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Crypto for life: Λεφτά στα κρύπτο για 

πάντα πλήρης οδηγός  

Πως να αποκτήσετε παθητικά εισοδήματα 

στα κρύπτο μια φορά και να γίνετε 

πλούσιοι για πάντα  

  
Γιάννης Διβράμης  

Cryptoforlife.gr Edition  

  

  

  

  

  
0. Εισαγωγή στα παθητικά εισοδήματα  
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Αποκτήστε παθητικά εισοδήματα από τα 

κρύπτο και γίνετε πραγματικά πλούσιοι 

με το πρόγραμμα   

CRYPTO FOR LIFE!  

Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα CRYPTO FOR 

LIFE.  

  

Κρύπτο για να βγάλετε χρήματα για μια ζωή.  

Είμαι ο Γιάννης ο Διβράμης, είμαι ειδικός στα κρύπτο και 

επιχειρηματίας τα τελευταία 22 χρόνια περίπου.  

Είμαι λίγο πιο μεγάλος από όσο φαίνομαι εδώ.  

Ήρθατε εδώ γιατί εγώ βγάζω λεφτά και έχω παθητικά εισοδήματα 

από τα κρύπτο.  

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εργαστώ και να ανταλλάξω 

χρόνο με χρήμα.  

Τα παθητικά μου εισοδήματα υπερβαίνουν τα έξοδα.  

Άρα είμαι πλούσιος θεωρητικά.  

Ήρθατε για να βγάλετε παθητικά εισοδήματα από τα κρύπτο και να 

γίνετε κι εσείς πλούσιοι από αυτά.  

Δεν χρειάζεται να γίνετε πλούσιοι πολλές φορές.  

Χρειάζεται μόνο μια φορά.  

Όσες φορές και να έχετε προσπαθήσει στο παρελθόν να ξέρετε ότι 

χρειάζεται μόνο μια φορά για να γίνετε πλούσιοι εφ’ όρου ζωής.  

Με αυτό το πρόγραμμα θέλω να μπορέσει ο μέσος χρήστης που δεν 

έχει μεγάλη ιδέα από τα κρύπτο να μπορέσει να ξεκινήσει τη δική 

του επιχείρηση στα κρύπτο.  

Να βγάλει χρήματα και να μπορέσει να κρατήσει τον πλούτο του. 

Δείτε: Ξεκινήστε τη δική σας επιχείρηση στα κρύπτο με 547€.  

https://www.cryptoforlife.gr/
https://www.cryptoforlife.gr/
https://www.cryptoforlife.gr/
https://www.cryptoforlife.gr/
https://www.cryptoforlife.gr/
https://paramarketing.gr/cryptocurrency-kryptonomismata/
https://paramarketing.gr/cryptocurrency-kryptonomismata/
https://paramarketing.gr/
https://paramarketing.gr/
https://paramarketing.gr/mporei-ginei-kapoios-plousios-to-seo/
https://paramarketing.gr/mporei-ginei-kapoios-plousios-to-seo/
https://paramarketing.gr/mporei-ginei-kapoios-plousios-to-seo/
https://www.itspossible.gr/%CE%BF%CE%B9-6-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9/
https://www.itspossible.gr/%CE%BF%CE%B9-6-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9/
https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
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Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube για να 

παίρνετε τις ενημερώσεις, καθώς και στο Telegram Group της 

Lyopay.  

Δείτε το επιχειρηματικό πλάνο  

Σε αυτό το πρόγραμμα το βήμα μηδέν είναι να δείτε το 

επιχειρηματικό πλάνο.  

Όσοι δεν το έχετε δει σας παρακαλώ να το δείτε για να ξέρετε ποια 

επιχείρηση και ποιο μοντέλο θα δουλέψουμε.  

Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να έχετε κάνει την εγγραφή σας στη 

WEWE εφόσον έχετε δει το πλάνο.  

Γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν δει το 

πλάνο.  

Επίσης έχουν κάνει την εγγραφή τους και έχουν πάρει ένα πακέτο 

που κοστίζει μόνο 547€.  

Όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα να το κάνουν αυτό είναι δώρον 

άδωρον να συνεχίσουν παρακάτω.  

Γιατί δεν μπορούν να κάνουν επιχείρηση και να βγάλουν χρήματα.  

Όσοι πάλι θέλουν βοήθεια για να προχωρήσουν στα βήματα μπορούν 

να με καλέσουν.  

Αλλιώς να μου στείλουν email και να επικοινωνήσουν στα social 

media.  

Μπορείτε να δείτε: WEWE Global Παρουσίαση επιχειρηματικού 

πλάνου.  

  

  

  

Περιεχόμενα από το πρόγραμμα CRYPTO 

FOR LIFE  

1. Εισαγωγή στα παθητικά εισοδήματα  

https://www.youtube.com/c/johnioannisdivramisseo?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/c/johnioannisdivramisseo?sub_confirmation=1
https://t.me/+NveGJ1MH2uhiOTVk
https://t.me/+NveGJ1MH2uhiOTVk
https://t.me/+NveGJ1MH2uhiOTVk
https://t.me/+NveGJ1MH2uhiOTVk
https://t.me/+NveGJ1MH2uhiOTVk
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://zort.me/FHutj
https://zort.me/FHutj
https://zort.me/FHutj
https://zort.me/FHutj
https://zort.me/FHutj
https://paramarketing.gr/zitiste-prosfora/
https://paramarketing.gr/zitiste-prosfora/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/1-eisagogi-sta-pathitika-eisodimata/
https://www.cryptoforlife.gr/eisagogi-sta-pathitika-eisodimata
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2. Στόχος όνειρο  

  

3. Επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου  

  

4. Λίστα υποψηφίων Prospecting  

5. Δημιουργία sales funnel site  

6. Δημιουργία βίντεο περιεχομένου  

7. Προώθηση ιστοσελίδας και sales video  

8. Βελτιστοποίηση και τεστ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
7 + 1 βήματα για το CRYPTOFORLIFE  

Πάμε να δούμε ποια είναι τα 7 + 1 βήματα που θα ακολουθήσουμε 

στο CRYPTO FOR LIFE.  

1. Το πρώτο είναι η εισαγωγή στα παθητικά εισοδήματα.  

2. Το δεύτερο είναι ο στόχος και τα όνειρα.  

3. Το τρίτο είναι η επιλογή του επιχειρηματικού μοντέλου.  

4. Το τέταρτο είναι το prospecting υποψήφιοι λίστα.  

5. Το πέμπτο είναι το sales funnel. ( Αυτό είναι ιστοσελίδες σαν 

το CRYPTO FOR LIFE. Μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο. )  

6. Το έκτο είναι η δημιουργία βίντεο και περιεχομένου.  

https://paramarketing.gr/2-stoxos-oneiro/
https://www.cryptoforlife.gr/stoxos-oneiro
https://paramarketing.gr/3-epilogi-epixeirimatikou-montelou/
https://www.cryptoforlife.gr/epilogi-epixeirimatikou-montelou
https://paramarketing.gr/4-lista-ypopsifion-prospecting/
https://www.cryptoforlife.gr/lista-ipopsifion-prospecting
https://paramarketing.gr/5-dimiourgia-sales-funnel-site/
https://www.cryptoforlife.gr/dimiourgia-sales-funnel-site
https://paramarketing.gr/6-dimiourgia-video-periexomenou/
https://www.cryptoforlife.gr/dimiourgia-video-periexomenou
https://paramarketing.gr/7-proothisi-istoselidas-sales-video/
https://www.cryptoforlife.gr/proothisi-istoselidas-kai-sales-video
https://paramarketing.gr/8-veltistopoiisi-kai-tests/
https://www.cryptoforlife.gr/veltistopoiisi-kai-test
https://www.cryptoforlife.gr/
https://www.cryptoforlife.gr/
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7. Το έβδομο είναι η προώθηση των βίντεο και η εισαγωγή νέων 

συνεργατών στο δίκτυο.  

8. Η βελτιστοποίηση και τα τεστ που πρέπει να κάνουμε σε όλα 

αυτά τα βήματα στην πορεία για να βελτιώσουμε τα ποσοστά 

εγγραφών και τα ποσοστά επιτυχίας.  

Όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν τα καταλαβαίνουν αμέσως δεν 

πειράζει.  

Μπορείτε να δείτε από την αρχή τα βίντεο για δεύτερη φορά.  

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό CRYPTO FOR LIFE και να τον 

δείτε αυτή τη στιγμή.  

Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα βήματα για το πως να βγάλετε λεφτά 

από τα κρύπτο.  

Όπως επίσης μπορείτε να με καλέσετε να μιλήσουμε από κοντά για 

το τι θα κάνουμε και να χαράξουμε μια στρατηγική για την επιτυχία.  

  

  

  

  

  

 

https://paramarketing.gr/vgalte-lefta-internet
https://paramarketing.gr/vgalte-lefta-internet
https://paramarketing.gr/vgalte-lefta-internet
https://paramarketing.gr/vgalte-lefta-internet
https://paramarketing.gr/%cf%84%ce%bf-blogging-%cf%89%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-seo/
https://paramarketing.gr/%cf%84%ce%bf-blogging-%cf%89%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-seo/
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1. Παθητικά εισοδήματα  

Πάμε στο πρώτο βήμα που είναι τα παθητικά εισοδήματα  

Οι πλούσιοι δεν δουλεύουν για το χρήμα.  

Σύμφωνα με τον Robert Kiyosaki «Πλούσιος μπαμπάς, φτωχός 

μπαμπάς» που σας το συστήνω υπάρχουν 4 κατηγορίες 

εισοδημάτων.  

1. Πρώτον είναι τα εισοδήματα από υπαλληλική εργασία.  

2. Δεύτερον τα εισοδήματα που προέρχονται από 

αυτοαπασχόληση.  

3. Τρίτον εισοδήματα από επιχειρήσεις.  

