
 

  

 



 

 

 

 

 

هایی که برای  با پیشرفت دنیای امروز هر نوع ایده و طرحی برای کسب و کار، لزوماً موفق نخواهد بود. ایده 
شوند  پولساز  شما  برای  تا  باشند  جذاب  و  خالقانه  باید  دارید،  سرتان  در  کار  و   .کسب 

خواهید ارائه دهید، با تحقیقات زیاد و متناسب با  نوآوری ایجاد کنید و محصول یا فعالیتی را که میشما باید  
توانند  های کوچک و یا حتی خنده دار و غیر ممکن، می ی بازار کنید. گاهی اوقات ایده ی مشتری، روانهنیاز و ذائقه 

 .رسد نمی  های بزرگ و موفقی شوند که به ذهن هیچ کسموجب ایجاد مجموعه 

های ناب و بزرگ داشته باشند و این مهمترین  توانند ایده ها در هر سن و در هر موقعیت مالی و اجتماعی، می آدم 
ویژگی ایده است. از این ویژگی به خوبی استفاده کنید، چون ممکن است که هر یک از آن ها ایده پولساز  

باشند  شما   !زندگی 

شوند؛ شما  ب و کار در دنیای واقعی و کسب و کار اینترنتی تقسیم می ی اصلی کسکسب و کارها به دو دسته 
 . متناسب با شرایط و موقعیت خودتان، باید به یکی از این دو دسته روی بیاورید

 ایده پولساز برای کسب و کار خانگی 
اند.  طرفدار بوده ها و خیلی مواقع هم از طرف آقایان، پرهای کسب و کار خانگی، همیشه بیشتر از طرف خانم ایده 

کارآفرینی و کار کردن در خانه با وجود اینترنت، امروزه به یک فرصت عالی تبدیل شده است؛ شما با داشتن  
توانید کسب و کار اینترنتی خود را راه بیندازید و با کار کردن در  ی خالقانه و در عین حال ساده، می یک ایده 

برسید؛ اما این را فراموش نکنید که باید زمان و تالش زیادی را خرج  ای اندک، به درآمد زیاد  منزل، با سرمایه 
 !این قضیه کنید

های خشک، در منزل  توانید با درست کردن کیک و شیرینی خانگی و یا مربا و ترشی و حتی میوه شما می  _۱
که از طریق فروش  ها و اقوام و آشنایان خود را تأمین کنید، بلخود کسب درآمد کنید و نه تنها نیاز همسایه 

 .ی فروش خود را گسترش دهیدتوانید محدوده آنالین نیز می 

توانید با دادن مشاوره به کسانی که به تخصص شما احتیاج دارند،  ای تخصص دارید، می اگر شما در زمینه _۲
 .کسب درآمد کنید 

پولساز    تواند یک ایده رایند و این میاند و دارند که خودشان را با زیورآالت بیابانوان همیشه دوست داشته _۳
ی روز افزون بانوان به زیورآالت،  ای وسیع باشد. با ترکیب کردن این عالقه برای ایجاد یک کسب و کار، در محدوده 

 ی خودتان  توانید ساختن زیورآالت را یاد بگیرید و در خانه با طراحی جدید و متنوع، می 

کنید! کسی چه   کار  به  زیورآالت دست ساز مخصوص  می شروع  فروشگاه  افتتاح یک  به  روز  داند، شاید یک 
 .خودتان برسید
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های پرسود و پردرآمد است؛ مخصوصا اگر به صورت آنالین باشد. راه اندازی کسب و  آموزش، یکی از ایده  _۴
ادگیری مجازی، اینترنت  ی بسیار کمی احتیاج دارد؛ مثالً: یک محیط یی آموزش و مربیگری، به هزینه کار بر پایه 

 !با سرعت باال و تالش و پشتکار زیاد 

توانید به صورت آنالین، حضوری یا ترکیبی از هر دو آموزش بدهید. بهترین حالت این است که تدریس  شما می 
های پزشکی« الزم  را با استفاده از ابزارهای آنالین انجام دهید، اما در بعضی از موضوعات مثل »آموزش فوریت 

شما می تواند: آشپزی، خیاطی،    است که مباحث به صورت حضوری و کامالً علمی تدریس بشوند. تخصص
عروسک سازی، صنایع دستی، نقاشی، خوشنویسی، تعمیر اتومبیل، مهارتهای اینترنتی، زبان و دروس مدرسه و  

