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 فکر کرده اید؟ در منزل با استفاده از یک کامپیوتر اینترنتی سب درامدکآیا تا به حال درمورد 

های کسب و توانند ایدهکافی برخوردار نیستند و نمی در دنیای امروز و با توجه به اینکه بیشتر افراد از سرمایه

و کسب درامد  کنند؛ کسب و کار اینترنتی عملیها کار خود را در دنیای واقعی با توجه به باال بودن هزینه

 . خواهد بودیک گزینه بسیار کم هزینه و پرسود  اینترنتی

کنیم و به یکسری از سواالت آشنا میکسب درامد از طریق اینترنت های دراین مقاله شما را با انواع مختلف راه

 متداول پاسخ خواهیم داد.

 

 کسب و کار اینترنتی چیست؟
که پس از مدتی منجر به کسب درامد گویند میکسب و کار اینترنتی به هر گونه فعالیت در بستر اینترنت 

 دهیم.ادامه ارایه می در نیاز به اطالعاتی دارد کهاینترنتی  کسب درامد  د.شومی

شوند مانند اینترتی می هایکسب و کارهای سنتی وارد عرصه کسب و کار ،با توجه به اینکه در دنیای امروز

سوپرمارکت اینترنتی، فروش نان بصورت آنالین و .... الزم است که درمورد نحوه کسب درامد اینترنتی اطالعات 

 های جذاب این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشید.زیادی را کسب کنید تا در دنیای ایده



و داشتن یک ایده برای کسب تن وب سایت نیست صرفا داش از طریق اینترنت وکارکسب الزم به ذکر است که 

 ایده شما را به ثروت تبدیل کند. تواند درامد اینترنتی خود نیمی از راه است و ایجاد یک سیستم می

 

 مزایای کسب درامد اینترنتی 
به این معنی که در هر لحظه از روز و در هر  نوعی ماشین پولسازی استکسب درامد از طریق اینترنت 

فروش در سفر باشید و یا در خواب باشید، در هرصورت  خود را خواهید داشت،فروش اینترنتی شرایطی باشید 

زندگی پولساز بودن آن در هر لحظه  اینترنتیترین مزیت کسب درامد پس مهم شما برقرار است،اینترنتی 

 است. 

خودتان کسب و کارهای اینترنتی هاست، در جز آرزوهای تمام انسان خود بودناستقالل شغلی و رییس 

 در طول زمان به استقالل مالی برسید.کسب درامد از طریق اینترنت با رییس خود باشید و 

اگر قصد فروش محصوالت خود را دارید باید بدانید که در دنیای امروز داشتن محیطی در بازار برای فروش 

ار هزینه آور است و از طرفی میزان فروش شما تنها به تعداد بازدیدهای مردم همان منطقه از محصوالت بسی

با هزینه اندکی  توانیدمیید ه، اما اگر همان محصوالت را در بستر اینترنت ارایه بدبستگی داردفروشگاه شما 

ای از مشتریان م گستردهو در هر مکانی هستید محصوالت خود را به حجیک وبسایت فروشگاهی طراحی کنید 

 تواند فروش شما را چندین برابر کند.عرضه کنید، همین حجم باالی مشتریان در فضای اینترنت می

 

 سب درامد اینترنتیمعایب ک
مر باعث از دست اترین معایب کسب درامد اینترنتی عدم ارتباط حضوری با مشتریان است و همین از مهم

توان با تولید شود، اما با توجه به امکانات امروزی و وسایل ارتباطی خوب میمیدادن قسمتی از مشتریان 

دومین  محتواهای ویدیویی نوعی ارتباط با مخاطب برقرار کرد و مشتری هم از طریق این راه جذب شود.

وع رقابت برای شرار باال هستند بسیفروش اینترنتی موردی که باید به آن توجه کنید این است که رقبای حوزه 

باید با افراد با تجربه کار کنید و یا اینکه میزان مطالعه و آموزش خود را در این بخش باال ببرید تا از فضای 

 رقابتی عقب نمانید.

