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چطــور از تولیــد پادکســت کســب درآمــد کنیــم؟ در ایــن مقالــه از مدیــروب 
ــان مــی  ــرای شــما بی بهتریــن روش هــای کســب درآمــد از پادکســت را ب
ــراه  ــا هم ــا م ــد ب ــه داری ــد پادکســت عالق ــه تولی ــز ب ــر شــما نی ــم. اگ کنی
باشــید تــا بــه شــما بگوییــم کــه چطــور بــا تولیــد پادکســت کســب درآمــد 

کنیــد.

کســب درآمــد همیشــه بــه عنــوان یــک دغدغــه اصلــی مطــرح می شــود کــه 
ــه شــیوه های مختلفــی صــورت می گیــرد. در گذشــته کارهــای کشــاورزی،  ب
ســفالگری و دامــداری بــرای کســب درآمــد معمــول بــود. پــس از آن کارهای 
اداری و شــرکتی بــه مرکــز درآمدزایــی تبدیــل شــد. امــا در حــال حاضــر بــا 
ــه  ــد ب ــر کرده ان ــد تغیی ــب درآم ــیوه های کس ــوژی، ش ــدن تکنول روی کار آم

عنــوان مثــال می تــوان کســب درآمــد از پادکســت را در نظــر گرفــت.
البتــه در ابتــدا فروشــگاه هــای اینترنتــی و یوتوبرهــا و بالگرهــا نیــز مســیر 
را بــرای ایــن گــروه از افــراد همــوار کرده انــد امــا بــه طــور کل تفاوت هــای 
ــش  ــد دان ــت نیازمن ــد پادکس ــد از تولی ــب درآم ــود دارد. کس ــیاری وج بس
ــر  ــه نظ ــاده ای ب ــر کار س ــی در ظاه ــوای صوت ــد محت ــت. تولی ــی اس باالی
می رســد امــا نیــاز بــه دانــش بــاال، اطالعــات عمومــی و فــن بیان قــوی دارد 
تــا بتوانــد تاثیــر خوبــی بــر مخاطــب داشــته باشــد. در ادامــه شــیوه های 
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ــق پادکســت را بررســی  ــد پادکســت و کســب درآمــد از طری ــف تولی مختل
خواهیــم نمــود.

 

 

تولید پادکست چیست ؟

بــرای کســب درآمــد از پادکســت بهتــر اســت یکســری از مفاهیــم را بهتــر 
بشناســیم. پادکســت یــک فایــل و محتــوای صوتــی اســت کــه در آن یــک 
گوینــده در مــورد موضــوع خاصــی صحبــت کــرده و صــدای خــود را ضبــط 
می کنــد. ایــن محتــوای صوتــی در اینترنــت منتشــر می شــود. بــرای اینکــه 
ــیم،  ــته باش ــود داش ــن خ ــت را در ذه ــروش پادکس ــم ف ــه بتوانی در ادام
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 castbox می توانیــم از برنامــه کســت باکس اســتفاده کنیــم. کســب درآمــد از
ــن حــال  ــد ســاده تر و در عی ــرار دادن پادکســت ها داخــل آن می توان ــا ق ب

ــد. ــر باش حرفه ای ت
پلتفــرم پادکســت می توانــد بــه فــروش بیشــتر محتــوای شــما کمــک نمایــد 
بــه ایــن صــورت کــه در یــک محیــط خــاص تنهــا افــرادی وارد می شــوند 
ــت و در  ــت ها اس ــواع پادکس ــتفاده از ان ــد و اس ــا خری ــدف آن ه ــه ه ک
ایــن حالــت مطمئــن هســتید کــه فــرد بــا خریــد پادکســت از ایــن پلتفــرم 

خــارج خواهــد شــد.
بیشتر بخوانید:پادکست چیست و چطور پادکست بسازیم؟
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چگونه پادکست بفروشیم ؟

