
 
 

ක ොක ොමද ඊකේ පටන්ගන්කන් ? 

 

 

 

1. මචං මුලින්ම ඊබේ එකවුන්් එකක් ඕපන් කරපන් - පරණම එකක් තියනවා නං බේසියි. 

2. අලුබෙන් ඕපන් කරපුගමන් එකපාරට ගිහින් අයිටම් ලිස්ට් කරන්න එපා.... $0.99 වබේ අයිටම් එකක් 

බෙකක් ගන්න. (බ ාලර් $4න් $2 බකලබවනවා බන්. ඔව් කමක් නෑ... ෆීඩ්බෑක් බෙකත් ඉේලගන්න.) 

3. එකවුන්් එක සුමානයක් බෙකක් පරණ බවන්න බෙන්න.... ඒ අෙබර් ඊබේ එබක් කරක්ගහන්න. අනිත් 

උන් ලිස්ටින් ොල තිබයන්බන් බකාබහාමෙ බලන්න. ෆාස්ට් අයිටම්ස්ට බමානාෙ බලාගන්න. ලිස්ට් එකක් 

හොගන්න. 

4. බම් සුමාන බෙක අෙබර් පුළුවන් උබනාත් බපාඩ් ක් බහාඳට ලිස්ටින් බටම්්බේ් එකක් ගහගන්න. ඊබේ 

ෆ්රී ලිස්ටින් බටම්්බේ් කියල ගූගේ කබරාත් ඕබන් ෙරම් බහායාගන්න පුළුවන්. 

5. විනාම බේ ෆාස්ට් ෂිපින් කරන 0.99 වබේ කෑලි විකුණන ඩ්බරා්ිපර් බකබනක් බහායාගනින්. 

6. සුමාන බෙබක් ෙව බ ාලර් කීපයක් බහායාගන්න බලන්න. බැරි උනත් කමක් නෑ...ඔන්න බේම 

පටන්ගන්න ෙැන. 👇👇👇 

7. අලුත් ්රයිව් / individual එකවුන්් එබහක අයිටම් 10ක් විෙර ොන්න පුළුවන්. (අනික අලුත් එකවුන්් 

වලට ෆර්ී ලිස්ටින් තියනවා - හැබැයි බෙලින් ෆී එක බපාඩ් ක් වැඩියි. ඒත් එකපාරටම බිස්ටනස්ට එකවුන්් 

එකකට කන්වර්් කරන්න එපා. 

8.  අර බහායාගත්ෙ 0.99 වබේ ෆාස්ට් බෙලින් අයිටම් වලින්, උබේ බපාඩි ලාබබත් අේලලා ඊබේ එබක් එක 

එක අයිටම් කෑලි 10 විෙර ොපන්. (ලිමි් එක අනුව) 

9. එකක් බෙකක් බෙේ බවේී, උබේ අබත් තියන ගාන ඉවරබවේි ස්ටබටාක් 0 කරහන්..... ේලයර්ට කියල 

ෂි් කබරෝලා ඩිලිවර් කරනකන් බලන් හිටහන්... ඩිලිවර් උනාම බයර්ට කියල ෆීඩ්බැක් ගනින්. 

ිකෙවෙකින් ෙේලි රිලීස්ට බවනවා... 

10. අබයත් අර විකිනිච්ච බඩුබව් ස්ටබටාක් වැඩි කරලා ෙහන්. බෙේ උනාම උ  කියපු වැබඩ්ම කරහන්. 

බපාඩ්  බපාඩ්  ලිමි් වැඩි කරගනින්.9 

11.  බේමක් ෙමයි. කාලයක් යනවා ෙමයි. එක රැයින් බකෝිපති බවන්න බෑ. 

12. . අයිටම් 10ක් 15ක් වබේ බෙේබවබගන එේී ඊබේ එකවුන්් එක බිස්ටනස්ට එබහකට කන්වර්් කරහන්. 

ලිමි් ඔබටෝ වැඩිබවනවා... මි උබනාත් බේ් එබක් කස්ටටමර් ෙර්විස්ට චැ් එබකන් ඉේලහන්. කඩ්  බේ් 

නම් බකලින්ම බකෝේ එක ගනින්. 

13. බයර්බේ මැබස්ටජ් වලට පුළුවන් ෙරම් ෆාස්ට් ර්්ලයි කරහන්. කඩ්  බහාඳ නැත්නං grammarly වබේ 

එක්ස්ටබටන්ෂන් එකක් පාවිච්ි කරහන්. ඒක ප්ට !!! 

14. ඔය බේම ගහපන් කාලයක්. මට මෙක විියට උඹ මාෙ 6ක් වබේ ඇක්ිව් බෙලින් කරබගන ගියාම උබේ 

බ්පැේ බ්මන්් එක ඕ ර් එක ආපු ගමන්ම රිලීස්ට බවනවා... 

