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හා Tricks

01 Get You First Oder Asap
02 On Page Seo For Gig
SMB
03 Make Trustworthy
Client
04 Increase You Conversion Rate
05 Stay Online
06 Become A Higher Level Sellers
07 Promote Your Gigs In Social Media

තෙන්මේ හැකියොව Online විකුණන Fiverr
මෙය ගැලම න්මන් කොටද?
•

කුෙක් මහෝ අමලවි කල හැකි හැකියොවක් ස්හිත ඕනෙ මකමනකුට

මෙහි ආදොයෙ මකොමහොෙද?
•

•
•

අනුෙොන කිරීෙක් කල මනොහැක. ෙහන්සි මවන විදියට ස්හො තෙන්මේ Quality එක ෙත මුදල තීරණය මව්.
මහොඳින් Quality වැඩ කරනවො නම් දවස්ට ැය 08ක් වමග උනන්ුමවන් ෙහන්සි මවනවො නම් ෙොමස්කට
ලක්ශ් 1-2 අතර උ යොගත හැක.
ලක්ශ් 10ට වඩො උ යන ඉතො විශ්ොල ප්රෙොණයක් ඇත.
ලංකොමව් ෙහුලවෙ සිුවන Part-time Online රැකියොවයි.

Fiverr යනු කුෙක්ද?
මගොඩක් අය දන්නවො වමේෙ Fiverr කියන්මන් මලෝමක් තියන මලොකුෙ Freelancing website එක. මෙොකක්ද මම්
Freelance කියන්මන්? ඒ කියන්මන් ඔයො මකමනක්මේ යටමත් නැුව මවනෙ වයො රයක් කරන්මනත් නැුව
ඔයොමේ මස්තවොව ආදල අයට ලෙොමදනවො කියන එක. ඉතින් Fiverr එමකන් කරන්මන Freelance කරන අයව ස්හ
මස්තවොවල් අවශ්ය අයව එකිමනකො හො ස්ම්ෙන්ධ කරලො දීෙයි. එතමකොට මෙොනවද අපිට මම්මක් කරන්න ුලුවන්
මද්දවල්. මගොඩක් අය හදොමගන තියනවො ෙතයක් මම්ක කරන්න ුලුවන් Graphic Design විතරයි කියලො. Fiverr හී
වඩොත්ෙ Trending Category එක Graphic Design වුණත් එහි ඕනෙ හැකියොවක් විකිණිය හැකි. ඉතොෙත් ස්රල
උදොහරණයක් ෙෙ මම්කට ඔෙට ලෙොමදන්නම්.

අපි දන්නවො මවන රටවල් වල ක්ටිය ආදර ස්ම්ෙන්ධතො තියොමගන ඉඳලො මවන් වුණොට ස්තමස්ත අනිත් මකනොට එක
එක විහිලු එමහෙත් නැත්තම් Pranks කරනවො, එක එක මනෝන්ඩි දොනවො වමේ මද්දවල් කරනවො. ඉතින් අමේ රම්
මකමනක් ඉන්නවො මම්වොට Videos කරලො මදන. එයො කරන්මන් අදොල මකනොමගන් Order එක ගන්නවො එයොට
අවශ්ය මකනොමේ නෙ එක්ක. Video එක විදියට කරන්මන් මකොමල්ක ඒ නෙ ලියලො කැලයක් ෙැද්දමදන් ඇවිදන්
ගිහින් වලක් ක ලො ඒ වලට අර නෙ ලිව්ව මකොමල් දොලො වහනවො. විනොඩි 2-3 වමේ යන ම ොඩි Videos. ෙලන්න ඒක
මකොච්චර Creative Idea එකක්ද? මම් මවද්දදි එයො 5000$ වලට වඩො ඒමකන් මහොයලො තිමයනවො. ඉතින් ඔයොලො

Freelance කරන්න හැකියොවක් නෑ කියලො හිතලො ඔක්මකොෙ අතැරලො දොලො නම් ඉන්මන් ඒමකන් මදයක් ගන්න
ෙලන්න. ඉන්දියොමව් ඇුම් ෙහන අය වො Fiverr කරනවො. එයොලො මවන රටවල අයට අවශ්ය Customized ඇුම්
Embroidery වමේ එව්වො කරලො එයොලට යවනවො. ඉතින් Computer එමකන්ෙ කරන්න ුලුවන් මදයක් ඕමන නෑ
Fiverr හරහො Freelance කරන්න.

හරි අපි යමු කතොවට. ඔයො විකුණන්න මයොදො ගන්න හැකියොව තීරණය කිරීෙ ඔයො ස්ු වගකීෙක්. ෙෙ ඔයොලට
දැනගන්න මගොඩක්ෙ Trending වමේෙ වැඩ එන Fields ටික හලින් දන්නම්
•
•
•
•
•
•

Graphic Design - Logo Design / Flyer design / Album Design ඇුළු සියලුෙ Graphic වැඩ
Content Writing in English
Translations
Web designing and software Engineering
Circuit Board Designing
3D Modeling and Architecture

ඔය උඩින් දොලො තිමයන්මන් ලංකොමව අය මගොඩක්ෙ කරන කිහි යක් විතරයි. මම් වමග එකී මෙකී මනොකී ස්ැමහන්න
මද්දවල් තිමයනවො මම් මවබ් අඩවිමේ කරන්න ුලුවන්. ඔයොට මෙොකක්ෙ හරි හැකියොවක් තියනවො නම් විනොඩියක්
වත් හිතන්න එ ො මකලින්ෙ යන්න Fiverr.com එකට, ගිහින් ඒමක් Search Bar එමක් ඔයොමග හැකියොව ගහලො ෙෙ
කියනවොට ෙලන්න කීමදමනක් ඒ හැකියොමවන් හම්ෙකරනවද කියලො. ඉතින් ෙෙ හිතනවො මම් Fiverr කියන්මන්
මෙොක්කද කියලො ඔයො මතරුම් ගන්න ඇති කියලො. Fiverr වමේෙ තව Freelancer / Upwork කියලත් මම් වැමේෙ
මවන මවබ් අඩවි තියනවො. මම් හැෙ එකකෙ මවන්මන එකෙ මද්ද නිස්ොත් වැඩිමයන්ෙ භොවිත මවන්මන් Fiverr නිස්ොත්
ෙෙ පියවමරන් පියවර Fiverr එමක් ඉදිරියට යන ආකොරය කියලො මදන්නම්.

Fiverr Account එකක් ස්ැදීෙ ස්හො නීතී ෙොලොව
ඇත්තටෙ මම්මකත් Account එකක් හදන එක නම් හරිෙ ස්රල වැඩක්. ස්ොෙොනය විදියට නෙ ගෙ විස්තතර දොලො
Account එකක් හදොගන්න තෙයි තිමයන්මන. මෙයොලො ෙැංකු ගිණුම් විස්තතර මුකුත්ෙ ඔයොමගන් ඉල්ලන්මන් නෑ.
මම්මක් ඔක්මකොෙ මවන්මන් Account එක හදොගත්තට ස්තමස්ත. ෙතක තියොගන්න කවදොවත් එකෙ Lap එකක මහෝ
ජංගෙ ුරකතනයක Fiverr ගිණුම් මදකක් තියොගන්න එ ො මෙොකද එමහෙ වුමණොත් ඒ ගිණුම් මදකෙ නැති මවන්න
ඉඩ තිමයනවො. Fiverr කියන්මන් ටිකක් නීති තද මවබ් අඩවියක්. මම්ක හදද්දදී ඔයො ඔයොමගෙ රූ යක් හරි Logo එකක්
හරි අනිවොමෙන්ෙ Profile Photo එකට දොගන්න. හිස්ත තියන්නවත් මවන විකොරවත් දොන්න යන්න එ ො එමහෙ
උමනොත් ඔයොමග ගිණුෙ එයොල අයින් කරන්න ඉඩ තිමයනවො. ඊළඟට කරන්න ඕන මද්ද තෙයි GIG එකක් නිෙණොණය
කරන එක. මෙොකක්ද මම් GIG එකක් කියන්මන්. ෙෙ කිව්වො වමේෙ Fiverr එමක් ඔයොට විවිධ හැකියොවන් මදකක්
තිමයනවො නම් ඒ මදකෙ වුණත් කරන්න ුලුවන්. ඒක නිස්ො තෙයි ෙෙ කිව්මව් මෙයොලො Account එක හදද්දදී
ඔයොමගන් විස්තතර මුකුත් ගන්මන් නෑ ඒවොට අදොලව. මෙොකද Account එක හැුවට ස්තමස්ත ඇුමලන් තෙයි හැෙමද්දෙ
තීරණය කරන්මන්. එතමකොට GIG එකක් කියන්මන් ඔයොමග හැකියොව ප්රදශ්ණනය කරන Showcase එකක් වමේ
එකක්. ඔයො ගිේ එකක් හදනවො කියලො කරන්මන් ඔයොමග හැකියොව ගැන නෙක් විස්තතරයක් එක්ක ම ොමටෝ කිහි යක්
එකු කරලො ම ොඩි Sub Profile එකක් වමේ එකක් හදන එක. මම් වමේ ඔයොට තියන හැෙ හැකියොවටෙ මවනෙෙ
GIG එකක් හදොගන්න ුලුවන්. උදොහරණයක් මලස් කියනවො නම් මකමනක් Logo එකක් Design කරගන්න ඕන

[ Account එක හද න ක

දැනග න ]

ම ඔයා කර න ඕනෑ fiverr එෙක ඔයා
ෙම නවද කර න ඕනෑ යල plan කරන
එක.එකට ඔයා ද ශ වෙ ම ආස ෙව න
ඕෙන.
ඊලගට ඔයා account එෙක user name
එක දා න short creative වෙ ම ඔයාෙග
service එකට ගැලෙපන හදාග න.
ෙම වැෙඩට ඔයාෙග පරන email එක use
කර ෙ නැ ව අ
e-mail එක හදාග න.
ඔයා හද username එකම use කරල එක
account එක
තර හද න.එ වෙ ම
ip.country ෙවනස්
කරල account හද න
ය න එපා. ධ internet connection පා
කරල log ෙවනන ය න එපා.එක පාරම
ෙහ දට තල බලල account එක හද න.
account එක හදන එක ෙ
වැඩ එ උනාට
ම අර ක
ව ෙදව ගැන සැල ම
ෙව න.එතෙක ට තම account එෙ
ෙයන
quality එක වැ ෙව න.

