
Clicker မ်ား စတင္၍ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား Click ႏွိပ္ႏုုိင္သည့္ 

သတင္းေၾကျငာခ်က္ 
၁။ ေၾကာ္ျငာအမ်ဳိးအစားမ်ား၏ ျခားနားမႈ 

Ø Onocoro Member မ်ားသည္ Onocoro Site အတြင္းရိွ ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ Change Everyday 
Advertising အတြင္းရိွ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား Click ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။ 

Ø Clicker မ်ားမွ Click ႏိွပ္၍ရေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားမွာ Change Everyday Advertising အတြင္းရိွိ 
ေၾကာ္ျငာမ်ားသာျဖစ္သည္။  
(Member ႏွင့္ Clicker မ်ား တိုုးပြားလာပါက တိုုးပြားသလိုု ေၾကာ္ျငာမ်ားလည္း တိုုးပြားလာမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။) 

Ø အားလုုံးေသာ Clicker မ်ားက Click လုုပ္ေသာ္လည္း ေၾကာ္ျငာမ်ား ေပ်ာက္သြားျခင္း မျဖစ္ပါ။ 
၂။ Clicker ကိုု တိုုက္ရုုိက္မိတ္ဆက္ေပးသည့္အခါ ၁၂% ရရိွႏိုုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

Ø Clicker သည္ Clicker ကုုိ မိတ္ဆက္ေပး၍ မရပါ။ Member ကသာ မိတ္ဆက္ေပးရပါမည္။ 
Ø Clikcer မွ တိုုက္ရုုိက္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ Member သည္ Clicker က ေၾကာ္ျငာတစ္ခုုကုုိ ႏိွပ္လွ်င္ 

ေၾကာ္ျငာတန္ဘိုုး၏ ၁၂% ကိုု ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၃။ Member မ်ားသည္ Clicker မ်ားကုုိ သတ္မွတ္ခ်က္ အေရအတြက္မရိွ စုုေဆာင္းႏိုုင္ပါမည္။ 

Ø Member မ်ားက Clicker ကုုိ စုုေဆာင္းရာတြင္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ျဖစ္ စုုေဆာင္းႏိုုင္ပါသည္။ 
Ø Member သည္ Clicker မ်ားက Click လုုပ္သည့္ Point မ်ားကိုု ခံစားခြင့္ရရိွႏိုုင္ပါသည္။ 

 

Question & Answer  အေမးအေျဖက႑ 
Q1. Clicker မွ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား Click လုုပ္သည့္အခါ Member မ်ားမွ Click လုုပ္ႏိုုင္မည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား 

ေလ်ာ့နည္းသြားမည္လား။ 
A1. Member သီးသန္႔ ၊ Member ႏွင့္ Clicker မ်ားက အတူတူ ႏိွပ္၍ရေသာ ေၾကာ္ျငာ (၂)မ်ဳိး ရိွပါသည္။ 
 Member သီးသန္႔၊ Member ႏွင့္ Clicker အတူတူ Click ႏိွပ္ေသာ္လည္း ေၾကာ္ျငာမ်ား ကုုန္ဆုုံးသြားျခင္း 

ရိွမည္မဟုုတ္ပါ။ 
 
Q2. Member တစ္ဦးမွ Clicker ကုုိ မိတ္ဆက္ေပးရာတြင္ မည္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္ ရိွပါသနည္း။ 
A2. Clicker မွ Click ႏိွပ္သည့္အခါ ေၾကာ္ျငာတန္ဘိုုး၏ ၁၂% ကိုု Member မွ ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
Q3. Member တစ္ဦးႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ Clicker အေရအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ရိွပါသလား။ 
A3. သတ္မွတ္ခ်က္ မရိွပါ။ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပပါသည္။ 
 
Q4. Clicker မွ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃)ရက္မွစ၍ Click ႏိွပ္ႏိုုင္ခဲ့လွ်င္ ႏိုု၀င္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလ ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလမ်ား 

တြင္ အဖြ႕ဲ၀င္ထားေသာ Member မ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ Click ႏိွပ္ႏိုုင္မည္နည္း။ (ID & 
Password သည္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရရိွႏိုုင္မည္နည္း) 

A4. ႏိုု၀င္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ဇန္န၀ါရီလမ်ားတြင္ အဖြ႕ဲ၀င္ထားေသာ Member မ်ား၏ ID ႏွင့္ Password 