 .باشد  … دانشگاه و 

 :کنیم می   بررسی را هاآن   اینجا که  دارد  وجود  آموزش  از  درآمد کسب  برای مختلفی هایراه

شود. شما پشت  ر است، با این تفاوت که به صورت کامال آنالین برگزار میوبینار مثل سمینا : وبینار   برگزاری
شود و شرکت کنندگان، تصویر شما را از  نشینید و تصویر شما از طریق وبکم ضبط و پخش می کامپیوتر می 

اما    دهند،های زیادی وجود دارند که خدمات وبینار را به شما ارائه می بینند. وب سایت صفحه مانیتور خود می 
است. مزیت این سایت این است که در کنار امکانات مناسب،   «ایسمینار »بهترین و معروفترین آنها وبسایت

تواند کمک بزرگی باشد،  های زیادی دارد و برای شروع کار شما که هنوز مخاطب زیادی ندارید؛ می بازدید کننده 
 ! کنند که با این حال برای شروع عالیستالبته مبالغی را به عنوان کارمزد و پورسانت از شما دریافت می

آموزشی  می: ویدیویی  آموزش   فروش  فیلم  از خودتان  و یک میکروفون معمولی،  موبایل  گوشی  با  توانید 
 یا snagit افزارمپیوتر با استفاده از نرم بگیرید یا با پاورپوینت، اسالیدهای آموزش درست کنید، از صفحه کا

camtasia  ها را در سایت هایی که مخصوص آموزش  فیلم ضبط کنید و روی آن صحبت کنید و این فیلم
 .ویدیویی هستند، برای فروش قرار بدهید

 
هستند که در ازای دریافت پورسانت،    «فرانش » و  «فرادرس » هایها برای این کار، سایت بهترین سایت 

دهند. برای شروع نیازی به خرید دوربین فیلمبرداری نیست؛ فقط یک سه  -آموزش شما را برای فروش قرار می 
ضبط فیلم کنید. ) با دوربین پشت گوشی فیلم  پایه ارزان قیمت برای تلفن همراه خود تهیه کنید و شروع به  

ی مناسب و نور  بگیرید، چون کیفیت بهتری دارد ( سعی کنید محیطی را برای ضبط فیلم انتخاب کنید که زمینه 
کافی داشته باشد. بهترین حالت تابش نور، این است که یک نور از سمت راست بتابد، یک نور از سمت چپ،  

ی سبز ) کروماکی ( استفاده کنید تا بعد از  توانید از پرده ورت بتابد. برای زمینه هم می یک نور هم از روبرو به ص 
ی سبز، از هر تصویری که خواستید استفاده  ضبط فیلم، با استفاده از نرم افزارهای ویرایش ویدئو، به جای پرده 

 .کنید
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های  های مرتبط اینستاگرامی و کانالتوانید با تبلیغات در پیج می: حضوری  های کارگاه  و   ها   دوره   برگزاری
های معرفی رویداد و دوره آموزشی، تراکت و بنر تبلیغاتی  های تخفیفی، سایت های آگهی، سایتتلگرام، سایت 

  دوره   برگزاری   برای   مکانی  خودتان  هم   اگر .  کنید   برگزار  هم   حضوری   آموزشی  دوره  یک  و   بگیرید  دانشجو   …و  
دهد.  های خودشان را اجاره می ها، کالس توانید کالس را به صورت ساعتی اجاره کنید؛ اغلب دانشگاه دارید، می ن

های  ها را از آگهی توانید آن دهند که می های خالی خودشان را اجاره می های خصوصی هم ساعت بیشتر آموزشگاه 
بلیغ، طراحی بنر تبلیغی، قیمت دوره، زمان تبلیغ،  سایت دیوار پیدا کنید. در انتخاب پیج، کانال مناسب، متن ت

 .کند برطرف را  جامعه از نیازی  که  کنید طراحی ایدوره   کنید سعی  و  کنید   دقت … ها و سرفصل 

ایجاد کنید    pdfهای مفیدی در حوزه تخصصی خودتان، با فرمتتوانید کتاب می: الکترونیکی کتاب  فروش 
کنید باید دارای  هایی که طراحی می یمت مناسب به فروش برسانید. کتاب های مختلف با قها را در سایت و آن 

