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در ایــن مقالــه قصــد داریــم شــما را بــا 10 روش موثــر کســب درآمــد از طریــق وبــاگ 
نویســی آشــنا کنیــم، شــما بــا ایــن 10 توصیــه می توانیــد بــرای وبــاگ خــود محتــوای 

بــا کیفیــت تولیــد کنیــد و بــا افزایــش ترافیــک بــرای خــود کســب درآمــد کنیــد.

همــان طــور کــه در مباحــث پیشــین نیــز اشــاره شــد، تهیــه  یــک وبــاگ پرمخاطــب 
ــر وجــود  ــع، 10 روش مؤث ــردد. درواق ــد گ ــه کســب درآم ــد منجــر ب و جــذاب می توان
دارنــد کــه می تواننــد وبــاگ شــما را بــه ســوددهی برســانند. اطاعــات شــما دربــاره ی 
ــد،  ــر باش ــدر بیش ت ــر چق ــات ه ــرخ مکالم ــود ن ــروش و بهب ــای ف ــا، قیف ه وبیناره
ــی  ــه ســود مال ــه نتیجــه رســیده و ب همان قــدر هــم احتمــال مــی رود کــه ســریع تر ب

دسترســی پیــدا کنیــد.
ــاز  ــوده و نی ــی مــدت ب ــدی طوالن ــن موضــوع، رون ــه ای ــه خاطــر داشــته باشــید ک ب
ــه صــرف وقــت کافــی دارد. بنابرایــن، مراقــب باشــید کــه در آغــاز راه و در روزهــا،  ب
هفته هــا و ماه هــای نخســتین فعالیــت، اشــتیاق خــود را از دســت نــداده و مأیــوس 
نگردیــد. فرامــوش نکنیــد کــه ثبــات قــدم و تــداوم انجــام کار می توانــد بــه ســود شــما 

تمــام شــده و بــه صــورت بالقــوه بــرای شــما درآمــدزا باشــد.

1. تبلیغات:
درآمــد حاصلــه از تبلیغــات بــه خــودی خــود قابــل توجــه نبــوده و تنهــا زمانــی معنــی 
ــور  ــه، حض ــید. البت ــته باش ــی داش ــک باالی ــمار و ترافی ــن بی ش ــه مخاطبی ــد ک می یاب
آگهی هــای تبلیغاتــی، ســرعت وب ســایت را پائیــن آورده و در برخــی مــوارد موجــب 
ایجــاد مزاحمــت می گــردد. و روی تعــداد بازدیدهــای ثبــت شــده در موتــور جســتجو 
نیــز تأثیــر می گــذارد. از ایــن رو مهــم اســت کــه مراقــب باشــید تــا تبلیغــات زیــادی 

را در وب ســایت خــود نگنجانیــد.
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2. پادکست ها:
ــد  ــتند، می توانن ــل نیس ــد دخی ــاد درآم ــتقیمًا در ایج ــت ها مس ــه پادکس ــن ک ــا ای ب
مخاطبیــن را تغذیــه کــرده، آنــان را جــذب وبــاگ شــما نمــوده و در نهایــت ترافیــک 
وباگ تــان را بــاال ببرنــد. شــما می توانیــد از ایــن ســکوها در جهــت ترقــی وبــاگ و 
محتــوای خــود اســتفاده نمائیــد. ماننــد هــر کار دیگــری، در ایــن زمینــه نیــز بایــد از 
خــود اســتقامت و شــکیبایی نشــان دهیــد تــا بــه تدریــج بتوانیــد مخاطبیــن خــود را 

افزایــش داده و موفــق گردیــد.

بیشتر بخوانید: 6 نکته برای داشتن بهترین استراتژی در بازاریابی محتوا

3. بازاریابی وابسته:
بازاریابــی وابســته یعنــی اینکــه شــما محصــول و یــا خدمــات یــک شــخص یا شــرکت 
دیگــر را در وبــاگ خــود معرفــی کنیــد و در قبــال آن درصــدی از فــروش را بگیریــد. 
ــه مقصــود و ســوددهی اســت. شــما  ایــن روش، یکــی از راه هــای ســریع رســیدن ب
می توانیــد بــا بــه کار گیــری بازاریابــی وابســته، حتــی بــا وجــود مخاطبیــن انــدک نیــز 
ــان  ــا ایــن حــال، هــر چــه تعــداد مخاطبین ت ــی داشــته باشــید. ب ــل قبول درآمــد قاب

ــد.  ــت یابی ــدف دس ــه ه ــد ب ــریع تر می توانی ــان تر و س ــد، آس ــر باش بیش ت

 

4. برگزاری مراسم و وبینارها:
ــم و  ــزاری مراس ــد، برگ ــب درآم ــرای کس ــر ب ــی دیگ ــیار عال ــای بس ــی از روش ه یک
وبینارهــا اســت. ایــن مراســم می تواننــد در قالــب جلســات حقیقــی، کنفرانس هــا و 
گردهم آیی هــای مجــازی و از ایــن قبیــل اتفاقــات صــورت گیرنــد. شــما بــا اســتفاده 
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از ایــن منابــع می توانیــد ســریع تر از آن چــه کــه انتظــارش را داریــد بــه منافــع مالــی 
دســت پیــدا کنیــد. 

