کسب و کار اینترنتی ،بیشتر شرکت ها و سازمان ها نیازمند خدمات برون سازمانی و سرویس های بازاریاب تلفنی و پیگیری
.های مکرر هستند
.میتوانید یک سرویس ارائه خدمات بازاریابی کسب و کار اینترنتی را با دریافت حق عضویت به مشتریان ارائه کنید

کسب و کار اینترنتی ،سایت آموزش2-

بی شک آموزش و یادگیری موضوعی است که هر کسی نیاز دارد و امروزه یکی از بهترین ایده های کسب و کار اینترنتی در
ایران است .در هر زمینه ای که تخصص دارید و می توانید آن را به دیگران آموزش دهید می توانید وب سایت راه اندازی
.کنید .می توانید در سایت هایی که آموزشی هستند مثل فرانش ثبت نام کنید و ویدئوی آموزشی خود را به اشتراک بگذارید

این ویدئو ها می توانند رایگان باشند و یا اینکه قیمت های مختلفی داشته باشند .نمونه ای از ویدئو های آموزشی خود را می
توانید در آپارات یا یوتیوپ به اشتراک بگذارید تا بینندگان را به سایت خود هدایت کنید .استفاده از کتاب و مقاله و فایل های
.آموزشی می تواند مفید باشد

کسب و کار اینترنتی ،مشاوره رسانههای اجتماعی 3-

شرکتهای بزرگ و شرکتهای کسب و کاری میتوانند به آسانی یک کارمند تماموقت یا نیروی مشابهی را برای هماهنگی امور
استخدام کنند تا حسابهای کاربری توییتر ،فیسبوک ،و اینستاگرامشان را به پیش ببرد ،ولی کسبوکارهای کوچکتر اغلب
مجبور هستند خودشان مدیریت کسب و کارشان را برای رسانههای اجتماعی بهدست بگیرند .ولی ،از آنجاییکه بسیاری
مسئولیتهای دیگر هم دارند ،بسیاری از اوقات مالکان کسب و کار ،بسیار غرق در یا مشغول به وقتگذاردن بر توسعهی
رویکرد رسانههای اجتماعیشان هستند .به عنوان مشاوری برای رسانههای اجتماعی ،میتوانید بهطور مؤثری آنها را در مسیر
درست و با توجه به تدابیر ایدهآل ،بهکار گرفتن برنامهها ،و ارسال محتوا با عنایت به مخاطبان هدفتان ،هدایت کنید .بنابراین،
.با رشد کسب و کارشان ،شما نیز رشد خواهید کرد

سایت خدمات4-

می توانید از راه دور به مشتریان خدمات ارائه دهید .راه اندازی کسب و کار اینترنتی بر اساس مهارت های خود و فروش آن به
مشتریان می تواند گزینه ای خوبی برای کسب درآمد از اینترنت باشد .این خدمات می توانند به صورت فیزیکی باشند و یا
…محصوالت دانلودی یا خدماتی مثل طراحی و
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شما با این روش می توانید بدون اینکه به مکان خاصی نیاز داشته باشید با خیلی از هم گروهی
های خود وارد کار شوید .به عالوه سپردن کار به دیگران می تواند بخشی از هزینه های شما
.صرفه جویی کند مثالا پول برق و اینترنت

برای کسب و کار اینترنتی از ابزار های سئو استفاده کنید5-
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سایتهایی وجود دارند که جستجوهای مردم را نشان می دهند .شما می توانید با استفاده از جستجوهای مردم بدانید که چه چیزی
را نیاز دارند و آیا با توجه به جستجوی آنها سایتی وجود دارد یا نه؟

با این تکنیک ،ایده ها و فرصت ها را شناسایی و شکار کنید و با توجه به مهارتها و عالقههای خود دستبهکار شوید .برای
.تولید محتوا ابتدا سئوی آن را با ابزار های سئو چک کنید و در صورت تکراری نبودن محتوا را استفاده کنید

راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی به هیچ وجه کار ساده ای نیست .اگر میخواهید از طریق کسب و کار اینترنتی به پول
.برسید نیاز به یک ایده بسیار خوب و قوی برنامه بازاریابی بسیار حرفه ای در هر زمینه ای که عالقه مند هستید دارید
اما خبر خوب اینجاست که می تونید با یک هاست و دامین و طرح قوی در کناریک سری مهارت های اولیه ایده خود را تبدیل
.به واقعیت کنید
یادتون نره که هر یک از ایده های کسب و کار رقابتی در میدان جنگ هستند و برای حرکت در این مسیر باید با تمام اسلحه های
.خود در خط مقدم حرکت کنید
نگاه کردن به ارقام باالی فروش برخی وب سایت ها در یک ماه بیانگر این موضوع است که چه درامد باالیی در گرو راه
.اندازی کسب و کار های اینترنتی است

کسب و کار اینترنتی ،فروشگاه اینترنتی6-

یکی دیگر از ایده های جالب کسب و کار اینترنتی ،داشتن فروشگاه و فروش اینترنتی می باشد .می توانید در شروع کار قبل از
.اینکه سایتی داشته باشید از فروشگاه سازهای رایگان استفاده کنید

در برخی سایت های فروشگاهساز می توانید حداقل  50محصول را به رایگان در فروشگاه شخصی خود داشته باشید و حتی می
توانید همکاری در فروش داشته و محصوالت دیگران را در سایت قرار دهید و بفروشید .یعنی بدون داشتن محصول و فقط با
.مشارکت در فروش می توانید کسب درآمد کنید