 Adobe رنگ بندی مناسب، تصاویر جذاب، بدون غلط امالیی و ایراد نگارشی باشند. با استفاده از نرم افزار

InDesign  توانید کتاب الکترونیکی با فرمتمی pdf  بسازید. 
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کانال تلگرام و پیج اینستاگرام برای خودتان راه  : اینستاگرام  پیج   و   تلگرام   کانال  در   ها   آموزش   فروش 
ها قرار بدهید. بعد از مدتی که دنبال  اندازی کنید، محتواهای جذاب و مخاطب پسند تولید کنید و داخل آن 

گوگل درایو آپلود  ها را در دراپ باکس یا توانید آموزش های غیر رایگان بسازید و آن کنندگان شما زیاد شد، می 
 .اند کنید و لینک آن را در اختیار کسانی قرار بدهید که هزینه دوره را به شما پرداخت کرده 

روش  حرفه : دیجیتال  بازاریابی   کمک  به   فروش  همین  طریق  از  درآمد،  کسب  روش  بهترین  و  ترین  ای 
م، در این روش باید اول یک  هایی است که در پاراگراف های قبل گفتیباشد. این روش، ترکیبی از روش می

های  کنید و سعی کنید عضو و ایمیل بگیرید . همزمان باید در شبکه  seo سایت قابل قبول داشته باشید و آن را
ها را در سطح اینترنت، منتشر  اجتماعی فعالیت کنید و تعداد زیادی محتوای رایگان با کیفیت تولید کنید و آن 

 ( … ک، ویکیی پدیا وکنید. ) آپارات، یوتیوب، فیسبو

های کار را نگاه کرده باشید، بیشتر شرکت ها به بازاریابی مجرب و کاربلد احتیاج دارند تا محصوالت  اگر آگهی _۵
این شرکت  بفروشد.  و  به دیگران معرفی کند  را  با هزینه آنها  برای کسب درآمد  اندک  ها فرصت خوبی  های 

 .هستند 

ای هستند که این کار را به صورت حرفه ای یاد گرفته  آقایان خیاطی بلدند؛ اما عده خیلی از خانم ها و حتی _۶
 . توانند از این طریق و فقط با داشتن یک چرخ خیاطی درون خانه خود، کسب درآمد کننداند و می 

  تمام   شما  که   است  معنی  این   به  دارید،   شخصی   کامپیوتر  یک  یا   ساده  هوشمند  گوشی  یک  گرا _۷

یک پیج تاسیس کنید و هر روز دو  . دارید  اختیار   در   را اینستاگرام  از  درآوردن  پول برای  الزم  ابزارهای
کنید این  الی سه پست آموزنده و جذاب داخل آن قرار بدهید. نکات مهمی که درمورد این موضوع باید رعایت 

است که پیج شما باید دارای محتوای تخصصی باشد و در مورد یک حوزه مشخص پست بگذارید، مثالً: آشپزی،  
 . … تکنولوژی، بازاریابی، علمی و

مطالبی که در پیج قرار می دهید، باید دارای منبع معتبر باشند یا حداقل خودتان صحت مطالب را تجربه کرده  
  آن   شما  مخاطب  که  کنید   تولید  محتوایی را با ادبیات خودمانی و دوستانه بنویسید،ها  باشید. ترجیحاً متن 

قابلیت! بپسندید  را  محتوا  آن   خودتان   فقط   اینکه  نه   باشد،   داشته   دوست   را تمام  اینستاگرام  از  های 
طبق زمان بندی منظم و سر ساعت پست بگذارید، در   (  آی جی تی وی  استفاده کنید ) پست، الیو، استوری، 

 .ها دقت کنید و دائماً رفتار کاربران در پیج خود را تحلیل کنیداب هشتگ انتخ
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ای  کنند و به صورت پروژه شود که جایی استخدام نیستند و در منزل کار می فریلنسر، به افرادی گفته می  _۹
کار این است که  کنند. مزیت این نوع دهند و مبلغی را دریافت می ها این کار را انجام می گیرند. آن سفارش می 

توانید هر زمان که دوست داشتید، پروژه جدید نگیرید و استراحت کنید و  کامال در اختیار خودتان هستید و می 
های خاصی کار کنید، بلکه می توانید هر ساعت از شبانه روز که خودتان  همچنین نیاز نیست که حتماً سر ساعت 