[දැ බල
වර ව fiverr account එක
හදාග න හැ ]

ඔයාලට
ව WWW.FIVERR.COM යන
site එකට
උඩම ෙයන join යන එක
හරහා account එක create කරග න.

join එක click කරහම වහල ෙයන box එක
open ෙවනවා.එකට ක
හදාග ත email එක
ල continue click කර න.

දැ තව box එක open ෙවනවා එකට ක
ත username එක ල strong password
එක
ල join button එක click කර න.

දැ ඔයා sign ෙව න use කර email
එකට fiverr එෙක e-mail එක
එවල ඈ
ඒෙක ෙක ල පා
ෙයන active you
account එක click කර න.

දැ ඔයා එක හරහා එ ෙ ඔයා log ෙවලා
ඉ න fiverr එකටම තමා.
දැ ඔයාෙග account එක active
successfully යල ෙක ල පාට bar එ
ෙප නනවා.

දැ ෙක ල පාට bar එෙ
ෙයන edite you
profile යන එක click කර න.
ඊලගට එන page එෙක ඔයාෙග ස
න නම
දාල save click කර න.

ඊලගට ඔයාෙග account එෙ ඉ වැඩ ක
කරග න ද
පැ ෙ ඔයාෙග user
account එක ෙප නන circle එකට
settings වලට ය න. ඊට පස්
ෙස ඒෙක billing
information වලට ය න. දැ ෙම details
ක fill කරල saves changes click
කර න .

ඊලගට අෙප seller profile එක හදාග න ඕනෑ.
fiverr එෙක සා ථක ෙව න ඕනෑ න ෙමක
වැදග .එ සා එකට ෙහ ද අවදානය ෙය
කර න ඕෙන
දැ ද
පැ ෙ ඔයාෙග cricle එකට
ල
profile වලට ය න.
දැ අ ඕෙක ෙක ටස්ෙවන ෙවනම කතා කර .

1 A profile pic (A) ෙම photo එෙක අෙප
service එක ග න එන ෙකෙන
ම
ද
න ෙමය සා ෙම photo එක අෙප
service එකට ගැලෙපන හට creative
හට දා න ඕනෑ.
2 B ෙ ෙක ටසට (B) අ ෙම නවද service
එක හට දා ෙන යල.

3 description ෙම ෙක ටසට ඔයා ගැන
ස්
තරය
ය න.එෙක ඔයා ක ද ෙම නවද
කර ෙ
ක ඔයාට ෙක චර අ දැ
ෙයනවද ෙම service එකට ?service එෙක
ෙයන ෙශෂ වය. ෙම න ෙම වෙ ෙ ව
ඔයා පැහැ ව සදහ කර න.

4 language. ෙමතන .English යන තැන
තමාෙග
ණතාව අ වbasic සාමාන කතා
කර න
ව ෙ ව

language එක
ව න add new එක
හරහා add කරග න. language එක
ව
ය ෙ ඒක අමතර වා ය
Russian. france.italy අයෙග oder ග න.

5 test taken ෙමක ඔයාලෙ skrill එක test
කර න දාලා ෙය ෙන.ෙම කරන ෙද
ඔයාට වැ ශ්
වාසය
නාග න
ව වෙ ම
service ග න අයට ඔයාව ම
න
ව
ම .
එ සා ෙමක test කර න අමතක කර න
එපා. ෙ ෙක basic test එකක හැෙම ටම දාල
ෙයනවා. එ වෙ ම ඔයාලෙ service එකට
ගැලෙපන test ෙත රෙගන කර න.

6 linking account. ෙම ෙක ටස හරහා ඔයාට
ව ඔයාෙග FACEBOOK.GOOGLE
හරහා ඔයාෙග වැ ස්
තර ෙප න න
ව .

7 skrill .education. certificate ෙම ෙක ටස්
ක ෙය ෙන ඔයාෙග skrill හැ යාව .
අ යාපන
ක .සහ ක ඉ ප කර න. ෙම
හරහාද ඔබටවැ ශ්
වාසය
නාග න
ව

[දැ අ සා ථකව FIVERR ACCOUNT
එක CREATE කරග තා]
________________________________
දැ අ බල FIVERR එෙක ෙයන LEVELS
ෙම නවාද යල.
LEVEL 4 ෙයනවා
1 SELLER
2 LEVEL ONE SELLER
3 LEVEL TWO SELLER
4 TOP RATED SELLER
(1) ඔයා FIVERR එකට
ම GIG
එක හැ වට පස්
ෙස NEW SELLER හට
තමා RESPONSE ෙව ෙන.ෙමත
පස්
ෙස
ඔයා වැඩ කරන හට අ ව තම LEVEL UP
ෙව ෙන.
BENEFITS - [ACTIVE GIGS 7..GIGS
EXTRA 2 ($5. $10. $20)..GIG
MULTIPLES 5..ෙඩ ල 5000 ද වා
COSTOM OFFERS යව න
ව .. ..එන
ස
දවස්
4 CLEAR ෙවනවා.]

(2) LEVEL ONE SELLER - ෙ කට ඔයා
කෙ ව
පය ස
න කර න
ඕනෑ.අන ම දවස්
60 FIVERR එක ඔයාෙග
ACCOUNT එක REVIEW කරල බලනෙක ට
ඔයාෙග PERFORMANCE ෙහ දන FIVERR
එක ඔයාව LEVEL UP කරනවා.ෙමකට ඔයා
SELLER ෙකෙන
හට දවස්
60
COMPLETE
ම. න 60
ල අවම 4.7
STAR RATING එක
ම.ස
න ODER
10 COMPLETE
ම.400$ EARNINGS
එක
ම. න 60
ළ 90% RESPONSE
ම.90%ක WARNING ෙන කළ
ම.
BENEFITS - ACTIVE GIGS 10
GIG EXTRA 4 (5$.20$.40$)
GIG MULTIPLES 10
ෙඩ ලර 5000 ද වා COSTOM OFFER
යව න
ව .
එන ස
දවස 14න CLEAR ෙවනවා.
PROMOTION කර න
ව .
(3) LEVEL TWO SELLER - ෙමකට ඔයා
SELLER ෙකෙන
හට දවස්
120ක
COMPLETE
ම..ස
ණ ODERS 50ක
COMPLETE
ම..2000$ ව EARNINGS
එක
ම.

න 60 ළ අවම 4.75 STAR RATINGS
එක
ම.. න 60
ළ 90% ක
RESPONSE එක
ම..90% ODERS
COMPLETE
ම..90% ON TIME
DELIVERY
ම හා දවස්
30 ක කාලයක
WARNING කර ෙන
ම වැදග ය.
BENEFITS - ACTIVE GIGS 20
GIG EXTRA 5 (10$.20$.50$)
GIG MULTIPLES 15
ෙඩ ල 10000 ද වා COSTOM OFFER
යව න
ව
එන ස
දවස්
14 CLEAR ෙවනවා
PROMOTION කර න
ව
COSTOM SUPPORT එක වැ ෙවනවා
(4) TOP RATED SELLER - ෙමෙකට ඔයා
SELLER ෙකෙන
හට දවස්180
COMPLETE
ම..ස
න ODERS 100
COMPLETE
ම..2000$ ව EARNINGS
එක
ම.. න 60 ළ අවම 4.7 STAR
RATING එක
ම.. න 60 ළ90%
RESPONSE
ම.90% ODERS
COMPLETE
ම..90% ON TIME
DELIVER
ම හා දවස්
30 කාලෙ
WARNING ෙන කළ
ම වැදග ක ණ .

BENEFITS - ACTIVE GIGS 30
GIG EXTRA 6 ($5. $10. $20. $100)
GIG MULTIPLES 20
ෙඩ ල 10000 ද වා COSTOM ODER
යව න
වන
එන ස
දවස්
7 CLEAR ෙවනවා
PROMOTION කර න
ව
VIP CUSTOMER SUPPORT

-හ දැ

අ LEVELL ගැන දැනග තා-

අ ඊලග ෙව බල STEP BY STEP
GIG එක CREATE කරන ආකාරය
>>>>>>>>>

[ෙහ ද දැ බල STEP BY STEP GIG
එකක හදන ආකාරය]
GIG එක හද න ක
ෙ
ක දැනග න
අෙ
GIG එක හදන PAGES වල
ෙයනව එ උනාට ෙම ක දැනග න.
1
ම ඔයා ෙහ යාග න ඕන වැ ෙය
ඉ
ෙයන GIGS ෙම නවද යල.එකට
ඔයා FIVERR එෙ
ෙයන RATING GIGS
ෙම නවද යල SEARCH කරල
බල න.එතෙක ට ඔයාට IDEAS එක ග න
ව .
2 හදන GIG එක තමාෙගම ෙව න ඕෙන.අ
අයෙග IDEAS අර ඔයම CREATIVE
ආකාරයට GIG එක හද න.
3 GIG එෙක QUALITY එක අ ව තම
ඔයාට ඣODER එක එනවද නැ ද යල
රණ ෙව ෙන.එ සා ෙහ දට ෙවලාව අරෙගන
කලබල ෙන GIG එක හද න.ඔයාට පැය
2-3 වෙ ඇ ළත DELIVER කර න
ව
GIG එක දා න
ව න ෙග ඩ ෙහ ද .

වර ව GIG එක

හද

ඉස්
ෙස ල ඔයාෙග FIVERR එකට LOG ෙවලා
ද
පැ ෙ SWITCH TO SELLER යන
එකට
උඩම ෙයන GIGS යන එකට
ය න.

දැ OPEN ෙවන PAGE එෙක CREATE
NEW GIG එක CLICK කර න.

.......දැ

බල ඊලගට අ

ෙවල කරන ෙ

(1) GIG TITLE -ෙමතන ඔයා ෙදන SERVICE
එක ගැන TITLE එක ෙද න ඕන .හැබැ එ
GIG එක ගැනම IDEAS එක .
ඒක SHORT & CLEAR එක ෙව න ඕන.එ
අෙ SERVICE එක දැ ක ගම ෙම ක ද
යල අවෙබ ධ ෙව න.
(2) CATEGORY - GIG එකට අදාළ
CATEGORY එක වැර කරන එක
අ වා යෙය ෙව න ඕෙන.එ වෙගම SUB
CATEGORY එක
වර ව FILL කර න
ඕෙන.ෙමෙක තමා ඔයාෙග GIG එක වැර ව
ෙ ෙන එ සා ෙමක ඔයාට ODERS එන එක
රණය කරන ෙදය .