این فروشگاه سازها را می توانید به گوگل و سایر موتورهای جستجو معرفی کنید و همچنین می توانید دامنه بخرید که قیمت
چندانی ندارد .داشتن فروشگاههای تلگرامی هم ایده خوبی است .در یک کارگاه تخصصی ما به شما آموزش میدهیم که بر روی
.کانال تلگرام خود فروشگاه آنالین با قابلیت پرداخت بانکی قرار دهید
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بعد از اینکه کارتان رونق گرفت می توانید سایت بزرگتری هم داشته باشید .داشتن مهارت در زمینه سئو خیلی مهم است و حتما
یا آموزش ببینید و یا از یک کارشناس با تجربه کمک بگیرید .در فن فروش سعی کنید بیشتر یک مشاور دلسوز باشید تا فروش
.خود به خود صورت بگیرد .ارتباط موثر با مشتری خیلی مهم است

فراموش نکنید مهم ترین احساس مشتریان احساس مهم بودن است .شما با رفتار خود به آنها حس مهم بودن را بدهید .سعی کنید
.مورد اعتماد مشتریان باشید و محصوالت خود را به همان اندازه ای که قابلیت و کیفیت دارند تبلیغ کنید و به دیگران بشناسانید

.هزینه ارسال رایگان برای فروشگاه ،ایده خوبی است و به نظرم حس خوبی به مشتری میدهد

کسب و کار اینترنتی ،وب سایت های واسطه7-

میتوانید برای مشاغلی که مشکل حمل نقل و یا ارتباط با مشتری دارند به صورت واسطه عمل کنید و سرعت و روند کار را
بهبود بخشید و درصدی از حق فروش را صاحب شوید گاهی وقتا فقط نیاز به یک پیک دارید که مثال یک پیتزا را که سفارش
.آنالین یک مشتری است به دست آن برسانید
به همین سادگی

برنامه های اجتماعی و سرگرمی8-
می توانید برنامه های اجتماعی و سرگرمی تهیه کنید و هزینه عضویت ماهانه یا هفتگی برای اعضا در نظر بگیرید .سعی کنید
.برنامههای منحصر بفرد و عالی تهیه کنید .در صورت زیاد بودن مخاطب می تواند بستر مناسبی برای تبلیغات باشد

کسب و کار اینترنتی وساخت برنامههای کاربردی 5-

از آنجاییکه تلفنهای هوشمند همهجا هستند ،تقاضا برای برنامههای کاربردی جدی و خالقانه بیش از پیش به محبوبیت
رسیدهاست .بین بازار آندروید گوگل و بازار آیفون اپل ،آدمها هر روزه از ابزارهای بیشماری استفاده میکنند .و ،بیشتر آنها
چپ و راست در حال فروش هستند .زمان گذاشتن برای ایجاد و فروش یک برنامهی تلفن هوشمند ممکن است ارزش زمانتان
را داشته باشد زیرا روشی بسیار پرمنفعت برای پولسازی اینترنتی است .بهای ساخت واقعی برنامههای کاربردی تقریبا ناچیز
است و هیچگونه بهای ارسال یا انبار ندارد ،این امر حاشیهی سود کلیتان را گسترش میدهد .برنامههای کاربردی که بهخوبی
کار میکنند میتوانند ماهانه برای خالقانشان ،هزاران دالر عایدی تبلیغاتی داشته باشند ،این امر آنها را به یکی دیگر از
.راهکارهای درآمد جانبی عالی تبدیل میکند

کسب و کار اینترنتی ،همکاری در فروش6-
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در این روش شما می توانید محصوالت دیگران را در سایت خود قرار دهید و از فروش هر کدام
از محصوالت پورسانت دریافت کنید همانطور که قبال ذکر شد می توانید از فروشگاه سازهایرایگان در ایده سوم استفاده کنید و
بدون هیچ هزینه ای محصوالت دیگران را بفروشید و کسب درآمد کنید .شما باید تکنیکهای بازاریابی را به خوبی فرا بگیرید و
.گرنه هیچ مشتری به سراغ شما نمی آید
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منتقد وبسایت7-
آیا در بهینهسازی وبسایت مهارت دارید؟ آیا میتوانید صرفا با بررسی یک وبسایت به صاحبان کسب و کار در افزایش نرخ
تبدیلشان کمک کنید؟ اگر این گونه است شما میتوانید درقبال دریافت پول به نقد وبسایتها بپردازید .کارفرینان بسیاری را
میشناسم که با ارائهی صفحات فرود (لندینگ) و صفحات ثبت ایمیل ،کسب و کار آنالین موفقی ساختهاند .شما هم میتوانید این
.کار را انجام دهید

کسب و کار اینترنتی ،راهاندازی سایت و فروش تبلیغ8-

یکی از هدف های راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی میتواند راهاندازی یک سایت با هر موضوعی که به نظر شما و
کاربران جذاب است باشد و بعد از اینکه مخاطبان شما زیاد شد شروع به فروش تبلیغ کنید .ارائه محتوای پر ارزش خیلی مهم
.است .در این گونه سایت ها چون یک حوزه عمومی است مخاطبان زیادی دارد

)کپیرایتینگ (نوشتن محتوای تبلیغاتی9-

کپیرایتینگ یک کسب و کار خدماتی است که میتوانید همین امروز شروع کنید .این ایده پولساز است چرا که کپیرایترهای
کمی در دنیا وجود دارند .بازاریابان پورسانتی و بازاریابان اطالعات محصول ،اصلیترین مشتریان شما خواهندبود ،زیرا به
دنبال راههای ممکن برای افزایش نرخ کلیک ،نرخ ثبتنام و نرخ تبدیل وبسایتشان هستند .اگر به بازی با کلمات عالقهمند
.هستید میتوانید خدمات ارائهی کپیرایتینگ را فراهم کنید