မ်ားကိုု Clicker မ်ား Click ႏိွပ္ႏိုုင္သည့္ အခ်ိန္မတိုုင္မီ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
Q5. Clicker မ်ား စႏိုုင္မည့္ (၂၃.၁.၂၀၁၅) တြင္ ေၾကာ္ျငာ ဘယ္ႏွစ္ခုု ၾကည့္၍ ရႏိုုင္မည္နည္း။ 
A5. ေၾကာ္ျငာအခုုေရ ၂၀၀ ခန္႔ ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း Member မ်ား တိုုးပြားလာမႈေပၚ မူတည္၍ ေၾကာ္ျငာ 

အေရအတြက္ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလတြင္ ေၾကာ္ျငာအခုုေရ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ကုုိ ၾကည့္ႏိုုင္ရန္ 
အတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ရိွပါသည္။ 

 
Q6. Clicker မွ ရရိွႏိုုင္မည့္ Point ႏွင့္ Member မွ ရရိွႏိုုင္မည့္ Point သည္ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါသလား။ 
A6. Member ႏွင့္ Clicker မ်ား အတူတူႏိွပ္၍ရေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၏ Point သည္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မိိမိ တိုုက္ရုုိက္မိတ္ဆက္ထားေသာ Clicker မ်ားထံမွ ေၾကာ္ျငာတန္ဘိုုး၏ ၁၂%ကိုု ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
Q7. Clicker က ရရိွမည့္ Point Amount ကုုိ ထုုတ္ေပးခ်ိန္နွင့္ Member က ရရိွမည့္ Point Amount ကိုု 

ထုုတ္ေပးမည့္ အခ်ိန္ အတူတူပဲျဖစ္ပါသလား။ 
A7. Point ၏ ရွင္းေပးေသာ Amount Unit မွာ (5000 points) ျပည့္လွ်င္ မည္သူမဆိုု အခ်ိန္မေရြး 

ထုုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
Q8. Clicker ႏွင့္ Member ကြာျခားခ်က္က ဘာမ်ားပါလဲ။ Members မ်ားအတြက္ အထူးအခြင့္အေရးက 

ဘာမ်ားပါလဲ။ 
A8. Members မ်ားတြင္ Bonus အမ်ဳိးမ်ဳိးကုုိ စီစဥ္ထားပါသည္။ Clicker မ်ားတြင္ သီးသန္႔ Bonus မရိွပါ။ 

Clicker မ်ားကိုု စုုေဆာင္းႏိုုင္ေလေလ Member မ်ားအတြက္ အထူးအခြင့္အေရး ရိွေလေလျဖစ္ပါသည္။ 
 
Q9. Member မ်ားမွ ရရိွႏိုုင္ေသာ Affiliate Bonus သည္ Clicker  မ်ားထံမွပဲ ရမွာလား။ 
A9. မဟုုတ္ပါ။ မွားပါတယ္။ Down Member (တိုုက္ရုုိက္၊ သြယ္၀ိုုက္) ႏွစ္မ်ဳိးမွလည္း ရရိွႏိုုင္ပါသည္။ 

ေၾကာ္ျငာတန္ဘုုိး၏ ၁၂% (တိုုက္ရုုိက္) ႏွင့္ ၃% (သြယ္၀ိုုက္)မွလည္း Affiliate Bonus ကိုု ရရိွႏိုုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 

Monthly Gathering Ceremony 

 (၁၁.၁.၂၀၁၅) ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ Monthly Gathering Ceremony တြင္ Clicker တစ္ဦးအား 
ေခၚေဆာင္လာ၍ မ္ိတ္ဆက္ေပးႏိုုင္ေသာ Member တစ္ဦးအား အထူးလက္ေဆာင္ (500 Point) ေပး 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
u Clicker မွ ၀င္ခြင့္ Form ျဖည့္စြက္၍ မွတ္ပုုံတင္အား ျပသႏိုုင္ရပါမည္။  

 
က်င္းပမည့္ ပြဲအစီအစဥ္ 

Ø ေန႔ရက္ - 11.1.2015 ၊ တနဂၤေႏြေန႔  
Ø အခ်ိန္ - (၁) နာရီ Door Open 
Ø ေနရာ - Yuzana Hotel ၊ (၂)ထပ္ 


