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 کندمدیر آینده تقدیم می

 

رازهای فاش نشده میلیونرهای 

 کلیکی در ایران

 
ده میلیون تومان در  ساعت فعالیت مستمر 2-1روز با روزی  90چگونه در

 از یک کسب و کار اینترنتی درآمد داشته باشیم؟ هر ماه

 مؤلف : جعفرصادق پیران

 94 ماه انتشار: آبان

 ویرایش اول 
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 عنوان: رازهای فاش نشده میلیونرهای کلیکی در ایران
 ت مدیر آیندهیمؤسس سا و مؤلف : جعفرصادق پیران مدیر

 تخصص: مدرس و مشاور موفقیت، مدیریت، بازاریابی و بازاریابی اینترنتی 

 1394تاریخ انتشار: آبان ماه سال 

 برنامه ریزی و اجرا: سایت مدیر آینده

 و طراحی جلد: جعفرصادق پیران صفحه آرایی

 09147644789 - 04134401893تلفن تماس: 

 http://www.modireayandeh.comوب سایت : 

 piran.js@gmail.comآدرس ایمیل :

 حفوظ است.تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر م
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 مقدمه 

بازاریابی و  مدیریت، جعفرصادق پیران مدیر و مؤسس سایت مدیر آینده هستم که در زمینه موفقیت، من

در این مجموعه آموزشی سایت مدیر آینده، که به صورت پردازم. تی به مشاوره و آموزش میبازاریابی اینترن

های اینترنتی و وکاراندازی کسبه طراحی و راهساله که ب 8حدود تهیه شده است،  PDFکتاب الکترونیکی 

و همیشه بهترین موقعیت را در آن سال درکسب و کار متفاوت فعالیت کردم  18آفالین پرداخته و خودم نیز 

در زمینه کسب و کار تمامی مراحلی که خودم م و اهرسته از بازار به واسطه اطالعات به روز بدست آورد

م را با جزئیات توضیح خواهم داد ادهرسیدرآمد میلیونی از این طریق م و به اربه کردهتج در دو سال  اینترنتی

های ساده را طی کنید و درآمدزایی خودتان را شروع  کنید تا مند نیز بتوانید این گامتا شما دوستان عالقه

های د که کسب و کارهمچنین بدانیفردایی روشن برای کشور عزیزمان ایران و همه جوانانش داشته باشیم، 

هایتان کمک خواهد کرد هر چند های آفالین شما را در رسیدن به رویااینترنتی بهتر و سریعتر از کسب و کار

 28تا  16دقیقه در آمریکا یک فرد بین  4جالبه بدانید که در کمتر از در این زمینه هیچ اطالعاتی ندارید، 

پیوندد پس چنین فرصتی در اختیار همه شما دوستان قرار ن میساله به جمع میلیونرهای اینترنتی و آنالی

اید از شما دوست عزیز که در ها را آزمودید و به نتیجه مطلوبی نرسیدهدارد پس اگر تا به حال تمامی روش

هایی که به آن اشاره دقیقه وقت بگذارید و به تمامی ایده 15حال مطالعه این کتاب هستید تقاضا دارم که 

اید گوییم که راهی که ششود تمرکز نموده و کمی به آن بیاندیشید. من با یقین به شما دوست عزیزم میَمی

کنم که شما با روزی یک ساعت فعالیت در طی بیش از دو سال برای خودم به طول انجامیده و تضمین می

سال آزمودم تا بهترین و  2هایی را که در میلیون تومانی دست یابید. تمامی راه 10روز به این درآمد  90

 دهم اما شایدتواند آینده کسب و کاری شما را تضمین کند در اختیارتان قرار میترین روشی که میسریع

 دهید؟ ها را در اختیار دیگران قرار میخیلی از دوستان بگویند که چرا شما این آموخته

کنم قرنی که من و شما در آن قرار یبه خدمت شما دوست عزیزم در همین جا با قاطعیت تمام عرض م

مان به واسطه های فراوانی به ذهنایم بهترین زمان و فرصت را در اختیار ما قرار داده که هر روز ایدهگرفته

ظهور عصر اطالعات رسیده و اگر تا شش ماه به کار گرفته نشود فرد دیگری آن را پدید آورده و لذت استقالل 

 هایهایی که از منابع جدید اینترنتی به صورت مقالهمن هر روز به واسطه آموزش مالی را خواهد چشید، پس

ها دسترسی دارم و نیازی به گذارم به آنهای آنالین که روزانه حداقل دو ساعت وقت میروز دنیا یا آموزش

ها کند و آنر میهای جدیدی برای تولید اطالعات به ذهنم خطوایدهحفظ این راز و اطالعات ندارم و هر روز 

 . گیرمرا حتمن به کار می

ده مطرح شها ها و مشاورهچه در کارگاهدر پایان این کتاب الکترونیکی سواالتی که تا به حال از طرف دوستان 

 دهم که شما درک مناسبی از کسب و کار اینترنتی داشته باشید.را به طور مفصر توضیح می
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 دوست و همراه گرامی سایت مدیر آینده باشدبرخی از سواالت که شاید سوال شما 

 

 ای به فروش و بازاریابی اینترنتی ندارم؟چرا کسب و کار اینترنتی را باید شروع کنم من عالقه

 اندازی کنیم؟ کسب و کار اینترنتی خود را راهچگونه 

 هایی داریم؟نیاز به چه مهارت

 وع کنم؟توانم این کار را شرای ندارم آیا میمن هیچ ایده 

ام و صاحب سایت هستم ولی اصال فروش ندارم و یا فروش هایی برای فروش تولید کردهمن محصول

 توانم این مسأله را حل کنم؟کمی دارم چطور می

خواهم برای افزایش درآمد و فروش خود از بازاریابی اینترنتی نیز من کسب و کار آفالین دارم ولی می

 ست، چنین امکانی برایم فراهم هست؟ استفاده کنم آیا این ممکن ه

 این دغدغه خیلی از افراد هست که از طریق ایمیل دوستان محترم سایت مدیر آینده 

piran.js@gmail.com َشود و خیلی سواالت که در پایان یا در جلسات کارگاه و مشاوره از من پرسیده می

 پاسخ خواهم داد. به همه آنها
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بازرگانی یا خدماتی و تولید نیاز به چه چیزهایی  اندازی یک فروشگاه، شرکتبرای راه

 داریم؟

 میزان مشخص سرمایه اولیه .1

 مکان و موقعیت مناسب برای شروع به کار .2

 نیروی انسانی کارآمد  .3

 اعتبار در بازار .4

 مهارت یا محصول خاص جهت تولید و فروش .5

 ین بین رقبارقابت سنگ .6

 های جاریحقوق کارکنان و هزینه .7

 تامین مواد اولیه و کاالها .8

 مشکالت تحریم بانکی برای صادرات و واردات .9

 مشکل در چک برگشتی خودمان یا مشتریان .10

 کالهبرداری و سوء استفاده از مال مردم .11

 تورم، کمبود نقدینگی و وام  .12

مواجه بودم و پر از ریسک سال با آن  18در طول این  این موارد مشکل خیلی از افراد هست، که خودم هم نیز

هست. به طور قاطع و یقین خدمت شما عزیزان باید مطرح کنم که شما در تولید اطالعات نیاز به یک سرمایه 

توانید سایر لوازم و تجهیزات آورید میخیلی خیلی کمی دارید و در ادامه با استفاده از درآمدی که به دست می

کار را تهیه کنید. فقط تنها چیزی که الزم دارید فقط و فقط باید تصمیم بگیرید که کسب و کار  این کسب و

 تان قدم بردارید.مالی اندازی کنید و مصمم به سمت اهدافآنالین خودتان را راه

 

 

هست و  اما شاید بپرسید از کجا بدانیم که چنین پتانسیل و درآمدی در اینترنت نهفته

 ند به آن دسترسی داشته باشند؟توانهمه می

سبت به ن یبتوانید دید بهتر، تا کنمکمک میو محکم به شما دوستان عزیز سایت مدیرآینده با دالیل روشن 

این موارد را بررسی کنید و منابعی را که  یقضیه داشته باشید. فقط تنها خواهشی که دارم با دقت تماماین 

خورد میی کنید قبل از اینکه به یقین برسید که این کار به درد شما شود را با دقت بیشتری بررسمطرح می
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جدیدی  ها را قبال دیگران به کار بستند و دیگر ایده؟ تمامی ایدهه یا حقیقتیا خیر؟ آیا درآمد اینترنتی دروغ

ه راه یا فکر کردن ور بودند و مرا از ادامدانید تمامی این افکار هم در ذهن من نیز غوطهبرایم نمانده است؟ می

به آن چندین بار منصرف کردند حتی این طور بگویم که اطرافیانم مرا طرد نمودند ولی با وجود این همه 

 کردم و نسبتمشکل باز هم تسلیم نشدم و روزانه به طور مرتب از منابع خارجی و داخلی اطالعات کسب می

رسیدم که به طور یقین به شما دوستان سایت مدیر  تا به جایی نمودم.به اطالعات به دست آمده، اقدام می

 شود.کنم که این واقعیت داشته و روز به روز بردرآمدم افزوده میآینده اعالم می
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 های خارجی که درآمد میلیارد دالری دارند:بررسی سایت

 سایت آمازون  -1

 دالر 1084دالر، هر ثانیه  34٬204٬000٬000ساالنه 

 تجارت الکترونیک شرکتخواهم به بررسی آن بپردازم سایت آمازون هست، که یک تی که میاولین سای

 .تأسیس شد ایالت واشینگتن، سیاتل ، در شهرجف بزوستوسط  1994 است، که در سال آمریکایی

 

 

ه است و هم با فروش آنالین کتاب کار خود را شروع کرد 1995، سایتی که در سال (Amazon)آمازون 

نفر کارمند در سراسر دنیا دارد، هنوز هم با اختالف خیلی زیاد پردرآمدترین فروشنده  34000اکنون حدود 

  .داردآنالین است و در بین تمام سایت های وب هم باالترین درآمد را 

معموال هر نوع کاالیی را که بخواهید می توانید در آمازون پیدا کنید و با توجه به نمایندگانی که در کشورهای 

گوناگونی مانند انگلستان، اتریش، ژاپن و چین دارد، دیگر نمی توان آمازون را صرفا فروشگاهی آنالین دانست. 

و  IMDB ،Zappos ،Lovefilm ی قدرتمندی همچوندر واقع آمازون رئیس خانواده بزرگی است که اعضا

Alexa دارد. بهترین فروشگاه اینترنتی بعد از آمازون، کمتر از یک چهارم آمازون درآمد دارد! 

