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 راه اندازي کسب و کار اینترنتی در ایران
  

  بهروز مهندس زاده: نویسنده
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 است و  و بهروز مهندس زادهnet.edu84کلیه حقوق این مجموعه متعلق به 

ی برداري از آن بدون اجازه نویسنده، غیرمجاز بوده و مشمول پیگرد هرگونه کپ

  .قانونی خواهد بود

  .استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز است

  .می توانید از این کتاب پرینت گرفته و استفاده کنید

http://84edu.net
http://84edu.net
http://84edu.net/about-us
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  فهرست مطالب

  ٣.............................................................................عالقه، شرط اول کسب درآمد از اینترنت

  ٣............................................................................................................یافتن عالیق کاري

  ٤............................................................کسب و کار اینترنتی موفق و تمرکز روي یکی از عالیق

  ٤.............................................................................آمد از طریق اینترنتملزومات کسب در

  ٥.......................................................................................راه اندازي سایت یا بالگ شخصی

  ٦..................................................................یا وبالگ) آدرس سایت: دامنه(انتخاب نام دومین 

  ٦...............................................................................انتخاب کلمه کلیدي مناسب براي سایت

  ٦........................................................................معرفی سایت یا وبالگ به موتورهاي جستجو

  ٨............................................................................. از سایت یا وبالگروشهاي کسب درآمد

  ٨.......................................یا همکاري در فروش affiliate marketing کسب درآمد از طریق

  ٨..............................................................کسب درآمد از طریق فروش محصوالت خودتان

  ٩...............................) :PPC(کسب درآمد از طریق سیستمهاي کلیکی پرداخت در برابر کلیک 

  ٩............................................)نتورك مارکتینگ(کسب درآمد از طریق مولتی لول مارکتینگ 

  ١٠................................................................................هدیه دادن به بازدید کنندگان سایت

  ١٠..............................................................................سایت یا بالگ خود را بهینه سازي کنید

  ١٠..................................................................................... اینترنتی را فراموش نکنیدتبلیغات
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کسب درآمد از اینترنت و داشتن درآمد اینترنتی، یکی از بهترین و هوشمندانه ترین انتخابها بـراي رهـایی از دردسـرهاي مـالی و             

در ایـن  .  البته کـه نیـاز بـه آمـوزش دارد    اما راه اندازي کسب و کار اینترنتی کار ساده اي نیست و. رسیدن به استقالل مالی است    

  . قصد آموزش کسب درآمد از اینترنت در ایران را دارممجموعه،
  

  عالقه، شرط اول کسب درآمد از اینترنت

  

باید ببینـیم چـه موضـوعاتی در زنـدگی مـا      . به عنوان نخستین قدم در راه اندازي کسب و کار اینترنتی، باید عالیق خود را بیابیم       

مهمترین دلیل براي ایـن کـار       . د که واقعاً به آنها عالقه مندیم و دوست داریم درباره آنها تحقیق کرده و چیزي بنویسیم                وجود دار 

این است که مسیري که قصد حرکت در آن را داریم یعنی راه اندازي کسب و کار اینترنتی، به هیچ وجه مسیري همـوار و راحـت               

اگر در حال کار روي موضوعی باشیم که صـرفاً بـه   . ی در طول راه برخورد خواهیم کردنیست و قطعاً با مسائل و مشکالت مختلف  

خاطر اینکه حدس میزنیم مخاطب زیادي دارد؛ انتخاب شده است، دیري نخواهید پایید که همین مشکالت بین راه، ما را از ادامه                    

 عالقه اي به آن داشته باشیم پس رها کـردن آن بـسیار   چرا که موضوع مورد فعالیت ما، چیزي نیست که واقعاً. مسیر باز می دارد  

به همین دلیل انتخاب موضوع مورد عالقه شـما، گـامی کلیـدي در شـروع          ... . آسان است و این یعنی برداشتن یک گام به عقب         

ـ               . کسب درآمد از اینترنت است     رادي کـه در    توجه داشته باشید هرچقدر هم که موضوع انتخابی شما خاص باشد، باز هم هستند اف

چطـور عالیـق خـود را    : امـا سـئوال مهـم   . پس فقط به این نکته دقت نمایید که کار را با عالئق خود شروع کنیـد        . پی آن باشند  

  بیابیم؟

  یافتن عالیق کاري

  

ـ            . مسلماً موضوعات مورد عالقه براي هر شخص بی شمار است          ی اما براي ساختن کسب و کار اینترنتی و رسیدن به درآمد اینترنت

اما چطور می توان این اصلی ترین را پیدا کرد؟ براي این کـار پیـشنهاد                . باید روي اصلی ترین موضوع مورد عالقه خود کار کنیم         

روي آنچه می نویسید خـوب  . کاغذي برداشته و تک تک موضوعات مورد عالقه خود را بر آن بنویسید   : میکنم اینگونه عمل کنید   

مروز آخرین روز زندگی شما باشد، به کدام یک می پرداختید؟ جواب این سئوال موضوع اصـلی مـورد        فکر کنید و ببینید مثالً اگر ا      

  .عالقه شماست

  

  

  ):البته فقط براي مثال(براي مثال نتیجه افکار من را در نظر بگیرید 

  

نویسندگی

اینترنت

پول

اقتصاد

تحقیق درباره کسب و کارهاي اینترنتی

فوتبال

لپ تاپ

کتاب

 نویسیبرنامه

طراحی  
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خوب فرض می کنیم امروز آخرین روزي است که می توانم زندگی کنم، من بدون شک به دنبال تحقیق درباره کسب و کارهاي                       

با این حساب می دانم که از این به بعد باید مطـالبی دربـاره کـسب    . پس این موضوع، عالقه ي اصلی من است      . اینترنتی میرفتم 

  .ینترنتی بنویسمدرآمد از اینترنت و درآمد ا

  کسب و کار اینترنتی موفق و تمرکز روي یکی از عالیق

  

در قسمت قبل متوجه شدید که عرض کردم روي یکی از موضوعات مورد عالقه خود تمرکز کنید و درباره آن بنویسید امـا چـرا؟                   

کارهاي اینترنتی به سایت من می      مطلب مهم در این زمینه این است که مثالً فردي که به دنبال کسب اطالعات درباره کسب و                   

. یعنی اولین دلیل براي این کار، توجه به بازدید کننده و نیاز اوسـت             . رسد، مطمئناً دوست ندارد در مورد پوست مطلبی مطالعه کند         

 دربـاره   اگر بازدید کننده وارد سایتی شود که در مورد هر موضوعی اندك اطالعاتی داده بهتر است یا اینکه وارد سایتی شـود کـه                       

موضوع مدنظر وي، اطالعات کامل و جامعی ارائه کرده؟ در کدام حالت، احتمال بازگشت بازدیدکننده وجـود دارد؟ مـن کـه فکـر            

  ).و البته تجربه هم این مطلب را ثابت کرده است(میکنم در حالت دوم 

  ملزومات کسب درآمد از طریق اینترنت

  

اما حاال باید ابزار کار خود را آماده کنیم تا نوشته ها را به فضاي              .  چه چیزي بنویسیم   خب تا اینجا فهمیدیم که میخواهیم در مورد       

بـه هـر   . حاال یا از کافی نت یا هم داخل منـزل  اولین چیزي که الزم داریم، کامپیوتر و اتصال اینترنت است . اینترنت منتقل کنیم  

و البتـه اگـر   .  تلفن، حتماً از اینترنت اي دي اس ال استفاده کنیدحال، پیشنهاد میکنم براي صرفه جویی در هزینه هاي اینترنت و  

البتـه  . در منزل کامپیوتر ندارید، نیازي به تهیه یک سیستم حرفه اي نیست، یک سیستم معمولی هم کار شـما را راه مـی انـدازد                        

  .کافی نت هم اگر هزینه زیادي نداشته باشد، کافی است

  

