
 

1 | P a g e  
 

 شرطبندی از بردن سود برای مهم ی توصیه 14

 کردن شرطبندی برای راهنمایی و توصیه 14
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 . باشند مفید برایتان امیدواریم اند، شده گردآوری سایت اعضای توسط راهنمایی این از بسیاری

 

 .میکنید استفاده مسابقه یک از را ممکن ضریب بهترین همیشه شوید مطمئن .1
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. بپیوندید ما جمع به یا و کنید پست مقاله همین زیر رید،دا کردن شرطبندی ی درباره سوالی گونه هر اگر
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 .میکنید استفاده مسابقه یک از را ممکن ضریب بهترین همیشه شوید مطمئن. 1

 در. کنید تتو را آن کنید، فراموش است ممکن هم باز اگر حتی!  شود حک ما پیشانی روی باید نکته این

 عدم برای)  ای بهانه ما و هستند شمار بی شرطبندی ی زمینه در فعال های وبسایت تعداد حاضر حال

 بیشتری شانس همواره شما ممکن، های گزینه بهترین از استفاده با. داشت نخواهیم(  ضریب بهترین یافتن

 روز در بیشتر امتیاز یک فقط تنها راگ اما برسد، نظر به افتاده پا پیش ای مسئله شاید. دارید برد برای

 فقط ما مواقع، از بسیاری در!  کرد خواهید کسب سال یک طول در بیشتر امتیاز هزار نزدیک کنید، کسب

 در ضرایب ی مقایسه ی درباره موجود ی مقاله!  است اشتباه این اما. میکنیم کار شرطبندی سایت یک با

 توصیه از مملو و شده رسانی روز به همواره مقاله این. کنید عهمطال را برد احتماالت و مختلف های سایت

 .است مفید آماری های

 

 استفاده احسن نحو به(  سایت توسط شده ارائه های فرم)  رایگان های شرطبندی از. ۲

 .کنید

 با. هستند بنگاه منافع جهت در آنها همواره که دارد وجود رایگان های شرط به نسبت غلط ی فرضیه این

 احساس میبینند، خود فکرهای اتاق در را ها فرم این ۱۰ از ۱ برد احتمال وقتی نظرم به اما حال این

 عنوان به ما زیرا کنیم، نگاه جایزه یک عنوان به رایگان های بینی پیش به باید. داشت خواهند متفاوتی

 خود پول همانند ستدر رایگان های شرط از. نمیکنیم دریافت رایگان را چیزی هیچ واقع در کاربر

 اریگذ سرمایه ارزش که ببینید فرمی تا کنید صبر ندهید، دست از را رایگان بینی پیش فرم. کنید محافظت

 جدی را میدهد ارائه شما به بنگاه که رایگانی بینی پیش های فرم. ماست با برد! نکنید عجله. باشد داشته

 .بگیرید

 

 پول پرداخت باز"  ی گزینه مانند میکند، فراهم اشم برای سایت که هایی آپشن تمامی از .۳

 . کنید استفاده" 

 گزینه از مناسب فرصت در کنید سعی هستید، اش نتیجه منتظر که دارید ای شرطبندی فرم اگر باال، همانند

 روی بر اگر کند، دیکته شما به را چیزی بنگاه که ندهید اجازه. کنید استفاده"  پول پرداخت باز"  ی

 شرطبندی ورزش این در تاحاال شما ولی دارد وجود"  پول بازپرداخت"  ی گزینه زنان بال نت قاتمساب

 کامال را ورزشی رویداد که کنید استفاده گزینه این از زمانی فقط. بگیرید نادیده را آپشن این اید، نکرده

 .بدید انجام شرطبندی رویداد آن مسابقات روی بر دارید قصد و میشناسید

 

 .کنید استفاده شرطبندی برای مجزا بانکی حساب یک از همیشه. 4

 همه. کنیم جدا را مان عادی زندگی های هزینه از را مان شرطبندی به مربوط های تراکنش همواره باید ما