(3) GIG METADATA- ෙමෙක ඔයාෙග GIG
එක CREATE කරන STYLE එක සහ FINAL
PRODUCTS එක DELIVER කරන FILE
FORMAT එක ෙත ර න.
(4) SEARCH TAGS- FIVERR එෙක
SEARCH කරන BUYER ලට වර ව GIG
ලැෙබ ෙ ෙ TAGS ව
.ඒ සා TAGS
දා ක පනාකා ෙව න ඕන.ෙම කද හ
TAGS
ෙබ
තර හ BUYER ගාවට
GIG එක ය ෙ .ෙ ක කර න ෙය ෙන
ඔයා BUYER යල තාෙගන ඔයා GIG එක
SEARCH කර
යල ෙතන
වචනTAGS හට දා න. උප ම TAGS 5
දා න
ව අවම 3 .TAGS 5ම දා න
ව න ෙහ ද .

ගදැ SAVE AND CONTINUE කර න
දැ ඇ ල ඉ ෙන SCOPE & PRICING
යන ෙක ටසට

(5) SCOPE & PRICING - ෙම ෙක ට
ඔයාෙග GIG එක CATEGORIES 3 කට
ෙබද නට
ව .BASIC. STANDARD.
PREMIUM යල.ෙමෙක ඔයාල කර න ඕන
BASIC ට PREMIUM ද වා ඔයාෙග GIG
එෙක කරන SERVICE එෙක QUALITY එක
සහ ADDITIONAL FACILITIES එක වැ
ෙවන හට.
උදාහරණය
හට BASIC ට PREMIUM
ද වා DELIVERY TIME එක 12HR 24HR
36HR හට දා න
ව .දැ
ව
ෙව න ඕන රණය කර න අෙ SERVICE
එක එ ක ෙම ෙයන OPTIONS ව
ෙම නවද අ ෙද ෙ සහ නැ ෙ
යල.

ඔයාට අවශ න
ව ADD EXTRA
SERVICES හරහා සමහර OPTIONS අමතර
දල අය කරල ෙද න. ත න අ ෙම නවහ
ITEM එක CUSTOMER ලට SHIP කරනව
යල ඒෙක SHIPPING FEE එක අ ට
ව
ෙමතන ADD කර න.
දැ SAVE & CONTINUE කරග න දැ
එ ෙන DESCRIPTION & FAQ යන
ෙක ටසට

අ

(6) DESCRIPTION & FAQ - ඔයාෙග
DESCRIPTION එෙක තමා BUYER
රණය කර ෙ ඔයාට ODER එක ෙදනවද
නැ ද යල.ඒ සා ඔයා ෙහ දටම ෙ
DESCRIPTION එක හද න ඕෙන.එ සා ෙ
ෙ ව ADD කර න DESCRIPTION එක
හදනෙක ට.
(.ෙ GIG එෙක කර ෙ ෙම ක ද
.ඔයාෙග GIG එක ෙක ෙහ මද අ
අයෙ
GIG ව
ෙවනස්ෙව ෙන
.BUYER ලට ලැෙබන වා
.ඔයාෙග SERVICE එෙක ෙයන QUALITY
එක)

ඔයාට
ව GIG EXTRA ගැන එෙහම
DESCRIPTION එෙක දා න. ෙක ෙහ ම හ
ෙව න ඕෙන BUYERS ලට ඔයාෙග
SERVICE එක ගැන ශ්
වාසය ඇ වන එක
ෙ DESCRIPTION එක හරහා
එකට ඔයා කර න ඕන ඔයාෙග FIELD එෙක
ෙප ර
යල ෙප වන එක.ඒකට ඔයා
ENGLISH ෙහ දට USE කර න ඕන

FAQ ය ෙ BUYERS ල වැ රම අහ
යල ෙතන රශ්
ණක
ම අ දාන එකට
.ම උදාහරණය
පය දාල ෙයනවා
බල න

DESCRIPTION සහ FAQ ෙදකම
COMPLETE කලාන SAVE &
CONTINUE ෙද න
දැ ඔයා එ ෙ REQUIREMENTS
ෙක ටසට

යන

(7) REQUIREMENTS - ෙමක ෙය ෙන
BUYER ෙකෙන ඔයාෙග GIG එක ODER
කරහම එක COMPLETE කර න BUYER
ෙග ඕන ෙ ව හා දැනග නට ඕන ෙ ව
.ෙ REQUIREMENTS ෙග FREE
TEXT. MULTIPLE
ANSWERS.ATTACHMENT FILE ෙලසට
ආකාර 3
ග න
ව

ෙමම යට ෙ ෙ ව ADD කරල SAVE &
CONTINUE ෙද න
ව .දැ අ එ ෙ
GALLERY යන ෙක ටසට

(8) GALLERY - ෙම ෙක ටස ඉතාම වැදග
ෙක ටස .ෙ ෙක රධාන ෙක ටස්
3
ෙයනවා.GIG PHOTOS. GIG VIDEO.
GIG PDF යල.ඔයාෙග GIG එකට ෙප ම
එ ෙ GALLERY යන ෙක ට .අ ට
BUYERS ALTRACK කරග න ඕන න ෙම
ෙක ටස ක ලස්
සනට
ෙවලට දා න ඕන.
ඒෙක
GIG PHOTOS වලට රධාන
තැන එනවා.ඔයාට
ව GIG PHOTOS
3K දා න.ෙම PHOTO ව
ඔයාෙග
SERVICE එක ෙහ දට කැ ල ෙ න ඕන.
ඒ වෙ ම HIGH QUALITY PHOTOS දා න
ඕෙන.ෙම දාන PHOTOS වල
RESOLUTIONS එක අවම 550PIXEL 370PIXEL (WIDTH HEIGHT ) ෙව න
ඕෙන.ඒක වැ ෙවන තරමට ෙහ ද .ඒ වෙ ම
PHOTOS වල FORMAT එක JPEG JPG
PNG ව
ෙය න ඕන.

ඊලග ෙක ටස තම GIG VIDEO
එක.ෙ ෙක
ව ඔයාෙග GIG එකට
BUYER S ල එන එක 40% වැ
කරග න.ෙම කද PHOTOS
පයකට වඩා
VIDEO එක
ස
ණ ස්
තරය
BUYRRS ලට ෙද න
ව
සා.ඒ සා
මහ ෙවලා CREATIVE හට ඒ වෙ ම
HIGH QUALITY VIDEO එක හද න.ෙ
VIDEO එක ත පර 70 කට සහ 50MB වලට
ෙන වැ
හට හද න.

ඊලගට ඔයාල ෙ
DETAILS PDF
.ඒ වෙ ම මතක
QUALITY එක
බලපානවා.

GIG එක ගැන නම ෙයන
.එක
හට ෙද න
ව
යාග න PDF එෙ
ඔයාලට ODERS එ න

ෙ ෙ ව
ක ඔ ෙක ම කලාන ෙම න ෙම
එකට එක දා න.එත
යව ෙන ඔයා ෙම
UPLOAD කර ෙ ව ඔයාම CREATE කර
ෙ ව
යල CONFIRM කරනව යල සහ
ෙවන ෙකෙන ෙග COPY කරල යල
තන සා.ඒ සා ඔයාම CREATE කර
ෙ ව
තර දා න.

දැ SAVE & CONTINUE ෙද න
දැ ඉ
GIG එක හදල ඉවර .දැ
ෙය ෙන GIG එක PUBLISH කර න
ඒක PUBLISH GIG එක හරහා කර න
ව .

හ අ අෙ GIG එක සා ථකව PUBLISH
කලා.දැ අ බල අෙ GIG එක PUBLISH
කලාට ප ව ෙය නට
ව GIG STATUS
ෙම නවද යල.
. ACTIVE - ෙ GIGS FIVERR එෙ
BUYERS ලට BAY කර න
ව
ෙයනවා

යට

.PENDING APPROVAL- ෙ
ය ෙ ෙ
GIG එක FIVERR එෙ APPROVAL
ෙවනක ම යනවා යන එක
ෙබ ෙහ ෙවලාවට ෙමෙහම ෙව ෙන ඔය GIG
එකට VIDEO එක UPLOAD කරල
ෙයනවන
.DRAFT-හදල දැනට PUBLISH කරල නැ
ඒවා
ඔෙ GIG එක RANKING වල උඩටම ග
ඇ තටම GIG එක හදල PUBLISH කලා
යල දව
ෙද
අ ට ODERS
හ ෙබ ෙන නෑ.ඒකට අ ක ෙම ෙ
පා
යට ග න ඕන.

IMPRESSION.CLICKS.VIEWS.ODERS.
POSITIVE REVIEWS නැ ව අ ට ODERS
ග න අමා .ඒකට කර න ෙය ෙ ෙ
ෙ ව අ ම අෙ එකට අර ෙදන එක.ඒකට
ඔයාට
ව DUMMY FIVVER ACCOUNT
එක CREATE කරෙගන ඔයාෙග GIG එක
ෙදපාර BUY කර න. ඊට පස්
ෙස ෙහ ද
POSITIVE REVIEW ෙදක ෙද න
ව
ඔයාෙග GIG එකට.

ODERS එක

වර ව DELIVERS කර

BUYER ෙකෙන ෙග ඔයාට ODER එක
ආවාම EMAIL ඒක දැ
ෙදනවා.ඒ වෙ ම
ODER එක FIVERR එෙක
බලාග න
ව .

BUYER ODER එක දාල ODER
REQUIREMENTS SUBMIT කරාට පස්
ෙස
ODER එක DELIVERS කර න ෙයන
ෙවලාව COUNTDOWN ෙව න පට
ග නවා. ඔයා ඉවර ෙවනක ඉ න එපා. ව
තර ඉ ම
ODER එක DELIVERS
කර න .