 

 

 :گوگل -2

 دالر 929دالر، هر ثانیه   29،321،000،000ساالنه 
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ر برابر آنها رشدی خیره کننده گوگل کارش را دیرتر از رقیبانی مانند مایکروسافت و یاهو شروع کرد، اما د

داشت. توانایی اصلی گوگل در ایجاد سریع سرویس های بسیار پرطرفداری مانند گوگل پالس است تا به جنگ 

 .رقیبان بزرگی مانند فیس بوک برود

گوگل دوست دارد در کار همه دخالت کند؛ شبکه اجتماعی برپا می کند، سیستم عامل می سازد و با برند 

افزارهای رایانه ای و الکترونیکی عرضه می کند. با این حال هنوز هم درصد خیلی زیادی از  خودش سخت

درآمد گوگل، از موتور جست و جوی این سایت به دست می آید و پس از آن، از راه تبلیغات گوناگون در سایت 

 .های زیرمجموعه اش

3- eBay   

 

 دالر 290دالر، هر ثانیه   9٬156٬000٬000ساالنه 

 
 

 1995که به عنوان بهترین جایگزین برای فروشگاه های آنالین سنتی شناخته می شود، در سال  eBayسایت 

ایجاد شد. در این سایت، هر کس می تواند کاالهای نو یا دست دوم یا محصوالت « پی یر امیدیار»توسط 

  .تولیدی خود را مستقیما به خریداران نهایی عرضه کند و به فروش برساند
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شرکت را از صاحبانش  35سال گذشته  13برای اینکه در اینترنت بی رقیب باقی بماند، در  eBay تسای

حراجی آنالین در آمریکا، کره جنوبی، هندوستان و فرانسه هم دیده می شود.  6خریده است که در این بین 

 .خته می شودبه این ترتیب این سایت با اختالف بسیار زیاد، بزرگترین حراجی آنالین جهان شنا

 

 :یاهو -4

 

 دالر 200دالر، هر ثانیه    6،324،000،000 ساالنه

 
 

سال از گوگل بزرگتر است و خدمات بسیار بیشتری نسبت به گوگل ارایه می دهد. در واقع یاهو هنوز  2یاهو 

آن  آمدهم بزرگترین پرتال اینترنت به شمار می رود و درآمد هنگفتی هم دارد، با این حال می بینید که در

  .چقدر با گوگل فاصله دارد

)زمان تاسیس(  1995یاهو عالقه عجیبی دارد که همه جور سرویس اینترنتی ارایه دهد، به همین دلیل از سال 

درصد کل جست و جوهای  82شرکت ریز و درشت را خریده است. در حالی که گوگل  60تا به حال، بیش از 

درصد است. بنابراین واضح است که درآمد کالن یاهو  6هو فقط وب را به خود اختصاص داده است، سهم یا

 .مارش استست و جو، بلکه از سرویس های بی شبرخالف گوگل نه از ج

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com

http://modireayandeh.com/miluoner
http://modireayandeh.com/miluoner
http://bartarinha.ir/


 رازهای فاش نشده میلیونرهای کلیکی در ایران                                                                                                       12

 

 باشد، هرگونه کپی، برداشت از آن موجب پیگرد قانونی خواهد شد.می سایت مدیر آیندهتمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

 

 :علی بابا -5

 دالر 176دالر، هر ثانیه 3٬557٬600٬000 ساالنه 

 
 

 Business-to-Business (B2B) با اختالف زیاد برترین و پرطرفدارترین سایت (Alibaba) علی بابا

کشور جهان، دور هم جمع شده اند.  240دنیاست، مکانی که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان از بیش از 

  .تخصص علی بابا، ایجاد ارتباط ساده بین خریداران و فروشندگان در سراسر جهان است

مخصوص خرید  AliExpress در حالی که این سایت روی صادرات و واردات کالن تمرکز دارد، برادر کوچکش

کشور جهان دارد و   240میلیون عضو در بیش از  65و فروش های کوچکتر طراحی شده است. علی بابا 

نقطه از جهان فعال هستند. بی دلیل نیست که این سایت هم اکنون  70دفترهای گوناگون آن در بیش از 

 .پیشروِ تجارت آنالین کاال در جهان به شمار می رود

 

6-  Expedia, Inc 

 دالر 106دالر، هر ثانیه   3،348،000،000ساالنه 

 
 

به عنوان یکی از بخش های جانبی مایکروسافت آغاز به کار کرد و به مرور و با در  1996این سایت در سال 

www.takbook.com

www.takbook.com

http://modireayandeh.com/miluoner
http://modireayandeh.com/miluoner
http://bartarinha.ir/
http://bartarinha.ir/


 رازهای فاش نشده میلیونرهای کلیکی در ایران                                                                                                       13

 

 باشد، هرگونه کپی، برداشت از آن موجب پیگرد قانونی خواهد شد.می سایت مدیر آیندهتمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

 

، به Tripadvisor و Hotels.com اختیار گرفتن سایت های بسیار معتبر و پرطرفدار سیر و سفر، مانند

 .در زمینه صنعت گردشگری و سفر بدل شدموفق ترین سایت 

دهد به هزاران سایت کوچکتر امکان می آن است که  Affiliateترین منابع درآمد این سایت، شبکهیکی از برزگ

سال فعالیت  15را بفروشند و سهمی از فروش به دست آورند. این سایت در طی بیش از  Expedia خدمات

رنت برای تهیه کردن موارد مورد نیاز برای سفر )مانند رزروکردن هتل، خود، به نخستین مکان کاربران اینت

گرفتن بلیت هواپیما و ...( بدل شده است و موفق ترین سایت در زمینه صنعت سیر و سفر نیز به شمار می 

 .رود

 

7- Priceline 

 

 دالر 97دالر، هر ثانیه 3٬072٬240٬000ساالنه 

 
 

موفق در صنعت سیر و سفر محسوب می شود، ساده سازی در فروش ، که دومین سایت Priceline کار اصلی

بلیت هواپیما، رزرو هتل، کرایه کردن ماشین، بسته های مسافرتی و سفرهای دریایی است.شهرت اصلی این 

  .ستا سایت به دلیل سیستم قیمتت را بگو

 ی کند اما هیچ کنترلی رویدر این سیستم، مسافر قیمت، سطح سرویس و مکان مورد نظر را به سایت اعالم م

مواردی مانند هتل محل اقامت یا برنامه سفرش ندارد وتمام اینها پس از به پایان رسیدن خرید فاش می شود 

و کاربر امکان پس دادن موارد خریداری شده را ندارد! به نظر عجیب و غیرمنطقی می آید، با این حال این 

 .ا کرده و درآمد کالنی هم داردسایت با همین سیستم خود شهرت بسیاری پید
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8- AOL 

 دالر 77دالر، هر ثانیه  2،417،000،000ساالنه 

 
 

کارش را شروع  America Online ، با نام1991یکی از قدیمی ترین سرویس های اینترنت است که در سال 

رهای آنالین آن به دلیل مجموعه نرم افزا AOL تغییر نام داد. شهرت اصلی AOL به نام 2006کرد و در سال 

میلیون کاربر برای دسترسی به خدمات گوناگون  30، بیش از AOL است، نرم افزارهایی که در زمان اوج

  .اینترنت از آنها استفاده می کردند

را با  2010هنوز هم جزو پولسازترین سایت های اینترنت است اما اگر درآمد این شرکت در سال  AOL گرچه

یسه کنید می بینید که در حال حاضر درآمد شرکت به یک سوم رسیده است و این آن مقا 2006درآمد سال 

نرم افزارهای از مد افتاده اش است که نتوانسته اند پا به  AOL روند نزولی همچنان ادامه دارد. مشکل اصلی

 .پای پیشرفت های سریع دنیای مجازی پیش بروند

 

9- NetFlix 

 

 دالر 68یه دالر، هر ثان  2٬160٬000٬000ساالنه 

 
 

شروع کرد و کاربران  1997کارش را در سال  NetFlix کار اصلی این سایت، کرایه دادن فیلم است. سایت
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، تماشا DVD سایت می توانند با خرید اشتراک، فیلم های جدید و قدیمی را به شکل استریم یا کرایه کردن

اکنون  NetFlixشرفت فناوری های اینترنت، کنند. به لطف درآمد فراوان این سایت در آمریکا و البته پی

  .خدمات خود را در سراسر جهان ارایه می دهد

کاربران سایت با پرداخت حق اشتراک، بر اساس نوع اشتراک خریداری شده، می توانند چند فیلم را تا هر 

 ی توانند به همانزمان که بخواهند از سایت دریافت کنند و پیش خود نگه دارند. بعد از پس دادن فیلم ها م

 .همین سیستم اشتراکی آن است NetFlixتعداد فیلم جدید دریافت کنند. دلیل اصلی محبوبیت 

 

 :فیس بوک -10

 

 دالر 63دالر، هر ثانیه   2،000،000،000ساالنه 

 
 

پر سروصداترین سایت سال های اخیر، جوان ترین شرکت در میان فهرست پول سازهای اینترنت است، سایتی 

افتتاح شد و اکنون  2004فیس بوک در سال  !از روی داستان زندگی موسس اش فیلم هم ساخته اند که حتی

  .میلیون عضو فعال از سراسر دنیا دارد 750

بود، اکنون جوان ترین میلیاردر دنیاست و هیچ حرکتش از دید دوربین  بوکمارک زاکربرگ، صاحب فیس

درصد درآمد فیس بوک از راه تبلیغات است و جالب اینجاست  80های خبرنگاران مخفی نمی ماند. بیش از 

 .در فیس بوک تامین می شود Zynga درصد درآمدش هم از طریق بازی های فراوان شرکت 10که بیش از 

باید دید با وجود مشکالت و جنگ های حقوقی فراوان فیس بوک و رقیبان سرسخت، آیا این سایت می تواند 

 .د ادامه دهد یا خیربه روند موفقیت آمیز خو
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 های نامحدودی اینترنت بهبدانید که فرصتدوستان عزیزم این موارد رو به این خاطر به شما معرفی کردم که 

ت. در کارهاسوتر از دیگر کسبطور یکسان در اختیار همه گذاشته است که رشد و توسعه آن نیز خیلی سریع

، بالگفا، آپارات، 5040ان، نت برگ، کافه بازار، فروشگاه تخفیف دیجی کاال،های ایرانی مثل مورد سایت

های ایرانی درآمد میلیاردی دارند، خودتان نیز در اینترنت جستجو بکنید تا خیلی از سایت یاد و پونیشاوب

 در این مورد اطالعات بیشتری به دست آورید.

درآمد سایت آمازون از محصوالت  اما پیشنهادی که من برای شما دوستان سایت مدیر آینده دارم، بیشتر

های این بینیفروش داشته است، که طبق پیش 2015دانلودی هست که بیشتر از محصوالت فیزیکی در سال 

 کند و خیلی از کشورها در فکر صادارت و فروش اطالعات هستندبازار اطالعات  با سرعت زیادی رشد می

ش اطالعات خودتان یا اطالعاتی که از طریق بررسی و مطالعه به بنابراین شما دوستان عزیز نیز با تولید و فرو

 آورید. دست می

 اید؟آیا تا به حال به فروش اطالعات در اینترنت فکر کرده

بندی و پست ندارید. های زیادی دارد. تحویل آن بسیار آسان است و نیازی به بستهفروش اطالعات مزیت 

تواند خودکار باشد، تواند فایل موردنظر را دانلود کند. همچنین کل این فرایند میید میمشتری پس از خر

یعنی زمانی که خواب هستید کسی از سایت شما خرید کند، پول به حسابتان بیاید و محصول تحویل داده 

 .شده باشد. وقتی بیدار شدید الزم نیست هیچ کاری انجام دهید

کنید که بتوان از طریق سایت به فروش رساند و حتی هایی نمیتبدیل به آموزش اگر تخصصی دارید چرا آن را

     .بازاری جهانی برای آن ایجاد کرد

ای که با این نوع مدل کسب و کار اینترنتی آشنا بشوی و زودتر به استقالل آیا تو دوست خوبم آماده

 مالی برسی؟

ریر های خودتان را به زبان انگلیسی به تحو بتوانید آموزش دوست عزیزم شما اگر به زبان انگلیسی آشنا باشید

 ید.توانید به دالر درآمدزایی کنو خرید را دارد، می بیاورید با آپلود آن در سایت آمازون که بیشترین آمار بازدید
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 چه کسانی کاندیدای کسب درآمد میلیونی از کسب و کار آنالین هستند؟

ه استقالل توانید با استفاده از آن برین سیستم یا مدل کسب و کار اینترنتی که میتترین و سریعبه نظرم راحت

 مالی دست یابید،

های قابل ارایه به مشتریان تبدیل کنید که ای تخصص یا مهارتی دارید به فرمت یا قالبزمینه در هر -1

آموزش ببینید و اجرایی  وره آنالین میلیونرهای کلیکی ایران سایت مدیر آیندهدها در همه آن

 کنید به صورت محصوالت دانلودی یا فیزیکی به فروش برسانید.

