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 رمنزلی کسب و کار ددازانراه 

 

اندازي كسب و كار خانگي امروزه كسب و كارهاي خانگي به عنوان راهکاري مهم براي راه

روند. قابلیت انجام این نوع كسب و كار ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان به شمار مي

 دشومي، سبب ایجاد مزایاي بسیاري براي شاغلین آنها «منزل»در 

 

 دستگاه های صنعتی خانگیایجاد  .1

ها استفاده از ها، بسیاري از آنهاي اخیر با افزایش مشغله و گرفتاري خانوادهدر سال

مثال در حال حاضر كمتر عنواندهند. بهمحصوالت خانگي را به محصوالت صنعتي ترجیح مي

قند خریداري كرده و در خانه خرد صورت كلهاي تمایل دارد، قند مصرفي خود را بهخانواده

شده رواج زیادي پیداكرده است. همین موضوع  خردشده یا خشک یا خرید سبزي كند

 .كندهاي شغلي مناسبي ایجاد ميفرصت

كارهاي وعالوه بر تولید قند یا سبزیجات خردشده، تولید چیپس میوه گزینه سوم این كسب

ه افزودعنوان یکي از تنقالت نسبتاً جدید، ارزشقیمت است. چیپس میوه بهارزان

انداز تواند چشمتوجهي دارد و با توجه به پتانسیل باالي ایران در تولید خشکبار، ميقابل

  .وكار كوچکتان ایجاد كندصادرات را نیز براي آینده كسب

توانید، تهیه میلیون تومان مي٠١قیمت را با كمتر از تجهیزات این سه مدل شغلي ارزان

میلیون تومان سرمایه نیاز ٠۵واد اولیه حداكثر به كنید. با در نظر گرفتن هزینه تهیه م

اندازد و اگر متر كارتان را راه مي٠١تا  ٧خواهید داشت. عالوه بر این، فضایي در حدود 

د تان حدوبتوانید بازاریابي خوبي براي محصوالتتان انجام دهید حداقل سود خالص ماهانه

 .میلیون تومان خواهد بود۵،١
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 تلگرام کانال اندازی راه .2

 

. است اندک سرمایه با خانگي مشاغل براي پرطرفدار هاي ایده از یکي روزها این ایده این

 ابتدا. است ابتکارتان و خالقیت ذوق، شما سرمایه تنها. ندارد خاصي هزینه هیچ واقع در

 انتخاب را دارید نیز اشراف آن به كنید مي فکر و است تان عالقه مورد كه موضوعي باید

 

 تا بخ. جذاب متنها و عکسها با موضوع این با مرتبط محتواهاي تولید به كنید شروع. كنید

  از پس كه شود مي محقق آنجایي از منزل در درآمدزایي. نبود درآمد از خبري كه كار اینجاي

 ادتعد چه هر. كنید تبلیغات پذیرش با توانید مي شد زیاد كه فالوورهایتان تعداد مدتي

 .شود مي بیشتر نیز درآمدتان باشد، بیشتر فالوورهایتان

 

 پخت کیک و شیرینی .3

اگر همیشه براي پخت كیک و شیریني و انجام تزئینات ذوق و شوق داشته اید، حاال وقتش 

رسیده از ذوق و شوقتان استفاده و اقدام به كسب درآمد در منزل كنید. باور كنید خیلي 

ها مثل من هستند كه از استعداد و سلیقه در زمینه كیک و شیریني هیچ بهره اي نبرده اند 

را به محصوالت صنعتي ترجیح مي دهند. بنابراین از خدا مي خواهند یک  و محصوالت خانگي

 .نفر را پیدا كنند تا در مناسبتهاي گوناگون به او سفارش دهند

 

 گاراژی هایحراج و قیمتارزان هایفروشگاه .4

 باشید دومدست اجناس خریدوفروش اهل احیاناً و باشید تیزبین افراد از دسته آن از اگر

 هايفروشگاه در توانیدمي. كنید پیدا توانیدمي كجا را اجناس جوراین كه دانیدمي

 هايحراج و فروشيدومدست بازارهاي ها،سمساري ها،فروشيعتیقه فروشي،دومدست

 ازآنچه بیشتري باقیمت را هاآن و كنید پیدا را بخوري بدرد و جالبي محصوالت خانگي

  ثالم یک آموروسو صوفیا. بفروشید آنالین صورتبه دخو اینترنتي فروشگاه در ایدخریده
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 در و قدیمي هايلباس فروش باز و خرید به شروع آموروسو. است مؤسس كار این در موفق