4. Τέταρτον εισοδήματα από επενδύσεις.  

  

Για να γίνει κάποιος πλούσιος θα πρέπει να έχει εισοδήματα από 

επενδύσεις.  

Γιατί τα εισοδήματα που μας κάνουν πλούσιους είναι τα παθητικά 

εισοδήματα.  

Τι σημαίνει αυτό;  

Τα παθητικά μας εισοδήματα είναι αυτά που δεν χρειάζεται να 

εργαστούμε για να τα επενδύσουμε.  

Όπως ενοίκια, κρύπτο από staking, μερίσματα από μετοχές.  

Οτιδήποτε άλλο μπορούμε να παίρνουμε χωρίς να δουλεύουμε.  

https://www.public.gr/product/books/greek-books/economics/financial/plousios-mpampas-ftoxos-mpampas/0145426
https://www.public.gr/product/books/greek-books/economics/financial/plousios-mpampas-ftoxos-mpampas/0145426
https://www.public.gr/product/books/greek-books/economics/financial/plousios-mpampas-ftoxos-mpampas/0145426
https://www.public.gr/product/books/greek-books/economics/financial/plousios-mpampas-ftoxos-mpampas/0145426
https://www.public.gr/product/books/greek-books/economics/financial/plousios-mpampas-ftoxos-mpampas/0145426
https://kryptohodlers.com/10-ideas-to-make-money-from-crypto/
https://kryptohodlers.com/10-ideas-to-make-money-from-crypto/
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Όλα αυτά μας κάνουν πλούσιους.  

Όταν αυτά ξεπερνάνε τα έξοδα μας τότε είμαστε πλούσιοι.  

Για παράδειγμα αν βγάζω 1000€ παθητικά εισοδήματα από τα 

κρύπτο και τα έξοδα μου είναι 999€ τότε είμαι κατά 1€ πλούσιος.  

Αυτός είναι ο ορισμός του πλούτου που θα ακολουθήσουμε σε όλο το 

μάθημα CRYPTO FOR LIFE.  

Θα ήθελα όσοι έχουν αμφιβολίες γι αυτό να κάνουν τη δική τους 

έρευνα.  

Στα κρύπτο λέμε do your own research (DYOR).  

Κάντε τη δική σας έρευνα σε αυτά που λέμε και θα δείτε ότι όντως 

είναι αυτά που λέμε.  

Οποιαδήποτε άλλη θεωρία δε θα σας βοηθήσει και δε θα σας 

οδηγήσει ποτέ  στο να γίνετε πραγματικά πλούσιοι.  

Γιατί απλώς θα δουλεύετε για το χρήμα.  

Ένας γιατρός έχει λεφτά αλλά δεν είναι πλούσιος.  

Γιατί πρέπει να δουλεύει για τα λεφτά.  

Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι work rich.  

Στην ουσία δεν είναι πλούσιος γιατί δεν έχει χρόνο και δεν έχει την 

πολυτέλεια να κάνει ότι θέλει όποτε θέλει.  

Σε αντίθεση με κάποιον που έχει παθητικά εισοδήματα αλλά δεν είναι 

γιατρός.  

Μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα παθητικά του εισοδήματα.  

Αφού έχει χρόνο να κάνει ταξίδια, να πάει διακοπές, να ασχοληθεί με 

τα παιδιά του.  

Δείτε επίσης: 7 Τάσεις στο affiliate marketing Barcelona Affiliate 

World 2022.  

Να έχει τον τρόπο ζωής που θέλει χωρίς να αναγκάζεται από 

διάφορους εργοδότες, το δημόσιο και διάφορες άλλες καταστάσεις 

να πιέζεται για να εργαστεί.  

Προσοχή γιατί η κατάσταση του πλούτου είναι η κατάσταση του νου.  

https://thinkingispower.com/the-problem-with-doing-your-own-research/
https://thinkingispower.com/the-problem-with-doing-your-own-research/
https://thinkingispower.com/the-problem-with-doing-your-own-research/
https://thinkingispower.com/the-problem-with-doing-your-own-research/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
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Τα παθητικά εισοδήματα προέρχονται από την κατάσταση για την 

οποία έχουμε εκπαιδεύσει το μυαλό μας και βρισκόμαστε.  

Αυτά για το πρώτο θέμα.  

Στο δεύτερο βήμα θα πάμε στον στόχο, το όνειρο και τον διακαή 

πόθο που έχουμε.  

Απλά το πρώτο βήμα είναι για να εισάγω στο πως μπορεί να γίνει 

κάποιος πλούσιος από τα κρύπτο.  

Ένα διάλειμμα και πάμε στο δεύτερο βήμα.  
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2. Στόχος όνειρο  

Ποιος είναι ο στόχος σας ή ο διακαής πόθος σας πριν ξεκινήσετε στα 

κρύπτο;  

Γράψτε τον κάτω ώστε να μπορέσουμε να τον πραγματοποιήσουμε!  

Λεφτά στα κρύπτο για πάντα  

Είμαι ο Γιάννης ο Διβράμης και το δεύτερο βήμα είναι ο στόχος, το 

όνειρο, η επιθυμία, ο διακαής πόθος.  

Ο στόχος θα πρέπει να είναι γραπτός και θα πρέπει να τον 

οραματιζόμαστε.  

Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στο πανεπιστήμιο του Harvard 

πριν από αρκετά χρόνια το 3% των αποφοίτων είχε γραπτούς 

στόχους και ήταν επιτυχημένοι.  

Το υπόλοιπο 97% πήγαινε όπου τους πήγαινε η ζωή και δεν είχαν 

καμία αίσθηση του σκοπού σε αυτόν τον πλανήτη.  

Προσωπικά έχω στόχους.  

Είμαι στοχοκεντρικό άτομο λόγω χαρακτήρα.  

Από μικρός είχα στόχους.  

Κάποιους τους πετυχαίνω και κάποιους όχι.  

Είναι αδύνατο να πετύχουμε ό,τι έχουμε βάλει στο νου μας.  

Γιατί είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός 

προσωπικού στόχου;  

Γιατί είτε δεν το θέλουμε πολύ είτε επικρατεί κάποιος άλλος στόχος 

που μας πάει σε αντίθετη κατεύθυνση.  

Ωστόσο όταν έχουμε ένα στόχο και το θέλουμε πραγματικά πολύ.  

Αναπνέουμε μέσα από αυτό και το βλέπουμε κάθε μέρα και το 

οραματιζόμαστε.  

Έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να το πετύχουμε έως και 

100%.  

https://www.happy-lifes.com/ereyna-harvard/
https://www.happy-lifes.com/ereyna-harvard/
https://www.happy-lifes.com/ereyna-harvard/
https://www.happy-lifes.com/ereyna-harvard/
https://www.happy-lifes.com/ereyna-harvard/


11  

  

Η υπάρξη ενός στόχου δεν σημαίνει ότι θα πετύχετε 100%, αλλά ή 

έλλειψη του εγγυάται 100% ότι δεν θα πετύχετε τίποτε.  

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει κάτι.  

Η έλλειψη στόχου όμως είναι πραγματικά 100% εγγύηση ότι θα 

αποτύχετε σε ό,τι κάνετε και ειδικά στα κρύπτο.  

Γιατί πρόκειται για επιχείρηση.  

Πρέπει να βάλουμε χρήματα και προσωπικό χρόνο στην αρχή για 

να λειτουργήσει.  

Άρα θα πρέπει να ξέρουμε προς τα που πάμε.  

Αν έχετε διαβάσει το βιβλίο Η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων θα 

ξέρετε.  

Ρωτάει κάποια στιγμή η Αλίκη γιατί ήταν χαμένη στην χώρα των 

θαυμάτων για να πάει κάπου και τη ρωτάει ο λαγός πού θες να πας;  

Λέει δεν ξέρω.  

Τότε δεν έχει σχέση το προς τα που θα πας.  

Όπου και να πας είναι το ίδιο.  

Αυτό σημαίνει η έλλειψη στόχου.  

Αν είμαστε σε ένα μέρος και δεν έχουμε κανένα στόχο δεν χρειάζεται 

να ξέρουμε προς τα που πάμε.  

Πάμε παντού.  

Πάμε όπου να ναι.  

Άμα είμαστε στην Αθήνα και θέλουμε να πάμε στην Θεσσαλονίκη ο 

στόχος μας είναι να πάμε βόρεια και να πάρουμε την εθνική.  

Δεν υπάρχει κάτι άλλο.  

Όμως αν είμαστε στην Αθήνα και δεν ξέρουμε που να πάμε και δεν 

έχουμε στόχο οπουδήποτε και να πάμε είναι το ίδιο.  

Είτε πάμε στην Κόρινθο είτε πάμε στην Σπάρτη είτε στην 

Θεσσαλονίκη είτε στα νησιά.  

Φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βάλετε στόχο τώρα.  
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Πως πρέπει να βάλουμε έναν στόχο  

Επειδή το πρόγραμμα μας είναι οικονομικό θα πρέπει να έχετε 

κάποιους οικονομικούς στόχους.  

Αλλά πρέπει να έχετε και στόχους ζωής για το lifestyle σας.  

Θα πρέπει να σκεφτείτε τώρα και να γράψετε τους στόχους σας σαν 

να έχουν γίνει με την εξής μορφή.  

Την χρησιμοποιώ και στα ελληνικά και στα αγγλικά.  

I am so happy and grateful that I make 1000€ per night 

passively.  

Είμαι τόσο χαρούμενος και ευγνώμων γιατί βγάζω 1000€ παθητικά 

κάθε νύχτα.  

Εφόσον δεν χρειάζεται να δουλέψω μπορεί να είναι και τη νύχτα.  

Κοιμάμαι εκείνη την ώρα και τα βγάζω.  

Άρα θα πρέπει να σκεφτείτε πόσα θέλετε να βγάζετε τη βδομάδα 

αλλιώς το μήνα εντελώς παθητικά χωρίς να είστε παρών στη δουλειά 

σας.  

Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο αυτό δουλεύει χωρίς εσάς.  

Αυτό είναι το εκπληκτικό ότι είστε και επενδυτής και επιχειρηματίας.  

  

Είστε στο τέταρτο τεταρτημόριο του πλούτου του Robert Kiyosaki 

στο βιβλίο του Πλούσιος μπαμπάς, Φτωχός μπαμπάς.  

https://www.richdad.com/
https://www.richdad.com/
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Ο στόχος σας είναι τα παθητικά εισοδήματα κάθε μήνα.  

• Μπορεί να είναι 1000€ τη μέρα.  

• Μπορεί να είναι 4000€ τη νύχτα.  

• Μπορεί να είναι 5000€ τη νύχτα.  

• Μπορεί να είναι 10.000€ μπορεί 100.000€.  

Έχω φίλους αυτή τη στιγμή που βγάζουν 1.000.000€.  

Όχι έναν αλλά πολλούς.  

Τους συναντώ συχνά.  

Μπορείτε να γίνετε ένας από αυτούς γιατί δεν είναι πιο όμορφοι από 

μένα και πιο έξυπνοι από εμένα.  

Δεν έχουν κάτι διαφορετικό.  

Επίσης ο στόχος που έχω είναι υπαρκτός  

Κάποιον τον πέτυχε αυτόν τον στόχο.  

Δεν έχω στόχο να είμαι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάει στον Άρη 

που δεν έχει ξαναγίνει για εμάς τους γήινους.  

Έχω ένα στόχο που έχει γίνει οπότε μπορεί να γίνει και για εσάς 

αρκεί να το πιστέψετε.  

Ένα άλλο βιβλίο που θα αναφέρω είναι το Σκέψου και γίνε 

πλούσιος του Naroleon Hill.  

Στο βιβλίο αναφέρει ότι οποιοδήποτε πράγμα συλλαμβάνει ο 

ανθρώπινος νους μπορεί να το πετύχει.  

Εννοώ να το συλλάβει και να το πιστέψει.  

Εφόσον ότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε μπορούμε να 

το πετύχουμε στην πραγματικότητα μην βάλετε πολύ χαμηλά ποσά.  

Βάλτε τραγικά τεράστια ποσά που θα είναι απίστευτο να τα πετύχετε 

και θα σας γαργαλάνε.  

Γιατί κι εγώ γαργαλιέμαι όταν το σκέφτομαι αλλά ξέρω ότι θα γίνει.  

Οπότε καθίστε και σκεφτείτε με πόσα λεφτά το μήνα θα είστε 

ικανοποιημένοι.  

https://www.public.gr/product/books/greek-books/family-home/self-improvement-body-and-spirit/skepsou-kai-ploutise/1295087
https://www.public.gr/product/books/greek-books/family-home/self-improvement-body-and-spirit/skepsou-kai-ploutise/1295087
https://www.public.gr/product/books/greek-books/family-home/self-improvement-body-and-spirit/skepsou-kai-ploutise/1295087
https://www.public.gr/product/books/greek-books/family-home/self-improvement-body-and-spirit/skepsou-kai-ploutise/1295087
https://www.public.gr/product/books/greek-books/family-home/self-improvement-body-and-spirit/skepsou-kai-ploutise/1295087
https://www.public.gr/product/books/greek-books/family-home/self-improvement-body-and-spirit/skepsou-kai-ploutise/1295087
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5.000€;  

10.000€;  

50.000€;  

250.000€;  

500.000€;  

1.000.000€ το μήνα;  

10.000.000€ το μήνα;  

Ένας αριθμός είναι γράψτε τον.  

Εγώ σας προκαλώ για να δείτε μέχρι που μπορεί να φτάσει η 

φαντασία σας.  

Γιατί η φαντασία μας είναι πάρα πολύ ισχυρή.  

Μπορείτε να κλείσετε τα μάτια και να φανταστείτε ότι είστε 

πολυεκατομμυριούχος.  

Βγάζετε 10.000.000€ το μήνα κάθε μήνα και αυτά αυξάνονται.  

Γιατί τα παθητικά εισοδήματα επενδύονται και τον άλλο μήνα 11 τον 

επόμενο 13 και ούτω καθεξής.  

Δεν υπάρχει κάποιο όριο στο πόσα χρήματα θα βγάλετε.  

Μη βάζετε όρια στον εαυτό σας  

Απλά αυτή τη στιγμή έχετε εργασία για το σπίτι.  

Τελειώνοντας γράψτε τους στόχους σας ξεκάθαρα.  

Έστω έναν τον οικονομικό στόχο για τον οποίο θα μιλήσουμε 

περαιτέρω παρακάτω.  

Κάνουμε διάλειμμα για να γράψουμε τον στόχο και πάμε στο 3 που 

είναι η επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου.  
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16  

  

3. Επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου  

Για να πετύχετε τους στόχους που έχετε ορίσει, χρειάζεστε ένα 

όχημα ή ένα επιχειρηματικό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί για να σας 

κάνει πραγματικά πλούσιους!  

Λεφτά από τα κρύπτο για πάντα  

Το τρίτο βήμα είναι η επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου.  

Όσοι δεν έχουν δει την παρουσίαση της WEWE Global παρακαλώ 

να τη δείτε.  

Όσοι δεν έχετε γραφτεί γραφτείτε.  

Η εγγραφή είναι δωρεάν.  

Να κάνετε το KYC δηλαδή την επαλήθευση ταυτότητας και 

φωτογραφίας.  

Επίσης να βάλετε το ελάχιστο ποσό που απαιτείται που είναι τα 547€.  

Αυτό είναι αναγκαστικό για να προχωρήσουμε παρακάτω.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους γραφτεί και σε όσους έχουν 

πάρει κάποιο πακέτο.  

Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα δεν μπορείτε να πάρετε τις αμοιβές και 

να αδράξετε αυτή την ευκαιρία που ξανοίγεται μπροστά σας στα 

κρύπτο.  

Ολοκληρώστε τα βήματα και συνεχίστε από εδώ.  

Θαυμάσια ξέρω ότι το έχετε κάνει όλοι.  

Το ξέρω γιατί το έχω φανταστεί και το έχω γράψει.  

Ξέρω μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα βγουν άλλα 100 άτομα που 

θα γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες.  

Αυτός είναι ο προσωπικός μου στόχος από το πρόγραμμα.  

Δεν το κάνω άσκοπα γιατί δεν είχα τι να κάνω και βαριόμουν.  

Έχω πολύ σημαντικά πράγματα να κάνω στη ζωή μου.  

https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://zort.me/FHutj
https://zort.me/FHutj
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Αλλά ένα από τα πολύ σημαντικά είναι να δημιουργήσω 100 

επιχειρηματίες του κρύπτο με παθητικά εισοδήματα που θα βγάζουν 

λεφτά χωρίς να εργάζονται.  

Και να μεταφέρω όλη αυτή τη γνώση που έχω συσσωρεύσει τα 

τελευταία 22 χρόνια σε νέα και μεγαλύτερα από εμένα άτομα.  

Γενικά θέλω να μεταλαμπαδεύσω αυτή τη γνώση και σε άλλους για 

να έχουν τα ίδια αποτελέσματα με εμένα  

Επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου  

Γίνομαι συναισθηματικός αλλά με το συναίσθημα αποτυπώνεται 

καλύτερα ο στόχος μας.  

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθαρά τη λογική.  

Πρέπει να βάλουμε και λίγο συναίσθημα για να μπορέσουμε να 

αποτυπώσουμε τους στόχους μας.  

Να γίνουν οι σκέψεις μας πράξη.  

Πάρα πολλοί θα ρωτήσουν γιατί να κάνουμε αυτό και όχι κάτι άλλο.  

Εκτιμώ που με σκέφτεστε συνέχεια τώρα που έχω ξεκινήσει μια 

επιχείρηση και την έχω προχωρήσει.  

Βγάζω αυτό το πρόγραμμα το CRYPTO FOR LIFE.  

Δεν γίνεται όμως ο καθένας να βγάζει τη σκέψη του εδώ πέρα.  

Αυτή τη στιγμή έχω παθητικά εισοδήματα και πραγματικά δεν 

χρειάζεται να δουλέψω ξανά στη ζωή μου.  

Τώρα άμα σταματήσω δεν πειράζει γιατί τα παθητικά μου εισοδήματα 

υπερβαίνουν τα έξοδα μου.  

Μπορώ να συνεχίσω να κάνω τη ζωή που θέλω με τα μέσα που έχω 

τώρα.  

Απλά θέλω κάτι περισσότερο και επιμένω.  

Γι αυτό δεν έχω βγει στη σύνταξη αλλά σύντομα θα γίνει αυτό.  

Έτσι κι αλλιώς βγαίνεις στη σύνταξη όταν στο επιτρέπουν τα 

οικονομικά σου και όχι όταν στο επιτρέψει το κράτος.  

https://www.cryptoforlife.gr/
https://www.cryptoforlife.gr/
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Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης αυτού του προγράμματος.  

Το επιχειρηματικό μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι παθητικά 

εισοδήματα σε συνδυασμό με affiliate marketing και network 

marketing με την πλατφόρμα της WEWE Global και τη LYOPAY.  

Αν έχετε δει το βίντεο της παρουσίασης έχετε καταλάβει περισσότερα 

πράγματα.  

Διαβάστε:  Ξεκινήστε τη δική σας επιχείρηση στα κρύπτο με 547€.  

Έχετε εγγραφεί σε αυτή την πλατφόρμα η οποία είναι μοναδική.  

Γιατί έχει πολλές βαθμίδες αμοιβών.  

Έχει περίπου 17 βαθμίδες αμοιβών και 6 διαφορετικά bonus.  