 دجه داشته باشید که حتماً باید پروژه را سر وقت تحویل مشتری بدهیها را انجام بدهید؛ البته تو خواستید، پروژه 
. 
های اجتماعی فعال  توانید به صورت فریلنسری و دورکاری پول در بیاورید. در شبکه ز هر مهارتی که دارید، می ا

برای خودتان  توانید های خودتان را بنویسید. میباشید و خودتان را به عنوان یک فریلنسر معرفی کنید و مهارت 
 .یک سایت ساده و ارزان راه بیاندازید و نمونه کارهای خودتان را آنجا قرار دهید
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های مختلف کسب  شما می توانید یک وب سایت یا حتی وبالگ برای خودتان طراحی کنید و از روش  _۱۰
آن را بفروشید، یا محتوای  توانید یک محصول تولید کنید و روی سایت وبالگ خودتان  . مثالً : می درآمد کنید 

های زیادی جذب کنید و بعد از طریق تبلیغات، کسب  خوب و باکیفیت روی سایت بگذارید و از این راه، مخاطب 
، در  کاال  جی دی : های معتبر، مثلدرآمد کنید. همچنین میتوانید از طریق سیستمهای همکاری در فروش سایت 

هایی تولید کنید  ی تخصصی خودتان، آموزش توانید در حوزه سود حاصل از فروش محصوالت شریک باشید. می 
 .توانید به کسب و کار سنتی و محلی خودتان هم رونق بدهید ها را روی سایت بفروشید. از طریق سایت می و آن 

بدون دانش خاصی، سایت یا وبالگ اختصاصی خودتان را راه  های مختلفی وجود دارد که بتوانید به راحتی و  راه
ن  و غیر . روش کار با ای  اسکای  بالگ ، پرشین بالگ،بالگفا: های وبالگ مثلبیندازید، مثالً استفاده از سیستم 

 ها خیلی ساده است؛ باید ثبت نام کنید و یک اسم برای وبالگ خودتان انتخاب کنید.  وبالگ

ظاهر و تصاویر وبالگ را انتخاب کنید و در نهایت شروع کنید به گذاشتن مطالب تخصصی و مخاطب پسند  
روی وبالگ. با این روش بعد از مدتی که مطالب شما داخل گوگل رتبه گرفت و بازدید سایتتان به روزانه باالی  

ید محتوا را مستمر و هر روز انجام  توانید سفارش تبلیغات و فروش لینک بگیرید. اگر تولعدد رسید، می   ۵۰۰
برد تا به این مقدار بازدید برسیم؛ نکته اینجاست که اگر بالگفا را برای شروع  ماه زمان می  ۸الی   ۶بدهید، بین 

 !توانید از طریق فروش لینک، درآمد داشته باشیدانتخاب کردید، باید بدانید که با این سرویس نمی 

ها هم بسیار راحت است، کافیست ثبت نام کنید  زهاست؛ کار با این سرویسروش دیگر استفاده از سایت سا
و با چند کلیک، سایت خودتان را بسازید. این سرویس بر خالف بالگفا رایگان نیست و باید به صورت ماهانه یا  

امکانات    ای را پرداخت کنید، اما از لحاظ گرافیکی ظاهر بهتری نسبت به وبالگ دارد و همچنینساالنه هزینه 
ها امکان تبدیل شدن  ها تعبیه شده،؛ در صورتی که بالگفا و سایر وبالگمناسبی برای فروش محصوالت داخل آن 

 . به فروشگاه را ندارند

داخل گوگل جستجو  است . اگر عبارت »سایت ساز« را در    «کاموا » یکی از بهترین سایت سازها، وبسایت
 .های بیشتری هم پیدا خواهید کردکنید، وبسایت 

های مدیریت محتوا، شما  هاست )سیستم مدیریت محتوا(: با استفاده از سیستم  cms روش دیگر استفاده از
های زیادی برای این  توانید یک سایت کامل و با امکانات عالی، بدون کدنویسی برای خود بسازید. سیستممی

وج مثلکار  دارند؛   cmsترینمحبوب   و   ترینمعروف   اما   ،… و   رستاشاپپ ،کارت   اپن  ،مجنتو ، وردپرس ود 

با وردپرس   سایت  طراحی ،وردپرس است که انعطاف پذیری باالیی دارد و برای انواع سایت مناسب است. هزینه
های وبالگ و سایت سازها دارد. از همه  به سیستم بسیار مناسب و منطقی است و مزایای بسیار زیادی نسبت  

