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ــر  ــم اســت. اگ ــن بســیار مه ــه فضــای آنالی ــرای ورود ب ــی ب ــده کســب و کار اینترنت  انتخــاب ای

ــد. ــن را بخوانی ــن مت ــت، ای ــدام اس ــب و کار ک ــده کس ــن ای ــه بهتری ــد ک نمی دانی

امــروزه افــراد زیــادی را می بینیــم کــه فکــر راه انــدازی کســب و کار اینترنتی را در ذهــن می پرورانند. 

ــم مواجــه  ــک ســوال مه ــا ی ــوال ب ــد؛ معم ــی کنن ــر را عمل ــن فک ــد ای ــه قصــد دارن ــی ک ــا زمان ام

ــه  ــن مرحل ــم؟ بعضی هــا در ای ــدا کن ــی خــود را پی ــده کســب و کار اینترنت ــه ای می شــوند: چگون

آنقــدر در فکــر فــرو می رونــد کــه زمــان زیــادی را از دســت داده و در انتهــا هــم کســب و کار آنالیــن 

خــود را راه انــدازی نمی کننــد.

برخــی دیگــر نیــز کار خــود را بــا ایــده ای شــروع می کننــد کــه بــازار بــه آن نیــاز نداشــته و شکســت 

ــرای  ــده کســب و کار اینترنتــی مناســبی را پیــدا کنیــد؛ گام بزرگــی را ب ــد. اگــر بتوانیــد ای می خورن

ــه  ــه شــما را ب ــن اســت ک ــب ای ــن مطل ــن از نوشــتن ای ــت خــود برداشــته اید. هــدف م موفقی

مســیری راهنمایــی کنــم تــا بــه ایــده کســب و کار آنالیــن خوبــی دســت پیــدا کنیــد. 
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یک اشتباه رایج درباره ایده کسب و کار اینترنتی
 

ایده من باید حتما تک و خاص باشد!
ــان  ــن هســتند؛ گم ــی آنالی ــده کســب و کار اینترنت ــال ای ــه دنب ــه ب ــی ک ــراد هنگام بعضــی از اف

می کننــد کــه ایــده آن هــا بایــد اولیــن باشــد. یعنــی آن ایــده توســط فــرد دیگــری اجــرا نشــده 

باشــد. هــر چنــد ایــن کار بســیار خــوب اســت؛ امــا ممکــن اســت کــه وقــت زیــادی از شــما گرفتــه 

و در انتهــا هــم بــه نتیجــه ای نرســید

 در واقــع آن هــا بــه دنبــال یــک ایــده هســتند کــه در آن رقیــب وجــود نداشــته باشــد. در حالــی که 

وجــود رقیــب، نشــان می دهــد کــه آن حــوزه جــای کار دارد و ریســک شــما را کاهــش می دهــد.

آیا ایده کسب و کار آنالین من مناسب است؟
تــا بــه اینجــا متوجــه شــدیم کــه شــما بــرای راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــود، نیــاز بــه یــک 

ایــده داریــد. همچنیــن بــه ایــن موضــوع اشــاره کردیــم کــه الزم نیســت آن ایــده حتمــا تــک و 

خــاص باشــد. امــا ســوال مهمــی کــه قصــد داریــم بــه آن پاســخ دهیــم؛ ایــن اســت کــه بهتریــن 

ایــده کســب و کار اینترنتــی آنالیــن کــدام اســت؟ 

ــه شــما  ــم؛ بلکــه می خواهــم کــه ب ــه حــوزه خاصــی اشــاره کن ــدارم کــه در اینجــا ب مــن قصــد ن

ماهــی گیــری یــاد دهــم. در واقــع قصــد دارم کــه بــه شــما معیارهایــی ارائــه دهــم کــه متوجــه 

ــه؟  ــا ن ــان خــوب اســت ی شــوید ایده ت
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معرفی مثلث طالیی ایده یابی
ایــن مثلــث ســه ضلــع دارد و هــر ضلــع آن بــه یــک معیــار ایــده کســب و کار اینترنتــی مناســب 

ــورت  ــنجیده و در ص ــار س ــه معی ــن س ــا ای ــود را ب ــده خ ــه ای ــت ک ــن اس ــما ای ــرازد. کار ش می پ

ــد. ــی کنی ــت آن را اجرای موفقی

ضلع اول: عالقه
ــده کســب  ــه شــما چیســت؟ ای ــه عالق ــن اســت ک ــد از خــود بپرســید ای ــه بای ــن ســوالی ک اولی

درآمــد از اینترنــت کــه شــما انتخــاب می کنیــد؛ بایــد همانــی باشــد کــه بــه آن عالقــه داریــد. ایــن 

عالقــه ممکــن اســت بــه لــوازم آرایشــی، پوشــاک، وســایل ورزشــی، عطــر و ادکلــن و غیــره باشــد. 

