وب و طراحی  را همواره بهترین خدمات 1389هاست از سال شیوا 

 97با پشتیبانی عالی ارائه داده است. امروز شیوا هاست در آستانه نوروز وب سایت 
آماده است تا یک همراهی و برنامه همکاری جدید را با مشتریان عزیز خود آغاز 

  کند.
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  چیست؟شامل هاست ویژه شیواپکیج 

o   ثبت یک عدد دامنهir  به انتخاب شما: دامین هایir  بصورت یکساله داخل
ثبت می شوند و مالکیت کامل آن در  nic.irپنل شخصی شما در وب سایت 

 اختیار شما می باشد. 

 

o  سرویس میزبانی وب (هاست) حرفه ای لینوکس با امکانات کامل و یکسال
 ل ها و ...مناسب برای سایت های شخصی، فروشگاهی، پورتا

  گیگ 15فضای میزبانی 
  گیگ 200پهنای باند ماهانه 
  عدد دامنه و سایت مستقل 3امکان میزبانی 
  عدد دیتابیس  6امکان ایجادMySQL 
  اکانت ایمیل، ایجادFTP و ساب دامین به تعداد نامحدود 
  امکان نصبSSL  رایگانLet’s encrypt 
  ) وردپرس، جومال ) نصب یکی از سیستم های مدیریت محتوا

 یا فروشگاهی ( ووکامرس، پرستاشاپ، اوپن کارت)

 

o  از نوع  طالییپنل پیام کوتاهIP Panel  زیر مجموعه  توسط وب سایت
با مناسبترین تعرفه ارسال پیامک و کاملترین  (shardama.ir)هاست شیوا

 و بصورت دائمی. امکانات

  

o  برای افرادی که بدون معرف اقدام  محکموسسه هزار تومان کمک به  50مبلغ
  دیگر تعلق نمی گیرد. به خرید می کنند و پاداشی از سفارش آنها به شخص
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  آمد چگونه است؟رنامه همکاری در فروش با شیوا هاست و کسب در ب

شما می توانید در فروش این پکیج ویژه بصورت بازاریابی با شیواهاست همکاری 
 هزار تومان به عنوان پاداش بازاریابی 50 از هر فروش معادل% 30 داشته باشید و

% پاداش 30همچنین از تمدید سرویس در سال های بعد نیز  درآمد کسب نمایید.
  بازاریابی نصیب شما خواهد شد.

حتی به شما این امکان داده شده است که بدون خرید سرویس های شیواهاست در 
این برنامه همراه ما باشید و بدون نیاز به هیچ سرمایه گذاری شروع به کسب درآمد 

  کنید.

این  بازاریابیو سپس در منوی ثبت نام کنید!  ناحیه کاربری شیواهاستکافیست در 
بخش را برای خود فعال نمایید. یک لینک منحصر بفرد بازاریابی به شکل زیر به شما 
اختصاص داده می شود که اگر دوستان و مشتریان شما از طریق آن در وب سایت 
شیواهاست ثبت نام و اقدام به خرید پکیج ویژه نمایند درآمد مذکور برای شما منظور 

  خواهد شد.

 به صفحه سفارش پکیج ویژه وارد می شود. این لینک برای  لینک پایینی مستقیما
 درج شده است.لینک بازاریابی پکیج ویژه شما در پایین صفحه بازاریابی با عنوان 

  شما کد بازاریابی خود را داخل لینک مشاهده خواهد کرد. 0000بجای 

در نظرگرفته  فقط برای پکیج ویژه شیواهاستتوجه داشته باشید که پاداش بازاریابی 
شده است و برای دیگر محصوالت پاداشی به شما تعلق نخواهد گرفت. البته پکیج 
ویژه بگونه ای طراحی و قیمت گذاری شده است که مناسب ترین انتخاب در بین 

 محصوالت شیواهاست می باشد.

https://clients.shivahost.net/aff.php?aff=0000 
 

https://clients.shivahost.net/aff.php?aff=0000&pid=68 
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  پنل پیامک شارداما چیست؟

