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 مطمئن گذاریسرمایه آنالین تجارت

 

 

 زیادی هایگزینه دانیدمی که همانطور دارید؟ را آنالین وکارکسب یک خرید قصد آیا

 نظر ردمو هایاولویت یکنندهمنعکس بتواند که مناسبی یگزینه انتخابِ. شماست رویپیش

 آنالین وکارکسب یک شروعِ در معموالً که است ایجدی هایچالش جمله از باشد، فرد هر

 که کنید انتخاب را ایشیوه است الزم ابتدا شدن، کار به دست و شروع برای. دارد وجود

 آنالین تجارت اینکه برای دلیل 4 به راجع مقاله این در. باشد ترملموس شما برای

 .خوانیدمی بیشتر است، مطمئنی گذاریسرمایه

 

 

 دیمقصو چه برای و کجا در را مانپول است قرار بدانیم باید آنالینی وکارکسب هر شروع در

 جاک به است قرار و کنیممی کسب تجربه یا سود مقدار چه کار این با و کنیم گذاریسرمایه

 .برسیم

 

 .رویدب آنالین وکارکسب سراغ به کندمی ترغیب را شما که کنیممی اشاره دالیلی به ادامه در

 

 وکارکسب عمومی هایهزینه بودن پایین .1

 متحمل کمتری یهزینه نیز کار طول در شود، اندازیراه درستی به آنالین تجارت اگر

 فیزیکی، محصوالت با رابطه در ایهزینه که مواردی در خصوصبه مسئله این. شویدمی

 .کندمی صدق کامال ندارد، وجود دیگر موارد و اجاره توزیع،
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 ویتاول آنالین تجارت بحث در که است موضوعاتی جمله از محتوا یتوسعه و ایجاد شک، بدون

 هایرسانه ،(SEO) وجوجست موتورهای برای سازیبهینه محتوا، تولیدِ اگرچه. دارد بیشتری

 اب مقایسه در اما هستند، زمان و هزینه صرف نیازمند بازاریابی، هایکانال دیگر و اجتماعی

 .دارند نیاز کمتری بسیار منابع به مجازی غیر هایشرکت

 

 روش هزاران. شودمی هم بیشتر سوددهی به منجر اغلب هاهزینه کاهش شک، بدون

 جذابیت موجب هاهزینه دادن کاهش طریق از که دارد وجود آنالین تجارت در فردمنحصربه

 .شودمی وکارکسب نوع این بیشتر

 

 بازار نیازهای با پذیریانطباق بودن باال .2

 ابیبازاری جذابیت دالیل از یکی. است وکاریکسب هر در هامؤلفه مهمترین از یکی بازاریابی

 ارد،د وجود شیوه این در سرمایه برگشتِ میزان ارزیابی و ردیابی امکان که است این آنالین

 سهولت و سرعت به موارد این به دسترسی امکان آفالین تجارت در معموال که درحالی

 خیلی توانیدمی دسترس، در هایداده و ابزارها از گیریبهره با واقع در. نیست پذیرامکان

 .دهید تغییر را خود استراتژی باشد، الزم که زمان هر و دهید وفق شرایط با را خود سریع

 

 هادپیشن است، گزینه بهترین یکی کدام دانیدنمی اما دارید، خوب و جذاب یایده دو شما اگر

 روشف هایفرم و صفحات ایمیل، انبوه ارسال سیستم تبلیغات، هایبخش از یک هر کنیممی

 .نیدک امتحان خود انتخابیِ هایاستراتژی و هاروش از یکی با و کنید تقسیم را موارد دیگر و

 

 را ایتسوب یک بازدیدکنندگان آمار که گوگل در آنالیتیکس گوگل سرویس از استفاده با

 اههرگ و کنید ارزیابی را مشتریان یعالقه و واقعی تغییرات میزان توانیدمی دهد،می نشان

 تعداد اگر. بروید بعدی روش سراغ به ندارد کارایی هااستراتژی از یکی کردید احساس

 .دهید افزایش را آن ترفند چند از استفاده با است، پایین بازدیدکنندگان
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 یک دادن قرار هدف اجتماعی، هایرسانه در تبلیغات افزایش لطف به امروزه، خوشبختانه

