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 هایی برای کسب درآمد از اینترنتایده 

 

. تاس ما کشور در رسان پیام اجتماعی های شبکه ترین مخاطب پر از یکی تلگرام شک بدون

 این از است هوشمند موبایل گوشی دارای که کسی کمتر االن دانید می که همانطور

. تندهس تلگرام درگیر ما کشور در جوان و پیر از. است بهره بی محبوب موبایلی اپلیکیشن

 یزیاد های فرصت است داده اختصاص خود به ما کشور در تلگرام که زیادی مخاطبان وجود با

 .است آمده بوجود ها خیلی برای تلگرام از درآمد کسب برای

 

 ده چند های کانال طریق از فقط تلگرام از درآمد کسب کنند فکر دوستان از خیلی شاید

 هاید تا باشید من همراه مقاله این در! نیست اینطور واقعا ولی است پذیر امکان هزارتایی

 یمعرف شما به را تلگرام طریق از درآمد کسب و تلگرامی کانال اندازی راه برای را نابی های

 .کنم

 

 تلگرام طریق از اینترنتی درآمد کسب به نگاهی 

 البته. شوند می یافت وفور به ها روز این تلگرامی کارهای و کسب دانید می که همانطور

 یا هکنند سرگرم محتوای طریق از که نیستند هایی کانال تلگرامی کارهای و کسب از منظور

 و .کنند می درآمد کسب دارند که اعضایی واسطه به و دارند زیادی مخاطبان طنز یا سیاسی

 کارهای و کسب همچنین. است تبلیغات پذیرش ها کانال نوع این زایی درآمد مدل تنها

 اندازی راه هب مجبور نمانند عقب غافله از اینکه و کاربرانشان با بیشتر تعامل برای که آنالینی

 یا برند ربهت معرفی و مخاطب بیشتر جذب برای نماند گفته نا البته. اند شده تلگرامی کانال

 .است هم کارشان و کسب
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 مختلف موضوعات در که هستند هایی کانال تلگرامی کارهای و کسب از من اصلی منظور اما

 در و عادی افرادی توسط کارها و کسب این اکثر که. کنند می ارائه را محصوالتی یا خدمات

 واسطه به و است فیتنس مربی شخصی مثال عنوان به. شود می اداره خودشان منزل

 غذایی برنامه خود مشتریان به و کرده اندازی راه کانالی است کرده کسب االن تا که موفقیتی

! فروشد می را بافد می که دستی های لیف خود تلگرام کانال طریق از خانمی یا. فروشد می

 .اند زیاد تلگرامی کارهای و کسب مدل این از

 

. رنددا باالیی خیلی های درآمد کم اعضای وجود با ها کانال این ولی نباشد کردنی باور شاید

 شان واقعی مشتریان آنها کانال اعضای چون! هزارتایی صد چند های کانال از بیشتر حتی

. ستا همینجا دقیقا مهم نکته! اند نشده کانالشان عضو سرگرمی برای همینطوری و هستند

 عضایا همین خاطر به و کنند می رفع واقعی نیاز کنند می فعالیت شکل این به که هایی کانال

 .شوند می وفادارشان مشتریان که هستند شان واقعی اعضای همان و دارند واقعی

 

  

 کنیم؟ درآمد کسب تلگرام طریق از چگونه

 هب توجه با مختلف موضوعات در تلگرام از درآمد کسب شدید متوجه اینجا تا که همانطور

 بکس برای را روش ترین سخت دوستان از خیلی اما. است پذیر امکان شما عالقه و تخصص

 اعضای برسد روزی اینکه امید به کانالی ایجاد هم آن. کنند می انتخاب تلگرام  از درآمد

 .باشند داشته درآمد کسب تبلیغات پذیرش طریق از و شود زیاد کانالشان

 

 خاطر به. باشد بر هزینه هم خیلی مورد این از جدا و باشد بر زمان روش این شاید البته

 دقیقا .دارند نیز زیادی اعضای به نیاز مسلما شوند می ایجاد هدف این با که هایی کانال اینکه

 آن سایت به روز در که است بازدیدکنندگانی همان شان سرمایه تنها که هایی سایت مانند

 !زنند می سر ها
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 تمرکزم با یعنی. است خاص موضوعی با کانال ایجاد تلگرام از درآمد کسب برای راه بهترین اما

 ما هدف دقیقا مقاله این در که. دهیم ارائه ها آن به را خدماتی خاصی، قشر روی شدن

 تلگرام کانال ها آن طریق از بتوانید تا کنم می عنوان را هایی ایده ادامه در. است همین

 .کنید شروع را خود تلگرامی کار و کسب و کنید اندازی راه را خود

 

 

 تلگرامی کانال اندازی راه برای مناسب ایده کردن پیدا

 اندازی راه برای اما. شود مردم نیاز رفع باعث که است مناسب ای ایده دانیم می ما همه

 که یهای ایده از توانید می شما! نیست هم جدیدی یا ناب آنچنان ایده به نیاز تلگرامی کانال

 .باشد بقیه از تر کامل شما ایده که است این مهم. کنید استفاده هم بوده قبال

 