هایی را تولید و به فروش برسانید. هیچ تخصص یا مهارتی ندارید که با استفاده از آن بتوانید آموزش -2

ها هایی که بعضی از آنتوانید به ایدهکه با صرف یک روز میاین گروه هم نگران چیزی نباشند چرا 

های میلیونررا در همین کتاب الکترونیکی میلیونرهای کلیکی اشاره خواهم کرد و برخی را نیز در 

 کرد.به طور کامل بررسی خواهیم  کلیکی ایران سایت مدیر آینده

اگر از قبل یک محصول آموزشی هم تولید کرده باشید حتی ممکنه وب سایت هم داشته باشید ولی  -3

هکارهای مهم نیز در این دانید چطور آن را به فروش برسانید و کسب درآمد کنید. به برخی از رانمی

میلیونرهای کلیکی ایران سایت  دوره آنالینهکارها نیز در کتاب اشاره خواهم کرد و سایر را

 به طور مفصل آموزش خواهد داده شد. مدیر آینده

خواهید برندتان به یک برند مطرح اگر شما صاحب یک کسب و کار آفالین نیز هستید ولی اگر می -4

کسب و کارتان تجربه کنید،  فروش و مشتریان د و در عین حال روند رو به رشدی را درتبدیل شو

برای این دسته از افراد نیز نیز  میلیونرهای کلیکی ایران سایت مدیر آینده دوره آنالین

تواند خیلی مؤثر باشد و هندل پیشرفت شرکت شما نیز با شرکت در کارهای خاصی داریم که میراه

 شد. زده خواهددوره  این

افرادی که مدیر وب سایت هستند ولی تا به امروز نتوانستند در کسب و کار اینترنتی موفق باشند نیز  -5

 فادهشرکت کنند و با است میلیونرهای کلیکی ایران سایت مدیر آینده دوره آنالینتوانند در می

 های بازاریابی کسب و کار اینترنتی درآمدزایی برسند.ها و مدلاز راهکارها و آشنا شدن با استراتژی

اند اندازی شدهبه کسب وکارهای موفق اینترنتی که در ایران راه نگاهی خوب سایت مدیر آینده کافیه دوست

 است شده جامعه داغ های بحث و اتموضوع از یکی آموزشی محتوای تولید و اینترنتی کار و کسبکه بندازید 

کنم دوست عزیزم که این فرصت جدیدی که در است. توصیه می کرده جلب خودش به رو افراد اکثر توجه که

تر تصمیم گرفته را هر چه سریع ای که شما در ذهن داریداختیار من و شما قرار گرفته از دست ندهید و ایده
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فکر خیلی از افراد باشه و فردی موفق خواهد شد که جلوتر از دیگران آن را چرا که ممکنه در  و اقدام نمایید،

 به کار بگیرد. 

 

اما مزایای یک کسب و کار اینترنتی چه چیزی هست که این همه توجه افراد را در جامعه به خودش 

 است. جلب نموده

 دهد.خودتان رئیس خودتان هستید و کسی به شما دستور نمی -

 توانید آن را مدیریت و کنترل کنید.یار خودتان هست و بهتر میتان در اختزمان -

 توانید در هر جایی و مکانی باشید یا در مسافرت کسب و کارتان را مدیریت کنید.می -

سازی هستید که در هر توانید درآمدزایی کنید چرا که صاحب یک ماشین پولحتی در خواب هم می -

 دهند.کنند و خریدشان را انجام میلحظه مشتریان به سایت شما مراجعه می

 هیچ سقف و محدودیتی در کسب درآمد ندارید و رشد درآمدتان به صورت تصاعدی است. -

 به شما به دید یک متخصص در آن رشته نگاه خواهند کرد. در جامعه -

 به مکان خاصی نیاز ندارید. -

ان تمامی مراحل کسب و کار را انجام توانید فقط خودتبه کارمندان زیادی نیاز ندارید در ابتدای راه می -

 دهید.

های جدیدی به نظرتان جهت کسب درآمد خواهد رسید که موجب راحتی و با افزایش درآمدتان راه -

 آسایش شما خواهد شد.

و از موهبات الهی  ها اختصاص بدهیدبه آنتان را بیشتر با دوستان و کسانی که دوست دارید وقت -

 بیشترین لذت را ببرید.

توانید که برای تولید اطالعات از افراد متخصص کمک بگیرید بدون اینکه خودتان مجبور بشوید می -

 کاری بکنید.

کنید و بعد از آن دیگر به طور اتوماتیک برای شما درآمدزایی بار طراحی میسیستمی را فقط یک -

 کند.می

 .این لطفش باید شاکر باشیپردازی و خدا را به خاطر تر به کاری که دوستش داری میاز همه مهم -

 

گویید که چنین کسب و کاری موفقی وجود دارد، آقای پیران اگر شما میشاید این سوال را بپرسید که 

 دهند؟چرا همه افراد چه در ایران و چه در خارج از اینجا این کار را انجام نمی
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دنیا  درصد مردم 16کمتر از ه دنیا همراه عزیز سایت مدیر آینده جالبه که بدانید حتی در کشورهای پیشرفت

ه آشنا هستند. پس ب اندازی کسب و کار اینترنتیاصول راهاز این نوع مدل کسب درآمد مطلع هستند و با 

دهم که این نوع کسب و کار را به طور مفصل به شما تشریح خواهم کرد تا جز اولین افرادی شما مژده می

تنها کاری که شما باید بکنید این هست که فقط با پشتکار و انگیزه  .یابیدباشید که به این موفقیت دست می

گی تواند زندکنم تنها فردی که میتأکید میکنم بررسی و سپس اقدام کنید باز هم مواردی را که عنوان می

 ههایم اعتماد کنید و این راه را بو امیدوارم که به گفته فعلی شما را تغییر دهد جز خود شما کسی نیست

روز آینده باشیم که 90همراه ما طی کنید تا شاهد اسقالل مالی یکی دیگر از همراهان سایت مدیر آینده در 

های خودم موجبات این رخداد بهترین زمان برای من به عنوان یک مدرس هست که توانستم با راهنمایی

 موفقیت افراد دیگر را فراهم کنم.

 

پیمایش و استخراج آمارها از گرفته توسط خودم با توجه به های صورت دوست خوبم االن طبق بررسی

کنندگان و گرایش آنها به های روز دنیا رفتار مصرف، با همراهی تکنولوژی و فن آوریهای معتبر دنیاسایت

در هر  را درصد 15 صعودی روندهای قبل های اینترنتی به نسبت سالسمت محصوالت دیجیتالی و سایت

ریزی ه باید برای رفع نیاز این سیر عظیم مشتریان تشنه و نیاز به محصوالت فراوان برنامهک کندطی می سال

کرده و آماده ارائه خدمات به بازدیدکنندگان باشیم تا رقبای خود را از میان برداریم پس برای شروع این رخداد 

  های سایت مدیر آینده را دنبال کنید.عظیم آموزش

 

 

ای های اینترنتی از جایگاه ویژههای زیاد در کسب و کارت نسبت به ایدهاما چرا تولید اطالعا

 برخوردار هست؟

 

خرید محصوالت و بعد از آن  2014دوست عزیزم با بررسی سایت آمازون متوجه خواهید شد که در پایان سال 

هم شدن و با فراچرا که افراد زیادی به دنبال اطالعات هستند  گرفته یدانلودی از محصوالت فیزیکی پیش

 افراد زیادی در دنیا به دنبال محصوالت دانلودی هستند. های هوشمندو تبلت امکان مطالعه در گوشی

االن فضایی که در اینترنت حاکم هست به سمت دریافت اطالعات و آموزش گرایش و تمایل فراوانی دارد چرا 

د دنبال کسب اطالعات کمیاب هستند، خالصه که انسان برای تداوم زندگی خود و سبقت گرفتن از رقبای خو

های زیادی برای تولید اطالعات هست و مشتریان زیادی خواهان دسترسی به این کالم این هست که در زمینه

 ها هستند.آموزش
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 در عین حال آسانناپذیرشکست و منحصربفرد، بی همتا یستمیس در این کتاب الکترونیکی شما با

 است. شده یشما دوست عزیزم طراح یمال تیموفق یبرا شد که در واقع  یدآشناخواه گام به گام

شما هم همانند من تمامی مراحلی را که از  به این نیست که یازین الزمه که بدانید خوشبختانه

طریق آزمون و خطا به این موفقیت دست یافتم را دوباره تکرار کنید. چرا که من تمامی مراحل را 

 واهم گفت تا به امید خدا شما نیز بتوانید هر چه زودتر به موفقیت مالی برسید.مو به مو به شما خ

 

اندازی کسب و کار اینترنتی را شروع کنیم الزمه که تو دوست خوبم به این که مراحل راهقبل از این

هایت برسی که دانش، تخصص و مهارتی که قبالً با تالش بسیار حد از ایمان به خودت و توانایی

 ای را به روی این افراد بگشاید.های تازهتواند برای خیلی از افراد مثمرثمر باشه و راهل شده میحاص

 

ای هو حرف آن زمینه به خصوص از من ماهرتر شناسم که درشاید شما بگویید که خیلی از افراد را در اطرافم می

 که خیلی از افراد هم هستند که اصالًای نیست ولی مطمئنم تر هستن بله در این گفته شما هیچ شک و شبهه

تواند ها میها هستند، که ارایه این آموزشدر آن زمینه اطالعاتی ندارند و خواهان دسترسی به این آموزش

ها نهایت برای این افراد مؤثر و مفید باشد. در حقیقت شما با ارایه این اطالعات و در دسترس قرار دادن آنبی

دهید و این فوقالعاده شگفت شان را تغییر میمادی و معنوی تراک گذاشته و زندگیدانش خودتون را به اش

 انگیز هست.