حتــی اگــر بخواهیــد کــه از دیگــر روش هــای کســب درآمــد از اینترنــت ماننــد وبــالگ نویســی هــم 

کســب درآمــد کنیــد؛ بایــد بــه آن موضــوع عالقــه داشــته باشــید. 

با پاسخ به سواالت زیر خواهید توانست عالقه خود را کشف کنید:
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اگر نیاز مالی نداشتید؛ چه کاری انجام می دادید؟	 

هنگام انجام چه کاری گذر زمان را حس نمی کنید؟	 

از انجام دادن چه کاری احساس خیلی خوبی دارید؟	 

چه کاری است که از انجام آن خسته نمی شوید؟	 

در مورد چه موضوعاتی کنجکاو بوده و در مورد آن ها مطالعه می کنید؟	 

ضلع دوم: استعداد
اســتعداد یــا نقــاط قــوت بــه معنــای ایــن اســت کــه شــما یــک کاری را در زمــان کمتــر نســبت بــه 

دیگــران یــاد گرفتــه و بــا کیفیــت بهتــری انجــام می دهیــد. اگــر ایــده کســب و کار اینترنتــی شــما 

همانــی باشــد کــه در آن اســتعداد داشــته باشــید؛ بــدون شــک موفق تــر خواهیــد بــود. فــرض 

کنیــد کــه شــما در نویســندگی ســایت هیــچ توانایــی و عالقــه خاصــی نداریــد. در ایــن صــورت 

راه انــدازی خدمــات تولیــد محتــوا بــرای شــما مناســب نخواهــد بــود.

برای کشف استعداد و توانایی های خود می توانید به سواالت زیر پاسخ دهید:

در انجام کدام کارها خیلی سریع و عالی هستید؟	 

انجام چه کارهایی به شما نیرو می دهد؟	 

مهم ترین نقاط قوت شما کدام است؟	 
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ضلع سوم: بازار
ــازار هــدف  ــردن ب ــدا ک ــه پی ــی ب ــدازی کســب و کار اینترنت ــرای راه ان ــده ب ــن ای ــع ســوم یافت ضل

مربــوط می شــود. در ایــن خصــوص ابتــدا بایــد بــا واژه نیــچ مارکتینــگ یــا بازاریابــی گوشــه ای 

آشــنا شــوید. نیــچ مارکتینــگ بــه معنــای ورود بــه بخــش کوچکــی بــه بــازار اســت کــه امــروزه 

بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه اســت.

مطالعه بیشتر: نیچ مارکتینگ چیست؟ گوشه بازار چه خبر است؟

ــوا انجــام داده و  ــد محت ــد در مــورد حــوزه روانشناســی تولی ــه شــما قصــد داری ــد ک فــرض کنی

محصــوالت خــود را نیــز بــه فــروش برســانید. همانطــور کــه می دانیــد؛ ایــن حــوزه بســیار گســترده 
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ــه بخشــی  ــر اســت ک ــس بهت ــد. پ ــد همــه حوزه هــای آن را پوشــش دهی ــوده و شــاید نتوانی ب

ــی  ــی، روانشناس ــی بالین ــال روانشناس ــد. مث ــوزه کار کنی ــط در آن ح ــرده و فق ــاب ک از آن را انتخ

ــره. شــناختی،حوزه توســعه فــردی، مشــاوره ازدواج و غی

 

بــرای پیــدا کــردن بازارهایــی کــه مــورد نیــاز مــردم بــوده و می تــوان بــه آن هــا ورود پیــدا کــرد؛ 

ــرد: ــر اســتفاده ک ــوان ازروش هــای زی می ت

روش اول: استفاده از موتور جستجوی گولگ
گــولگ یکــی از ابزارهــای بســیار مهــم در خصــوص پیــدا کــردن ایــده کســب و کار اینترنتــی شــما 

اســت. بــرای اســتفاده از گــولگ، کافــی اســت کــه حــوزه مــورد نظــر خــود را در کادر وارد کــرده و 

ســرچ نماییــد. در ایــن حالــت متوجــه می شــوید کــه خــوِد گــولگ بــه شــما پیشــنهادهایی ارائــه 

می دهــد کــه در واقــع نماینــده جســتجوهای کاربــران در ایــن موتــور جســتجو اســت.