 وجود زیادی های راه تلگرام کانال اندازی راه برای مناسب موضوع یا ایده کردن پیدا برای

 توانید می راحتی به موبوگرام برنامه توسط. است خود رقبای بررسی ها آن از یکی. دارد

 آن کانال به است کافی آن از بعد. کنید شناسایی و جو و جست را خود حوزه هم های کانال

 طرف رب و ضعف نقاط شناسایی با. کنید شناسایی را ها آن های کاستی و کم و کنید مراجعه ها

 .کنید اندازی راه ها آن از تر موفق کانالی توانید می ها آن کردن

 

 ممکن کنید اندازی راه را خود کانال دارید قصد که موضوعی هر در بدانید هم را این البته

 این وجه هیچ به و. اند کرده اندازی راه را شما موضوع به مربوط کانال کسانی قبل از است

! ویدش موفق و کنید اندازی راه کانالی موضوع آن در توانید نمی دیگر شما که شود نمی دلیل

 توانید می شان قوت و ضعف نقاط کردن پیدا و ها آن بیشتر بررسی با گفتم که همانطور بلکه

 .کنید ایجاد خود برای رقابتی مزیت
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 کمی خود مشکالت و ها مندی عالقه به که است این مناسب ایده کردن پیدا برای دیگر راه

 و داریدن تلگرام در را طوالنی متون خواندن حوصله و هستید تنبلی آدم شما مثال. کنید فکر

 صورت به را ورزشی های خبر که باشد داشته وجود کانالی دارید دوست جهت همین به

 تلگرامی کانال اندازی راه برای عالی ایده یک هم این خب. دهد قرار شما اختیار در صوتی

 .است

 

 شویم؟ مطمئن خود ایده بودن مناسب از چگونه

 یا است مناسب دارید را آن کردن عملی قصد که ای ایده شوید مطمئن که هایی راه از یکی

 هاستفاد سنجی نظر یک از است بهتر کار این برای. بپرسید مردم خود از که است این خیر

 بعد. کنید ایجاد را خود نظر مورد سنجی نظر توانید می @Vote ربات توسط راحتی به. کنید

 ایه گروه از ابتدا. بدهید اطرافیانتان به را آن باید کردید ایجاد را خود سنجی نظر اینکه از

 تانفامیل و دوستان از خود سنجی نظر کردن فوروارد با. کنید شروع تان خانوادگی تلگرامی

 .بدهند شما ایده درباره را نظرشان بخواهید

 

 خاطر هب! کنید مطرح را خود اصلی ایده سنجی نظر در نیست نیاز حتما بگویم هم را این البته

 انجام را کار این مستقیم غیر صورت به است کافی. برود لو شما ایده است ممکن اینکه

 نآ در صوتی صورت به ها، کتاب خالصه که دارید را کانالی اندازی راه قصد شما مثال. دهید

 صوتی های کتاب خالصه دارید دوست آیا بگویید خود سنجی نظر در است کافی. دارد وجود

 خیر؟ یا آری بشنوید؟ تلگرام در را

 فرادا اینکه برای است بهتر خیلی البته. بزنید محک را خود ایده توانید می سادگی همین به

 می فکر. کنید فوروارد هم دیگر های گروه به را آن کنند شرکت شما سنجی نظر در بیشتری

 شما یسنج نظر وجه هیچ به چون. باشند نداشته قضیه این با مشکلی ها گروه مدیر اکثر کنم

 .نیست تبلیغاتی
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 و نام ارتباطاتان برای که افزاری نرم که کردند نمی فکر شاید هم تلگرام های بچه و بر خود

 رد اقتصادی و پولساز افزاری نرم به تبدیل چنین این ساختند روسیه دولت با کَل کَل در

 رویاهای حتی که است حدی در مان نبوغ که ایم داده نشان قدیم از ما اما شود، ما کشور

 مانز شش از تر بیش با حتی را خواستن فعل باشد پول که هرجا و رسد نمی ما به هم اجانب

 تلگرام درآمد.کنیم صرف توانیم می فارسی زبان دستور فعلی

 

 در اام گذرد نمی داری کانال و تلگرام توسط کانال ساخت قابلیت ارائه از زیادی چندان زمان

 هک اقتصادی شده، تبدیل اقتصادی پربازده های حوزه از یکی به حوزه این کوتاه، زمان همین

 دبگیری یاد را رسمش و راه است کافی فقط و است پایین هم تولیدش هزینه ندارد، مالیات

  .شوید پولساز بازار این وارد تا

 

  کانالی تبلیغات

 که دای خواسته خودتان حتی یا باشید شده رو به رو تبلیغات از دست این با شما همه شاید

 ارک و ساز تبلیغات قیمت برای ها کانال این. بدهید تبلیغ تلگرام مختلف های کانال به

 وجود کلی شاخص 3 ولی دارد زیادی اختالف بازار در ها قیمت خاطر همین به ندارند مشخصی

  .گیرند می تبلیغ ها آن مبنای بر که دارد

 ها عضیب است، نادر بسیار تعدادشان که گیرند می تبلیغ روز تعداد برمبنای هم برخی البته