ــد  ــش بگیری ــت را در پی ــد از پادکس ــب درآم ــد کس ــه می خواهی ــی ک زمان
شــاید ایــن ســوال بــرای شــما پیــش بیایــد کــه چگونــه فایــل صوتــی خــود 
را بفروشــیم ؟ جالــب اســت بدانیــد کــه بــرای ســاخت پادکســت هیچ گونــه 
ــرای  ــر اســت شــما ب ــدارد. امــا بهت ــی وجــود ن ــون و چارچوب ــررات، قان مق
حرفــه ای نشــان داده کار خــود یــک ســری قوانیــن بــرای خودتــان ایجــاد 
ــد  ــه دهی ــی ارائ ــان خاص ــت ها را در زم ــال پادکس ــور مث ــه ط ــد. ب نمایی
کــه دارای نظــم باشــد. همیشــه ســعی کنیــد محتــوای صوتــی خــود را در 
اینترنــت منتشــر نماییــد. بــرای دیــده شــدن کارهــا از ســایت های پادکســت 
کمــک بگیریــد و محتــوای خــود را درون ایــن ســایت ها انتشــار دهیــد تــا 

دیــده شــود.

کسب درآمد از طریق ساخت پادکست

کســب درآمــد از پادکســت یــک نــوع شــیوه کســب درآمــد جدیــد اســت که 
نیــاز بــه دســتگاه های خــاص و تخصصــی زیــادی نــدارد تنهــا یــک ســری 
ــاز خواهــد  ــورد نی ــت صــوت م ــزار ادی ــرم اف ــون و ن ــد میکروف ــوازم مانن ل
ــاده تر  ــرای س ــتری ب ــی بیش ــوازم جانب ــد ل ــال می توانی ــن ح ــود. در عی ب
شــدن کارهــا داشــته باشــید امــا وجــود آن هــا چنــدان الزامــی نیســت. در 
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واقــع شــما کســب درآمــد از طریــق گویندگــی یــا کســب درآمــد از طریــق 
ضبــط صــدا را انجــام می دهیــد کــه کار چنــدان ســختی نخواهــد بــود امــا 
نیــاز اســت کــه فــن بیــان خوبــی داشــته باشــید و بتوانیــد بــا نــوع بیــان 
خــود شــنونده را بــرای گــوش دادن بــه ادامــه محتــوا ترغیــب نماییــد. امــا 
نحــوه کســب درآمــد از پادکســت دارای زیرشــاخه های مختلفــی اســت کــه 

شــامل:
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همکاری در فروش با سایر افراد

ــورت  ــن ص ــه ای ــت ب ــیعی اس ــتره وس ــامل گس ــت ش ــب و کار پادکس کس
ــا افــراد دیگــر همــکاری داشــته باشــید و در مــورد  کــه شــما می توانیــد ب
محصــوالت و خدمــات آن هــا توضیــح دهیــد. یــک فایــل صوتــی و حتــی 
ــن  ــد. در ای ــه دهی ــغ ارائ ــوان تبلی ــه عن ــه نماییــد و ب ــری تهی ــل تصوی فای
ــح و  ــیوه صحی ــه ش ــت را ب ــد از پادکس ــب درآم ــد کس ــورت می توانی ص

ــد. ــه ای پیــش ببری حرف
ــرا  ــی مــدرن هــم باشــد زی ــوع بازاریاب ــک ن ــد ی ــع می توان ــن کار در واق ای
ــا از  ــد و ی ــداری نماین ــی را خری ــا محصول ــد ت ــب می کنی ــران را ترغی کارب
ــا کارفرمــا قــرارداد  ــد. در اینجــا می توانیــد ب خدمــات خاصــی اســتفاده کنن
ــه شــما اختصــاص  ــروش محصــول را ب ــه درصــدی از ف داشــته باشــید ک

ــرای شــما خواهــد بــود. دهــد. بــدون شــک درآمــد خوبــی ب

سیستم پاداش

سیســتم پــاداش، دونیــت و یــا همــان تیــپ دادن در واقــع پاداشــی اســت 
کــه کاربــران بــه فــردی کــه محتــوای صوتــی و یــا پادکســت را تهیــه کــرده 
ــادی دارد  ــان زی ــه زم ــاز ب ــت نی ــن حال ــه ای ــد. البت ــه می دهن ــت، ارائ اس
تــا کاربــران بتواننــد شــما را بــه عنــوان یــک فــرد حرفــه ای بشناســند و از 
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ــه  ــه پــاداش دادن ب ــد در نهایــت شــروع ب ــذت ببرن پادکســت های شــما ل
شــما خواهنــد نمــود.