بــه عنــوان مثــال اگــر شــما بــه حــوزه لبــاس عالقــه داریــد؛ کافــی اســت کــه آن را در گــولگ ســرچ 
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ــه، لبــاس  ــه، لبــاس زنان کنیــد. در قســمت پیشــنهادات گــولگ عبارت هایــی ماننــد لبــاس مردان

ــن خــود را  ــی آنالی ــده کســب و کار اینترنت ــر ای ــد تخصی ت ــر می خواهی ــد. اگ مجلســی را می بینی

پیــدا کنیــد؛ یــک بــار در کادر، دکمــه space را بزنیــد. در ادامــه گــولگ پیشــنهادات بیشــتری را 

ــه شــما می دهــد. ب

بــه عنــوان مثــال عبارت هایــی مثــل لبــاس عــروس، لبــاس مجلســی زنانــه را مشــاهده خواهیــد 

کــرد. شــما می توانیــد یکــی از ایــن ایده هــا را انتخــاب کــرده و بــه عنــوان ایــده بــرای راه انــدازی 

کســب و کار آنالیــن خــود انتخــاب نماییــد. در ضمــن هنگامــی کــه ســرچ می کنیــد؛ گــولگ در 

ــز بررســی  ــن عبارت هــا را نی ــط را نشــان می دهــد. ای ــج مرتب ــه شــما نتای ــز ب ــن صفحــه نی پایی

کنیــد تــا شــما را بیشــتر بــه ســمت یافتــن ایــده کســب و کار اینترنتــی هدایــت کنــد.

 

روش دوم: توجه به دسته بندی سایت ها
ســایت ها را از لحــاظ نیــچ مارکتینــگ، می تــوان بــه دو دســته عمومــی و تخصصــی دســته بندی 
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کــرد. ســایت های عمومــی آن هایــی هســتند کــه تقریبــا در مــورد همــه چیــز تولیــد محتــوا 

می کننــد. در واقــع آن هــا موضوعــات مختلفــی از جملــه روانشناســی، موفقیت فــردی، تکنولوژی، 

ــن ســایت ها و مشــاهده  ــه ای ــا ورود ب ــد. ب ــره را پوشــش داده ان ــد و غی ســالمتی، کســب درآم

دســته ها و زیــر دســته ها، خواهیــد توانســت ایــده کســب و کار آنالیــن خــود را آســان تر بیابیــد.

امــا ســایت هایی هــم وجــود دارنــد کــه بــه صــورت تخصصــی در زمینــه خاصــی فعالیــت می کنند. 

مثــل مدیــروب کــه در حــوزه بازاریابــی دیجیتــال مشــغول بــه فعالیــت اســت. بــرای پیــدا کــردن 

ــی  ــت هســتند؛ کاف ــه فعالی ــه مشــغول ب ــک زمین ــه صــورت تخصصــی در ی ــه ب ســایت هایی ک

اســت کــه از روش زیــر اســتفاده کنیــد:

site: نام موضوع مورد نظر

ــه نویســی site:« را در  ــارت »برنام ــد؛ عب ــه داری ــه نویســی عالق ــه حــوزه برنام ــر شــما ب ــال اگ مث

گــولگ جســتجو کنیــد. در ادامــه بــه ســایت های برخــورد خواهیــد کــرد کــه بــه صــورت تخصصــی 

ــه فعالیــت هســتند. در ادامــه می توانیــد آن ســایت ها را  ــه برنامــه نویســی مشــغول ب در زمین

بررســی کــرده و بــا توجــه بــه دســته ها و زیــر دســته ها، ایــده مناســبی را بــرای راه انــدازی کســب 

و کار آنالیــن بیابیــد.

ــرای ایــده گرفتــن از دســته ها و زیــر دســته های انجمن هــای  نکتــه: از روش فــوق می توانیــد ب

گفتگــوی عمومــی و خصوصــی نیــز اســتفاده کنیــد.
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نکات مهم در مورد ایده کسب و کار اینترنتی

نقطه اشتراک خود را پیدا کنید
بــا توجــه بــه مثلــث طالیــی ایــده یابــی، شــما بــا ســه ضلــع مهــم ایــده کســب و کار اینترنتــی 

آشــنا شــدید. در ایــن قســمت بایــد بــه شــما بگویــم کــه ایــده کســب و کار اینترنتــی پولســاز شــما، 

در واقــع اشــتراک ایــن ســه ضلــع اســت. 

یعنــی ایــده ای کــه شــما بــه آن عالقــه داشــته و در آن توانایــی داریــد و در ضمــن از بــازار خوبــی 

نیــز برخــوردار اســت. اگــر هــر کــدام از ایــن ســه فاکتــور را کــه نادیــده بگیریــد؛ ممکــن اســت کــه 

وســط مســیر جــا بزنیــد و ادامــه ندهیــد.

