
 

 

    DIGITAL MAXIMUM NETWORK PLATFORM! 

 برای ارائه خدمات 2002ر سال د495391/0 با شماره ثبت:   "Detay Telekom"کمپانی

  SIEMENSبا شرکت 2005شد و در سال  تأسیسدر زمینه فن آوری اطالعات تلفن همراه  

 کرده و  )ارتباطات بین دستگاهی( و راه حل های تله متری فعالیت 2M2در زمینه کسب و کار

 به عنوان شریک در  "در زمینه پرداخت های تلفن همراه، TURKCELLبا شرکت  2009در سال 

  مشتری خود در بازارهای 12،000، به  بیش از 2015"پرداخت موبایل" همکاری کرده و تا دسامبر 

 همیشه در زمینه تحقیق این شرکت به همراه تیم نرم افزاری قوی خود .ترکیه خدمت کرده است

 و توسعه خدمات الکترونیک در صدر بوده و راه حل هائی برای هزینه های موثر واستفاده آسان 

 رین را با باال ت  MaxiNet پروژه 2017از ژانویه  ماه تحقیق 8را ارائه داده است و سپس بعد از  

این افتخار را دارد که به عنوان اولین نماینده  THE VISION COMMUNITYتیم و  مشترکین در سطح جهانی ارائه داده است همکاری سود دهی برای

 ایرانی این شرکت فعالیت کرده و این فرصت شغلی را در اختیار دیگر هموطنان بگذارد.

 می باشد. الکترونیکی و تبلیغات گسترده SEOبرای مشترکین در سطح جهانی فعالیت در حوزه   Detay MaxiNetهمکاری با 

 

 .شود می گفته  سئو گوگلد مانن جستجوگر های موتور در سایت رتبه بردن باالبه  ست؟یسئو چ

www.detaymaxinet.com 

 



 :اشتراك وجود دارد كه به شرح زير مي باشدپاكت  2وه همكاري : براي همكاري با دتاي ماكسينت و عضويت در تيم تبليغاتي اين شركت حن

 بعد از عضويت با اين پاكت يك عدد لب تاب + نرم افزار سئو اختصاصي:  پاكت نقره  -1

 ساعت لب تاب را باز كرده و 8 شركت دتاي ماكسينت را دريافت كرده و كافيست روزانه  

 به حساب $5روز روزانه  ساعت فعاليت نرم افزار در هر 8نرم افزار را فعال كنيد پس از 

 دريافت خواهيد كرد. $1825و ساليانه  $150شما ريخته مي شود كه در مجموع ماهيانه  

 بعد از عضويت با اين پاكت يك عدد لب تاب + نرم افزار سئو اختصاصي :پاكت طال  -2

 ساعت لب تاب را باز كرده 14شركت دتاي ماكسينت را دريافت كرده و كافيست روزانه  

 به  $14ساعت فعاليت نرم افزار در هر روز روزانه  14و نرم افزار را فعال كنيد پس از  

 دريافت خواهيد كرد. $5110و ساليانه  $420حساب شما ريخته مي شود كه در مجموع ماهيانه 

 به همين ترتيب شما با سرمايه اي اندك عضوي از تجارت دتاي ماكسينت خواهيد شد و در 

 ه درآمد بيشتر مي توانيد با معرفي اين سيستم به اعضاي جديد،درآمد مازاد داشته باشيد.صورت تمايل ب

 نحوه درآمد مازاد و مبلغ اشتراك پاكت ها به شرح زير است: 

 

 

 

 

 ردیف امتیاز تا بی نهایت 8از سطح  ی لولتو یرآمد مازاد د

 سطح اول 0.5 در سطح اول نفر 10حداقل 

 سطح دوم 0.25 در سطح دوم نفر 50حداقل 

 سطح سوم STANDART 0.15 امتیاز 24 – 0 پاداش %0

 سطح چهارم EXPERT 0.6 امتیاز 49 – 25 پاداش  %1

 پنجمسطح  PROFESSIONAL 0.3 امتیاز 99 – 50 پاداش  %2

 سطح ششم DIAMOND 0.05 امتیاز 249 – 110 پاداش  %3

 سطح هفتم B. DIAMOND 0.05 امتیاز  250 پاداش  %5

%12از نفرات سطح اول     

%8از نفرات سطح دوم     

%5از نفرات سطح سوم     

%3از نفرات سطح چهارم     

%2از نفرات سطح بنجم     

%1از نفرات سطح ششم     

%1از نفرات سطح هفتم     

 .......................  :ساتمشماره 