 

قاطعانه بگیرید و با عالقه، تالش و پشتکارتان به همراهی سایت مدیر آینده  فقط کافی است که شما تصمیم

 تان را تضمین نمایید.موفقیت

 

دوره حضوری کسب ست عزیزم مطرح کنم این هست که من یک بحث دیگری هم که باید در اینجا به شما دو

نفر از دوستان شما برای اولین بار از  20کنم برای هایی که در اینجا مطرح میرا با همین روش و کار اینترنتی

طریق اینترنت دانشجو گرفتم اما افراد زیادی خواهان شرکت در این دوره بودند که متأسفانه امکانش نبود به 

نفر به صورت آنالین برگزار کنم که تا همه افراد از آن  100میم گرفتم که این دوره را برای همین خاطر تص

زده دوستان شما بودند که مرا شگفتتن از  10اولین دوره این بحث نکته حایز اهمیت بهره ببرند، اما 
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ما ا برسند توانستند به لطف الهی به این سقف درآمدیهفته  6یعنی در د که در کمترین زمان کردن

تم به این سقف درآمدی رسیدند اگر این دوست فنفر بعدی به جز یک نفر هم در پایان هفته ه 10

توانست به این حد از درآمد دستیابی داشته باشد عزیز هم با سایر دوستان خودش همگام بود می

 خواهد رسید.های آتی نیز مطمئنن های بیشتر نیز این فرد در طی آموزشکه با بررسی و مشاوره

کردند نهایت تبریک را بگویم و برای ها را دنبال میدر همین جا به این دوستان عزیز هم که مشتاقانه آموزش

به یکی از دوستان شرکت کننده نیز به قید قرعه در حضور خود  افزون دارم.تک تک شان آرزوی موفقیت روز

پیروز  که امیدوارم موفق و ره برگردانده شدشهریه دو آقای فرید جلودار از شهرستان البرزدوستان 

 باشند.

 

های اجتماعی آموزش کسب درآمد از اینستاگرام را در حین برگزاری این دوره با توجه به رویکرد جدید شبکه

ترفند طالیی  7تهیه کردم و در سایت قرار دادم، البته یک فایل رایگان هم با عنوان  آموزشی هم در یک بسته

نفر دانلود کردند، اصالً به  5000را هم جهت دانلود گذاشته بودم که بیش از  بازاریابی و فروش با اینستاگرام

کردم که فروش قابل توجهی داشته باشیم، اما در کمتر از یک هفته به فروش قابل توجهی دست این فکر نمی

های ها را تهیه کردند ایمیلان با اطمینان خاطر به کسب درآمد از اینستاگرام این آموزشیافتیم که همه دوست

ها را دنبال شماری از طرف دوستان شما و همراهان مدیر آینده دریافت نمودم که مشتاقانه این آموزشبی

در یک فایل پاسخ ها ترین آنو سواالت خیلی خوبی پرسیده بودند که قصد دارم به برخی از مهم کنندمی

بدهم. جا دارد که در همین جا از همه این افراد تقدیر و تشکر کنم که ما را باور کردند و از ما حمایت کردند 

هم ای دقیقه 90وبینار رایگان شوند در ماه آتی هم یک می نفر 182حدود برای همه این دوستان عزیز که 

مطرح کنیم و به اولین به همراه سواالت دوستان اینستاگرام های دیگری نیز از تدارک خواهیم دید تا آموزش

هستند  فرد از استان تهرانکه  خانم وحیده جهان +iphone 6گوشی فرد خریدار این محصول یک 

 تقدیم خواهد شد.

چگونه با بازاریابی و فروش در گروه مدیر آینده تصمیم بر این شد که از این پس افرادی که محصول 

نفر خریداری شده وبینار رایگان برگزارکنیم تا به  200به ازای  اینستاگرام درآمد میلیونی کسب کنیم

ها که نفر از برترین پیج 2هدایایی هم به دوستان نیز پاسخ الزم داده بشود.  سواالت جمع آوری شده این

مدیر آینده همراه با مصاحبه اختصاصی با این افراد تقدیم شما دوستان  از طریق بسته آموزشی

 به طور رایگان دوره آنالین میلیونرهای کلیکی ایرانخواهد شد. هدیه این دوستان هم شرکت در 

 خواهد بود.
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هم در دست تهیه با ترفند طالیی بازاریابی و فروش با اینستاگرام  7 کتاب الکترونیکیویرایش دوم 

 که در اختیار همه شما دوستان به طور رایگان قرار خواهد گرفت. جدید هستالب مفید مط

 

 که در این کتابقیمت همین اطالعاتی نکته پایانی که خدمت شما دوستان خوبم باید متذکر شوم که 

ن کنم به نحو احسباشد که خواهش میمیبیش از نهصد هزار تومان کنید، الکترونیکی دریافت می

 تا زودتر به استقالل مالی برسید. رصت به دست آمده استفاده کنیداز ف
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ونه به جمع میلیونرهای کلیکی ایرانی بپیوندیم و از استقالل مالی خود همراه با خانواده لذت گاما چ

 ببریم؟

آیا  فته باشید کهقطعی گر تا این مرحله دیگه باید تصمیم همیشگی سایت مدیرآینده دوست عزیزم همراه

ها را دنبال کنید و به استقالل مالی برسید یا خیر؟ تصمیم با شما دوست عزیزم هست، خواهید این آموزشمی

گام میلیونی  10در  آن توانم این مدل کسب درآمدی را به شما معرفی نمایم و در راه رسیدن بهفقط می من

ری نسبت به قبل پیدا کنید، البته باید یادآوری کنم که دید بهتتا  کنم،تمامی مراحل را برای شما ترسیم 

های گیری از راهنماییخودم هم نیز قبل از شروع این نوع مدل درآمد اینترنتی اعتقادی نداشتم تا که با بهره

 جا داره از همه آنها تقدیر و تشکر کنم به موفقیت دست یافتم.اساتید این رشته در خارج و داخل ایران 
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معرفی ده گام میلیونی کسب و 

  کارهای میلیونرهای کلیکی در ایران    
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     میلیونرهای کلیکی در ایران معرفی ده گام میلیونی کسب و کارهای

 

 برای شروع کسب و کار میلیونیو اطالعاتی تعیین حوزه آموزشی  –اولین گام میلیونی 

ز به طول بیانجامد، فقط کافی هستش که مراحلی را این گام باید برای تو دوست خوبم نباید بیش از یک رو

 ترین قسمت فعالیتدهم با دقت و ظرافت تمام بررسی کنید چرا که مهمکه در این بخش خدمت شما ارایه می

کنم تا بهتر بتوانید تصمیم خودتان را شما هست. در چندین بخش به شما دوست خوبم این گام را تشریح می

 بگیرید.

خواهید آن را در اختیار دیگران سایت مدیر آینده، اگر تخصص و مهارتی دارید که می دوستان همراه -1

د کنید، البته سایر دوستان نگران چیزی نباشنقرار بدهید، شما اولین گام میلیونی را به راحتی طی می

  های الزم را برای شما تشریح خواهم کرد.چرا که همه راهنمایی

 10هاست، باید به شما تبریک بگویم که بازار خوبی حتی بیشتر از زینهاگر تخصص شما یکی از این گ

 میلیون تومان برای شما فراهم هست:

نویس اپلیکیشن موبایل، موفقیت، مدیریت سازمانی، مدیریت زمان، حسابدار، طراح وب سایت، برنامه

ه، پوست و مو، ، تغذیوکیل حقوقی، حسابرس، بازاریاب سازی،سیستم بازدهی عملکرد کارکنان،

سازی، فوتبال، آموزش الغری و تناسب های خارجی، بدنریاضی، فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی، زبان

 اندام، تربیت کودکان، روانشاسی، آشپزی، شیرینی پزی، آرایشگاه و ...

 دورههست ولی ما در ها مستلزم حضور فیزیکی دانید که این نوع شغلشما دوستان به خوبی می

کارهایی را ارایه خواهیم کرد تا بتوانید به صورت آنالین راه آنالین میلیونرهای کلیکی در ایران

 درآمدزایی کنید و به استقالل مالی برسید.

د درآمدزایی کننتوانند دارند، ولی به دالیل مختلف نمییا محصول دوستانی که خودشان وب سایت  -2

 تعبیه کردیم تا شما نیز با استفاده از ایراندر های کلیکی دوره آنالین میلیونربرای شما نیز در این 

 های این دوره به موفقیت مالی برسید.آموزش

هم درآمدزایی کردند ولی در ماه  لیون تومانمی 10و تا سقف سایت دارند  ،محصولدوستانی که هم  -3

هم  ای دارم که آنبرسانند هم پیشنهاد ویژه میلیون تومان در ماه 50خواهند به این سقف را می

ن برای شرکت در ایکه البته هستش  دوره آنالین نخبگان و میلیاردهای کلیکی در ایران شرکت در 

م توضیحات بیشتری را به شما خواهاین کتاب الکترونیکی  نادر پای الزم هست کهای شرایط ویژهدوره 

 داد.
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بریم سراغ دوستانی که هیچ تخصص و مهارتی در یک زمینه کاری ندارند، ولی یک دنیا انرژی و  -4

جا کنند و همچنین دوستانی که تخصص دارند تواند یک کوه غول پیکر را جابهپشتکار دارند که می

ی مشغول فعالیت بشوند که عالقه وافری به آن دارند و از کار کردن خواهند در زمینه دیگرولی می

 برند. در آن زمینه لذت می

 های تاپ در اینترنتمنابع دسترس جهت دستیابی به ایده

 شبکه اجتماعی اینستاگرام : -1

های هوشمند پا به عرصه وجود گذاشت که در حال حاضر در اختیار ا ظهور گوشیاین رسانه اجتماعی ب

شود و اغلب ثانیه در آن به اشتراک گذاشته می 15هست، روزانه چندین میلیارد عکس و ویدیو  بوکفیس

ایده جالب توان از این رسانه برای یافتن یک چگونه می  زنند. اماکاربران به پروفایل خود در روز به آن سر می

و در باالی این صفحه کلمه مورد نظر خودتان را  searchکمک گرفت یا امتحان کرد، با استفاده از آیکن 

 #و با کاراکتر  Tagsجستجو کنید، اما برای اینکه یک جستجوی دقیقی را انجام دهید الزم هست که در تب 

 این جستجو و پیمایش را انجام دهید. ()هشتگ

 های به اشتراک گذاشته شده نمایش داده خواهد شد.دی  در نتیجه جستجو تعداد پستکلی_کلمه#به شکل 

 بازاریابی #به طور مثال: 

 به موارد زیر دقت فرمایید:

 و کلمه کلیدی فاصله نباشد. #بین کارکتر  -1

 خط زیری استفاده نمایید. _ها از اگر کلمه کلیدی بیش از یک کلمه هست ما بین آن -2

اند، هایی بیشتر توجه کنید، که بیشترین پست و الیک را به خودشان اختصاص دادهبه ایده دوست خوبم توجه:

شاید بگویید که آقای پیران در این بازار رقابت سنگینی حاکم هست در مقایسه با این رقبا من احتمال موفقیت 

ازار که این بازارها بهترین بکمتری دارم تا به موفقیت مالی برسم، ولی در پاسخ این سوال به شما خواهم گفت 

 سازی کنید منجر به بهترین نتایج خواهد شد.باشند اگر شما استراتژی درستی را پیادهبرای فعالیت می

 

 بوک:فیس -2

یارد پروفایل یلیک م یعنی این شبکه اجتماعی هم که البته در ایران فیلتر شده است، بیشترین تعداد کاربران

های اجتماعی دارد. در این سایت نیز بازدید را ما بین شبکه را در دنیا به خود اختصاص داده و بیشترین
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ترین توجه را ها بیشتوانید با استفاده از هشتگ و کلمه کلیدی به بررسی ایده خود بپردازید. یا به تبلیغاتمی

 ها الیک گرفتند.بکنید که چقدر این پست

 

