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ش ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪزاﯾﯽ در ﻗﺮن  21ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه،
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام  ،ﺑﻪ ﯾﮑ از رو 
ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام راه اﻧﺪازی ﻣ  ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ ﻣ  ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎ
ﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام آﺷﻨﺎ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿ 

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ در اﯾﺮان
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮑ از ﭘﻠﺘﻔﺮ م ﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ و ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪود ٪71 ،اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺮ  35ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﯾﻦ ﻧﺮ ماﻓﺰار ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ،2018اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺣﺪود  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ
کﮔﺬاری ﻋﮑﺲ در ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑ از ﭘﻠﺘﻔﺮ مﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﺮا 
ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﯿﻠﯿﻮ نﻫﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش و را هاﻧﺪازی ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺧﻮد ﮐﺮد هاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﻮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎ نﻫﺎی دوﻟﺘ و ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺰرگ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد.
ﮏ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﭘﯿﺶ
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗ درﺑﺎره ﺑﺮﺧ از ﺗﮑﻨﯿ 
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ارﮐﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺸﺘﮓ
ﮏ ﻫﺎ و روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗ ﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎﯾﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﺤﯿﺢ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗ در ﭘﯿﺠﺘﺎن دارد .و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿ 
ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗ ﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ ،ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی آﺷﻨﺎ ﻣ  ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺘ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺨﺼ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

اﯾﺪه ﻫﺎی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در اﯾﺮان
ﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ه اﯾﺪ ،ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﯿ 
1

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻼن و
ﻋﻤﺪه از ﻃﺮﯾﻖ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ش ﻫﺎی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣ ﯽﺗﻮان ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد:
از ر و 
ﯾﮏ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮی در ﺣﻮزه ﺳﻔﺮ ،ﻓﺸﻦ و ﯾﺎ ﺣﺘ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮی در ﺣﻮزه آﻣﻮزش زﺑﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮان در ﮐﻨﺎر ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ
درآﻣﺪزاﯾﯽ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻓﺮوش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎب اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن و اﻧ ﺮژی
زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗ ﺪاد ﻓﺎﻟﻮور زﯾﺎدی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻼن ﻫﻢ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت،
از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮑ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ.
و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻮم ،ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻮزه ﻓﺮوش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻧﻘﺶ
ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،در واﻗﻊ ،ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺧﻮاه ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﻋﺪد ﻣﺎگ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ ای از دور ه ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺠﺎزی زﺑﺎن ﺗﺮﮐ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺧﻮد
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﯾﮑ از را ه ﻫﺎی درآﻣﺪزاﯾﯽ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﮕ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ.
س ﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﺷﻬﺮﺗﺎن و ﯾﺎ زﯾﻮرآﻻت ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﻢ و ...ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﮔﺮ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ ﭼﺮم ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﺎ 
دارﯾﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
تﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
از رﺑﺎ 
اﮔﺮ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺠﺘﺎن دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺖ ﮔﺬاری ،آﻧﻔﺎﻟﻮ ﮐﺮدن ،ﻻﯾﮏ ﮐﺮدن و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ
ﺧﺎﻃﺮ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از رﺑﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﻓﺎﻟﻮو ﮐﺮدن ،ﮐﺎﻣﻨ 
تﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗ ﺎﻣﻞ ﭘﯿﺠﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﻤﮏ ﻣ  ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑ ﯽراه
اﯾﻦ رﺑﺎ 
ﻧﯿﺴﺖ آﻧﻬﺎ را رﺑﺎت ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.
ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺠﺎزی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪﺗ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺪف ﻫﺴﺘﯿﺪ .و ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ رو درﺑﺎﯾﺴﺘ اﮔﺮ زﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻨﺎر
ﺲﻫﺎ و ﻣﺘ ﻦﻫﺎی
ﻧﮕﺬارﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﭘﯿﺞ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮ ﻋﮑ 
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﯿﺪ.
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آﻣﻮزش ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ:
در اﺑﺘﺪا ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭼﻪ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ.
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن آﺷﭙﺰی ،ﻋﮑﺎﺳ  ،آﻣﻮزش
زﺑﺎن ،ﻓﺸﻦ ،ورزش و ...ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣ  ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﭼﻪ ﺣﻮز های ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ،
واﻻ ﻣﺴﯿﺮﺗﺎن را ﮔﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ،ﭘﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺮای ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺧﻮد راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺖﺗﺎن اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺞ ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺮای ﺧﻮد را ه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ .و ﺑﺮ
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور و ﺗ ﺎﻣﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺗ ﺎﻣﻼت ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮏ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮوش اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﭘﯿﺞ ﺗﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻮرد آﺧﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿ 
ﺐ وﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﮏﻫﺎی روز ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ 
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﮑﻨﯿ 
در ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﺤﻮه ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در اﯾﺮان
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه آﻏﺎز ﮐﺎر اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲ ،وﯾﺪﯾﻮ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣ آﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﻓﺮوش و درآﻣﺪزاﯾﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﻼف وﻗﺖ ﺧﻮد ،ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ درﺑﺎره ﮔﺮاﻧ و ﺑﯿﮑﺎری از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .و از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﯾﺎ ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺻﻮﻟ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠ ﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﭘﻠﻦ رﯾﺨﺘﻪ اﯾﺪ ،دﺳﺖ ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﻌ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﻫﺪاﻓﺘﺎن ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﻗﺪم از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪای راه ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎزه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺎﻟﻮور و دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارﯾﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺧ ﺮﯾﺪ ﻓﺎﻟﻮور اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺠﯽ ﻣﻤﺒﺮ ﺑﺮای ﺧ ﺮﯾﺪ ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی واﻗﻌﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮان
ﻻﯾﮏ ﭘﺴﺖ و ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﻮری ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،دﯾﺠﯽ ﻣﻤﺒﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﻻﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ارزان و ﻻﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را
ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ :
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https://omigo.ir/post/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-3i9b

https://omigo.ir/post/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%853edj
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