تولید محتوا برای برندها برای جذب اسپانسر10-

جذب اسپانسر با محتوای با کیفیت می تواند ایده خیلی خوبی باشد .توجه داشته باشید محتواهای شما یکتا و منحصر بفرد باشد تا
سئوی باالیی را بدست بیاورید .تمام نکات و فنون مربوط به تهیه محتوای با کیفیت را در نظر بگیرید .در صورت لزوم از
.متخصصین این حوزه کمک بگیرید

همانطور که همیشه در دورههای آموزشی کسب و کار اینترنتی پولساز تأکید میکنم ،محتواهای خود را با نظم خاصی بروز
.کنید .مثال هر هفته شبهای دوشنبه ساعت  10و یا هر روز ساعت 12
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این نظم و رعایت قوانین دیگر که مربوط به گوگل می باشد و به شما در باال بردن رتبه سایت تان
.در نتایج اول گوگل ،بسیار کمک خواهد کرد
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کسب و کار اینترنتی وتولید منابع با ارزش11-

سایت هایی که باالترین رتبه ها را در موتور های جستجو دارند همیشه سایت های تجاری متعلق به برند های معروف نیستند ما
گاها شاهد این موضوع بوده ایم که سایت هایی که محتوای آموزشی یا سرگرمی موسیقی یا مواردی از این قبیل تولید میکنند
.میلیون ها نفردنبال کننده دارند که جذب خالقیت آنها و موضوعات بحث بر انگیز آنها هستند
.یک وب سایت که منابع با ارزش دارد تولید کنید و تمام تمرکز خود را روی ساخت محتوای اختصاصی قرار دهید
اگر هیچ ایده ای ندارید برای شروع این کار میتوانید وب سایت خود را برای آموزش و جمع آوری مطالبی برای افرادی مانند
.شما که ایده ای ندارند برای شروع کسب و کار بنا کنید

برگزاری کارگاه و سمینار12-

یک کسب و کار اینترنتی پولساز دیگر برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارها به صورت مجازی و حضوری است که می
.تواند سود خیلی خوبی داشته باشد .این کارگاههای تخصصی در هر زمینه ای می تواند باشد

شما حتی میتواند واسط بین کسانی باشید که مهارت خاصی دارند ولی وبالگ یا سایت ندارند .جلسات آنالین و مراسم حضوری
.با قشرهای مختلف جامعه میتواند جذاب باشد

به عنوان مثال خانم های زیادی در خانه تنها هستند و به خاطر پر شدن تنهایی خود به باشگاه یا جاهای دیگر می روند .خیلیها
.دوست دارند سرگرم شوند

جلسات آنالین و دادن ایدههای خوب و کارآمد می تواند مخاطبان زیادی را جذب کند و با مخاطبان زیاد می توانید بر اساس نیاز
.های آنها تبلیغات بگیرید یا محصوالت خود را تبلیغ کنید

مثالانجمنی برای خانمهای خانهدار ،انجمنی برای بازنشستهها ،انجمنی برای کارمندان ،انجمنی برای بساز بفروشها ،انجمنهایی
… که االن در جامعه ما خیلی کم هستند و یا اصال نیستند .شاید انجمن بچه های زیر  7سال اصال وجود نداشته باشد و

تبدیل شدن به یک سهامدار 13-
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یادگیری این موضوع که به کسب درامد آنالین برسیم خیلی اسان نیست اما هستند بسیاری از
افرادی که درامد باالی 1.000.000دالر در سال دارند اکثر این افراد از طریق جذب سرمایه در فروشگاه های اینترنتی به
.درامد رسیده بودند زیرا مردم ترجیح میدهند خودشان مستقیما خرید کنند تا از طریق یک شخص ثالث
آمازون یکی از برنامه های سهامداری محبوب در جهان است که حق کمیسیون آن بسیار پایین است در برخی از مشاغل استفاده Page | 6
.از امازون میتواند بسیار سود اور باشد و تا  75درصد حق کمیسون شما در کسب و کار را کاهش دهد
!!!!.در زمان خود کار کنید

)شبکهی تبلیغات آنالین (اد نتورک14-

میتوانید یک شرکت آنالین راهبیندازید و آگهیدهندگان را به وبسایتهایی پیوند دهید که پذیرای تبلیغات هستند .مسئولیت کلیدی
یک اد نتورک عبارت است از گردآوری فضای تبلیغاتی از طرف انتشاردهندگان تبلیغات و هماهنگ کردن آن با درخواست
.آگهیدهندگان

ساخت سایت مولتی مدیا15-

انجام کار در زمان
داشتن یک سایت خوب یک نقطه شروع برای کسب و کار شماست اما به نظرتون فقط این موضوع کافیه؟تمرکزتان را بر روی
ساخت یک قابلیت منحصر به فرد نسبت به سایت های دیگر رقبایتان قرار بدید.سایت شما باید قابلیت های منحصر به فردی
.نسبت به کسب و کار شما داشته باشد

کسب و کار اینترنتی  ،ساخت اپلیکیشن16-

در این قسمت هم باز به تحصیالت آکادمیک در حوزه برنامه نویسی نیازمندیم من به شما  12ماه زمان برای اموزش را تضمین
میکنم که اگر بتوانید حسابی وقت صرف آموزش خود کنید میتوانید اولین قدم هارا در این حوزه بردارید.اما خب همیشه نیاز به
داشتن دانش تخصصی نیست شما میتوانید یک ایده ی حرفه ای برای تولید یک اپلیکیشن کاربردی را نیز داشته باشید و این کار
را به متخصصین این حوزه بسپارید و در نهایت بشینید در خانه اسکناس بشمارید البته این روش قدیمی شده بهتر به صدای اس
ام های واریزی درگاه های بانک در تلفن همراه خود گوش کنید که قطعا آسونتر و لذت بخش تر است.متخصصین این حوزه هم
میتوانند با

