


អំពីេយើងខ្ញ+ំ
1xBet គឺជរកុមហុ៊នភន ល់េនអុឺរ ៉បុែដលបនដំេណ រករេរកមអជញ បណ័ណ
Curaçao № 1668/JAZ ចបត់ងំពីឆន ំ ២០០៧ ។

2

១៦០
របពន័ធទូទត់

៤៧
ភសេនេលែវបសយ

១២ ០០០+
ៃដគូេនទូទងំពិភពេលក

● ហងេឆងភន ល់ខពស់
● េសវអតិថិជន ២៤/៧

● របម៉ូសិន និងរបករ់ងវ នជ់របចំ

១ ០០០ ០០០+
អនកេធវករភន ល់ជរបចៃំថង



បនា#$ប់មកគឺកម្មវ,ធីភា0$ក់ងារ Affiliate របស់ 1xBet ពិតជាអ្វីែដលេលាកអ្នក្រតAវការ!

អ្នក្រគប់្រគងទីផ,-អិនធឺណិត
ឬឈ្ម7ញកណា:,ល

េតើអ្នកណាអាចទទួលបានអត្ថ្របេយាជន៍ពីកម្មវ:ធីេនះ?

អ្នក្រគប់្រគងែវបសាយ ឬ
មាA,ស់ែវបសាយ

បណា:,ញសង្គម ឬអ្នក្រគប់្រគង
ប្លFក

េលកអនកគឺជ
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េតើដំេណើរការយាBCងដូចេម្តច?
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េហតុអ្វីគឺជា 1xBet?

កម្មវGធីភាI,ក់ងារ Affiliate 
1xBet

កម្មវGធីភាI,ក់ងារ Affiliate របស់
្រកុមហុ៊នភាI,ល់េផ,Pងៗ េហ្គមអន

ឡាញ និងកាសីុណT

ការទូទាត់េថរស្រមាប់ការ
ផ,-យពាណិជ្ជកម្ម

េស្ថរភាព

កំេណើន្របាក់ចំណTល

ភាពេសាa,ះ្រតង់

្របាក់រងាc,ន់បុគ្គល

ភាពសាមdeៃនការ
្រគប់្រគងការផ,-យ
ពាណិជ្ជកម្ម 5



េតើអ្វីែដលេធ្វើឱ,-េលាកអ្នកេធ្វើការជាមួយេយើងខ្ញ:ំបានចំេណញ?

● ចំនួនអតិថិជន និងរបកច់ំណូលអតិបរម គឺគម ន
ែដនកំណត់

● អតិថិជនែដលេលកអនកបននយំកមុន ៗ បនតនំ
មកនូវរបកច់ំេណញដល់េលកអនកេទះបីជ
េលកអនកបញឈបក់រទំនកទ់ំនងជបេណត ះ
អសននជមយួអតិថិជនេនះកេ៏ដយ

● មនកមមវធិែីណនំ
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្របាក់ចំណ(ល
● េលកអនកទទួលបនករទូទតរ់បចសំបត ហ៍

● ទទួលបនរបកក់ៃរមពីអតិថិជនមន ក់ៗ

● សវ័យគុណៃនរបកច់ំណូល

ជំនួយ
● េយងខញុ ំែតងែតទំនកទ់ំនង និងចផំតល់ករជំនួយ ឬផត

ល់ជូនេលកអនកនូវឯកសរផសពវផសយតមករេសនសំុ

● ជំនួយ និងបណតុ ះបណត លផទ ល់

● ឯកសរផសពវផសយពណិជជកមមដសំ៏មបរូណ៍ែបបជ
ភសរបស់េលកអនក

ការទិញរបស់អតិថិជន

+ +



ភូមិសាPស្តសៃនភាTCក់ងារ Affiliates

តំបន់ែដលមានៃដគូ្រកុមហុ៊ន 1xBet គឺមានពណ៌ៃបតង

7



េតើខ្ញYំចាប់េផ្តើមរកលុយតាមរេបៀបណា?

