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ــد کاش می شــد  ــر کنی ــا خــود فک ــه ب ــده باشــد ک ــرای شــما هــم پیــش آم شــاید ب
ــینید و  ــان بنش ــز اتاق ت ــت می ــزل پش ــد را در من ــام می دهی ــه انج ــن کاری ک همی
انجــام دهیــد. اگــر از ترافیــک و گذرانــدن ســاعات زیــادی در خــارج از خانــه فــراری 
هســتید، ایــن نوشــته را بخوانیــد تــا ببنیــد چگونــه می توانیــد بــا کار درمنــزل، کســب 

درآمــد کنیــد.

ــرفته،  ــای پیش ــمت تکنولوژی ه ــه س ــت آن ب ــوه حرک ــب و کار و نح ــت کس وضعی
زمینــه حضــور و کار در منــزل را بــرای بســیاری از افــراد را فراهــم کــرده اســت. کارهــای 
خانگــی و مشــاغل خانگــی از جهــات مختلفــی بــرای افــراد جامعــه جذابیــت دارنــد که 
برخــی از آنهــا نداشــتن رئیــس و برنامه هــای از پیــش تعییــن شــده را دلیــل اســتفاده 
ــوان می کننــد و برخــی دیگــر حقــوق و مزایــای ایــن نــوع مشــاغل  از ایــن مــورد عن
را. طبیعتــًا کار در منــزل هماننــد هــر حرفــه دیگــری از مزایــا و معایــب خــاص خــود 
برخــوردار اســت باعــث شــده برخــی نســبت بــه آن گرایــش داشــته باشــند و برخــی 

دیگــر نــه.
شــاید انتظــار داشــته باشــید کــه ایــن مطلــب را بــا معرفــی کار در منــزل یــا مشــاغل 
خانگــی شــروع کنیــم، امــا خوشــبختانه فراگیــری ایــن پدیــده بــه حــدی باالســت کــه 
نیــازی بــه معرفــی ایــن موضــوع نیســت؛ پــس بالفاصلــه بــه ســراغ نحــوه شــروع 
ــا بتوانیــد ســریع تر نیــاز خــود را از ایــن مطلــب  کار در ایــن حــوزه خواهیــم رفــت ت

بگیریــد.
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10 گام برای شروع کار در منزل
همیشــه عالیــق و عــادات رفتــاری در شــروع یــک کســب و کار نقــش دارنــد؛ بــه طوری 
کــه ایــن عــادات باعــث می شــوند که مســیر کســب و کار بــرای افــراد مختلــف متفاوت 
ــوزه  ــی وارد ح ــزی خاص ــتن برنامه ری ــدون داش ــه ب ــتند ک ــادی هس ــراد زی ــد. اف باش
مشــاغل خانگــی شــده و بــه کار در منــزل مشــغول هســتند. اگــر از ایــن افراد بپرســید، 
مطمئنــًا جــواب آنهــا هیــچ مســیر روشــنی بــه شــما نخواهنــد داد و بیشــتر بــه شــما 
ــد  ــر می خواهی ــا اگ ــد. ام ــود را بروی ــواه خ ــیر دلخ ــان مس ــه هم ــد ک ــه می کنن توصی
در حــوزه کســب و کار خانگــی موفــق باشــید، بایــد ده گام مشــخص شــده در زیــر را 

طــی کنیــد:

1. یک هدف برای خودتان تعیین کنید
بســیاری از مــا بــا ایــن طــرز فکــر و بــا ایــن شــیوه وارد حــوزه کســب و کار خانگــی 
ــا  ــت و ب ــم داش ــدف نخواهی ــن ه ــذاری و تعیی ــدف گ ــه ه ــازی ب ــه نی ــویم ک می ش
کمتریــن زحمــت بــه درآمــد خواهیــم رســید. امــا ایــن طــرز فکــر بســیار اشــتباه اســت 
و رســیدن بــه درآمــد بــه صــورت کار در منــزل نیــاز بــه برنامه ریــزی دارد. پــس اولیــن 
ــه  ــرای کار خــود اســت. ب ــک هــدف ب ــردن ی ــد، مشــخص ک ــی داری ــه برم ــی ک گام
عنــوان مثــال، در ایــن مطلــب مــا کار نویســندگی را مثــال خواهیــم زد تــا بــه شــکل 
ملموســی آن را درک کنیــد. فــرض می گیریــم کــه شــما از یکــی از دوســتان شــنیده اید 
کــه کار نویســندگی دردســر کمتــری دارد و درآمــد آن خــوب اســت. پــس فعالیــت در 
حــوزه نویســندگی را بــه عنــوان منبــع کســب درآمــد خــود و هــدف اولیــه انتخــاب 

می کنیــد.

بیشتر بدانید: کسب درآمد از اینترنت با 14 راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه

2. وارد یک حوزه سودآور شوید
ــه ســراغ یــک حــوزه ســودآور و پردرآمــد اســت. وقتــی کــه کار در  گام دوم، رفتــن ب
منــزل را بــه صــورت حرفــه ای و بــه عنــوان شــغل اصلــی خــود انتخــاب می کنیــد، بایــد 
ــران  ــه کمــک آن جب ــی را ب ــت و دائم ــود کار ثاب ــه نب ــه شــکلی باشــد ک ــد آن ب درآم
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کنیــد. پــس اگــر مجبــور بــه ســرمایه گذاری در یــک بخــش هســتید یــا از اســتعداد 
خــود در یــک فعالیــت خــاص اســتفاده می کنیــد، بایــد بــه ســمت حــوزه ای برویــد 
کــه باالتریــن درآمــد ممکــن را داشــته باشــد و در کنــار آن بتوانیــد مــوارد جدیــد را یــاد 
بگیریــد. در حــوزه فعالیــت نویســندگی، می توانیــد بــه عنــوان یــک مؤلــف، گــردآوری 

کننــده، مترجــم، مســئول ســایت یــا وبــالگ نویــس فعالیــت کنیــد.