Μπορεί να σας δώσει τα χρήματα που θέλετε κάθε μήνα με μορφή 

bonus προμηθειών κ.λπ.  

Mastermind group  

Επίσης ένα πολύ σημαντικό πράγμα που θα σας δώσει η πλατφόρμα 

της WEWE Global και το οικοσύστημα είναι οι διασυνδέσεις.  

Το mastermind group η ομάδα ανθρώπων που έχουν την ίδια σκέψη 

με εσάς και βγάζουν ήδη χρήματα μέχρι 150.000€ το μήνα.  

Υπάρχουν αυτές οι αμοιβές στην Ελλάδα σήμερα.  

Έχουν τα ίδια μυαλά με εσάς και μπορείτε να κάνετε παρέα.  

Όμοιος ομοίω πελάζει γι αυτό και οι πλούσιοι πάνε στους 

πλούσιους.  

Γι αυτό υπάρχουν φτωχογειτονιές και γειτονιές πλουσίων.  

Μαζεύονται οι πλούσιοι σε ένα μέρος γιατί οι φτωχοί δεν μπορούν να 

τους ακολουθήσουν σε αυτό.  

Δεν έχω κάτι κακό να πω για τους φτωχούς γιατί ξέρω από που 

προέρχομαι.  

Δεν γεννήθηκα πλούσιος.  

Γεννήθηκα όπως οι περισσότεροι από εμάς αλλά αυτό δεν σημαίνει 

ότι δεν μπορώ να βγάλω χρήματα και να γίνω πλούσιος.  

https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mastermind_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Mastermind_group
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Φανταστείτε τον εαυτό σας πλούσιο ότι έχει απεριόριστα χρήματα και 

πάει διακοπές όλο τον χρόνο.  

Ποιος θα σας ακολουθήσει;  

Εκτός από τη γυναίκα σας και τα παιδιά σας που μπορούν να έρθουν 

μαζί σας ανά πάσα στιγμή.  

Ακόμη κι αν διαφωνείτε γιατί τα χρήματα φέρνουν κάποια 

κατανόηση.  

Ποιος μπορεί να σας ακολουθήσει ώστε να πάτε μια εβδομάδα στο 

Dubai.  

Οι φτωχοί σας φίλοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν.  

Πρέπει να έχετε πλούσιους φίλους σαν και εμένα και σαν τους 

άλλους στη WEWE Global.  

Γι αυτό ακολουθούμε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο.  

Είναι μαθηματικά βέβαιο πως αν συνεχίσετε να το ακολουθείτε θα 

σας κάνει πλούσιους πολύ σύντομα.  

Αυτά για το τρίτο βήμα.  

Θα πάμε στο τέταρτο βήμα όπου θα χρειαστεί να κάνουμε 

περισσότερη δουλειά.  

Αυτό είναι η λίστα των υποψηφίων που θα στελεχώσουν την 

επιχείρηση μας και ποιους θα συστήσουμε στη WEWE Global.  
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4. Λίστα υποψηφίων prospecting  

Δημιουργήστε μια τεράστια λίστα υποψηφίων στους οποίους θα 

μιλήσετε για την επιχειρηματική ευκαιρία στα κρύπτο και θα γίνουν 

συνεργάτες σας!  

Λεφτά στα κρύπτο για πάντα  

Το τέταρτο βήμα είναι η δημιουργία λίστας υποψηφίων prospecting 

όπως λέμε που μπορεί να γίνει με 2 τρόπους. Η επιχείρηση μπορεί 

να στηθεί με 2 τρόπους:  

• με φυσικό   

• και ηλεκτρονικό.  

Με φυσικό τρόπο σημαίνει ότι θα πρέπει να μιλήσω και να συστήσω 

πάρα πολλά άτομα στο δίκτυο βρίσκοντας τους έξω στον δρόμο.  

Αυτό γίνεται κάθε μέρα και είναι ο παραδοσιακός τρόπος των 

δικτυακών επιχειρήσεων (network marketing).  

H WEWE είναι συνδυασμός  

• affiliate marketing και  

• network marketing.  

Αυτό είναι μοναδικό στο χώρο του affiliate marketing και του 

κρύπτο.  

https://www.cognism.com/what-is-prospecting
https://www.cognism.com/what-is-prospecting
https://www.cognism.com/what-is-prospecting
https://www.youtube.com/watch?v=d-dJQd6cJ8w
https://www.youtube.com/watch?v=d-dJQd6cJ8w
https://www.youtube.com/watch?v=d-dJQd6cJ8w
https://zort.me/FHutj
https://zort.me/FHutj
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/cryptocurrency-kryptonomismata/
https://paramarketing.gr/cryptocurrency-kryptonomismata/
https://paramarketing.gr/cryptocurrency-kryptonomismata/
https://paramarketing.gr/cryptocurrency-kryptonomismata/
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Δεν υπάρχει άλλο affiliate marketing τόσο σοβαρό και τόσο δυνατό 

όσο η WEWE.  

Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις γιατί τις αποφεύγω πάντα.  

Θα σας κάνω την καλύτερη ερώτηση. Ποιο 

είναι το καλύτερο κρυπτονόμισμα;  

Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό.  

Γι αυτό δεν πρέπει να ρωτάμε ποιος είναι ο καλύτερος.  

Δείτε: Πως να Βγάλτε Λεφτά Από Το Ίντερνετ  

Ο δεύτερος τρόπος είναι ηλεκτρονικά 

μέσα από τα social media  

• Χρησιμοποιώ προσωπικά το email marketing  

• Δεύτερον τα site μου  

• Τα κανάλια στο YouTube  

• Instagram  

• TikTok  

• Facebook  

• LinkedIn  

• Pinterest  

• Tumblr  

• VKontakte  

Αυτό δεν σημαίνει να τα χρησιμοποιήσετε όλα αλλά θα ήταν καλό.  

Γιατί και σε άλλα βίντεο που έχω στο κανάλι μου για το SEO και την 

προώθηση ιστοσελίδων θα πρέπει να έχετε φυσική ηλεκτρονική 

παρουσία για να πιάσετε κόσμο που βρίσκεται εκεί.  

Εδώ πέρα θα μιλήσουμε για συνδυασμό prospecting 

ηλεκτρονικών μέσων και φυσικών μέσων.  

Γιατί έτσι επιταχύνεται η διαδικασία και κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο.  

Τι θα κάνουμε με το prospecting και τους 

υποψηφίους;  

Θα ανοίξουμε ένα excel.  

https://paramarketing.gr/vgalte-lefta-internet
https://paramarketing.gr/vgalte-lefta-internet
https://paramarketing.gr/vgalte-lefta-internet
https://www.youtube.com/c/johnioannisdivramisseo?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/c/johnioannisdivramisseo?sub_confirmation=1
https://paramarketing.gr/proothisi-istoselidon/
https://paramarketing.gr/proothisi-istoselidon/


22  

  

Μπορείτε να το κάνετε και στο κινητό σας γιατί είναι τα Google 

Sheets.  

Μπορείτε να το κάνετε στον υπολογιστή σας και σε φύλλα χαρτιού.  

Θα γράψετε όσους γνωστούς έχετε από παντού όλα τα social 

media.  

Να κάνετε μια τεράστια λίστα και να δείτε σε πόσα άτομα μπορείτε 

να μιλήσετε.  

Η ύπαρξη μεγάλης λίστας είναι σημαντικό πράγμα για την επιτυχία.  

Η λίστα είναι μόνο για τους γνωστούς αλλά δεν σημαίνει κάτι.  

Γιατί θα εμπλουτιστεί στη συνέχεια με διαφημίσεις που θα κάνουν 

όσοι θέλουν.  

Οι διαφημίσεις μπορούν να γίνουν στα social media και σε άλλα 

διαφημιστικά μέσα που υπάρχουν.  

Υπάρχουν πάρα πολλά και μέσα από αυτό το πρόγραμμα έχουμε τη 

δυνατότητα να σας δείξω πάρα πολλά πράγματα.  

Έχω πάρα πολλές ιδέες που θα σας τις δείξω σε βίντεο που θα 

ακολουθήσουν.  

Δείτε επίσης:  

• Βγάλτε λεφτά από τα social media Μέρος 1  

• Βγάλτε λεφτά από τα social media Μέρος 2  

Γράφουμε τη λίστα και πιάνουμε τα άτομα ένα ένα.  

Θα τους στείλουμε είτε βίντεο που έχουμε κάνει μόνοι μας στο 

TikTok.  

Αναφέρομαι στο TikTok γιατί χρειαζόμαστε μόνο το κινητό μας.  

Χρειαζόμαστε ένα καλό κινητό είτε iPhone είτε Samsung.  

Προτιμώ αυτά τα 2 γιατί έχουν καλύτερη κάμερα.  

Θα πρέπει να σταθούμε και να μιλήσουμε για 60 δευτερόλεπτο.  

Το μέγιστο που μας δίνει το TikTok είναι 3 λεπτά για όσους δεν 

έχουν κανάλι.  

https://www.google.com/sheets/about/
https://www.google.com/sheets/about/
https://www.google.com/sheets/about/
https://www.google.com/sheets/about/
https://www.google.com/sheets/about/
https://paramarketing.gr/aneveite-sti-google-social-media-seo/
https://paramarketing.gr/aneveite-sti-google-social-media-seo/
https://paramarketing.gr/aneveite-sti-google-social-media-seo/
https://paramarketing.gr/aneveite-sti-google-social-media-seo/
https://paramarketing.gr/aneveite-sti-google-social-media-seo/
https://paramarketing.gr/make-money-from-social-media-25/
https://paramarketing.gr/make-money-from-social-media-25/
https://paramarketing.gr/%ce%b2%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%84%ce%b5-%ce%bb%ce%b5%cf%86%cf%84%ce%ac-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-social-media-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-2-126/
https://paramarketing.gr/%ce%b2%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%84%ce%b5-%ce%bb%ce%b5%cf%86%cf%84%ce%ac-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-social-media-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-2-126/
https://www.tiktok.com/@divramis1
https://www.tiktok.com/@divramis1
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Αν δεν έχετε κανάλι στο TikTok μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα να το 

κάνετε.  

