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8 روش کسب درآمد از اینترنت در ایران
ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

برای بسیاری از افراد، کسب درآمد از اینترنت بیشتر شبیه رویای دست نیافتنی است. 

اگر آن ها بتوانند راهی برای کسب درآمد از اینترنت پیدا کنند، می توانند کارشان را 

رها کرده و بر کارآفرینی تمرکز کنند، زمان بیشتری را با خانواده بگذرانند و درنهایت 

کنترل وقت و زندگیشان را دوباره در دست بگیرند.

موضوع عجیب این است که کسب درآمد آنالین خیلی هم سخت و دور از دسترس 

نیست. من تقریبا  یک دهه با وب سایتم این کار را انجام داده ام. همچنین هزاران 

نفر دیگر را می شناسم که به روش های مختلف با وب سایت ها، دوره های آموزشی یا 

استراتژی های منحصر به فرد بازاریابی، درآمد آنالین کسب کرده  اند. حتی الزم نیست 

حتما سایت داشته باشید!
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نیستند.  پیچیده  چندان  آنالین  درآمدزایی  استراتژی های  اکثر  این که  خوب  خبر 

مانند هر کسب وکاری، رشد درآمد آنالین هم به زمان نیاز دارد. باید زمان و انرژی 

الزم را برای رشد ایده خود اختصاص دهید و حتی اگر در ابتدای کار، ُکند پیش 

می روید، سرسختانه به کار بچسبید.

اگر می خواهید در فضای آنالین درآمد کسب کنید اما نمی دانید از کجا شروع کنید، 

در این مقاله به چند مورد از بهترین و واقعی ترین استراتژی های کسب درآمد از 

اینترنت اشاره می کنیم.

1. همکاری در فروش
یکی از ساده ترین راه های کسب درآمد از اینترنت، همکاری در فروش است. اگر 

وب سایتی دارید یا حتی یک وبالگ ساده راه انداخته اید، می توانید از همکاری در 

 ،Affiliate Marketing فروش درآمد کسب کنید. در سیستم همکاری در فروش یا

با برندها و کسب وکارهای مختلفی که محتوایی مانند سایت شما دارند، همکاری 

می کنید و سعی می کنید به محصوالت و خدمات آن ها لینک بدهید. 

با ثبت نام در برنامه همکاری در فروش یک سایت، برای هر محصول یا خدمت 

کنید.  استفاده  خودتان  مطالب  در  می توانید  که  می کنید  دریافت  خاصی  لینک 

بنابراین، هر وقت شخصی از طریق لینک شما کاال یا خدمتی بخرد، شما درصدی 

را به عنوان کمیسیون همکاری در فروش دریافت می کنید.

مزیت این روش آن است که شما درگیر ثبت سفارش و ارسال محصوالت نمی شوید. 

فقط محصوالت را معرفی می کنید و لینک می دهید. بقیه فرایند در سایت اصلی 

فروشنده محصول پیش می رود.

در کل، با شرکت هایی مشارکت  کنید که کارشان به محتوای سایت یا وبالگ شما 

ربط دارد. اگر مخاطبان خود را بشناسید و ترافیک کافی برای فروش ایجاد کنید، 

می توانید تقریبا  با همکاری در فروش درآمد کسب کنید.
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سایت مدیرسبز هم سیستم همکاری در فروش دارد و به ازای هر فروش، 10 درصد 

مبلغ را به همکاران فروش اختصاص می دهد.

2. مشاوره
یک راه دیگر کسب درآمد از اینترنت، مشاوره است. اگر در هر زمینه ای متخصص 

در مورد  تا  پول دهند  به شما  مایلند  که  کنید  پیدا  را  افرادی  هستید، می توانید 

اهداف شخصی یا شغلی به آن ها مشاوره دهید. شاید فکر کنید آن قدر متخصص 

و معتبر نیستید که به شرکت های بزرگ مشاوره دهید؛ اما از این که مردم حاضرند 

برای چه تخصص هایی پول بدهند، شگفت زده می شوید.

همکار من نمونه ای خوب از افرادی است که به شرکت های صنایع مختلف مشاوره 

می دهد. او می گوید پس از سال  ها وبالگ نویسی، چندین برند سراغش آمدند تا 

در حوزه رسانه های اجتماعی و بازاریابی آنالین به آن ها کمک کند و مشاوره دهد. 

او می گوید هر سال به طور متوسط 4 تا 6 مورد از این درخواست های بزرگ دارد. 

بخش عالی کارش این است که نرخ ثابت قابل توجهی برای هر ساعت مشاوره 

برای  افراد  به  مشاوره  ازای  در  را  پول  این  که  نرود  یادتان  و  است  کرده  تعیین 

استفاده بهینه از رسانه های اجتماعی مثل اینستاگرام و رشد برندشان می گیرد!

اگر می خواهید حرفه مشاوره را شروع کنید، اما نمی دانید چه مراحلی دارد، می توانید 

در linkedin.com یک حساب درست کنید و اطالعات خودتان را در پروفایل اضافه 

کنید. به این ترتیب افراد مختلف می توانند شما را پیدا کنند و جلسه  مشاوره ای با 

شما هماهنگ کنند. البته برای جلب اعتماد این افراد الزم مطالب و پست هایی 

منتشر کنید تا نشان بدهید کارتان را بلدید.
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3. کالس های آنالین
اگر مهارت خاصی دارید که می توانید آن را به دیگران آموزش دهید، می توانید یک 

دوره آموزشی آنالین طراحی کرده و آن را در فضای آنالین بازاریابی کنید. می توانید 

دوره های آنالینی را پیدا کنید که هر چیزی از آشپزی گرفته تا بازاریابی یا حتی 

نویسندگی را آموزش می دهند.

