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REKLAM ORTAKLIK PROGRAMI İLE SİTENİZDEN PARA KAZANIN 

GCMpartner Nedir? 

GCMpartner.com GCM Forex’in reklam ortaklık programı sistemidir. 

 

GCM Forex Nedir? 

SPK Denetimli olan GCM Menkul Kıymetler A.Ş Kaldıraçlı Alım Satım işlemleri için ( Forex ) GCM Forex 

markası ile müşterilerine hizmet vermektedir. 

GCMpartner.com nasıl çalışır ?  

GCMpartner.com web sitesi olan ve online pazarlama sektöründe çalışanlara reklam ortaklık programı ile 

sitelerinden ve internet üzerinde forex reklamı yaparak gelir elde etmelerini sağlar. 

 

Nasıl gelir elde edilir? 

Websiteniz ve ya sosyal profilinizde  GCM Forex markasının reklamını yaparak, geri dönüş ve diğer kriterlere 

göre gelir sağlarsınız. 

 

Kimler Katılabilir?  

GCMpartner.com’a yasalara ve genel ahlaka uygun, illegal paylaşımlar olmayan tüm site sahipleri ve online 

pazarlamacılar katılabilir. 

 

Nasıl Ödeme Alınır? 

Ödemeleriniz düzenli olarak her ayın ilk haftasında  TR bankalarından sizin banka hesabınıza masrafsız şekilde 

Havale ve EFT ile  gönderilir. 

 

Reklam türleri nedir? 

GCMpartner.com’a üye olduktan sonra gif ve flash bannerlar, text linkler, landing page ve videolar, izinli e-

posta gönderim templateleri, RSS ve canlı parite tabloları, hızlı üyelik formları, forex makaleleri gibi son 

derece gelişmiş araçları bulabilirsiniz.  

 

Kazanç örnekleri nedir? 

Kazanç oranları tamamen sizin site trafiğiniz, ziyaretçi hedef kitleniz vb farklı kriterlere göre değişebilir.  Aylık 

bir kaç yüz dolar’dan onbinlerce dolara kadar ödeme alabilirsiniz. 

 

Özellikle finansal içerikli , forex, borsa, yatırım, hisse senedi, ekonomi gibi finansal temalı siteler en yüksek 

kazançları elde edecektir. Yine yüksek trafikli sitelerin kazancıda orantılı olarak yüksek olacaktır. 

örneğin: 

 

CPL  1$ ‘dan günde 10 üye gönderseniz ayda 300$ ödeme alırsınız 

CPL 5$’dan günde 10 üye gönderseniz ayda 1500$ ödeme alırsınız. Oranlar trafik kalitenize göre artıp, 

azalabilir. 
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Ücretsiz deneme üyeliğinden para kazanabilirmiyim? 

Evet, her ücretsiz demo üyelik başına komisyon ödemesi alabilirsiniz. Üyelik başına komisyonlar 5 $’a kadar 

çıkabilmektedir. Mesela 100 ücretsiz hesap açılışı yaptınız, bu durumda 500$ ödeme alırsınız. 

 

Sitenize Özel Araçlar : 

 

RSS Desteği:   

Sitenizden uzmanlarca hazırlanmış piyasa analizlerini yayınlayın.  

RSS ile otomatik analizler yayınlasın, ziyaretçi kitleniz sitenizde 

yararlı analiz içerigi ücretsiz okurken, siteniz arama motorlarında 

yükselsin.   

RSS adresleri: 

                                                                                       www.gcmforex.com/Tools/RSS/AnalysisG13.ashx 

                                                                                       www.gcmforex.com/Tools/RSS/AnalysisG410.ashx 

 

 

Hızlı Demo Üyelik Formu:   

 

Sitenize ekleyeceğiniz basit bir kod ile yandaki gibi bir üye kayıt 

formunu sitenize ekleyebiliyorsunuz. Üyelik formundan kullanıcı 

ücretsiz demo hesap açabiliyor ve otomatik hesabınıza giriş 

yapıyor. Üye göndermek çok basit ve kolay.   

 

 

 

 

Siteniz İçin Canlı Parite Tabloları: 

Siteniz döviz parite çiftlerini ekleyin, ziyaretçileriniz kurları 

anlık (15 sn gecikmeli) olarak görüntülesin. Sitenizden piyasa 

bilgileri verirken, ziyaretçileriniz döviz kurlarına bakmak için 

sitenizi sık sık ziyaret etsin. Parite tabloları üzerine 

tıkladığınızda affiliate tagınız ile ziyaretçi yönlendirin, bu 

ziyaretçilerden kazanç sağlayın. 

http://www.gcmforex.com/Tools/RSS/AnalysisG410.ashx