5. ایجاد محتوای پولی:
ــازه  ــه، اج ــه ای ماهیان ــت هزین ــا دریاف ــرده و ب ــاد ک ــی ایج ــوای پول ــد محت می توانی
دسترســی آن را بــه مخاطبــان خــود بدهیــد. امــا الزم اســت بدانیــد کــه در صورتــی 
ــگارش درخشــانی داشــته،  ــل ســابقه  ن ــد کــه از قب ــد ایــن کار را انجــام دهی می توانی
محتــوای خــود را بــه بهتریــن نحــو و بــا در نظــر گرفتــن اصــول وباگ نویســی تهیــه 

کــرده و اعتمــاد مخاطبیــن را بــه خــود جلــب کــرده باشــید.

 

 

6. استفاده از محصوالت جانبی دیجیتال:
ــوالت  ــایر محص ــی و س ــای الکترونیک ــامل کتاب ه ــد ش ــوالت می توانن ــن محص ای
ــد. البتــه  ــرای وبــاگ شــما درآمــد قابــل توجهــی را ایجــاد نماین ــوده و ب آموزشــی ب
الزم اســت در نظــر داشــته باشــید کــه موضــوع ایــن محصــوالت آموزشــی و اطــاع 
رســانی بایــد بــا موضــوع وبــاگ و محتــوای شــما مرتبــط باشــد. واضــح اســت کــه 
ایجــاد ایــن نــوع محصــوالت نیازمنــد صــرف زمــان زیــادی اســت، امــا قبــول کنیــد 
کــه ارزش ایــن همــه تــاش را خواهــد داشــت! زمانــی کــه محتــوای خــود را بــه ایــن 
شــیوه ایجــاد کردیــد، فــروش موثــری خواهیــد داشــت و دیگــر چیــزی جلــودار شــما 

نخواهــد بــود!

7. برگزاری دوره های آموزشی:
ــق  ــد از طری ــاد درآم ــای ایج ــن روش ه ــی از بهتری ــی یک ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
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ــر روی وبــاگ  وبــاگ نویســی اســت. شــما می توانیــد جلســات آموزشــی خــود را ب
خــود، مســتقیمًا بــه فــروش رســانده و یــا می توانیــد آن هــا را در پلتفرم هــای آموزشــی 
معــروف قــرار داده و بــرای فــروش عرضــه نمائیــد. ایــن پلتفرم هــا بخشــی از عایــدی 

فــروش را بــرای خــود برداشــته و باقــی را بــه حســاب شــما واریــز می کننــد.

بیشــتر بدانیــد:  حــذف مطالــب قدیمــی و بی کیفیــت و تاثیــر آن بــر افزایــش ترافیــک 
یت سا

 

 

8. فروش و ارائه  خدمات:
شــما می توانیــد بــر روی وبــاگ خــود، خدمــات بی شــماری از قبیــل آمــوزش، 
طراحــی، مشــاوره و غیــره را در ازای دریافــت پــول ارائــه دهیــد. وباگ هــا علی رغــم 
نــوع نــگاه شــما بــه آن هــا، مکانــی عالــی بــرای جــذب ترافیــک طبیعــی هســتند. بــه 
ــبکه های  ــری از ش ــا بهره گی ــی و ب ــی پنهان ــتفاده از بازایاب ــا اس ــد ب ــاوه، می توانی ع
اجتماعــی بــرای آن دســته از مخاطبینــی کــه قبــاً از محتــوای شــما بازدیــد کرده انــد، 

ــد. ــی کنی ــوده و مجــددًا بازاریاب آگهی هــای مرتبطــی ارســال نم
ــل  ــه مح ــود را ب ــاگ خ ــد وب ــا بتوانی ــن روش ه ــری ای ــا به کار گی ــه ب ــت ک ــد اس امی
مناســبی بــرای کســب درآمــد بــدل کــرده و نتیجــه ی زحمــات خــود را دریافــت نمائید.

9. بازاریابی ایمیلی:
ــق  ــی یکــی از موثرتریــن و بهتریــن روش هــای کســب درآمــد از طری ــی ایمیل بازاریاب
وباگ نویســی اســت. امــا پیــش از هــر چیــز دیگــری بــرای ایــن کار نیــاز بــه مخاطــب 
ــد، »فهرســت اســامی افــراد، منشــاء کســب  داریــد. احتمــاالً شــنیده اید کــه می گوین
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درآمــد اســت!« مطمئــن باشــید، ایــن یکــی از صحیح تریــن جماتــی اســت کــه تــا 
ــرد  ــه رویک ــرطی ک ــه ش ــه ب ــد ک ــن دارن ــت از ای ــا حکای ــنیده ام! تخمین ه ــون ش کن
صحیحــی داشــته باشــید، هــر یــک از مشــترکین صفحــه ی شــما می تواننــد ماهیانــه 
تقریبــًا یــک دالر بــرای شــما ســود ایجــاد کننــد. هــر چــه زودتــر فهرســتی تهیه کــرده و 
بــا ارســال ایمیل هایــی گــرم و صمیمــی بــرای افــراد جاذبــه ایجــاد نمائیــد. حتــی اگــر 

هنــوز کاالیــی بــرای فــروش نداریــد هــم می توانیــد ایــن کار را شــروع کنیــد.

مقاله مرتبط: چگونه کمپین های ایمیلی موفق راه بیاندازیم؟

 

 

10. بررسی محصوالت:
فروشــگاه های  بــه ســمت  بهتریــن وســیله  جلب توجــه خواننــدگان  وباگ هــا 
اینترنتــی یــا پلتفرم هــای فــروش هســتند. بــا ایجــاد مطالــب و پســت های مناســب 
و مفیــدی ماننــد بررســی کاربــردی محصــوالت یــا اطاعاتــی از ایــن قبیــل می توانیــد 
نظــر خواننــدگان را جلــب کــرده و آنــان را بــرای بازدیــد از وبــاگ خــود دعــوت نمائید.
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