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تــا بــه حــال فکــر کرده ایــد کــه بــدون اینکــه مجبــور باشــید هــر روز ســر ســاعت از 

منــزل بیــرون بزنیــد و ســرکارتان حاضــر شــوید، می توانیــد بــا یــک خــط اینترنــت و 

یــک کامپیوتــر کســب درآمــد از طریــق اینترنــت داشــته باشــید؟

بســیاری از افــراد جامعــه بــه دلیــل نداشــتن شــناخت کافــی معتقدنــد کــه کســب 

درآمــد از اینترنــت کار افــراد تنبــل اســت، امــا عقیــده مــا در گــروه مدیــر وب کامــًا 

ــوزه  ــن ح ــگ در ای ــراد زرن ــه اف ــم ک ــاد داری ــا اعتق ــت و م ــروه اس ــن گ ــاف ای برخ

ــادی در  ــراد زی ــه اف ــود ک ــث ش ــتباه باع ــدگاه اش ــن دی ــاید ای ــتند. ش ــر هس موفق ت

بیــن راه خســته شــده و مســیر موفقیــت خــود را رهــا کننــد. کســب پــول از اینترنــت 

بــدون داشــتن ســرمایه نیــاز بــه تخصــص کافــی دارد و بایــد فــرد بــه طــور مــداوم 

بــا دنیــای دیجیتــال در ارتبــاط باشــد. بنابرایــن، در گــروه مدیــر وب تصمیــم گرفتیــم 

کــه روش کســب درآمــد از اینترنــت را بــه شــکل دقیــق مــورد بررســی قــرار دهیــم و 

راه هــای کســب درآمــد اینترنتــی را معرفــی کنیــم تــا شــما نیــز از آنهــا اســتفاده کنیــد. 

پــس بــا مــا همــراه باشــید.

1



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

www.modireweb.com

کسب درآمد از اینترنت یعنی چه؟

قبــل از هــر چیــزی اجــازه دهیــد کــه تعریــف عامیانــه و دلنشــینی از کســب درآمــد از 

اینترنــت داشــته باشــیم. کســب درآمــد از اینترنــت یــا همــان کســب پــول از طریــق 

اینترنــت مــورد ســؤال بســیاری از کاربــران اســت و همــه مــا دوســت داریــم کــه بــا 

آســان ترین راه ممکــن درآمــد ثابــت ماهیانــه بــرای خــود درســت کنیــم. پــس بایــد 

قبــول کنیــد کــه انگیــزه کافــی بــرای اســتفاده از ایــن روش وجــود دارد، امــا نکتــه ای 

کــه باعــث دلســردی اکثــر کاربــران می شــود، ایــن اســت کــه رقابــت در ایــن حــوزه 

ــرای فعالیــت در آن داشــته  ــه کافــی ب ــر و حوصل ــوده و فــرد بایــد صب ــاال ب بســیار ب

باشــد.

شما:

اگــر بخواهیــد یــک صفحــه اینســتاگرام درســت کنیــد، بایــد بــا فالــوور هــای خود 	 

در ارتبــاط باشــید؛

اگــر بخواهیــد کانــال تلگــرام داشــته باشــید، بایــد کاربــران را بــه ســمت مطالــب 	 

خــود جــذب کنیــد؛

اگــر فریلنســر هســتید، بایــد ســابقه کاری و رزومــه مناســبی بــرای خــود درســت 	 

کنیــد؛

اگر وباگ نویس هستید، باید خاقانه رفتار کنید و مطالب جذاب بنویسید؛	 
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ــد اصــول 	  ــد، بای ــول بدســت بیاوری ــد پ ــروش می خواهی ــا مشــارکت در ف ــر ب اگ

ــد. ــرا بگیری ــی را ف بازاریاب

پــس کســب درآمــد از اینترنــت یعنــی کســب تخصــص و دانــش بــه مــرور زمــان و 

بــه کار گرفتــن آنهــا در فضــای مجــازی. اگــر پشــتکار و توانایــی کافــی بــرای فعالیــت 

در ایــن بخــش را داریــد، مــا بــه شــما اطمینــان می دهیــم کــه موفــق خواهیــد شــد، 

فقــط زمــان بگذاریــد!

کسب و کار اینترنتی در تونل زمان

بــا توجــه بــه اینکــه حجــم وســیعی از کســب و کار اینترنتــی بــا اســتفاده از کامپیوترها 

ــا  ــد ب ــب درآم ــروع کس ــه ش ــند ک ــد باش ــیاری معتق ــاید بس ــود، ش ــام می ش انج

اینترنــت بــا ظهــور کامپیوتــر انجــام گرفــت. اگرچــه اولیــن کامپیوتــر در ســال 1937 
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ــال  ــا س ــردد و ت ــال1960 برمی گ ــه س ــت ب ــور اینترن ــا ظه ــد، ام ــاخته ش ــادی س می

1990 جنبــه همگانــی نداشــته اســت. بیشــترین تحــول در حــوزه اینترنــت و مشــاغل 

کامپیوتــری از ســال 2000 بــه بعــد رخ داد و از ایــن زمــان بــه بعــد را می تــوان زمــان 

انفجــار کســب و کارهای آنایــن معرفــی کــرد. البتــه اگــر چــه در ایــن ســال ها بیشــتر 

ــا  درآمدهــا بــه تبلیغــات و بحــث وب ســایت ها برمی گشــت، امــا بــه مــرور زمــان ب

ــد  ــی مانن ــال آن برنامه های ــه دنب ــوک و ب ــد فیس ب ــی مانن ــور شــبکه های اجتماع ظه

اینســتاگرام و تلگــرام، رونــد کســب درآمــد از اینترنــت تحــول بیشــتری داشــت کــه 

ــه  ــول ب ــی آن رســیده اســت. خوشــبختانه در حــال حاضــر کســب پ ــد کنون ــه رون ب

ــری محــدود  ــر و برنامه هــای کامپیوت ــه کامپیوت کمــک برنامه هــای اینترنتــی فقــط ب

ــا  ــوان از آنه ــی می ت ــه راحت ــه ب نمی شــود و اپلیکیشــن های متعــددی وجــود دارد ک

بــرای کســب درآمــد اســتفاده کــرد. در ادامــه بــه برخــی از روش هــای کســب درآمــد 

از طریــق اینترنــت خواهیــم پرداخــت و نشــان می دهیــم کــه دلیــل تمایــل بیشــتر 

جامعــه بــه ایــن روش چیســت.