می توانید با امکانات این پنل پیامک آشنا  shardama.ir با مراجعه به وب سایت
در اختیار  IP-Panelبوده و کلیه امکاناتی که  IP-Panelشوید. این پنل بر پایه سرویس 

شما گذاشته را به همراه دارد. به عنوان مثال به راحتی قابل اتصال به پالگین های 
  و ... می باشد. woocommerceپیامکی 

هزار تومان می باشد که با هزینه ای مناسب  90پنل طالیی شارداما بطور مستقل 
داخل پکیج ویژه شیوا هاست گنجانده شده است ضمن اینکه بهترین تعرفه های 

  ارسال پیامک را برای شما تعریف کرده ایم.

یک راهکار درآمدزای جداگانه  پنل پیامک طالیی شارداما به تنهایی می تواند برای شما
و یا بطور  باشد، در این پنل می توانید به دیگران پنل های پیامک جدید بفروشید

جدید زیرمجموعه و یا نماینده های  رایگان پنل پیامک به دوستان خود واگذار کنید
  خود تعریف نمایید. 

قبول سفارشات  با توجه به تعرفه رقابتی ارسال پیامک ها به راحتی می توانید با
ارسال پیامک انبوه نیز کسب درآمد کنید و تعرفه های مناسب با کمترین سود برای 
کاربران زیر مجموعه خود در این سیستم تعریف کنید و از ارسال های آنها نیز سود 

  ببرید.

  پنل نقره ای بصورت شما می توانید در وب سایت شارداما نسبت به تهیه
ه بررسی امکانات آن بپردازید. کلیه امکانات پنل های ب اقدام نمایید و رایگان

طالیی و نقره ای در این وب سایت یکسان می باشد و فقط تعرفه ارسال 
 پیامک ها در پنل طالیی مناسبتر می باشد.

بعد از خرید پکیج ویژه شیواهاست به راحتی اکانت نقره ای شما در شارداما به اکانت 
  .طالیی ارتقاء داده خواهد شد
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  پکیج ویژه شیواهاست را چگونه سفارش دهم؟

وب سایت شیواهاست عضو شوید و برای خرید پکیج ویژه  ناحیه کاربری کافیست در
اقدام نمایید. لطفا سعی کنید حتما از طریق لینک بازاریابی که به شما داده شده 
است و این پکیج توسط آن به شما معرفی شده است اقدام کنید که حق بازاریابی 

  نفر قبل شما محفوظ باشد.

منه درخواستی شما پرسیده می شود و پس در مرحله خرید پکیج ویژه از شما نام دا
دامنه و هاست شما بصورت  هزار تومان 150قیمت از پرداخت هزینه پکیج به 

  اتوماتیک ثبت و فعال می شود.

  جهت ثبت دامنه هایir  حتما باید قبال در سایتnic.ir  ثبت نام کرده باشید
ریافت کرده باشید و در مراحل سفارش در شیواهاست د nic-handleو شناسه 

رابط های مجاز را بر  nic.irهمچنین باید در سایت  این شناسه را وارد نمایید.
 روی "نمایندگان" تنظیم نمایید.

در وب سایت  شما، بعد از خرید و فعال شدن سرویس میزبانی وب و دامنه
shardama.ir ) اما هزینه آن را پرداخت  ) لینک ثبت نام برای پنل طالیی ثبت نام کنید

نکنید، ما برای شما اقدامات الزم برای پرداخت هزینه ثبت نام را انجام خواهیم داد. 
حتما از قسمت ارسال مدارک یک تصویر از کارت ملی خود برای سایت شارداما ارسال 

   نمایید تا پس از بررسی آن پنل پیامک شما فعال گردد.