ඔයාල කර න ඕෙ BUYER එව
DETAILS ෙහ දට යවන එක.ඊට පස්
ෙස ඒ
DERAILS ව
ඔයාට
ව BUYER ට
MESSAGE එක අමතර DETAILS
ඉකමණට ඉ ලා ග න. ෙම කද ෙහ ද ODER
එක DELIVERS කර න BUYER ෙග
REQUIREMENTS ෙහ දට අවෙබ ධ කරග න
ඕන.
BUYERS ය
යට ODER එක
COMPLETE කරල DELIVERS NOW
යන එක හරහා BUYER ට ODER එක
යව න.ඊට පස්
ෙස ඔයා ෙහ දට SERVICE එක
නාම BUYER ට ය න ඔයාට 5 STAR
RATING එක එ ක ෙහ ද FEEDBACK
එක ෙද න යල.

මවලො Fiverr එකට ඇවිල්ලො Logo Designing කියලො Search කමළොත් එයොට ප්රතිඵල විදියට ම න්නන්මන් Logo
Designers ලො දොු GIGS. ඉතින් තනිකරෙ ඒමක් Quality එමකන් තෙයි එන මකනො ඔයොමග Quality එක තීරණය
කරගන්මන්.

සුපිරිෙ GIG එකක් නිෙණොණය කරගන්මන් මකමස්තද?
මම්ක ෙෙ උදොහරණයක් මලස් ලියලො මදන්නම්. මම්ක ඔයො කරන ඕනෙ ක්මෂතත්රයකට අදොලයි. අපි උදොහරණයට ගමු
ඔයො Logo Design කරන්න හැකියොවක් තිමයන මකමනක් කියලො .දැන් ඔයො GIG එක හදන්නයි යන්මන්. ඒත් ඔයො
වමේෙ Logo හදන අය දහස්ත ගොණක් මම්මක් ඉන්නවො. එතමකොට මකමනක් ඇවිල්ලො Logo Designer කියලො ගැහුවෙ
Search Results දහස්ත ගොණක් එනවො. එතමකොට අපි මකොමහොෙද අමේ GIG එක උඩට එන විදියට හදන්මන්. අපි
කියනවො මම්කට GIG Ranking කියලො. දැන් ෙෙ කියලො මදන්න යන්මන් මම්ක කරන විදිය පියවර කිහි යකින්.
මුලින්ෙ ඔයොලට Word or Excel හිස්ත පිටුවක් ගන්න මවනවො. ෙෙ Logo Design උදොහරමණන් මම්ක කිව්වට මම්ක
ඕනෙ එකකට ම ොුයි. ඒක නිස්ො අනිවොමෙන්ෙ මහොඳින් මත්රුම් ගන්න.

ඔයොමේ Account එමක් Buyer Mode එක On කරගන්න ල්මල්හො රූ මේ ම න්නලො තියන විදියට.

දැන් ඔයො මස්තවො ස් යන්මනක් මනමවයි මස්තවො මිලදී ගන්න මකමනක් විදියටයි ඉන්මන්. දැන් අපි කරන්මන් මම්මක්
Search කරන තැන ගහනවො Logo Design කියලො. එතමකොට අපිට එනවො Fiverr එමක ලමවනි පිටුමව් ඉන්න Logo
Designers ලමේ GIGs. ඉතින් දැන් අපිටත් ඕමන් මම් වමේ අමේ GIG එකත් උඩට ගන්න. එමහනම් අපි කරන්න ඕන

මද්ද තෙයි මම් උඩෙ තියන ගිේ වල තියන Key Words මෙොනවද, ඇයි මම්වො උඩට ඇවිල්ලො තිමයන්මන් කියන එක
මත්රුම් ගන්න.

ඔයො දැන් උඩෙ තියන GIG 10 මවන මවනෙ Open කරන ගෙන් ඒවොමේ තියන ෙොතෘකොවයි විස්තතමණට තිමයන ටිකයි
Copy කරලො මගනල්ලො කලින් Open කරගත්ත Word Document එමක් Paste කරන්න. දැන් මම්ක මහොඳෙ ගිේ
10ට 15ට වමේ කරොෙ ඔයොමග Word Document එමක් මහොඳ දත්ත ටිකක් එකු මවලො තියනවො. දැන් ඔයො ෙොතෘකො
ටික අරමගන ඒ හැෙ එමක්ෙ තියන ම ොු වචන ටික ම ොේඩක් මවනෙ ම ොතක් අරන් ලියොගන්න. ම ොු වචන
කියන්මන් හැෙ එමක්ෙ තිමයන්න ඕමන කියන එක මනමවයි වැඩිමයන් මයදිලො තියන වචන මෙොනවද කියන එක
මවන් කරගන්න. ඔය විදියටෙ ඔයො එකු කරගත්ත විස්තතර වලත් වැඩිමයන් එයොලො දොලො තිමයන වොකය ස්හ වචන
මෙොනවද කියන එක ෙලොමගන ම ොතක මහොඳ Note එකක් දොගන්න. දැන් ඔයොට තිමයනවො ඔයොට අදොල Category
එමක් GIG එකක් හදද්දදි අවශ්යෙ මවන වචන ටික. මම් වැමේ කරන්න ස්ෙහර විට ඔයොට දවස්ක් විතර යන්න ඉඩ
තියනවො මෙොකද රිස්තස්ෙට උවෙනොමවන් කරන තරෙට වචන හම්ෙමවනවො වැඩි. අපි මම් වචන වලට කියනවො Key
Words කියලො. ඔයොලට මම් ක්රමම්ට Keywords මහොයන්න අෙොරුයි වමේ නම් Google Chrome වල තියනවො
wordtracker Scout කියලො Plugin එකක්. ස්ොෙොනයමයන් Google එකට ගිහින් ඒ නෙ Type කරලො මම්ක ඔයොට
Install කරගන්න ුලුවන්. ඊට ස්තමස්ත ඔයොට අවශ්ය ඕනෙ පිටුවකට ගිහින් මම් Plug in එක Run කර විට එෙ පිටුවට
අදොල Keywords ඔයොලට ෙලොගන්න ුලුවන්. හල රූ වල ඇති පියවර ෙලන්න.

ඇයි මම් Keywords වැදගත් මවන්මන් කියනවො නම්, ඕනෙ මවබ් අඩවියක් හදන්මන් Search කරොෙ වඩත්ෙ
ගැලම න Keyword ස්හිත ඒවො උඩට එන විදියට. ඉතින් අපිට අවශ්ය Keywords ටික මහොයොගත්තො කියන්මන් දැන්
අපිටෙ මහොඳ ෙොතෘකොවක් ස්හො විස්තතරයක් හදොගන්න ුලුවන්. දැන් අර ෙොතෘකො වලින් අහු වුණ Keywords ටික දොලො
අපිටෙ මහොඳ එකක් හදොගන්න. මකොයි මවලොවකවත් මවන මකමනක්මේ Topic එකක් මහොරකම් කරන්න එ ො.
ඊළඟට තිමයන්මන් විස්තතරය හදොගන්න එක. මෙමක්දි නම් ටිකක් මහොඳට ඉංග්රීසී භොෂොව හසුරවගන්න ඕමන. ඔයොට
කරන්න ුලුවන් අපි ඒකට මහොයොගත්ත වොකය ස්හ Keywords ඇුලත් මවන විදියට වචන 1200ට අඩු මහොඳ
Description එකක් හදන එක. ඉංග්රීසි ගැටලු තිමයනවො නම් යොලුමවක්ට හරි දීලො මම්ක හදොගන්න. දැන් ඔයොමග GIG
එකට අවශ්ය මවන මගොඩක් ශ්ක්තිෙත් Topic and Description එක ඔයොට හම්ෙවුණො. මම්මකන් ඔයොමග GIG එක
ස්ෑමහන්න තරම් උඩට ගන්න ඉඩ තිමයනවො. දැන් ඔයො හදොගත්ත ටික මවනෙ Word Document එකක Save
කරගන්න. ඊළඟට අපිට GIG එක හදද්දදී කියනවො Tags 05ක් දොන්න කියලො. ඒ Tags කියන්මනත් මකමනක් Search
කරද්දදී එයොට අදොල ඒවො ම න්නන Keywords වමේෙ මදයක්. එතමකොට ඔයොට ගැලම න Tags ටිකත් Fiverr
එමකන්ෙ මහොයොගන්න ුලුවන්. අර කලින් වමේෙ Fiverr එකට ගිහින් Logo Design කියලො Search කරොෙ එයොලෙ
Tags කිහි යක් ම න්නනවො. හල රූ ය ෙලන්නමකෝ! අන්න එතනින් ඔයොට වඩොත්ෙ ගැලම න Tag 05ක් තීරණය
කරලො අර අමේ අලුමතන් හදොගත්ත Word Document එමක් Save කරගන්න.

මීළඟට අපිට අතයොවශ්යෙ මද්ද තෙයි ගිේ එකට දොන්න Photos. උඩ තියන වැඩ ඔක්මකොෙ කරලො ඔයොමග ගිේ එක
ලමවනිෙ පිටුමව් උඩෙ එක වුණත් වැඩක් නෑ ඔයොමග වැඩ Quality නැත්තම්. වැඩ Quality වුණත් වැඩක් නෑ ඒ
ටික ඔයොට පිළිමවලට හදොගන්න ෙැරි නම්. ඉතින් ඔයොමේ වැමේ Quality එක ෙට මවනස්ත කරන්නට මනොහැකි නිස්ො
ඒ ස්දහො ඕන කරන Photos මහොඳට ස්කස්ත කරගන්න එක ඔයොට ෙොරයි. Fiverr එමකන් අපිට රූ 3ක් දොන්න අවස්තථොව
මදනවො. ුලුවන් තරම් එක Image එකක ඔයොමග වැඩ 4ක් වත් ලස්තස්නට මේන්න දොන්න උත්ස්ොහ කරන්න. එතමකොට
රු 3ක් ඇුමල් ඔයොට Samples 12ක් වමේ ගොණක් ම න්නන්න ුලුවන් මවනවො. ඒ වමේෙ ඕනවට වඩො එකක්
ඇුලට Sample දොන්න යන්නත් එ ො එතමකොට ඔයොමග Sample එක ැහැදිලි නැති මවලො යන්න ඉඩ තියනවො.
අනිත් එක තෙයි මම් රූ වලට Meta Data එකු කරන්න. ඒ කියන්මන් ඔයොලට ුලුවන් Adobe PS , Adobe AI
වමේ ෙෘුකොංග වලින් Photo එකක් Save කරද්දදි ඒ Photo එකට විස්තතරයක් ඇුල් කරන්න. ඒක මකොමහවත්
මනොම න්නුවට Photo එකත් එක්කෙ Save මවනවො. ඔයො ආමය Fiverr එකට එය දැමූ විට මකොමහතවත්
මනොම න්නුවත් ඒ Meta Data එක තියනවො. එතමකොට මකමනක් search කරද්දදි ඔයොමග Meta Data එමක් එයො

මහොයන වචන තිබ්මෙොත් ඉක්ෙනින්ෙ GIG එක උඩට එනවො. ඒක නිස්ො ඔයොලො මහොඳට හිතලො මිනිස්තසු වැඩිමයන්
Search කරන Keywords වලින් ම ොඩි Meta Data එකක් දොලොෙ Photos Save කරගන්න. හල රූ වල ෙලන්න
Photoshop ෙඟින් Meta Data එකු කරන ආකොරය ම න්නලො තිමයනවො.