بیشــتر بدانیــد: 7 روشــی کــه می توانیــد بــا آن هــا مشــتریان ثابــت بیشــتری جــذب 

کنید
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چرا کسب درآمد از اینترنت جذاب است

ســوالی کــه اینجــا مطــرح می شــود ایــن اســت کــه چــرا بیشــتر افــراد جامعــه بــه 

ــه شــناخت و  ــا توجــه ب ــراد ب ــًا اف ــد؟ مطمئن ــه دارن ــت عاق ــد از اینترن کســب درآم

تجهیزاتــی کــه در اختیــار دارنــد، پاســخ های متفاوتــی بــه ایــن ســؤال خواهنــد داد، 

امــا چنــد نکتــه باعــث جذابیــت بــاالی ایــن روش شــده اســت:

همــه افــراد جامعــه بــه آن دسترســی دارنــد: اگــر بــه دنبــال کســب پــول از طریــق 	 

اینترنــت هســتید، یــک کامپیوتــر خانگــی معمولــی، یــک گوشــی هوشــمند، یــک 

تبلــت یــا یــک لپ تــاپ ابزارهایــی هســتند کــه به راحتــی می توانیــد کســب و کار 

خــود را راه انــدازی کنیــد. پــس همــه افــراد جامعــه بــا داشــتن اطاعــات اولیــه در 
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ایــن حــوزه بــه راحتــی می تواننــد بــه بخش هــای مختلــف آن دسترســی داشــته 

ــد  ــه تولی ــرد ب ــک ف ــن اســت ی ــرد. حــال ممک ــره بب ــازات آن به باشــند و از امتی

عروســک های دســتی فعالیــت داشــته باشــد و فــرد دیگــر در زمینــه تهیــه و ارائــه 

ــی. ــای علم مقاله ه

ــن 	  ــی از بزرگتری ــود دارد: یک ــف وج ــای مختل ــتفاده از آن در حوزه ه ــکان اس ام

ــف در  ــراد مختل ــت اف ــه فعالی ــن اســت ک ــازی ای ــوزه مج ــت در ح ــای فعالی مزای

آن هیــچ محدودیتــی نــدارد. بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت یــک فــرد در زمینــه 

انتشــار مطالــب دینــی و مذهبــی فعالیــت داشــته باشــد، فــردی دیگــر در زمینــه  

مشــاوره خانــواده و امــور روانشناســی فعالیــت کنــد و فــرد دیگــری کاال و خدمــات 

تولیــدی خــاص خــود را بفروشــد. در هــر صــورت ارتبــاط از طریــق اینترنــت بســیار 

ســاده اســت و هــر فــردی می توانــد کاال و خدمــات مــورد نظــر خــود را در اختیــار 

مشــتریان مختلــف قــرار دهــد.

بــه کمتریــن ســرمایه گذاری اولیــه نیــاز دارد: یکــی از بهتریــن راهکارهــای کســب 	 

درآمــد کــه بــه ســرمایه گــذاری و پــول اولیه نیــاز نــدارد، اســتفاده از بســتر اینترنت 

اســت. البتــه ممکــن اســت برخــی از شــما بــه مســئله خریــد اینترنــت یــا ابزارهای 

ماننــد کامپیوتــر یــا گوشــی های هوشــمند اشــاره کنیــد، امــا فرامــوش نکنیــد کــه 

امــروزه ایــن ابزارهــا بــه عنــوان بخــش معمولــی زندگــی افــراد شــناخته می شــوند 

و بــه صــورت روزانــه بــا آنهــا ســروکار دارنــد. حتــی اگــر افــرادی پیــدا شــوند کــه 
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بــه ایــن دســتگاه ها دسترســی نداشــته باشــند، بــاز هــم بــا یــک ســرمایه انــدک 

می تواننــد آن هــا را تهیــه کننــد و فعالیــت خــود را در منــزل شــروع کننــد.

ــد شــروع کســب 	  ــل انجــام اســت: اجــازه دهیــد رون ــی قاب ــزات معمول ــا تجهی ب

ــمند  ــی هوش ــک گوش ــا ی ــر ی ــک کامپیوت ــم. ی ــرور کنی ــت را م ــد از اینترن درآم

ــت  ــزل وق ــد و در من ــم می کنی ــت آن فراه ــرای فعالی ــت الزم ب ــد، اینترن می خری

کافــی بــرای فعالیــت در ایــن حــوزه اختصــاص می دهیــد. بــه نظــر می رســد کــه 

بــه تجهیــزات خیلــی پیشــرفته ای نیــاز نخواهیــد داشــت. پــس اگــر روشــی بــرای 

ــی  ــزات و تخصــص باالی ــه تجهی ــاز ب ــه نی کســب درآمــد وجــود داشــته باشــد ک

نداشــته و ارزان باشــد، بــه نظــر شــما روش مناســبی بــرای کســب درآمــد نیســت؟!

بیشــتر بخوانیــد: چگونــه مــی تــوان در کســب و کارهــای اینترنتــی از بازاریابــی عصبی 

ــتفاده کرد؟ اس
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14 راه  کسب درآمد از طریق اینترنت

اکنــون کــه بــا اصــول اولیــه و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای شــروع کســب درآمــد از 

اینترنــت آشــنا شــدیم، الزم اســت کــه برخــی از روش هــای اجرائــی آن را نیز بشناســیم 

تــا بتوانیــم عملکــرد موفــق و قابــل اطمینــان در ایــن حــوزه داشــته باشــیم. ابزارهــای 

اســتفاده شــده بــرای بــه دســت آوردن پــول از طریــق اینترنــت متفــاوت هســتند و 

بــه تبــع ایــن تفاوت هــا، الزم اســت کــه از روش هــای مختلفــی اســتفاده کنیــم. ایــن 

روش هــا ممکــن اســت منحصــر بــه یــک برنامــه خــاص باشــند یــا در چنــد مــورد بــه 

کار گرفتــه شــوند.

1. کسب درآمد از اینستاگرام

در ســال 2012 شــرکت اینســتاگرام توســط شــرکت فیســبوک خریداری شــد و بســیاری 

ــا  ــت. ام ــال یاف ــه انتق ــن برنام ــه ای ــات فیســبوک ب ــی و تبلیغ از برنامه هــای بازاریاب

کاربــران نیــز می تواننــد از ایــن ابــزار بــرای کســب درآمــد اســتفاده کننــد. هنرمنــدان، 

ورزشــکاران معــروف، فوتبالیســت ها و افــرادی کــه دارای قابلیت هــای منحصــر 

ــز یــا کارهــای خــارق العــاده هســتند، در اپلیکیشــن اینســتاگرام  بــه فــرد ماننــد طن

می تواننــد فیلــم، عکــس، الیــو یــا پخــش زنــده، و اســتوری بگذارنــد و از ایــن طریــق 

ــن  ــده ای ــداد دنبال کنن ــه تع ــد. هرچ ــذب کنن ــتری ج ــده بیش ــا دنبال کنن ــوور ی فال