Ο σκοπός της λίστας είναι να ξέρουμε σε ποιους μιλήσαμε και ποιοι 

από αυτούς θα γραφτούν.  

Κάποιοι θα γραφτούν αμέσως.  

Κάποιοι θα γραφτούν αργότερα.  

Κάποιοι δεν θα γραφτούν ποτέ και δεν θα γραφόντουσαν ποτέ γιατί 

δεν μας συμπαθούν.  

Η δική μου λίστα είναι τεράστια και γεμίζει κάθε μέρα.  

Επειδή κάνω πάρα πολλά ηλεκτρονικά πράγματα.  

Αυτό θέλω να το μεταλαμπαδεύσω και σε εσάς.  

Μπορείτε να το κάνετε και εσείς χωρίς να τρέχετε έξω σαν τα 

παρδαλά κατσίκια για να πιάνετε τον καθένα να γραφτεί κάπου.  

Ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποιώ είναι το γράψου εδώ.  

Αφού γραφτεί του εξηγώ και τι είναι.  

Θα μου πείτε ότι έτσι γράφω άτομα χωρίς να ξέρουν τι είναι.  

Μα φυσικά αλλά ξέρω τα αποτελέσματα μου.  

Τα βήματα είναι συνοπτικά:  

1. Ανοίγω λίστα στο excel  

2. Δημιουργώ ένα βίντεο στο Tiktok παρουσίασης  

3. Προσθέτω τον σύνδεσμο εγγραφής στη WEWE στο Tiktok  

4. Εγγράφω νέους συνεργάτες και τους οδηγώ στην αγορά 

πακέτου  

Αυτό θα πρέπει να το κάνω τουλάχιστον 100 φορές με διαφορετικά 

βίντεο  

Οποιοσδήποτε γραφτεί και βάλει λεφτά 

θα βγάλει λεφτά  

Άρα δε θα χάσει κάτι.  
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Οπότε γιατί να μην του προτείνω να γραφτεί και να πάμε στο 

δεύτερο βήμα;  

Από το να του εξηγώ ότι έχω μια επιχείρηση με κρύπτο.  

Ενώ αν του πεις γράψου εδώ Λευτέρη τέλεια.  

Βάλε αυτά τα λεφτά και θα βγάζεις αυτά τα λεφτά.  

Τώρα πρέπει να συστήσεις και 2 φίλους.  

Έτσι στήνεται η επιχείρηση χωρίς να το καταλάβουμε και γίνεστε 

ψηφιακοί επιχειρηματίες.  

Τελείωσε το τέταρτο βήμα που είναι η λίστα.  

Πάμε στο πέμπτο που είναι που είναι η δημιουργία funnel site και 

είναι αρκετά σημαντικό.  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

https://www.goodyoumarketing.com/whats-the-difference-between-a-website-and-a-funnel/
https://www.goodyoumarketing.com/whats-the-difference-between-a-website-and-a-funnel/
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5. Δημιουργία sales funnel site  

Πως να δημιουργήσετε το δικό σας sales funnel (ιστοσελίδα 

πωλήσεων) και να βγάζετε παθητικά εισοδήματα στον αυτόματο 

πιλότο!  

Λεφτά στα κρύπτο  

Γίνετε μια φορά πλούσιοι και μείνετε για 

πάντα!  

Το πέμπτο βήμα είναι η δημιουργία του δικού σας site.  

Αναγκαστικά θα χρειαστούμε ένα site.  

Μην τρομάζετε για το πως θα το κάνετε.  

Ο ηλεκτρονικά αναλφάβητος είναι ο πραγματικά αναλφάβητος 

σήμερα.  

Μπορείτε μέσα από τα βίντεο μου να μάθετε πολλά πράγματα.  

Τα περισσότερα βίντεο είναι στα αγγλικά αλλά υπάρχουν και 

ελληνικά.  

Θα βγάλω και ελληνικά βίντεο.  

Καιρός είναι να μάθετε καινούργια πράγματα και να βάλετε 

καινούργιους στόχους.  

https://paramarketing.gr/web-design-kataskevi-istoselidon-eshop-wordpress/
https://paramarketing.gr/web-design-kataskevi-istoselidon-eshop-wordpress/
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Καιρός να τανηθείτε γιατί τα λεφτά που μπορείτε να βγάλετε είναι 

απίστευτα.  

Έχω συνεργάτες που βγάζουν 1.000.000€ το μήνα αυτή τη στιγμή.  

Ήμασταν μαζί στο Affiliate World στην Barcelona.  

Δεν χωράνε δικαιολογίες στο να βγάλετε λεφτά.  

Σηκωθείτε τώρα από οποιοδήποτε σημείο και να βρίσκεστε και πάμε 

να κάνουμε το funnel site.  

  

1. Domain  

Για το site μας τα κόστη είναι 24€ ένα domain σε .gr που θα 

πάρουμε από τη MyIP.  

Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να πάρουμε.  

Αν κάνουμε και αγγλικό site θα πάρουμε domain σε .com αργότερα.  

2. Systeme.io  

Το δεύτερο είναι να γραφτούμε στο Systeme.io το οποίο είναι 

δωρεάν.  

Είναι δωρεάν όλο το site και το κανάλι funnel πωλήσεων.  

Έχει πάρα πολλά εργαλεία πωλήσεων και το έχω επιλέξει με βάση 

άλλα εργαλεία που κοστίζουν 300€ το μήνα.  

Αυτό είναι εντελώς δωρεάν.  

3. Λογότυπο  

Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ένα μικρό λογότυπο για το 

domain που θα πάρουμε.  

Εγώ έχω πάρει το cryptoforlife.gr.  

Εσείς μπορείτε να πάρετε το προσωπικό σας όνομα π.χ. 

giannisdivramis.gr, giannismarketing, divramismarketing, 

divramiscrypto, divramissuccess και άλλα παράγωγα domain name.  

https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://myip.gr/
https://myip.gr/
https://zort.me/DvmId
https://zort.me/DvmId
https://www.cryptoforlife.gr/
https://www.cryptoforlife.gr/
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Υπάρχουν δεκάδες και απεριόριστοι συνδυασμοί.  

Στη συνέχεια εφόσον γραφτούμε στο Systeme.io στέλνουμε email τη 

MyIP για να μας αλλάξει τους name servers και να δείχνουν στο 

System.io.  

Και έτσι το site αρχίζει να λειτουργεί.  

Αυτά θα πρέπει να τα κάνετε τώρα.  

Έχει και ένα άλλο τεχνικό κομμάτι το οποίο είναι πιο αναλυτικό και 

θα το δούμε σε επόμενο βίντεο.  

Θα δούμε σε επόμενο βίντεο πως δουλεύει το τεχνικό μέρος του 

Systeme.io.  

Μέσα στο Systeme.io πρέπει να 

φτιάξουμε μια σελίδα προορισμού  

Λέγεται landing page στην οποία θα ζητάμε το όνομα το τηλέφωνο 

και το email του υποψηφίου.  

Θέλουμε αυτά τα 3 πράγματα γιατί άμα κάποιος γραφτεί στη λίστα 

μας αμέσως θα πρέπει να έχουμε το τηλέφωνο του για να τον 

πάρουμε.  

Πάρα πολλοί δεν έχουν τηλέφωνο και χάνουμε την επαφή.  

Θα κλείσουμε ένα ραντεβού να μιλήσουμε μαζί του.  

Επίσης καλό θα ήταν να υπάρχει και ένα βίντεο από TikTok.  

Γίνεται ενσωμάτωση μέσα στο site.  

Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσετε τον εαυτό σας και την ιδέα σας.  

Θα το αναλύσουμε περισσότερο στο έκτο βήμα που είναι το επόμενο 

βήμα.  

Για να ολοκληρωθεί η σελίδα θα πρέπει να υπάρχει και το βίντεο.  

Και να μην υπάρχει βίντεο στέκει σαν σελίδα προορισμού (landing 

page).  

Μπορείτε να πάρετε ιδέες από τη δική μου και να την αντιγράψετε 

αλλάζοντας το λεκτικό.  

https://paramarketing.gr/selida-poliseon-landing-page-102/
https://paramarketing.gr/selida-poliseon-landing-page-102/
https://www.tiktok.com/@divramis1
https://www.tiktok.com/@divramis1


28  

  

Και να κάνετε παρόμοια βίντεο με τα δικά μου αλλάζοντας την οπτική 

γωνία που προτείνετε σε κάποιον να γραφτεί στη λίστα σας.  

Μπορεί να σας ενδιαφέρει: 6 Μοναδικοί τρόποι για να βγάζετε λεφτά 

από τα κρύπτο, ακόμα και σε bear market.  

Μέσα στο Systeme.io πρέπει να φτιάξουμε 7 με 12 email.  

Εξού και το πρόγραμμα CRYPTOFORLIFE που έχει παραπάνω από 7 

email αυτή τη στιγμή.  

Είναι και σε ebook δηλαδή το τυράκι που σας δίνω για την εγγραφή 

είναι να πάρετε τον οδηγό CRYPTOFORLIFE και να βγάλετε λεφτά 

στα κρύπτο.  

Διαβάστε: Ξεκινήστε τη δική σας επιχείρηση στα κρύπτο με 547€.  

Εγγραφόμενοι παίρνω το τηλέφωνο σας και το email σας και σας 

παίρνω τηλέφωνο για να γίνετε συνεργάτες.  

Πάρα πολύ σοφό και πολύ απλό.  

Αυτό θα κάνετε και εσείς.  

Έτσι, επεκτείνουμε τη λίστα μας με αγνώστους οι οποίοι έχουν 

πρόθεση να γίνουν επιχειρηματίες.  