 آن کردیم، پرداخت را آنها های هزینه تمام که وقتی کنیم، عمل آنها به باید که داریم تعهداتی روزانه ما ی
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 حساب یک. بگذاریم کنار را بکنیم شرطبندی صرف میخواهیم که پول از مقداری میتوانیم که تاس وقت

 این. کند دهی سازمان را ما مخارج سی.بی.اس.اچ و بارکلیز بانکی حساب همانند میتواند مجزا شرطبندی

 سود کار این مانجا با چقدر میشوید متوجه که است وقت آن کنید، جدا هم از کامال را خود مخارج و خرج

 اعضای. دهید افزایش میکنید کسب شرطبندی از که پولی با را تان بانکی حساب میزان کنید سعی. اید برده

 و شرطبندی مختلف های روش که شدند موفق زیاد، های بحث طی در اخیر، سالیان طی OLBG انجمن

 .کنند آوری جمع را الزم مالی های توصیه

 

 .نکنید شرطبندی را تان موجودی از مشخصی رصدد یک از بیشتر وقت هیچ. ۵

 با ها فرم از برخی قطعا. بکنید بینی پیش فرم هر صرف را تان پول از کمی مقدار فقط که است بهتر

 به. کرد نخواهید چندانی ضرر باشید، کرده آنها صرف را کمی مبلغ شما اگر و بود خواهند همراه شکست

 ۲ تا ۱ میزان به را شرط هر روی شده صرف مبلغ یابد، می ایشافز شما بانک موجودی که نسبت همان

 .اید کرده محافظت حسابتان موجودی درصد ۹۹ الی ۹۸ از شما کار، این با. دهید افزایش درصد

 

 ورزش آن قوانین منظور)  بگیرید یاد کامال را آن و کرده مطالعه ورزش یک ی درباره .۶

 ( است

 در حاال. میگرفتید یاد بهتر و بیشتر بقیه به نسبت را درس یک هم، رفتید می مدرسه به که زمانی در قطعا

 آن در شما که دارد وجود ورزشی قطعا. باشد شما راه راهنمای باید ای توصیه چنین هم شرطبندی دنیای

 که مقاالتی از حتما. میکنید دنبال را آن های رویداد و داشته عالقه آن به بیشتر داشته، بیشتری اطالعات

 اسب و فوتبال ورزش روی بر شرطبندی های وبسایت بهترین شامل آنها. کنید استفاده کردیم آماده برایتان

 گرفتن یاد و آموختن به. کنند کمک کردن بینی پیش فرایند در شما به میتوانند ها دانسته این. هستند دوانی

 .کنید پیدا دست سودمند شرطبندی به آن از بتوانید تا ادامه خاص ورزش یک آن

 

 .بشناسید را موجود شرطبندی های آپشن تمامی کنید سعی .۷

 در سایت که هایی آپشن که تمامی آیا کردید، انتخاب شرطبندی برای ورزش یک شما فرض بر خب،

 روی بر مختلف آپشن ۱۵۰ تقریبا من فوتبال، در مثال، عنوان به ؟ شناسید می را میدهد قرار شما اختیار

 ای ویژه جایگاه از ها گزینه این از بسیاری. ام دیده اروپا قهرمانان لیگ ی هفته سطو های بازی

 میتواند کنید، مطالعه آن روی بر و کرده انتخاب را مناسب ای گزینه بتوانید اگر بنابراین هستند، برخوردار

 .برسید سوددهی به شوند، می ضرر دچار ناآگاهانه کاربران ی بقیه که حالی در
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 .بگذارید میکند، تعیین هارا ضریب که کسی و سایت ی گردآورنده جای را ودخ .۸

 یا هیل، ویلیام ،۳۶۵بت های سایت مسئول شما که کنید تصور که است این دارد وجود اینجا در ای توصیه

 رویداد یک به چرا که بشوید متوجه و گذاشته آنها جای را خود کنید سعی هستید، دیگری وبسایت هر