ــا افــراد  ــوده و ب ــاال ب ــرخ تعامــل پیــج مــورد نظــر ب پیج هــا بیشــتر باشــد، یعنــی ن
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ــاط اســت. ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه صفحــه مــورد نظــر  بیشــتری در ارتب

ــک روش کســب  ــوان ی ــه عن ــات ب ــات بســیار مناســب باشــد و از تبلیغ ــرای تبلیغ ب

ــد محصــوالت مختلفــی را  ــرد. حتــی صاحــب ایــن پیج هــا می توانن درآمــد بهــره بب

در ایــن صفحــات قــرار دهنــد و بــه عنــوان محصــول بفروشــند. بــرای کســب درآمــد 

از اینســتاگرام تنهــا الزم اســت کــه یــک صفحــه بســازید و بــا ســایر کاربــران موجــود 

در اینســتاگرام در ارتبــاط باشــید. هرچــه تعــداد فالوورهــا و نــرخ تعامــل پیــج شــما 

باالتــر باشــد، احتمــال کســب درآمــد شــما بیشــتر اســت.
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2. کسب درآمد از تلگرام

ــر  ــل نصــب ب ــز یکــی دیگــر از شــبکه های اجتماعــی و اپلیکیشــن های قاب تلگــرام نی

روی گوشــی های هوشــمند اســت کــه می توانیــد بــا اســتفاده از آن بــا ســایر کاربــران 

در ارتبــاط باشــید. ارتبــاط از طریــق تلگــرام بســیار ســاده اســت و از طریــق ابزارهایــی 

ــد  ــب درآم ــه کس ــد ب ــی می توانی ــای تلگرام ــی و گروه ه ــای تلگرام ــد کانال ه مانن

بپــردازد. بــا توجــه بــه اینکــه روش هــای ارتبــاط کاربــران در تلگــرام متنــوع هســتند، 

روش هــای کســب درآمــد از طریــق آن نیــز متفــاوت اســت. بــرای کســب درآمــد از 

تلگــرام تنهــا الزم اســت کــه اپلیکیشــن آن را نصــب کنیــد، یــک موضــوع خــاص پیــدا 

کنیــد و بــرای آن یــک کانــال ایجــاد کنیــد یــا محصــوالت خــود را در ایــن کانــال قــرار 

دهیــد و بــه جــذب اعضــا بــرای کانــال خــود بپردازیــد. بــه مــرور زمــان جــذب کاربــر 

ــرای  ــد از آن ب ــد و می توانی ــش می یاب ــی افزای ــت مویرگ ــه حال ــما ب ــال ش ــرای کان ب

تبلیــغ و فــروش کاالهــای مــورد نظــر خــود اســتفاده کنیــد.

3. فعالیت به عنوان فریلنسر

بــرای کســانی کــه در زمینــه خاصــی تخصــص دارنــد و می تواننــد کار مــورد نظــر را در 

منــزل انجــام دهنــد، فعالیــت فریلنســینگ می توانــد یــک روش مناســب بــرای کســب 

درآمــد از اینترنــت باشــد. فریلنســر بــه کســی گفتــه می شــود کــه پروژه هــای ســایر 

ــد و در ازای  ــام می ده ــورت دورکاری انج ــه ص ــزل و ب ــورت کار در من ــه ص ــراد را ب اف
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ــد  ــی مانن ــد پروژه های ــراد فریلنســر می توانن ــد. اف انجــام آن، مبلغــی دریافــت می کن

ــی طراحــی  ــا حت ــپ، طراحــی، طراحــی ســایت، کارهــای گرافیکــی و ی ــه، تای ترجم

ــن وب  ــی از معروف تری ــد. یک ــت کنن ــول دریاف ــال آن پ ــد و در قب ــر را انجــام دهن بن

ســایت های فعــال در ایــران در زمینــه فریلنســینگ، ســایت پونیشــا اســت کــه زمینــه 

فعالیــت تعــداد زیــادی از کاربــران در حوزه هــای مختلــف را فراهــم آورده اســت.

بیشتر بدانید: فریلنسر کیست؛ با مزایا و معایب فریلنسری آشنا شوید

4. وبالگ نویسی

ــت  ــق اینترن ــد از طری ــب درآم ــای کس ــایر روش ه ــه س ــبت ب ــی نس ــاگ نویس وب

ــم  ــوز ه ــتجوگرها، هن ــد در جس ــای جدی ــود الگوریتم ه ــا وج ــت و ب ــر اس قدیمی ت

وبــاگ نویســی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. یــک وبــاگ نویــس می توانــد 

دنبالــرو یــک موضــوع خــاص باشــد و از طریــق بهینــه ســازی مطالــب خــود، وبــاگ 

مــورد نظــر را بــه صفحــه اول گــوگل بکشــاند. بنابراین بــا قــرار دادن بنرهــای تبلیغاتی 

ــه  ــل، زمین ــن قبی ــواردی از ای ــک، و م ــک لین ــروش ب ــا، ف ــایر حرفه ه ــه س ــوط ب مرب

کســب درآمــد خــود را فراهــم کنــد. بــرای ایــن کار می توانیــد یــک وبــاگ معمولــی 

ــداران  ــه طرف ــوع ک ــک موض ــد و ی ــاب کنی ــرای آن انتخ ــه ir ب ــک دامن ــازید، ی بس

زیــادی دارد را انتخــاب کــرده و شــروع بــه نوشــتن و بهینــه ســازی مطالــب آن کنیــد.
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بیشتر بدانید: چگونه وبالگ نویسی را شروع کرده و از آن پول دربیاوریم؟

5. راه ندازی فروشگاه های اینترنتی

داشــتن فروشــگاه اینترنتــی کمــی ســخت اســت و ممکــن اســت نســبت بــه ســایر 

روش هــا هزینــه بیشــتری داشــته باشــد، امــا اگــر در ایــن مســیر موفــق عمــل کنیــد، 

ــود  ــرای خ ــاال ب ــد ب ــا درآم ــدار ب ــد پای ــب درآم ــع کس ــک منب ــد ی ــًا می توانی مطمئن

ایجــاد کنیــد. فروشــگاه اینترنتــی ممکن اســت شــامل فــروش محصــوالت الکترونیکی، 

محصــوالت غذایــی، محصــوالت تزیینــی یــا حتــی محصــوالت دانلــودی باشــد. بــرای 
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ایــن کار بایــد ابتــدا یــک فروشــگاه اینترنتــی طراحــی کنیــد یــا قالــب یــک فروشــگاه 

را بخریــد. بــا ثبــت دامنــه و خریــد هاســت بــرای ایــن فروشــگاه، رســمًا فعالیت شــما 

ــد.  ــرار دهی ــگاه ق ــود را در فروش ــات خ ــوالت و خدم ــد محص ــود و بای ــروع می ش ش