 

 کسب درآمد اینترنتی بدون نیاز به سرمایه
دی برای راه شود؛ افراد با ذهنیت اینکه سرمایه بسیار زیاکه درمورد کسب درآمد اینترنتی صحبت میزمانی

 دهند اما واقعا اینطور است؟اندازی این نوع کسب و کارها نیاز است، انگیزه خود را از دست می

فقط نیازمند دانش کافی است و داشتن سرمایه اولیه هیچ وکار اینترنتی کسبباید بگوییم که راه اندازی یک 

نامه ایده پردازان و کارآفرینان این حوزه به این زندگیتوانید با خواندن کند. شما میپیشرفتی را حاصل نمی



نکته برسید که هیچ کدام از آنها سرمایه اولیه باالیی نداشتند و فقط با مطالعه و اجرا و در نهایت اصالح 

 توانستند به کسب درامد اینترنتی بسیار خوبی برسند.

 

 های کسب درامد از طریق اینترنتراه
های بسیار زیادی برای کسب درامد اینترنتی وجود دارد که دن ابزارها در دنیای امروز راهبا توجه به گسترده بو

های اجتماعی پرکاربرد بین افراد و سایر ابزار را توضیح خواهیم روز آن از طریق شبکهبه ما در اینجا چند روش

 داد.

 از طریق اینستاگرام کسب درآمد 
باشد، این برنامه توسط می هاپرطرفدار بین مخاطبان دنیا و به خصوص ایرانی مجازی فضاهای اینستاگرام جز 

برای کسب درامد اینترنتی  است. کسب درامد رایگانشرکت فیسبوک خریداری شده است و فضای خوبی برای 

ی تبلیغات به اینصورت است که هر چه تعدا فالوورهای پیج باالتر باشد فضا برا ، روند کاراین اپلیکیشناز طریق 

از طریق اینستاگرام کافی است یک پیج بزنید و ابتدا با  در خانه کسب درآمد. پس برای شودنیز مهیاتر می

بستر را برای تبلیغات و فروش  ،تولید محتوا  مخاطبان هدف خود را جذب کنید و پس از آن با افزایش فالوور

 آماده کنید.

د اینترنتی درآمکسب های اینستاگرامی خود وکارهای کوچک بسیار زیادی هستند که از طریق پیجکسب

، اما نکته مهم این است که همان ابتدا با تولید محتوای درست مخاطب خود را جذب کنید و دارند باالیی

کار باعث ریزش بسیار  مخاطب را گیج نکنید زیرا این ،هیچوقت با گذاشتن محتواهای نامربوط به کار خود

  شود.می هایتاندنبال کنندهزیاد 



 کسب درآمد از طریق تلگرام
از طریق  اینترنتی برای کسب درآمد .تلگرام به علت امنیت باال جز فضاهای پرطرفدار بین افراد جامعه است

تلگرام کافی است که یک گروه و یا کانال تلگرامی ایجاد کنید و با تولید محتواهای مرتبط و آموزنده و جذاب 

 در حوزه فعالیت خود مخاطبان را جذب کنید و سپس به فروش محصوالت خود بپردازید

یک جامعه هدف بسیار  یابد و شما باتوجه کنید که در مرور زمان جذب کاربر به طور خودکار افزایش می

توانید از طریق تلگرام به اینستاگرام خود هم لینک بدهید تا گسترده رو در رو خواهید بود. از طرفی شما می

 در آنجا هم فروش داشته باشد.

 فریلنسر از طریقکسب درآمد 
ای تخصص دارید حوزههای جدید کسب درآمد اینترنتی، انجام پروژه در منزل است، اگر شما در یکی از روش

 گویند.هایی را در آن حوزه  انجام دهید به شما یک فریلنسر میتوانید به ازای دریافت یک مبلغ پروژهو می

ژه های معتبر به صورت پروکنند و یا در شرکتهای مختلف یا در منزل فعالیت میفریلنسرها معموال در حوزه