سایت هایی مانند فرانش و فردادرس این امکان را فراهم آورده اند که به راحتی 

آموزش ویدیویی خود را آپلود کنید و فروشش را آغاز کنید. به ازای هر فروش، 

مبلغی به عنوان کارمزد کم می شود و بقیه آن به حسابتان واریز می شود. البته راه 

بهتر آن است که خودتان سایتی درست کنید و آموزش هایتان را بفروشید. البته 

این روش دوم زودبازده نیست و شاید نیاز به ماه ها یا سال ها تالش باشد.

4. ساخت پادکست
پادکست ها همان فایل هایی صوتی سریالی هستند که در سایتی آپلود می شوند 

و مخاطبان می توانند به صورت رایگان یا پولی آن ها را گوش کنند. ساخت فایل 

با یک گوشی موبایل  صوتی نسبت به ساخت ویدیو دردسرهای کمتری دارد و 

نسبتا خوب امکان پذیر است.

کلید پیشرفت در ساخت پادکست این است که بازار اختصاصی خود را پیدا کنید، 

مخاطبانی جذب کنید و سپس راهی برای درآمدزایی و ارتباط با حامیان مالی پیدا 

کنید. این ساده ترین راه کسب درآمد آنالین نیست؛ زیرا نوشتن، ضبط و ویرایش 

پادکست دشوار است، اما هنوز هم گزینه خوبی است که می توانید به آن فکر کنید.

5. فروش کتاب
درحالی که صنعت نشر در گذشته بیشتر چاپی بود؛ اما این روزها می توانید تمام 

مراحل نوشتن، چاپ و بازاریابی کتاب را آنالین انجام دهید. وب سایت هایی مانند 
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را  را فراهم می کنند تا بدون دخالت یک ناشر رسمی کتابتان  کتابراه این امکان 

آپلود و منتشر کنید. در این سایت و سایت های مشابه می توانید به کسب درآمد 

مطلب  چند صد صفحه  نیست  الزم  بپردازید.  خودتان  الکترونیکی  کتاب های  از 

بنویسید. کتاب شما می تواند حتی 10 صفحه باشد؛ البته باید حاوی مطالبی مفید 

و کابردی باشد.

اگر فکر می کنید می توانید کتابی بنویسید که مردم مایل به خرید آن هستند، این 

این کسب وکار  راه اندازی  هزینه های  زیرا  است؛   هوشمندانه  استراتژی  یک  روش 

بسیار کم است و حتما یک کامپیوتر و نرم افزار ورد در اختیار دارید.

6. انجام پروژه های راه دور
اگر مهارت نوشتن و خالقیت دارید، می توانید از تولید محتوای آنالین هم کسب 

درآمد کنید. اگر برنامه نویسی، گرافیک، ساختن پاورپوینت یا هر کاری تخصصی 

دیگری بلدید، می توانید در سایت هایی مثل ponisha.com ثبت نام کنید. در این 

سایت ها کارفرماهای زیادی، پروژه های خودشان را تعریف می کنند و شما می توانید 

پروژه های موردنظر را انتخاب کنید و انجام بدهیم.

اگر چند پروژه را به خوبی انجام بدهید، امتیاز خوبی کسب می کنید و افراد بیشتری 

به شما اعتماد می کنند و پروژه های بیشتری نصیب تان می شود.

7. برگزاری وبینار
آیا به ایده های بیشتری برای کسب درآمد آنالین نیاز دارید؟ یک استراتژی دیگر 

با  است.  آموزشی  دوره  یا  خدمات  محصول،  بازاریابی  برای  وبینارها  از  استفاده 

یک وبینار، نکات و توصیه های زیادی را به رایگان و در قالب الیو در اختیار افراد 

می گذارید و درنهایت، محصول یا خدمت پولی خود را برای فروش ارائه می کنید.
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در  تبلیغ  یک  با  افراد  جذب  و  وبینار  برگزاری  اما  می فروشید،  چه  نیست  مهم 

سایت هایی مثل ایوند و ای -سمینار کار چندان سختی نیست. اگر این کار برایتان 

دشوار است، می توانید مقاله »چگونه وبینار برگزار کنیم« را مطالعه کنید.

8. ویدیوهای آپارات
آپارات پلتفرم دیگری برای کسب درآمد آنالین است. انواع کانال ها با موضوعات 

مختلف در آپارات وجود دارد و افرادی که فالوئر زیادی در این پلتفرم دارند در ازای 

ویدیوها و وقتشان پول خوبی دریافت می کنند.

البته اول کار توقع نداشته باشید درآمد خوبی از این راه کسب کنید. ولی اگر در 

تولید ویدیو حرفه ای هستید و همین االن ویدیوهایی تولید کرده اید، تمام آن ها 

را آپلود کنید و درباره کسب درآمد از آپارات بیشتر تحقیق کنید.

اگر تولید ویدیو را دوست دارید، یک کانال آپارات ایجاد کنید و عالوه بر انجام کار 

محبوبتان، کسب درآمد کنید.

حرف آخر
روش های زیادی برای کسب درآمد از اینترنت وجود دارد که به تعدادی از آن ها 

هم  کمی  و  دارید  عالقه  خاصی  موضوع  به  دارید،  کافی  وقت  اگر  کردیم.  اشاره 

خالقیت و مهارت دارید، می توانید یک یا چند جریان درآمد آنالین برای خود ایجاد 

کنید؛ اما فقط به حرف های من اکتفا نکنید. اگر در فضای آنالین جستجو کنید، 

بگیرید. حتی یک  الهام  آن ها  از  هزاران داستان موفقیت می بینید که می توانید 

روز می توانید داستان موفقیت خودتان را بنویسید؛ اما تا تالش نکنید، به نتیجه 

نمی رسید.
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