  

جایی که یاد میگیرم محلی مناسـب  . را به خوبی کامل کردیم، حاال زمان رفتن سرغ گام بعدي است       بسیار عالی، تا اینجا گام اول       

  .در سطح اینترنت براي خود دست و پا کرده و مطالب تهیه شده درباره موضوع مورد عالقه مان را در آن قرار دهیم

  

ته که موفقیت، صبر الزم توجه داشته باشید که رعایت تک تک نکات براي موفقیت الزامی است و الب(

  .)پس صبور باشید. دارد
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براي انتشار مطالـب خـود   . نوشتن و آماده کردن مباحث یک بحث است و داشتن جایی براي انتشار آنها روي اینترنت بحثی دیگر  

  استفاده از سایر سایتها و بالگها. 2. راه اندازي سایت یا بالگ شخصی. 1: روي اینترنت، دو راه داریم

  ه اندازي سایت یا بالگ شخصیرا

  
اما یـک مـسأله وجـود    . سایت یا بالگ روي هاست شخصی به دلیل بازتر بودن دست هنگام کار با آن، مناسب تر به نظر می آید       

البته مـی تـوان بـدون هـیچ هزینـه اي هـم سـایت        . براي داشتن سایت باید هزینه کرد و این کمی قضیه را پیچیده میکند           : دارد

این بسته ها بـه شـما آمـوزش مـی     . آموزش طراحی سایت) چند رسانه اي(چطور؟ با استفاده از بسته هاي مولتی مدیا        اما  . داشت

البته به هـر حـال   . (دهند که چگونه در کمترین زمان ممکن وب سایت خود را طراحی کرده و آن را در سطح اینترنت منتشر کنید 

  :در زیر چند نمونه از بهترین انواع این بسته ها را می بیند.)  وجود خواهد داشتثبت دومین و خرید هاستهزینه 

  
  
  !پیاده سازي یک سایت زیبا در عرض چند دقیقه بدون نیاز به یک خط برنامه نویسی. 1

  

  نرم افزار حرفه اي طراحی سایتهاي اینترنتی. 2

  

  2010زاران سورس، اسکریپت و سیستم مدیریت وب همه در بسته کامل طراحی سایت ه. 3

  

   مجموعه کامل طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی-کمترین هزینه سایت دلخواه خود را راه اندازي کنید با . 4

  

  آموزش طراحی سایت در منزل. 5

  

  م فلشآموزش طراحی سایتهاي حرفه اي تما. 6

  

   گیگا بایت36مجموعه کامل طراحی سایت با حجمی بالغ بر . 7

  
  

توانید از پس هزینه هاي طراحی سایت برآیید، دیگر نیازي به تهیه این بسته ها نداشته و می توانید هزینـه طراحـی                     البته اگر می    

  .سایت خود را به یک شرکت طراحی سایت پرداخت کرده و سایت خود را آماده تحویل بگیرید

  

  
  
  .ا بالگ شما روي هاست شخصی ایجاد میشود که توصیه اصلی من هم بر همین مورد است نمونه هاي فوق، سایت یدر

  

  آماده سازي وبالگ روي سرویس دهنده هاي رایگان* 

  ):البته به نظر من( مورد زیر بهترین ها هستند 4 دهنده هاي وبالگ رایگان بسیاري وجود دارند که سرویس

  

1 .com.mihanblog.www://http  
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2 .com.blogger.www://http  

  

3 .ir.persianblog.www://http  

  

4 .com.wordpress.www://http  

  یا وبالگ) آدرس سایت: دامنه(ومین  نام دانتخاب

  
در زمـان انتخـاب نـام    .  همان آدرسی است که با تایپ آن در نوار آدرس مرورگرمان، سایت یا وبالگ خود را باز می کنـیم          منظور

دومین خود باید به موضوع سایت توجه داشته باشیم؛ آدرس دومین یا وبالگ باید طوري باشد که به موضـوع سـایت یـا وبـالگ         

بـا ایـن حـساب وقتـی سـایتی      .  می یابد که مطالب خود را به زبان انگلیسی منتشر کنـیم    تالبته این نکته زمانی اهمی    . اره کند اش

 آدرس مناسـبی بـه شـمار نمـی رود و مـثالً              www.84edu.netداریـم، آدرسـی مثـل       ) skin(انگلیسی دربـاره ي پوسـت       

www.skin.net    احتمـال اینکـه آن نـام و    ،یم نامی براي دومین خود انتخـاب کنـیم       البته وقتی میخواه  .  به آن ارجحیت دارد 

اینجاست که باید با استفاده از اطالعات خود، دومینی خریداري کنیم که باز هم با            . دومین قبالً خریداري شده باشد بسیار باالست      

دقیقـاً  . ومینی مناسب به دست آوریم و آن قدر جستجو کنیم تا دskincaretips.netموضوع سایت ما ارتباط داشته باشد مثالً    

یعنی چه براي سایت و چه براي وبالگ، باید از کلمه کلیدي اصلی خـود در آدرس  .  کار باید در مورد وبالگ هم انجام شود     مینه

ي فارسـی  البته باز هم تکرار میکنم که این عمل فقط براي سایتهاي انگلیسی الزم است و البته به تازگی بـرا       . آنها، استفاده کنیم  

  ! باالاراما با هزینه بسی شدهن هم ممک

  

نام را طوري انتخاب کنید که به راحتی در ذهن بـاقی بمانـد و بـه خـاطر سـپردن آن بـراي                  :  مورد سایتها و وبالگهاي فارسی     در

  .کاربر آسان باشد

   کلمه کلیدي مناسب براي سایتانتخاب

  
ن را در جاهـایی از سـایت   بعد از انتخاب این کلمه، بایـد آ .  مطالعه کنید رانام انتخاب کلمه کلیدي مناسب براي سایت ي با   مقاله

  .یا وبالگ به کار ببرید

  
اگر سایت شما به زبان انگلیسی است، حتماً و حتماً و حتمـاً از کلمـه یـا عبـارت کلیـدي اصـلی خـود در                 :  نکته اي بسیار مهم    اما

ی کنید نـام دومـین    را انتخاب کرده اید، سعskin care tips for athletesمثالً اگر عبارت کلیدي . دومینتان استفاده کنید

  . را برگزینیدskincaretipsforathletes.net یا skin-care-tips.netانتخابیتان شامل این عبارت باشد یعنی مثالً نام 

   سایت یا وبالگ به موتورهاي جستجومعرفی

  
امـا ایـن بـه    . راهم کـردیم  اینجا محلی براي انتشار مطالب خود در زمینه موضوع مورد عالقه تان در سطح اینترنت براي خود ف  تا

باید افراد به سایت شما مراجعه کرده و از خدمات یا محصوالت معرفی شده توسط شما استفاده کنند تا شـما             . تنهایی کافی نیست  

بزرگترین منبع و البتـه مفیـدترین آنهـا بـراي یـک سـایت،               .  حضور در سایت، باید آن را پیدا کنند        يافراد برا . درآمد داشته باشید  

افرادي که به دنبال جستجوي موضوعی خاص به سـایت شـما مـی              : دلیل آن هم کامالً مشخص است     . ورهاي جستجو است  موت

 شده توسط شما دارند چرا که این محصوالت کـامالً    ئهرسند، در واقع پتانسیل بسیار باالیی در استفاده از خدمات و محصوالت ارا            

  .می باشد) نبازدید کنندگا(مرتبط با موضوع مورد نظر آنها 

http://84edu.net
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با این حساب، باید برنامـه  .  همین دلیل است که موتورهاي جستجو و جایگاه و رتبه ي سایت در آنها، اهمیت بسیار باالیی دارد       به

جهت معرفی سایت خود به سه تا از معروف تـرین           . اي خاص براي معرفی و ارتقاء سایت خود در موتورهاي جستجو داشته باشید            

  : لینکهاي زیر استفاده کنیدموتورهاي جستجو، از

  

  

  :معرفی سایت به موتور جستجو گوگل. 1

  

، در قـسمت    )صـفحه اصـلی را وارد کنیـد بهتـر اسـت           ( آدرس صفحه اي که میخواهید معرفی کنیـد را بنویـسید             url قسمت   در

comment    سـپس  . درسی که وارد کردید را اضافه کنید و کد عکس را هم در کـادر مربوطـه وارد کنیـد                    توضیخی مختصر از آ

add urlرا کلیک نمایید .  