  نام در سایت شارداما با پشتیبانی شیواهاست بعد از خرید پکیج ویژه و ثبت
که   شارداما را به اطالع ما برسانید تماس بگیرید و نام کاربری خود در پنل

 هماهنگی الزم جهت فعال شدن پنل طالیی شما انجام شود.
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  و دیگر چه؟

o  پنل پیامک طالیی شارداما دائمی می باشد و فقط نیاز به شارژ جهت ارسال
 پیامک دارید.

o  سرویس میزبانی و دامنه ir هزار تومان  120شما در سال های بعد فقط با 
  تمدید خواهد شد.بصورت ساالنه 

o  پاداش بازاریابی به همراه خواهند داشت.30تمدید ها نیز برای شما % 
o  در صورت تمایل می توانید دامنه های بین المللی نظیرcom  وnet  و ... را با

 پرداخت هزینه جداگانه ثبت نمایید.
o  شیواهاست آماده است در زمینه راه اندازی وب سایت شما، مشاوره و

 راهنمایی های کامل و پشتیبانی مناسب ارائه کند.
o  ،سرویس میزبانی پکیج ویژه برای سایت های فروشگاهی بر پایه ووکامرس

 ه می باشد.پرستاشاپ و اوپن کارت بسیار مناسب و بهین
o  امکان پشتیبانی ازPHP  برای این سرویس ها فراهم  7.0و  5.6نسخه های

 می باشد.
o  موارد امنیتی الزم برای وب سایت هایی که بر پایه وردپرس یا جومال می باشند

 خواهد شد. اعمالبصورت رایگان برای شما 
o د.بکاپ گیری منظم روزانه تنها بخشی از پشتیبانی حرفه ای ما می باش 
o  شیوا هاست آماده است در مسیر دریافت نماد اعتماد الکترونیک نیز همراه

 شما باشد.
o  هیچ محدودیتی در میزان کسب درآمد و تعداد فروش ندارید و به راحتی می

 توانید به درآمد میلیونی برسید.
o  با استفاده از پنل پیامک شارداما و بازاریابی برای زیرمجموعه های آن می

 مسیر دیگری برای کسب درآمد داشته باشید.توانید 
o بدون معرف اقدام به خرید پکیج ویژه خواهند کرد، شیواهاست  ی کهافراد

  پرداخت می کند. موسسه خیریه محکاز مبلغ ثبت سفارش را به  30%
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 یواهاست آماده است سایت های سفارشی شما را با هزینه مناسب طراحی ش
و راه اندازی نماید. در صورت تمایل به داشتن یک وب سایت حرفه ای با ما 

 تماس بگیرید.

  برخی از سایت های راه اندازی شده به عنوان نمونه کارهای شیوا هاست:

https://digiexchange.net 

http://www.shardama.ir 

https://exiz.ir 

https://idj.ir 

http://mfest.ir 

https://alternatecoins.net 

http://alipeyadeh.com 

http://clickoff.ir 

https://exfa.ir 

http://fathealborz.com 

http://www.pinehouse.ir 

http://wmexchange.ir 
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 ُ ُ  –رد آیا برای یک همکاری و همراهی ب   رد آماده اید؟ب

و همکاری در فروش شیواهاست شوید! همین امروز وارد برنامه بازاریابی 
  لینک بازاریابی خود را دریافت کنید و فعالیت خود را آغاز کنید!

  

با آیا نمی خواهید خود را در گوگل جستجو کرده اید؟  آیا تا بحال نام
سایت شخصی شما مانند "علی پیاده" با آدرس جستجوی نام شما، 

www.alipeyadeh.com در صدر نتایج گوگل ظاهر شود؟  

 و رزومه ی شیواهاست سایت شخصی یا کارت ویزیتههمین امروز با همرا
  آنالین خود را راه اندازی نمایید!

  

 !اگر پیج اینستاگرام شما فالوور زیادی دارد 
 !اگر یک کانال تلگرام شلوغ دارید 
 !اگر در شبکه های اجتماعی فعال هستید 
 !اگر یک سایت پربازدید دارید 
 !اگر یک طراح سایت می باشید 

  .کسب درآمد خود را با ما شروع کنید

  از فروش پکیج ویژه و تمدید هر سال آن 30%