  سایت آمازون: -3

 اگر به زبان انگلیسی مسلط نیستید با استفاده از مترجم گوگل به آدرس وبی : 

https://translate.google.com/?hl=fa  

. نتایج جستجو شده سایت آمازون کپی کنید Searchمعادل انگلیسی کلمه کلیدی را پیدا کرده و در قسمت 

 .ا نمایش داده خواهد شدبه شم

 

 :google ternds رایگان ابزار  -4

تری در مورد حوزه انتخابی دسترسی خواهید داشت که با استفاده از این ابزار خیلی مفید به اطالعات جزیی

، چرا که این ابزار به شما کمک نمود راه و ایده مناسب به شما کمک شایانی را خواهد نمطمئنن در یافت

های ایران و تعداد جستجو و جستجوی چندین کلمه کلیدی و کنه با جزئیاتی از قبیل مکان حتی شهرمی

 ها با یکدیگر در حوزه انتخابی به رقابت بپردازید.مقایسه آن

 های پربازدید ایرانی:ها و سایتانجمن -5

 پی سی ورلد، پونیشا، دیجی کاال، تخفیفان، نت برگ و....هایی مثل پرشین تولز، و انجمن سایت

 هند.ها را در سایت قرار میدیگر سایت که تبلیغاتپر بازدید مثل تابناک، دیجیاتو، یادآپ های خبری سایت

 های کاربردی مثل سافت گذرآپلود فایل، دانلود اپلیکیشن و برنامه هایسایت

 میلیون در ماه 15یمت تا حدود هایی که توان تبلیغات گران قسایت

 

و ظرافت خاصی بررسی خواهند  دقت با تمامی موارد ،دوره آنالین میلیونرهای کلیکی در ایران در

 دوره تواند در کسب درآمد به شما کمک کند در اینهای تاپ که بیشتر از همه میشد تمامی ایده

( پس موضوعات داغ، پرمخاطب و سودآور دیجیتالی های مختلفایده در زمینه 20ارایه خواهد شد )
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 میلیونرهای کلیکی یحوزه کی انتخاب یبرانیازی نیست که نگران چیزی باشید ما به امید خدا 

 کمک خواهیم کرد تا شما هم بتوانید در آن زمینه به فعالیت بپردازید.آورسود و موفق

خواهد شد و شما هم صاحب یک ایده مناسب های ایده یابی اشارهترین عوامل و تکنیکر این دوره به جزیید

 کنید به آن دسترسی خواهید داشت.برای فعالیت خود پیدا خواهید کرد و زودتر از آنچه که فکر می

 

دید ومطرح نم piran.js@gmail.comبحث دیگری که خیلی از شما دوستان با ارسال ایمیل به آدرس 

، تبلیغات و های اینترنتیاندازی سایتآقای پیران من هیچ مهارت و تخصصی در راهاین هست که 

 .ترسم که اقدام کنمندارم و می بازاریابی اینترنتی

ارید چرا که تا به حال نتوانستید دوست خوب و همراه سایت مدیر آینده، ترس را برای همیشه به کناری بگذ

به جایگاه مالی خوبی برسید همین ترس موجب شده است، کسی که تمامی جوانب را بسنجد و با آگاهی به 

ها از صفر تا پیش برود نیاز به ترس ندارند، خبر خوبی که من برای شما دارم این هست که تمامی آموزش

 ه نگران چیزی باشید.به شما داده خواهد شد و نیازی نیست ک 100
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 هایی تولید و ارایه دهم؟ها را با چه فرمتآموزش –گام میلیونی  دومین

، اما توانید در اختیار دیگران قرار دهیدفرمت می 16تان را به بیش از ها و اطالعاتدوست عزیزم آموزش

 ست:های رایجی که در حال حاضر در میان کاربران اینترنتی این سه گزینه هفرمت

  pdfفرمت یا قالب متنی با پسوند  -1

 mp3فرمت صوتی با پسوند  -2

 mp4فرمت ویدیویی با پسوند  -3

ها را لن فایدانم چطوری ایتان خطور کند بگویید که آقای پیران من اصالً نمیاولین سوالی که شاید به ذهن

 تولید کنم؟

به طور کامل بررسی خواهد  در دوره آنالین میلیونرهای کلیکی در ایران فرمت 8جالبه بدانید که این 

به طور کامل آموزش  دوره آنالین نخبگان و میلیاردرهای کلیکی در ایرانتا نیز در فرمت  8شد و بقیه 

 داده خواهد شد.

 آماده کنیم؟ دقیقه 30را در کمتر از  pdfاما چگونه یک محصول متنی به صورت 

های متنی یا صوتی و ای تخصص یا مهارتی داری کافی است که آن را با فرمتدوست خوبم اگر در زمینه

 تصویری در اختیار دیگران قرار بدهی تا شروع به درآمدزایی بکنی.

 های آنالین دغدغه خیلی از افراد عالقمند به فعالیت در حوزه کسب و کار

 تن بلد نیستم، چطور باید این کار را باید بکنم؟آقای پیران من اصالً نوش -1

 ام به درد دیگران بخورد چطوری این کار را انجام بدهم؟کنم تخصصفکر نمی -2

 دانم چطور آن را به صورت یک محصول در بیاورم؟بر فرض هم اطالعاتی دارم اما نمی -3

 و .... -4

خ بیشتری نیست، به من بگو تو دوست اما پاسخ من به همه دوستان عزیز مدیر آینده فقط و فقط یک پاس

قبالً که رانندگی نکرده بودی چیکار کردی که تونستی آن را یاد بگیری و گواهینامه بگیری و بتونی در خوبم 

پرسم آیا حاضری که به من اعتماد کنی تا داخل یا بیرون شهر رانندگی کنی. فقط من از شما یک سوال می

 خواهی بهانه جویی کنی.فقط می این راه را برای تو نشان دهم یا

فقط کافیه که محتوای آموزشی مفیدی را تهیه کنی تا دیگران با استفاده از آن مشکل یا نیازی را برطرف 

 کنند.  در ادامه به شما خواهم گفت که برای تولید یک محصول آموزشی چطور عمل کنید.
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 pdfتولید محصول متنی 

 

تواند جلب کند برای این کار یا خودتان و یا عنوان مناسب که توجه افراد را ب -1

عنوان را در طول یک ساعت یاداشت کنید و از بین آنها بهترین عنوان را  40به همراه دوستان خود 

 برگزینید.

 افراد در آن زمینه را بنویسید.شش الی ده سوال اساسی  -2

 حی کنید.کند را طرادو الی شش سوال که به جزیی ترین نکته آن آموزش اشاره می -3

 برای پاسخ دادن به همه این سواالت از منابع زیر استفاده کنید. -4

 دانش و اطالعات خودتان 

  مقاله روز دنیا در مجالت مطرح آن رشته 

 های سایت های مرجعمقاله 

 های آمازون را در ایران خرید کنید، خودتان ترجمه توانید حتی کتابهای مرجع که میکتاب

 نید.کنید یا برون سپاری ک

  مصاحبه با افراد متخصص در آن زمینه 

 برون سپاری به دیگران جهت تهیه این محصول آموزشی 

 به امانت بگیرید هاتوانید از کتابخانهرایگان میبه های چاپی در آن رشته کتاب  

 

 به طور مؤثر استفاده کنید.توانید از این منابع در دسترس ها میهمه آموزشتولید در توجه: 

 به بعد این مطالب آموزشی را تایپ کنید. 2010های پرداز ورد در نسخهافزار واژهمدر نر -5

 های زیر استفاده کنید:از فونت -6

  برای عنوان مطالب از فونتB titr  و رنگ مشکی 16اندازه 

 ها از فونت برای زیر عنوانB yekan رنگ انتخابی ، ضخیم و 15، اندازه 

  برای متن بدنه از فونتB nazanin و رنگ انتخابی  14، اندازه 

   برای تاکید بر کلمه یا عبارت خاص از فونتB nazanin و ضخیم با رنگ آبی 

ها دسترسی به آن  imageتوانید از طریق موتور جستجوی گوگل و تب از تصاویر مرتبط که می -7

 داشته باشید.
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اب یک متن وکلیک راست بر هایی را به سایت در داخل مطالب قرار دهید، به راحتی با انتخلینک -8

کنید تا لینک مورد نظر ایجاد  pasteو آدرسی از سایت خودتان را کپی و  Hyperlinkروی آن 

 بشود.

 .هیدها را قرار دتان را همراه با توضیح مختصر و لینک دسترسی به آنتصویر از سایر محصوالت سایت -9

 ها اشاره کنید.در پایان هم به برخی از سواالت و نحوه خرید این محصول -10

 اطالعات تماس با خودتان را درج کنید. -11

 تان را حتمن درج نمایید.آدرس ایمیل و سات -12

 هست ذخیره کنید. docxدر پایان هم فایل را با فرمت خود ورد که  -13

فرمت  save as typeو از کادر  save asگزینه  fileاز منوی  pdfبرای تبدیل آن به یک فایل  -14

pdf  و با عنوان محصول آن را ذخیره کنید.را تعیین نماید 

 

همین االن تو دوست خوبم به من بگو که این کار چقدر برای شما راحت بود کافیه که چندین بار این کار 

 را تکرار کنی تا کامالً مسلط بشوید.

ای تولید کتاب الکترونیکی به شما های حرفهروش کی در ایراندوره آنالین میلیونرهای کلیاما در 

آرایی بهترین های صفحهدوست خوبم آموزش داده خواهد شد که بتوانید با تلفیقی از گرافیک و جلوه

 های الکترونیکی را تولید نمایید.کتاب

ت به شما قدم به قدم هایی را در تحقیق، بررسی و شناسایی این محصوالالبته در همین دوره نیز گام 

به شما آموزش خواهم داد که بتوانید علم و تخصص خیلی  همچنین در این دوره آموزش داده خواهد شد.

 با کمترین هزینه در اختیار بگیرید و بهترین محصوالت را تولید نمایید.را از افراد 

ایر ، اما برای ستولید کنندواهند نخشاید خیلی از افراد در مرحله اول به جز فرمت متنی محصول دیگری را 

 کنم.دوستان نیز توضیح مختصر به دو فرمت صوتی و ویدیویی اشاره می

www.takbook.com

www.takbook.com

http://modireayandeh.com/miluoner
http://modireayandeh.com/miluoner
http://modireayandeh.com/product/miluoner


 رازهای فاش نشده میلیونرهای کلیکی در ایران                                                                                                       32

 

 باشد، هرگونه کپی، برداشت از آن موجب پیگرد قانونی خواهد شد.می سایت مدیر آیندهتمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

 

در این مورد هم نیز چون اولین بار هست که صدا یا تصویر 

حتمن متنی تهیه کنید و به زبان  کنید پسمی خودتان را ضبط

 .گویش آن را ارایه دهید

 

 Voiceنید از برنامه توابرای تولید محصول صوتی می

recorder یا میکروفون که به رایانه  تان استفاده نمایید.گوشی

ضبط کنیم، که این ضبط صوت  mp3شما متصل هست با فرمت 

تواند به صورت مستقیم توسط خودتان انجام بگیرد با هم می

 های آموزشی صوتی باشد.تواند مصاحبهمی حتی

 

 

به بعد آن  2010توانید صدای خودتان را ضبط کنید و در پاورپوینت می برای تولید محصول ویدیویی نیز

های مهم آموزش شماست تهیه کنید که یک نمونه های متنی که حاوی مطالب و سرفصلرا بر روی اسالید

 ها را به صورت رایگان در طی چند روز آینده در اختیار شما دوستان قرار خواهم داد.از آن

 

نحوه عکس گرفتن از محصوالت و تولید محصوالت صوتی  دوره آنالین میلیونرهای کلیکی در ایراندر 

زش به طور کامل آمو ،حذف نویز، نورپردازی و تکنیک پرده سبزنحوه ویرایش و تدوین همچنینو ویدیویی 

 داده خواهد شد.
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 اویر ویدیویی های تولید تصروش

 با استفاده از نرم افزار پاور پوینت:  -1

توانید صوتی را ذخیره نمایید سپس اسالیدهایی را متناسب با آن می همان طور که قبالً اشاره شد،

را انتخاب  save asمحتوای آموزشی ایجاد کنید و با صوت خود تلفیق کنید. در نهایت از منوی فایل 

نمایید. توجه کنید که بسته به اسالید و صوت شما مدتی طول خواهد  تولید mp4نموده و با فرمت 

 کشید.