  

  :معرفی سایت به موتور جستجوي یاهو. 2

  

 وارد httpس کامل سایت یا وبالگ خـود را بـا پیـشوند     را انتخاب کنید و آدرsubmit a website or webpage گزینه

  .سپس باید با آي دي خود وارد شوید و در صفحه بعدي پیغام ثبت موفقیت آمیز را مشاهده نمایید. نمایید

  

  :)MSN(معرفی سایت به موتور جستجوي ام اس ان . 3

  

 آدرس صـفحه اصـلی   type the url of your homepage درون عکس را در کادر مربوطه وارد کـرده و در قـسمت   کد

  . را کلیک کنیدsubmit urlدر پایان . سایت یا وبالگ خود را بنویسید

  

  

) فهرسـت (نـدکس   این روش شاید ماهها زمان ببرد تا سایت شما توسط موتورهاي جستجوي بزرگی مانند ایـن سـه مـورد، ای                    اما

بـه ایـن منظـور یـک     .  زمان، سایت خود را در موتورهاي جـستجو ببینـیم     مسلماً همه ما به دنبال این هستیم که در حداقل         . شود

روباتهاي موتورهاي جستجو با دیدن لینک سایت شما، آن را دنبال کرده و بـه سـایتتان مـی                   . لینک: روش بسیار ساده وجود دارد    

این است که لینک سایت یـا   پس سریع ترین راه براي ایندکس شدن توسط موتورهاي جستجو،           . رسند و آن را ایندکس می کنند      

 لینک خود در چنین سـایتهایی وجـود   دادنراههاي مختلفی براي قرار . وبالگ خود را در یک سایت یا وبالگ پربازدید قرار دهید         

  :دارد

  

  .تماس با مدیر سایت مقصد و دادن درخواست تبادل لینک. 1

  

  .ن در یکی از سایتهاي مرتبط به همراه لینک سایت خودنوشتن مقاله اي مرتبط با موضوع سایت یا وبالگ خود و درج آ. 2

  

  .نوشتن مقاله در زمینه موضوع سایت و درج آن در سایتهاي آگهی رایگان نیز سایتهاي مخصوص درج مقاله به همراه لینک. 3

  

  .درج لینک سایت در یکی از سایتهاي پربازدید در قبال پرداخت پول. 4

  

  .یع تر از حالت عادي ایندکس شده و در نتایج جستجو ظاهر میشود این روش، سایت شما بسیار سربا

  

 تا اینجا سایتی در زمینه موضوع مورد عالقه خود راه اندازي کردیم، در گام بعدي خواهیم آموخت کـه از چـه راهـی از ایـن                            خب

  .سایت پول در بیاوریم

http://84edu.net
http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl
https://siteexplorer.search.yahoo.com/submit
http://search.msn.com/docs/submit.aspx?FORM=WSDD2
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  روشهاي کسب درآمد از سایت یا وبالگ

، بسیار متنوع بوده و نمی تـوان هـیچ محـدودیتی    رآمد از سایتروشهاي کسب دمینه این است کهاولین نکته قابل ذکر در این ز

.اما جهت سهولت می توانید دسته بندیهاي زیر را در نظر بگیرید. براي آن قائل شد

  یا همکاري در فروش affiliate marketing کسب درآمد از طریق

  
محصول مرتبط با موضوع سایت خـود را  ، می توانیدروش کسب درآمد اینترنتی، شما به عنوان دارنده ي سایت یا وبالگدر این

حاصـل  دخالتی در امور نگهداري، بسته بندي، ارسال و تسویه حساب با مشتري، سود خـوبی تبلیغ کرده و بدون نیاز به هیچگونه

.کنید

ک کرده و فـرم  جهت آغاز همکاري با هر یک روي لینک کلی  . بهترین سیستمهاي همکاري در فروش براي کار معرفی می شوند         

:عضویت را پر کنید

سیستم همکاري در فروش آنالینر؛ همکاري در فروش خدمات وبسایت و هاستینگ

سیستم همکاري در فروش ایران مارکت سنتر

سیستم همکاري در فروش پایگان

سیستم هکاري در فروش فروتل

سیستم همکاري در فروش SFI: صنعتاین سیستم و این شرکت، غول affiliate marketing می باشد که

. مـشاهده فرماییـد  این آدرسمی توانید آنها را در.  نوع محصول و سرویس مختلف براي فروش دارد20،000بالغ بر 

.دقت داشته باشید که این شرکت بیشتر براي سایتها و وبالگهاي انگلیسی زبان مناسب است

،کسب درآمد نماید البتـه بـراي   معروف ترین سیستم همکاري در فروش براي هرکسی که میخواهد ار طریق اینترنت

clickbank :غیر فارسیغیر ایرانیها و سایتهاي 

  

  

با ایـن  . ن هم درباره الغري و تناسب اندام استعضو شده اید و سایتتاسیستم همکاري در فروش پایگانفرض میکنیم شما در

اینکه چگونه ایـن کـار را انجـام    . را در سایتتان بگذاریدهمراهبدنساز یامیخواهم الغر بمانمحساب می توانید محصوالتی مانند

.بیاموزیدیا همکاري در فروش  affiliate marketingبدهید بهتر است را می توانید در مقاالت بخش

.بدون شک، همکاري در فروش یکی از بهترین روشها براي کسب درآمد از اینترنت و کار در منزل است

فروش محصوالت خودتانکسب درآمد از طریق 

می توانید با توجه به موضـوع  . بیشتري هم داردروش می تواند سود بسیار باالیی براي شما به ارمغان آورد هرچند که زحمتاین

سـایت هـستند و بـا    پسندتان بود، مبادرت به تولید محصوالتی نمایید که در ارتباط با محصوالتسایتتان که از موضوعات مورد

می توانید براي سایتی کـه دربـاره نگهـداري از حیوانـات خـانگی      براي مثال. ا روي سایتتان، به کسب درآمد بپردازیدفروش آنه

شـاید سـایتتان دربـاره    یـا . تولید کنید که در آن نحوه نگهداري از نژادهاي مختلف سگ معرفی شده اسـت است، سی دي هایی

حتـی  . یا ویالن بسازید و آن را روي سایت خود به فـروش برسـانید  ش گیتارموسیقی باشد؛ در این حالت می توانید سی دي آموز
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مورد عالقه شما، احتماالً باعث شـده  موضوع: یک راه دیگر! درباره موضع سایت خود، کتابی بنویسید و آن را بفروشیدمی توانید

اجنـاس دسـت   می توانید همـین . ر زمینه فلسفهکنید، مثالً گیتار بخرید یا یک سري کتاب دتا وسائلی در ارتباط با آن خریداري

.دوم خود را نیز روي سایتتان بفروشید

حال با فروش محصوالت خودتان، سود کاالیی که قصد فروشش را بکنید، براي این روش تفاوتی ایجاد نمیکند و به هرهر نوع

. هم میخواهدنکنید که سود بیشتر تالش بیشتراما فراموش. بسیار خوبی در انتظارتان است

) :PPC (کسب درآمد از طریق سیستمهاي کلیکی پرداخت در برابر کلیک

اکـسین  منظور، قراردادن کدهاي تبلیغاتی سایتهایی است که به این منظور ایجاد شده اند که در زبان فارسی معروف تـرین آنهـا،  