3. مشتریان هدف خود را بشناسید
در دو مرحلــه قبــل مشــخص شــد کــه هدف گذاری شــما بــه چه صــورت اســت و دقیقًا 
می خواهیــد در چــه حــوزه فعالیــت داشــته باشــید. امــا در اینجــا بایــد مشــخص کنیــد 
کــه چــه کســانی مشــتری و خریــدار محصــول و خدمــات شــما هســتند. اگــر محصــول 
تولیــد می کنیــد، ممکــن اســت بخواهیــد آنهــا را در یــک منطقــه کوچــک بفروشــید 
ــا  یــا ســعی کنیــد محصــوالت خــود را در اختیــار فروشــگاه های بــزرگ قــرار دهیــد ت
از ایــن طریــق آمــار فــروش خــود را افزایــش دهیــد. در حــوزه کســب و کار اینترنتــی 
نیــز بایــد بــه همیــن شــیوه عمــل کنیــد و بــه دنبــال مشــتریان مرتبــط بــا خدمــات و 
محصــوالت خــود بگردیــد. در مــورد مثــال فــوق، تهیــه محتــوا و نویســندگی ســایت 
مشــتریان زیــادی دارد کــه برخــی از آنهــا حرفــه ای و برخــی نیــز مبتــدی هســتند. شــما 
می توانیــد تبلیغــات خــود را بــه هــر دو گــروه نشــان دهیــد و اســتراتژی اولیــه خــود 

را بــر مبنــای همیــن دو گــروه پیــاده ســازی کنیــد.
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4. قیمت خدمات و محصوالت خود را هوشمندانه مشخص کنید
شــاید تبلیغــات تلویزیــون توجــه شــما را بــه خــود جلــب کــرده باشــد کــه اکثــر آنهــا 
ــپس در  ــد و س ــخص می کنن ــود مش ــول خ ــرای محص ــاال ب ــت ب ــک قیم ــدا ی در ابت
همــان آگهــی تخفیــف بــه یــک مبلــغ هنگفــت اعــالم می کننــد. واژه تخفیــف و مبلــغ 
آن ناخــودآگاه باعــث جلــب توجــه بیننــده می شــود و یــک تکنیــک تبلیغاتــی جــذاب 
ــزل را داریــد، بایــد قیمــت  اســت. شــما هــم اگــر قصــد فعالیــت در حــوزه کار در من
خدمــات و محصــوالت خــود را بــه شــکل رقابتــی و متناســب بــا زحمــات خــود انتخاب 
ــس از  ــد و پ ــر بگیری ــری در نظ ــت کمت ــدا قیم ــتید، در ابت ــازه کار هس ــر ت ــد. اگ کنی
پیشــرفت بــه ســراغ قیمت هــای باالتــر برویــد. در مــورد نویســندگی و تهیــه محتــوا، 
معمــوالً قیمــت بــر اســاس تعــداد کلمــات یــا نــوع مطلــب مشــخص می شــود. پــس 
در قیمت گــذاری خــود مشــخص کنیــد کــه کار شــما بــه صــورت ترجمــه، تألیــف یــا 

هــر مــورد دیگــری اســت تــا مشــتری بتوانــد راحت تــر تصمیــم بگیــرد.

5. یک پروفایل یا وب سایت با کیفیت برای خودتان ایجاد کنید
احتمــاالً ایــن تصــور بــرای شــما بــه وجــود می آیــد کــه بــه دلیــل کار کــردن در منــزل 
و اســتفاده از مشــاغل خانگــی نیــازی بــه تبلیغــات نداریــد. بــه خاطــر داشــته باشــید 
کــه فعالیــت در منــزل، شــما را از دیــد افــراد جامعــه پنهــان می کنــد و الزم اســت کــه 
ــا در  ــه م ــد. توصی ــرار دهی ــا ق ــد آنه ــرض دی ــف در مع ــکل های مختل ــه ش ــود را ب خ
ایــن مــورد، ایجــاد حســاب کاربــری در شــبکه های اجتماعــی و در کانال هــای مختلــف 
ــک  ــار آن ی ــد در کن ــعی کنی ــت و س ــود اس ــات خ ــا و خدم ــی توانایی ه ــرای معرف ب
وب ســایت بــا کیفیــت نیــز داشــته باشــید. هــر دو مــورد بــه شــما کمــک می کننــد 
ــت در  ــن حال ــطه و بهتری ــن واس ــا کمتری ــود را ب ــای خ ــا و توانایی ه ــه قابلیت ه ک
معــرض دیــد مشــتریان قــرار دهیــد. خوشــبختانه نویســندگی و تهیــه محتوای ســایت 
ایــن شــانس را بــه شــما می دهــد کــه در شــبکه های اجتماعــی و یــا در وب ســایت 
شــخصی خــود مطالبــی درج کنیــد و در آنهــا مشــخص کنیــد کــه حــوزه فعالیــت شــما 

بــه چــه صــورت اســت.
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6. چند نمونه کار حرفه ای ارائه دهید
بــا یــک گــردش ســاده در ســطح بــازار یــا چنــد جســتجوی اینترنتــی می بینیــد کــه 
ــن  ــوالً بهتری ــه معم ــتند ک ــای هس ــی دارای ویترین ه ــی و اینترنت ــگاه های واقع فروش
محصــوالت و و ارزان تریــن آنهــا را در ایــن ویتریــن قــرار می دهنــد. همیــن وضعیــت 
بــرای کار در منــزل نیــز وجــود دارد و شــما بــه عنــوان مجــری کار بایــد چنــد نمونــه 
ــزار جــذب مشــتری اســتفاده  ــوان اب ــه عن ــا از آن ب ــد ت ــه دهی ــی خــود را ارائ کار قبل
کنیــد. توجــه کنیــد کــه نمونــه کار شــما فقــط شــامل کارهــای ارزان نباشــد، زیــرا بــرای 
مشــاغل خانگــی مســئله درآمــد اهمیــت باالیــی دارد. اگــر پــس از فعالیــت در حــوزه 
ــه کارهــای  ــه ایــن نتیجــه رســیدید کــه کیفیــت نمون ــوا، ب ــه محت نویســندگی و تهی
شــما بــرای ارائــه بــه مشــتری مناســب اســت، بــه ســراغ گام دوم برویــد و چنــد مــورد 

از بهتریــن آنهــا را بــه عنــوان نمونــه کار معرفــی کنیــد.