ចុះេឈាa,ះេនៅ
partners1xbet.com

ផ,-យពាណិជ្ជកម្មអំពី្រកុមហុ៊ន 1xBet េដើម,jី
ទាក់ទាញអតិថិជនចូលមកកាន់ែវបសាយ

រកលុយបានេទៀងទាត់តាមលទ្ធផលៃន
កិច្ចសហ្របតិបត្តិការ
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១ ២ ៣

http://refpa.top/L?tag=d_564773m_2528c_&site=564773&ad=2528


េតើខ្ញYំចុះេឈា`Cះេដាយរេបៀបណា?

ចូលេទកនែ់វបសយ partners1xbet.com 

ចុចប៊ូតុងចុះេឈម ះ
បំេពញរល់ចំណុចចបំចជ់មយួពត័ម៌នៃនករ

ចុះេឈម ះ
បនទ បពី់ករចុះេឈម ះេលកអនកនឹងទទួលបន
អីុែមលែដលបញជ កថ់ សំេណ របស់អនករតូវបន

ទទួលយក
9

១. ២. ៣.

្រគាន់ែត ៣ជំហានងាយៗ មុនេពលេលាកអ្នកចាប់េផ្តើមេធ្វើការជាមួយេយើងខ្ញTំ៖



េតើខ្ញYំផCbយពាណិជ្ជកម្មយាBCងដូចេម្តច?
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បេង្កើតតំណភា*+ប់ LINK ៃដគូរបស់េលាកអ្នក

ដាក់ការផ+:យពាណិជ្ជកម្ម

បេង្កើតរបាយការណ៍ស្ថិតិ

១.
២.

៣.



េតើខ្ញYំផCbយពាណិជ្ជកម្មយាBCងដូចេម្តច?
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១. បេង្កើតតំណភាY$ប់របស់ៃដគូ (Partner’s link)
អនុញញ តឱយេលកអនកតមដនសកមមភពរបស់អតិថិជនយ៉ងងយរសួលែដលេធវ
តមតំណៃនករផសពវផសយពណិជ កមមរបស់អនកែដលបនចុះេឈម ះេន 1xBet ដក់
របកឬ់េធវករភន ល់។

េដមបបីេងកតតំណរភជ ប់ សូមចូលេទកនគ់ណនីផទ ល់ខលួនរបស់េលកអនកេហយចុច“ 

Get partner’s link” េនកនុងរបអប់ Express Menu។

បនទ ត«់Landing page»រតូវបនបំេពញរបសិនេបេលកអនកចងរ់កសនូវទិនននយ័មនិឱយេទកនទ់ំពរ័េដម

ប៉ុែនតេទែផនកជកល់កម់យួរបស់វដូចជ (របករ់ងវ ន់ របម៉ូសិន និងរពឹតតិករណ៍កីឡ) ។

“SubID” រតូវបនេរបរបសិនេបេលកអនកបេងកតតំណភជ បេ់ទកនព់ណិជជកមមេផសងៗ (Banner) េនេល
េគហទំពរ័ែតមយួ (េដមបសីមគ ល់) ។

ឧទហរណ៍អំពី Partner’s link ៖



េតើខ្ញYំផCbយពាណិជ្ជកម្មយាBCងដូចេម្តច?

● ែវបសយ, landing pages

● បណដ ញសងគម, បលុក
● ករផសយពណិជជកមម Teaser

● ឈមួញកណដ ល (surfing services, buxes)

● េផញអុីែមល៉េដយផទ ល់
● ផសយពណិជជកមមតមរយៈ Banner

● ផសយពណិជជកមមេល Video (េសវកមមបេងហ ះវេីដអ)ូ

● ផសយពណិជជកមមេផសងៗ
● បណដ ញ
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២. ការដាក់ផ,-យពាណិជ្ជកម្ម
េរបរបស់នូវរបភពទិនននយ័ដូចខងេរកម៖

បេងកនភពែរបរបួលេដយដកក់រផសយពណិជជកមមជមយួកមមវធិី
របម៉ូសិន និងរបករ់ងវ ន់ 1xBet បចចុបបនន។