                                                                                                                                                                                       هند.د محور به فعالیت خود ادامه می

 کسب درآمد از طریق ایجاد فروشگاه اینترنتی
برای افرادی مناسب است که قصد فروش محصول و یا محتوای آموزشی را  طریقاین کسب درامد اینترنتی از 

توانید با پرداخت دارند. ایجاد یک وبسایت فروشگاهی و کارهای جانبی آن نیازمند دانش کافی است اما شما می

 های طراحی سایت، صاحب یک فروشگاه اینترنتی بشوید.هزینه معقولی به شرکت

د و تواند به عنوان یک محصول پر فروش به حساب بیایای رفع نیاز مخاطبان میتولید محتوای مفید در راست

دنبال نیاز مخاطب باشید و سپس با یک  هنیست، پس برای فروش ابتدا باید ب حتما نیاز به فروش یک کاالی

 روش ساده این نیاز را برای مخاطبان تامین کنید.



عنوان یک دوست در نظر بگیرد که قرار است با ایجاد یک رابطه مشتری را به برای کسب درامد اینترنتی باال 

ها را ارایه بدهید تا فروش شما طریق اینترنت، او را به یک مشتری وفادار تبدیل کنید. در حوزه خود بهترین

  افزایش بیابد.

 محصوالت آموزشیهمکاری با سایت های فروش 
های موبایل ا تولید ویدیوهای آموزشی با استفاده از اپلیکیشنتوانید باگر در حوزه های علمی تخصص دارید می

 های آموزشی به درآمد باالیی برسید.و کامپیوتر و همچنین تولید پادکست برای سایت

ها متفاوت است و در همان سایت به صورت کامل توضیح داده شده است. کسب نحوه پرداخت هر یک از سایت

شود و هم باعث ایجاد یک تصویر علمی از باعث ایجاد یک پشتوانه مالی می درامد اینترنتی از این طریق هم

 شما در نظر کاربران و جامعه علمی خواهد شد.

 

 نکاتی برای موفقیت در کسب درامد اینترنتی
برای  شروع هر کاری باید به یک سری نکات بسیار مهم در آن حوزه توجه کنید. با توجه به دنیای گسترده 

اطالعاتی را درمورد نحوه شروع کار داشته باشید تا در این فضای رقابتی عقب باید فروش اینترنتی اینترنت و 

دهیم ا داشته ایم را در اختیار شما قرار مینمانید. در این بخش تجربیاتی که در چندین سال کار در این حوزه ر

 تا با کمترین میزان خطا کار خود را شروع کنید.

 روز باشیددانش خود را باال ببرید و به
توانید با یک سرچ شما میباال ببرید.  کاری خوداطالعات خود را در حوزه کسب درامد اینترنی قبل از شروع 

الزم را بدست بیاورید. به روز بودن به معنای این است که رقبای خود  ساده در حوزه مورد نظر خود اطالعات

شود و سعی کنید طی هایی برای کسب درامد استفاده میرا چک کنید و ببینید که در آن حوزه از چه روش

 خود را به رقبا برسانید. ،ریزی خوب و استراتژی مناسببرنامه

 برنامه ریزی کنید
را دارید در ابتدا اهداف خود را مشخص کنید.  کسب درامد از اینترنتو کار در اینترنت اگر قصد شروع یک 

بسیار ساده یک برگه سفید بردارید و مراحل کار خود را بنویسید، فایده این کار این است که پس از انجام هر 

 دهید. های بعدی مشرف خواهید بود و زمان را از دست نمیکار، به گام

 برد.های بعدی سرعت پیشرفت شما را به صورت برق آسایی باال میو تحلیل رقبا و نوشتن گام ریزیبرنامه

 

 آشنایی با ابزارهای دیجیتال مارکتینگ



هایی کنیم با واژهبا دنیای واقعی بسیار متفاوت است، توصیه می کسب درامد در اینترنتبا توجه به اینکه 

، بی محتوایی، تبلیغات اینترنتی، بنرهای تبلیغاتی، تبلیغات گوگلمثل سئو و بهینه سازی سایت، بازاریا

 رقبا عقب نمانید.  از... آشنا بشوید تا کسب درامد اینترنتی و

توانند به شما کمک کنند، اما داشتن یک پیش ای میبه طور حرفهتوجه کنید که در این حوزه متخصصین 

 کند.میشایانی  زمینه و آشنایی با اصطالحات این حوزه به شما کمک 

وکار اینترنتی ابتدا باید جایگاه خود را در بین موتورهای جستجوگر توجه کنید که شما پس از راه اندازی کسب

فعالیت داشته  های مختلفاز طریق استراتژی اطبان برای خرید از خودباال ببرید و سپس در حوزه ترغیب مخ

 باشید.