گرفتن سفارش اختصاصی مشتریان
گرفتن حق اشتراک پشتیبانی ماهانه
فروش با حق عضویت ثابت
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.به درآمد برسند

کسب درامد از طریق وبالگ نویسی 17-
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با صرف میزان هزینه کم در تولید وب سایت و استفاده از هاست و دامین معتبر میتوانید یک سایت داشته باشید و کار بالگ
نویسی را آغاز کنید کافی است به طور مستمر در حوزه ی کاری خود سرچ کنید ،از این روش خیلی ها به درامد رسیدند
:فقط کافی است این  4مورد را در نظر بگیرید
پشتیبانی مستمر وب سایت
فروش تبلیغات بنری در سایت
.ارتباط برقرار کنید ebyبا سایت هایی مثل آمازون یا ای بی
دریافت حق عضویت یا فروش محصوالت به کاربران
 : TechCrunchمثال
راه اندازی شد که خیلی زود وی را میلیونر  Michael Arringtonتچ کرانچ یک کسب و کار خانگی کم هزینه بود که توسط
کرد
.مایکل کارش رو با نوشتن چند تا گزارش ساده آغاز کرد

کارمند حرفهای مستقل18-

کار مستقل از طریق اینترنت یک روش عالی برای متخصصینی در کسب و کار فردیشان است تا در کل به طیف وسیعی از
مشتریان کمک کنند .چندین وبسایت کار مستقل و پروژه محور به کسب و کارهایی که به کمک مضاعف احتیاج دارند اجازه
میدهند تا پروژههایشان را فهرست کنند .کسب و کارهای کوچک و آدمهایی که مستقل کار میکنند ،طرحهای اولیه ،ایدهها ،یا
پیشنهاداتی ارائه میکنند ،که در آنجا خریداران میتوانند به آسانی آنچه میخواهند و نیاز دارند را انتخاب کنند .سایتهایی مانند
تقریبا همه چیز را تحت پوشش قرار میدهند از جمله محتوا نویسی ،ایجاد طرح گرافیکی ،برنامهنویسی ،و  ODeskیا Elance
.ورود دادهها

را یاد بگیرید  ebyفروش در سایت هایی مانند19-

فروش موفق در ای بی کار اسانی نیست اما خب با در نظر گرفتن حاشیه ای بی یعنی شرکت هایی که دارای برند خاصی نیستند
و با انتخاب محصول مناسبی که بتوانید به آنها بفروشید میتوانید به سود کالن دست پیدا کنید
.شانستون رو با انتخاب اقالم کوچک امتحان کنید .بررسی کسب و کارهای اینچنینی به شما آموزش میدهد که باید چکار کنید

آموزش 20-
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شاید شما داری مهارت خاصی باشید که بتوانید با به اشتراک گذاشتن آن در اینترنت به صد ها
نفری که نیازمند مهارت شما هستند آموزش دهید به خصوص با این امکان که سرویس هایی مانند اسکایپ کامال رایگان هستند و
.اینگونه نیازمند پرداخت هزینه ی اضافی هم نیستید میتوانید با صرف هزینه اندکی درآمد های زیادی کسب کنید
ایده شروع به اموزش رایگان برای افرادی که داری مهارت خاصی هستند قبل از فروش محصوالت خدماتی مثل مقاله های
 .آموزشی همیشه ایده ی خوبی برای رسیدن به درامد باال بوده است

:مورد از مواردی که میتوانید از طریق آنها فعالیت کنید 4

آموزش زبان
ارائه آموزش بازاریابی
کمک به بهبود مهارت های نوشتن
 ...و
خرید و فروش دامنه21-

آدمهای زیادی از خرید و فروش دامنه به کسب درآمد اینترنتی میپردازند زیرا زمان و سرمایهی کمی الزم دارد .شما میتوانید
به قیمت مصوب یا حتی بسیار ارزانتر یک دامنه خریداری کنید ،و دوباره آن را به قیمتی بیشتر بفروشید .ولی ،همیشه خوب
 ،یا دیگر وبسایتهای حراج دامنه ،ایدهی خوبی از آنچه در  afternic.com ،Sedo.co.ukاست ابتدا در سایتهایی مانند
اسامی دامنهها مورد اقبال است ،بهدست بیاورید .یک راه ایدهآل برای یافتن نامهای واقعا درست این است که فهرستهای به
نتیجه رسیدهای را بررسی کنید که نامهای زیادی را پیشنهاد میدهند که منقضی شدهاند و دوباره به بازار خرید و فروش وارد
.شدهاند

کسب و کار اینترنتی،وبالگ نویسی با شیوه ی پرداخت 22-

بیش از  3500.000.000وب سایت در اینترنت وجود دارد که با دریافت مبلغی از مشتریان با توجه به نیاز آنها محتوا تولید
میکنند
.تمرکز آنها و رقابت انها بر روی تولید محتوای با کیفیت و منطبق بر سئو و الگوریتم های گوگل است

خدمات رزومهنویسی23-
رزومهنویسی میتواند یک کسب و کار خانگی اینترنتی بزرگ بهشمار بیاید ،بهویژه در زمان دشواریهای اقتصادی و در
.مناطقی که نرخ بیکاری بسیار باال است