) یا وبالگـی (اگر سایتی .ادسِنس شهرت و اعتبار نداردالبته مطمئناً هیچ سیستم پرداخت در برابر کلیکی به اندازه گوگل. استادز

زبـان فارسـی اسـت، بایـد     سعی کنید حتماً از گوگل ادسِنس استفاده کنید و اگر سایت یا وبالگ شما بـه به زبان انگلیسی دارید،

.باشد تا بتوانید از تبلیغات آن در سایت خود بهره بگیرید به یکی از زبانهاي مورد تأیید گوگلقالب ابتدایی آن

:نمونه سیستمهاي کلیکی فارسی موفق

ادگاه.1

24ادزسنتر.2

3.anetwork
اکسین ادز.4

)نتورك مارکتینگ(کسب درآمد از طریق مولتی لول مارکتینگ 

.را مطالعه کنیدنتورك مارکتینگ چیستي آشنایی با نتورك مارکتینگ، حتماً مقالهبرا. 21یکی از بزرگترین بیزینسهاي قرن 

در داخل ایران، خیلـی بـه نـدرت دیـده      سال سابقه که متأسفانه70، بیزینسی است با مارکتینگ یا مولتی لول مارکتینگنتورك

شما با توجه به موضوع سایتتان، می توانید با شـرکتهاي نتـورك  . بهره گرفته شودشده است که از اینترنت در جهت پیشبرد آن

خود، مبـادرت بـه فـروش محـصوالت و سـاختن      مارکتینگ که محصوالت مرتبط ارائه می کنند، قرارداد بسته و از طریق سایت

عـضو  ws.websiteدرباره دومین و خدمات وب هاستینگ مینویـسید، مـی توانیـد در   براي مثال اگر. شبکه فروش خود کنید

البته این دو مـورد از  . و یا بسیاري شرکتهاي دیگرSFI یا.شده، دومین خود را خریداري کرده و سپس دومینهاي آن را بفروشید

.بهترینها به شمار میروند

در قـسمت آمـوزش   بخش نتورك مارکتینگ یا مولتی لول مارکتینگتوصیه میکنم براي آشنایی بیشتر با مولتی لول مارکتینگ،

.یگان کسب درآمد از اینترنت را مطالعه نماییدرا

گیـریم کـه چطـور بـراي     در ادامـه یـاد   .  نمودیمیاینجا سایت خود را راه اندازي کردیم و آن را براي کسب درآمد سفارشخب تا

.سایت خود بازدید کننده جذب کنیم
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.مرکز نیاز به بازدید از سوي مشتریانمان داردحاال این. کز کسب و کار اینترنتی ما در گامهاي قبل آماده شدیا در واقع مرسایت

  هدیه دادن به بازدید کنندگان سایت

به صورت رایگان به بازدیدکننـدگانتان  راه براي جذب بازدیدکننده این است که چیزهاي مربوط به موضوع سایت خود رابهترین

در خبرنامـه سـایت   البته به شرطی که. الکترونیکی را به رایگان به بازدید کنندگانتان اهدا کنیدثالً می توانید یک کتابم. بدهید

. مفید داشته و در آن محصوالت خود را هم معرفی کـرده باشـید  دقت کنید تا این کتاب اطالعاتی. شما یا خود سایت عضو شوند

.چیزهاي رایگان استقبال می کننداز) همه: دقت کنید(همه .  رایگان، جذاب نخواهد بوداندازه خدمات و محصوالتهیچ چیز به

جوابی منطقی داشـته باشـد در غیـر ایـن     هدیه دادن چطور می تواند باعث افزایش بازدید شود؟ سئوال مهمی است که بایدخب

در (دیـد  ر کلمات کلیدي گوگل می اندازیم؛ خـواهیم نگاهی به ابزا: اما جواب. پیدا کردصورت نمیتوان توجیهی براي هدیه دادن

 "مجـانی "ماه گذشته جستجو شده اسـت، همینطـور لغـت     بار در368000 به تنهایی "رایگان"که لغت ) زمان نوشتن این مقاله

 بـراي  ایـن پتانـسیل  از. تقاضاي بسیار باالیی براي مطالب و خدمات و محـصوالت رایگـان وجـود دارد    بار و این یعنی110000

.جذب افراد به سایت خود استفاده کنید

آن را دانلود می کننـد، دیگـران را نیـز از    دیگر با فراهم کردن هدیه اي رایگان و با ارزش، باعث می شوید تا کسانی کهاز طرف

از سایت خـود در   که شمابدین ترتیب و با توجه به لینکهایی. خود را براي آنها ارسال نمایندآن باخبر ساخته یا نسخه دانلود شده

.شد که پتانسیل بازدیدهاي چندباره از سایتتان را خواهند داشتهدیه تان گنجانده اید، افراد دیگري به سایت شما وارد خواهند

.کتاب الکترونیکی رایگان شما در واقع جذب کننده بازدیدکنندگان از سراسر دنیا خواهد بود اگر که ارزش مطالب آن باال باشد

  سایت یا بالگ خود را بهینه سازي کنید

نخـست موتورهـاي جـستجو، بـا     از بهینه سازي، پروسه اي است که طی آن صفحات سایت براي ظاهر شـدن در نتـایج  منظور

 SERP: Search).است SERP از بهینه سازي، رسیدن به اوایلپس هدف. استفاده از تکنیکهایی خاص، بهینه می شوند
Engine Result Page)

با ایـن حـساب شـما    . عالئق صحبت کردیمخاطر دارید که در قسمت نخست آموزش راه اندازي کسب و کار اینترنتی، دربارهبه

گـرفتن از  براي پیشی. اما قطعاً رقبایی در این موضوع خواهید داشت. عالقه تان داریداآلن سایتی تخصصی درباره موضوع مورد

بهینه سازي سایت براي موتورهاي جـستجو،  . بهینه کنیدکرده و آن را براي موتورهاي جستجواین رقبا باید روي سایت خود کار 

.بررسی شده است، حتماً مطالعه کنید ترافیک اینترنتی|سئو در بخش

جستجو خواهند آمد پـس سـئو را جـدي    موتورهاي بازدید کنندگان سایت شما، از% 80نکته را به یاد داشته باشید که بالغ بر این

.بازدیدکننده را جذب نماییدبگیرید تا بیشترین تعداد ممکن

  کنیدنتبلیغات اینترنتی را فراموش 

.با تبلیغات می توانید به مشتریان اعالم وجود کنید. کسب و کار اینترنتی هم مثل هر بیزینس دیگري، نیاز به تبلیغات دارد

جستجو، می توانـد بازدیدکننـده بـسیاري    ید که خود همین نکته در کنار بهینه سازي آن براي موتورهايسایتی پرمحتوا دارشما

وبالگهـا، بـه   تنها به همین مورد بسنده کنید که داشتن بک لینکهاي مناسب از دیگر سایتها یااما نباید. براي شما به ارمغان آورد

همچنـین تبلیغـات بنـري هـم راه مناسـبی جهـت دریافـت         . خواهـد آورد خودي خود، بازدیدکننده خوبی براي شما بـه ارمغـان  

.بازدیدکننده است
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١١

قطعـاً افـرادي کـه بـه دنبـال آن      . کنیـد سایت خود را در نظر داشته و با توجه به آن، در جوامع مجازي و فرومها فعالیتموضوع

.دست نخواهند دادموضوع باشند، سایت پرمحتواي شما را از

ایـن کـار را ادامـه    اشید که هر چقدر تبلیغ کنید و بر غناي مطالب سایت بیافزایید، کم است و باید به طـور مـداوم  به یاد داشته ب

.دهید

.، می توانید بازدیدکننده زیادي جذب کنید!)که به ظاهر تنها سه روش بودند(با این روشها 

  

ایـن سـایتها دو حالـت دسـتی و     : اسـت فیک اکسچینجسایتهاي تراالبته یک روش جالب افزایش بازدید کننده، استفاده از