ــتفاده از آن در  ــل اس ــای کام ــت؛ راهنم ــوا چیس ــی محت ــد: بازاریاب ــتر بخوانی بیش
رها کســب وکا

7. در انتخاب مشتریان اولیه خود حساسیت به خرج دهید
ــاب  ــود و انتخ ــناخته می ش ــه ش ــخت ترین مرحل ــوان س ــه عن ــروع کار ب ــه ش  همیش
مشــتری در ایــن مرحلــه از حساســیت باالیــی برخــوردار اســت. احتمــاالً بعــد از مدتی، 
افــراد زیــادی بــه شــما پیشــنهاد کار خواهنــد داد کــه ســفارش برخــی از آنهــا ســاده و 
ارزان، ســفارش برخــی دیگــر پیچیــده و خیلــی گــران، و ســفارش برخــی نیــز حالــت 
معمــول و بــا قیمــت رایــج دارد. می توانیــد مشــتریان اولیــه خــود را از پروژه هــای ارزان 
و یــا پروژه هــای معمولــی انتخــاب کنیــد تــا پــس از پیشــرفت در کار بــه ســراغ گــروه 
ســوم برویــد. ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه ســابقه شــما بــرای فعالیــت در ایــن 
زمینــه درخشــان تر باشــد. در زمینــه نویســندگی و تهیــه محتــوا بــرای ســایت، برخــی 
ــندگی  ــه نویس ــاز ب ــی نی ــایت های صنعت ــکی و س ــایت های پزش ــد س ــایت ها مانن س
ــًا در گام  ــد کــه مطمئن ــا بیماریهــای خــاص دارن در مــورد دســتگاه های تخصصــی و ی
ــا  ــود را ب ــد کار خ ــعی کنی ــس س ــید. پ ــق باش ــه موف ــن زمین ــد در ای اول نمی توانی
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ســایت های عمومــی آغــاز کنیــد و اصــول اولیــه را فــرا بگیریــد و ســپس بــه ســراغ 
ــد. ــر بروی ــب پیچیده ت مطال

ــاب  ــود را خط ــوه خ ــتریان بالق ــف مش ــیوه های مختل ــه ش ــد ب ــعی کنی 8. س
قــرار دهیــد

ــد  ــد و گاهــی بای ــر انجــام کار کنی ــد خــود را درگی ــد کــه همیشــه نبای فرامــوش نکنی
بــه فکــر جــذب مشــتریان بالقــوه باشــید. یکــی از ایراداتــی کــه بــه کار در منــزل وارد 
ــد مــدت اســت. پــس  ــزی بلن می شــود، نداشــتن مشــتری ثابــت و عــدم برنامــه ری
بــرای موفقیــت در ایــن حــوزه، مســئله جــذب مشــتریان بالقــوه و راهکارهــای مختلف 
بــرای کشــاندن آنهــا بــه ســمت کســب و کار خــود، اهمیــت باالیــی دارد. افــراد فعــال 
در کســب و کارهــای خانگــی بایــد بــه ایــن موضــوع فکــر کننــد و راهکارهــای مختلفی 
ــه در  ــان ک ــد. همزم ــه کار ببرن ــتری ب ــذب مش ــرای ج ــی ب ــات اینترنت ــه تبلیغ از جمل
ــه  ــرای ب ــف ب ــع مختل ــد مناب ــد، بای ــف کار می کنی ــایت های مختل ــوای س ــه محت تهی
دســت آوردن مشــتری بالقــوه شناســایی کنیــد و بــا فعالیــت در آنهــا، بــه مــرور زمــان 
ــا بلندمــدت دل  ــم ی ــروژه دائ ــه پ مشــتریان خــود را جایگزیــن کنیــد. هیــچ وقــت ب

نبندیــد و مطمئــن باشــید کــه یــک پــروژه باالخــره تمــام خواهــد شــد.
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9. کارهای خود را اولویت بندی کنید
تبریــک میگــم! اگــر بــه ایــن مرحلــه رســیده اید و گاهــی نیــاز داریــد کــه چنــد پــروژه 
ــل  ــق عم ــزل موف ــه کار در من ــی در ورود ب ــد، یعن ــام دهی ــی انج ــک دوره زمان را در ی
ــه مــرور زمــان افزایــش یافــت،  کرده ایــد. در صورتــی کــه تعــداد پروژه هــای شــما ب
بایــد اولویــت بنــدی را در نظــر داشــته باشــید و ســعی کنیــد پروژه هــا را بــا توجــه بــه 
اهمیــت و قیمــت آنهــا انجــام دهیــد. طبیعتــًا مشــتریانی کــه پیشــنهاد پروژه هــای 
ــد در  ــد، بای ــنهاد می دهن ــما پیش ــه ش ــری ب ــت باالت ــد و قیم ــدت می دهن ــد م بلن
ــد  ــوا، ســعی کنی ــه محت ــال نویســندگی و تهی ــورد مث ــد. در م ــرار گیرن ــت اول ق اولوی
ــا را  ــام کار آنه ــب انج ــید و ترتی ــف بنویس ــایت های مختل ــت از وب س ــک فهرس ی
ــن  ــه ای ــد. البت ــت وب ســایت ها و قیمــت آن هــا مشــخص کنی ــه اهمی ــا توجــه ب ب
فهرســت دائمــی نخواهــد بــود و شــما بــا توجــه بــه موقعیــت فعلــی، می توانیــد آنهــا 

را تغییــر دهیــد.

10. یادگیری را متوقف نکنید
یکــی از بزرگتریــن مزایــای کار در منــزل، یادگیــری همیشــگی و فعالیــت در حوزه هــای 
ــه  ــل ب ــد، از قب ــت می کنن ــی فعالی ــغل دائم ــک ش ــه در ی ــانی ک ــت. کس ــف اس مختل
ــه  ــه چ ــاز ب ــرد و نی ــد ک ــی کار خواهن ــه بخش ــًا در چ ــه دقیق ــود ک ــه می ش ــا گفت آنه
مهارت هایــی دارنــد. بــه مــرور زمــان ایــن افــراد اشــباع شــده و نیــازی بــه یادگیــری 
نکتــه جدیــد نخواهنــد داشــت و بــه همیــن دلیــل تنبل تــر خواهنــد شــد. امــا مشــاغل 
خانگــی نیــاز بــه مهارت هــای زیــادی دارد تــا فــرد بتوانــد درآمــد کســب کنــد. شــما 
ــد  ــه طــور ممت ــری خــود را ب ــد یادگی ــن حــوزه بای ــال در ای ــوان یــک فع ــه عن ــز ب نی
ادامــه دهیــد و بــا تکنیک هــای مختلــف کســب درآمــد آشــنا شــوید. وقتــی کــه شــما 
ــور  ــًا مجب ــد، مطمئن ــت می کنی ــس فعالی ــالگ نوی ــک وب ــا ی ــنده ی ــوان نویس ــه عن ب
هســتید کــه در حوزه هــای مختلــف صنعتــی، پزشــکی یــا ســایر حوزه هــای صنعتــی 
ــرای شــما یــک  ــری ب ــت داشــته باشــید. پــس یادگی ــل فعالی ــن قبی ــواردی از ای و م
اصــل مهــم اســت و بــه هــر انــدازه ای کــه درآمــد داشــته باشــید، بازهــم یادگیــری در 

ــرد. ــرار می گی ــما ق ــت کار ش اولوی
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بیشتر بدانید: 10 ویژگی که یک وب سایت خوب باید داشته باشد

 
ایده هایی برای راه اندازی کار در منزل

همانطــور کــه دیدیــد، در بنــد قبلــی مســیر شــروع کار در منــزل را فقــط بــه یــک حــوزه 
ــوان  ــه عن ــا شــما ب ــم ت ــه دادی ــی ارائ ــم و پیشــنهادات مختلف خــاص محــدود نکردی
خواننــده مطلــب بتوانیــد آن را بــه حــوزه و کســب و کار دلخــواه خــود ربــط دهیــد. 
در ایــن میــان، افــرادی هســتند کــه هیــچ ایــده ای بــرای شــروع کســب و کار ندارنــد و 
بیشــتر بــه دنبــال ایــن هســتند کــه کار خــود را در منــزل و در یــک محیــط صمیمــی و 
بــه دور از رســمیت خاصــی راه انــدازی کننــد. پیشــنهاد مــا در گــروه مدیــر وب، فعالیــت 

در ســه حــوزه زیــر اســت، امــا اول بهتــر اســت بــا دو مفهــوم زیــر آشــنا شــوید:
کســب و کار اینترنتــی: کســب و کارهــای اینترنتــی بــه مشــاغلی گفتــه می شــود کــه 
ــن فضــا  ــوده و تمامــی داد و ســتدهای آن در همی ــل اجــرا ب ــت قاب ــر بســتر اینترن ب
ــزار هــر دو در اینترنــت هســتند و  ــرد. در ایــن مشــاغل، کارفرمــا و کارگ انجــام می گی

ــی آنهــا نیــز بــه همیــن طریــق انجــام می شــود. حتــی کارهــای مال
ــدون  ــف را ب ــه پروژه هــای مختل ــه می شــود ک ــه کســانی گفت فریلنســری: فریلنســر ب
ــه  ــود ب ــت خ ــد و در فعالی ــام می دهن ــی انج ــا گروه ــرکت ی ــچ ش ــه هی ــتگی ب وابس
صــورت آزادانــه عمــل می کننــد. در واقــع فریلنســرینگ می توانــد یــک معنــی متفــاوت 
ــم،  ــالً مترج ــد مث ــر می توانی ــک فریلنس ــوان ی ــه عن ــما ب ــد و ش ــزل باش از کار در من
نویســنده، طــراح گرافیــک، تایپیســت، کارشــناس تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی 

و غیــره باشــید.
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کسب و کار تولیدی
ــه تولیــد یــک محصــول اینترنتــی منتهــی می شــود  ــزل ب در برخــی مــوارد، کار در من
ــا  ــت. ب ــد پرداخ ــب درآم ــه کس ــوالت ب ــن محص ــروش ای ــق ف ــوان از طری ــه می ت ک
توجــه بــه اینکــه در منــازل تجهیــزات زیــاد و پیچیــده ای وجــود نــدارد، می توانیــد از 

چنــد پیشــنهاد زیــر بــرای کســب درآمــد اســتفاده کنیــد.
ــه یــک شــیوه معمــول و رایــج 	  طراحــی ســایت انجــام دهیــد: طراحــی ســایت ب

کســب درآمــد در منــزل تبدیــل شــده اســت. تقریبــًا همــه کســب و کارهــا و برخــی 
ــه  ــوه ب ــد یــک جامعــه بالق ــد ایــن می توان ــاز دارن ــه ســایت نی ــراد جامعــه ب از اف
عنــوان مشــتری بــرای شــما ایجــاد کنــد. البتــه طراحــی ســایت نیــاز بــه تخصــص 

دارد و مجبــور هســتید کــه چنــد دوره را بگذرانیــد.
 اپلیکیشــن گوشــی هوشــمند بســازید: اولیــن محصولــی کــه می توانیــد بــا کمــک 	 

ــن  ــید، اپلیکیش ــد بفروش ــت می توانی ــتر اینترن ــتفاده از بس ــا اس ــزل و ب کار در من
گوشــی هوشــمند اســت. ســاخت ایــن محصــول نیــاز بــه کســب دانــش در طراحی 
اپلیکیشــن بــرای سیســتم عامــل اندرویــد و آی او اس دارد کــه بــا گذرانــدن یــک 

دوره چنــد روزه می توانیــد در ســطوح مقدماتــی تــا پیشــرفته فعالیــت کنیــد.
 وبــاگ نویســی کنیــد: وبــالگ نویســی را بــه طــور کامــل در مطالــب قبــل شــرح 	 
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دادیــم و نحــوه فعالیــت در ایــن حــوزه تعریــف کردیــم. وبــالگ نویســی بــه شــما 
ــای  ــار آن از راهکاره ــید و در کن ــوب باش ــنده خ ــک نویس ــه ی ــد ک ــک می کن کم
ــد. در مــورد مســائل  ــرای کســب درآمــد اســتفاده کنی ــد تبلیغــات ب ــف مانن مختل
ــد  ــل می توانی ــن قبی ــواردی از ای ــان نویســی و م ــات ورزشــی، رم ــی، اتفاق اجتماع

فعالیــت کنیــد.
ــا 	  ــر ب کارهــای گرافیکــی انجــام دهیــد: همــه مــا می دانیــم کــه لــذت بــردن از هن

هنرمنــد بــودن متفــاوت اســت و ایــن حقیقــت در جامعــه وجــود دارد کــه تعــداد 
ــد  ــد و می توانی ــتعدادی داری ــن اس ــما چنی ــر ش ــتند. اگ ــم هس ــد ک ــراد هنرمن اف
کارهــای گرافیکــی مختلــف را انجــام دهیــد، مطمئــن باشــید بهتریــن بســتر ممکــن 
را در اختیــار داریــد. بــا یــک نــرم افــزار ســاده ماننــد فتوشــاپ تصاویــر گرافیکــی 
خاصــی طراحــی کنیــد و در صفحــات اینســتاگرام و یــا ســایر شــبکه های اجتماعــی 

آنهــا را بفروشــید.

 

 

ــه 	  ــی ب ــت و دسترس ــور اینترن ــا ظه ــه ب ــد: اگرچ ــاد کنی ــی ایج ــه اینترنت ــک مجل ی
روزنامه هــای اینترنتــی، امــروز خبــری از پرداخــت حــق اشــتراک بــرای روزنامه هــا 
ــزل باشــد.  ــع کســب درآمــد شــما در من ــد منب نیســت، امــا همیــن ایــده می توان
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در بندهــای قبــل بــه ســاخت یــک وبــالگ اشــاره کردیــم. امــا در اینجــا پیشــنهاد 
ــرای  ــه فــرد بســازید و ب ــه اینترنتــی خــاص و منحصــر ب ــم کــه یــک مجل می دهی
آن اشــتراک پولــی قــرار دهیــد. مطمئــن باشــید اگــر مطلــب جــذاب تولیــد کنیــد، 

بــرای شــما خریــدار کافــی وجــود دارد.
ســایت های در حــال ســقوط را نجــات دهیــد: حتمــًا بــا واژه پنالتــی در فوتبــال آشــنا 	 

هســتید کــه بــه نوعــی یــک تیــم را بــه خاطــر بی مباالتــی تنبیــه می کنــد. گــوگل 
ــتم  ــال دور زدن سیس ــه دنب ــه ب ــرار داده ک ــایت های ق ــرای وب س ــی را ب ــز پنالت نی
او هســتند. برخــی از دارنــدگان وب ســایت ها بــه محــض ســقوط وب ســایت آن 
را رهــا کــرده و شــما بهتریــن فرصــت را داریــد کــه آنهــا را بخریــد. خیلــی راحــت 
ــا  ــد ت ــر آن اعمــال کنی ــی ب ــد و تغییرات ــه روز رســانی کنی ــب وب ســایت را ب مطال
بتوانیــد بــه راحتــی آن را بــه افــرادی از همــان گــروه بفروشــید. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــال  ــه دنب ــه شــما هــم ب ــم ک ــه می کن ــًا توصی ــرده ام، حتم ــن روش را امتحــان ک ای

ــد. ــی بگردی ــن گزینه های چنی
بیشــتر بخوانیــد: 8 نکتــه بــرای تولیــد محتوا کــه در جــذب مخاطبان وب ســایت تان 	 

معجــزه می کنــد

 کسب و کار خدماتی
اگــر در انجــام کســب و کار کارهــای تولیــدی ســابقه چندانــی نداریــد، می توانیــد بــه 
ســراغ انجــام کارهــای خدماتــی برویــد کــه گزینــه خوبــی بــرای کار در منــزل هســتند. 
در ایــن حالــت شــما وظیفــه انجــام برخــی از وظایــف افــراد دیگــر را برعهــده گرفتــه و 

در عــوض آن پــول دریافــت می کنیــد:
مترجمــی و نویســندگی کنیــد: مترجمــی و نویســندگی را در بندهــای قبلــی توضیــح 	 

دادیــم، امــا اگــر در ترجمــه زبانهــای خارجــی تبحــر داریــد، پیــدا کــردن مشــتری در 
ایــن زمینــه بــرای شــما چنــدان ســخت نیســت و بــه راحتــی می توانیــد در ایــن 
حــوزه فعالیــت کنیــد. بــرای ایــن کار تنهــا بــه یــک سیســتم کامپیوتــری معمولــی 

نیــاز داریــد و مهــارت خــاص دیگــری نیــاز نخواهیــد داشــت.
ــه 	  ــد اول اشــاره شــد ک ــد: در بن ــه دهی ــات ارائ ــایت خدم ــک وب س ــوزه گرافی در ح

می توانیــد در طراحــی ســایت فعالیــت کنیــد. امــا گاهــی یادگیــری کدنویســی در 
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طراحــی ســایت و زبان هــای مختلــف بــرای شــما ســخت اســت و بیشــتر ترجیــح 
ــه اینکــه صاحــب ســایت ها  ــا توجــه ب ــد یــک طــراح گرافیــک باشــید. ب می دهی
ــن  ــن بهتری ــد، ای ــژه ای می دهن ــت وی ــود اهمی ــایت خ ــی س ــی گرافیک ــه طراح ب

فرصــت بــرای شــما در زمینــه کار در منــزل بــه کمــک اینترنــت اســت.
فعالیت هــای مربــوط بــه ســئو انجــام دهیــد: ایــن می توانــد بهتریــن گزینــه ممکــن 	 

بــرای افــراد آشــنا بــا ســئو و بهینــه ســازی ســایت باشــد. بــا توجه بــه اینکه شــخصًا 
ایــن مــورد را نیــز تجربــه کــرده ام، بــه شــما اطمینــان می دهــم کــه مشــتری کافــی 
بــرای کار خــود پیــدا می کنیــد و بــه مــرور زمــان بــه ســطحی می رســید کــه خــود 
ــتی  ــد. راس ــت کنی ــه ای فعالی ــئوکار حرف ــک س ــوان ی ــه عن ــد ب ــز می توانی ــما نی ش

درآمــد ایــن مــورد از دو کارمنــد معمولــی هــم بیشــتر اســت!
 

 

ــبکه های  ــران در ش ــی کارب ــور میلیون ــد: حض ــات کنی ــی تبلیغ ــبکه های اجتماع در ش
ــن  ــات در ای ــر تبلیغ ــه فک ــزرگ ب ــرکت های ب ــه ش ــت ک ــده اس ــث ش ــی باع اجتماع
شــبکه ها باشــند. پــس اگــر بــه دنبــال کار در منــزل هســتید، در شــبکه های اجتماعــی 
مختلــف یــک حســاب کاربــری ایجــاد کنیــد و ســعی کنیــد از شــیوه های مختلــف بــه 
جــذب کاربــر بپردازیــد. بــه مــرور زمــان کــه تعــداد فالــوور و دنبــال کننده هــای شــما 
ــت  ــف فعالی ــات مختل ــی مؤسس ــاب اینترنت ــوان بازاری ــه عن ــد ب ــد، می توانی ــاد ش زی

کنیــد.
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ــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی ســایت خــود را ســئو  ــه ب ــه مرتبــط: چگون مقال
کنیــم؟

دســتیار اینترنتــی شــوید: تــا حــاال بــرای شــما پیــش آمده کــه پدرتــان از شــما بخواهد 
کــه بــه عنــوان یــک همــراه بــه او کمــک کنیــد؟ دســتیار اینترنتــی هــم بــه همیــن 
صــورت اســت. در واقــع شــما بــدون اینکــه در محــل کار حضــور داشــته باشــید، تمامی 
ــی  ــه صــورت اینترنت ــد و ب ــر مشــغله را انجــام می دهی ــراد پ ــه اف ــوط ب کارهــای مرب
ــه شــما  ــدازه کافــی درآمــد دارد و هــم ب ــه ان دســتیار او هســتید. ایــن مــورد هــم ب

ــان می دهــد. ــرای ســایر کارهایت وقــت کافــی ب
بــرای یــک شــرکت مدلینــگ انجــام دهیــد: شــاید شــما خیلــی ســخت می گیریــد! ولــی 
اگــر در اینترنــت کمــی جســتجو کنیــد و ببینیــد کــه مدل هایــی بــرای آدمهــای چــاق 
ــن  ــه وارد ای ــدوار می شــوید ک ــز امی ــر، زشــت و خوشــگل وجــود دارد، شــما نی و الغ
ــد فیســبوک و اینســتاگرام، شــرکت های  حــوزه شــوید. در شــبکه های اجتماعــی مانن
ــد.  ــرای لباس هــای خــود می گردن ــدل ب ــال م ــه دنب ــه ب ــد ک فشــن شــو حضــور دارن
یکــی از آنهــا را پیــدا کنیــد و بــا پوشــیدن لبــاس آنهــا، بــه تبلیغــات بــرای محصــوالت 

آن در پیــج خــود بپردازیــد و از ایــن طریــق درآمــد کســب کنیــد.
 

کسب و کار آموزشی
ایــن گزینــه بــرای افــراد دانشــجو و کســانی کــه در یــک زمینــه خــاص تخصــص دارنــد 
ــراد،  ــا ســایر اف ــه دانــش آمــوزان ی ــد از طریــق آمــوزش ب مناســب اســت و می توانن
ــب  ــد در قال ــه کســب و کار آموزشــی هــم می توان ــد. البت ــد بپردازن ــه کســب در آم ب

مشــاغل خانگــی باشــد و هــم در قالــب کســب و کار گروهــی انجــام گیــرد.
ــه 	  ــه مواجه ــون تجرب ــر تاکن ــد: اگ ــم خصوصــی مجــازی فعالیــت کنی ــوان معل به عن

بــا دانــش آمــوزان ضعیــف در درس هــای مختلــف ماننــد ریاضــی، فیزیــک، زبــان 
ــرای کار در  ــی را داشــته اید، ایــن بهتریــن فرصــت ممکــن ب ــان عرب انگلیســی و زب
منــزل بــه کمــک اینترنــت اســت و می توانیــد بــه عنــوان معلــم خصوصــی مجــازی 
ــه  ــک زمین ــه در ی ــرای کســانی ک ــن شــیوه ب ــه ای ــد. البت ــت کنی ــا فعالی ــرای آنه ب

خــاص تخصــص دارنــد مناســب اســت.
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دوره آمــوزش مجــازی برگــزار کنیــد: دوره هــای آمــوزش مجــازی می توانــد شــامل 	 
آمــوزش طراحــی ســایت، طراحــی نــرم افــزار، آمــوزش از راه دور دروس و دوره هــای 
ــازی  ــرد نی ــود و ف ــزار می ش ــری برگ ــه کمت ــا هزین ــه ب ــد ک ــف باش ــی مختل آموزش
بــه اجــاره کــردن دفتــر یــا کالس نخواهــد داشــت. معمــوالً درآمــد ایــن دوره هــای 

آموزشــی پاییــن اســت و بازدهــی آنهــا نیــز باالســت. 

مزایای کار در منزل
بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه در مــورد حوزه هــای مختلــف کســب و کار داده شــد و 
مشــخص شــد کــه هــر فــردی می توانــد در ایــن حــوزه فعالیــت داشــته باشــد، الزم 
اســت بــه برخــی از مزایــای کار در منــزل اشــاره کنیــم کــه بــرای هــر کســی می توانــد 

جذابیــت داشــته باشــد:
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- رئیس خودتان هستید
اگــر همیشــه فکــر کرده ایــد کــه از وجــود یــک رئیــس یــا باالســری ناراحــت هســتید، 
ــن  ــد بزرگتری ــن می توان ــن مشــکل را رهــا می شــوید. ای ــزل از ای ــا وجــود کار در من ب
مزیــت مشــاغل خانگــی باشــد کــه نیــاز بــه حــرف شــنوی از یــک نفــر دیگــر نخواهیــد 
داشــت و تمامــی فعالیت هایــی کــه انجــام می دهیــد، تحــت کنتــرل خــود شــما و بــا 
توجــه بــه فعالیــت شماســت. ایــن یعنــی شــما می توانیــد در برخــی مــوارد شــدت کار 

خــود را کاهــش دهیــد و در برخــی مــوارد حجــم کار خــود را بــاال ببریــد.

- هر که بامش بیش، برفش بیشتر
در مشــاغل خانگــی، امــکان کســب درآمــد بیشــتر از کارمندهــای دولتــی را خواهیــد 
داشــت. چــرا کــه در ایــن حالــت شــما می توانیــد هــر چقــدر کــه دلتــان خواســت کار 
کنیــد و بــه همــان انــدازه افزایــش درآمــد داشــته باشــید. ایــن یکــی از مزیت هایــی 

اســت کــه باعــث می شــود دســت شــما بــاز باشــد.

- پاگیر قوانین و بخشنامه ها نیستید
همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد، کارمندهــای دائمــی و کارمندهــای دولتی تحــت کنترل 
قوانیــن و بخشــنامه های از پیــش تعییــن شــده هســتند و بایــد روزانــه یــک فعالیــت 
ــا را  ــری آنه ــدرت یادگی ــه مــرور زمــان ق ــن موضــوع ب ــد. ای مشــخص را انجــام دهن
کاهــش داده و خالقیــت آنهــا را از بیــن می بــرد. ایــن در حالــی اســت کــه کار در منــزل 
امــکان یادگیــری مــوارد متعــددی را بــه کاربــران می دهــد آنهــا می تواننــد در شــرایط 

مختلــف از خالقیــت و ایده هــای خــود اســتفاده کننــد.

- تعادل بهتری در زندگی خودتان دارید
بــرای افــرادی کــه بــه برنامــه ریــزی عالقــه دارنــد و بــرای تمامــی فعالیت هــای خــود 
برنامــه مشــخص در نظــر می گیرنــد، مشــاغل خانگــی می توانــد ایــده خوبــی باشــد. 
ــه برنامــه زندگــی  ــا توجــه ب ــد برنامــه کاری خــود را ب در ایــن مشــاغل، فــرد می توان
تنظیــم کنــد و در برخــی مــوارد مرخصی هــای اضطــراری بــرای خــود در نظــر می گیــرد. 
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در هــر صــورت ایــن مــوارد باعــث می شــود کــه تعــادل بهتــری بیــن زندگــی کاری و 
زندگــی عــادی فــرد وجــود داشــته باشــد.

 

 
معایب کار در منزل

ــم،  ــت کردی ــا فریلنســری صحب ــای مشــاغل خانگــی و ی ــورد مزای ــه در م همانطــور ک
بایــد بپذیریــم کــه در ایــن مشــاغل ایراداتــی نیــز وجــود دارد و شــخص فعــال در ایــن 
ــا برجســته تر  ــر در آنه ــورد زی ــد م ــه چن ــا مشــکالتی مواجــه خواهــد شــد ک حــوزه ب

اســت:
- رئیس خودتان هستید

ــی  ــاغل خانگ ــودن در مش ــود ب ــس خ ــت و رئی ــی نیس ــتباه تایپ ــید! اش ــران نباش نگ
می توانــد تبعــات بــدی نیــز داشــته باشــد. وقتــی کــه شــما رئیــس کســب و کار خــود 
هســتید، احتمــاالً در برخــی مــوارد تنبلی هایــی بــه خــرج می دهیــد کــه تعهــد کاری 
شــما را زیــر ســؤال می بــرد. متاســفانه تعــداد افــرادی کــه خــود را مقیــد بــه انجــام 
ــه  ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض ــت و همی ــم اس ــیار ک ــد، بس ــای کاری کنن برنامه ه

درصــد باالیــی از افــراد در مشــاغل خانگــی بــا شکســت مواجــه شــوند.
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- حسابداری، برنامه ریزی و مدیریت بر عهده خود شماست
بلــه! داشــتن یــک باالســری و یــا بــودن در یــک محیــط کار دائمــی می توانــد خالقیــت 
را از فــرد بگیــرد، امــا ایــن امتیــاز را دارد کــه فــرد نیــازی بــه حسابرســی، برنامه ریــزی 
ــام  ــر انج ــراد دیگ ــط اف ــا توس ــی آنه ــت و تمام ــد داش ــت نخواه ــا مدیری کاری و ی
می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه در یــک شــغل خانگــی تمامــی ایــن وظایــف بــر 
عهــده خــود شماســت و کوتاهــی در هــر کــدام از ایــن مــوارد باعــث از دســت رفتــن 

ــه شــما می شــود. ــه و ماهان مشــتری و کاهــش درآمــد روزان

- هر چقدر پول بدهید، آش می خورید
ایــن ضــرب المثــل بــه حــدی در مــورد کار در منــزل درســت اســت کــه حتــی می تــوان 
ادعــا کــرد کــه بــرای ایــن حــوزه ســاخته شــده اســت. در مشــاغل خانگــی خبــری از 
ــدارد و ایــن خــود شــما هســتید کــه  ــرار کــردن از محــل کار وجــود ن ــا ف تنبلی هــا ی
فیــش حقوقــی خــود را می نویســید! بــه هــر انــدازه کــه فعالیــت روزانــه و هفتگــی 
شــما باالتــر باشــد، درآمــد شــما باالتــر خواهــد بــود و ایــن موضــوع بــرای افــراد تنبــل 

ــر ناگــوار باشــد. ــد یــک خب می توان

- نداشتن درآمد پایدار ممکن است شما را نگران کند
بــرای بســیاری از افــراد جامعــه مســئله داشــتن کار دائمــی و جنبــه روانــی آن اهمیــت 
ــراغ  ــه س ــر ب ــیار پایین ت ــغ بس ــا مبال ــد ب ــل حاضرن ــن دلی ــه همی ــیاری دارد و ب بس
مشــاغل دائمــی یــا دولتــی برونــد. ایــن یکــی از بزرگتریــن معایــب کار در منــزل اســت 
کــه نمی تــوان در آن درآمــدی پایــدار و همیشــگی در نظــر گرفــت و فــرد بایــد بــرای 

بــه دســت آوردن مشــتری بالقــوه در گام هــای بعــدی بجنگــد.

 - خبری از بیمه و مزایا نیست
ــاغل  ــرای مش ــی ب ــه خاص ــوز بیم ــه ای هن ــن بیم ــد! در قوانی ــت فهمیدی ــه! درس  بل
ــن مشــاغلی  ــد چنی ــز نمی توانن ــه نشــده اســت و شــرکت ها نی خانگــی در نظــر گرفت
را پوشــش دهنــد. البتــه ایــده اســتفاده از بیمــه بــرای ایــن افــراد مطــرح شــده اســت 
کــه بــه نتیجــه رســیدن آن، می توانــد یــک خبــر خــوب و امیدوارکننــده باشــد. در هــر 
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ــد  ــن می توان ــدارد و ای ــرای مشــاغل خانگــی وجــود ن ــه خاصــی ب ــالً بیم صــورت فع
ــد. ــده باش نگران کنن

بیشتر بدانید: افزایش سرعت سایت و 23 راهکاری که باید درباره آن بدانید

رازهای موفقیت در کار در منزل
در ایــن مطلــب از بــاال بــه پاییــن بــه ذکــر نــکات مختلفــی در رابطــه بــا کار در منــزل و 
مزایــا و معایــب آن پرداختیــم کــه طبیعتــًا بــا کمــی جســتجو می توانیــد بــه ایده هــای 
بیشــتری در ایــن زمینــه برســیم. امــا در ادامــه به چنــد راز موفقیــت در مشــاغل خانگی 
اشــاره کرده ایــم کــه احتمــاالً در هیــچ وبســایت یــا منبــع دیگــری نخواهیــد یافــت و 

بیشــتر تجربــه تیــم کاری مدیــر وب اســت کــه در اختیــار شــما قــرار می گیــرد:

1. با هرکسی که چیزی می داند در ارتباط باشید
در بندهــای قبلــی بــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــم کــه یادگیــری و خالقیــت بــرای کار در 
منــزل حیاتــی اســت. هــر چــه توانایــی فــرد در یادگیــری مهارت هــای مختلــف باالتــر 
باشــد، شــانس موفقیــت او در کســب درآمــد و بــه دســت آوردن موقعیــت شــغلی، 
باالتــر خواهــد بــود. بنابرایــن، فــردی کــه قصــد موفقیــت در ایــن حــوزه را دارد، بایــد 
ــز و  ــوارد ری ــکات و م ــا ن ــی االمــکان از آنه ــاط باشــد و حت ــف در ارتب ــراد مختل ــا اف ب
درشــت را یــاد بگیــرد. مهــم نیســت کــه نقطــه مــورد نظــر تــا چــه انــدازه بــزرگ و یــا 
ــرای بخش هــای  ــوان ب ــکات می ت ــن ن ــذار باشــد، بلکــه در هــر صــورت از ای ــر گ تأثی
مختلــف کار خــود اســتفاده کنیــد و ایــن موضــوع بــه شــما کمــک شــایانی خواهــد 

کــرد.
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2. به مرور زمان برای خود برند باشید
بــدون شــک بعــد از مدتــی فعالیــت بــه صــورت مشــاغل خانگــی، بــه انــدازه کافــی 
شــناخته شــده خواهیــد بــود و احتمــاالً ده هــا و شــاید صدهــا نفــر بــا شــما در ارتبــاط 
هســتند. ایــن بهتریــن فرصــت بــرای شــما بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک برنــد اســت و 
می توانیــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد. بــه عنــوان مثــال، اگــر در حــوزه مترجمــی 
ــف  ــرق مختل ــه از ط ــد ک ــعی کنی ــد س ــد، بای ــت می کنی ــایت فعالی ــندگی س و نویس
ــایر  ــایت ها و س ــف، وبس ــی مختل ــای ارتباط ــی، کانال ه ــبکه های اجتماع ــد ش مانن
ــق یــک  ــن طری ــد و از ای ــراد دیگــر معرفــی کنی ــه اف ــی، خــود را ب شــیوه های تبلیغات

برنــد معتبــر بــرای کســب و کار خــود ایجــاد کنیــد.

3. برای تمامی فعالیت های خود برنامه ریزی کنید
خوبــی کار در منــزل ایــن اســت کــه شــما تنهــا بــه یــک حــوزه خاص محــدود نیســتید 
و بــا یادگیــری در هــر بخشــی می توانیــد بــرای خــود یــک فعالیــت ایجــاد کنیــد. ایــن 
موضــوع باعــث می شــود کــه در بلندمــدت تنــوع فعالیتــی شــما بــاال رود و مشــتریان 

19

https://modireweb.com


کار در منزل؛ ایده هایی پولساز برای کسب درآمد در خانه

www.modireweb.com

شــما در گروه هــای مختلفــی قــرار گیرنــد کــه ســفارش هــر کــدام از آن هــا می توانــد 
ــر  ــک خب ــم ی ــوب و ه ــر خ ــک خب ــد ی ــت هــم می توان ــن وضعی ــد. ای ــاوت باش متف
بــد باشــد. خــوب از ایــن لحــاظ کــه شــما در کار خــود موفــق بوده ایــد و از ایــن بــه 
ــاز  ــه نی ــاظ ک ــن لح ــد از ای ــا ب ــد. ام ــش دهی ــود را افزای ــد خ ــد درآم ــد می توانی بع
ــد  ــا بتوانی ــت ت ــد داش ــدت خواهی ــدت و کوتاه م ــورت بلندم ــه ص ــزی ب ــه برنامه ری ب

سفارشــات مختلــف را انجــام دهیــد و در مســیر خــود موفــق عمــل کنیــد.

4. تحقیق کنید و بجنگید
ــازار کار را ســرزنش کنیــد، مــا هــم بــه شــما  اگــر کمــی غــر بزنیــد و اشــباع بــودن ب
حــق می دهیــم. امــا اگــر صرفــًا بنشــینید و تمــام وقــت خــود را بــه غــر زدن و گالیــه 
ــًا بــا شــما مخالــف هســتیم. مهم تریــن و اصلی تریــن اصــل  کــردن بگذرانیــد، مطمئن
ــن  ــا مطمئ ــازار کار اشــباع اســت، ام ــت اســت. اگرچــه ب ــالش و رقاب ــت، ت در موفقی
باشــید کــه یــک کارفرمــا هیــچ وقــت از  نیــروی کار بــا اســتعداد و قــوی چشــم پوشــی 
ــرد. گاهــی الزم اســت  ــد ک ــدا خواهی ــرای خــود کار پی ــان ب ــرور زم ــه م ــد و ب نمی کن
در مــورد فعالیــت خــود و نحــوه کســب درآمــد تحقیــق کنیــد و بــه کســب اطــالع در 
مــورد رقبــای خــود بپردازیــد. گاهــی شــناخت رقبــای قوی تــر و نحــوه فعالیــت آن هــا 

می توانــد یــک راهنمــای خــوب بــرای موفقیــت در کار در منــزل باشــد.

5. زنجیر مشتریان بسازید
در مشــاغل خانگــی ارتبــاط بــا مشــتریان بســیار کمتــر اســت و شــما بــا افــراد کمتــری 
ســر و کار داریــد. اگــر چــه از لحــاظ روحــی و روانــی ایــن موضــوع بــه ســود شماســت، 
ــد. در  ــما بکن ــه ش ــی ب ــک چندان ــد کم ــات نمی توان ــی و تبلیغ ــاظ بازاریاب ــا از لح ام
اینجــا، عــالوه بــر داشــتن یــک پروفایــل مناســب و فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی، 
اســتفاده از مشــتریان بــرای بازاریابــی غیــر مســتقیم بهتریــن راهــکار اســت. در ایــن 
شــیوه بایــد از مشــتریان خــود بخواهیــد کــه شــما را بــه افــراد دیگــر معرفــی کننــد تــا 

از ایــن طریــق بتوانیــد مشــتریان بیشــتری در هــر حــوزه جــذب کنیــد.

بیشتر بخوانید: افزایش فروش آنالین با 20 راهکار فوق العاده اثربخش
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چند نکته ساده و حیاتی برای کار در منزل
 

بــا کارفرمــای خــود صمیمــی باشــید و ســعی کنیــد راه هــای ارتباطــی مختلفــی بــا 	 
آنهــا ایجــاد کنیــد؛

 ممکــن اســت در برخــی مــوارد بــرای پرداخــت هزینــه پــروژه بــه مشــکل بخوریــد 	 
کــه بهتــر اســت دوســتانه ایــن موضــوع را حــل کنیــد؛

ــخ 	  ــک تاری ــد و ی ــق کنی ــود تواف ــای خ ــا کارفرم ــا ب ــورد پرداختی ه ــه در م  همیش
ــد؛ مشــخص در نظــر بگیری

 قبــل از شــروع کار از آنهــا بخواهیــد کــه هــدف خــود از انجــام پــروژه را بــه طــور 	 
کامــل بــه شــما اعــالم کننــد؛

 در صــورت وجــود ایــراد و مشــکل، ســعی کنیــد در کمــال آرامــش آنهــا را برطــرف 	 
کنیــد و زمــان کافــی بــه انجــام پــروژه اختصــاص دهیــد؛

 هیــچ وقــت ســرعت در انجــام کار را بــر کیفیــت آن ترجیــح ندهیــد و ســعی کنیــد 	 
کــه درآمــد در اولویــت دوم شــما باشــد؛

 همیشــه بــه تنــوع کاری خــود فکــر کنیــد تــا از محیــط منــزل و شــرایط کار در آن 	 
دل زده نشــوید؛

ــاق کار 	  ــد، ات ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــما را تح ــزان کار ش ــف می ــائل مختل ــر مس اگ
ــد؛ ــر درســت کنی ــک دفت ــد ی خــود را همانن

ــی 	  ــی و دائم ــای دولت ــد کاره ــی را همانن ــاغل خانگ ــود در مش ــت خ ــان فعالی  زم
ــد؛ ــم کنی تنظی

استراحت کنید و سعی کنید از کار خود لذت ببرید.	 
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