در هر حال ،اینترنت به خودی خود سرشار از فرصتهای پولسازی یکی پس از دیگری است .درحالیکه کسب درآمد اینترنتی
برای بسیاری از آدمها نخستین منبع درآمدیشان نیست ،میتواند منبع بسیار مطمئنی از درآمد را در هر ماه به ارمغان بیاورد .با
اینحال ،برخی کارآفرینان اینترنتی وجود دارند که همهکار میکنند تا از تالش ،استقامت و زمانی که در این کار صرف کردهاند
www.keramatzade.com

Page | 8

تا رؤیاهایشان را به واقعیت تبدیل کنند بهترین نتیجه را بگیرند .آیا هیچکدام از این گزینههای
پولسازی اینترنتی به دردتان میخورد؟

زمان بگذارید و ببینید به کجا میرساندتان! برای هر آدمی در این عرصه دستاوردی وجود دارد .فارغ از این که میخواهید کار
ام
یدی انجام دهید یا بهصورت جانبی درآمد کسب کنید ،گزینههای دیگری هم در فهرست چندین ایده پولساز کسب و کار اینترنتی
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.وجود دارد

دستیار مجازی باشید 24-

البته این نوع کسب و کار ها هنوز در ایران نمود پیدا نکرده است اما خب شما میتوانید ایده ی آن را به نفع خود تغییر بدهید و
.ثبت کنید
در این نوع وب سایت ها با دریافت مبلغی از مشتریان میتوانید اقالم مورد نیاز مشتری یا امور مربوط به کار یا تحصیل انها را
.بهبود ببخشید
.در کل همه این اینکار بستگی به انعطاف پذیری شما دارد که چقدر میتوانید در راه انداختن کار دیگران خالق باشید

ارائه خدمات طراحی وب سایت 25-

در عرصه ی جدید تکنولوژی وجود یک وب سایت برای هر کسب و کاری میتواند واجب باشد  .کافی است که بتوانیم مقاالتی
در این زمینه بنویسیم که چقدر راحت در خانه و بدون پرداخت هزینه ی باال هر فردی میتواند یک کسب و کار داشته باشد و این
فرهنگ را که برای داشتن درامد حتما باید استخدام شویم را از بین ببریم و به رشد و شکوفایی خالقیت های ذهنی مردم کمک
.کنیم
شما با گذراندن چند دوره ی کوتاه مدت آکادمیک و گذراندن دوره های برنامه نویسی میتوانید به مهارت ساخت وب سایت دست
پیدا کنید
!!!.هر چقدر زود تر اقدام به یادگیری کنید تجربه ی بیشتری خواهید داشت

خدمات جمعآوری فهرست26-

آیا میدانید چطور یک فهرست را بهصورت آنالین تهیه کنید؟ اگر این کار را بلد هستید پس میتوانید فهرست خودتان را تهیه
کنید .بسیاری از بازاریابان اینترنتی به این واقعیت اذعان دارند که پول در فهرستها است و تمایل دارند به هر قیمتی که شده
.این فهرستها را بهدست بیاورند .شما هم میتوانید به این کسب و کار بپردازید و به ازای هر فهرست پول بگیرید

خدمات برون سپاری27-
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بیشتر سرویس های ارائه دهنده خدمات به مشتریان در اینترنت نیازمند حضور نمایندگانی در
برخی نقاط دیگر هستند ،آنها ممکن است یک شرکت ارائه دهنده خدمات وب سایت باشند که در
جستجوی یک لوگو هستند یا به دنبال تبلیغات برای مشتری های خود در مناطق دیگر باشند پس با
شناخت فرصت های کاری در حوزه ی زندگی خود میتوانید به نمایندگانی از حوزه های دیگر خدمات ارائه دهید و به درآمد
.برسید
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.این اصل که درامد گاهی در حاشیه موضوع نهفته است را نادیده نگیرید
.مطالعه کنید و مطالعه و باز هم مطالعه

خلق تمهای وردپرس هم میتواند یک ایده پولساز کسب و کار اینترنتی باشد28-

با افزایش تعداد آدمهایی که میخواهند حضور اینترنتیشان را پایهگذاری کنند فارغ از این که دلیلشان چیست ،تقاضا برای
دارید؟ اگر  HTMLتمهای وردپرس و الگوهای وبسایتها رو به افزایش است .آیا استعداد طراحی وبسایت و کدگذاری
اینچنین است ،میتوانید از خلق تمهای جذاب وبسایت پول خوبی به هم بزنید .آن تمها را خلق کنید و سپس آنها را در بازارهای
بفروشید تا ،بسته به میزان استعدادتان ،درآمد جانبی خوبی برای  TemplateMonsterو  ThemeForestاینترنتی مانند
.خودتان داشته باشید

تجارت ارز ،کسب و کار اینترنتی 29-

هر روز ،یک نوسان بزرگ در بازار ارز وجود دارد .اگر شما ترکیبی از مهارت های تحلیلی فنی و بنیادی و برخی از جریان
.نقدی ،را اموزش ببینید می توانید به یک معامله گر ارز به صورت اینترنتی تبدیل شوید
بسیار عالی برای یادگیری اصول اولیه هستند .به یاد داشته باشید www.forexfactory.com ،سایت هایی مانند .
که پول بسیار قدرتمند است ،بنابراین اگر شما تصمیم گیری درستی برای یک فرصت در به دست آوردن سود بزرگ را
 .داشته باشید! در همان زمان،باید خطرات آن را نیز بپذیرید
.استراتژی مدیریت پول خود یک اصل مهم در کسب درآمد است