هــر چــه موفقیــت شــما در بــاال بــردن فروشــگاه در رتبــه بنــدی موتورهــای جســتجو 

بیشــتر باشــد، مطمئنــًا ترافیــک بیشــتری بــه کســب و کار خــود جــذب خواهیــد کــرد 

ــدازی فروشــگاه  ــل از راه ان ــد قب ــود. بای ــز بیشــتر خواهــد ب و مشــتری های شــما نی

ــه ســراغ  ــد و ب اینترنتــی، در مــورد مراحــل مختلــف آن امــکان ســنجی انجــام دهی

ــی  ــا هســتند. حت ــال آنه ــه دنب ــت ب ــراد بیشــتری در اینترن ــه اف ــد ک ــی بروی کاالهای

ــب  ــتان را در قال ــایر دوس ــا س ــود ی ــزوات خ ــد ج ــتید، می توانی ــجو هس ــر دانش اگ

ــید. ــودی بفروش ــای دانل فایل ه

پیشنهاد ویژه : دوره راه اندازی کسب و کار آناین در 29 دقیقه
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6. فعالیت در سایت های کلیکی

اگــر بــه دنبــال یــک روش کســب درآمــد از اینترنــت بــدون کمتریــن دردســر ممکــن و 

یــا نیــاز بــه مهــارت ویــژه هســتید، حتمــًا ســایت های کلیکــی را دنبــال کنیــد. ایــن 

ــا  ــه آنه ــد و وظیف ــف عمــل می کنن ــوان واســطه شــرکت های مختل ــه عن ســایت ها ب

ایجــاد بازدیــد بــرای وب ســایت های مختلــف اســت. شــما بــه عنــوان یــک کارمنــد 

ــا اســتفاده از  ــط ب ــد و فق ــا تخصــص خاصــی نداری ــه آشــنایی ب ــازی ب ــی نی اینترنت

یــک کامپیوتــر و یــک خــط اینترنــت می توانیــد در طــول روز درآمــدی ثابــت بــرای 

ــک  ــه شــما ی ــن صــورت اســت ک ــن ســایت ها بدی ــد. روش کار ای خــود ایجــاد کنی

حســاب کاربــری بــرای خــود ایجــاد می کنیــد و در ازای کلیــک کــردن بــر روی برخــی 

ــد.  ــت می کنی ــت آن دریاف ــی باب ــا، مبلغ ــات آنه ــدن تبلیغ ــاص و دی ــایت های خ س

میــزان درآمــد شــما در ایــن روش بــا میــزان کلیــک شــما بــرروی تبلیغــات مختلــف و 

ــاط اســت. دیــدن آگهی هــای تبلیغاتــی آنهــا در ارتب

7. طراحی اپلیکیشن

 بــا ظهــور سیســتم عامــل اندرویــد و ios امــروزه شــاهد اســتفاده هــر چــه بیشــتر از 

ــاد  ــدی زی ــه ح ــتردگی ب ــن گس ــتیم. ای ــمند هس ــی های هوش ــن ها در گوش اپلیکیش

شــده اســت کــه بــه اپلیکیشــن هایی مشــابه بــا کاربــرد یکســان زیــاد برمی خوریــم.  

اپلیکیشــن هایی در زمینــه پیــدا کــردن آدرس،  ارائــه دســتور آشــپزی، اجــرای 
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مســابقه های مجــازی و یــا هــر اپلیکیشــن دیگــری کــه بــه نظــر شــما خاقانــه باشــد 

و در جــذب مشــتری موفــق عمــل کنــد، می توانــد بــه شــما در فراینــد کســب درآمــد 

ــر  ــل از ه ــازار قب ــنجی ب ــه نیازس ــد ک ــوش نکنی ــه فرام ــد. البت ــک کن ــت کم از اینترن

اقدامــی، بســیار حیاتــی اســت.

8. طراحی ربات برای تلگرام یا اینستاگرام

فضــای اینترنــت بــرای کســانی کــه خــاق باشــند، پــر از درآمــد و پــول اســت و اگــر 

کســی در حــوزه مربــوط بــه آن متخصــص باشــد، مطمئنــا بیشــتر موفــق خواهــد بود. 

در بــاال بــه دو راهــکار کســب درآمــد از تلگــرام و کســب درآمــد از اینســتاگرام اشــاره 

ــد  ــی کرده ان ــی طراح ــراد ربات های ــی از اف ــروزه برخ ــا ام ــد! ام ــاید ندانی ــم. ش کردی
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ــتاگرام را  ــای اینس ــوور ه ــرام و فال ــای تلگ ــای کانال ه ــش اعض ــکان افزای ــه ام ک

فراهــم می کننــد. اگــر بــه ایــن حــوزه عاقــه داریــد، ســعی کنیــد کــه اصــول اولیــه و 

مقدماتــی آنهــا را یــاد بگیریــد و بــه راحتــی بــا اســتفاده از ایــن ربات هــا بــه کســب 

درآمــد بپردازیــد. یــک ربــات اینســتاگرام می توانــد بــه ماننــد یــک کاربــر عمــل کنــد 

و در جــذب فالــوور، الیــک کــردن مطالــب و فالــو کــردن افــراد مختلــف تأثیــر داشــته 

باشــد.

9. ارائه خدمات مشاوره به صورت اینترنتی

ایــن روش بــرای کســانی کــه در یــک زمینــه خــاص تخصــص دارنــد بســیار مناســب و 

ــی، مشــاوره های  ــد روانشناســی، مشــاوره های دین ــده آل اســت. رشــته هایی مانن ای

ــی و مشــاوره در حــوزه ورزش  ــه رژیم هــای غذای ــواده، مشــاوره در زمین ازدواج و خان

در ایــن بخــش، شــما را بــه درآمــد کافــی خواهــد رســاند. حتــی اگــر خــود شــما در 

ــه  ــد و زمین ــی کنی ــایت طراح ــک س ــد ی ــد، می توانی ــص نداری ــا تخص ــن زمینه ه ای

ــا  ــاوره را ب ــه های مش ــد و جلس ــم کنی ــتجو فراه ــای جس ــن آن در موتوره ــاال رفت ب

اســتخدام یــک متخصــص حرفــه ای برگــزار کنیــد.