 !مهمتر اینکه کار کردن با آن بسیار ساده است
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های وبالگ و سایت سازها محدود و از لحاظ امکانات بازاریابی خیلی ضعیف هستند؛ ضمن  امکانات سرویس 
ها قرار دارد و حتی آدرس  یس های این سرواینکه اطالعات شما و کاربران شما در اختیار افراد سازنده و پشتیبان 

، اما سایتی که برای   xyz.blogfa.ir : آید . مثالًسایت شما هم بعد از آدرس سایت سرویس دهنده می 
 .کنید، این مشکالت را نداردها طراحی می  cms خودتان و با استفاده از

شود  ابتدای ویدئوهای پربازدید، تبلیغ نشان داده می اید که  اگراز یوتیوب استفاده کرده باشید، حتماً دیده _۱۱
کند؛ به خاطر همین درصدی از این پول را به کسانی که  که البته یوتیوب پول خوبی از این تبلیغات دریافت می 

کند تا تشویق شوند و ویدئوهای پر بازدیدتری بسازند. وقتی بازدید ویدئو  صاحب ویدئوها هستند پرداخت می 
از یک   را به شما پرداخت می شما  بازدید، مبلغی  ازای هر    همچنین    کند. آپارات همحدی بیشتر بشود، به 

  و   است   دالر   به   یوتیوب  از  شما   درآمد  چون   رسد،   نمی  یوتیوب  درآمد   پای  به  قطعاً  اما  کرده؛  اضافه  را  سرویسی
 .دارد  بیشتری  کنندگان  بازدید

به ریال   www.tehranpayment.com های آنالین مثلصرافی توانید درآمد خودتان را از طریق  شما می 
توانید توضیحاتش را بخوانید.  تبدیل کنید؛ البته این کار قوانین و مقررات سفت و سختی دارد که داخل سایت می 

برای اینکه بازدید بیشتری برای ویدئوهای خود داشته باشید باید یک مقدار به خالقیت و نوآوری خود اضافه  
و محتوایی تولید کنید که کاربران آن را تا آخرین دقیقه ببینند و برای دوستانشان ارسال کنند؛ یعنی یک  کنید  

 !محتوای ویروسی

رتبه  برای  کانالیوتیوب  و  ویدئوها  الگوریتم بندی  یکسری  مثلها،  معیارها  و  متفاوت  دا سئو ها  مقداری  که  رد 
هستند، اما بیشتر معیارهای آنها مثل هم است. اگر این معیارها را رعایت کنید، ویدئوی شما در جایگاه بهترین  

داده می  بیشتری جذب می نمایش  بازدیدکننده  تواند آموزشی،  کند. محتوای ویدیویی شما می شود و طبیعتاً 
 !سی و هر چیز دیگری باشد که کاربر را جذب کندانگیزشی، سرگرمی، خنده دار، انتقادی، سیا
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 بدهیم؟  بهبود یوتیوب در   را خود ویدئوی رتبه چطور 

 .ویدیوهای مفید، مخاطب پسند و خالقانه درست کنید •

 .برای ویدئو، عنوان مناسب و جذاب )نه تیتر زرد( حاوی کلمه کلیدی انتخاب کنید •

 .یک کاور خوب برای ویدئو طراحی کنید •

 .ویدئو توضیح مناسب، حاوی کلمه کلیدی بنویسید برای  •

ای از  ای، مقدمه و چکیده های کلیشه ثانیه ابتدای فیلم خیلی مهم است! به جای سالم و احوالپرسی و حرف  ۷ •
 .بنددمحتوای فیلم را بگویید، وگرنه مخاطب بدون اینکه ادامه فیلم را ببیند آن را می 

بخواهید؛ یعنی دعوت به اقدام، به این معنی است که از کاربرها بخواهید   (call to action) CTA از کاربر ها •
 . … و بفرستند دوستانشان   برای را ویدئو بگذارند، کامنت بدهند،  رای   کاری را انجام بدهند؛ مثالً

 .به نظرات کاربران خیلی سریع و با حوصله پاسخ دهید  •

  بیشتر   خود  یوتیوب  کانال  با  را  کاربران  تعامل  …سعی کنید به هر روشی مثل مسابقه، نظرسنجی، قرعه کشی و   •
 .کنید

 .های سئو ، مثل گرفتن بک لینک با کیفیت برای بهبود رتبه استفاده کنید توانید ازبعضی از روش می •