 ساییشنا را هدف جمعیتِ است بهتر بنابراین،. است شده تبدیل ایساده کار به خاص جمعیت

 .دهید ارائه مند،عالقه مخاطبانِ به را خود محصوالت و خدمات سپس و کنید

 

 ا،هوبالگ. کنید استفاده آنها مزایای از توانیدمی که دارد وجود زیادی بازاریابی هایکانال

 کاغذ از استفاده و ایمیل انبوه ارسال اجتماعی، هایرسانه و هافیلم ها،پادکست

 اتخاذ یا و مشکل یک حل مسئله، یک درک در خوانندگان راهنمایی برای که سندی) سفید

 مواردی جمله از دیگر چیزهای خیلی و الکترونیکی هایکتاب ،(گرددمی تدوین تصمیم یک

 .کنید استفاده آنها از توانیدمی خود، آنالین تجارت یتوسعه و معرفی در که است

 

 ریبیشت سازگاری خود آنالین وکارکسب در تا کنندمی کمک عوامل این یهمه خالصه، طوربه

 دامک کنید مشخص توانیدمی سریع خیلی آنالین، تجارت در. باشید داشته بازار نیازهای با

 اب مطابق را خود استراتژی اساس همین بر و ندارد کارآیی کدام و کندمی عمل درست روش

 .دهید تغییر سرعتبه هدف

 

 بیشتر پذیریانعطاف .3

 

 هرچند. باشید داشته محصول فروش برای حقیقی فضایی باید آفالین، وکارهایکسب در

 وکارهایکسب در پذیریانعطاف میزان بودن باال اما دارد، هاییمزیت حقیقی فضای داشتن

 .دارد بیشتری جذابیت کارآفرینان و گذارانسرمایه از بسیاری برای آنالین

 

 تجارت در واقع در. دهید انجام را خود کار هم خانه از توانیدمی حتی آنالین، وکارکسب در

 دسترسی تاینترن به ستکافی فقط برسید، کارتان به توانیدمی باشید که دنیا هرکجای آنالین

 د،باش رؤیا یک تنها افراد از بسیاری برای دردسربی درآمدهای کسب شاید. باشید داشته

 .اندیافته دست آن به واقعیت، در برخی اما
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 به نیازی شما است ممکن باشد، شده ریزیبرنامه و طراحی درستیبه آنالین تجارت اگر

 آن هایزیرساخت یتوسعه حتی و پشتیبانی نگهداری، و حفظ برای هم کارمند استخدام

 .ندهید اختصاص خود آنالین وکارکسب به نیز را زیادی زمان حتی و باشید نداشته

 

 مایلت که بود خواهد اقتصادی فعاالن از دسته آن محبوب آنالین وکارهایکسب ترتیب، بدین

 اب که هستند مشاغلی وجویجست در اینکه یا و دارند مختلف هایحوزه در گذاریسرمایه به

 .بگذرانند خانواده کنار در را بیشتری وقت تا دهد امکان آنها به بیشتر پذیریانعطاف

 

 گذاریسرمایه ریسک بودن پایین .4

 در شما. شود مواجه خطر با آنالینش تجارت یآینده که کندنمی کاری زیرک، گذارسرمایه یک

 ریسک و پرخطر اقدامات توانیدمی تالش و سعی با اما نیستید، برنده لزوما زمان هر

 .دهید کاهش را غیرمعقول هایگذاریسرمایه

 

 از. رددا کمتری ریسک آفالین تجارت با مقایسه در آنالین وکارکسب ها،بخش از بسیاری در

 اندازیراه معموال باالست، بسیار آنالین تجارت در پذیریانعطاف و سازگاری میزان که آنجایی

 زمان مدت در را خوردهشکست وکاریکسب توانمی گاهی. ندارد زیادی یهزینه نیز آن

 .رساند سوددهی به کوتاهی

 

