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 وفقم وکارتانکسب یایده که است گفته شما به کسی حالتابه آیا.« است احمقانه تو یایده»

 لهمعام به دست باید اینجا در است؟ متفاوت یا خاص عجیب، حد از بیش شما یایده بود؟ نخواهد

 پافشاری میزان به شدیدا کارآفرینی در شما موفقیت که بدانید هم را این و بزنید ریسک و

 تاهمی که چیزی تنها این، جز. دارد بستگی تانایده به ماندن متعهد و عالیق از پیروی بر شما

 افیک پول شما محصول برای باشند داشته تمایل که کنید پیدا مشتریانی که است این دارد،

 رظاه به هایایده از فهرستی ،ادامه در. باشد داشته سالمی رشد شما وکارکسب تا کنند خرج

 کردن متقاعدتان فهرست، این اگر. اندبوده موفق واقعیت، در شانهمه که کنیممی ارائه احمقانه

 دیگری چیزهیچ احتماال کنید، تبدیل وکارکسب به را آن و دنبال را تانشخصی یعالقه که

 .کند متقاعد را شما تواندنمی

 

 

 

 I Do, Now I Don’t وبسایت .1

 شده غمگین شدتبه جاش کرد، ترک را او نامزدی ماه سه از پس آپرمن، جاش نامزد که زمانی

 که ودب قیمتیگران بسیار نامزدی یحلقه بود، گذاشته باقی او برای نامزدش که چیزی تمام. بود

 که برد جواهرفروشی یمغازه به را حلقه که زمانی اما بود، کرده جمع پول آن خرید برای هاماه

 حاضر بود، خریده دالر هزار01 از بیش او که ایحلقه برای آنها کرد؛ تعجب شدیدا بفروشد،

 I Do, Now I Don’t سایتوب گرفت تصمیم او نتیجه در.کنند پرداخت دالر 0011 فقط بودند

 سایر یا ازدواج یحلقه که دهدمی را امکان این افراد به سایتوب این. کند اندازیراه را

 یمغازه به مراجعه به نیازی اینکه بدون بفروشند، سایت کاربران دیگر به را شانجواهرات

 .باشند داشته جواهرفروشی



 

 کردن خرد برای مکانی .2

 بانیت،عص یا استرس که کنممی صحبت زمانی یدرباره اید؟شکسته را بشقابی عمدا تاکنون آیا

 ردخ وسایل این که هنگامی. اتاق درون وسایل شکستن به کنیدمی شروع و گرفته فرا را شما

 درست دارد؛ خوبی بسیار احساس. دهدمی دست شما به واقعی رضایت احساس شوند،می

 .ستا کرده فروکش بالفاصله تانعصبانیت یا استرس کنید احساس است ممکن حتی است؟

 

 شده اندازیراه توکیو در وکارکسب این. است همین «کردن خرد برای مکانی» اصلی یایده

 خواهندمی که را فنجانی یا بشقاب شوند، مکان این وارد دهدمی اجازه هامشتری به و است

 ار پاهایشان بدهند، فحش توانندمی آنها. کنند خرد بتنی دیوار یک روی را آن و کنند خریداری

 انجام است، مؤثر شان استرس کاهش در کنندمی فکر که دیگری کار هر یا بکوبند مینز به

 .بود خواهد موفق بسیار تهران مانند شهری در وکاریکسب چنین کنممی فکر. دهند

 

 شکلمکعبی یهندوانه .3

 

. گیرندنمی قرار هاخانه یخچال و هافروشگاه یقفسه در خوبیبه گرد، و بزرگ هایهندوانه

 یایده سراغبه توانیممی کنیم، حذف مانزندگی از را هندوانه اینکه جایبه درنتیجه

 یدوانههن آن، از استفاده با توانستندمی که کردند پیدا حلیراه آنها. برویم ژاپنی هایکارآفرین