محت  • همیشه  کاربران  تا  کنید  تولید  سریالی  و  ویروسی  مستمر،  کند محتوای  دنبال  را  شما  کانال   .وای 

  ۶ی خوبی دارد. باید بین  کسب درآمد از یوتیوب به مقداری زمان احتیاج دارد و کمی پیچیده است، اما نتیجه 
 .ماه تا یک سال برای این کار به صورت مستمر، وقت بگذارید تا به نتیجه برسد 

، درآمد خوبی داشته باشید. خوبی این کار این  ios توانید از طریق برنامه نویسی برای اندروید وشما می _۱۲
توانید کارتان را شروع کنید. شاید فکر کنید  ی زیادی ندارد و با یک موبایل هوشمند می است که نیاز به سرمایه 

های پیچیده برنامه نویسی دارد، اما اصالً اینطور نیست.  برنامه نویسی کار سختی است و نیاز به دانستن زبان 
توانید از اپلیکیشن سازها استفاده کنید و  برنامه نویسی یاد بگیرید خیلی خوب است، ولی برای شروع میاینکه 

افزار خودتان را طراحی کنید تا بعدا که مقداری با شیوه کسب درآمد آشنا شدید، برای  بدون دانش خاصی، نرم 
 . نویسیدتری بهای پیچیده یادگیری زبان برنامه نویسی اقدام کنید و برنامه 
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  کلی   روش  سه  در   اینها  همه  اما  دارد،  وجود  موبایل  اپلیکیشن  از  درآمد  کسب   برای  زیادی  هایراه

  :گیرندمی  جای

 :(free)رایگان افزار  نرم-۱

گذارید،  کنید و آن را به رایگان برای دانلود می در این روش شما یک نرم افزار با کیفیت قابل قبول طراحی می
توانید از طریق نمایش تبلیغات در آن کسب درآمد کنید.  تعداد دانلود نرم افزار شما زیاد شد، می در عوض وقتی  

دهند و بنرهای متقاضیان را در قسمتی از  هایی مثل »مگنت« و »عدد« این کار را برای شما انجام می سامانه 
نمایش، مبلغی را به حساب    دهند و در ازای هر کلیک یاکنید، نمایش می نرم افزار که خودتان مشخص می 

 .های پولی خودتان هم استفاده کنید توانید برای تبلیغ اپلیکیشن های رایگان، می کنند. از اپلیکیشن شما واریز می 

  :(premium)پولی افزار  نرم -۲

کنید  را مشخص می در این مدل از کسب درآمد، بعد از اینکه نرم افزار خودتان را برای دانلود قرار دادید، قیمتی  
 .تا افراد در ازای پرداخت آن مبلغ، بتوانند نرم افزار مورد نظر را دانلود کنند 

  :(freemium)فریمیوم افزار  نرم-۳

است؛یعنی همان برنامه هایی که در بازار، به عنوان پرداخت درون   premium و free فریمیوم ترکیبی از
هایی  دهید، اما قسمت این نرم افزار را به طور رایگان برای دانلود قرار می شوند. شما  ای نمایش داده می برنامه

ات  افزار به سطح ویژه بتوانند از تمام امکانکنید تا کاربران فقط در ازای پرداخت مبلغ و ارتقای نرم از آن را قفل می 
 آن استفاده کنند.  

بیند و  هایی از برنامه را می ر در ابتدا قسمت درآمد از اپلیکیشن، روش فریمیوم است؛ چون کارب مهمترین روش
 . شود که به ادامه مطالب و امکانات دسترسی داشته باشدکنجکاو می 

ای، یک نوع از بازاریابی چند سطحی است که در آن افراد با جذب زیر  یا بازاریابی شبکه  مارکتینگ  نتورک_۱۲
شوند، یعنی شما بعد از ورود به یک شرکت که از این  ها هم شریک می مجموعه، در سود حاصل از خرید آن 

ماهانه دو میلیون تومان    هااید که هر کدام از آن زیرمجموعه جذب کرده   ۵کند، مثالً  سیستم بازاریابی استفاده می 
ها هم ماهانه  های آن ها هم خودشان زیر مجموعه دارند و زیر مجموعه کنند. این زیرمجموعه از شرکت خرید می 