در کسب و کار اینترنتی برند خودتان را بفروشید30-

برندسازی یکی از ایده های کسب و کار اینترنتی است که به راحتی جواب می دهد .اگر استعداد خلق تصاویر منحصر بهفرد
دارید ،نیازی نیست به خاطر ابتکاراتتان جنجال به پا کنید .اگر میتوان به سادگی حاصل دستتان را بر یک محصول چاپ
کرد ،پس میتوانید پولسازی کنید .طرحهایتان را در طیف گستردهای از وبسایتها مانند کافهپرس بارگزاری کنید .اگر کسی
از آنها خوشاش بیاید ،آن شرکت آنها را چاپ میکند و محصول را تحویل میدهد .میتوانید طرحهای منحصر بهفردی برای
تقویمها ،کتابها ،تیشرتها ،کیفها ،کالهها ،کارتهای خوشآمدگویی ،یا پوسترهایی خلق کنید و برای فروش هر کدام از آنها
 Lulu.و  Zazzle ،Teespringحقالعمل دریافت کنید .برخی از این سایتها عبارت هستند از

ساخت ویدئو در کسب و کار اینترنتی 31-
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انگلستان با رشد  13.5درصد ی در ساخت ویدئو های آنالین درصدر تولید است ،میزان بازتاب
کارایی و اثر بخشی ویدئو های خوب در جذب مشتریان نشان دهنده ی میزان اهمیت این موضوع است که برای داشتن یک
.کسب و کار پویا و جذاب باید ویدئو های خوبی مرتبط با حوزه ی کسب و کاری خودمان تولید کنیم
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 ...دنیای نت پر است از پلت فرم هایی برای ساختن ویدئو های آنالین برای ساخت ویدئو های اموزشی تبلیغاتی یا
.فقط کافی است بازار هدف خود را پیدا کنید و برای ساخت ویدئو های مورد استفاده آنها اقدام کنید

مدیریت شبکه ی اجتماعی 32-

شبکه های اجتماعی یکی از بهترین راه های کسب درامد آنالین هستند حتما میگویید مشکل کجاست که نادیده گیر گرفته
!میشوند؟زمان
بسیاری از کسب و کارهای به جای استفاده ازسایت از لینکدین یا توئیتر تلگرام و یا حتی شبکه های اجتماعی جدیدتر به
.درامد رسیدند و در این زمینه به صورت فعال عمل میکنند
ساخت پروفایل های جذاب و کاربردی در این مسئله بسیار حائز اهمیت است روش های تعامل با مشتریان هم نیز خیلی موثر
.است
.اما نکته ای که در موفقیت شبکه های اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار است ثبات و استمرار در فعالیت است

در کسب و کار اینترنتی پول بگیرید و بنویسید33-

از ایده های کسب و کار اینترنتی پرطرفدار است .اگر مدیریت یک وبالگ کمی درگیرکننده به نظر میرسد ولی هنوز هم تمایل
دارید عالقهیتان را به نوشتن در این مسیر ارضا کنید ،میتوانید برای سایتها یا وبالگهای دیگری همچون
بنویسید .همچنین ،نگارش یک کتاب الکترونیکی جالب هم ممکن است یک گزینهی  ، HeliumیاPayPerPost،Textbroker
خوب دیگر باشد .کتابهای الکترونیکی هیچ نسخهی چاپی و هزینهی ارسالی ندارند ،که آنها را به یک سرمایهگذاری معقول
تبدیل میکند .اگر فردی هستید که مهارتهای زبانی قدرتمندی دارید .میتوانید یک ویراستار بالقوه باشید که مدیران سایتها با
کمال میل به آنها پول میدهند تا مقاالت را بخوانند و ویرایش کنند و اشتباهات دستوری را از نظر کپیبرداری اینترنتی اصالح
.کنند

تولید منابع با ارزش در کسب و کار اینترنتی 34-

سایت هایی که باالترین رتبه ها را در موتور های جستجو دارند همیشه سایت های تجاری متعلق به برند های معروف نیستند ما
گاها شاهد این موضوع بوده ایم که سایت هایی که محتوای آموزشی یا سرگرمی موسیقی یا مواردی از این قبیل تولید میکنند
.میلیون ها نفردنبال کننده دارند که جذب خالقیت آنها و موضوعات بحث بر انگیز آنها هستند
.یک وب سایت که منابع با ارزش دارد تولید کنید و تمام تمرکز خود را روی ساخت محتوای اختصاصی قرار دهید
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اگر هیچ ایده ای ندارید برای شروع این کار میتوانید وب سایت خود را برای آموزش و جمع آوری
.مطالبی برای افرادی مانند شما که ایده ای ندارند برای شروع کسب و کار بنا کنید

داد و ستد سهام و فارکس35-
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یکی از بهترین ایده های کسب و کار اینترنتی است .برخی آدمها پیوستن به بازار غیر قابل پیشبینی داد و ستد سهام و فارکس را
تا حدودی ریسکی و خطرناک میبینند .ولی ،اگر از کم شروع کنید و به جستوجو در این مورد ادامه دهید تا اطالعات و
تجربهی کافی در این عرصه بهدست بیاورید ،ممکن است ارزش زمانی را که صرفاش میکنید ،داشتهباشد .در واقع ،زمانیکه
یاد بگیرید چگونه این کار را انجام دهید میتوانید بهطور بالقوه سود بسیار زیادی از سهام و تبادل ارزهای خارجی بهدست
بیاورید .هدف هر معاملهگر موفق این است که دریابد کدام سهام و کدام ارز بیشترین افزایش یا کاهش را در ارزش خواهند
.داشت .هر چه بیشتر این راهکارها و اصول را یاد بگیرید ،قطعا پول بیشتری بهدست خواهید آورد