 

 :با استفاده از تصویر برداری از صفحه نمایش -2

دهند تا بتوانید همراه با صوت خود افزارهای زیادی این امکان را در اختیار شما دوستان قرار مینرم

 نمایید. فیلم آموزشی با تکنیک فیلمبرداری از صفحه نمایش تولید

 

 :های آنالین وبینار -3

 های آموزشیتوانید فایلو چه مصاحبه با افراد متخصص در دنیای دیجیتال می چه شما دوست خوبم

 ویدیویی تهیه کنید.

 

 های متنی و صوتی بازآفرینی فایل -4

های آموزشی متنی و صوتی که خودتان قبالً آن را تهیه کردید بازآفرینی کنید و محصوالت فایل

 موزشی ویدیویی تهیه کنید.آ

همان طور که تو دوست خوبم مشاهده کردی تولید محتوای آموزشی کار بسیار آسانی هستش و نیازی به 

 نگرانی ندارد.

در اینجا باید دوباره متذکر شوم که تو دوست خوبم نگران دانش و تخصصی که داری نباش چرا که خیلی از 

تو دوست خوبم را ندارند، ضمنن گروه سایت مدیر آینده نیز همراه شما افراد خیلی زیادی هستند که اطالعات 

 خواهد بود تا گام به گام امپراطوری اینترنتی خود را برپا کنید و در رده میلیونرهای کلیکی ایران قرار بگیرید.
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 محصوالت دانلودی و آموزشی را چگونه قیمت گذاری کنیم؟ –گام میلیونی  سومین

خواهم آن را بررسی کنیم، قیمت گذاری محصوالت آموزشی هست که ی که هم اکنون میدوست خوب مورد

هایی ار در سایت و کسب و کنیم چه بسا که فروشافراد خیلی زیادی از دوستان من و شما از آن غفلت می

کست گذاری موجبات شکنیم مبلغ قابل توجهی نیستند، به علت نداشتن استراتژی قیمتکار خود تجربه می

 کنند. خودشان را فراهم می

 در تعیین قیمت محصالت آموزشی به موارد زیر حتمن توجه فرمایید: 

 بسته به متنی، صوتی یا تصویری بودن یک محصول آموزشی قیمت آن متفاوت خواهد بود. -1

محصوالت تصویری بیشتر از محصوالت صوتی و متنی ارزش خاصی داشته و حاضرند بیشتر برایش  -2

 ازند.بها بپرد

های مختلف محتای آموزشی را به صورت یک پکیج باقیمت کمتری در مدت زمان معینی در مناسبت -3

 ارایه دهید.

 اگر محصول شما در بازار رقابتی بی رقیب هستش از ابتدا قیمت باالتری را تعیین کنید. -4

 د.اگر محصول شما در بازار قبالً تولید شده سعی کنید قیمتی در حدود رقبا قرار دهی -5

را  به طور کامل   گذاری های قیمتتوانید تمامی استراتژیمی دوره آنالین میلیونرهای کلیکی در ایراندر 

 یاد بگیرید که به راحتی از رقبا سبقت گرفته و روند رو به رشدی را در فروش و درآمد خود تجربه کنید.
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 انتخاب سرور اشتراکی مناسب جهت هاست و نام دامنه  –گام میلیونی  چهارمین

هایی که انجام خواهی داد تا بهترین امکانات را با کمترین هزینه در این گام نیز تو دوست خوب با بررسی

 انتخاب کنید.

 تعیین نام دامنه و پسوند دامنه -الف

نام دامنه را طوری انتخاب کنی که فردا در توسعه ه آینده نگر باشی و تو دوست خوبم باید توجه داشته باشی ک

 .یکسان باشد و رشد خود قرار گرفتید با نام شرکت یا قسمتی از آن

بازارآفرینان تجارت سبز قرن باشد بهتر است که نام دامنه را تجارت سبز انتخاب به طور مثال نام شرکت اگر  

شناسند حتی اگر منشی یا کارمند دارید شرکت تجارت سبز معرفی کنند تا کنید و شرکت شما را با آن نام ب

 در ذهن افراد تبدیل به یک برند شوید.

 جهت بررسی نام دامنه که قبالً ثبت شده یا نه به سایت گوگل سر بزنید و کلمه ثبت دامنه را جستجو کنید.

شنهاد مند باشید پیفقیت بیشتری بهرهاز مو برای اینکه در بهینه سازی سایت برای موتور جستجوی گوگل

 استفاده کنید. irکنم که از پسوند می

نکته بعدی هم این هست که مدت زمان ثبت دامنه را بیش از یک سال برگزینید تا از نظر اعتباری در 

 ای داشته باشد.موتورهای جستجو در جایگاه ویژه

 های یک سرور اشتراکی جهت هاستینگویژگی -ب

هایی که دارای سابقه بیشتری در ارایه این نوع واهید به مشکلی برخورد کنید در ابتدا از شرکتخاگر نمی

 ها هستند، خدمات بگیرید.سرویس

 به نکات زیر توجه کنید:

 پشتیبانی قوی داشته باشد. -الف

 های تست سرعت امتحان کنید.سرعت سرور اشتراکی را حتمن با استفاده از سایت -ب

 ور از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هست.امنیت سر -ج

 از دوستان خود که از سرورهای مطمئن که چندین ساله با آنها همکاری دارند کمک بگیرید. -د
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 انتخاب سیستم مدیریت محتوا جهت شروع کسب و کار –گام میلیونی  پنجمین

د تون استفاده کنیاندازی سایتکنم که حتمن از وردپرس برای راهدر اینجا به شما دوست خوبم پیشنهاد می

شود و در اختیار های قدرتمندی هست که در ایران نیز ترجمه میساز دارای پالگینچرا که این برنامه سایت

 گیرد.شما قرار می

های معروف ایرانی در حال حاضر به این برنامه سایت ساز مجهز هستند. این را هم بدانید که خیلی از سایت

 سایت دیگری که داریم به این سیستم مجهز هستند. 5دیر آینده و حتی سایت خود م

 

 

هستند سرور یک برنامه نرم افزاری روی  ، کهشناخته می شوند CMS به نام وب که امروزه در  هاسیستماین 

 را بدون نیاز به طراحی دوباره تغییر دهد.  محتوای سایتاجازه می دهند تا  مدیر سایتو به 

را طراحی می کند و تعدادی قالب آماده برای صفحات طراحی  CMS سیستماولیه سایت یک بار در واقع طراح 

شما نصب می کند، و شما به راحتی می توانید صفحات دیگری را به آن اضافه یا سایت کرده و آن را روی 

 .صفحات موجود را ویرایش کنید

 نیاز دارید؟ CMS چرا شما به یک

یک بار) مثالً هر دو هفته( به روز می شود می توانید به جای اینکه هر بار به یک شما هر چند وقت سایت اگر 

شرکت طراحی وب مراجعه کنید، خودتان با نصب یکی از این برنامه های مدیریت محتوا، تغییراتتان را روی 

 .سایت اعمال کنید
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شه ، چون بیننده های شما وقتی همیاگر شما سایت خود را اصالً به روز نمی کنید، باید کم کم به فکر بیافتید

 .با یک صفحه همیشگی روبرو شوند کم کم شما را فراموش می کنند، چون چیز جدیدی برای عرضه ندارید

 چه امکاناتی دارد؟ CMS یک

ها در نسخه های  CMS های مختلف وجود دارد. اکثر CMS درمدیریت محتوا طیف وسیعی از امکانات 

تفاوت به بازار عرضه می شوند. البته قابلیت به روز کردن اطالعات در همه مشترک مختلف و با قابلیت های م

است اما قابلیت ویژه دیگری دارند که با قیمت های مختلف به شما پیشنهاد می شود. برخی از این قابلیت ها 

 :عبارتند از

 مدیریت اطالعات فرستاده شده توسط کاربران و تأیید اطالعات -1

 چند زبانه بودن  -2

 ایجاد نقشه سایت داینامیک  -3

 امکان ایجاد تجارت الکترونیک یا فروشگاه مجازی  -4

 ایجاد فرم برای دریافت اطالعات کاربران  -5

 بهینه سازی تصاویر آپلود شده  -6

 ایجاد و به روز کردن متا تگ ها  -7

 امکان جست و جو در مطالب سایت  -8

 امنیت بیشتر  -9

 گزارش آمار بازدید از صفحات  -10

توان به وردپرس، جومال و دروپا اشاره کرد که توسعه و به روز رسانی وردپرس با ها میآن از محبوب ترین

 گیرد.سرعت بیشتری انجام می
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 جذب ترافیک مناسب به سایت جهت افزایش فروش –گام میلیونی  ششمین

جذب  نیدوست خوبم اولین چیزی که برای تداوم فعالیت یک کسب وکار اینترنتی الزم و ضروری هست یع

روش رایگان و پولی جهت جذب بازدید  25به طور کلی بیش از  کننده هست.ترافیک مناسب یعنی بازدید

هد بررسی خوا های کلیکی در ایراندوره آنالین میلیونرها در کننده به سایت وجود دارد که کل این روش

 ها به شما یاد داده خواهد شد.تمامی ترفندشد و 

به شما دوست عزیزم یاد خواهیم داد که چگونه بیشترین بازدید کننده را به سایت خودتان جلب کنید و از 

 درآمدی که از این راه به دست خواهید آورد نهایت لذت را ببرید.