سایت شما که در یک سایت واسط ثبت شده است، بازدید می کند و در برابر دیگراندر حالت دستی، یک نفر از. اتوماتیک دارند

بـر بـا همـان    هـر بازدیـد امتیـازي دارد کـه برا     .هم از سایت او که در همان سایت واسط به ثبت رسیده، بازدید انجام می دهنـد 

سایت شما صورت خواهد پس به ازاي هر بازدید، بازدیدي یا بازدیدهایی از. بازدید به عمل می آیدامتیازات از سایت بازدیدکننده

(manuel traffic exchange) .گرفت و این یعنی ترافیک اکسچینج دستی

البته نیازي نیست به صورت دستی ایـن کـار را    می کنیدحالت اتوماتیک، شما وارد سایت واسط شده و شروع به بازدید سایتهادر

در برابـر  یک کلیک از سوي شما شروع به بازدید از سایتهاي ثبت شده در سیستم می کنـد و انجام دهید که خود سیستم تنها با

ا هم بازدید اتوماتیـک صـورت   سایتها بدست می آورید، از سایت شمتعداد بازدیدها و احتماالً با توجه به امتیازي که شما از بازدید

.از کامپیوترهاي دیگر اعضاي سیستممیگیرد البته

بـراي ادامـه راه حتمـاً بخـشهاي     . گرفتیـد هم بازدید کننده؛ تا اینجا تمام چیزهایی که براي شروع الزم داشـتید را فـرا  خب این

.را بررسی کنیدآموزش رایگان کسب درآمد از اینترنتمختلف سایت مخصوصاً بخشهاي مختلف
  

  

  
  

  

  
  

 است و  و بهروز مهندس زادهnet.edu84کلیه حقوق این مجموعه متعلق به 

هرگونه کپی برداري از آن بدون اجازه نویسنده، غیرمجاز بوده و مشمول پیگرد 

  .خالق نشانه اصلی انسانیت استرعایت ا. قانونی خواهد بود

  .استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز است

  .می توانید از این کتاب پرینت گرفته و استفاده کنید
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كسب درآمد از اينترنت و داشتن درآمد اينترنتي، يكي از بهترين و هوشمندانه ترين انتخابها براي رهايي از دردسرهاي مالي و رسيدن به استقلال مالي است. اما راه اندازي كسب و كار اينترنتي كار ساده اي نيست و البته كه نياز به آموزش دارد. در اين مجموعه، قصد آموزش كسب درآمد از اينترنت در ايران را دارم.

علاقه، شرط اول كسب درآمد از اينترنت


به عنوان نخستين قدم در راه اندازي كسب و كار اينترنتي، بايد علايق خود را بيابيم. بايد ببينيم چه موضوعاتي در زندگي ما وجود دارد كه واقعاً به آنها علاقه منديم و دوست داريم درباره آنها تحقيق كرده و چيزي بنويسيم. مهمترين دليل براي اين كار اين است كه مسيري كه قصد حركت در آن را داريم يعني راه اندازي كسب و كار اينترنتي، به هيچ وجه مسيري هموار و راحت نيست و قطعاً با مسائل و مشكلات مختلفي در طول راه برخورد خواهيم كرد. اگر در حال كار روي موضوعي باشيم كه صرفاً به خاطر اينكه حدس ميزنيم مخاطب زيادي دارد؛ انتخاب شده است، ديري نخواهيد پاييد كه همين مشكلات بين راه، ما را از ادامه مسير باز مي دارد. چرا كه موضوع مورد فعاليت ما، چيزي نيست كه واقعاً علاقه اي به آن داشته باشيم پس رها كردن آن بسيار آسان است و اين يعني برداشتن يك گام به عقب... . به همين دليل انتخاب موضوع مورد علاقه شما، گامي كليدي در شروع كسب درآمد از اينترنت است. توجه داشته باشيد هرچقدر هم كه موضوع انتخابي شما خاص باشد، باز هم هستند افرادي كه در پي آن باشند. پس فقط به اين نكته دقت نماييد كه كار را با علائق خود شروع كنيد. اما سئوال مهم: چطور علايق خود را بيابيم؟


يافتن علايق كاري


مسلماً موضوعات مورد علاقه براي هر شخص بي شمار است. اما براي ساختن كسب و كار اينترنتي و رسيدن به درآمد اينترنتي بايد روي اصلي ترين موضوع مورد علاقه خود كار كنيم. اما چطور مي توان اين اصلي ترين را پيدا كرد؟ براي اين كار پيشنهاد ميكنم اينگونه عمل كنيد: كاغذي برداشته و تك تك موضوعات مورد علاقه خود را بر آن بنويسيد. روي آنچه مي نويسيد خوب فكر كنيد و ببينيد مثلاً اگر امروز آخرين روز زندگي شما باشد، به كدام يك مي پرداختيد؟ جواب اين سئوال موضوع اصلي مورد علاقه شماست.


براي مثال نتيجه افكار من را در نظر بگيريد (البته فقط براي مثال):


· نويسندگي

· اينترنت

· پول

· اقتصاد

· تحقيق درباره كسب و كارهاي اينترنتي

· فوتبال

· لپ تاپ

· كتاب

· برنامه نويسي

· طراحي


خوب فرض مي كنيم امروز آخرين روزي است كه مي توانم زندگي كنم، من بدون شك به دنبال تحقيق درباره كسب و كارهاي اينترنتي ميرفتم. پس اين موضوع، علاقه ي اصلي من است. با اين حساب مي دانم كه از اين به بعد بايد مطالبي درباره كسب درآمد از اينترنت و درآمد اينترنتي بنويسم.


كسب و كار اينترنتي موفق و تمركز روي يكي از علايق


در قسمت قبل متوجه شديد كه عرض كردم روي يكي از موضوعات مورد علاقه خود تمركز كنيد و درباره آن بنويسيد اما چرا؟ مطلب مهم در اين زمينه اين است كه مثلاً فردي كه به دنبال كسب اطلاعات درباره كسب و كارهاي اينترنتي به سايت من مي رسد، مطمئناً دوست ندارد در مورد پوست مطلبي مطالعه كند. يعني اولين دليل براي اين كار، توجه به بازديد كننده و نياز اوست. اگر بازديد كننده وارد سايتي شود كه در مورد هر موضوعي اندك اطلاعاتي داده بهتر است يا اينكه وارد سايتي شود كه درباره موضوع مدنظر وي، اطلاعات كامل و جامعي ارائه كرده؟ در كدام حالت، احتمال بازگشت بازديدكننده وجود دارد؟ من كه فكر ميكنم در حالت دوم (و البته تجربه هم اين مطلب را ثابت كرده است).


ملزومات كسب درآمد از طريق اينترنت


خب تا اينجا فهميديم كه ميخواهيم در مورد چه چيزي بنويسيم. اما حالا بايد ابزار كار خود را آماده كنيم تا نوشته ها را به فضاي اينترنت منتقل كنيم. اولين چيزي كه لازم داريم، كامپيوتر و اتصال اينترنت است حالا يا از كافي نت يا هم داخل منزل. به هر حال، پيشنهاد ميكنم براي صرفه جويي در هزينه هاي اينترنت و تلفن، حتماً از اينترنت اي دي اس ال استفاده كنيد. و البته اگر در منزل كامپيوتر نداريد، نيازي به تهيه يك سيستم حرفه اي نيست، يك سيستم معمولي هم كار شما را راه مي اندازد. البته كافي نت هم اگر هزينه زيادي نداشته باشد، كافي است.


بسيار عالي، تا اينجا گام اول را به خوبي كامل كرديم، حالا زمان رفتن سرغ گام بعدي است. جايي كه ياد ميگيرم محلي مناسب در سطح اينترنت براي خود دست و پا كرده و مطالب تهيه شده درباره موضوع مورد علاقه مان را در آن قرار دهيم.


