
 

 

یکی از راه هاشو میخوای بازی کنی و پول در بیاری ؟؟ سرمایه اولیه نداری برای بازی کردن ؟ با من همراه باش چون میخوام 

 .به اشتراک بزار هم که عالقه دارنبرای اینکه به من انرژی بدی این پست رو الیک کن و با دوستات .  بهت نشون بدم

میخوام یه بازی سرگرم کننده و در عین حال یه راه برای کسب درآمد رو بهتون  درود بر تمامی عزیزان و همراهان . امروز

 معرفی کنم

 برای وارد شدن به سایت این بازی میتونید از لینکی که تو توضیحات هم قرار دادم استفاده کنید . 

 https://thetanarena.page.link/AHcTXCYqVhmJpj3f9 

میلیون کاربر  12حدودا یک ماه پیش وارد بازار شد که تونست فقط در همین مدت زمان کوتاه بیش از  Thetan Arenaبازیه 

مپش ، ارز های مختص بازی ، کاراکتر  توی صفحه ی سایتش میشه اطالعات کاملی در رابطه با پروژه بازی و رود.  کنه بجذ

 های موجود تو بازی و در صورت عالقه فروشگاهی برای خرید بعضی کاراکتر ها رو مشاهده کرد

خوب بدونه اتالف وقت میریم که بازی رو دانلود کنیم .. اینجا لینک های دانلود بازی برای سیستم عامل های ویندوز ، آی او اس 

 موجوده. خوب ما از ویندوز استفاده میکنیم و گزینش رو انتخاب میکنیم تا دانلود انجام بشه  ، اندروید  و ای پی کی

با استفاده از گزینه های موجود برای دانلود بازی رو دانلود کرده و نصب کنید که تمامی مراحل در ویدیو توضیح داده شده .. بعد 

فقط نیازه که ایمیل خودتون رو وارد کنید و کد دریافتی رو در کادر مورد  از اتمام نصب بازی رو اجرا کنید .. برای ثبت نام شما

 نظر وارد کنید .

 از بازی لذت ببرید و درآمد کسب کنید

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 
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