دهم شما تضمین خواهد شد و به شما یاد میبازدیدکننده سایت تعداد های این دوره با استفاده از این آموزش

 ها برای جذب ترافیک بیشتر استفاده کنید.که از کدامین روش

ایت زنند دیگر هرگز به سالبته این را شما دوست خوبم باید بدانی که اغلب کسانی که به سایت شما سر می

های شید با استفاده از تکنیکدرصد است. نگران چیزی نبا 95شما باز نخواهد گشت که این آمار بیش از 

ا با کنید تپیشرفته در دوره آنالین به شما کمک خواهیم کرد که صفحه فرودی را در سایت خودتان ایجاد می

خیره تان به طور اصولی ذاستفاده از دانلود یک محصول رایگان ایمیل افراد را در سیستم بانک اطالعاتی سایت

این دوره بررسی خواهد شد که بتوانید به راحتی بدون ایمیل جمع کردن نیز  ای نیز درهای پیشرفتهکنید. راه

 .فروش کافی داشته باشید

تان در سایتاما پیشنهادم برای تو دوست خوبم این هست که حتماً سیستم اتوماتیک جمع آوری ایمیل را  

ر این دست و گام به گام به شما ها به راحتی چند کلیک کردن هاندازی کنید، جالبه بدانید که تمامی اینراه

 آموزش داده خواهد شد.دوره 

آموزش چگونگی جذب ترافیک تضمینی و بازدیدکننده با کیفیت و هدفمند به سایت شما جهت افزایش فروش 

های مؤثر جذب ترافیک رایگان هست، ببیند بسیاری از این روش تان به شما آموزش داده خواهد شد.محصول

 دهم.ه کردن ندارید که به شما دوست خوبم اموزش میو نیازی به هزین

صفحه فرود حاوی چه اطالعاتی باید باشد تا افراد ترغیب بشوند تا ایمیل خود را در اختیار شما دوست خوبم 

 قرار دهند:

 فیلدی برای دریافت ایمیل -1

 فیلدی برای نام و نام خانوادگی  -2
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ل رایگان دانلودی به صورت متنی، صوتی و کلمات کلیدی که حاوی اطالعاتی برای دریافت فای -3

 ویدیویی هست.

های ساده آوری شد که با همین تکنیکایمیل جمع 22768جالب بدانید که در اولین صفحه فرود بیش از 

 درآمدییها طراحی شده بود، این را هم متذکر بشوم که در ابتدای راه هیچ اطالعاتی از این نوع سیستم

 های معتبر خارجی به این اطالعات دست یافتم.و بررسی سایت نداشتم فقط با مطالعه

شاید شما بترسید که آقای پیران من هیچ اطالعاتی راجع به برنامه نویسی، طراحی صفحه فرود ندارم در 

ترین موارد به شما آموزش داده ها با جزییکنم که در این دوره تمامی تکنیکهمین جا به شما اعالم می

یازی به کوچکترین تخصص نیست چرا که جز به جز این فرآیندها به شما آموزش داده خواهد شد و ن

 خواهد شد.

کنید و این سیستم جمع آوری ایمیل طوری هست که شما فقط پارامترهای آن را یک بار تنظیم می

ود و شذخیره می ، ایمیل وارد شدهتمامی مراحل به صورت خودکار انجام خواهد گرفت و در بانک ایمیل

 یک ایمیل حاوی لینک دریافت فایل رایگان به مخاطب ارسال خواهد شد.

تان با چند کلیک ساده و خاطبمدانلود ای جهت تقدیر از توانید صفحهبعد از دریافت آدرس ایمیل می

های جالب فروش کنم که در این صفحه نیز از روشطراحی کنید، اما پیشنهاد می متن تشکر از دانلود

 تان را افزایش دهید.ه کنید تا به همین راحتی فروشاستفاد
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 هایی مبتنی بر ترغیب مخاطب جهت افزایش فروشارسال ایمیل –گام میلیونی  هفتمین

گزارم و در این مرحله دوست خوبم اگر تا این گام میلیونی مطالعه کردی و پیش اومدی خیلی از شما سپاس

ین منابع کسب درآمد اینترنتی این مرحله است که شما به دو صورت ترکنم که یکی از پایهبه شما عرض می

 توانی از آن بهره ببری.می

 :خودکاربه صورت ارسال ایمیل  -1

تان را طراحی و تنظیم کنید و کافیه که بار محتوای ایمیلتوانید یکشما با استفاده از این روش می

. در این مرحله نیز تمامی جزییات در دوره تعیین کنید چه زمانی و به چه لیست ایمیلی ارسال شود

های کلیکی به شما دوست خوبم ارایه خواهد شد که بتوانید با این کار در وقت خود آنالین میلیونر

این  البته مدت زمان دسترسی به تان بپردازید.صرفه جویی کنید و به سایر کسب و کارهای اینترنتی

  باشد.چندین سال قابل تنظیم می سیستم یک یا سی روز، یک سال یا بیش از

 )جهت دستیابی به استقالل مالی(دستیارسال ایمیل به صورت  -2

هایی   ترین قسمت یا بدنه یک کسب وکار میلیونی همین قسمت هست، شما با استفاده از ایمیلمهم

رسال تان اص طراحی کنید و به لیست ایمیلدر گام ششم میلیونی جمع آوری نمودید، با یک متن خا

این ایمیل حاوی محتوایی است که افراد رو  تان تبدیل کنید.کنید تا این افراد را به مشتریان سایت

کند که به صفحه محصول تو دوست خوبم وارد بشوند و با استفاده از راهکارهایی ترغیب و تشویق می

ها آموزش خواهم داد که تمامی تکنیک دوره آنالین میلیونرهای کلیکی در ایرانکه به شما در 

 اندازی بکنید.را راه

ای است که تو دوست خوبم منتظر دستیابی به این فرصت بودی تا به استقالل مالی دقیقاً مرحله

 برسی.

های مراحل با تکنیکترسی به خودتان راه ندهید و نیازی به استرس داشتن نیست چرا که تمامی  پس

ترین نوع فروش هست که ویژه خودم در این دوره به شما آموزش خواهم داد، این نوع فروش ساده

ای برخوردار شما دوست همراه مدیر اینده تجربه خواهی کرد البته محتوای ایمیل از اهمیت ویژه

کردن از وب سایت شما  هست چرا که این متن یا محتوا باید طوری باشد که فرد را قانع به خرید

 بکند.

قالبها و الگوهای مناسب متنی تبلیغات پیشرفته  دوره آنالین میلیونرهای کلیکی در ایراندر 

به هایی که خودم تجردهم تا با کپی نمودن این روشایمیلی را در اختیار تو دوست خوبم قرار می

 کردم آن را در اختیار بگیری و فروش چندین میلیون تومانی بی نظیری را تجربه کنی.
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تان تدوین ای جهت نمایش به کاربران سایتتوانید با تیزرهای تبلیغاتی تصویری پیشرفتههمچنین شما می

ما خواهد شکنی این ویدیوهای تبلیغاتی فروش تأثیر به سزایی در جذب مشتریان حاضر به خرید محصول 

تان را متحول بینی و از آنها بهره خواهی جست و فروشکرد که تمامی ترفندها را در این دوره آموزش می

 خواهد نمود.

ترین گزینه هر کسب و کاری این هست که با استفاده از برگزاری وبینارهای آنالین که در سطح دنیا مهم

 نیا به کهاست  الزم خوبم دوستّبرند. فراوانی میآموزشی از آن استفاده و بهره  بهترین کارشناسان

توانید شما می که ددار را خودش خاص یقاعده و فرمول هاشرو نیا یتمام کهکنید  توجه ییطال ترفند

ها و ترفندها کسب و کار خودت را رونق و توسعه بدهید و نتایج شگفت انگیزی با کپی کرن این تکنیک

 را دریافت کنید.

های قدرتمند و با نفوذ در ذهن مشتریان بالقوه در دوره آنالین میلیونرهای کلیکی می این سیستمالبته تما

ترین نکات و ترفندها به شما دوستان خوب مدیر آینده آموزش داده خواهد شد. پس در ایران با جزیی

از  انگیزیها توسط خودم تست و امتحان شده و نتایج شگفت نگران هیچ نباشید و ضمنن تمامی روش

ها دریافت نمودم که امیدوارم که شما هم تصمیم خودت را قاطع بگیری و هر چه زودتر به ما بپیوندی آن

 ها را اجرایی بکنی .تا با تمامی این مراحل آشنا بشوی و آن
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 طراحی صفحه محصول شما جهت افزایش فروش میلیونی –گام میلیونی  هشتمین

اند صفحه محصول شما باید کار مذاکره فروش را به اتمام برساند و این خرید شدهبعد از اینکه افراد مجاب به 

ا را هو آن دهای مخاطبین شما پاسخ قاطعی را بدهوظیفه صفحه محصول شماست که بتواند به تمامی دغدغه

 و فروش را نهایی کند. شک و شبه را از ذهن این افراد پاک کند ه خرید کند،ترغیب ب

شود و الزم به ذکر هست که تمامی زم هست حتمن رعایت بشه در زیر به آنها اشاره میمواردی که ال

در دوره   یا بازگشت مجدد مشتری به چرخه فروش به طور مفصل upsellingهای فروش از جمله تکنیک

 میلیونرهای کلیکی در ایران آموزش داده خواهد شد.

 برخی از مالحضات صفحه محصول :

 تان انتخاب کنید.رای محصولتصویر مناسبی ب -1

 عنوان محصول که در گام میلیونی دوم تشریح شد. -2

 قیمت محصول -3

 توضیحات مختصر از نوع محصول آموزشی، مدت زمان، مدرس دوره، موضوع مورد بحث -4

 مانده نمایش یابد.مدت زمان فروش ویژه اگر به صورت زمان باقی -5

 ب الکترونیکیتوضیحات خود محصول همراه با دانلود رایگان کتا -6

 تر از محصول فعلیمحصوالت مرتبط و ارزان -7

دوره آنالین ها را نیز در ای هم هست که ابتکار خود سایت مدیر آینده هست که آنهای ویژهتکنیک

 .به صورت مفصل آموزش خواهیم داد میلیونرهای کلیکی در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com

http://modireayandeh.com/miluoner
http://modireayandeh.com/miluoner
http://modireayandeh.com/product/miluoner
http://modireayandeh.com/product/miluoner
http://modireayandeh.com/product/miluoner


 رازهای فاش نشده میلیونرهای کلیکی در ایران                                                                                                       43

 

 باشد، هرگونه کپی، برداشت از آن موجب پیگرد قانونی خواهد شد.می سایت مدیر آیندهتمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

 

 تحویل محصول خریداری شده –گام میلیونی  نهمین

 

های ما را دنبال کردی و گویم که تا این مرحله پیش رفتی و تا اینجا آموزشخوبم به شما تبریک میدوست 

  یک پروسه آسان فروش اینترنتی را طی نمودید.

هست که باید در صفحه دانلود محصول بعد از اینکه خریدی انجام شد که اگر محصول شما به صورت دانلودی 

باشد پیشنهاد کنید در بیشتر مواقع این محصوالت دیگرتان را که کمی ارزان تر هست و مکمل محصول می

 رسد.محصول پیشنهادی به فروش می

تان تماس بگیرید و آدرس، محصول خریداری اگر هم به صورت فیزیکی هست قبل از ارسال محصول با مشتری

 تر و مکملی را پیشنهاد کنید. ره تماس و شهر مورد نظر را کنترل کنید و در کنار آن محصوالت ارزانشده، شما

 تان را ارسال کنید.در بسته محصول نیز کاتالوگ کل محصول

 ای بدهید تا مشتریان به خرید مجدد از شما ترغیب و تشویق بشوند.به بسته بندی محصول هم اهمیت ویژه

سازی نمایید. تا در هنگام دانلود هر ها را فشردهکوچکتر تقسیم کنید و همه آنفایلهایی را به های دانلودفایل

 های خود را شروع کند.تر دانلود شود و فرد آموزشبخش سریع

با استفاده از سیستم اتوماتیک پیامک یا ایمیل حاوی فاکتور فروش که در کنار آن یک محصول دیگر هست 

 بیشتر مواقع نیز منجر به فروش بیشتر خواهد شد.ارسال کنید که در 

کارهای دیگری نیز در دوره آنالین میلیونرهای کلیکی در ایران با جزییات بیشتری به شما دوستان خوب راه

 شود. مدیر آینده ارایه می

 10د ماندازی کسب و کار اینترنتی برای رسیدن به درآاین دوره جهت راه کنندگانمشاوره ویژه به شرکت

های الزم بر روی کسب و کار شود ارایه خواهد شد و بررسیمیلیون تومانی نیز همراه با سواالتی که مطرح می

 در کسب و کار شما نیز شکل بگیرد.در ده گام طی کردم  ن راآشما صورت خواهد گرفت تا روندی که خودم 

ننده در این دوره آموزشی آنالین مدیر کدهم که دوستان شرکتبه همین خاطر به شما دوست عزیزم قول می

آینده به موفقیت خواهند رسید و در صورتی ناموفق خواهند شد که خودشان هیچ تالش و کاری برای رسیدن 

 به آن نکنند.
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رشد و توسعه کسب و کار میلیونی و تبدیل آن به یک کسب و کار  –گام میلیونی  دهمین

 میلیاردی 

ابی به استقالل مالی و درآمد ماهیانه در اختیار شما دوست عزیزم قرار گرفت و گام ساده برای دستی 10این 

امیدوارم که تصمیم خودت را برای شروع تجارت آنالین گرفته باشی در این کتاب الکترونیکی اسرار و رموز 

اب این کتخیلی از کسب و کارهای شناخته شده و خودم را در اختیار شما به رایگان گذاشتم که ارزش واقعی 

 بیش از یک میلیون تومان هست.