 

 پاسخ به سواالتی که درمورد کسب درامد اینترنتی 
 

 برای فروش محصوالت خود در اینترنت چه کنیم؟
اختصاصی  فروشگاهی  توانید با طراحی سایتاگر قصد فروش محصوالت خود از طریق اینترنت را دارید می

توانید با اندک باشد و میی خود، محصوالت خود را بفروشید. طراحی سایت با وردپرس بسیار ساده میبرا

 علمی که دارید این کار را انجام دهید.



توانید با ثبت نام های فروش هستند. شما میکنند سایتزه داران از آن استفاده میاراه دومی که بسیاری از مغ

اندازی یک غرفه در آنجا محصوالت خود را عرضه کنید و با توجه به قوانین همان راههای فروش و در سایت

 فروش خود را با خیال راحت انجام دهید. ،سایت

 

 چقدر است؟درامد از طریق اینترنت میزان 
اصولی گردد، اگر کار خود را بسیار متغیر است و به توانایی شخصی خودتان برمیدرامد از طریق اینترنت میزان 

 100توانید بعد دو سال به درامد پیش ببرید و در راستای رضایت مشتریان خود تمام تالشتان را بکنید می

 میلیونی برسید.

های ساده و جذاب و رفع یکی از البته با توجه به آمارهایی که بدست آوردیم بسیاری از کسب و کارها با ایده

و با جلب رضایت مشتریان خود این درامد  اندسال دست یافته 3ز دغدغه های مردم به درامدی میلیاردی بعد ا

 اند.را تا حدودی تثبیت کرده

تنها نکته توجیه کننده این درامدها این است که جامعه آماری مشتریان شما در اینترنت حداقل هزار برابر 

 شود.شما میبیشتر از حالت فروش حضوری است و همین امر باعث افزایش فروش و افزایش درامد 

 

 نیاز به مجوز داریم؟کسب و کار اینترنتی برای شروع 
نیاز به هیچ نوع مجوزی ندارید. بسیاری از افراد با تولید محتوا در اینستاگرام کسب درامد از طریق اینترنت برای 

 و تلگرام به درامدهای میلیونی در ماه رسیدند و در این مسیر هیچ نوع مجوزی را دریافت نکردند.

 فقط رضایت مشتریان است.اینترنتی مجوز شما در کسب درامد 

 

 ؟کسب درامد از طریق اینترنتچرا 
اپیدمی تر در خانه و همچنین شرایطی که با توجه به پیشرفت علم و فناوری و تمایل مردم به خرید راحت

رود. میزان ی پیش میکرونا ایجاد کرده است، فرهنگ عمومی جامعه ایران به سمت حمایت از خرید اینترنت

دهد که کاال و بامیلو در این زمان بسیار باال رفته و این نشان میاز قبیل دیجی گاهیهای فروشفروش سایت

 در اینده محیط اینترنت بهترین محیط برای جوالن دادن کسب و کارها خواهد بود.

 

 به عنوان سخن پایانی 
توان در های کسب درامد از طریق اینترنت آشنا شدید و یادگرفتید که چگونه میترین راهدر این مقاله با ساده

 رسید.کسب درامد از طریق گوشی منزل و با استفاده از تلگرام و اینستاگرام و ...... به 



های آن پرداختیم؛ روشترین ای دارد که در اینجا به سادهکسب درامد از طریق اینترنت دنیای گسترده

 امیدواریم با مطالعه درست در این راه موفق باشید.