Δεν μας ενδιαφέρει αν μπουν όλοι οι συγγενείς μας. Αδιάφορο.  

Δεν μας ενδιαφέρει αν όλοι οι γνωστοί δεν θέλουν να ασχοληθούν 

με τα κρύπτο.  

Δεν γίνεται να ασχοληθούν όλοι με τα κρύπτο γιατί έχουν και μια 

ζωή να ζήσουν.  

Ο κόσμος δεν είναι αδιάφορος στο να βγάλει λεφτά.  

Απλά δεν είναι καλό το timing για όλους.  

Έχει άλλα πράγματα να κάνει και δεν μπορεί να ασχοληθεί με τη 

δουλειά σας που είναι πιο σημαντική από τη δική του.  

Όμως με τη δημιουργία του funnel που είναι εντελώς ηλεκτρονική η 

επιχείρηση εκτιθέμεθα σε υποψηφίους μέσω της τοποθέτηση μας ως 

ειδικοί στην αγορά των κρύπτο και των επιχειρήσεων στα κρύπτο.  

Αυτοί γράφονται στη λίστα μας γιατί θέλουν να γίνουν 

επιχειρηματίες.  

https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
https://paramarketing.gr/cryptocurrency-kryptonomismata/
https://paramarketing.gr/cryptocurrency-kryptonomismata/
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Έτσι έχουμε hot leads δηλαδή καυτούς νέους υποψηφίους που 

θέλουν να ξεκινήσουν τώρα.  

Και αυτό θα γίνει στο έκτο και έβδομο βήμα.  

Σταματάμε εδώ.  

Κάντε τις εγγραφές σας στη MyiP για να πάρετε το domain σας και 

στο Systeme.io.  

Τρίτον να αντιγράψετε ότι μπορείτε από το site μου πάνω στο δικό 

σας για να φτιάξετε τη δική σας σελίδα προορισμού.  

Μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο για να σας πω λεπτομέρειες.  

Αλλιώς να δείτε στο Ίντερνετ βίντεο που υπάρχουν γι αυτό.  

Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που είναι η δημιουργία 

περιεχομένου και βίντεο.  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

https://myip.gr/
https://myip.gr/
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6. Δημιουργία βίντεο περιεχομένου  

Δημιουργήστε ενημερωτικά βίντεο και χρήσιμο περιεχόμενο για να 

συλλέξετε υποψηφίους και νέους συνεργάτες στα crypto!  

Λεπτά στα κρύπτο  

Δημιουργία βίντεο και περιεχομένου για τα κρύπτο είναι το νούμερο 

6.  

Τα βίντεο είναι τα πιο εύκολα αυτή τη στιγμή γιατί πάρα πολλοί 

άνθρωποι δεν μπορούν να γράψουν.  

Έχουν ξεχάσει να γράφουν.  

Χρειαζόμαστε μόνο το κινητό μας για να κάνουμε τα βίντεο.  

Όσο πιο καλό το κινητό τόσο καλύτερα βίντεο θα κάνετε.  

Αλλά δε σημαίνει αυτό ότι δε θα κάνετε καλά βίντεο με το κινητό.  

Εγώ έχω το Samsung S21 Ultra και προτείνω και τα iPhone γιατί 

τα τελευταία μοντέλα iPhone είναι λίγο καλύτερα στα βίντεο.  

Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο κινητό έχετε για να 

βγάλετε βίντεο για το TikTok.  

https://paramarketing.gr/lefta-sto-internet-vima-4-content-64/
https://paramarketing.gr/lefta-sto-internet-vima-4-content-64/
https://paramarketing.gr/lefta-sto-internet-vima-4-content-64/
https://paramarketing.gr/blog/
https://paramarketing.gr/blog/
https://www.tiktok.com/@divramis1
https://www.tiktok.com/@divramis1
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Τι κάνουμε στην δημιουργία 

περιεχομένου;  

Θα ασχοληθούμε με το TikTok γιατί αυτή τη στιγμή έχει τον 

καλύτερο αλγόριθμο και οργανικά από όποια άλλη πλατφόρμα 

υπάρχει.  

Είτε χρησιμοποιείτε YouTube είτε Facebook είτε Instagram το TikTok 

έχει τον πιο δυνατό αλγόριθμο.  

Πάει σφαίρα και έτσι έχετε μεγαλύτερη κάλυψη στα άτομα που σας 

παρακολουθούν.  

  

Ανοίγουμε TikTok κανάλι και 

δημιουργούμε 100 βίντεο  

Αυτός είναι ο στόχος.  

Με το κινητό μας τηλέφωνο και από διαφορετικές οπτικές όπως έχω 

κι εγώ.  

Μερικά παραδείγματα:  

• Πώς να βγάλετε λεφτά από τα κρύπτο.  

• Πώς να κάνετε δική σας ηλεκτρονική επιχείρηση.  

• Πώς να βγάλετε λεφτά από τα κρύπτο σε bear market.  

• Μπορεί να σας ενδιαφέρει: 6 Μοναδικοί τρόποι για να βγάζετε 

λεφτά από τα κρύπτο, ακόμα και σε bear market.  

• Πώς να βγάλετε λεφτά από τα κρύπτο σε bull market.  

• Πώς να κάνετε staking με 6,5%.  

Έχω πάρα πολλά θέματα και θα βγάζουμε συνέχεια στο 

CRYPTOFORLIFE για το πως να αναπτύξετε τη δική σας επιχείρηση 

με την πλατφόρμα της WEWE στα κρύπτο.  

Καθένα βίντεο που δημιουργείτε το παίρνετε και το κάνετε 

αποδελτίωση.  

Κάνετε ένα screenshot τον εαυτό σας και το βάζετε μέσα στο blog 

από το Systeme.io.  

Υπάρχει και blog που είναι δωρεάν στο Systeme.io.  

Ενσωματώνετε και το βίντεο μέσα για να παίζει από εκεί.  

https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://zort.me/DvmId
https://zort.me/DvmId
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Στην πορεία θα πρέπει όσοι γράφονται στη λίστα σας να τους 

στέλνετε και εσείς ενημερωτικό υλικό.  

Να έχετε κάποια βήματα όπως πως να κάνουν την εγγραφή και τα 

δικά τους βίντεο.  

Διάφορες ενημερώσεις που πρέπει να παίρνουν από εσάς.  

Μπορείτε όλοι να βγάλετε οδηγό για τα κρύπτο αλλά δεν 

χρειάζεται να το κάνετε.  

Μπορείτε να κάνετε οδηγό για το πως να κάνεις τη δική σου 

επιχείρηση στα κρύπτο σε 7 βήματα στο TikTok.  

Πάρα πολύ απλό και το προτείνω σε όλους.  

Αυτή είναι η δημιουργία βίντεο 

περιεχομένου  

Στο TikTok χρειαζόμαστε 100 βίντεο για να μας πιάσει ο αλγόριθμος 

και να πιάσουμε χιλιάδες άτομα.  

Στο bio του TikTok βάζουμε το link από το site μας π.χ. 

cryptoforlife.gr.  

Εκεί μπαίνει ο υποψήφιος και βάζει το email και το τηλέφωνο του και 

το όνομα του.  

Παίρνει τα βίντεο και το υλικό που θα του στέλνετε από την email 

λίστα.  

Στην πορεία θα κάνει και αυτός το ίδιο με εσάς δηλαδή το σύστημα 

βασίζεται στην αντιγραφή.  

Είναι πολύ απλό γιατί έχω δει και άλλα προγράμματα affiliate που 

είναι πιο περίπλοκα.  

Όσο πιο απλό τόσο πιο γρήγορα θα πετύχετε τον στόχο σας και θα 

βγάλετε εσείς και οι συνεργάτες σας χρήματα.  

Αυτό ήταν το έκτο βήμα.  

Όσοι έχετε στούντιο και green screen και είστε επαγγγελματίες σαν 

εμένα μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας βίντεο και τα κάνετε πιο 

επαγγελματικά.  

https://www.cryptoforlife.gr/
https://www.cryptoforlife.gr/
https://paramarketing.gr/pos-auxisete-sindromites-email-list
https://paramarketing.gr/pos-auxisete-sindromites-email-list
https://paramarketing.gr/pos-auxisete-sindromites-email-list
https://paramarketing.gr/pos-auxisete-sindromites-email-list
https://paramarketing.gr/pos-auxisete-sindromites-email-list
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα κανάλια όπως το YouTube, το 

Facebook, το Instagram, το VKontakte και το Pinterest.  

Τα χρησιμοποιώ όλα αυτά και θα μιλήσουμε περισσότερο στο έβδομο 

βήμα που είναι η προώθηση των βίντεο και της ιστοσελίδας σας.  
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7. Προώθηση ιστοσελίδας και sales video  

Προωθήστε την ιστοσελίδα σας με διαφημίσεις και οργανικά σε όλα 

τα social media και δεκαπλασιάστε την απόδοση της ηλεκτρονικής 

σας επιχείρησης!  

Λεπτά στα κρύπτο για πάντα  

Το βήμα 7 είναι η προώθηση της ιστοσελίδας σας και της σελίδας 

πωλήσεων που έχετε αυτή τη στιγμή.  

Όταν π.χ. κάνω ένα βίντεο στο TikTok θα πρέπει κάποιος να το δει.  

Για να το δει αυτό υπάρχουν και τα TikTok Ads που είναι η πιο καλή 

και οικονομική πλατφόρμα αυτή τη στιγμή.  

Είναι στη φάση που βρισκόταν το Facebook Ads το 2013.  

Μπορεί να σας ενδιαφέρει: 7 Τάσεις στο affiliate marketing 

Barcelona Affiliate World 2022.  

Ανοίγω ένα business account μέσα στο TikTok εφόσον έχω φτιάξει 

κάμποσα βίντεο.  

