
AFFILIATE MARKETING REVOLUTIE – JACKO MEIJAARD 

 

Geld Verdienen op het Internet met Jacko Meijaard, Fabeltje of Realiteit? De Affiliate 

Marketing Revolutie. 

 

"24 Jarige MBO'er Verdient Overal Ter Wereld Honderden Euro's Per Dag, Dankzij 

Het Internet" 

 

Geld verdienen overal ter wereld 

Is het jouw droom om overal ter wereld geld te verdienen? Deze 24-jarige MBO'er uit 

Zeeland doet het. Leef jij al het leven wat je wilt leven? Ben je gelukkig met je 9 tot 5 

bureaubaan? Of ben je werkloos en wil je gewoon wat bijverdienen? 

 

Jacko Meijaard is oprichter en eigenaar van de Affiliate Marketing Revolutie. 

Jacko Meijaard uit Zeeland, 24 jaar, verdient dagelijks honderden euro's door affiliate 

marketing op de juiste manier toe te passen. 

 

Wat is Affiliate Marketing? 

Affiliate marketing is dat je betaalt krijgt door het promoten van andere producten. Jij 

krijgt simpelweg betaald wanneer er iemand via jouw unieke affiliate link het product 

wat jij promoot koopt.  

 

Hierdoor hoef je zelf geen producten te verkopen en op de post te doen of bij klanten 

afleveren. Je hoeft niet eens aan klantenservice te doen. 

http://www.paypro.nl/producten/Internet_Succes_Gidsnl_-_Affiliate_Marketing_Revolutie/19099/47694


 

"Op Een Warme Maandagmiddag Gewoon Naar Het Strand" 

 

Zo kan Jacko gewoon op een warme maandagmiddag naar het strand, en zodoende 

(veel) geld verdienen, zonder dat hij er op dat moment wat voor hoeft te doen. 

 

Het is dan ook geen grap dat Jacko per jaar minimaal 5 keer op vakantie gaat, en hij 

zijn vakantie alweer terug heeft verdiend voordat hij weer thuis is. "Ik leef momenteel 

echt 'the life', en dat had niemand gedacht!", zegt Jacko. 

 

 

Geen opleiding 

"Ik had nooit gedacht dat ik dit zou kunnen. Het is eigenlijk zo simpel... en als ik het 

kan, kan iedereen het! Ik heb totaal geen technische kennis en ben helemaal niet 

speciaal of zo. Sterker nog, ik heb mijn opleiding niet eens afgemaakt en ben 

simpelweg hier mee begonnen! Nu verdien ik meer geld dan mijn oude 

studiegenoten en heb ik ook nog eens bakken met vrije tijd." 

 

Op de volgende pagina geeft Jacko zijn exacte methode waarmee hij dagelijks 

honderden euro's verdient met affiliate marketing op de volgende pagina prijs. 

 

KLIK HIER en ontdek hoe jij dit ook gaat realiseren. Wees wel snel, want de pagina 

kan elk moment offline gaan en dit komt door aantal aanvragen van mensen die 

willen starten met de affiliate marketing revolutie. 
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