េតើខ្ញYំផCbយពាណិជ្ជកម្មយាBCងដូចេម្តច?
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៣.បេង្កើតរបាយការណ៍េស្ថតិ
េធវឲយករផសយពណិជជកមមរបស់េលកអនកមនរបសិទធភពជងមុន េដយេធវករសិកសនូវរបយករណ៍េសថតិ និងែកលមអករងរនេពលអនគត។

● សេងខប ● របយករណ៍េពញ
● របយករណ៍ទិនននយ័ផសយ ● របយករណ៍អតិថិជន

េរកពីេសថតិរហ័ស របយករណ៍ខងេរកមេនះមនជេរសចេនេលែវបសយ៖



េតើខ្ញYំដក្របាក់របស់ខ្ញYំយាBCងដូចេម្តច?
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ជាមធ$\មភា0$ក់ងាររបសេ់យើងខ្ញTំរកបានពី ៩៨០ អឺរaូក្នTងមួយែខ!ដូេច្នះេលាកអ្នកទទួលបានកៃ្រមេលើកដំបូងរបស់ខ្លxន េហើយចង់
ដឹង ថាេធ្វើយា},ងណាេដើម,jីដក្របាក់កៃ្រមេនាះ?

ជទូេទអនកមនិចបំចេ់ធវអវីទងំអស់!

េនេពលចំនួនៃនរបកក់ំៃរែដលេលកអនករកបនេលសពី៣០ដុលល រ េនចុង
សបត ហ៍ករទូទតេ់លកដំបូងរបស់អនកនឹងរតូវបនេផទរជូនេលកអនកភល មៗ។
រគនែ់តេធវករទំនកទ់ំនងមកកនអ់ុីែមល៉ support@partners1xbet.com

េដមបបីញជ កព់ត័ម៌នលមអតិករទូទតរ់បស់េលកអនក។

បនទ បព់ីេនះករទូទតន់ឹងរតូវេផទរេទគណនីបស់េលកអនកជេរៀងរល់សបត ហ៍
ែដលចំនួនទឹករបកេ់នះរតូវេលសពី ៣០ ដុលល រ។ េបមនិដូេចន ះេទ ចំនួនទឹក
របកេ់នះនឹងរតូវរកសទុក និងបែនថមរបកច់ំេណញេនសបត ហ៍ បនទ បរ់ហូត
ដល់ចំនួនទឹករបកទ់ងំអស់េនះេលសពី៣០ដុលល រ។

បញជ ក!់ សូមពិនិតយេមលពត័ម៌នទំនកទ់ំនងរបស់េលកអនក ឱយបនរតឹមរតូវ
េដមបេីសវកមមជំនួយរបស់េយងខញុ ំអចទកទ់ងេលកអនកសរមបជ់ួយ េដះរសយ
រល់ សំណួរទកទ់ងនឹងករទូទតទ់ងំឡយ។

mailto:support@partners1xbet.com


េជាគជ័យរបស់ៃដគូេយើងខ្ញYំ
ៃដគូ: Marselo85

របេទស៖ ពរ័ទុយហក ល់
- ចបេ់ផតមេធវករេនែខេមសឆន ំ ២០១៦
- រគបរ់គងបណដ ញជេរចនេនេលបណដ ញសងគម

ៃដគូ: Guаngming

របេទស: ចិន
- ចបេ់ផតមេធវករេនែខកកកដឆន ំ ២០១៦
- គឺជមច ស់រគបរ់គងេគហទំពរ័មយួ
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ចាប់េផ្ដើមការងារជាមួយេយើងខ្ញYំ

ទំនាក់ទំនងេយើងខ្ញ0ំ៖
cambodia@1xbet-team.com

ចុះេឈា67ះេលើែវបសាយ: 
partners1xbet.com

ខ្ញTំចង់កាc$យជាៃដគ!ូ

http://refpa.top/L?tag=d_564773m_2528c_&site=564773&ad=2528

