
MARKET LINE
Affiliate Marketing Agency

How to Generate your Link and Check your Commissions

GUIDE

How to achieve your Test to Start Earning Money with Us





Step 1 الخطوة األولى
Go to our website
www.marketline.online

إدخل إلى الموقع االلكتروني
www.marketline.online

Step 3 الخطوة الثالثة
when you finish adding all the products,
go to the BASKET page by clicking the basket 

بعد االنتھاء من إختیار كافة المنتجات
إذھب إلى صفحة تأكید الطلب عبر الضغط على السلّة

Step 5 الخطوة الخامسة
fill all your personal information
Use your File Number for your account Username
Press Place Order button when you’re done.

The Test Phase that determines your earnings percentage
Payment must be made upon receipt of the test order
Your profit rate is determined immediately after you receive the order
Please contact the company as soon as you receive the request * within working hours

قمّ بتسجیل كافة المعلومات المطلوبة
إستخدم رقم الملف في خانّة

عند اإلنتھاء إضغط على

إنّ فترة األختبار ھي التي تحدّد نسبة أرباحك
يجب الدفع عند إستالم طلبیة األختبار

تحدّد نسبة أرباحك فورا بعد إستالم طلبیة اإلختبار
يرجى التواصل مع الشركة فور إستالمك للطلب *ضمن دوام العمل
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ACCOUNT USERNAME

Step 4 الخطوة الرابعة
Make sure all Products and quantities are correct,
press update BASKET if items are edited
When all is Done, Proceed to Checkout

 

إذا قمت بتعديلھا
قم بالتأكد من عدد المنتجات في الالئحة

 إضغط على 
عند االنتھاء , إضغط على

Step 2 الخطوة الثانیة
start searching for your products
to add them to your basket

إبدء البحث عن المنتجات المطلوبة
 وقم بوضعھا في السلّة

*You can Search by the product name or by sku code *یمكنك البحث عبر إسم المنتج أو عبر رقم المنتج

TEST PHASE فترة األختبار



Step 1 الخطوة األولى
Go to YOUR ACCOUNT
www.marketline.online/my-account/

إدخل إلى حسابك
www.marketline.online/my-account/

Step 3 الخطوة الثالثة
Go to “Start Earning Money” Page
This Page is Your Affiliate Section

Start Earning Moneyتوجه الى صفحة
ھذه الصفحة ھي قسم األرباح الخاص بك

Check Commissions متابعة أرباحك
Go to Commissions Section

START EARNING MONEY page appears
After receiving the test ORDER and determining the percentage of your profits by the company
This page is responsible for creating your own link and for disclosing your earnings
Please post your link, not the company link, to record all your earnings

Start Earning Money

إضغط على

تظھر صفحة
بعد إستالم طلب اإلختبار وتحديد نسبة أرباحك من قبل الشركة

وتكون ھذه الصفحة ھي المسؤولة عن إنشاء رابطك الخاص وعن الكشف عن أرباحك
يرجى نشر الرابط الخاص بك  ولیس رابط الشركة وذلك لتدوين جمیع أرباحك
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Generate Link رابط الموقع الخاص بك
Go to Generate Link Section
and COPY your Referral link

Your Link Here

This link that you have to share it to get your profits
Please do not share your username and password

إن ھذا الرابط ھو الرابط الذي علیك نشره للحصول على األرباح
يرجى عدم مشاركة حسابك وكلمة المرور الخاصة بك

إضغط على
للحصول على الرابط الخاص بك

Step 2 الخطوة الثانیة
Login to your Account File Number
And Enter Your Password

قم بتسجیل الدخول إلى رقم ملف حسابك
الذي قمت بإنشائه وأدخل كلمة المرور الخاصة بك

AFTER TEST PHASE فترة بعد األختبار



GoNaza
by MARKET LINE

Timeless Style and the Finest Design.

Top Quality Collection

















Expect more. Pay less.

MARKET LINE
Affiliate Marketing Agency

Top Quality Great Service Fast Delivery
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Instagram.com/MarketLine

Facebook.com/OfficialMarketLine

Start your Online Store in Minutes

Daily update

24/7 Support

Check your profit online

Don’t hesitate to contact us:


