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کســب درآمــد از تولیــد محتــوا یکــی از ایده هــای پولســاز اســت. اگــر بــا روش هــای 

درآمــد زایــی از تولیــد محتــوا آشــنا نیســتید، ایــن مقالــه را از دســت ندهیــد.

محتــوا پادشــاه اســت! ایــن جملــه ای بــود کــه آقــای بیــل گیتــس در ســال 1996 بیــان 

ــال مارکتینــگ  ــا حــوزه دیجیت ــر ب ــزی حــدود 25 ســال پیــش. اگ ــی چی ــد، یعن کردن

آشــنا باشــید؛ می دانیــد کــه بیــل گیتــس حــرف کامــًا درســت و بــه جایــی را گفتــه 

ــرای خــود نداشــته باشــد؛ بــدون  ــوا ب اســت. اگــر کســب و کاری برنامــه تولیــد محت

شــک از بــازار حــذف خواهــد شــد. بنابرایــن کامــًا طبیعــی اســت کــه مــا یــک مقالــه 

جداگانــه را در مــورد روش هــای کســب درآمــد از تولیــد محتــوا داشــته باشــیم.

مگــر می شــود بــا تولیــد محتــوا درآمــد زایــی کــرد؟ ایــن همــان ســوالی اســت کــه 

شــما بــرای جــواب دادن بــه آن وارد ایــن صفحــه شــده اید. جــواب ایــن ســوال قطعــًا 

ــا تولیــد محتــوا  ــد کــه فقــط ب ــه اســت. ســایت های بســیاری در وب وجــود دارن بل

درآمد هــای میلیونــی بــه دســت می آورنــد. امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه آن هــا راه 

کســب درآمــد از تولیــد محتــوا را بــه خوبــی یــاد گرفتــه و بــا صبــر و تــاش در ایــن 

ــه  ــوا ب ــد محت ــق تولی ــد از طری ــم می خواهی ــما ه ــر ش ــته اند. اگ ــدم برداش ــیر ق مس

درآمد هــای عالــی دســت پیــدا کنیــد؛ در ادامــه همــراه مــن باشــید.
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روش های جذاب و پولساز برای کسب درآمد از تولید محتوا   

تولید کننده محتوا شوید 

ــه  ــوا، تبدیــل شــدن ب ــرای درآمــد زایــی از تولیــد محت یکــی از روش هــای جــذاب ب

یــک کارشــناس تولیــد محتــوا اســت. تولیــد محتــوا، یــک مهــارت اســت و فــردی را 

کــه ایــن مهــارت را دارد بایــد یــک کارشــناس خطــاب کنیــم. متأســفانه خیلــی از افــراد 

خیــال می کننــد کــه بــرای تولیــد محتــوا، کافــی اســت کــه پشــت سیســتم نشســته و 

کلمــات را پشــت ســر هــم ردیــف کــرد. در حالــی کــه اصــًا اینطــور نیســت و تولیــد 

محتــوا در فضــای وب، نیــاز بــه تخصــص و آمــوزش دارد. در واقــع تولیــد محتوایــی 
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کــه خوانــده شــود و از همــه مهم تــر در گــوگل رتبــه خوبــی را بــه دســت آورد؛ کاری 

نیســت کــه هــر کســی قــادر بــه انجــام آن باشــد.

ــه  ــاز ب ــرای تولیــد محتــوای ســایت خــود، نی ــادی هســتند کــه ب کســب و کارهای زی

یــک تولیــد کننــده محتــوا دارنــد. شــما می توانیــد مهــارت تولیــد محتــوا در ســایت 

را یــاد گرفتــه و تخصــص خــود را بــه فــروش برســانید. بــرای گرفتــن پــروژه تولیــد 

محتــوا، بــه دو صــورت می توانیــد عمــل کنیــد. صــورت اول ایــن اســت کــه تبدیــل 

ــکان  ــان و م ــه در زم ــود ک ــد ب ــادر خواهی ــور ق ــن ط ــوید. ای ــر ش ــک فریلنس ــه ی ب

دلخــواه خودتــان پــروژه انجــام دهیــد و پــول بگیریــد. صــورت دوم ایــن اســت کــه 

ــرکت ها،  ــوری در ش ــورت حض ــه ص ــوا و ب ــد محت ــناس تولی ــک کارش ــوان ی ــه عن ب

اســتخدام شــوید. 

بیشتر بخوانید: هر آنچه که باید از تولید محتوا بدانید
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همکاری در فروش، از روش های محبوب کسب درآمد از تولید محتوا

ــرای  ــوب و پرســود ب ــا افیلیــت مارکتینــگ، از روش هــای محب همــکاری در فــروش ی

درآمــد زایــی از تولیــد محتــوا اســت. در ایــن روش، شــما بــه عنــوان یــک واســطه 

ــد.  ــران می کنی ــوالت دیگ ــا محص ــات ی ــی خدم ــه معرف ــدام ب ــرده و اق ــل ک ــر عم گ

ــروب از  ــح دهــم. مدی ــرای شــما توضی ــن روش را ب ــال ای ــک مث ــا ی ــد ب اجــازه دهی

جملــه ســایت هایی اســت کــه از افیلیــت مارکتینــگ بــرای فــروش محصــوالت خــود 

ــد. ــتفاده می کن اس

فــرض کنیــد کــه شــخصی یــک ســایت بــرای خــود راه انــدازی کــرده و مطالبــی را در 

حــوزه موفقیــت فــردی و شــغلی می نویســد. حــاال آن فــرد تصمیــم می گیــرد کــه از 

طریــق افیلیــت مارکتینــگ کســب درآمــد کنــد. بنابرایــن وارد ســایت مدیروب شــده و 

در قســمت همــکاری در فــروش آن ثبــت نــام می کنــد. در ادامــه ایــن فــرد در یکــی از 

مقــاالت خــود از »تولیــد محتــوا« نــام بــرده و لینــک محصــول دوره »محتــوا نویســی 

در وب« را کــه توســط مدیــر وب ســاخته شــده اســت را در آن قــرار می دهــد. 

ــود و  ــروب ش ــایت مدی ــک وارد س ــق آن لین ــه از طری ــدن مقال ــا خوان ــردی ب ــر ف اگ

محصــول مــورد نظــر را خریــداری کنــد؛ در این صــورت مدیــروب بــه شــخص تبلیــغ 

ــه همیــن ســادگی!  ــده پورســانت خواهــد داد. ب کنن

نکتــه:در روِش درآمــد زایــی از تبلیغــات، بــه میــزان کلیــک و بازدیــد، پــول پرداخــت 
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خواهــد شــد. امــا در روش افیلیــت مارکتینــگ، حتمــًا بایــد فــروش انجــام شــود تــا 

ســایت تبلیــغ کننــده بــه درآمــد دســت پیــدا کنــد.

بیشــتر بدانیــد: همــکاری در فــروش چیســت؛ حقایقــی دربــاره درآمدزایــی قطعــی از 

آن

محتوای خود را بفروشید

ــوا اســت. در  ــد محت ــوا یکــی دیگــر از ایده هــای کســب درآمــد از تولی ــروش محت ف

ــا  ــروش برســانید. ام ــه ف ــرده و آن را ب ــد ک ــوا تولی ــد محت ــن روش شــما می توانی ای

چگونــه بایــد ایــن کار را انجــام داد؟ ممکــن اســت شــما در یــک حــوزه تخصــص و 

مهــارت داشــته یــا بــه موضوعــات خاصــی عاقــه داشــته باشــید. شــما می توانیــد بــا 

تولیــد محتــوای آموزشــی، ویدئــو، پادکســت یــا کتــاب الکترونیکــی و فــروش آن هــا، 

درآمد هــای خوبــی بــه دســت آوریــد. مثــٌا فــرض کنیــد کــه فــردی در حــوزه برنامــه 

ــا تولیــد محتــوای باکیفیــت،  نویســی دارای تخصــص اســت. ایــن فــرد می توانــد ب

ــار  ــد در کن ــا آن شــخص می توان ــد. ام ــادی را جــذب ســایت خــود کن ــن زی مخاطبی

ایــن کار، دوره هــای آموزشــی و کتاب هــای الکترونیکــی خــود را تولیــد و بــه فــروش 

برســاند. 
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نکته:اگــر می خواهیــد کــه در ایــن کار موفــق عمــل کنیــد؛ حتمــا بــه دو عامــل تخصص 

و عاقــه دقــت داشــته باشــید. شــما بایــد بــه حــوزه کاری خــود عاقــه داشــته باشــید 

و تخصــص خودتــان را روز بــه روز بیشــتر کنید. 

 

ــد  ــد از تولی ــب درآم ــرای کس ــا ب ــن روش ه ــتراک، از بهتری ــق اش ــد ح خری

ــوا محت

ــی، جــزو روش هــای نویــن کســب درآمــد از  ــا عضویــت پول خریــد حــق اشــتراک ی

تولیــد محتــوا محســوب می شــود. حــاال داســتان ایــن خریــد حــق اشــتراک چیســت؟ 

ــاب و دســته  ــوای باکیفیــت، ن ــد محت ــه مشــغول تولی ــد ک ســایت هایی وجــود دارن

ــن ســایت ها بحــث ســئو را  ــر ای ــد موضــوع هســتند. اگ ــا چن ــک ی ــورد ی اول در م
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جــدی بگیرنــد؛ بــه رتبه هــای بــاالی گــوگل آمــده و مخاطبیــن زیــادی را جــذب خــود 

می کننــد. در ایــن موقــع اســت کــه بحــث خریــد اشــتراک یــا حــق عضویــت بــرای 

ــه تمامــی محتواهــای ســایت، مطــرح می شــود.  دسترســی ب

یعنــی اگــر شــما بخواهیــد بــه تمامــی مقاالتــی کــه در ســایت بارگــزاری شــده اســت 

دسترســی داشــته باشــید؛ بایــد اشــتراک تهیــه کنیــد. خریــد حــق اشــتراک بــه صورت 

ــت.  ــز اس ــی نی ــای متفاوت ــده و دارای قیمت ه ــام ش ــاالنه انج ــی و س ــه، فصل ماهان

ــرای او  ــا هیــچ محتوایــی ب شــاید بپرســید کــه اگــر کســی حــق اشــتراک نخــرد؛ آی

نمایــش داده نمی شــود؟ دقــت داشــته باشــید کــه بعضــی از مقــاالت ایــن ســایت ها 

حالــت عمومــی داشــته و همــه می تواننــد از آن هــا اســتفاده کننــد. امــا برخــی دیگــر 

ــد  ــد؛ نمی توانن ــت ندارن ــق عضوی ــه ح ــرادی ک ــوده و اف ــی ب ــا اختصاص از محتواه

تمامــی مقــاالت را مشــاهده کننــد.

کسب درآمد از طریق انتشار رپورتاژ آگهی

قبــل از هــر چیــز اجــازه دهیــد کمــی در مــورد رپورتــاژ آگهــی صحبــت کنیــم. رپورتــاژ 

آگهــی نوعــی متــن تبلیغاتــی اســت کــه در لبــاس یــک خبــر یــا آگهــی بــرای مخاطب 

بــه نمایــش درمی آیــد. یعنــی فــرد نویســنده ســعی می کنــد کــه در البــه الی محتــوای 

خــود، اشــاره ای ریــز بــه معرفــی یــک محصــول یــا خدمــت داشــته باشــد. زمانــی کــه 

ــاژ آگهــی،  ــد؛ انتشــار رپورت ســایت شــما ترافیــک خوبــی را از گــوگل دریافــت می کن

7



7 روش تضمینی و پولساز برای کسب درآمد از تولید محتوا

www.modireweb.com

یکــی از روش هــای کســب درآمــد از تولیــد محتــوا اســت. بــه دلیــل محبوبیت انتشــار 

رپورتــاژ آگهــی در بیــن کســب و کارها، مشــتری بــرای ایــن کار همیشــه وجــود دارد.

نکته:نوشــتن رپورتــاژ آگهــی نیــاز بــه تخصــص و مهــارت دارد. شــما بایــد بــه گونــه ای 

متــن را بنویســید کــه هــم بــرای مخاطــب جــذاب باشــد و هــم بــه معرفی کســب و کار 

مربوطــه بپردازیــد. پیشــنهاد می شــود کــه یــا خودتــان ایــن تخصــص را یــاد گرفتــه 

یــا از محتــوا نویســان حرفــه ای کمــک بگیریــد.

مطالعــه بیشــتر: رپورتــاژ آگهــی چیســت و چگونــه می تــوان یــک رپورتــاژ کارآمــد و 

جــذاب نوشــت؟
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کسب درآمد از تبلیغات، رایج ترین روش کسب درآمد از تولید محتوا

فکــر نمی کنــم کــه روِش »کســب درآمــد از طریــق تبلیغــات« خیلــی نیــاز بــه توضیــح 

داشــته باشــد. ایــن روش یکــی از قدیمی تریــن و در عیــن حــال محبوب تریــن 

راه هــای کســب درآمــد از تولیــد محتــوا اســت. حتمــًا بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده 

اســت کــه وارد یــک ســایت شــده و بــا کلــی بنــر تبلیغاتــی مواجــه شــده اید. زمانــی 

کــه یــک ســایت بــه کمــک تولیــد محتــوا و ســئو بــه رتبه هــای برتــر گــوگل می آیــد 

بــه شــرطی کــه هــدف دیگــری نداشــته باشــد - کســب درآمــد از تبلیغــات را انتخــاب 

خواهــد کــرد. کســب درآمــد از طریــق تبلیغــات، معمــواٌل بــه دو صــورت زیــر انجــام 

می گیــرد. 

تبلیغات کلیکی

در ایــن روش بــه میــزان کلیکــی کــه بــر روی آن بنــر تبلیغاتــی می خــورد، بــه ســایت 

مــورد نظــر پــول پرداخــت می شــود. بدیهــی اســت کــه هرچــه آن بنر هــای تبلیغاتــی 

ــتفاده از  ــد. اس ــد ش ــایت خواه ــد س ــتری عای ــول بیش ــورد؛ پ ــتری بخ ــک بیش کلی

ــد  ــده، کلی ــه کنن ــب توج ــای جل ــراه عکس ه ــه هم ــذاب ب ــی ج ــای تبلیغات متن ه

موفقیــت شــما در ایــن کار خواهــد بــود.

بیشــتر بدانیــد: تبلیغــات کلیکــی چیســت و چگونــه می توانیــم بــا آن تجــارت خــود 

را متحــول کنیــم؟
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تبلیغات بنری

ــاال  ــق تبلیغــات اســت - امــا برخــاف روش ب ــز درآمــد شــما از طری در ایــن روش نی

درآمدتــان بــه تعــداد کلیــک وابســته نیســت. بلکــه آگهی هــای تبلیغاتــی در ســایت 

شــما بــه نمایــش درمی آیــد و شــما درآمــدی ثابــت از آن هــا خواهیــد داشــت.

ــوع  ــن ن ــری از ای ــه بهت ــور نتیج ــت و چط ــری چیس ــات بن ــد: تبلیغ ــتر بخوانی بیش

ــم؟ ــات بگیری تبلیغ

 

 

خودتان را به عنوان مشاور معرفی کنید

ارائــه خدمــات مشــاوره از جملــه ایده هایــی اســت کــه می توانیــد بــا ارائــه خدمــات 

تولیــد محتــوا، اســتارت آن را بزنیــد. انســان ها بــه واســطه ســال ها زندگــی، آمــوزش 
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و کار کــردن، در یــک یــا چنــد حــوزه بــه تخصــص می رســند. همچنیــن افــراد زیــادی 

وجــود دارنــد کــه حاضــر هســتند دانــش و مهارت هــای شــما را بــه دســت آورده و 

در قبــال آن پــول بپردازنــد. شــما می توانیــد بــه عنــوان یــک مشــاور در یــک زمینــه، 

خــود را بــه مخاطبیــن هدف تــان معرفــی کنیــد. 

اجــازه دهیــد بحــث را بــا ارائــه یــک مثــال خاتمــه دهیــم. فــردی را تصــور کنیــد کــه 

در رشــته MBA تحصیــل کــرده و در زمینه هــای بازاریابــی، فــروش و تبلیغــات، دانــش 

ــرده و  ــدازی ک ــود را راه ان ــایت خ ــد س ــخص می توان ــن ش ــی دارد. ای ــه خوب و تجرب

ــا  ــرد ب ــن ف ــن ای ــد. همچنی ــده کن ــاد ش ــای ی ــوا در زمینه ه ــد محت ــه تولی ــدام ب اق

معرفــی خــود بــه عنــوان کــوچ )مربــی( کســب و کار، می توانــد در قبــال ارائــه خدمــات 

مشــاوره بــه افــراد، ســازمان ها و شــرکت ها، بــرای خــود حــق مشــاوره تعییــن کنــد.        
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سخن آخر

کســب درآمــد از تولیــد محتــوا یکــی از بهتریــن روش هــای کســب درآمــد اســت و 

ــا  ــد. ت ــور کرده ان ــی را تص ــده خوب ــرای آن، آین ــگ ب ــال مارکتین ــن دیجیت متخصصی

زمانــی کــه گــوگل وجــود دارد و افــراد در آن جســتجو می کننــد؛ امــکان درآمــد زایــی از 

تولیــد محتــوا وجــود دارد. بــه عنــوان یــک نکتــه پایانــی دقــت داشــته باشــید کــه به 

درآمــد رســیدن از طریــق تولیــد محتــوا، نیــاز بــه صبــر دارد. امــا ایــن صبــر را بایــد بــا 

چاشــنی »تــاش خســتگی ناپذیــر« ترکیــب کنیــد تــا اهــداف مــورد نظــر شــما محقــق 

شــود. یــک بــار دیگــر ایــن 7 روش را مطالعــه کــرده و ببینیــد کــه بــه کــدام یــک از 

آن هــا بیشــتر عاقــه داریــد. 

نظــر شــما در مــورد درآمــد زایــی از تولیــد محتــوا چیســت؟ چــه روش هــای دیگــری 

ــا  ــه آن ه ــه ب ــن مقال ــه در ای ــید ک ــوا می شناس ــد محت ــد از تولی ــب درآم ــرای کس ب

اشــاره نشــده اســت؟ لطفــًا نظــرات خــود را بــا مــا در میــان بگذاریــد.     
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