 که این جمله از دهند می دهنده تبلیغ به هم ای ویژه امتیازات هایشان تعرفه کنار در هم

 برای هویژ تخفیفات و گذارند نمی پستی آن روی تبلیغشان درج از بعد ساعت یک تا نیم تا

  .دهند می تبلیغ بازدید هزار 01 از بیش یا ساعت یک از بیش برای که هایی آن

 هزار 01 میزان، ترین بیش و است بازدید هزار یک برای تومان هزار 2 تبلیغ میزان ترین کم

 رینت کم که هست هم ساعتی تبلیغات روش یک البته. است بازدید هزار یک هر برای تومان

 ساعتی تبلیغات برای میزان ترین بیش در ها ادمین و است تومان هزار 6 ساعتی میزانش

  .کنند می ریافتد تومان هزار 011
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  کانال کاربران تعداد افزایش

 به را کانالتان کاربران تعداد که دهند می تعهد شما به معینی مبلغ ازای در روش این در

 وجود تضمینی گونه هیچ بروند یا بمانند که این درخصوص اما برند می باال تضمینی صورت

 ارائه ها آن به جذاب محتوای حد چه تا شما خود که دارد بستگی آن به چیز همه و نداد

 می مطالبه تومان هزار 01 کاربر یک هر ازای به شان دریافت کمینه در داران کانال. دهید

  .گیرند می پول تومان هزار 311 بازدید هزار یک هر ازای به ببرد، خیلی شان تیغ اگر و کنند

 های الکان سایر با تبادل شیوه به را کاربرانتان پایین های رقم که کنید دقت نکته این به

 دانچن معموال که آورند می شما کانال به دروغ و دهنده فریب های پست با معموال و پربازدید

 پیام سالار با باالتر های رقم ولی کنند می خداحافظی کانالتان با سریع و نیستند ماندگار هم

 باعث همین که کنند می خودداری موارد اکثر در هم فریب از و کنند می را کار این انبوه

 .شود می ماندگارتری مخاطبان جذب

 تلگرام در درآمدزایی

 

   URLفروش و خرید

 در اینترنتی های دامین مثل قشنگ و دست خوش هایURL اما باشد عجیب برایتان شاید

 این ولی دارد را خودش مشتری هم خوب کانال آدرس یعنی. شود می فروش و خرید تلگرام

 که غیمبل ترین بیش گفتند ما به حوزه این فعاالن که طور آن. ندارد مشخصی کار و ساز یکی

 بوده تومان میلیون 0 مبلغ است، شده هم علنی و شده بدل و رد حال به تا زمینه این در

  .است

 

  انبوه ارسال افزارهای نرم

 اردو مستقیم خودتان و بسپارید دیگران به را تان کانال تبلیغات که ندارید دوست اگر

  که دکنی ارسال پیام انبوه ارسال های پنل طریق از که این یکی دارید، راه دو شوید تبلیغات
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 ارسال افزار نرم یک خودتان که این یا آید می در تر گران خیلی و نیست ای صرفه به روش

  .کنید ارسال انبوه پیام و بخرید تلگرامی انبوه

 ایدب ها ان با کار برای که هستند روبات یک اصل در افزارها نرم این که باشید داشته دقت

 نزما در و دهید اختصاص کار این به فقط را خوب نسبتا افزار سخت با رایانه دستگاه یک

 مین شما به را دیگری کار هیچ اجازه چون بروید و بسپارید روبات رابه رایانه باید هم ارسال

  .دهد

 ها آن از برخی گرانی بر عالوه و هستند گران افزارها نرم این. کنید تحقیق خوب فقط

 دآور ستوه به را شما است ممکن که دارند... و ها خط کردن بالک جمله از بسیاری مشکالت

 است ممکن هم آن هر و نباشند اقتصادی است نظرتان مد شما که مصرفی برای اصال و

 این در بسیار پس ببنند، ها آن روی به را پیام ارسال های راه ها آن شناسایی با تلگرام

 011 گیرند می انبوه ارسال افزارهای نرم برای که پولی میزان ترین کم. کنید دقت زمینه

 مطمئن فروشندگان از و باشید مواظب خیلی باید که شوند می فروش و خرید تومان هزار

 .نخرید شده بالک خط تا بخرید

 

 

 پایانی مطلب و بندی جمع

 می پیشنهاد. باشد گرفته قرار تان توجه مورد مقاله این در شده مطرح های ایده امیدوارم

 چهی و نباشید خود تلگرام کانال برای واقعی غیر های ممبر گرفتن فکر به وقت هیچ کنم

 عیس. نکنید اندازی راه تبلیغات از درآمد کسب و ممبر افزایش هدف با را تلگرامی کانال

 اییه ایده. کند رفع را افراد نیاز حال عین در و باشد مفید که کنید اندازی راه کانالی کنید

 اندازی راه توان می ها آن نیاز رفع و مردم نیاز به توجه با شد مطرح مقاله این در که هم

 .شوند


