
Affiliate Marketing තුළින් මුදල් ඉපයීම (Gearbest) 

එසේනම් අපි මුලින්ම විමසා බලමු සමාකක්ද සම් Affiliate Marketing කියන්සන කියලා. 

Affiliate යන වචනය ගත් කළ එහි සත්රුම “අනුබද්ධිත” යන්නයි. එවිට Affiliate 

Marketing යන්න “අනුබද්ධිත ප්රචාරණය” සලස සරලව අර්ථ දැක්ීම කළ හැකිය. එනම් 

සමහිදී සිදුවන්සන් යම් පුද්ධගලයකු කිසියම් සමාගමක යම් භාණ්ඩයක් සහෝ සේවාවක් 

ප්රචාරණය තුළින් එම එම භාණ්ඩය අසලවිවන මුදලින් යම් සකාමිේ මුදලක් මුදලක් 

ලබා ගැනීමයි. 

අන්තර්ජාලය තුළද සමසලස භාණ්ඩ හා සේවාවන් අසලවිකරණ සවබ් අඩවි සහවත් 

Affiliate Networks ආයතන ඇති අතර ඕනෑම සකසනකුට සමම Affiliate Networks වලට 

සම්බන්ධ ී එම ආයතන වල ඇති භාණ්ඩ කුමන ආකාරයකින් සහෝ ප්රවර්ධනය කර 

එමගින් සකාමිේ මුදලක් ලබා ගත හැකිය. සමය භාණ්ඩසේ මුදලින් 10% – 70% දක්වා 

විය හැකිය. එනම් 1$ – 500$ දක්වා ීමට පුලුවන. එබැවින් සමම ක්රමසේදය අතිශය 

සාර්ථක සමන්ම පැරණි ක්රමසේදයකි. 

Affiliate Marketing සදහා ඔබටද සම්බන්ධ විය හැකි අතර ඔබට සිදුකිරීමට ඇත්සත් 

අදාල සමාගම ලබාසදන Refferal Link එක තුළින් යම් පුද්ධගලයකු අදාල සමාගසම් 

භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමට සයාමු කිරීමයි. එහිදී ඔබ සයාමුකරන පුද්ධගලයා අදාල 

භාණ්ඩය මිලදී ගතසහාත් ඔබට අනිවාර්යසයන්ම මුදල් හිමිවන අතර සමම මුදල් check, 

Paypal, Payza සමන්ම සනාසයකුත් අන්තර්ජාල බැැංකු ගිණුම් තුළට ලබාගත හැකිය. 

තවමත් ලැංකාව තුළ Affiliate Marketing තුළින් මුදල් උපයන්නන් සිටින්සන් ඉතාම සීමිත 

ප්රමාණයකි. සම් පිළිබඳව ලියැවුණු බ්සලාග් අඩවිද ඇත්සත් ඉතා කුඩා ප්රමාණයක් නිසා 

එම ලිපිය හරහා මාසග් පාඨකයන් දැනුවත් කිරීමට තීරණය කසළමි. 

ඔබට Affiliate Marketing තුළින් සාර්ථක ීමට නම් අඩුම විසද්ධශිකයන් 1000ක් වත් සිටින 

Facebook Fan Page එකක්, Followers 1000 වත් සිටින Twitter ගිණුමක් සහෝ දිනකට 

විසද්ධශිකයන් 100ක් වත් පැමිසණන ඉැංග්රීසි බ්සලාග් අඩවියක් අතයවශය සේ. මන්ද ඔබ 

භාණ්ඩ විකුණන්සන් ලාැංකිකයන්ට සනාව විසද්ධශිකයන්ට වන බැවිනි. 

පහත Affiliate Networks වලට ඔබටද ලියාපදිැංචි විය හැකි අතර ඔබට කිරීමට ඇත්සත් 

ඔබ කැමති භාණ්ඩ සතෝරාසගන ඒවාට අදාලව එම සමාගම ලබාසදන Refferal Link 

එක තුළින් විසද්ධශිකයන් එම භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සයාමු කරීමයි. 

සම් සදහා ඔබසග් බ්සලාග් අඩවිය තුළ දැන්ීමක් තුලින් සමන්ම Facebook,Twitter තුළ 

ඉතා ආකර්ෂණීය post දැමීම තුලින් භාණ්ඩ අසලවි කිරීම කළ හැකිය. 

අද අපි කියලා සදන්සන් සම් Gearbest කියන Website හරහා සල්ලි සහායන විදිහ… 

සමයින් ඔබට කරන්න තිසයන්සන් පලමුව ඔවුන් සමග එකතු වි Affiate Account එකක් 

හදාගන්න එක. සම් Link එසකන් ගිහින් ඔයාට Account එක හදාගන්න පුලුවන්,,, 



Register Now: Click Here 

දැන් ඔබට කරන්න තිසයන්සන ඔවුන් ලබා සදන Link, දැන්විම් Share කරලා එවා 

හරහා විකුනුම් අරසගන සදන්න. එයින් ඔබට යම් මුදලක්(20%) ඔවුන් ඔබට ලබා 

සදනවා  එ විතරක් සනසවයි ඔයා Youtube කරන සකසනක් නම් ඔවුන් ඔබට සගදරටම 

සනාමිසල් බඩු සදනවා. හැබැයි සමකට ඔබ Review එකක් කරල ඔවුන්ට Sale අරන් 

සදන්න ඔසන්. සහ තවත් සද්ධ තිසබනවා… ඇත්තාටම සමහි Account එක හදාගන්න 

එසකන් පසුව ඔබට පහසුසවන් සමක අල්ල ගන්න පුලුවන්. 

 

ඔබට ප්රධාන වශසයන් කරන්න තිසයන්සන… සමහි දැක්සවන අන්දමට Link එක 

අරසගන Share කිරිම පමණයි. 

ඉදිරිසේදී තවත් Affiliate Networks වලට සම්බන්ධ වන ආකාරය හා ඒවා තුළින් 

මුදල් ඉපයීම පිළිබඳව සවන සවනම සතාරතුරු සගන ඒමට අප සූදානම්. 
  

 

http://affiliate.gearbest.com/?invitecode=LEIVSEON

