DỊCH VỤ SEEDING
( FACEBOOK, TIKTOK, INSTAGRAM, TELEGRAM, YOUTUBE,
SHOPEE)

Thông tin cơ bản về dịch vụ:
https://lenlike.net là hệ thống kinh doanh sản phẩm số :
●

Tăng like, Sub, Bình luận, Mắt livestream, Lượt chia sẻ, Sim OTP,

Spam Sms, Bot tương tác
●

Dịch vụ sử dụng đa nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử

●

Đội ngũ lập trình nhiều năm kinh nghiệm nguồn tài nguyên số

lượng lớn đảm bảo được nhiều khách hàng sử dụng
●

Bạn có thể đăng ký tài khoản để trải nghiệm trước khi tham gia

kiếm tiền

(Tạo web hệ thống tăng lượt like, theo dõi, bình luận của các mạng
xã hội cho đại lý quản lý giống 100% lenlike.net )

Hoa hồng là giá chênh lệch mà đại lý nhận từ site gốc

lenlike.net
1: Khi được cấp site con bạn sẽ có thể chỉnh giá tùy ý để bán lại
cho khách hàng để ăn lời, nhưng cần tính toán sao cho hợp lý để có
nhiều khách sử dụng thường xuyên

2 : Site đại lý là nơi cung cấp dịch vụ của bạn : khách bank tiền cho
bạn >> bạn cộng tiền xu cho khách > khách sử dụng dịch vụ trên site đại
lý >> site gốc (lenlike) trừ tiền tương ứng theo giá sỉ cho đơn hàng đó

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA:
1.

Bạn sẽ cần tự mua tên miền để bên mình thiết lập site con trên

miền đó, khách hàng của bạn sẽ giao dịch với bạn qua site này ( Nên sử dụng
tên miền .com .net .vn) ngoài ra không chấp nhận sử dụng tên miền giá rẻ
2.

Chi phí mở site con Dành cho ĐẠI LÝ :

Lenlike mong muốn hợp tác với đại lý có ý chí khởi nghiệp thực sự chứ
không phải tạo web cho đại lý xong để đó, nên từ giờ trở đi mở site
đại lý sẽ cần số dư nạp 1 lần trên 799k ( trong đó phí mở site 500k
)
LƯU Ý : SITE ĐẠI LÝ MỞ RA ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG VĨNH VIỄN
ĐẾN KHI NÀO BẠN KHÔNG LÀM ĐẠI LÝ NỮA
3.

Đối với cộng tác viên không mở site thì có thể tìm khách hàng

và nạp tiền khi có khách đặt đơn và kiếm lợi nhuận tại lenlike.net
KHI NÀO THÌ BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU:
●

Bạn mua tên miền xong trỏ về sever Lenlike

●

Lenlike sẽ tiến hành cài đặt

●

Quá trình cài đặt xong là bắt đầu tìm kiếm khách hàng

●

Bạn cần cài đặt giá hợp lý để có hoa hồng vừa đủ dễ sao cho dễ

kiếm khách hàng
Tìm kiếm mục tiêu tiếp thị và chào hàng xây dựng đế chế của bạn