(توجه داشته باشيد كه رعايت تك تك نكات براي موفقيت الزامي است و البته كه موفقيت، صبر لازم دارد. پس صبور باشيد.)

نوشتن و آماده كردن مباحث يك بحث است و داشتن جايي براي انتشار آنها روي اينترنت بحثي ديگر. براي انتشار مطالب خود روي اينترنت، دو راه داريم: 1. راه اندازي سايت يا بلاگ شخصي. 2. استفاده از ساير سايتها و بلاگها


راه اندازي سايت يا بلاگ شخصي

سايت يا بلاگ روي هاست شخصي به دليل بازتر بودن دست هنگام كار با آن، مناسب تر به نظر مي آيد. اما يك مسأله وجود دارد: براي داشتن سايت بايد هزينه كرد و اين كمي قضيه را پيچيده ميكند. البته مي توان بدون هيچ هزينه اي هم سايت داشت. اما چطور؟ با استفاده از بسته هاي مولتي مديا (چند رسانه اي) آموزش طراحي سايت. اين بسته ها به شما آموزش مي دهند كه چگونه در كمترين زمان ممكن وب سايت خود را طراحي كرده و آن را در سطح اينترنت منتشر كنيد. (البته به هر حال هزينه ثبت دومين و خريد هاست وجود خواهد داشت.) در زير چند نمونه از بهترين انواع اين بسته ها را مي بيند:


1. پياده سازي يك سايت زيبا در عرض چند دقيقه بدون نياز به يك خط برنامه نويسي!

2. نرم افزار حرفه اي طراحي سايتهاي اينترنتي

3. هزاران سورس، اسكريپت و سيستم مديريت وب همه در بسته كامل طراحي سايت 2010

4. با كمترين هزينه سايت دلخواه خود را راه اندازي كنيد - مجموعه كامل طراحي سايت و فروشگاه اينترنتي

5. آموزش طراحي سايت در منزل

6. آموزش طراحي سايتهاي حرفه اي تمام فلش

7. مجموعه كامل طراحي سايت با حجمي بالغ بر 36 گيگا بايت

البته اگر مي توانيد از پس هزينه هاي طراحي سايت برآييد، ديگر نيازي به تهيه اين بسته ها نداشته و مي توانيد هزينه طراحي سايت خود را به يك شركت طراحي سايت پرداخت كرده و سايت خود را آماده تحويل بگيريد.





در نمونه هاي فوق، سايت يا بلاگ شما روي هاست شخصي ايجاد ميشود كه توصيه اصلي من هم بر همين مورد است.


* آماده سازي وبلاگ روي سرويس دهنده هاي رايگان


سرويس دهنده هاي وبلاگ رايگان بسياري وجود دارند كه 4 مورد زير بهترين ها هستند (البته به نظر من):


1. http://www.mihanblog.com

2. http://www.blogger.com

3. http://www.persianblog.ir

4. http://www.wordpress.com

انتخاب نام دومين (دامنه: آدرس سايت) يا وبلاگ


منظور همان آدرسي است كه با تايپ آن در نوار آدرس مرورگرمان، سايت يا وبلاگ خود را باز مي كنيم. در زمان انتخاب نام دومين خود بايد به موضوع سايت توجه داشته باشيم؛ آدرس دومين يا وبلاگ بايد طوري باشد كه به موضوع سايت يا وبلاگ اشاره كند. البته اين نكته زماني اهميت مي يابد كه مطالب خود را به زبان انگليسي منتشر كنيم. با اين حساب وقتي سايتي انگليسي درباره ي پوست (skin) داريم، آدرسي مثل www.84edu.net آدرس مناسبي به شمار نمي رود و مثلاً www.skin.net به آن ارجحيت دارد. البته وقتي ميخواهيم نامي براي دومين خود انتخاب كنيم، احتمال اينكه آن نام و دومين قبلاً خريداري شده باشد بسيار بالاست. اينجاست كه بايد با استفاده از اطلاعات خود، دوميني خريداري كنيم كه باز هم با موضوع سايت ما ارتباط داشته باشد مثلاً skincaretips.net و آن قدر جستجو كنيم تا دوميني مناسب به دست آوريم. دقيقاً همين كار بايد در مورد وبلاگ هم انجام شود. يعني چه براي سايت و چه براي وبلاگ، بايد از كلمه كليدي اصلي خود در آدرس آنها، استفاده كنيم. البته باز هم تكرار ميكنم كه اين عمل فقط براي سايتهاي انگليسي لازم است و البته به تازگي براي فارسي هم ممكن شده اما با هزينه بسيار بالا!


در مورد سايتها و وبلاگهاي فارسي: نام را طوري انتخاب كنيد كه به راحتي در ذهن باقي بماند و به خاطر سپردن آن براي كاربر آسان باشد.

انتخاب كلمه كليدي مناسب براي سايت


مقاله ي با نام انتخاب كلمه كليدي مناسب براي سايت را مطالعه كنيد. بعد از انتخاب اين كلمه، بايد آن را در جاهايي از سايت يا وبلاگ به كار ببريد.


اما نكته اي بسيار مهم: اگر سايت شما به زبان انگليسي است، حتماً و حتماً و حتماً از كلمه يا عبارت كليدي اصلي خود در دومينتان استفاده كنيد. مثلاً اگر عبارت كليدي skin care tips for athletes را انتخاب كرده ايد، سعي كنيد نام دومين انتخابيتان شامل اين عبارت باشد يعني مثلاً نام skin-care-tips.net يا skincaretipsforathletes.net را برگزينيد.


معرفي سايت يا وبلاگ به موتورهاي جستجو


تا اينجا محلي براي انتشار مطالب خود در زمينه موضوع مورد علاقه تان در سطح اينترنت براي خود فراهم كرديم. اما اين به تنهايي كافي نيست. بايد افراد به سايت شما مراجعه كرده و از خدمات يا محصولات معرفي شده توسط شما استفاده كنند تا شما درآمد داشته باشيد. افراد براي حضور در سايت، بايد آن را پيدا كنند. بزرگترين منبع و البته مفيدترين آنها براي يك سايت، موتورهاي جستجو است. دليل آن هم كاملاً مشخص است: افرادي كه به دنبال جستجوي موضوعي خاص به سايت شما مي رسند، در واقع پتانسيل بسيار بالايي در استفاده از خدمات و محصولات ارائه شده توسط شما دارند چرا كه اين محصولات كاملاً مرتبط با موضوع مورد نظر آنها (بازديد كنندگان) مي باشد.


به همين دليل است كه موتورهاي جستجو و جايگاه و رتبه ي سايت در آنها، اهميت بسيار بالايي دارد. با اين حساب، بايد برنامه اي خاص براي معرفي و ارتقاء سايت خود در موتورهاي جستجو داشته باشيد. جهت معرفي سايت خود به سه تا از معروف ترين موتورهاي جستجو، از لينكهاي زير استفاده كنيد:


1. معرفي سايت به موتور جستجو گوگل:


در قسمت url آدرس صفحه اي كه ميخواهيد معرفي كنيد را بنويسيد (صفحه اصلي را وارد كنيد بهتر است)، در قسمت comment توضيخي مختصر از آدرسي كه وارد كرديد را اضافه كنيد و كد عكس را هم در كادر مربوطه وارد كنيد. سپس add url را كليك نماييد.


2. معرفي سايت به موتور جستجوي ياهو:


گزينه submit a website or webpage را انتخاب كنيد و آدرس كامل سايت يا وبلاگ خود را با پيشوند http وارد نماييد. سپس بايد با آي دي خود وارد شويد و در صفحه بعدي پيغام ثبت موفقيت آميز را مشاهده نماييد.


3. معرفي سايت به موتور جستجوي ام اس ان (MSN):


كد درون عكس را در كادر مربوطه وارد كرده و در قسمت type the url of your homepage آدرس صفحه اصلي سايت يا وبلاگ خود را بنويسيد. در پايان submit url را كليك كنيد.