10. آموزش آشپزی به شکل مجازی

 بــا توجــه بــه اینکــه خــود مــن یکــی از مشــتریان پروپاقــرص یکــی از آشــپزخانه های 
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مجــازی هســتم، پیشــنهاد می کنــم کــه بــرای کســب درآمــد از طریــق اینترنــت بــه 

ســراغ ایــن راهــکار برویــد. بــرای کســانی کــه بــه آشــپزی عاقــه دارنــد، طراحــی یــک 

ســایت آشــپزی بیــن 200 تــا 500 هــزار تومــان هزینــه دارد و نوشــتن مطالــب آن نیــز 

ــوزش آشــپزی  ــه آم ــوط ب ــب مرب ــا و مطال ــد فیلم ه کار ســختی نیســت. ســعی کنی

ــرای آن بپردازیــد. اگــر در  را در ایــن ســایت ها قــرار دهیــد و بــه جــذب مخاطــب ب

زمینــه بهینــه ســازی و ســئو آشــپزخانه مجــازی خــود موفــق عمــل کنیــد، مطمئــن 

باشــید کــه بــه زودی مشــتریان زیــادی بــرای غذاهــای شــما تمــاس خواهنــد گرفــت.

11. ایجاد پایگاه داده 

ــوان آن  ــم و عن ــا از اس ــیاری از م ــود، بس ــگاه داده آورده می ش ــم پای ــه اس ــی ک زمان

ــد از  ــب درآم ــرای کس ــز ب ــما نی ــه ش ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــا ب ــیم، ام می ترس

ــد.  ــاد کنی ــزرگ ایج ــی ب ــا حت ــک و ی ــگاه داده کوچ ــک پای ــد ی ــت می توانی اینترن

امــروزه می بینیــد کــه بســیاری از وب ســایت ها و وباگ هــا در زمینــه فــروش 
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مقاله هــای علمــی و ترجمــه شــده، فعالیــت می کننــد و حتــی نمونه هــای مختلفــی از 

ــن  ــد از ای ــب درآم ــرای کس ــند. ب ــف را می فروش ــگاه های مختل ــای دانش پایان نامه  ه

روش، بــا کلیــه دوســتان خــود در تمــام شــهرهای ایــران مکاتبــه کنیــد و ســعی کنیــد 

کــه داده هــای علمــی آنهــا را گــرد آوری کنیــد. در گام بعــدی بــه ســراغ یــک طــراح 

ــا ایــن کار، بــه راحتــی  ســایت برویــد و یــک قالــب آمــاده خیلــی ســاده بخریــد. ب

می توانیــد از طریــق تلفــن و راه کارهــای دیگــر نســبت بــه فــروش ایــن محصــوالت 

اقــدام کنیــد.

12. مشارکت در فروش

برخــی از شــرکت های بــزرگ بین المللــی ماننــد آمــازون و ای بــی و همچنیــن برخــی 

ــروش  ــار ف ــردن آم ــرای باالب ــن روش ب ــی کاال از ای ــد دیج ــی مانن ــرکت های داخل ش

خــود اســتفاده می کننــد. ایــن روش بــرای کســانی کــه بــه دنبــال شــغل دوم هســتند 

یــا در زمینــه بازاریابــی تبحــر ویــژه ای دارنــد، بســیار مناســب اســت. در ایــن روش، 

شــما بــه عنــوان یکــی از فروشــندگان ایــن شــرکت ها وظیفــه فــروش محصــوالت را 

برعهــده داریــد و بــه صــورت کمیســیون چنــد درصــد از میــزان فــروش خــود را بــر 

ــی  ــبکه های اجتماع ــد در ش ــن روش می توانی ــه ای ــق دادن ب ــرای رون ــد. ب می داری

مختلــف ماننــد اینســتاگرام، تلگــرام، فیســبوک و حتــی توییتــر بــه فعالیــت بپردازیــد 

و بــه جــذب مشــتری بــرای کســب و کار خــود بپردازیــد. ایــن روش نیــاز بــه تخصــص 
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خاصــی نــدارد و فقــط بایــد بتوانیــد افــراد بیشــتری بــه صفحــات اجتماعــی خــود 

جــذب کنیــد تــا از آنهــا مشــتری های بالقــوه بســازید و محصــوالت خــود را بــه آنهــا 

بفروشــید.

در حــال حاضــر نیــز شــیوه همــکاری در فــروش در مدیــروب راه انــدازی شــده اســت 

ــد  ــتر بدانی ــد از آن بیش ــب درآم ــوه کس ــاره آن و نح ــد درب ــه می خواهی و چنانچ

ــد. ــه بروی ــن صفح ــه ای ــد ب می توانی
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13. فعالیت به عنوان کارمند خانگی

ــل  ــه دلی ــن ب ــرای کاهــش هزینه هــای جــاری خــود و همچنی برخــی از شــرکت ها ب

نبــود فضــای کافــی، بــه دنبــال کارمندهــای غیــر حضــوری و کارمنــد خانگــی هســتند 

ــای یــک  ــوق و مزای ــزل انجــام داده و  از حق ــا را در من ــه تمامــی فعالیت هــای آنه ک

ــا  ــردن آنه ــدا ک ــم اســت و پی ــن شــرکت ها ک ــد برخــوردار می شــود. تعــداد ای کارمن

کمــی ســخت اســت، امــا اگــر بتوانیــد یــک مــورد از ایــن شــرکت ها را بیابیــد، هــم 

ــا خیــال راحــت بــه انجــام کار بپردازیــد و هــم  می توانیــد در محیــط منــزل خــود ب

ــوان  ــه عن ــد. ب ــتفاده کنی ــت اس ــق اینترن ــد از طری ــب درآم ــای کس ــایر روش ه از س

ــر  ــا مســئول دفت ــک شــرکت ی ــی ی ــوان منشــی تلفن ــه عن ــد ب ــال شــما می توانی مث

یــک مدیــر شــرکت فعالیــت کنیــد و بــه طــور همزمــان بــه عنــوان فریلنســر در زمینــه 

تایــپ و ترجمــه نیــز بــه کســب درآمــد بپردازیــد.

14. تهیه فیلم های آموزشی و فروش آنها

ــک  ــه ی ــاز ب ــت، نی ــد از اینترن ــه ســایر روش هــای کســب درآم ــن روش نســبت ب ای

ــط فیلم هــای آموزشــی مــورد اســتفاده  ــرای ضب ــه ب ــز دارد ک ــزار مخصــوص نی نرم اف

قــرار می گیرنــد. فــرض بگیریــم کــه شــما در زمینــه کار بــا نــرم افــزار فتوشــاپ، کار بــا 

سیســتم هایــی ماننــد وردپــرس و جومــا، کار بــا نــرم افزارهــای طراحــی ســایت و 

مــواردی از ایــن قبیــل آشــنایی داریــد و می توانیــد فراینــد آمــوزش آنهــا را بــه صــورت 
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مجــازی و بــه کمــک فیلم هــای آموزشــی انجــام دهیــد. ایــن بهتریــن فرصــت بــرای 

شماســت کــه از نحــوه آمــوزش هــر کــدام از ایــن نــرم افزارهــا فیلــم بــرداری کنیــد 

ــد  ــایت هایی مانن ــا در س ــی ی ــبکه های اجتماع ــا را در ش ــای آنه ــی از کلیپ ه و برخ

ــایت  ــک س ــی ی ــر روی طراح ــد ب ــی می توانی ــد. حت ــرار دهی ــارات ق ــوب و آپ یوتی

حرفــه ای ســرمایه گــذاری کنیــد و از ایــن طریــق محصــوالت خــود را بفروشــید.