بگذارید با شما دوست خوبم یک مطلبی مهمی را در میان بگذارم اگر شما مصمم به شروع کسب و کار پر 

 رو دارید:دو راه پیش رونق آنالین هستید

و کار اندازی کسبهایی که در این کتاب الکترونیکی کردم، شروع به راهخودتان این راه را با راهنمایی -1

میلیون تومان دست  10اینترنتی نمایید و تمامی این مراحل را خودتان طی کنید تا به درآمد ماهیانه 

سال طول  2یابید. اگر چنین راهی را انتخاب کنید مسلماً مدت زمان بیشتری از یک سال تا نزدیک 

 خواهد کشید تا به این حد از استقالل مالی دست یابید.

نده همراه شوید، تا تمامی مراحلی را که خودمان طی کردیم را در اختیار شما یا با گروه مدیر آی -2

آن کافی است که ساعت تالش مستمر به  2الی  1هفته با روزی  12دوست خوبم قرار بدهم و فقط 

میلیون تومانی در  10ها دست یابید و به درآمد اختصاص دهید تا به امید خدا به این حد از آموزش

 ید.ماه دست یاب

  کنید؟ دوست خوبم تصمیم با خود شماست که چگونه عمل می

های تصویری رایگان باشید که بیشتر با شما دوستان در منتظر خبرهای خوش ما به صورت فایل

این مورد صحبت خواهیم کرد. شاید هم وبینار رایگانی را جهت پاسخگویی به سواالت شما ترتیب 

 تهیه شده بود راضی باشید. 94ماهه آموزشی ما که در آبانخواهیم داد امیدوارم که از مجموع

تان تصوری در زندگیدوست خوبم اگر کسب و کارتان را به این حد از درآمد رساندید رخدادهای غیرقابل 

 کند.رو خواهید شد که شما را شگفت زده میروبه

 هند نمود.کنید که به شما پیشنهادات عالی و بی نظیری را خوادوستانی پیدا می -1

 های اجتماعی اینستاگرام دنبال خواهند کرد.هواداران زیادی پیدا خواهید کرد که در شبکه -2

 کنند. روز به روز بر تعداد مخاطبین شما افزوده خواهد شد که کسب و کار شما را دنبال می -3
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واهد خانگیز بیشتر های شگفترشد کسب و کار شما به صورت تصاعدی روز به روز به واسطه فروش -4

 شد.

 افراد خیلی زیادی حاضر خواهند شد، که پول بیشتری برای یک ساعت مشاوره با شما بپردازند. -5

 آنالین میلیونرهای کلیکی در ایران  یدوره دهم میلیونی گام در

 اعضا و کاربران لیمیا ستیل لیتشک  -1

د، ی در ایران خواهد بوتعداد اعضای سایت شما تعیین کننده میزان درآمد شما دوره میلیونرهای کلیک

سازی تان جلب کنید از جمله با بهینهپس باید به طرق مختلف ترافیک بیشتری را به سمت سایت

 سایت و تولید محتوا

 (Affiliate Marketing) فروش در یهمکار ییطال یها کیتکن  -2

سایت  به کار گرفته شد که سود سرشاری را نصیب 1996اولین بار توسط سایت آمازون در سال 

 آمازون نمود که شما دوست عزیزم باید دیگران ترغیب و تشویق به محصوالت خودتان بکنید. 

 آنالین ناریوب یبرگزار -3

و خیلی از کارشناسان   من یزندگ وارد ار یبزرگ اریبس یمال یها رقم ییتنها به کیتکن نیهم صرفا

 این ترفند برای اعضای کاربر بیش از ده هزار نفر کاربرد دارد.که . ستکرده ا

 و خدمات آنالینتنوع محصوالت افزایش  -4

 ت و خدماتمدهای بیشتری دست یابید، الزمه که هم در افزایش محصوالاینکه بتوانید به درآبرای 

اره موزشی اشآحصوالت به نحوه تولید م دوره آنالین میلیونرهای کلیکی در ایرانخودتان که در 

 تان محصوالت جدیدی را اضافه کنید.فروشگاه، به لیست شد

 

م الزمه انجام بدهی این است که گام به گام این ده گام میلیونی را با شرکت در کاری که تو دوست خوبتنها 

 میلیون تومان در ماه دستیابی داشته باشید. 10مد آان طی بکنی و به دردوره آنالین میلیونرهای کلیکی در ایر

رار قشما دوستان ا در اختیار با ما همراه شوید تمامی مراحلی را که در کسب و کار خودمان تجربه کردیم راگر 

 آل تعیین شده سایت مدیر آینده دسترسی پیدا کنید.هدف ایدهداد تا به  خواهیم
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 دوره آنالین میلیاردرهای کلیکی در ایران

 

میلیون تومان در  50و درآمد ماهیانه را به حداقل که بتوانیم باز رشد بیشتری داشته باشیم اما برای این

 ه ک ایراندوره آنالین میلیاردرهای کلیکی در ما دوره دیگری را طراحی کردیم با عنوان ماه برسانیم، 

 شرایط و ضوابط خاصی دارد از جمله:

 از صد راه خواهند یافت. 85و با حد نصاب نمره  از طریق آزمون  دانشجویان این دوره -1

هم آزمون عملی و هم آزمون تئوری خواهیم داشت. هر دو آزمون به صورت حضوری در تبریز برگزار  -2

 خواهد شد.

 ومان از طریق کسب و کار آنالین درآمد داشته باشد.میلیون ت 7باالی  فرد باید ماهیانهحتمن  -3

 به این دوره راه خواهند یافت. بدون آزمون میلیونرهای کلیکی در ایرانآنالین دوره دانشجویان  -4

دوره میلیونرهای  ماه را در میلیون تومان در 10درآمد به بتواند  به اولین فردی که زودتر از بقیه -5

خواهد  دست دوره میلیادرهای کلیکی در ایرانبه  هریه رایگانشدست یابد با کلیکی در ایران 

 یافت.

 html, php. Jquery, mysql, apache, photoshop, corelهای الزم آشنایی به مهارت -6

draw  

 .شد دریافت خواهدجهت برگزاری آزمون شرکت در آزمون نیز مبلغی برای   -7

 

 

 رنتی اندازی کسب و کار اینتآموزشی راهبسته 

خواهند خودشان این راه را طی کنند ما این محصول دانلودی و فیزیکی را در اختیارشان می دوستانی کهاما 

ونرهای دوره آنالین میلیینترنتی خودشان را با هزینه کمتری نسبت به دهیم تا بتوانند کسب و کار اقرار می

 صوالت آموزشی خودشان را ارایه بدهند.شروع کنند و مح  کلیکی در ایران

 کنید دانلودخرید و  االن همین 
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 توانم با بازاریابی و فروش از اینستاگرام درآمد میلیونی کسب کنم؟چگونه می آموزشی بسته 

مطرح تبدیل بشوند یا افرادی که محصول فیزیکی  دخواهند به یک برنخوب مدیر آینده که می اندوستاما 

 کنم.خواهند درآمدزایی بکنند من این محصول را به شما پیشنهاد میدر اینستاگرام می دارند

 کنید دانلودخرید و  االن همین 

 

 محصوالتی که به زودی بر روی سایت مدیر آینده قرار خواهد گرفت.معرفی 

 آموزشی بازاریابی ایمیلیبسته 

 سازی سایت برای موتورهای جستجوآموزشی بهینهبسته 

 آموزشی طراحی قالب وردپرس برای سایت شمابسته 

 آموزشی تبلیغات به سبک مدیر آیندهبسته 

 

 دیگری از سایت مدیر آینده: خدمت 

ی وقت قبلی برای هماهنگ با تعیینبازاریابی اینترنتی به صورت کامالً محدود  ومشاوره بازاریابی 

 تماس حاصل فرمایید. 09147644789نژاد به شماره تماس بیشتر با سرکار خانم ولی
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 همراه سایت مدیر آیندهرایج برخی از دوستان ت سواال

توانند در این ی سنی خاصی مدنظر هست؟ خیر، همه دوستان میبرای شرکت در این دوره بازهآیا  -1

 ز آن آشنایی داشته باشند.دوره شرکت کنند فقط باید به اینترنت و استفاده ا

 مهارت یا تخصص خاصی نیاز هست؟به  -2

 تواند در این دوره شرکت نمایند.دوستان با یا بدون تخصص و مهارتی می ،خیر

 توانم در این دوره شرکت نمایم؟محصول آموزشی دارم و تولید کردم آیا میمن  -3

 توانید به درآمد برسید.این خوب بهتر خواهد بود شما جلوتر از دیگران می بله،

 نمایم؟ ها کسب و کار دیگری را ایجادتوانم با همین آموزشبا شرکت در این دوره میآیا  -4

 فقط کافی که تمامی مراحل آموزشی را مجدد بر روی آن تکرار کنید. بله،

 بر شهریه الزمه که هزینه دیگری بپردازم؟عالوه  -5

 ت دامنه نیاز به پرداخت مبلغ جزیی خواهید داشت.فقط خودتان برای خرید هاست و ثبخیر 

 این دوره طول خواهد کشید؟چقدر  -6

 ماه به اتمام خواهد رسید. 3دهید ئلی در به طی کردن تمامی آموزشها دارد که انجام میبسته 

 شود؟استرداد وجه نیز شامل این دوره میگارانتی  -7

 بلی 

 انی به دانشجویان این دوره پشتیبانی خواهید داد؟چه زمتا  -8

 سال آینده یکتا 

 امکان همکاری در فروش برای ما هست؟آیا  -9

 مکاتبه فرمایید piran.js@gmail.comبرای هماهنگی بیشتر با بلی 

 های اجتماعی خواهید پرداخت؟در این دوره به آموزش شبکهآیا  -10

 بلی 

 

 و پاینده باشیدسرافراز                                                                                  

 صادق پیرانجعفر                                                                                  

 و مؤسس سایت مدیر آیندهمدیر 
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