 مسابقه میزبان اینکه با منچستریونایتد برد برای ها ضریب که بگویید خود با شاید. است شده داده بها اینقدر

 میپذیرید؟ را بدهند پیشنهاد بهتری شرایط با شما به دوستانتان که شرطی آیا ولی میباشد، کم خیلی است،

 داشته همراه به سود شانبرای شرایطی هر تحت که میدهند قرار طوری را ضرایب شرطبندی های بنگاه

 از بسیاری. اند شده تعیین شود، گذاری سرمایه آنها روی بر است ممکن که پولی به توجه با ضرایب. باشد

 بسیار روش که میکنند انتخاب گذارد، ارزش رویدادی روی بر بنگاه آنکه از پیش OLBG کاربران

 توسط ضرایب که هنگامی. دهید قرار ایتانه بینی پیش ی سرلوحه را این هم شما باید و میباشد موثری

 برد ضریب شما اگر. شوید متوجه را سایت و خود ضریب اختالف میتوانید شما شد، تعیین بنگاه

 آن که است وقت آن داد، ارائه را ۲.۷۵ ضریب شما به سایت و کردید فرض ۲.۲۵ را منچستریونایتد

  .دارد کردن گذاری سرمایه ارزش شرط

 

 .باشد امان در تان موجودی تا کنید استفاده OLBG وبسایت های توصیه از. ۹

 سرمایه انداختن خطر در بدون که دهد می شما به را امکان این " OLBG “  سایت دادن توصیه"  بخش

 عملکرد ی نحوه میتوانید بگیرید، جدی را ها بخش این اگر. کنید امتحان را هایتان استراتژی خود،

ی شرطبند در خود توانایی میتوانید کردن، امتحان و تمرین با. ببییند را انتخابیتان های گزینه ساالنه/ماهانه

 .برسید سوددهی به و داده ارتقا را

 

 .کنید امتحان زمان طول در را خود های استراتژی. 1۰

 انزم خود استراتژی به. بود خواهد مرحله آخرین آن"  سوددهی"  میکنید، استفاده سیستمی یا روش هر از

 .کنید امتحان را ها استراتژی همواره و دهی تغییر را شرایط کنید، شرطبندی پایین مبالغ بدید،

 

 .بگیرید یاد بررسی را ضمنی احتماالت. 11

 این ها، وبسایت های تفاوت. میشود گفته برد درصد به شرطبندی ضریب تبدیل فرایند به ضمنی احتمال

 و دارد برد شانس درصد ۵۰ منچستریونایتد که میکنید فکر راگ. میکند محاسبه را رویداد برد درصد

 . بود خواهد شما برای مناسبی پیشنهاد ۲.۲۵ ضریب پس است ۲ آن ضریب

 را شرطبندی با رابطه در خود شخصی وبالگ در را پیروزی احتماالت ترین رایج OLBG سایت کاربر

 .است کرده ثبت
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 .بگیرید یاد ار خود مختص قیمتی بافت ساخت چگونگی. 1۲

 به تصمیم که هایی کار تازه از برخی. است برد احتماالت  و ها بندی رتبه از ای مجموعه قیمتی، بافت

 باعث که میکنند چوشی چشم ها وبسایت در موجود های تفاوت از میگیرند،"  قیمتی بافت"  یک ایجاد

 درستی و مشابه مورد با و میکنند ایجاد یقیمت بافت دو آنها نتیجه، در. کند پیدا کاهش بردشان شانس میشود

 زیرا نیست، درصد ۱۰۰ از کمتر شرطی هیچ شانس. میکنند مقایسه آنرا شده داده ارائه سایت توسط که

 .نمیدهند انجام باشد ضررشان به کاری وقت هیچ ها بنگاه

 

 .بگیرید یاد را ها شرط گسترش و مبادالت عملکرد ی نحوه. 1۳

 از یکی کنید سعی حال این با برسانیم، ثبت به شرط میخواهیم که چقدر هر میتوانیم ما کاربر، عنوان به