چند اشتباه بزرگ در کسب و کارهای اینترنتی

راهکارهــای مختلفــی بــرای کســب درآمــد از اینترنــت وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه 

دسترســی شــما بــه تکنولوژی هــای مختلــف می توانیــد هــر کــدام از آنهــا را اســتفاده 

کنیــد. چیــزی کــه در ایــن بیــن اهمیــت پیــدا می کنــد ایــن اســت کــه مســیر خــود را 

بــه درســتی انتخــاب کنیــد و در مســیر خــود بــا تجربــه پیروزی هــا و شکســت های 

ــا توجــه بــه ســابقه خــود در  مختلــف، بــه یــک فــرد باتجربــه تبدیــل شــوید. مــا ب

ــزرگ در مســیر کســب درآمــد از  ــد اشــتباه ب ــه کســب و کارهــای اینترنتــی، چن زمین

ــد از: ــم کــه عبارتن ــدا کرده ای ــت را پی ــق اینترن طری

- ره صد ساله در یک شب!

در بنــد اول ایــن متــن اشــاره کردیــم کــه دو طیــف از افــراد جامعــه بــه ســمت کســب 

درآمــد از طریــق اینترنــت می رونــد کــه دســته اول افــراد تنبــل و دســته دوم افــراد 
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فعــال در حــوزه دیجیتــال هســتند. یکــی از مشــکاتی کــه دســته اول بــا آن دســت 

ــد راه صــد ســاله را در یــک شــب  و پنجــه نــرم می کننــد ایــن اســت کــه می خواهن

طــی کننــد. خبــر بــد در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه چنیــن موضوعــی بــه هیــچ وجــه 

امــکان پذیــر نیســت و فضــای کســب و کار آنایــن بــه مشــاغل و مهــارت متناســب 

بــا آن نیــاز دارد تــا بتوانیــد بــه موفقیــت برســید. 

- کسب درآمد از اینترنت کار هر کسی نیست!

شــاید پــس از چنــد روز یــا حتــی چنــد مــاه فعالیــت در تلگــرام، اینســتاگرام یــا در 

وبــاگ خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده باشــید کــه کســب درآمــد از اینترنــت کار هــر 
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کســی نیســت. اواًل بایــد زمــان کافــی بــه کار خــود اختصــاص دهیــد و روش هــای 

ــد. ممکــن  ــدا کنی ــت را پی ــد مســیرهای موفقی ــا بتوانی ــد ت ــف را امتحــان کنی مختل

اســت در زمینــه تولیــد چاقــو حرفــه ای باشــید، یــا شــاید یــک تایپیســت حرفــه ای 

باشــید، امــا چــون از کســب و کار آنایــن می ترســید، فرصــت فــروش و ارائــه آنایــن 

ــه  ــه را ب ــد هفت ــا چن ــک ی ــه ی ــور هســتید ک ــًا مجب ــد. نهایت آن را از دســت می دهی

آمــوزش اصــول اولیــه اختصــاص دهیــد و ســپس همزمــان بــا عرضــه محصــوالت و 

خدمــات خــود، گام هــای بعــدی را برداریــد.

- باید از شغل قبلی خود استعفا بدم!

ایــن اشــتباه بیشــتر مخصــوص کســانی اســت که خــود شــاغل هســتند و بــه ظرفیت 

ــل  ــه دلی ــراد ب ــن اف ــواًل ای ــد. معم ــی برده ان ــول پ ــب پ ــرای کس ــت ب ــوه اینترن بالق

ــز  ــد کــه از شــغل اول خــود اســتعفا داده و تمرک ــه خــود ســعی می کنن هیجــان اولی

ــن صــورت بســیار  ــت در ای ــد. موفقی ــرار دهن ــن ق ــر روی کســب و کار آنای خــود را ب

کــم اســت و بــه ریســک آن نمــی ارزد. پیشــنهاد مــا در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه 

شــغل قبلــی خــود را ادامــه دهیــد و بخشــی از زمــان روزانــه را بــه فعالیــت در حــوزه 

مجــازی اختصــاص دهیــد. پــس از مدتــی کــه در کار خــود حرفــه ای شــدید و بــه ایــن 

نتیجــه رســیدید کــه بــا تخصیــص زمــان بیشــتر می توانیــد درآمــد باالتــری داشــته
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 باشــید، آن وقــت بــه ســراغ اســتعفا از شــغل قبلــی خــود برویــد و تمــام تمرکــز خــود 

را بــر روی کســب درآمــد از اینترنــت قــرار دهیــد.

- کسب درآمد از طریق اینترنت کار افراد تنبل است!

دلیــل تاکیــد بیــش از حــد مــا بــر روی مســئله افــراد تنبــل ایــن اســت کــه ترجیــح 

می دهنــد کــه از فضــا یــا از محیــط خــود تــکان نخــورده و بــه راحتــی پــول زیــادی 

بــه دســت بیاورنــد. عمــًا بــه خاطر داشــته باشــید کــه کســب پــول از طریــق اینترنت 

چنــدان راحــت نیســت و الزم اســت کــه زمــان زیــادی بــه ایــن کار اختصــاص دهیــد. 

در ضمــن اگــر افــراد تنبــل بخواهنــد در ایــن حــوزه فعالیــت داشــته باشــند، اگــر چــه 

از لحــاظ فیزیکــی زحمــت زیــادی متحمــل نمی شــوند، امــا مجبــور خواهنــد بــود کــه 

بخــش مهمــی از تمرکــز روحــی و روانــی خــود را بــه ایــن حــوزه اختصــاص دهنــد و 

ــد. ــرا بگیرن ــد و پیشــرفته تری را ف ــه بحث هــای جدی ــور می شــوند ک مجب

- اینترنت نیاز به تخصص خاصی ندارد!