ــیاری از  ــا در بس ــپ دادن و ی ــوان تی ــا عن ــوب ب ــتم را در یوتی ــن سیس ای
ــم. در پلتفرم هــای  ــا دونیــت دیده ای ــوان تیــپ ی ــا عن پلتفرم هــای دیگــر ب
مخصــوص پادکســت نیــز چنیــن امکانــی وجــود دارد کــه می توانیــد از آن 

اســتفاده نمایــد و درآمــد خوبــی داشــته باشــید. 

 

جذب اسپانسر یا سرمایه گذار

کســب درآمــد بــا پادکســت نیازمنــد ایــن اســت کــه شــما بتوانیــد مهــارت 
خــود را بــه خوبــی ارائــه دهیــد. پــس از اینکــه کاربــران شــما را بشناســند 
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عــالوه بــر اینکــه از سیســتم پــاداش بــرای شــما اســتفاده می کننــد ممکــن 
اســت بــرای ســاخت محتــوای صوتی شــما اسپانســر و ســرمایه گــذاری روی 
آن نیــز پیــش قــدم شــوند. در ایــن صــورت می توانیــد از طریــق اسپانســر 

درآمــد خوبــی داشــته و بــرای کســب درآمــد از پادکســت قــدم برداریــد.

برندسازی و شخصی سازی نمودن کار

شــاید فکــر کنیــد کــه برندســازی تنهــا مربــوط بــه محصــوالت، کاالهــا و یــا 
ــز  ــوای شــنیداری و پادکســت نی ــا در محت ــداری اســت. ام محتواهــای دی
می توانیــد کار برندســازی را انجــام دهیــد. بــه طــور مثــال بــا پخــش یــک 
موزیــک خــاص در ابتــدای کار و یــا گفتــن یــک جملــه و یــا حــرف خــاص 
ــا  ــه تنه ــد ک ــک نماییــد و مشــخص کنی ــوای خــود را یونی ــد محت می توانی

مربــوط بــه شــخص شــما اســت.
ــه  ــار تولیــد محتــوای صوتــی ب حتــی می توانیــد خدمــات خاصــی را در کن
کاربــران خــود ارائــه دهیــد در ایــن صــورت شــهرت شــما بیشــتر شــده و 

ــق کســب نماییــد. ــن طری ــی را از ای ــد باالی ــد درآم می توانی
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فروش محتوای صوتی

پــس از طــی کــردن مراحلــی کــه در بــاال گفتــه شــد و پــس از اینکــه شــهرت 
کافــی را بــه دســت آوردیــد حــاال زمــان کســب درآمــد از پادکســت اســت. 
ــداران  ــه طرف ــوید و در ادام ــهور ش ــازی مش ــد س ــا برن ــد ب ــما می توانی ش
ــرای  ــد ب ــی می توانی ــد. حت ــدام می کنن ــت ها اق ــد پادکس ــرای خری ــما ب ش
اینکــه کاربــران خــود را از دســت ندهیــد یــک تعــداد از پادکســت های خــود 
را بــه صــورت رایــگان در اختیــار کاربــران قــرار دهیــد و قســمت دیگــر کــه 
ــف  ــر روی پلتفرم هــای مختل ــه صــورت  فروشــی ب ــر اســت را ب تخصصی ت

قــرار دهیــد.
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شیوه های دیگر تولید محتوا در کنار محتوای صوتی

ــه ای شــدید، حــال  ــی حرف ــوای صوت ــد محت ــه تولی پــس از اینکــه در زمین
نوبــت بــه تولیــد محتــوا بــه صــورت ویدیویــی می رســد. شــما مــی توانیــد 
از مهارت هــای خــود در ســاخت ویدئوهــای تبلیغاتی و یا آموزشــی اســتفاده 

