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ทำเงินออนไลน์ได้จริงจากตลาด Kindle eBook Business สร้าง Passive Income
ได้จริงจากตลาด Kindle eBook Business แบบ Quality Books ซึ่ง eBook
เล่มนี้จะสอนคุณลุยตลาด Kindle eBook & CreateSpace เพื่อสร้าง Passive
Income แบบละเอียดยิบ
ด้วยเนื้อหาที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง
เนื้อหาอัดแน่นด้วยเทคนิคตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์ไปจนถึง Expert
สำหรับตลาด Quality eBook ตั้งแต่แนะนำตลาด Kindle eBook,
ตลาดไหนขายดีเรามีคำตอบ, แนะนำการตั้งชื่อ eBook ให้โดนใจ, แหล่ง Outsource
ในการจ้างเขียน eBook, ปกหนังสือแบบไหนที่ขายดี (eBook cover), การเขียน Book
Descriptions เพื่อเชิญชวนให้ซื้อ eBook ของเรา, Step-by-Step upload
หนังสือขึ้น Kindle System, แผนโปรโมทแบบต่าง ๆ
เพื่อให้หนังสือของเราขายดียิ่งขึ้น Step-by-Step การสร้างหนังสือเล่มด้วย
CreateSpace และ Real Cast Study: หนังสือ Make Money Online
เล่มแรกที่สร้างรายได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันกว่า $1000 ซึ่ง eBook
เล่มนี้จะสอนคุณให้สามารถสร้าง Passive Income จากตลาด Kindle eBook Business
ได้จริง..!! eBook คู่มือการสร้าง Passive Income With Amazon Kindle &
CreateSpace ประกอบด้วย:PDF eBook step-by-step guide จำนวน 114 หน้า อ่านด้วย
Adobe Acrobat Reader x 1 ชุดไฟล์ Word Document สำหรับใช้ในการ Format
ไฟล์ต้นฉบับของเราให้อยู่ในรูปแบบของ Amazon Kindle มูลค่า $5Resource
ที่ใช้ในการแปลงไฟล์ Word Document ให้เป็นไฟล์รูปแบบ Mobile เพื่อใช้
Upload เข้าสู่ระบบ Amazon Kindle Direct Systemรายชื่อของ Outsource
ที่ผู้เขียนได้ใช้จริงในทุก ๆ จุดของการทำ Kindle eBook เพื่อสร้าง Kindle
eBook Business ไม่ว่าจะเป็น Outsource การเขียน content ใน eBook
หัวข้อต่างรายชื่อของ Outsource ที่ใช้ในการออกแบบปกหนังสือ (eBook
Cover)รายชื่อของ Outsource สำหรับจ้างเขียน eBook ของเรารายชื่อของ
Outsource สำหรับการตรวจ grammar & proofread สำหรับ eBookรายชื่อของ
Outsource สำหรับแปลงไฟล์ของเราเป็นไฟล์ format ที่เหมาะกับ KDP รวมถึง
Outsource สำหรับการสร้างปกสำหรับหนังสือ Print-on-Demand ในระบบ
CreateSpace โดยมูลค่าทั้งหมด ประเมินค่าไม่ได้
เพราะมาจากประสบการณ์จริงในการลองผิดลองถูกเพื่อสร้าง Passive Income
จากธุรกิจ Kindle eBook BusinessFacebook Group
ลับสำหรับถำมตอบปัญหำที่เกี่ยวกับกำรสร้ำง Passive Income ด้วย eBook
และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Passive Income ที่ผู้เขียนได้ศึกษามา
สามารถนำมาแชร์ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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Year Book, Trotting and Pacing
Hidden - 101 Amazing Facts You Didn't Know
Did you know the the first draft of manuscript was written "off and on for 18
months"? Or, did you know Catherine did a happy dance when she found out that
"Spin" debuted at number fifteen on the Globe & Mail Canadian best-seller list.
What are the amazing facts of Hidden by Catherine McKenzie? Do you want to
know the golden nuggets of facts readers love? If you've enjoyed the book, then
this will be a must read delight for you! Collected for readers everywhere are 101
book facts about the book & author that are fun, down-to-earth, and amazingly
true to keep you laughing and learning as you read through the book! Tips & Tricks
to Enhance Reading Experience • Enter "G Whiz" after your favorite title to see if
publication exists! ie) Harry Potter G Whiz • Enter "G Whiz 101" to search for entire
catalogue! • Tell us what title you want next! • Combine your favorite titles to
receive bundle coupons! • Submit a review and hop on the Wall of Contributors!
“Get ready for fun, down-to-earth, and amazing facts that keep you laughing &
learning!" - G Whiz DISCLAIMER: This work is an derivative work not to be confused
with the original title. It is a collection of facts from reputable sources generally
known to the public with source URLs for further reading and enjoyment. It is
unofficial and unaffiliated with respective parties of the original title in any way.
Due to the nature of research, no content shall be deemed authoritative nor used
for citation purposes. Refined and tested for quality, we provide a 100%
satisfaction guarantee or your money back.
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