 این ام منظور بلکه ندارد، وجود آنالین تجارت در شکست امکان بگوییم، نداریم قصد اصال

 غییرت سرعتبه را کار استراتژی توانیدمی کنید، خطر احساس زمان هر شیوه این در که است

 یافتن و دارد وجود آنالین درآمد کسب برای زیادی هایراه. کنید شروع اول از و دهید

 .است پذیرامکان تجربه طریقِ از فقط راه ترینمناسب

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 5 

 

 

 ودوج شما تصور در که است چیزی آن از ترساده بسیار آنالین وکارهایکسب فروش و خرید

 و جغرافیایی فضای نیازمند که دارد وجود وکاریکسب فروش برای زیادی جزئیات. دارد

 یجغرافیای ینقطه یک به وابسته تجارت مدل این که آنجایی از. است تریپیچیده عملیاتیِ

 نگذاراسرمایه درنتیجه، و شودمی صرف آن نگهداری و حفظ برای نیز کمتری انرژی نیست،

 .باشد هم سودآور بسیار که شوندمی آنالینی وکارهایکسب جذب زیادی

 

 ودشمی گذاریسرمایه برای حقوقی هایکاریریزه انجام صرف کمتری انرژی آنالین تجارت در

 .است ترپایین آن پذیریریسک نیز نسبت همان به و

 

 موجود وکارکسب یک خریداری با مقایسه در جدید وکارکسب یک آغاز

 تجارت در را گذاریسرمایه مزیت و ابتدایی اصول که ایدداشته را شانس این شما اکنون

 رینبهت دانیدنمی و دارید تردید کار شروعِ مورد در هنوز احتماال اگرچه،. بگیرید یاد آنالین

 جدید؟ ینمونه یک اندازیراه یا داشته وجود قبل از که است آنالینی تجارت خرید گزینه،

 

 که همانطور و است توجهیقابل یسرمایه و زمان نیازمند جدید تجارت یک اندازیراه

 نداشتن. دارد بستگی رشته آن در شما یتجربه و دانش به کاری هر در موفقیت دانیدمی

 تعصبِ خاص یشیوه یک روی بر افراد شودمی باعث گاهی کار، یشیوه از شناخت و تجربه

 القوهب هایفرصت رفتن بین از موجب سویه،یک جانبداری همین گاهی که باشند داشته جابی

 .شودمی

 

 زا از که آنالینی تجارت خرید چرا دهدمی نشان است، شده اشاره آنها به ادامه در که دالیلی

 :است بهتری تصمیم است، موجود قبل
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 را خود امتحان واقع در است، رسیده سوددهی به و شده اندازیراه قبل از که وکاریکسب

 هب تانراه کردن پیدا و کردن تجربه کردن، تست برای را زمانی نیستید مجبور و داده پس

 .کنید صرف سودآوری سوی

 ار قبلی مدیر اشتباهات توانیدمی بهتر شوید،می کار وارد جدید فرد یک عنوان به وقتی

 .رویدمی فعلی خطاهای و اشکاالت رفع دنبالبه خود، خاص هایروش با و شوید متوجه

 دست به فعلی کاروکسب همین از را کار یادامه برای کافی یتجربه و دانش توانیدمی

 .بیاورید

 .شودمی تعریف شما دارایی میزان با متناسب تجارت سطح

 

 پایان در و

 رکاوکسب دهدمی نشان که بگذاریم میان در شما با را دالیلی کردیم سعی مقاله این در

 .است مطمئنی گذاریسرمایه آنالین،

 

 و دارد زمان چقدر که کند بررسی ابتدا در باید ابتدا در گذارسرمایه و کارآفرین هر

 .است چقدر بگیرد، نظر در کار این برای تواندمی که ایسرمایه

 سیارب آنالین کارهایوکسب در انعطاف و پذیریانطباق شد، گفته نیز این از پیش که همانطور

 فطر از و دارد زیادی مزایای است، داشته وجود قبل از که آنالینی وکارکسب خرید. باالست

 .نیدک کسب را نتیجه بهترین موجود منابع از دهدمی امکان شما به تجارت، از شیوه این دیگر

 

 کرامت احمدرضا

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه
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