 هر که است این میکنم من که کاری. کنید استفاده را" بتینگ اسپرد"  دو از یکی یا شرطی ی مبادله چهار

 در لبتها. باشد شده خرج خوبی به پولم شوم مطمئن تا میکنیم، بررسی خوبی به را موجود ی گزینه سه

 ترین پایین انتخاب به مجبور که نیست معنا بدان این ولی دارد وجود ای جزئی اختالفات مواقع از بسیاری

 کاربر یک به شدن تبدیل برای راه بهترین که میشوید متوجه کنید، مراجعه ۱ بخش با اگر. نیستم ضریب

 شما به" بتینگ اسپرد"  یا شرط ی ادلهمب از استفاده و. کنید انتخاب را ضرایب بهترین که است این موفق

 مبادله" ی درباره شماری بی مقاالت ما OLBG وبسایت در. کرد خواهد کمک ضریب بهترین یافتن برای

 باید میشود"  بتینگ اسپرد"  از صحبت که وقتی. باشند مفید شما برای میتوانند که داریم"  ها شرط ی

 این از استفاده معایب و مزایا که کردیم گردآوری و انتخاب را زمینه این در فعال های شرکت که بگویم

 .آموزند می شما به را روش

 

 .کنید شرطبندی فرم درخواست. 14

 و میکس های شرط ساخت برای فرصت این میکند، افزایش شرطبندی در شما دانش به نسبت همان به

 میکس هم با را مختلف های رویداد که ددهن می ما به را امکان این ها، بنگاه. میشود فراهم نیز چندگانه

 شما درخواست هیل، ویلیام یا و لدبروکس# در چه. کنیم فراهم خود برای باالتری های ضریب و کرده

 ای مقاله ما OLBG سایت در. ندارد ضعف از نشانی هیچ سایت این در بهترضریب# دریافت برای

 باعث میتواند دقیق ی مطالعه. ایم کرده اهمفر متداول های پرسش و شرط درخواست ی درباره مفصل

 .دارید عالقه آنها به شما که هایی تیم با رابطه در مخصوصا شود، برد برای بیشتر های فرصت ایجاد

 

 .باشید یافته سازمان. 1۵

 بعد ها وقت بعضی. میکند کمک غلط و درست تشخیص برای شما به ویژگی دو این باشید، دقیق و منظم

 را راه که میکنیم فکر شکست چند با یا و میکنیم، عمل درست داریم که میکنیم فکر طور این برد تا دو از
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 مغلوب را ها بنگاه که میخواهیم اگر بنابراین. ندارد مشخص و قطعی سود بیزینسی هیچ. ایم رفته اشتباه

 .باشیم داشته نگر جزئی دیدگاهی باید کنیم،

 

 ( ودر آل یا فلت هانت، نشنال مسابقات. ) کنید پیدا را مسابقات سودترین پر■ 

 .کنید بررسی هارا هندیکپ قیاس چگونگی■ 

 .اید داشته را عملکرد بهترین ماهی چه در که ببینید■ 

 .کنید تمرکز است بهتر ورزشی چه روی که ببینید■ 

 .بیاید میدهند شما به را سود باالترین که ضرایبی■ 

 مدت بلند یا اید داشته عملکرد مدت کوتاه در که ببینید■ 

 .میهمان تیم یا است بوده مسابقات پیروز معموال میزبان تیم آیا که ببینید■ 

 

 دانش بیشتر چه هر که باشید داشته نظر در ولی کنید، بررسی را جزییات میتوانید میخواهید که چقدر هر تا

 متوجه احتماال. یابد می افزایش شما برای مدت دراز در برد و کردن سود احتمال دهید، افزایش را خود

 سایت کاربران که نسبتی به را فهرست این که خواستم من است، بخش ۱۵ شامل مقاله این که اید شده

 !  نکنید تعجب اصال شد، تر طوالنی هم باز لیست این اگر پس. دهم ارتقا میکنند، پیدا افزایش

 .کنید نگاه سرگرمی یک دید از آن به همواره و برده لذت خود شرطبندی از

 

 