 ١١٠٠ سال در دالر میلیون وچهاربیست كه كرد رشد حدي تا شركتش و كرد، eBay سایتوب

 بخشالهام نگاهي ،”رئیس دختر“ او كتاب. كرد استخدام كارمند ١١١ از بیش و داشت درآمد

 .دارد او كار شروع به

 کنید استفاده هزینهکم خدمات زا

 هايروش كنار در توسعه، و رشد مرحله تا آغاز از منزل، در كارآفریني مراحل تمامي در

 است كافي. دارد وجود نیز هزینهكم هايروش و راه و ابزارها قیمت،گران البته و اثربخش

 .كنید عمل برنامه با و باشید خالق

 

 وبسایتي توانیدمي است، مجود اینترنت در كه متعددي هايسایتوب ابزارها طریق از

 را خود آنالین فروشگاه طراحان، به دالر هزاران پرداخت بدون و كنید طراحي هزینهكم

 .كنید اندازيراه

 هامیلیون با تا دهدمي را امکان این شما به كه است قیمتارزان ابزاري اجتماعي هايشبکه

 نید،ك استفاده پرطرفدار و خالقانه ویدئوهاي و هانوشته ها،عکس از. باشید تعامل در كاربر

 .كنید ایجاد معتبر نشان و نام خود براي و كنید خلق مناسب محتواي

 وقتي. سردارید در كه است ايایده براي وذوقشوق و خالقیت مستلزم كارآفریني شروع

 كه راهي یافتن احتمال كنید، پیدا را بریدمي لذت انجامش از و دارید دوست كه كاري

 يیدها یک مندیدعالقه كارآفریني به اگر پس. شودمي بیشتر كند مرتب و درست را چیزهمه

 طرفبر را مشتریان از مشکلي كه جدیدي ايایده. كنید پیدا منزل در كار شروع براي مناسب

 .شودمي شروع ازآنجا كارآفریني! بیاورد هیجان به شمارا كه ايایده. كند
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 بفروشیم؟ را محصوالتمان چگونه

 تولید، زا قبل كنید سعي: كنید توجه مهم نکته یک به بیفتید فروش فکر به كهاین از قبل

 خردشده زيسب مثل فسادپذیرتر مواد تولیدكنندگان براي ویژهبه نکته این. بگیرید سفارش

 ترینمهم. دارید حلراه چند فروش براي …فروش اما و دارد بیشتري اهمیت میوه چیپس یا

 .است خودتان محله هايسوپرماركت و فودها فست ها،رستوران با مذاكره گزینه،

 فروش براي توانیدمي شخصي صفحات ایجاد با. است اینترنتي فروش بعدي گزینه

 االهايك تانزندگي محل خیابان در آگهي چند نصب با توانیدمي یا كنید تبلیغ محصوالتتان

 را یممستق صورتبه عرضه قیمت تانآگهي در. كنید عرضه مستقیم صورتبه را تانتولیدي

 هاواسطه از خرید جايبه شوند ترغیب هایتانايمحلههم تا دهید قرار تبلیغتان محور

 .كنند خرید شما از مستقیم صورتبه

 ند،ق براي مثالً هستند عمده كنندهمصرف دانیدمي كه است مراكزي به مراجعه بعدي گزینه

 سبزي براي و دارد وجود تانمحله در كه تفریحي هايپاتوق یا سراها سفره ها،شاپكافي

 یک هابچه به كه مدارسي و كودک مهدهاي ها،ساندویچي ها،غذاخوري ها،رستوران شده،خرد

 .دهندمي رائها غذاوعده

 را خودتان خدمات و محصول كیفیت شما اگر دارد وجود بازار در كه رقبایي تمام باوجود  

 .آمد نخواهد وجود برایتان رقیبي هیچ دهممي قول دهید ارتقاء

 

 