15.  අන්න බේම පටන්ගනින්. අලුත් ලිමි් ඉේලහන්.... ඊබේ මාක් රිෙර්ච් කරහන්.. ෆාස්ට් බෙලින් අයිටම් 

පුළුවන් ෙරම් ලිස්ට් කරහන්... ඕ බර් එන ෙේලි වලින්ම ඩ්බරා්ිපර්ට බගවහන්.... 

16. ඕ ර් ෆබලෝඅ් කරහන්. බක්ස්ට වලට බේ් එබක් උත්ෙර ියන්. 

❌❌❌බෆ්ක් අයිටම් වලින් වැඩිපුර බහායන්න පුළුවන් කියල කෑෙර බවලා ඒවා ලිස්ට් බනාකර හිටහන්. 

❌❌❌ බපාලිසි වයබේ් බනාකර ඉන්න බලහන්. 

17. වැබඩ් බගා  ගිබයාත් බවේ එකක් ඕපන් කරහන්. බගා  ගිබයාත් බනබම්.... අර උ  කියන විියට 

ඉවසීබමන් කබරාත් බ ෆා බගා  යනවා. 

18.  ෙනියම බවේ එකක් කරන්න අමාරු නම් අඩුවට කරන එබකක්බගන් කරගනින්. බමාබකෝ උඹට බටා් 

බලවේ බවේ එකක් ෙැනට අවේය නෑ.. ඔන්ලයින් ්රෙන්ස්ට එක බපන්නන්න බවේ එකක් තිේබම ඇති. 

පස්ටබස්ට බහාඳ එකක් හොගන්න පුළුවන්. (පස්ටබස්ට බවනස්ට කරන්න පුළුවන් විියට කරගනින්) 



 

 

 

19.  බවේ එබක් ලිස්ට් කරේී ඊබේ ෆී ්රෙන්බටජ් එක අඩු කරලා ෙහන්. අනික උඹ බහාඳ ෙර්විස්ට එකක් 

බෙනවා නං උබේ රිටන් කස්ටටමර්ලා උබේ බවේ එකට එයි. එන්න උන් බකාබහාමෙ උබේ බවේ ඇඩ්රස්ට 

එක ෙන්බන්.... ඒක බමබහමයි කරන්බන්... උඹට පුළුවන් රිජිස්ටටඩ් බිස්ටනස්ට එකවුන්් ඩීබ්ේස්ට බවනස්ට 

කරන්න ඕබන් බවලාවක. අන්න බේම. උඹ ගත්ෙ බ ාබම්න් එබකන් ඊබම්ේ එකක් හොබගන 

(support@domain.com වබේ) ඒක ඇඩ් කරන්න.... ෙැන් කස්ටටමර්ලට බ්නවා උබේ බවේ ඇඩ්රස්ට එක.... 

අඩුවට ගන්න ඕබන් එකා උබේ බවේ එකට එනවා. (මලාට මැබස්ටජ් එබහක උබේ බවේ එකක් ගැන ඊබේ 

එබකන් එළිබේ බිස්ටනස්ට එක කරන්න කස්ටටමර්ට කොකරන්න එපා) 

20. බවේ එකට ඊබේ එබක් වබේ ඕ ර් එන්බන් නැතිබවයි... එත් උබේ ඔන්ලයින් බරපියුබටෂන් එකට ඒක 

බහාඳයි. 

21.  බවේ එකටත් ඕ ර් එකක් බෙකක් එන්න ගත්ෙම ෙේලිත් අබත් තිබයේී ඇ් එකක් ගහපන්. ඇපේ 

ඇන්ඩ්බරෝයිඩ් බෙකට. පේලිෂ් කරහන්. 

22. ෙමහර උන්ට බවේ එබකයි ඇ් එබකයි ඕ ර් 5ක් නෑ මාබෙකට. හැබැයි ලක්ෂ 5ක් 6ක් වියෙම් කරලා 

බවේ ඇ් ගහන්න හෙනවා.... මල විකාර මුල ස්ටබ්ජ් එබක්ී බවේ එකයි ඇපයි හයිඑන්ඩ් එකක් බවන්න 

ඕබනම කියල නෑ. 

23. උඹට බවේ එබක් ෙවෙකට ඕ ර් 10ක් විෙර එේී බවේ එක ්බරාබෆෂනේ හයිඑන්ඩ් ලුක් එබහකට 

කරගනින්. 

24. බම් ස්ටබ්ජ් එකට එේී උඹට ෙව උපබෙස්ට ඕබන් නෑ... උඹ ෙන්නවා කරන්න ඕබන් බමාකේෙ කියල... 
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