اما اين روش شايد ماهها زمان ببرد تا سايت شما توسط موتورهاي جستجوي بزرگي مانند اين سه مورد، ايندكس (فهرست) شود. مسلماً همه ما به دنبال اين هستيم كه در حداقل زمان، سايت خود را در موتورهاي جستجو ببينيم. به اين منظور يك روش بسيار ساده وجود دارد: لينك. روباتهاي موتورهاي جستجو با ديدن لينك سايت شما، آن را دنبال كرده و به سايتتان مي رسند و آن را ايندكس مي كنند. پس سريع ترين راه براي ايندكس شدن توسط موتورهاي جستجو، اين است كه لينك سايت يا وبلاگ خود را در يك سايت يا وبلاگ پربازديد قرار دهيد. راههاي مختلفي براي قرار دادن لينك خود در چنين سايتهايي وجود دارد:


1. تماس با مدير سايت مقصد و دادن درخواست تبادل لينك.


2. نوشتن مقاله اي مرتبط با موضوع سايت يا وبلاگ خود و درج آن در يكي از سايتهاي مرتبط به همراه لينك سايت خود.


3. نوشتن مقاله در زمينه موضوع سايت و درج آن در سايتهاي آگهي رايگان نيز سايتهاي مخصوص درج مقاله به همراه لينك.


4. درج لينك سايت در يكي از سايتهاي پربازديد در قبال پرداخت پول.


با اين روش، سايت شما بسيار سريع تر از حالت عادي ايندكس شده و در نتايج جستجو ظاهر ميشود.


خب تا اينجا سايتي در زمينه موضوع مورد علاقه خود راه اندازي كرديم، در گام بعدي خواهيم آموخت كه از چه راهي از اين سايت پول در بياوريم.

روشهاي كسب درآمد از سايت يا وبلاگ

اولين نكته قابل ذكر در اين زمينه اين است كه روشهاي كسب درآمد از سايت، بسيار متنوع بوده و نمي توان هيچ محدوديتي براي آن قائل شد. اما جهت سهولت مي توانيد دسته بنديهاي زير را در نظر بگيريد.


كسب درآمد از طريق affiliate marketing يا همكاري در فروش

در اين روش كسب درآمد اينترنتي، شما به عنوان دارنده ي سايت يا وبلاگ، مي توانيد محصول مرتبط با موضوع سايت خود را تبليغ كرده و بدون نياز به هيچگونه دخالتي در امور نگهداري، بسته بندي، ارسال و تسويه حساب با مشتري، سود خوبي حاصل كنيد.


بهترين سيستمهاي همكاري در فروش براي كار معرفي مي شوند. جهت آغاز همكاري با هر يك روي لينك كليك كرده و فرم عضويت را پر كنيد:


· سيستم همكاري در فروش آنلاينر؛ همكاري در فروش خدمات وبسايت و هاستينگ

·  سيستم همكاري در فروش ايران ماركت سنتر

·  سيستم همكاري در فروش پايگان

·  سيستم هكاري در فروش فروتل

·  سيستم همكاري در فروش SFI: اين سيستم و اين شركت، غول صنعت affiliate marketing مي باشد كه بالغ بر 20,000 نوع محصول و سرويس مختلف براي فروش دارد. مي توانيد آنها را در اين آدرس مشاهده فرماييد. دقت داشته باشيد كه اين شركت بيشتر براي سايتها و وبلاگهاي انگليسي زبان مناسب است.


· معروف ترين سيستم همكاري در فروش براي هركسي كه ميخواهد ار طريق اينترنت، كسب درآمد نمايد البته براي غير ايرانيها و سايتهاي غير فارسي: clickbank




فرض ميكنيم شما در سيستم همكاري در فروش پايگان عضو شده ايد و سايتتان هم درباره لاغري و تناسب اندام است. با اين حساب مي توانيد محصولاتي مانند ميخواهم لاغر بمانم يا بدنساز همراه را در سايتتان بگذاريد. اينكه چگونه اين كار را انجام بدهيد بهتر است را مي توانيد در مقالات بخش affiliate marketing  يا همكاري در فروش بياموزيد.


بدون شك، همكاري در فروش يكي از بهترين روشها براي كسب درآمد از اينترنت و كار در منزل است.


كسب درآمد از طريق فروش محصولات خودتان

اين روش مي تواند سود بسيار بالايي براي شما به ارمغان آورد هرچند كه زحمت بيشتري هم دارد. مي توانيد با توجه به موضوع سايتتان كه از موضوعات مورد پسندتان بود، مبادرت به توليد محصولاتي نماييد كه در ارتباط با محصولات سايت هستند و با فروش آنها روي سايتتان، به كسب درآمد بپردازيد. براي مثال مي توانيد براي سايتي كه درباره نگهداري از حيوانات خانگي است، سي دي هايي توليد كنيد كه در آن نحوه نگهداري از نژادهاي مختلف سگ معرفي شده است. يا شايد سايتتان درباره موسيقي باشد؛ در اين حالت مي توانيد سي دي آموزش گيتار يا ويالن بسازيد و آن را روي سايت خود به فروش برسانيد. حتي مي توانيد درباره موضع سايت خود، كتابي بنويسيد و آن را بفروشيد! يك راه ديگر: موضوع مورد علاقه شما، احتمالاً باعث شده تا وسائلي در ارتباط با آن خريداري كنيد، مثلاً گيتار بخريد يا يك سري كتاب در زمينه فلسفه. مي توانيد همين اجناس دست دوم خود را نيز روي سايتتان بفروشيد.


هر نوع كالايي كه قصد فروشش را بكنيد، براي اين روش تفاوتي ايجاد نميكند و به هر حال با فروش محصولات خودتان، سود بسيار خوبي در انتظارتان است. اما فراموش نكنيد كه سود بيشتر تلاش بيشتر هم ميخواهد.


كسب درآمد از طريق سيستمهاي كليكي پرداخت در برابر كليك (PPC) :

منظور، قراردادن كدهاي تبليغاتي سايتهايي است كه به اين منظور ايجاد شده اند كه در زبان فارسي معروف ترين آنها، اكسين ادز است. البته مطمئناً هيچ سيستم پرداخت در برابر كليكي به اندازه گوگل ادسِنس شهرت و اعتبار ندارد.اگر سايتي (يا وبلاگي) به زبان انگليسي داريد، سعي كنيد حتماً از گوگل ادسِنس استفاده كنيد و اگر سايت يا وبلاگ شما به زبان فارسي است، بايد قالب ابتدايي آن به يكي از زبانهاي مورد تأييد گوگل باشد تا بتوانيد از تبليغات آن در سايت خود بهره بگيريد.


نمونه سيستمهاي كليكي فارسي موفق:


1. ادگاه

2.  ادزسنتر24 

3.  anetwork

4.  اكسين ادز

كسب درآمد از طريق مولتي لول ماركتينگ (نتورك ماركتينگ)

يكي از بزرگترين بيزينسهاي قرن 21. براي آشنايي با نتورك ماركتينگ، حتماً مقاله نتورك ماركتينگ چيست را مطالعه كنيد.


نتورك ماركتينگ يا مولتي لول ماركتينگ، بيزينسي است با 70 سال سابقه كه متأسفانه در داخل ايران، خيلي به ندرت ديده شده است كه از اينترنت در جهت پيشبرد آن بهره گرفته شود. شما با توجه به موضوع سايتتان، مي توانيد با شركتهاي نتورك ماركتينگ كه محصولات مرتبط ارائه مي كنند، قرارداد بسته و از طريق سايت خود، مبادرت به فروش محصولات و ساختن شبكه فروش خود كنيد. براي مثال اگر درباره دومين و خدمات وب هاستينگ مينويسيد، مي توانيد در website.ws عضو شده، دومين خود را خريداري كرده و سپس دومينهاي آن را بفروشيد. يا SFI و يا بسياري شركتهاي ديگر. البته اين دو مورد از بهترينها به شمار ميروند.