මීළඟට අමේ ගිේ එකක් ුල අමේ ැමක්ජ ස්හො එෙඟින් ලෙොමදන මස්තවොව හො මුදල ුරවන්නට එනවො. මෙහිදී
ැමක්ජ 03ක් යටමත් මෙය සිු කල යුුයි. මෙයද ඉතොෙ මහොඳින් ස්කස්ත කරගත යුු මවනවො. අමේ Word Document
එමකහිෙ මම්කත් ුරවගන්න. ඔයො කරන්න ෙලොම ොමරොත්ු වන මස්තවොව අනුව මුදල තීරණය කරන්න. අඩු මුදලකට
වැඩි මස්තවොවක් මුලින් ලෙොදී Fiverr ුල ස්තථොවර වීෙට ෙලන්න. වැඩිමයන් වැඩ කරන තරෙට ඔයොට මුලින් මහොඳ

Rating එකක් එනවො.ඉන් සුව වැඩ ගලොමගන එන්න ටන් ගන්නවො. ඔයොමග ැමක්ජ 03ට නම් මයොදන විට Silver
, Gold , Platinum , Diamond වැනි නම් මයොදන්න ඒවො මිනිසුන්ව ෙනොව ඉක්ෙනින් ආකෂණණය කරගන්නවො.
ඔෙමේ ැමක්ජ ුලින් වැඩි යෙක් හැෙ විටෙ ෙොර දීෙට උත්ස්ොහ කරන්න. ැමක්ජ මයදීමෙදි ඔෙට Revisions කියලො
යෙක් ුරවන්නට තියනවො. ඒමක මත්රුෙ ඔයො වැඩක් කරලො ෙොර ුන්නෙ Customer කිව්මවොත් මවනස්ක් කරල
මදන්න කියලො කී ොරක් දක්වො මම්ක මවනස්ත කරනවද කියන එක. එතන Unlimited Revisions මදන්න උත්ස්ොහ
කරන්න එවිට ඔයොමග ගිේ එක ෙලන මකමනක්ට ඔයොට වැඩිමයන් වැඩ මදන්න හිමතනවො මනොඅනුෙොනයි.
ඉන් මම් ටික හරියටෙ හදොගත්තට ස්තමස්ත ඔයො Fiverr එමක් GIGs කියන Option එකට ගිහින් එතනින් Create New
Gig හරහො ඔයොමග GIG එක හදොගන්න. ලමවනි පිටුව ස්ම්ූණණ කරලො මදවනි මකොටස්ට එන්න Price එකු කරන්න
තියන තැනට. එතනදි ඔයො වැදගත් මදයක් කරන්න ඕන. ඒක තෙයි ආ හු කලින් පිටුවට යන්න. හල රූ වලින්
ඒක ෙෙ ම න්නලො තියනවො. එමහෙ ගියොෙ කලින් ඒ පිටුමව් තිබ්මබ් නැති අලුත්ෙ Option එකක් ඔයොලට ම මනයි.
ඒ තෙයි SEO Title කියලො. මෙන්න මම්ක Click කරලො ඔයොමග මස්තවොව හැකිතරම් මකටිමයන් Keywords මයොදොමගන
නැවත Type කරන්න. කරලො Save ක්ලික් කරලො ඊළඟ පිටුවට යන්න. අර අපි හදොගත්ත Word Document එමකන්
ගොනට අවශ්ය තැන් වලට අවශ්ය දත්ත ටික දොමගන රිස්තස්ෙට වැමේ කරගන්න. කුෙක් මහෝ ගැටලුවක් ෙු
වුණමහොත් Email ෙගින් මහෝ WhatsApp ෙගින් අපිට ණිවිඩයක් එවන්න. හැකි උදව්වක් අපි කැෙත්මතන්ෙ කර
මදන්මනමු. දැන් ඔන්න GIG එක හදලො Publish කළො. දැන් නිකන් හිටියෙ වැඩ එයිද? නැහැ එමහෙ මවන්මන් නෑ
දැන් තෙයි අපි මම් ගිේ එක මවනුමවන් යෙක් කරන්න ඕමන. මගොඩක් අය ඉන්නවො අවුරුද්දදක් ගියත් වැඩක් ආමව
නැති ඒකට මහතුව තෙයි එයොලට හරි ගිේ එකක් මනොෙැති වීෙ ස්හො මෙහි මීළඟ පියවර මනොකිරීෙ.

First Order එක ගන්මන් මකොමහොෙද?
Fiverr හී මකමනක්ට අපිට මකලින්ෙ වැඩක් ෙොරමදන්න ුලුවන් වමේෙ එයොලට ුලුවන් එයොලමේ වැමේ විවෘතව
ලකරන්න. එතමකොට එයොලො එයොලමේ වැමේට අදොල Tags දොනවො. ඒ Tags ස්හො අමේ Tags ගැලම නවො නම්
Fiverr හී Buyer Request යන මකොටමස්ත ඒ Orders ම න්න්නවො. අපිට තිමයන්මන් ඒ Order එමක් විස්තතමණ කියවලො
ඒකට Request එකක් දොන්න ම ොඩි විස්තතරයක් එක්ක අපිට ඒ වැමේට ඕන ගොණයි වැමේට යන කොලයයි වමේ
විස්තතර ටිකක් ුරවලො. එතමකොට ඒ මකනො එයොට ආව Request ටික ෙලලො මහොඳෙ මකනොව මනමවයි වඩොත්ෙ
ගැලම න මකනොව ෙලලො වැමේ ෙොර මදනවො. ඒක නිස්ො එයොට මහොඳට ගැලම න්න Buyer Request එකක්
දැම්මෙොත් අපිට ඒ වැමේ එන්න ඉඩ තියනවො.අලුමතන් ටන් ගන්න අයට වැඩ මහොයොගන්න තියන මහොඳෙ විදිය
තෙයි මම් Buyer Requests කියන්මන්. ඉතින් මෙමහෙ එකක් දොද්දදි ඔයොට ම ොඩි විස්තතරයක් ගහන්න එනවො. ඔයො
එයොමගන් වැමේ ඉල්ලන්න මන් යන්මන එතමකොට ටිකක් මකටි වමේ ආකශ්ණණය මවන විස්තතරයක් දොන එක
මගොඩක් වැදගත්. පිටරර අයට Sir , Mr වමේ වචන කියනවට වඩො මිත්රශීලී විදියට Hello There , Hello Bro වමේ
කියන එක ස්ෑමහන්න මයෝගයයි. ඒ වමේෙ තෙයි වොකය 05ට වඩො දොන්න යන්නත් එ ො තෙන්මේ Qualifications
ගැන කියවන්න යන්නත් එ ො. ෙෙ හලින් ම ොඩි උදොහරණයක් දොන්නම් ස්රල Buyer Request එකක.
උදො : Hello there , I read your description and I am crystal clear about what you have asked. I am sure you
need to have a minimal design with two tone colors for this. I have done some Similar style jobs and I can
send you the samples too.
ස්ොෙොනයමයන් දවස්ට Fiverr හී වැඩ මිලියනයක් එනවො නම් එව්වො වලින් ලක්ශ් 9ක් ෙ මකලින්ෙ මකමනක්ට
ලෙොමදන වැඩ. මිලියනයක් වමේ ප්රෙොණයක් තෙයි ඔය කිව්ව ආකොරයට විවෘතව ල කරන්මන. ඉතින් අපි ුලුවන්
තරම් උත්ස්ොහ කරන්න ඕමන Buyer Request වලට වඩො අපිට Direct Order එකක් ගන්න තත්ත්මවට එන්න. ඒ
වමේෙ Buyer Request එකකින් වුණත් මකමනක් අපිට වැඩක් මදන්න කලින් අමේ GIG එක ෙලනවො. එතමකොට
GIG එමක් විදිය මගොඩක් ෙල ොනවො වමේෙ GIG Favorite කියලො එකකුත් ෙල ොනවො. ඒ මෙොකක්ද ඒ? ඇත්තටෙ
ඕන මකමනක්ට අමේ GIGS View කරන්න ුලුවන්මන්. ඉතින් මකමනක්ට අම න් වැඩක් ගත්මත් නැතත් අමේ වැඩ
ලස්තස්නයි වමේ නම් ම ොඩි Heart එකක් දොන් යන්න ුලුවන් අර Facebook එමක් Like එකක් වමේ. ඉතින් අපිට

මහොඳට Favorites ටිකක් එකු කරගන්න ුලුවන් නම් අමේ GIG එකට අපිට වැඩක් ෙොර මදන්න එන අයමේ ඔලුමව්
මහොද හැගීෙක් ඇති කරවන්න ුලුවන්. ඒ වමේෙ තෙයි මහොදට Favorites තියන මගොඩක් අය ෙලන GIGs Fiverr
එමකන්ෙ ටිකක් උඩට දොලො මදනවො. එමහනම් දැන් මකොමහොෙද අමේ GIG එකට මෙව්වො කරගන්මන්.
ඒ විදිය තෙයි Favorite Exchange කියලො කියන්මන්. අපි වමේ Fiverr කරන ලක්ශ් ගොනක් අය එකට ඉන්න
Facebook Groups තියනවො. ඔයොලො Facebook එමක් Fiverr Gig Favorite Exchange කියලො ගැහුවො නම් ඕන තරම්
ඒ වමේ Group ෙලොගන්න ුලුවන් මවනවො. ඉතින් මම්වොමේ ගිහින් තෙන්මේ Fiverr GIG එමක Link එක ම ෝස්ත්
එකක් විදියට දොන්න. එතමකොට ඒමක් ඉන්න අය ඔයොට එයොලමේ GIG Links මදයි. ඔයො එව්වට Favorite එකක්
දැම්ෙෙ එයොලො ඔයොමග එකටත් එකක් දොයි. ඉතින් මම් විදියට ඔයොමග GIG එකට මහොඳ Favorite ගොණක් ආවෙ
නිකන්ෙ ලමවනි වැමේ ඔයොට ලැමෙයි ෙොස්යක් යන්නත් කලින්. ඒක මහොඳට කරගත්මතොත් අනිවොමෙන්ෙ ඔයොට
දිගටෙ වැඩ එන්න ගනී.