بــرای بســیاری از افــراد اینترنــت و فضــای مجــازی بــه رفتــن بــه گــوگل و ســرچ کردن 

چنــد کلمــه ســاده خاصــه می شــود، یــا ممکــن اســت برخــی از آنهــا تصــور کننــد کــه 

بــا تشــکیل یــک کانــال تلگــرام یــا یــک صفحــه اینســتاگرام می تواننــد بــه راحتــی 

در آن فعالیــت داشــته باشــند و اعضــای زیــادی جــذب کننــد. کســب درآمــد و جــذب 
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مشــتری بــا هــم ارتبــاط تنگاتنگــی دارنــد و فــرد بایــد تخصــص کافــی در بازاریابــی و 

تبلیغــات داشــته باشــد. بلــه! شــاید شــما تولیــد کننــده عروســک یــا حتــی چاقوهــای 

تزئینــی باشــید، امــا ایــن دلیــل نمی شــود کــه محصــوالت خــود را بــه راحتــی در یــک 

کانــال بفروشــید. حتــی ممکــن اســت مجبــور شــوید کــه یــک دیجیتــال مارکتــر یــا 

بازاریــاب دیجیتالــی اســتخدام کنیــد تــا بتواننــد بــه نمایندگــی از شــما بــا مشــتریان 

و مخاطبــان احتمالــی در ارتبــاط باشــد. پــس اگــر تخصصــی در اســتفاده از اینترنــت 

نداریــد، حداقــل بایــد یــک حرفــه ای در کنــار خــود داشــته باشــید.

6 نکته برای موفقیت در کسب درآمد اینترنتی

بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در مــورد اشــتباهات رایــج در کســب و کارهای اینترنتــی ذکــر 
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شــد، تــا حــدود زیــادی می توانیــد حــدس بزنیــد کــه چــه برنامه هایــی موفقیــت در 

ایــن مســیر را تضمیــن می کنــد. کســب درآمــد از طریــق اینترنــت و فضــای آنایــن 

تــا حــدود زیــادی بــه تجربــه و داشــتن دانــش کافــی وابســته اســت؛ بــه طــوری کــه 

بــه هــر انــدازه نســبت بــه ایــن مســیر دیــدگاه بهتــر و روشــن تری داشــته باشــید، 

ــت  ــرای موفقی ــرد. ب ــام می گی ــری انج ــال باالت ــا احتم ــر و ب ــما قطعی ت ــت ش موفقی

ــه خاطــر داشــته  ــر را ب ــورد زی ــد م ــًا چن ــه حتم ــم ک ــه می کنی ــن مســیر، توصی در ای

باشــید:

1. حتمًا از قبل برنامه ریزی کنید

فرامــوش نکنیــد کــه هــر مســیری چــه بــه صــورت واقعــی و چــه بــه صــورت آنایــن 

ــد  ــب درآم ــد کس ــما قص ــه ش ــی ک ــذاری دارد. وقت ــزی و هدف گ ــه برنامه ری ــاز ب نی

ــی را انتخــاب  ــد و یکــی از روش هــای ذکــر شــده در بندهــای قبل از اینترنــت را داری

ــق  ــود را طب ــدی خ ــای بع ــید و گام ه ــته باش ــه راه داش ــک نقش ــد ی ــد، بای می کنی

ایــن نقشــه برداریــد. بــه هیــچ وجــه ســخت نیســت! یــک برگــه ســفید برداریــد و 

ــرای آن  در آن کارهایــی کــه می خواهیــد انجــام دهیــد و الزاماتــی کــه الزم اســت ب

فراهــم کنیــد یادداشــت کنیــد و ســعی کنیــد بــه صــورت گام بــه گام همــراه بــا ایــن 

ــد. دســتورالعمل حرکــت کنی
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2. دانش کافی و به روز داشته باشید

ــی  ــش کاف ــتن دان ــدون داش ــه ب ــید ک ــته باش ــور را نداش ــن تص ــه ای ــچ وج ــه هی ب

ــی  ــر هدف ــی ه ــد. در زندگ ــل کنی ــق عم ــیر موف ــک مس ــد در ی ــه روز می توانی و ب

داشــته باشــید، نیــاز بــه شــناخت و دانــش داریــد. از طــرف دیگــر، فضــای مجــازی و 

دنیــای آنایــن بــه ســرعت در حــال حرکــت اســت و از تکنولوژی هــای پیشــرفته بهــره 

ــک محصــول  ــا ی ــده آل ی ــت ای ــا کیفی ــی ب ــات عال ــک خدم ــاید شــما ی ــرد. ش می ب

فراگیــر داشــته باشــید، امــا اگــر دانــش کافــی بــرای نشــان دادن آن بــه مخاطبــان 

خــود را فــرا نگیریــد، زنجیــره فــروش شــما ناقــص خواهــد بــود و مجبــور می شــوید 

کــه بــه ســراغ راهکارهــای نامناســب و هزینه بــر برویــد. پــس همیشــه ســعی کنیــد 
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کــه حتــی اگــر بــه درآمــد کافــی از اینترنــت رســیدید، فراینــد کســب دانــش خــود را 

مختــل نکنیــد و همیشــه بــه دنبــال راهکارهــای جدیــد و منحصــر بــه فــرد بگردیــد.

3. با فضای رقابتی در دیجیتال مارکتینگ آشنا باشید

وقتــی کــه هــدف اصلــی شــما کســب درآمــد از اینترنــت اســت، شــاید ایــن تصــور 

بــرای شــما بــه وجــود بیایــد کــه بــه طــور کامــل از فضــای رقابتــی دنیــای واقعــی 

ــال  ــی در دیجیت ــه فضــای رقابت ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــا ب خــارج می شــوید. ام

مارکتینــگ و بازاریابــی دیجیتــال بســیار شــدید اســت و شــما بــا رقبــای بســیار قــوی 

و خطرناکــی مواجــه هســتید. احتمــااًل بــا واژه هــای ســئو و بهینــه ســازی وب ســایت، 

ــر تبلیغاتــی و مــواردی از ایــن قبیــل آشــنا  تبلیغــات کلیکــی، تبلیغــات اینترنتــی، بن

هســتید، پــس بایــد ســعی کنیــد کــه در هــر کــدام از ایــن حوزه هــا بــه انــدازه کافــی 

قــوی شــوید و کمــک کنیــد کــه کســب و کار آنایــن شــما در ایــن مســیر رونــد مناســب 

و عــادی خــود را طــی کنــد. اگــر در هــر کــدام از ایــن مراحــل از خــود ضعــف نشــان 

ــه اول شــما  دهیــد، مطمئــن باشــید کــه در ایــن رقابــت کــم خواهیــد آورد. در وهل

بایــد موتورهــای جســتجوی اینترنــت را ترغیــب کنیــد کــه کســب و کار شــما را نشــان 

ــب و کار  ــمت کس ــه س ــتریان را ب ــان و مش ــد مخاطب ــعی کنی ــد و در گام دوم س دهن

خــود بکشــانید.