  ۱۰های شما برای مثال  دهند. حاال شرکت به ازای هر قدر از خریدهای زیرمجموعه همینقدر خرید انجام می 
های شما )سطح دوم  های زیرمجموعهه ازای خریدهای زیرمجموعه کند و بدرصد پورسانت به شما پرداخت می

 . کنددرصد به شما پرداخت می ۵( 
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این که این روند دریافت پورسانت تا چند سطح ادامه داشته باشد، سیستم زیر مجموعه گیری به چه صورت  
های ایرانی و خارجی  ها و روش کار شرکت دارد. شرکت باشد و درصد پورسانت چقدر باشد، بستگی به سیاست 

کنند که هر کدام مزایا و معایب خودشان را دارند، اما  زیادی از این سیستم برای محصوالت خود استفاده می 
ها توانید با جستجو در اینترنت و بررسی شرایط شرکت توانیم بگوییم که کدام شرکت بهتر است! خودتان می نمی

لی روش مناسبی برای کسب درآمد نیست، چون به هر حال شما  به انتخاب مناسب برسید؛ البته این روش خی
های شرکت،  کارمند یک شرکت دیگر خواهید شد و تا زمانی که کار کنید، پول در می آورید و خب قطعاً سیاست 

 .روی درآمد شما تاثیر خواهد گذاشت 

خویش فرما و یا حتی کارفرما باشید  توانید  ها شما می کلی شغل پردرآمدتر و بهتر از نتورک وجود دارد که در آن 
تواند تجربه خیلی خوبی برای  و در هر شرایطی پول دربیاورید! مثل: »کسب درآمد از اینستاگرام «. نتورک اما می 

 شما باشد تا در آینده از این تجربیات در کسب و کار خودتان استفاده کنید. 

ها استفاده کنید.  توانید به رایگان از آن شود که می ئه میها به افراد اراهای بسیار خوبی در این شرکت آموزش 
های نتورک مارکتینگ به عالقه، تخصص، پشتکار و زمان نیاز دارد که اگر تمام این موارد را در  فعالیت در شرکت 

 .ی به مراتب بزرگتری دریافت خواهید کردمورد کار خودتان انجام دهید، قطعاً نتیجه 
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 ا سرمایه کم های کسب و کار بیدها
ی بسیار کمی احتیاج دارد. این امر در دنیای امروز  پرستاری از کودکان و سالمندان، کاریست که به سرمایه  •

باشند، حقیقتی غیرقابل انکار  که اکثر والدین شاغل هستند و مدت زمان زیادی را مجبور به ترک فرزندشان می 
 !است

های قابل درک دیگر، قادر به نگهداری از  نگهداری از فرزند و مشغله خیلی از افراد یا به واسطه شغل و یا  •
ها احتیاج به فردی دارند که از این افراد به خوبی نگهداری کند و گاهی  سالمندان نیستند؛ برای این منظور، آن 

شینه  کنند. برای اشتغال به این کار، شما باید گواهی عدم سوء پی برای این کار پول خوبی هم پرداخت می 
 .بگیرید و قابل اعتماد بودن خود را به آن خانواده اثبات کنید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توانید این کار را انجام دهید، به  ای برای جابجایی و حمل و نقل در اختیار دارید یا به هر نحوی می اگر وسیله •

کنید و یا به طور خصوصی و با تبلیغات  های اینترنتی برای استخدام مراجعه  های حمل و نقل یا تاکسیشرکت 
 .ای، اقدام به انجام این کار کنیدمنطقه

ی زیادی  ای در حد خریدن وسایل مورد نیاز برای تعمیر است که هزینه تعمیر کردن، اصوالً کاری با سرمایه  •
که عالقه دارید، روی  رساند. به تعمیر کردن هر نوع از وسایل  برای شما ندارد، اما سود قابل توجهی به شما می 

 شان به سراغ کسی  بیاورید و مهارت خود را تا حدی باال ببرید که دیگران، برای تعمیر وسایل 

توانید مثالً: تعمیر موبایل و کامپیوتر، تعمیر وسایل برقی، تعمیر مبل و تخت، تعمیر ماشین  جز شما نروند! می 
 .بگیرید یاد  را  …و 
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شوند! این کار  ها به موسسات سپرده میهای بزرگ، امروزه به خاطر مشغله زیاد آدم مراسم برنامه ریزی  •
ی اینترنت و موبایل دارد و به طور کلی نیازمند نظم و توجه به جزئیات  ای ناچیز در حد هزینه برای شما، هزینه 