Fiverr එමක් වැඩ කරොෙ මකොමහොෙද ස්ල්ලී මගන්න ගන්මන්?
මම්ක නම් මගොඩක්ෙ මල්සි ස්හො ස්රල මදයක්. Fiverr එමකන් ඔයොට ුලුවන් මකලින්ෙ ඔයොමග ෙැංකුවට කිසිෙ
කරදරයක් නැුව ස්ල්ලි මගන්න ගන්න. විදි කිහි යක් තිමයනවො. ෙෙ ඒ අතරින් වඩොත්ෙ හසු ස්හො මල්සි විදිය
කියලො මදන්නම්. අන්තජණොලමයන් මුදල් ගනුමදනු කරන්න Payoneer නම් වූ මවබ් අඩවියක් තියනවො. ඒමක ඉතො
හසුමවන් ගිණුෙක් ස්කස්ත කරලො ඒකට ඔෙ ලංකොමව් භොවිතො කරන ෙැංකු ගිණුෙ එකු කරන්න. ඊට ස්තමස්ත Fiverr
ඒමකන් ඔයොට එකු මවන ගොණ මකලින්ෙ ඔයොමග Payoneer ගිණුෙට එකු කරගන්න ුලුවන්. ස්ැලකිය යුු
මුදලක් Payoneer එමක් එකු කරමගන ඒක මකලින්ෙ ඔයොමග ෙැංකුවට එක ෙටන් එකක් ක්ලික් කරලො ඔයොට
හසුමවන්ෙ මගන්වො ගැනීමම් හැකියොවක් තියනවො. මම් ක්රෙයට අකෙැති මකමනක්ට PayPal හරහො වුණත් ඔයොමග
මුදල් ලංකොවට මගන්න ුලුවන්.
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ව ඔයාෙග
PAYPAL ACCOUNT එක FIVERR එකට
LINKS කරල ස
WITHDRAW
කර න.ඒකට ඔයාට PAYPAL ACCOUNT
එක
ෙය ෙ ඕන

BANK TRANSFER
FIVERR REVENUE CARD- FIVERR
REVENUE CARD එක ය න
PAYONEER CARD එකටම තම . ඔබට
දැනට CARD එක නැ න FIVERR එෙක
අ ම CARD එක APPLY කර න
ව .
___________

ෙ ෙක ෙව ෙන ඔයාට කර න බැ ODER
එක ආෙව නැ න ෙවලාවට ODER එක
ෙද න බැ න ඔයාට BUYER එ ක කතා
කරල ODER එක CANCEL කර න ල
ෙයන OPTION එක .
හ ඊලගට FIVERR එෙ
කාරනා ඊලග
ෙක
බලාග න>>>>>>>>
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ෙග ඩ අය ශ්
වාස කරන යට ෆ ව
එෙ සා ථක ෙව න වාසනාව ඕෙන.
හැබැ ඒක ඇ තටම ෙබ ව .
වාසනාව
ක ඔෙන තමා. ඒ වෙ ම
ඕඩ ග න න ෙග ඩ මහ
ෙව න ඕෙන. 90 ෙදනා කර ෙන
ෙක ෙහ මහ එයාලෙග Skills දාලා
එක හද දවස්
ෙදක
ඕඩ එ නෑ
යලා වැෙ අතා නවා. ෙ ක යවව
ඔය සමහර ට එෙහම ෙව න ඇ .
එෙහම කර ෙකෙන න දැ ම ඔයාෙ
පරණ
එක අ
කරලා ෙ මම ය
ෙ අ
ෙ ව
ක කරලා බල නෙක .
මට ෙල
ශ්
වාසය
ෙයනවා බාෙගට
බාගය ෙදනාට ෙ ම ගහ න
ව
ෙව
යලා,
Buyer ෙකෙන එයාලෙග වැඩකට
seller ෙකෙන ෙත ර
ම
එයාලා කර ෙ Fiverr එෙ එයාලෙග
%

වැෙ ට අදාල Search Term එක
දාලා search කරන එක. එතෙක ට
එයාලෙග වැෙ ට අදාල sellers ලා
List එක ෙප
කරනවා. ෙ
ස්
එෙ ඊට පස්
ෙස එයා එක එක ෙසල
ලෙග
එකට
බලනවා එයාෙග
වැෙ ට හ යන ෙකනා ක ද යලා.
ෙමෙහම ෙද
ෙදෙන ෙත රාෙගන
බලලා ඒ අයට personal messages
දානවා. ෙමත
පස්
ෙස buyer and
seller අතර අදාල ස ෙ දනය නාට
පස්
ෙස buyer රණය කරනවා මම
ෙමයාට ඕඩ එක ෙදනවද නැ ද යලා.
ෙමෙහම ෙග ඩ ෙවලාවට Buyer
ෙකෙන ෙත රාගැ
කර ෙ එයා
Search List එෙ පළ
ව
එෙහම නැ න උප ම ෙදවන ෙව .
එතන buyer ෙකෙන ෙග ඩ ම
සලකලා බලන තව ෙදය තමා
එයාලෙග ක
වැඩ ෙක ෙහ මද හා
ඒවෙග Reviews ෙක ෙහ මද යලා. ෙ

ඔ ෙක ම සාධක Seller ෙකෙන ට
ඕඩ එක ලැෙබ න ෙග ඩ ම
බලපානවා. දැ ඔයාලට මම ෙ වැඩ ක
යලා ෙද ෙ ෙම න ෙ Fiverr
search List එෙ පළ
ෙ
ඔයාෙ
එක ෙප
මට අදාල
වැදග ෙ ව
ක . ඔයාලට ෙ ෙර න
ඇ ඕඩ ලැෙබ න ඒක ෙක චර
වැදග ෙවනවද යලා.

1 Get Your First Order Asap
ෙමත
ඔයා කර ෙ ඔයාෙ
යහ ෙව ට යලා Fake Order එක
දාග න එක. ෙ ක ඔයාෙග යා වට අදාල
ෙඩ ල ගාන ලා ඔයාට කරග න
ෙ ෙය ම
ව ෙදය . න
ෙ ක

Fiverr Terms and Condition

වලට
ධ ෙදය
යලා මතක
යාග න. ඒ සා ෙ වැෙ ඔනෑවට වඩා
කරග න ය න එපා හැබැ ඔයාව Ban

ෙව න
ව . ඔයාෙග යා වට ය න
ඕඩෙ හ යට කලාට පස්
ෙස ෙහ ද
Review එක ෙද න යලා. ෙම කද
ෙ Review මත තමා ඔයා Search
List එෙ උඩට එ ෙන ඉස්
සරහට
ඕඩ ලැෙබනවද යලා
රණය
ෙව ෙන. පළ ඕඩ එෙක පස්
ෙස
ෙවන අයෙග ඕඩ එ නැ න ක
කාලය ඉදලා තව ඕඩ එක ෙවන
යා ෙව ෙග ඉ ලෙගන ඒෙක
ෙහ දම 5 star rating එ ක
Review එක ඉ ල ග න. හැබැ
තාලා ෙ වැෙ ඕනෑවට වඩා එපා.
වෙන ෙම කද ෙව ෙන යලා. ඒ සා
ආෙය අෙය ෙන කර ඉ න එක ඇගට
ණ . ෙ වැෙ හ ය නැ න
ඔයා ඊලගට කර න ඕෙන වැෙ තමා
හැමදාම Buyer request දාන එක.
ඒක තමා නපතා කර න ඕෙන වැදග ම
වැෙ ඔයාලා. මම ෙ Fake Order
වැෙ
ම ව
ටක
ඔයා ෙහ ද

Research එක

එ ක කර න ඕෙ
ෙවන වැඩ ක
ෙයනවා. ෙ ක
කර න ඕෙ හැබැ ඒ ක හ යටම ඉවර
කරලා. එෙහන ඊලගට ය න ය ෙ
ඒ වැඩ ක ඔ න. මතක ඇ ව ම ෙ
ගහන අයන fiverr terms and
condition යවලා බල න ෙහ ෙ .
ෙ වැර වැඩන මම අ මත කර නෑ.
ඒ ඉ
ෙග ඩය න ඕෙනෙන අෙ
අය…….