Μέσα στο business account του TikTok θα πρέπει να βάλω τη σελίδα 

προορισμού που είναι το site μου.  

Θα πρέπει να βάλω κάποια λεφτά.  

https://paramarketing.gr/proothisi-istoselidon/
https://paramarketing.gr/proothisi-istoselidon/
https://ads.tiktok.com/i18n/
https://ads.tiktok.com/i18n/
https://paramarketing.gr/giati-ekopsa-diafimisi-facebook/
https://paramarketing.gr/giati-ekopsa-diafimisi-facebook/
https://paramarketing.gr/giati-ekopsa-diafimisi-facebook/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
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100€ φτάνουν για να ξεκινήσετε αλλά μπορείτε να βάλετε και πιο 

λίγα.  

Εγώ ξεκινάω με 100€ για να τεστάρω ποια βίντεο θα έχουν τη 

μεγαλύτερη απόδοση.  

Βάζω 2 με 3 βίντεο με 10€ τη μέρα που σημαίνει ότι θα ξοδέψω 3€ 

για το κάθε βίντεο για να φέρω κόσμο στη σελίδα προορισμού ώστε 

να τους γράψω στη λίστα και μετά να τους γράψω στη WEWE.  

Αυτή είναι όλη η διαδικασία σε απλά βήματα.  

Προώθηση TikTok video  

Πέρα από το TikTok Ads υπάρχουν και άλλα μέσα όπως  

• Facebook Ads,   

• Google Ads,   

• YouTube Ads,   

• Instagram Ads,  

• Pinterest Ads,  • LinkedIn Ads,  • Native Ads.  

Μιλάω πιο πολύ για διαφημίσεις γιατί άμα ξεκινήσουμε κάτι οργανικά 

τελείως με τη Google θα χρειαστεί να περιμένουμε 6 με 12 μήνες για 

να έχουμε αποτελέσματα και θα απογοητευτούμε.  

Δείτε επίσης: Πόσο χρόνο χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να ανέβει στη 

Google;  

Εγώ κάνω και τα 2 μοντέλα και την οργανική προώθηση με 

διάφορα site που έχω αλλά και το paid ads.  

Το paid ads είναι το καλύτερο μοντέλο αυτή τη στιγμή γιατί με πολύ 

χαμηλό κόστος μπορώ να γράψω δεκάδες άτομα στην επιχείρηση 

μου.  

Την πρώτη φορά που έκανα TikTok Ads μέσα σε 4 ώρες και με 10€ 

έγραψα 6 άτομα.  

Μετά με έκοψε το TikTok γιατί ήταν για κρύπτο.  

Αλλά στην πορεία μπορείτε να ξαναξεκινήσετε με το λογαριασμό σας 

γιατί σίγουρα κάποιοι θα έχετε τέτοια θέματα.  

Πάντα έχουμε τέτοια θέματα στο affiliate marketing με το Facebook 

Ads κ.λπ.  

https://zort.me/FHutj
https://zort.me/FHutj
https://paramarketing.gr/seo-poso-xrono-xreiazetai-istoselida-anevei-google
https://paramarketing.gr/seo-poso-xrono-xreiazetai-istoselida-anevei-google
https://paramarketing.gr/seo-poso-xrono-xreiazetai-istoselida-anevei-google
https://paramarketing.gr/seo-poso-xrono-xreiazetai-istoselida-anevei-google
https://paramarketing.gr/seo-poso-xrono-xreiazetai-istoselida-anevei-google
https://paramarketing.gr/affiliate-seo-pos-dimioyrgisete-pathitika-eisodimata
https://paramarketing.gr/affiliate-seo-pos-dimioyrgisete-pathitika-eisodimata
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Πολλοί λογαριασμοί χάνονται και τους κάνουν ban δηλαδή τους 

απαγορεύει το Facebook για διάφορους λόγους.  

Γιατί το Facebook και το TikTok δουλεύουν με bots.  

Οπότε δεν φταίτε εσείς για κάποια ακύρωση.  

Είναι το bot του TikTok που το έκανε.  

Μπορείτε όμως να ανακτήσετε πάλι τον λογαριασμό σας και να 

κάνετε αυτό που κάνατε.  

Η προώθηση γενικά των βίντεο πωλήσεων και της ιστοσελίδας 

σας είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνεται συνέχεια και χωρίς τη 

φυσική σας παρουσία.  

Ενώ τα paid ads μπορεί να παίζουν κάθε μέρα ενώ είστε διακοπές και 

οι υποψήφιοι να γράφονται στο κανάλι σας και να παίρνουν email 

και βίντεο από εσάς.  

Θα μιλήσουμε σε επόμενο βίντεο γι αυτό.  

Αυτοί θα κάνουν το ίδιο με εσάς.  

Αυτό είναι όλο το μοντέλο αναπαραγωγής εν ολίγοις.  

Οπότε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ανοίξετε λογαριασμό στο TikTok 

Ads και να δοκιμάσετε το πρώτο σας βίντεο σε αυτό.  

Και πάμε στο όγδοο και τελευταίο βήμα.  
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8. Βελτιστοποίηση και τεστ  

Βελτιστοποιήστε το κανάλι πωλήσεων αυξήστε το ποσοστό 

μετατροπών υποψηφίων σε συνεργάτες!  

Λεφτά στα κρύπτο για πάντα  

Έχουμε φτάσει στο όγδοο και τελευταίο βήμα που είναι η 

βελτιστοποίηση όλου του μοντέλου του sales funnel και τεστ.  

Στο marketing έχουμε πάρα πολλά tests γιατί το marketing βασίζεται 

σε τεστ.  

Μην ακούσετε κανέναν που θα σας πει να ακολουθήσετε μόνο μια 

συγκεκριμένη πορεία.  

Ο λόγος που γράφτηκα στη WEWE Global ήταν γιατί οι εισηγητές και 

συνεργάτες μου που είναι πάνω από μένα είχαν το μυαλό και τη 

διορατικότητα να με αφήσουν να κάνω ότι θέλω στην επιχείρηση.  

Γι αυτό και το έχω πάει φουλ διαδικτυακά.  

Σε σύγκριση με άλλες δικτυακές επιχειρήσεις που θα απογοητευτείτε 

με την καθυστέρηση που υπάρχει στις επιχειρήσεις και στα παλιά 

μυαλά που τις λειτουργούν.  

Αν θέλετε κάτι φρέσκο γραφτείτε τώρα στη WEWE Global αν δεν 

έχετε γραφτεί ακόμα.  

https://zort.me/FHutj
https://zort.me/FHutj
https://zort.me/FHutj
https://zort.me/FHutj
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Το βίντεο απευθύνεται σε όσους είναι επιχειρηματίες και να έχετε 

κάνει όλα τα υπόλοιπα βήματα για να περάσουμε στη βελτιστοποίηση 

τεστς.  

Τι θα πει αυτό;  

Κοιτάμε πόσα βίντεο έχουν δουλέψει στο TikTok τι ποσοστό 

προβολής και επιτυχίας είχαμε.  

Από τα βίντεο που πήραμε καλύτερα ποσοστά εγγραφών συνεχίζουμε 

να κάνουμε και άλλα.  

Αυτά τα ποσοστά λέγονται conversion rate δηλαδή μετατροπή του 

υποψηφίου σε πελάτη από τη λίστα μας.  

Δείτε περισσότερα για το έβδομο βήμα: 7. Προώθηση ιστοσελίδας 

sales video.  

Αν το TikTok δε δουλέψει για εμάς και δουλέψει το Facebook και 

κάτι άλλο εστιάζουμε σε αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε scaling 

δηλαδή κλιμάκωση.  

Άμα βάλω 10€ και γράψω έναν υποψήφιο ο οποίος θα γραφτεί.  

Συνήθως δεν γράφονται όλοι αμέσως σημαίνει ότι με 10€ μπορεί να 

πάρει κάποιος 500 € πακέτο για εμάς.  

Άρα είναι πολύ κερδοφόρο μοντέλο.  

Έχει πολλαπλάσια απόδοση όχι 100% αλλά πολύ μεγαλύτερη.  

Γιατί δεν ξέρουμε πόσους θα γράψει ο επόμενος που θα μπει και 

πόσα θα βγάλουμε το μήνα.  

Άρα μιλάμε για πολλαπλάσια απόδοση.  

Θα πρέπει με 100 € να γράφω 10.  

Με 1000 € θα γράψω 100 και πάει λέγοντας.  

Άρα το μοντέλο είναι βιώσιμο και αυτό είναι το μοντέλο affiliate 

marketing του scaling που κάνουν όλοι οι συνεργάτες μου και 

φτάνουν το 1.000.000€ το μήνα.  

Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο κάνω και εγώ.  

https://paramarketing.gr/pos-ayksisete-pososto-metatropis-conversion-rate-optimization/
https://paramarketing.gr/pos-ayksisete-pososto-metatropis-conversion-rate-optimization/
https://paramarketing.gr/cro-conversion-rate-optimization-ti-einai-pos-veltiosete
https://paramarketing.gr/cro-conversion-rate-optimization-ti-einai-pos-veltiosete
https://paramarketing.gr/cro-conversion-rate-optimization-ti-einai-pos-veltiosete
https://paramarketing.gr/cro-conversion-rate-optimization-ti-einai-pos-veltiosete
https://paramarketing.gr/cro-conversion-rate-optimization-ti-einai-pos-veltiosete
https://paramarketing.gr/cro-conversion-rate-optimization-ti-einai-pos-veltiosete
https://paramarketing.gr/7-proothisi-istoselidas-sales-video/
https://paramarketing.gr/7-proothisi-istoselidas-sales-video/
https://paramarketing.gr/7-proothisi-istoselidas-sales-video/
https://paramarketing.gr/7-proothisi-istoselidas-sales-video/
https://paramarketing.gr/7-proothisi-istoselidas-sales-video/
https://liftoff.io/blog/7-ways-to-scale-your-affiliate-program/
https://liftoff.io/blog/7-ways-to-scale-your-affiliate-program/
https://liftoff.io/blog/7-ways-to-scale-your-affiliate-program/
https://liftoff.io/blog/7-ways-to-scale-your-affiliate-program/
https://liftoff.io/blog/7-ways-to-scale-your-affiliate-program/
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Διαβάστε επίσης: Πώς να βγάζετε 100 ευρώ την ημέρα με τη WEWE 

Global.  