 سرعتهب جهان سراسر در و شده روروبه خوبی بسیار استقبال با محصول این. کنند تولید مربعی

 این برای آنالین آموزش حتی کنید؟نمی اجرا خودتان یمنطقه در را ایده این چرا. رودمی فروش

 شما چرا دربیاورند، پول راه این از اندتوانسته ژاپنی تجار اگر. است دسترس در هم کار

 نتوانید؟

 

 



 

 دالری میلیون اصلیِ یصفحه .4

 وکارکسب یایده ،5110 سال در. هاستنمایشصفحه در واحد ترینکوچک پیکسل

 ار سایتوب تبلیغات گرفت تصمیم او. رسید کارآفرین دانشجویی ذهن به فردیبهمنحصر

 فروخته مربع متر براساس که تبلیغاتی هایتابلو مانند بفروشد، پیکسلی01 هایبسته صورتبه

 حرف این معنای. دهد نمایش پیکسل 0151 تواندمی معمولی دیِسیال یصفحه هر. شودمی

 خواهد همراهبه زیادی بسیار یهزینه پروفایل، عکس یک یاندازهبه فضایی خرید که است این

 ریدال میلیون سایتوب سال، یک از کمتر در و شد مواجه خوبی استقبال با ایده این اما. داشت

 چیده مه کنار را آنها نابینا فردی رسیدمی نظربه که شد مختلف تبلیغات از ترکیبی به تبدیل

 .است رسیده دالر 031073011 به سایتوب این ناخالص درآمد بدانید است جالب. است

 

 مثبت یجاذبه .5

 که نیتلویزیو طنز یا عادت یک مثل برسند، مشترک مبنایی به کنندمی تالش هازوج از بسیاری

 است این یابی،دوست سایتوب یک برای خوب هایایده از یکی. باشد نفر دو هر یموردعالقه

 ونهچگ اما دارند، تطبیق باهم مثبت شکلیبه باشد مطمئن که کند معرفی هم به را افرادی که

 راوسگ پاول. ایدز ویروس به ابتال از بود عبارت تطبیق، این خالق، سایتوب یک برای تطبیقی؟

 این. کردند اندازیراه 5110 سال در را PasitivesDating.com سایتوب کوچلین برندن و

 طی در. کردمی معرفی هم به را ایدز ویروس به مبتال افراد صرفا نام،بی صورتبه سایتوب

 .کند جذب عضو هزار 01 از بیش بود شده موفق سایتوب این سال، چند

 

 پالستیکی جناغ .6

 جاحتیا مصنوعی جناغ به کنند احساس که اندشانسیخوش وجویجست در قدراین هاانسان آیا

 پیش سال 711 از بیش که ایتروسک تمدن به جناغ شکستن سنت) است چنین ظاهرا دارند؟

 بینیپیش قدرت پرندگان که بودند باور این بر آنها. شودمی مربوط کردندمی زندگی ایتالیا در

 نهاآ برای را اقبالیخوش تواندمی خود نزد آن داشتن نگه و آنها جناغ شکستن و دارند را آینده



 او و رسید آرونی کن ذهن به مصنوعی جناغ تولید یکارخانه تأسیس یایده(. بیاورد ارمغان به

 جناغ هزار01 روزی اکنون کارخانه این. کند تأمین را محصول این به جهانی نیاز گرفت تصمیم

 .فروشدمی دالر 0 قیمتبه را هرکدام که کندمی تولید پالستیکی

 

 سگ برای آفتابی عینک .7

 

 اقالم یهمه در و است داشته زیادی بسیار رشد خانگی حیوانات از مراقبت صنعت یتوسعه

 بیعجی بسیار چیز سگ برای آفتابی عینک اما. لباس تا تختخواب از: است کرده پیدا توسعه

 .است

 آفتاب نور به زیاد که هاییسگ برای. داد وجود بازاری چیزی هر برای پیداست، که طوراین

 هاسگ ایبر آفتابی عینک یتولیدکننده شرکت. است مناسبی حلراه آفتابی عینک ندارند، عادت