ترجمه در کسب و کار آنالین 36-

فکر میکنید وجود بیش از  300.000مترجم در جهان نشان دهنده چیست؟
نیاز به این بازار  ،در دنیایی که بیشتر شرکت ها و سازمان ها نیاز به خدمات برون سازمانی و ارتباطات برون کشوری یا
.برون قاره ای دارند یادگیری زبان و دانش آن در گفتگو ها ی تجاری یک امر ضروری است
راه اندازی یک مرکز مشاوره زبان در کشور خود به صورت بین المللی برای انجام مکالمات در امور بازرگانی برای صادرات
و واردات در کشور خود ار طریق یک وب سایت بپردازید و به صورت پاره وقت به امور ترجمه یا مکالمات بپردازید

پژوهش انجام دهید37-

نمیتوانید طراحی کنید ،بنویسید یا وبسایتها را کدگذاری کنید؟ مشکلی نیست .اجازه ندهید این مسئله جلوی پولسازی
اینترنتیتان را بگیرد .اگر در هفته چند ساعت زمان اضافه دارید ،میتوانید وظایف تحقیقاتی متعددی را به جای دیگر آدمها یا
شرکتهایی انجام دهید که خودشان نمیتوانند برای انجام آن کارها وقت بگذارند .بسیاری از سازمانها و کسب و کارهای
مختلف افرادی را استخدام میکنند تا در مورد موضوعات خاصی پژوهش کنند یا هر روز در انجام بررسیهای اینترنتی به آنها
.کمک کنند .شما نیز میتوانید یکی از اینها باشید

همکاری با تبلیغ کنندگان 38-

اگر مالک یک وبالگ یا وبسایت هستید ،میتوانید بخشی از فضای صفحهتان را به تبلیغکنندگان بفروشید و هر بار که از سوی
مخاطبان هدف تان یا بازدیدکنندگان وبسایتتان بر این تبلیغات کلیک میشود به صورت جانبی پول بهدست بیاورید .حال که
بر میزان ترافیک سایتتان و بها به ) (CPCمکان واقعی تبلیغات کامال آزاد است ،ظرفیت عایدی از تبلیغات بها به ازای کلیک
استوار است .امروزه محبوبترین روش برای کسب درآمد از طریق کلیکهای تبلیغاتی ،از ) (CTRازای کلیک و نرخ کلیک
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طریق ادسنس گوگل یا تبلیغکنندگان مشابه است .روشهای دیگر تبلیغات مؤثر آنالین ،خبرخوان و
.بنرهای مستقیم را شامل میشود

در کسب و کار اینترنتی عکس بفروشید39-
از آن ایده های کسب و کار اینترنتی جذاب و ماجراجویانه است .عاشق عکس گرفتن هستید و به عکاسی عالقهی خاصی دارید؟
اگر این چنین است ،میتوانید با فروش اینترنتی عکسهایی که میگیرید به درآمد خوبی دست پیدا کنید .آدمهای بیشماری هستند
که عالقه دارند پول خوبی برای مجموعهی تصاویر منحصر بهفردی که به آنها پیشنهاد میکنید بپردازند .امروزه عرضهی
عکسهایتان به مردم از همیشه آسانتر است ،و میتواند رویکرد راحتی برای ایجاد منبع مطمئنی از درآمد اضافی را برایتان
برای افرادی که میخواهند از تصاویری که در  Fotoliaو  Shutterstockفراهم کند .چندین سایت ذخیرهی تصویر مانند
.اوقات فراغتشان به صورت تصادفی گرفتهاند کسب درآمد کنند ،پیشنهادهای وسوسهانگیزی دارند

کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی 40-

زمانیکه یک سایت یا وبالگ ایجاد شد و برای اهداف سئو (بهینهسازی موتور جستوجو) بهینهشد ،بازاریابی موتور جستوجو
آغاز میشود .ظرفیت کسب درآمد در این حیطه بسیار زیاد است البته به این شرط که بدانید چه میکنید .یک متخصص )(SEM
در زمینهی مدیریت سئو ،مسئول بازاریابی موفق یک وبسایت است و میتواند ارتقاء آن را به روشهای گوناگونی موجب
شود .برخی از این تکنیکهای ارتقاء ممکن است ،تنها برای این که چند مورد از آنها را نام ببریم ،شامل این موارد هستند:
بازاریابی مقاالت ،نشانگذاری اجتماعی ،پستگذاری در تاالرهای گفتوگو ،نشر اخبار منتشر شده ،عرضهی سایتتان به
تعدادی از موتورهای جستوجو و راهنماها ،و پستگذاری در وبالگ .بیشتر کسب و کارها در ازای انجام این وظایف به
.شان را برونسپاری کنند SEMو  SEOکارکنانشان پولی نمیدهند و در عوض ترجیح میدهند تمام وظایف

طراحی جلد کتابهای الکترونیکی41-

انتشار کتابهای الکترونیکی رو به افزایش است و در نتیجه تقاضا برای جلدهای چشمنواز با کیفیت و جلد محصوالت افزایش
مییابد .نکتهی خوبی که در طراحی جلد کتابهای الکترونیکی وجود دارد این است که به دانش گرافیکی یا فوتوشاپ نیاز ندارد.
.فرآیند تولید جلد کتاب الکترونیکی با استفاده از نرمافزار طراحی جلد کتاب الکترونیکی انجام میشود

برنامههای مرتبط با ترفندهای خانگی یا خویش کاری42-
یا خویش کاری نیز بهراه افتاد .هرچه مشکالت اقتصادی ”) (DIYهمزمان با اوج گرفتن انقالب سبز“ ،جنبش ترفندهای خانگی
بیشتر میشوند ،مردم پول کمتری خرج می کنند و یاد میگیرند برای پسانداز کردن پول ،برخی کارها را خودشان انجام دهند.
شما میتوانید از این شرایط بهره بگیرید و خودتان را بهعنوان یک متخصص در زمینهی کارهایی که میتوان در خانه انجام داد
.جابزنید و ویدیوهای آموزشی در مورد نحوهی درست کردن چیزها ،نصب ابزارکها و تعمیرات تهیه کنید