Γιατί χρειάζεται να κάνω βελτιστοποίηση 

καναλιού πωλήσεων;  

Αυτή είναι η βασική ιδέα.  

Να βελτιστοποιήσουμε ότι είναι λάθος και να κρατήσουμε όσες 

καμπάνιες κερδίζουν δηλαδή όσα βίντεο μας έχουν φέρει κόσμο και 

εγγραφές.  

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε 100 βίντεο περίπου για να 

ξέρουμε τι μας γίνεται.  

Πρέπει να έχουμε κάποιο πεδίο που να είναι αντικειμενικό γιατί με 3 

και 5 βίντεο δεν ξέρουμε τίποτα.  

Αλλά με 100 βίντεο πλέον έχουμε πλήρη εικόνα και στατιστικό 

δείγμα για το τι δουλεύει και τι όχι.  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

https://paramarketing.gr/pos-na-vgazete-100-eyro-mera-wewe-global/
https://paramarketing.gr/pos-na-vgazete-100-eyro-mera-wewe-global/
https://paramarketing.gr/pos-na-vgazete-100-eyro-mera-wewe-global/
https://paramarketing.gr/pos-na-vgazete-100-eyro-mera-wewe-global/
https://paramarketing.gr/pos-na-vgazete-100-eyro-mera-wewe-global/
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Αυτά είναι τα 7 + 1 βήματα για το 

CRYPTO FOR LIFE  

Μείνετε μαζί μου γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο που θα 

έχουν λεπτομέρειες για το κάθε βήμα.  

Είμαι ο Γιάννης ο Διβράμης και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια 

σας!  

  

Δείτε περισσότερα για το πως να βγάλετε 

λεφτά στο ίντερνετ:  

• 6 Μοναδικοί τρόποι για να βγάζετε λεφτά από τα κρύπτο, 

ακόμα και σε bear market  

• WEWE Global Παρουσίαση επιχειρηματικού πλάνου  

• Πώς να βγάζετε 100 ευρώ την ημέρα με τη WEWE Global  

• Πώς να βγάζετε 1000 ευρώ τη μέρα από το ενημερωτικό σας 

site  

• 4 Τρόποι για να βγάζετε 1000€ τη μέρα από το Ίντερνετ  

• Ξεκινήστε τη δική σας επιχείρηση στα κρύπτο με 547€  

• 7 Τάσεις στο affiliate marketing Barcelona Affiliate World 2022  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/6-tropoi-gia-lefta-sta-crypto/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/wewe-global-parousiasi-epixeirimatikou-planou/
https://paramarketing.gr/pos-na-vgazete-100-eyro-mera-wewe-global/
https://paramarketing.gr/pos-na-vgazete-100-eyro-mera-wewe-global/
https://paramarketing.gr/pos-na-vgazete-100-euro-mera-enimerotiko-site/
https://paramarketing.gr/pos-na-vgazete-100-euro-mera-enimerotiko-site/
https://paramarketing.gr/pos-na-vgazete-100-euro-mera-enimerotiko-site/
https://paramarketing.gr/pos-na-vgazete-100-euro-mera-enimerotiko-site/
https://paramarketing.gr/pos-na-vgazete-100-euro-mera-enimerotiko-site/
https://paramarketing.gr/4-tropoi-na-vgazete-1000-euro-mera-internet/
https://paramarketing.gr/4-tropoi-na-vgazete-1000-euro-mera-internet/
https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
https://paramarketing.gr/ksekiniste-diki-sas-epixeirisi-crypto-me-547-euro-2/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
https://paramarketing.gr/7-taseis-affiliate-marketing-barcelona-affiliate-world-2022/
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Τι θα πρέπει να κάνετε τώρα που 

διαβάσετε τον οδηγό CRYPTO FOR LIFE;  

Αρχικά, συγχαρητήρια έχει ξεπεράσει το 97% των ανθρώπων που 

δεν έχουν καθόλου στόχους και ανήκετε πλέον στο ελίτ 3% των 

ανθρώπων εκείνων που έχουν υπαρκτούς, ρεαλιστικούς στόχους και 

ένα γραπτό σχέδιο για να τους πραγματοποιήσουν.  

Το επόμενο πράγμα όμως που θα πρέπει να κάνετε είναι η δράση, η 

καθημερινή δράση ώστε να μπορέσετε να υλοποιήσετε το παραπάνω 

πλάνο.  

Πόσο χρόνο θα πρέπει να αφιερώσετε;  

Το πρόγραμμα Crypto For Life έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει με 

τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο και αυτός είναι από 4 ώρες την 

εβδομάδα έως και 4 ώρες περίπου τη μέρα, ανεξαρτήτου τοποθεσίας.  

Το πρόγραμμα Crypto For Life έχει βασιστεί στο βιβλίο 4 Hour Work 

Week από τον Τιμ Φέρις και είναι αυτό ακριβώς που κάνουν διάφοροι 

συνάδελφοι μου στον χώρο του affiliate marketing παγκοσμίως.  

Στόχος του προγράμματος είναι να σαν μετατρέψει σε Super 

Affiliates και να μπορείτε με τα παθητικά εισοδήματα από τα κρύπτο 

να έχετε όλον τον ελεύθερο χρόνο για να ταξιδέψετε γύρω από τον 

κόσμο και να κάνετε την ζωή που θέλετε.  

Μην ξεχνάτε όμως ότι τίποτε δεν θα γίνει πραγματικότητα άμα δεν 

αναλάβετε δράση άμεσα, τώρα αυτή τη στιγμή.  

Η επιτυχία σας είναι δεδομένη και το ξέρω και προσδοκώ να γυρνάμε 

μαζί τις παραλίες όλου του κόσμου!  

  

  

  

  

  

https://paramarketing.gr/4-hour-ores-seo-week-petixete-perissotera-kanontas-ligotera
https://paramarketing.gr/4-hour-ores-seo-week-petixete-perissotera-kanontas-ligotera
https://paramarketing.gr/4-hour-ores-seo-week-petixete-perissotera-kanontas-ligotera
https://paramarketing.gr/4-hour-ores-seo-week-petixete-perissotera-kanontas-ligotera
https://paramarketing.gr/4-hour-ores-seo-week-petixete-perissotera-kanontas-ligotera
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Μέρος των εσόδων θα δοθεί για την 

Εξωτερική ιεραποστολή ορθόδοξης 

αδελφότητας της Ελλάδος.   

Μέρος των εσόδων θα δοθεί για την Εξωτερική ιεραποστολή 

ορθόδοξης αδελφότητας της Ελλάδος.  

Και για να είμαστε σίγουροι για το που πάνε τα χρήματα γιατί πάρα 

πολλά ακούγονται εγώ ο ίδιος θα πάω στις ιεραποστολές της 

Αφρικής.  

Στη Μαδαγασκάρη, στο Κογκό και σε όλες τις άλλες χώρες που 

υπάρχει κάποιο θέμα γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται τη βοήθεια μας.  

Θα τα καταγράψω όλα αυτά με τον φακό και θα τα δείτε στο κανάλι 

μου στο YouTube και στο Tik Tok.  

Θα δώσω απευθείας τα χρήματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη.  

  

Ποιός είμαι;  

Είμαι ο Γιάννης Διβράμης  

Έχω σπουδάσει οικονομικά στο Λονδίνο και μετά το Μάστερ μου στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, με δέχτηκαν για να κάνω το διδακτορικό μου 

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  

  

Τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα 40 χρόνια 

εργασίας για να πάρουμε σύνταξη το 40% του μισθού.  

  

Κατάλαβα ότι όσα πτυχία και να έπαιρνα δεν θα γινόμουν ποτέ 

πλούσιος, δεν θα περνούσα ποτέ το κατώφλι της πραγματικής 

ευημερίας.  

  

Στα 22 μου έκανα αυτή την τολμηρή αλλαγή και ξεκίνησα τη δική 

μου επιχείρηση στον χώρο του ίντερνετ, του affiliate marketing και 

της οικονομικής ανεξαρτησίας.  

  

Με είχαν πάρει στον δημόσιο τομέα τρεις φορές και καμία δεν πήγα, 

γιατί επέλεξα το να γίνω επενδυτής και να δημιουργήσω πραγματικό 

πλούτο και πραγματικά παθητικά εισοδήματα.  
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Το πρόγραμμα Crypto For Life απευθύνεται στον μέσο άσχετο με τις 

επενδύσεις και τα κρυπτονομίσματα που όμως θέλει να αλλάξει τη 

ζωή του και να αποκτήσει οικονομική ελευθερία και χρονική 

ανεξαρτησία.  

  

  

Τα τελευταία 2 χρόνια έχω δημιουργήσει το δικό μου 

κρυπτονόμισμα, το Puppy Coin.  

Είμαι ειδικός στον χώρο τον κρυπτονομισμάτων, είμαι 

προγραμματιστής και τεχνικός σε αυτόν τον τομέα.  

Διαθέτω δικό μου κανάλι στο Youtube για τα κρυπτονομίσματα, όπως 

το Kryptohodlers.  

  

  

   

  

https://www.cryptoforlife.gr/
https://www.cryptoforlife.gr/
https://www.cryptoforlife.gr/
https://www.cryptoforlife.gr/
https://puppy-coin.com/
https://puppy-coin.com/
https://puppy-coin.com/
https://zort.me/PIZVE
https://zort.me/PIZVE
https://zort.me/PIZVE