بیشتر بخوانید: 10 استراتژی بازاریابی آناین که کسب وکارتان را رونق می بخشد
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4. دسته بندی کنید

یکــی از ویژگی هــای فروشــگاه های بــزرگ در دنیــای واقعــی ایــن اســت کــه محصوالت 

ــما  ــرای ش ــوب ب ــتراتژی خ ــک اس ــد ی ــن می توان ــد. ای ــته بندی می کنن ــود را دس خ

در فراینــد کســب درآمــد از اینترنــت باشــد. شــما قــرار نیســت کــه همــه محصــوالت 

خــود را بــه صــورت یــک دســته بــه فــروش برســانید و از طرفــی قــرار نیســت کــه 

همــه مشــتریان خــود را در یــک دســته کلــی قــرار دهیــد. چــه هــدف شــما کســب 

درآمــد از تلگــرام یــا اینســتاگرام باشــد، و چــه اینکــه بخواهیــد از ابزارهایــی ماننــد 

ــه  ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــه را ب ــن نکت ــد ای ــد، بای ــاگ نویســی اســتفاده کنی وب
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ــد و  ــاده کنی ــتریان آم ــی از مش ــای خاص ــرای طیف ه ــود را ب ــات خ ــب و خدم مطال

همیشــه مشــتریان و مخاطبــان خــود را نســبت بــه محصــوالت جدیــد تشــنه نگــه 

داریــد.

5. خالق و جذاب باشید

ایــن مــورد را ترجیحــًا بــا ذکــر یــک مثــال توضیــح می دهــم، یــک فروشــگاه اینترنتــی 

ســاخته اید، محصــوالت خــود را در آن قــرار می دهیــد، بــه ســراغ ســئو و بهینــه ســازی 

ــوگل ادوردز  ــد گ ــی مانن ــی و ابزارهای ــات کلیک ــد، از تبلیغ ــود می روی ــایت خ وب س

ــد  ــه نظــر شــما چن ــد. ب ــک می خری ــک لین ــا جــای ممکــن ب ــد و ت اســتفاده می کنی

ــا متاســفانه  ــد؟ خوشــبختانه ی ــد اســتفاده می کنن ــن رون ــای شــما از همی ــر از رقب نف

ــان  ــتر مخاطب ــط بیش ــی توس ــث آموزش ــک بح ــت و ی ــر اس ــت فراگی ــای اینترن فض

ــراری را در کســب و کار  ــادی و تک ــد روال ع ــر بخواهی ــس اگ ــت می شــود. پ آن دریاف

آنایــن خــود دنبــال کنیــد، مطمئــن باشــید کــه مشــکات شــما بســیار زیــاد اســت. 

ــراغ  ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــق اینترن ــد از طری ــب درآم ــم در کس ــه مه ــک نکت ی

ــد و  ــروی کنی ــه پی ــد از اصــول اولی ــد. شــما هــم می توانی ســبک و روش خــود بروی

هــم بــه انــدازه کافــی خاقیــت داشــته باشــید. ســخت نیســت!

فقط باید امتحان کنید؛	 

به سراغ راهکارهای جدید بروید؛	 

30



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

www.modireweb.com

برای مخاطبان خود خاقیت ایجاد کنید؛	 

بحث های چالشی ایجاد کنید؛	 

مخاطبان را در بحث و در محصوالت خود درگیر کنید؛	 

جایزه بدهید؛	 

حتی خود و کسب و کار خود را به چالش بکشید.	 

ــدازه  ــه ان ــد کــه کســب و کار خــود را ب ــه شــما کمــک می کن ــن روش هــا ب تمامــی ای

ــد. ــد و جذابیــت گمشــده آن را برگردانی کافــی خــاق نشــان دهی
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6. بررسی کنید، آنالیز کنید و نتیجه بگیرید

بهتر است چند سؤال کوچک و کوتاه در این مرحله پاسخ داده شود:

تا چه اندازه با ابزار گوگل وبمستر آشنا هستید؟	 

گوگل آنالیتیکس را می شناسید؟	 

تاکنون با الکسا کار کرده اید؟	 

آنالیز محلی و زمانی بر روی وب سایت خود داشته اید؟	 

نــرخ تعامــل )Engagement Rate( را در مــورد فیــس بــوک یا در مورد اینســتاگرام 	 

ــید؟ می شناس

ــا گــروه در تلگــرام و اینســتاگرام 	  ــال ی ــا اعضــای کان در مــورد تعــداد فالوورهــا ی

چیــزی می دانیــد؟

بیشتر بخوانید: 5 اشتباه سئو که وب مسترها به سادگی رقم می زنند

هــدف از طــرح ایــن چنــد ســؤال کوتــاه ایــن بــود کــه بــا روش هــای مختلــف آنالیــز 

ــا  ــد از آنه ــد و می توانی ــنایی داری ــدازه آش ــه ان ــا چ ــود ت ــن خ ــب و کار آنای کس

بــرای بررســی پــروژه خــود اســتفاده کنیــد. یــک توصیــه در انتهــای ایــن مطلــب کــه 

می توانــد بــه شــما کمــک کنــد ایــن اســت کــه روشــهای مختلــف بررســی و آنالیــز 

ــب  ــد کس ــا رون ــد ت ــتفاده کنی ــا اس ــید و از آنه ــود را بشناس ــن خ ــب و کار آنای کس
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ــل  ــن مراح ــدام از ای ــر ک ــر در ه ــد. اگ ــان تر باش ــما آس ــرای ش ــت ب ــد از اینترن درآم

دچــار مشــکل هســتید، مطالــب متعــددی در مــورد آمــوزش و نحــوه اســتفاده از ایــن 

ابزارهــا در وب ســایت مدیــر وب قــرار داده شــده اســت کــه توصیــه می کنــم حتمــًا 

آنهــا را مطالعــه کنیــد.
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نکته آخر

در ایــن مطلــب نهایــت تــاش خــود را بــه کار گرفتیــم کــه روش هــای مختلــف کســب 

درآمــد از اینترنــت را بــه صــورت جزئــی بیــان کنیــم و ابزارهــای الزم را در هــر کــدام 

ــتفاده از  ــود را در اس ــیر خ ــت مس ــن اس ــما ممک ــم. ش ــی کنی ــا معرف ــر حوزه ه از ه

اینســتاگرام بیابیــد، از یــک وبــاگ اســتفاده کنیــد یــا در فراینــد فــروش یک فروشــگاه 

ــد زمــان  ــه خاطــر داشــته باشــید کــه بای آنایــن مشــارکت داشــته باشــید. فقــط ب

کافــی بــه برنامــه خــود اختصــاص دهیــد و روش هــای مختلــف را امتحــان کنیــد تــا 

ــام  ــاز هــم ابه ــر ب ــد. اگ ــدا کنی ــرای خــود پی ــن مســیر ممکــن را ب ــد موفق تری بتوانی

داریــد، بــا کارشناســان مــا در گــروه مدیــر وب در تمــاس باشــید تــا شــما را راهنمایــی 

کننــد.
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