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Annenize Hediye Alınca Üste Para Veren Site... 
 
“Kendinize neden zengin olmadığınızı soruyorsanız cevap belki de ne kadar çok kazandığınız değildir.” diyor 
Amerikalılar... Türkler ise aynı şeyi daha kısa söylüyor: “Para harcarken kazanılır.” 
 
 
Önümüz anneler günü ve internetten alışveriş yapmak en kolay, en hızlı ve en ucuz yol... 
Sokak sokak gezmek gerekmeden oturduğunuz yerde onlarca dükkanı gezmek, binlerce 
ürünü incelemek, fiyatları karşılaştırmak, tezgahtara laf anlatmak gerekmeden 2 tıkla 
alışveriş yapmak... 
 
Peki “alışveriş yaptıktan sonra üste para almak” diye bir şey duyanınız var mı? 
 
İşte bu internette mümkün: Avantajix.com sitesine giriyorsunuz, zaten alışveriş yapmakta 
olduğunuz siteler burada listelenmiş... Siz buradan tıklayıp alışveriş yapınca o site 
Avantajix’e komisyon ödüyor. Avantajix te bu para gelir gelmez tamamını size ödüyor... 
 
Avantajix’in www.avantajix.com adresinde 150’ye yakın site listelenmiş ve bu sayı her geçen 
gün artıyor. Sitenin ortaklarından Güçlü Kayral’a göre “İnsanlara Avantajix’in tek işinin 
para dağıtmak olduğuna inandırmak işimizin en zor tarafı. Sırf bunu nasıl yapabildiğimizi 
anlatabilmek için işin mutfağını, yani alışveriş olunca sitelerden komisyon aldığımızı ve bu 
parayı da o alışverişi yapana verdiğimizi söylemek zorunda kalıyoruz ki bu bile ilk bakışta 
anlaşılması zor bir açıklama... Türkiye’de ilk ve tek olmak çok zor iş..” 
 
Şirketin diğer ortağı Tunç Buyurgan ise bu konuda iyimser: “Aslında sistem çok basit. Biz 
sitelere alışveriş için müşteri yönlendiriyoruz, karşılığında o siteden komisyon alıyoruz; bu 
komisyonu da o alışverişi yapan müşteriye ödüyoruz. Bu sisteme yurtdışında ‘cash-back’ 
sistemi deniyor ve senelerdir internet kullanıcıları bu sayede alışveriş yaptıkça para 
kazanıyor.”  
 
“Diğer taraftan baktığınızda, bunu internet siteleri için bir reklam mecrası olarak düşünmek 
lazım. Siteler Avantajix’e kayıt olup buradaki ziyaretçileri cezbetmek için bir avantaj 
veriyorlar. İyi avantaj verirlerse müşterileri çekip satış yapıyorlar... Bu tam bir kazan-kazan 
sistemi...” 
 
Önümüz Anneler günü ve Avantajix’i denemek iyi bir fikir olabilir. Çünkü site ne kredi kartınızı 
soruyor, ne de sizden ödeme istiyor. Hiçbirşey satmıyor, sadece size para veriyor. 
Avantajix’e göre “Avantajix’i bilmeyenler online alışverişlerinden muhtemelen para 
kaybediyor.” 
 
 
Kaynak: http://www.avantajix.com   
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