بیشتر بدانید: کدام کسب و کار اینترنتی درآمد بیشتری دارد
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افراط و تفریط نکنید
بعضــی از افــراد آنقــدر حــوزه فعالیــت خــود را بــزرگ در نظــر می گیرنــد کــه بــرای تولیــد محتــوا و 

دیگــر کارهــای مرتبــط زمــان کــم می آورنــد. همانطــور کــه اشــاره شــد؛ بهتــر اســت کــه طبــق نیــچ 

مارکتینــگ، حــوزه فعالیــت خــود را تخصصی تــر انتخــاب کنیــد.

امــا برخــی دیگــر بــه انــدازه ای ایــده کســب و کار آنالیــن خــود را تخصصــی می کننــد کــه بخــش 

بزرگــی از بــازار را از دســت می دهنــد. مثــال شــخصی فعالیــت ســایت خــود را فقــط بــه موضــوع 

ــان اختصــاص می دهــد. ایــن حــوزه بســیار تخصصــی  ــرای نوجوان روش  هــای کســب درآمــد ب

بــوده و بهتــر اســت کــه آن شــخص حــوزه فعالیــت خــود را کمــی بزرگتــر کــرده تــا افــراد بیشــتری 

را بــه ســمت ســایت خــود جــذب کنــد.

از رقیب نترسید
ــه ایــن اســت کــه حــوزه کاری شــما پتانســیل  همانطــور کــه اشــاره شــد؛ وجــود رقیــب بــه منزل

ــده  ــاد در آین ــه احتمــال زی درآمد زایــی دارد. همچنیــن اگــر شــما جــزو اولین هــا هــم باشــید؛ ب

رقیــب پیــدا خواهیــد کــرد. پــس تمرکــز خــود را از رقبــا برداشــته و بــه ســمت بهبــود کســب و کار 

اینترنتــی خــود معطــوف کنیــد. 

ــه  ــرده و مشــتریان خــود را راضــی نگ ــردازی خــود اســتفاده ک ــت و ایده پ ــدرت خالقی ــد از ق بای

داریــد. در انتهــا بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــم کــه تولیــد محتــوای حرفــه ای و ســئو، رمــز موفقیــت 

شــما در دنیــای کســب و کار آنالیــن خواهــد بــود.

مطالعه بیشتر: سئو چیست؟ هرآنچه الزم است از سئو بدانید ]به همراه ویدئو[
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مخاطبان خود را بشناسید
در هــر حــوزه ای کــه قصــد فعالیــت داریــد؛ بایــد بــرای شــناخت مخاطبــان خــود وقــت بگذاریــد. 

اگــر قــرار اســت محصولــی ارائــه دهیــد یــا تولیــد محتــوا کنیــد؛ بایــد بــا دغدغه هــا و مشــکالت 

مخاطبــان خــود آشــنا باشــید. 

ــی  ــه نوع ــونا، ب ــد. پرس ــتفاده کنی ــونا اس ــاخت پرس ــه از س ــود ک ــنهاد می ش ــن کار پیش ــرای ای ب

ــرد. ــا عمــل خواهــد ک ــک راهنم ــوان ی ــه عن ــوده و ب ــده آل شــما ب ــده مشــتری ای نماین

مطالعه بیشتر:پرسونای مشتری چیست و چگونه می تواند باعث افزایش فروش شود؟

 

 

 

سخن آخر
قــدم صفــر شــروع کارآفرینــی اینترنتــی؛ پیــدا کــردن ایــده کســب و کار آنالیــن مناســب اســت. 

ــه ســه  ــد و ب ــن وقــت بگذاری ــده کســب و کار آنالی ــردن ای ــدا ک ــرای پی ــه ب پیشــنهاد می شــود ک

فاکتــور عالقــه، اســتعداد و بــازار حتمــا توجــه کنیــد. شــرط رســیدن بــه موفقیــت در زمینــه کســب 
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و کار اینترنتــی، ایــن اســت کــه بــا چشــمانی بــاز ایــده ای را انتخــاب کــرده و در ضمــن مهارت هــای 

خــود را نیــز ارتقــا دهیــد.

بــا توجــه بــه مطالبــی کــه گفتــه شــد؛ بهتریــن ایــده بــرای راه انــدازی کســب و کار شــما چیســت؟ 

ــن  ــده کســب و کار در فضــای آنالی ــرای انتخــاب ای ــه چــه عوامــل دیگــری ب ــد ب ــان بای ــه نظرت ب

دقــت کــرد؟ لطفــا پاســخ های خــود را بــا مــا در میــان بگذاریــد.
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