 در .پرداخت آن به نیز جئوگرافینشنال یشبکه حتی و گرفت قرار خبری هایشبکه موردتوجه

 افزایش باعث بودند، زده آفتابی عینک که هاییسگ جذاب تصاویر بوک،فیس یدوره

 .شد محصول این فروش

 

 کاری تعطیالت .8

 سایتوب اما بگیرند، فاصله کارشان محیط هاینگرانی از تا روندمی تعطیالت به افراد بیشتر

 .کندمی دنبال را متفاوتی یایده «تعطیالت تعطیلی»

 دیدج شغلی کردنامتحان برای تانارزشبی هایزمان از که کندمی پیشنهاد شما به شرکت این

 یامزرعه در که ایدبوده این آرزوی در همیشه آیا. کنید استفاده تانموردعالقه شغل ترجیحا و

 5111 سال در که سایتوب این چطور؟ ودفنکفن متصدی کنید؟ برداشت محصول واقعی

 هاآن توانیدمی که کندمی پیشنهاد را فردبهمنحصر شغل 050 از بیش اکنون است، شده تأسیس

 این کنندمی کمک شما به که دارد وجود آن در راهنما 011 از بیش همچنین. کنید امتحان را

 .کنید تجربه را هاشغل



 

 بابانوئل ینامه .9

 هک زمانی ویژهبه است، کرده پیدا تجاری یجنبه کریسمس که باورند این بر افراد از بسیاری

 مردم به مختلفی هایبازیاسباب و گیردمی دست در نوشیدنی بزرگ هایبطری بابانوئل

 پستی آدرس یک: است جشن این یجنبه ترینتجاری بابانوئل، ینامه ارسال اما. فروشدمی

 و معصوم کودکان برای تا پردازیدمی پول دالر 01 بعد، و کنیدمی ثبت شمال قطب در فرضی

 پول چیزی چنین برای است حاضر کسی چه اما. شود فرستاده بابانوئل طرف از اینامه ساده،

 کند؟ پرداخت

 

 را هانامه این نفر هزار511 حدود چیزی بابانوئل ینامه اندازیراه زمان از بدانید است جالب

 پول کریسمس روز در کودکان کردنخوشحال برای دالر میلیون5 از بیش و اندداده سفارش

 .است شده خرج

 

 ماهی بدون آکواریوم .10

 این زا خانگی حیوان این. است ویکمبیست قرن برای عالی خانگی حیوان نوعی «بسته سپهربوم

 که دلیل این به ندارد، کردنحمام یا رفتنراه دادن،آب خوابیدن، به نیازی که است عالی جهت

 اکوسیستمی شامل ای،شیشه گوی هر. نیست ماهی بدون آکواریوم جز چیزی سپهربوم

 تغذیه کند،می رشد خورشید نور با که ایخزه از کوچکی میگوی آن، در که است خودبسنده

 .ندارد هم هیجانی هیچ البته و نیست کار در زحمتی و کثیفی هیچ. کندمی

 

 دگرگونی حال در مدام هاانسان مانند درست بازار، چیست؟ هاداستان این اخالقی ینتیجه

 االیک ترینپرفروش به بعد فصل است ممکن دانیم،می مصرفبی را آن امروز ما که چیزی. است

 ولیدت بودن کنندهسرگرم محصول، بودن نوآورانه به است ممکن موضوع این. شود تبدیل بازار

 . باشد مربوط آن یایده بودن احمقانه صرفا یا آن

 



 دارد، وجود کار و کسب ناب های ایده برای جایی همیشه بازار، در که باشید داشته یادبه فقط،

 این به را شما پای تواندمی همچنین و بیاورد همراهبه موفقیت شما برای تواندمی که چیزی

 .کند باز فهرست

 

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه
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