توصيه ميكنم براي آشنايي بيشتر با مولتي لول ماركتينگ، بخش نتورك ماركتينگ يا مولتي لول ماركتينگ در قسمت آموزش رايگان كسب درآمد از اينترنت را مطالعه نماييد.


خب تا اينجا سايت خود را راه اندازي كرديم و آن را براي كسب درآمد سفارشي نموديم. در ادامه ياد گيريم كه چطور براي سايت خود بازديد كننده جذب كنيم.






سايت يا در واقع مركز كسب و كار اينترنتي ما در گامهاي قبل آماده شد. حالا اين مركز نياز به بازديد از سوي مشتريانمان دارد.

هديه دادن به بازديد كنندگان سايت

بهترين راه براي جذب بازديدكننده اين است كه چيزهاي مربوط به موضوع سايت خود را به صورت رايگان به بازديدكنندگانتان بدهيد. مثلاً مي توانيد يك كتاب الكترونيكي را به رايگان به بازديد كنندگانتان اهدا كنيد. البته به شرطي كه در خبرنامه سايت شما يا خود سايت عضو شوند. دقت كنيد تا اين كتاب اطلاعاتي مفيد داشته و در آن محصولات خود را هم معرفي كرده باشيد. هيچ چيز به اندازه خدمات و محصولات رايگان، جذاب نخواهد بود. همه (دقت كنيد: همه) از چيزهاي رايگان استقبال مي كنند.


خب هديه دادن چطور مي تواند باعث افزايش بازديد شود؟ سئوال مهمي است كه بايد جوابي منطقي داشته باشد در غير اين صورت نميتوان توجيهي براي هديه دادن پيدا كرد. اما جواب: نگاهي به ابزار كلمات كليدي گوگل مي اندازيم؛ خواهيم ديد (در زمان نوشتن اين مقاله) كه لغت "رايگان" به تنهايي 368000 بار در ماه گذشته جستجو شده است، همينطور لغت "مجاني" 110000 بار و اين يعني تقاضاي بسيار بالايي براي مطالب و خدمات و محصولات رايگان وجود دارد. از اين پتانسيل براي جذب افراد به سايت خود استفاده كنيد.


از طرف ديگر با فراهم كردن هديه اي رايگان و با ارزش، باعث مي شويد تا كساني كه آن را دانلود مي كنند، ديگران را نيز از آن باخبر ساخته يا نسخه دانلود شده خود را براي آنها ارسال نمايند. بدين ترتيب و با توجه به لينكهايي كه شما از سايت خود در هديه تان گنجانده ايد، افراد ديگري به سايت شما وارد خواهند شد كه پتانسيل بازديدهاي چندباره از سايتتان را خواهند داشت.


كتاب الكترونيكي رايگان شما در واقع جذب كننده بازديدكنندگان از سراسر دنيا خواهد بود اگر كه ارزش مطالب آن بالا باشد.


سايت يا بلاگ خود را بهينه سازي كنيد

منظور از بهينه سازي، پروسه اي است كه طي آن صفحات سايت براي ظاهر شدن در نتايج نخست موتورهاي جستجو، با استفاده از تكنيكهايي خاص، بهينه مي شوند. پس هدف از بهينه سازي، رسيدن به اوايل SERP است.(SERP: Search Engine Result Page)


به خاطر داريد كه در قسمت نخست آموزش راه اندازي كسب و كار اينترنتي، درباره علائق صحبت كرديم. با اين حساب شما الآن سايتي تخصصي درباره موضوع مورد علاقه تان داريد. اما قطعاً رقبايي در اين موضوع خواهيد داشت. براي پيشي گرفتن از اين رقبا بايد روي سايت خود كار كرده و آن را براي موتورهاي جستجو بهينه كنيد. بهينه سازي سايت براي موتورهاي جستجو، در بخش سئو | ترافيك اينترنتي بررسي شده است، حتماً مطالعه كنيد.


اين نكته را به ياد داشته باشيد كه بالغ بر 80% بازديد كنندگان سايت شما، از موتورهاي جستجو خواهند آمد پس سئو را جدي بگيريد تا بيشترين تعداد ممكن بازديدكننده را جذب نماييد.


تبليغات اينترنتي را فراموش نكنيد

كسب و كار اينترنتي هم مثل هر بيزينس ديگري، نياز به تبليغات دارد. با تبليغات مي توانيد به مشتريان اعلام وجود كنيد.


شما سايتي پرمحتوا داريد كه خود همين نكته در كنار بهينه سازي آن براي موتورهاي جستجو، مي تواند بازديدكننده بسياري براي شما به ارمغان آورد. اما نبايد تنها به همين مورد بسنده كنيد كه داشتن بك لينكهاي مناسب از ديگر سايتها يا وبلاگها، به خودي خود، بازديدكننده خوبي براي شما به ارمغان خواهد آورد. همچنين تبليغات بنري هم راه مناسبي جهت دريافت بازديدكننده است.


موضوع سايت خود را در نظر داشته و با توجه به آن، در جوامع مجازي و فرومها فعاليت كنيد. قطعاً افرادي كه به دنبال آن موضوع باشند، سايت پرمحتواي شما را از دست نخواهند داد.


به ياد داشته باشيد كه هر چقدر تبليغ كنيد و بر غناي مطالب سايت بيافزاييد، كم است و بايد به طور مداوم اين كار را ادامه دهيد.


با اين روشها (كه به ظاهر تنها سه روش بودند!)، مي توانيد بازديدكننده زيادي جذب كنيد.


البته يك روش جالب افزايش بازديد كننده، استفاده از سايتهاي ترافيك اكسچينج است: اين سايتها دو حالت دستي و اتوماتيك دارند. در حالت دستي، يك نفر از سايت شما كه در يك سايت واسط ثبت شده است، بازديد مي كند و در برابر ديگران هم از سايت او كه در همان سايت واسط به ثبت رسيده، بازديد انجام مي دهند. هر بازديد امتيازي دارد كه برابر با همان امتيازات از سايت بازديدكننده بازديد به عمل مي آيد. پس به ازاي هر بازديد، بازديدي يا بازديدهايي از سايت شما صورت خواهد گرفت و اين يعني ترافيك اكسچينج دستي. (manuel traffic exchange)


در حالت اتوماتيك، شما وارد سايت واسط شده و شروع به بازديد سايتها مي كنيد البته نيازي نيست به صورت دستي اين كار را انجام دهيد كه خود سيستم تنها با يك كليك از سوي شما شروع به بازديد از سايتهاي ثبت شده در سيستم مي كند و در برابر تعداد بازديدها و احتمالاً با توجه به امتيازي كه شما از بازديد سايتها بدست مي آوريد، از سايت شما هم بازديد اتوماتيك صورت ميگيرد البته از كامپيوترهاي ديگر اعضاي سيستم.


خب اين هم بازديد كننده؛ تا اينجا تمام چيزهايي كه براي شروع لازم داشتيد را فرا گرفتيد. براي ادامه راه حتماً بخشهاي مختلف سايت مخصوصاً بخشهاي مختلف آموزش رايگان كسب درآمد از اينترنت را بررسي كنيد.








كليه حقوق اين مجموعه متعلق به � HYPERLINK "http://84edu.net/about-us" ��84edu.net و بهروز مهندس زاده� است و هرگونه كپي برداري از آن بدون اجازه نويسنده، غيرمجاز بوده و مشمول پيگرد قانوني خواهد بود. رعايت اخلاق نشانه اصلي انسانيت است.


استفاده از مطالب تنها با ذكر منبع و نام نويسنده مجاز است.


مي توانيد از اين كتاب پرينت گرفته و استفاده كنيد.
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