نماییــد و از ایــن طریــق هــم کســب درآمــد داشــته باشــد.

castbox آشنایی با

Castbox یــک پلتفــرم مخصــوص ارائــه پادکســت و محتــوای صوتــی اســت 
کــه بــرای کســب درآمــد از پادکســت می توانــد بســیار کمــک کننــده باشــد. 
در واقــع هــر نــوع فایــل صوتــی، پادکســت و محتوایــی کــه نیــاز داشــته 
باشــید از مصاحبــه گرفتــه تــا پادکســت کتــاب، دانلــود رایــگان پادکســت و 
فــروش پادکســت در ایــن پلتفــرم وجــود دارد. البتــه ایــن پلتفــرم در ایــران 
ــود پادکســت ها  ــرای دانل ــه آن ب ــکان دسترســی ب ــا ام مســدود اســت ام

وجــود دارد. 
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کسب درآمد از طریق انکر

ــه  ــده پادکســت اســت ک ــه دهن ــر از پلتفرم هــای ارائ ــی دیگ ــز یک ــر نی انک
ــد.  ــام کنی ــت ن ــگان و ســاده و ســریع در آن ثب ــه صــورت رای ــد ب می توانی
ــد.  ــرم نمایی ــن پلتف ــود در ای ــت های خ ــه پادکس ــه ارائ ــروع ب ــپس ش س
ــار  ــر آن را انتش ــد و در انک ــط کنی ــود را ضب ــت خ ــد پادکس ــما می توانی ش
دهیــد و یــا اینکــه در انکــر آن را ضبــط و ادیــت نماییــد و ســپس بــر روی 

ایــن پلتفــرم محتــوای صوتــی خــود را ارائــه دهیــد.
یکــی دیگــر از مزایایــی کــه در انکــر وجــود دارد ایــن اســت کــه شــما بــا 
قــرار دادن پادکســت های خــود در ایــن پلتفــرم می توانیــد کســب درآمــد از 
پادکســت داشــته باشــید بــدون اینکــه آن هــا را بفروشــید. بــه ایــن صــورت 
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کــه اگــر در یــک مــاه میــزان تبلیغاتــی کــه میــان پادکســت های شــما بــه 
صــورت خــودکار از طــرف خــود انکــر قــرار می گیــرد، حــدود 100 بــار پخــش 
ــت نماییــد.  ــزی حــدود 15 دالر دریاف ــاه چی ــان م ــد در پای شــود، می توانی
تقریبــا سیســتمی  مشــابه بــا یوتیــوب را بــه  شــما ارائــه می دهــد. البتــه 
ــه شــما پخــش  انکــر ضمانــت می دهــد کــه ایــن تبلیغــات در میــان جمل
ــوع  ــب از موض ــود و مخاط ــا ش ــه کاره ره ــما نیم ــت ش ــا صحب ــود ت نش

فاصلــه بگیــرد.

سخن آخر
کســب درآمــد از پادکســت دارای روش هــای مختلفــی اســت کــه مــی توانید 
ــا را  ــک از آن ه ــر ی ــی ه ــوای صوت ــوع محت ــا و ن ــه قابلیت ه ــه ب ــا توج ب
ــاال برســید. امــکان  ــه درآمــد واقعــی و ب ــا در نهایــت ب انتخــاب نماییــد ت
ادیــت و ویرایــش فایل هــا در برخــی پلتفرم هــا وجــود دارد کــه کار شــما را 
ســاده تر خواهــد نمــود. در ایــن پلتفرم هــا کاربــران بــه ســادگی بــه ســمت 
محتــوای صوتــی شــما هدایــت می شــوند و شــاید نیــاز چندانــی بــه وجــود 
تبلیغــات بــرای یافتــن مخاطــب نباشــد. در نهایــت پــس از انتشــار منظــم  
و پــی در پــی محتــوا بــه صــورت هدفمنــد بــه شــهرت رســیده و می توانیــد 
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کســب درآمــد از پادکســت را در پیــش بگیریــد و یــا حتــی اسپانســر بــرای 
خودتــان پیــدا نماییــد.
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