یک وبالگ فهرستی از دستنوشتههای کوتاه ایجاد کنید43-
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یک ایدهی واقعا ساده که تنها یک ساعت از وقتتان را در هفته میگیرد و حدودا  20دالر هزینه
.دارد .با گذر زمان پول نسبتا هنگفتی را برایتان فراهم خواهد کرد

با پیداکردن داستانهای بامزه ،عاطفی و الهامبخش در ردیت ،فیسبوک  Fukarf.comو  Viralnova.comسایتهایی مانند
وایمیجر محتوایی رقابتی خلق میکنند ،محتوا را بازنویسی میکنند ،جزییات بیشتری به آن اضافه میکنند و محتوا را در سایت
خودشان منتشر میکنند .با کمی ارتقاء در سایتهایی مانند توییتر ،فیسبوک ،ردیت ،استامبلاپان و در نهایت ارگانیک ترافیک،
بازدید مجزا در ماه خواهید داشت .با ادسنس سایتتان را به پول نزدیک کنید تا برای Kتا K 50ظرف مدت چند ماه بین 30
.تحت پوشش قرار دادن هزینههای میزبانی و بهاهای نامتان درآمدی داشته باشید

خوب ،شروع کردن با این روش ( 10تا  50دالر در ماه) بسیار آسان است ،ولی با باال رفتن ترافیک سایت ،این رقم میتواند به
بیش از  1،000دالر در ماه افزایش پیدا کند .آنگاه میتوانید سایت را به  30برابر درآمد ماهیانه به پیش ببرید .افرادی را
.میشناسم که همیشه این کار را انجام میدهند و سایتها را بعد از  8ماه به مبلغی باالتر از  10،000دالر انتقال میدهند

فروش حراجی هم یک ایده پولساز کسب و کار اینترنتی است 44-

این کسب و کار ،خرید و فروش محصوالت (کاالی دست دوم ،خرید و فروش مجدد کاالهای عمده ) را در یک بازار آنالین
.را شامل میشود  Craigslistیا  Ebay ،Amazon ،Auctionمانند

فروشگاه اینترنتی مهرهدوزی 45-
اگر به مهرهدوزی عالقهدارید و این مهارت را نیز در خود دارید ،میتوانید یک کسب و کار آنالین راه بیاندازید تا نه تنها
.جالبترین مهرهدوزیهای موجود در وب را بفروشید ،بلکه از نحوهیساخت آنها نیز ویدیوی آموزشی ارائه کنید

خرید و فروش وبسایت46-

شما میتوانید وبسایتها را بخرید و بفروشید و از این راه به سود برسید .برای درک این مدل کسب و کار ،فرض کنید شما در
زمینهی امالک و مستغالت مشغول به کار هستید ،کسی که خانهها را به قیمتی پایین خریدرای میکند و پس از بازسازی ،آن
 Flippa.comخانه را مجددا به قیمتی باالتر و با سود میفروشد .برای شروع میتوانید از سایتهایی شروع کنید که در
.فهرست شدهاند

کسب و کار اینترنتی و نمونهخوانی 47-
آیا به پیداکردن اشتباهات دستوری عالقهدارید؟ اگر جوابتان مثبت است پس میتوانید بهصورت آنالین از این راه کسب درآمد
.کنید و به ناشران آنالین ،خدمات نمونهخوانی ارائه دهید
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استخدام و شکار آنالین مغزها48-
اگر کارتان را بلد هستید و میدانید چطور باید به پروفایل افراد سر بزنید و از آن اطالعاتی
استخراج کنید پس میتوانید مسئول قرارداد برخی شرکتها باشید .وظیفهی شما این است که بهصورت آنالین به جستجوی
نامزدهای مناسب برای یک موقعیت خاص در شرکت بگردید .شرکت پس از استخدام فرد مورد نظر به شما پرداخت خواهد
.کرد
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ارزیابی وبسایت هم یک ایده پولساز کسب و کار اینترنتی است 49-

همانطور که کسب و کارها بهصورت آفالین خرید و فروش میشوند ،وبسایتها نیز بهصورت آنالین خرید و فروش میشوند.
.شما میتوانید به یک متخصص ارزشیابی سایت تبدیل شوید و خدمات ارزیابی به توسعهدهندگان وبسایتها ارائه کنید

منتقد وبسایت 50-
آیا در بهینهسازی وبسایت مهارت دارید؟ آیا میتوانید صرفا با بررسی یک وبسایت به صاحبان کسب و کار در افزایش نرخ
تبدیلشان کمک کنید؟ اگر این گونه است شما میتوانید درقبال دریافت پول به نقد وبسایتها بپردازید .کارفرینان بسیاری را
میشناسم که با ارائهی صفحات فرود (لندینگ) و صفحات ثبت ایمیل ،کسب و کار آنالین موفقی ساختهاند .شما هم میتوانید این
.کار را انجام دهید

کارگزاری سرمایهگذاری مشاع 51-

شما میتوانید یک کسب و کار اینترنتی بر پایهی خدمات کارگزاری سرمایهگذاریهای مشاع ایجاد کنید .اگر ظرفیت و توانایی
ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و بازاریابان را در هر زمینهای دارید ،فکر نمیکنم چیزی بتواند مانع شما شود تا یک کسب و کار
.اینترنتی کارگزاری سرمایه گذاری مشاع راهبیاندازید
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