2 On Page SEO for your Gig
….ෙ කන ෆ ව කරන 95 ෙදනා
ෙන ද න සහ ෙන කරන ෙදය . ඔයාලා
%

බලනවා ඇ ෙම ක ද ෙ SEO
ය ෙ
යලා. ඔයා ෙ ගැන
ව ම
ෙන ද න ෙකෙන න පහ
ෙදක වා යෙය ම යව න. ෙ ෙක
ඔයා ෙ Search Engine
Optimization ගැන සාමා ය
දැ

අවෙබ ධය ලැෙ .
SEO ය ම ද?
ඔෙ ෙව අඩ ය On-Page SEO කරන
ආකාරය
ඉ
ෙම න ෙ ෙව අඩ යකට අදාලව
කරන SEO
ක ධා ත තමා අ අෙ
Fiver GIG එක SEO කර න ය
ෙය දා ග ෙ .
ආ….තව වැදග ම ෙදය Keyword
Research එක කරන ආකාරය ගැන
ව. ඒක ඔයාලා ෙමතන
අ වා යෙය ම යව න ඕෙන . ෙම කද
ඉස්
සරහට අ ෙය දාග න Search
Terms එෙහම නැ න Keyword
වලට තමා ඔයාෙග ෆ ව
එක seo
කර ෙ . ඒ සා ෙ ගැන ෙන ෙ ෙරන
අය ඉ නවන page අ වා යව න.
ෙමතන අ keywords එෙහම
search terms යට සලක ෙ
buyer ෙකෙන ට ඔයාෙ
එක
ෙප
මට සදහා ඔ Fiverr වල

search කරන වචන . සරලවම ෙව
ෙම නවෙ ෙ ව search කරන අයටද
ඔයාෙග
එක ෙප
කර න ඕෙන
යල. ෙම ගැන සලකා බලලා ඔයාට
ව ෙ වෙ Keyword List
එක ම හදාග න.
ෙ ගැන තව පැහැ කෙර ඔයාලා
ද නවෙන Logo Design යලා අ
fiverr එෙ search කර න ය ඒ
ගම ම තව search terms ෙස
පහ
auto suggest ෙවනවා. ඒ
තමා Logo design වලටම ස බ ධව
ෙවන අය බ ලවම ෙස යන වචන. ඔයා
Logo Design කරන ෙකෙන න ෙ
ය ම වචන තමා ඔයාෙග
එක
ෙප
මට අදාල ඒවා යට ඔයා
ඔයාෙග keyword list එකට ඇ ල
ඕෙන ඒවා. ෙ වෙග වචන List එක
අ හදාග . ෙම තැනට ෙගන එ න
ව ඒවා ෙත රාෙගන ඒවට අදාලව
තමා අ
එක seo කර ෙන.

ඔයා දැ
හදාග ත Keyword
List එකට අදාලව ෙවන ෙවනම
Analyse එක කරල බල න ඕෙන.
එතන ඔයාට බලාග න
ව ෙව
ෙම නවෙ sellers ලද අදාල
search term වලට ම ෙ
ඉ ෙන යලා. ඒ
වල එයාලා
ෙම නවද දාලා ෙයනෙන හා ඒවා ඕයාෙග
එක හද
වැදග ෙ . ඒ වෙ ම
ෙ ඔයාෙග
එෙ ම අයෙග
වල
යටටම
බැ ෙව ඔයාට
හ නාග න
ව ෙව ෙමයාලා
ෙම නවෙ Tags ද ෙය දාෙගන
ෙය ෙ
යල . ෙ ෙක ම ඔයාෙග
Keyword List එකට අ වා තව තව
අදහස්
ලැෙ .
Search කරන keywords වලට
අදාලව
තැ අර ඉ ෙන Top
Rated sellers එෙහම නැ න
Level two sellers ලා න ඔයාෙග
තරෙග අමා ෙවනවා. ෙමතන

ත ගකා වය අ ම Keywords 5 අ
ෙත රාග නා ඕෙන. ඒ 5
අ
ෙහ දම ත වයට ෙ
න
ව
Keyword එකට අදාලව තමා අෙ
එෙ හැම ෙදය ම කර ෙ .
මම ෙමතන එ
රධාන Tag එක
අර ඒ සදහා ඔයාෙග
එක සකස්
කරන ආකාරය ගැන යල ෙද න . මෙ
රධාන ටැ එක තම : ‘Social

Media Cover Design’
Add Keyword into title
දැ උ
නැ න

ව ටැ එක එෙහම
ව එකට අදාලව ඔයාෙග
Title එක ෙම න ෙ ිහට තමා
සැකෙස න ඕන; ‘I will do Social

Media Cover Design for You
for 10 ’
ඔයාට ෙ නව ඇ Title එෙ අදාල
$

වචනය අ ත ගත කරලා ෙයන ය.
ෙ
යටම ඕෙන නෑ. අ වාරෙයෙය ම

ෙව න ඕෙන ෙ තමා ඔයාෙග වැෙ ට
අදාල රධාන වචනය අදාල ට
එක
ළ අ ත ගත
ම. හැබැ මතක
යාග න ඔයාෙග Title එක ඉතාම
ආක ෂ ය එක කර ගැ ම ඉතා වැදග
යලා. ෙ ක මත තමා රණය ෙව ෙන
Client ෙකෙන ඔයාෙග Gig ෙවත
යනවද නැ ද යලා,
Add Keyword to Description
ඔයාට ෆ ව එෙ ෙග ඩ ෙල
සා ථක වය ලබ න න ෙහ ද
description එක සකසා ගැ ම ඉතා
වැදග . එතන ඔයාෙග වැෙ ගැන
ස
ණ ෙක සං
තය ඉ ප
කර න ෙවනවා. ෙ ක ආක ෂ ය ම
මත තමා ඔයාෙග Client ෙකෙන ට
ඔයාව Hire කර න ෙහ ෙන කර න
ෙත ෙ . ෙහ ද description එක
එ කම ඔයා කර න ඕෙන ෙදය තමා
ඔයාෙග රධාන Keyword එක හා
අෙන Keyword ෙ ක අස්
සට බස්
සන

එක. ෙ ක ඉතා

ෂමව කර න ඕෙන
description එෙ quality එකට
හා ය ෙන ෙවන යට. අ අර ක
ග ත Social Media Cover
Design යන වචනය ෙ ක අස්
සට
බස්
සනව න කර න ඕෙන
Description එෙ
ම වා ය
පෙ , නැවත මැද හ ෙ හා අවසාන
හ ෙ ෙ වචනය අ ත ගත කරන එක.
වැ ය දා න ෙය හැමෙ ම අ
ෙව න
ව . ඒ සා ෙ වැෙ
ක පනාකා ව කර න ඕෙන. හැබැ
මෙවලාවක
වතාවකට වඩා ඇ
කර න කර න එපා. ඒක හා දායක
යාව මතක යාග න.

Add right Keywords to Tags
ඔ න මම ක
වව ෙ ද Keyword
List එක හදාෙගන ඒවෙග ෙහ දම 5
ෙත රාග න යලා,

5 අ ත ගත කර න

ව . අ න ඒක
මම ඒ ගැන ෙහ දට ෙහ යලා බල න
ෙ . Tags 5 කට වඩා ඇ ළ කර න
බැ බව මතක යාග න. Tags ව
තමා ඔයාව client ලට රාවරණය ම
ෙව ෙන.

Keyword also appear in the
url
ඔයාෙග
එෙ url එක සැක ම
රණය ෙව ෙන ඔයාෙග Title එකට
අදාලව . ඔයා ඔයාෙග Title එක
වැර ව ඇ ල කෙල ෙම න ෙ
url එක සැකෙස ෙන ඒ සදහා
ෙය දාග
වචන අ සාරෙය . දැ අ

social media cover design

යන එක ෙ ට
එකට දා
සා
url එෙ ඒ වචනය අ වා අ තරගත
ම automatically ෙවනවා.
ෙ ක ඔයාෙග
එක අදාල
keyword එෙක ඉහ ම

ෙප
ෙදය .

කර න ෙල

බලපෑම

කරන

Image Optimization with
Keywords
ඔයාලට

ව
වලට අදාලව
Images එක කරන ට ඒවෙ න
වලට අ ඉහත ෙත රග
Keywords ඇ ල කර න. ෙමක
හැබැ කර න කර ෙ ද Computer
එෙක අදාල pictures සකසා ග න
ෙක ටම . හැබැ Image Names
ෙග ඩ ගට ඇ ල කර න ය න එපා.
වචන 3-4 උප ම ඇ . ෙ ක gig
seo වල වැදග ෙවන
ම tip එක .

3 Make Trustworthy clients
උ
මම ය වැඩ ක හ යට නානම
දැ ඔයාට 70
තර චා ස්
එක
ෙයනවා ඕඩ එක ලැ මට. ඒකට
ෙහ ව තම , Fake order හ යට
%

කරලා ෙයන සා 5 star ratings
වෙ ම ෙහ ද postive review ඔයාට
ම Gig එකට අදාල title,
description, tags වෙ ෙ ව
හ යටම
ම. ෙ
ව ෙන කර
buyer request නපතා බලලා
හ යටම දානවන ඔඩ 2-3 ව අ වා
ෙස කරග න
ව . ඕඩ ෙස නාට
වැඩ නෑ ඔයා ඒවා හ යට කෙ
නැ ෙන . හ ෙ ව ඔයාෙග වැෙ
ගැන client ස
ෙන negative
feedback එක එෙහම ෙන
ඔයාට ආෙය ෙ ෙය න Fiverr
first page එකට යා ඕඩ එක ව
න ආෙය ග න ලැෙබ ෙන නෑ. ෙ
සා ලැෙබන වැෙ client එ ක
ෙහ දට කතා කරලා ගානට ෙවලාවට
ෙහ දට කර න ඕෙන.
එයාට ඔයෙග වැෙ ගැන satis ෙවලා 5
star rating එ ක ෙහ ද review

එක ආවා ය ෙ ඔයාග වැෙ හ .එක
ඕඩ ෙද න බලපානවා වෙ ම Fiverr
rank එක උඩට ය න ෙල වටම
බලපානවා. ෙ වෙ නැවත නැවත ඕඩ
ඔයාටම ෙදන ශ්
වාසව ත client ලා
ම ඔයාෙග
එක අර ව Keyword
වල උඩට එ න අ වා බලපානවා. ඒ සා
ආෙය
ය ෙ ලැෙබන වැෙ උප ම
ෙහ දට කර න.
4 Increase your conversion rate
සාමා යෙය buyer ෙකෙන එෙහම
නැ න client ෙකන ඕඩ එක
ෙද න ක
එයා seller ලා ප ෙදන
එ කම කතා කරනවා. එෙහම කතා කරලා
වැෙ ගැන උප ම සාධාරණය කර
යලා තන seller ෙකෙන ට තමා එයා
ඕඩ එක ෙද ෙ . ෙමතන seller
ෙකෙන ෙ conversion rate එක
ය ෙ එයා එ ක ෙක පමණ buyer
ලා රමාණය Message කලාද එ
ෙදෙන ඕඩ එයාට
නද යන එක.
අ ත ඔයාට buyer ලා 10 ෙදන