 .است

توانید با گردند. شما می ها می زی آن والدین، معموالً برای سرگرم کردن فرزندانشان به دنبال محلی برای با •
ها را چندین ساعت سرگرم  باز کردن یک سالن بازی و داشتن فقط چند دستگاه بازی و ایکس باکس، بچه 

 .ها را تشویق کنید که باز هم به شما مراجعه کنند کنید و به فراغت والدین کمک کرده و آن 

 کسب و کارهای عجیب و پولساز 

 نظافت فضوالت سگ
ترین  ماتیو اوسبرن،کسی است که از نظافت فضوالت سگ به کسب و کار یک میلیون دالری رسید. او از سرشناس 

یک مرکز خدمات حیوانات اهلی در    ۱۹۸۷ی نظافت فضوالت سگ است. در سال  پیشگامان، در ساخت وسیله 
دالر درآمد    ۶کلمبوس اوهایو راه انداخت؛ در آن زمان با داشتن دو شغل تمام وقت، از هر کدام فقط ساعتی  

  ۱۵هزار سگی که در    ۱۰۰داشت. او که از کسب درآمد بیشتر ناامید شده بود، تصمیم گرفت که برای حدود  
م دهد. او شروع به کار نظافت محوطه ها کرد؛ با این که کار جالبی  مایلی محل سکونت او بودند، کاری انجا

 برد.  های زیبا و بزرگ لذت می ها و کار کردن در حیاط نبود، اما او از رضایت مشتری 

ماشین حمل به کار گرفت تا    ۶آنقدر در کارش پیشرفت کرد که کارش به جایی رسید که هفت نفر را همراه با  
خدمات رسانی کنند. در حال حاضر او با شریک خود، بزرگترین مرکز ارائه خدمات نظافت  به هفتصد مشتری  

 . فضوالت حیوانات اهلی در آمریکا را داراست

 

 مربا با دستور مادربزرگ 
ها دالر کسب کرد، فریزر دوهرتی نام داشت.  نوجوانی که با فروش مرباهایی با دستور پخت مادربزرگش میلیون 

 سالگی   ۱۶سالگی شروع به پختن مربا با دستور پخت مادربزرگش کرد و در  ۱۴او از سن 

هزار شیشه مربا    ۵۰۰حدود    مدرسه را رها کرد تا بتواند تمام وقت مربا بپزد! در حال حاضر این نوجوان، ساالنه، 
 .ی او چیزی حدود یک تا دو میلیون دالر تخمین زده شده استفروشد و سرمایه می
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 ایده پولساز استخوان آرزو 
مردی با فروش استخوان آرزوی پالستیکی، میلیونر شد! در بسیاری از مناطق دنیا، مردم اعتقاد دارند که شکستن  

برآورده خواهد کرد! کن آهرونی، از این موضوع که سر یک سفره فقط دو  استخوان جناغ مرغ، آرزوهایشان را  
های آرزوی  توانند جناغ بشکنند، استفاده کرد و شرکت لوکی برک را تاسیس کرد؛ شرکتی که استخوان نفر می

کند. فروش  پالستیکی، دقیقاً شبیه استخوان جناغ واقعی میسازد که همان حس و صدا را به انسان منتقل می 
 .این شرکت بیش از دو و نیم میلیون دالر در سال است

  میلیونر   یک  به  تبدیل  شما  اینکه  یالزمه   اما  نیست؛  عیب  نوجوانی  و  جوان  هیچ  بر  شدن  میلیونر  آرزوی

  خود   جالب  و  کوچک  های  ایده  رساندن  انجام   به   توانایی   و   خالقیت  و   نفس  به   اعتماد  داشتن  شوید،

 .کنید  درآمد  کسب  آن از  و  رسانده اجرا مرحله  به را  آن که  جایی  تا  باشد،می 

هایی مانند: نداشتن سرمایه و امکانات و یا  همه ما در ذهنمان به وفور ایده پولساز داریم که اکثر مواقع با بهانه
ها به راحتی میگذریم، در حالی که تنها مانع مقابل ما تنبلی و بی ارادگی است؛ اگر فقط همین  کمبود وقت از آن 

 !ها را هم فتح کنیمتوانیم بلندترین قلهترین حالت ممکن برسانیم، می نصر را درون خودمان به ضعیف دو ع
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