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На біржі статей або як правильніше говорити в супермаркеті унікального контенту
textsale.ru я зареєструвався восени минулого року. Пропрацював приблизно шість місяців
і пішов, на те були важливі причини, пов'язані з відсутністю вільного часу.

Тепер же, у мене знову з'явився час і я знову готовий заробляти своїм розумом не
виходячи з дому, саме заробляти, а не працювати.

З чого все починалося ... або керівництво новачкові.

Зареєструвавшись на біржі, першою справою напишіть двадцять - тридцять статей. Не
старайтесь осягнути неосяжне. Виберіть 3-4 тематики і працюйте в них, по-перше, з
часом ви станете професіоналом у своїй темі, по-друге, замовники не особливо
довіряють тим хто пише на різні теми, вони шукають вузько-профільного спеціаліста (і
звичайно ж відповідального і талановитого копірайтера).

Коли у Вас буде база в 20-30 статей, сміливо оплачуйте доступ до «публічним
замовленнями», і тоді робота піде швидше і веселіше. З часом, Ви знайдете постійних
замовників і на горизонті здасться стабільність. Пропрацювавши 6 місяців, я знайшов
чотирьох постійних замовників, які приносили мені стабільний прибуток в 180-200 wmz в
місяць.

Textsale.ru для Вебмайстру.
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Коли у мене з'явився вільний час, за порадою друзів, я почав займатися продажем
посилань, створивши попередньо кілька сайтів. Думаю, багато хто знає, що писати для
одного або двох сайтів зовсім нескладно. А ось заповнювати самостійно контентом 5-7
сайтів неможливо. Є один вихід - звертатися до копірайтерів, саме тут Вам прийде на
допомогу Textsale.ru. Ви напевно помітите: «а чому саме Textsale.ru, адже існує безліч
інших бірж, до того ж можна безпосередньо працювати з копирайтерами ...» - Можна,
але копірайтер виконує замовлення мінімум за 2 години, а на Textsale.ru перебувати
більше 125 тисяч статей у вільному продажу, два клацання миші, і унікальний контент у
Вас. Купивши кілька хороших статей у одного учасника можна «найняти його» і
працювати з ним постійно.

Унікальність і якість.

Також мені подобатися, що у всіх копірайтерів на Textsale.ru є рейтинг, отже, роблячи
замовлення, не складає труднощів знайти хорошого копірайтера, адже хорошому
копірайтеру не складає труднощів заробити пристойний рейтинг.

І наостанок хочу сказати про те що Textsale.ru сильно піклуватися про унікальності
тексту, статті проходять подвійну перевірку: перший - внутрішньої системної
«антиплагіат» програмою, другу системою «copyscape» - практично кращою в світі
системою з пошуку плагіату.
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