message කරලා ඒෙක එකම
එ ෙකෙන ඕඩ එක
න යලා,
එෙහන ඔයාෙග conversion rate =
10%. ෙම න ෙ conversion rate එක
වැ ෙව න වැ ෙව න තමා ඔයාෙග
අර ව keyword ව
උඩට එ ෙන. ඒ
සා ඔයාට message කරන buyer ල
එ කස
ෙ දනය උප ෙම කරෙගන
ඉ න ෙවනවා වෙ ම ඕඩ එක ෙදන
දයටම කතා කරග න ෙවනවා.
5 Stay online
සාමා යෙය client ෙකෙන එයාෙග
වැෙ
ව ඉ මනටම කරග න තමා
බල ෙන. එතන ෙග ඩ buyers ලා
Fiverr search කරන ගම ම අදාල
වැෙ ට අදාලව Active sellers ලා ක ද
ඉ ෙන යල ෙබ ෙහ ට ෙස යා
බලනවා. ෙ
සා ෙග ඩ Active
එෙහම නැ න Online ඉ න seller
ෙකෙන ට ෙප වා ය අ ෙවනවා. ඒ
වෙ ම බය ෙකෙන හ ම කැම
seller ෙකෙන වැෙ ට අදාලව ඉ ම

reply කරනවන . ඔයාල
ව තර
Fiverr Active ෙවලා ඉ න. ඔයාට
ව Fiverr mobile app එක ඔයාෙග
ස්
මා
රකථනෙ Install කරගන ඔයා
ලැ එක
හ ෙක
ට එක
හරහා අ ත ජාලයට ස බ ධ ෙවනවා
න ෙව ර සෙ එක ටැ එකක
හැමෙවලෙවම Fiverr.com වලට ෙල
ෙවලාම ය න. ෙ
යට Online ඉ න
එක Fiverr search rank එකට
බලපානවා.
6 Become a higher level seller
සාමා යෙය අ හැෙම ම ද නවා
Level one seller, Level two seller
වෙ ත ෙවකට ආවම අෙන අ
ෙසල ෙකෙන ට වඩා එයාලට ඕඩ
එනවෙන යන කතාව ඒකට රධනතම
ෙහ ව එයාලා Fiver search result
එෙ උඩම එෙහමත නැ න පළ
ෙ
ම. ෙ ෙහ ව තමා එයාට ඕඩ එ න
ෙල වටම බලපා ෙ . ඔයාල එන
ඕඩර◌්
හ යට කරෙගන ෙහ ද

එක
එ ක Level 1, 2 ආෙව
එත
එහාට ගමන අ ශය කා යබ ල .
ඕඩ එ න ග නවා කරග න බැ
තරමට. ඒ වෙ ම ෙමෙහම level up ම
අර ව Keyword වලට ඔයාෙග
උඩටම අර එ න සම ෙවනවා. ඔයා
ක
අ
ව gig seo part එක
හ යටම කෙල අදාල search result
එෙ 1,2,3 යන ස්
ථානවල ඉ නවා
යත . ෙමෙහම level up ෙව න ඉ
ක ක ට ක නම ෙවනා. කාලය
යනක ඉවස ඉනන ඕෙන. ඒ සා
වැෙ බාෙගට කරලා නව ව න එපා. ඒ
වෙ ම ෙමෙහම Level up
ගම ම
එක පාර ඕඩ වල අ ව ෙවනවා. ඒෙ
ඇ තෙ
ම න මම ද ෙ නැහැ.
සාමා යෙය level one seller
ෙකෙන ෙව න ඔයා අවම ෙඩ ල
400 උපය න ඕෙන.
level two seller ෙකෙන ෙව න
ෙඩ ලර 2000ක දල උපය න
ෙවනවා.

7 Promote Your Gigs in Social
media
ෙක ෙය
ෙව ඔයාට
ව ඔයාෙග
ස්
Facebook, twitter, linkedin,
instagram හා pinterest වල promote
කරග න. ෙමතන ඔයාෙග Link එක හල
හල ය න එපා. ෙම කද ඒෙක ඔයා
ෙල ෙව න
ව . ඔයා ෙමත
බල න ඕෙන ඔයාෙග buyers ලා ෙව න
ව අය ෙම න social media වල
ෙම නවෙ තැ වලද ඉ ෙන යලා. ෙ
ගැන තව පැහැ කරලා ෙව , අ
ත ඔයා seo services sell කරන
ෙකෙන
යලා. එතෙක ට ඔයාෙග
service එක ඕෙන ෙවනවා ෙව අඩ
ක ව හා ෙව ස
ගැන උන
අයට. ඉ
ඔයාට
ව Web design
and development වලට උන අය
ඉ න Facebook Groups වලට
ස බ ධ ෙවලා ඒවෙ ඉ න අය එ ක
engage ෙවලා ෙහ
සැෙ ඔයාෙග Gig
එක ගැන ස්
තරය දා න.

ෙමත
ඔයාට
ව ෙව හ යටම
Targeted customers ලා ස
ඔයාෙග
එකට ෙග න ග න . ෙ
අයෙග හ ය හ එෙකෙන හ ඔයාව
ඕඩර කෙල ඉ
ආෙ කතා ඕෙන
නෑෙන. ඔයා ෙග ඩ……. Facebook
තර ම ෙනෙ අෙන සමාජ ජාල වල
ෙව අ
එක එක niche වලට ෙවන
ෙවනම ගැලෙපනවා.
හැමෙවෙ ම ඔයා buyer ෙකෙන
තන
යට තලා බල න. ඊට පස්
ෙස ඒ
ගැලෙපන buyer ලා ෙහ යාග න තමා
ඔයා ෙ සමාජ ජාල භා තා කර න ඕෙන.
ක ඔයාෙග brand එකට facebook
page, facebook group, linkedin
profile, twitter account, instagram
profile එක හදාෙගන ට ප යටන
වැඩ නැහැ. දැ බල ඔයාෙග Fiverr
gig ranking එකට ෙක ෙහ මද ෙ
social media වල promote කරන එක
බලපා ෙ
යලා,
ඔයා gig එක ෙවන social media වල
share කරග න ෙක ට automatically
fiverr එකට ඒවාෙය ෙසනග ගලා

එනවා. එතෙක ට ෙව ෙ එයාලෙග ෙව
අඩ යට තව
ස්ගලාෙගන ඒම
හරහා එයාලෙග business එක ෙන ෙ
promote ෙවන එක. එතෙක ට එයාලෙග
ෙව අඩ ෙ alexa rank එක ෙග ඩ
අ ෙවනවා. ඒක එයාලට ෙල වා ය .
තව ෙව ෙ social media අ
ෙ ෙන ඇ ල ඉ න ඕෙනම seller
ෙකෙන ට ගාන ෙගවලා service එක
ග තා යලා. ෙ හැම ඕඩෙ
ම 20%
එයාලෙග account වලට යන සා
සමාගෙ ආදායම එ න එ න වැ
ෙවනවා. ෙ
ස ෆ ව එක කැම
ඔයාල Gig promote කර න සමාජ ජාල
ෙය දාග නවට. ෙ
යට කරන අයෙග
rankings අ අර කතා කර keywords
වල උඩට එ න බලපානවා.එ සා ඔයාලා
එක වැර ව හදල ඉවර නාම ඒවා
මම අර ව යට තලා සමාජ ජාලවලට
ෙබදෙගන ෙ ම ෙස කරග න.

(ෙවන වැදග ක

)

• ඔබට ෆ ව වල සෑ මට
වන තව
ඕඩ ෙද න බලපානවා වෙ ම Fiverr
search rank එක උඩට ය න
ෙල වටම බලපානවා. ෙ වෙ නැවත
නැවත ඕඩ ඔයාටම ෙදන ශ්
වාසව ත
client ලා ම ඔයාෙග එක අර
ව Keyword වල උඩට එ න අ වා
බලපානවා. ඒ සා ආෙය
ය ෙ
වැෙ උප ම ෙහ දට කර න.
ඔබට ෆ ව වල සෑ මට
ව
හතම
එකම category එක
ළ සෑ ම
කර න. ෙමෙහම කලාම ඔබ ඒ
category එක ළම ෙග ඩ ම
රාවරණය ම ෙවනවා තර ෙනෙ
ව
එකකට හ ඕඩ එ න චා ස්
එක
මාණය ෙවනවා.
එක ලග යන

ෙස එක ම හදාග න

එක අෙ

රධාන මාතෘකාෙව කතා කර
search terms වල ඉහලට එනවා
යල • අෙන වැදග ම ෙ තමා gig
title, gig images වෙ ඒවා ආෙය
ෙවනස්
කර න එපා යන එක. ෙම කද
ඒක අෙ gig ranking වලට
ෙකලෙවන ෙදය . ෙම කද ඔයා title
ෙවනස්
කල gig url එක ෙවනස්
ෙව ෙ නැහැ. ඒ සා url ෙය ෙන
ම
ට ට එකට සා ඒක ඔයාෙග
වලට අ භවා ව තමා
බලපා ෙ . Image වලට ෙ ක
negative යට තමා බලපා ෙන. ඒ
සා
title, image ෙවනස්
කර න එපා. Tags, description
න ඔයාට පස්
ෙස ෙවනස්
කරග න
ව . ඔයා ෙත රග
tags වලට
අදාලව ranking වල ෙවනස ෙ න
නැ න ෙවන tags ක දාලා ඒවාට
අදාලව description එක ෙවනස්
කරග න. මමන
ය ෙ ෙමෙහම

ආය ෙවනස්
කරනවට වඩා GIG එක DELETE
කරල අ
TITLE. DESCRIPTION.
TAGS එ ක අ
GIG එක හදන එක
ෙහ ද
යල.
වැදග >>>
>අ
ෙදය කර න බල න හැම ස්
ෙසම
ෙ ක ODER එ න ෙල බලපෑම කරනවා.
>ඉ ම
ODERS DELIVER කර න,එන
ෂණෙය MESSAGE වලට REPLY
කර න.
> ODER එක සා ථක කර ග න වෙ ම තව
ODERS ග න BUYER එ ක හදව කතා
කරන එක වැදග .
> ෙක ෙවලාවකව BUYER ෙග DIRECT
CONTACT DETAILS (Facebook.email.Skype) ඉ ල න එපා ෙම කද FIVERR
එෙක BANNED කරනවා.
> හැ සැම ට ONLINE ඉ න ORDERS
එ න වැ ස බා තාව
ෙයනවා.

හ එෙහන මෙග ebook pc & phone එක
mix type කරල ෙය ෙ . .font .page
ක ෙවනස්
ඇ .
හ එෙහන අවධාෙන එක අර
ෙ කට අතගහ න.
ඔබට ජය....!!! [SMB]

