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 مقدمه
 دوست عزیز سالم،

اغل تو رو با جدیدترین و پرسودترین مش در این کتاب قصد دارم که

بسیار  آشنا کنم. افراد زیادی هستند که تونستن با این مشاغل درآمد

 خوبی داشته باشن.

و این مشاغل، مشاغلی هستن که اکثر افراد می تونن این کارها ر

ی تونی انجام بدن و نیاز به سرمایه و تجربه خاصی نداره و شما هم م

 کنی. این کار ها رو یاد بگیری و شروع به کار در کمتر از چند ماه

دا این کتاب جهت معرفی و آگاه سازی از این مشاغله و به امید خ

 قصد دارم که در یک کتاب مفصل تر، تمامی این مشاغل رو مو به

 مو توضیح بدم که برای شروع کار بتونی آمادگی داشته باشی.
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 طراح وبسایت
یجاد ااینترنت و فضای مجازی، نیاز به طراحی و به علت افزایش کاربران  

. سایت زیاد شده، به همین خاطر طراحی سایت درآمد و فروش خوبی داره

تری  برای طراحی سایت از پایه نیاز به کد نویسی هست ولی راه های ساده

یاز مثل نرم افزار های سایت ساز هست که می شه به صورت ساده و بدون ن

رصد د 60های زیادی طراحی کرد. این کار سود باالی به کد نویسی، سایت 

 رو در کارها به ثمر میاره که سوددهی بسیار خوبیه.
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 همکاری در بازاریابی
تجربه  وبازاریابی و فروش محصوالت دیگران کاریه که بدون نیاز به سرمایه 

رما به خاصی انجام میشه و یکی از پر سودترین مشاغل اینترنتیه. فرد کارف

ود ازای هر فروشی که شخص بازاریاب برای اون انجام میده، درصدی از س

فروش همون کاال رو بهش پرداخت می کنه. اگر برای شروع کسب و کار 

ن پیشنهاد اینترنتی خود، نمی توانید محصولی را تولید کنید، این مورد بهتری

 برای شماست.

 

  

www.takbook.com



 نویسنده کتاب های آنالین
مل هایی رو هم به صورت رایگان و هم به صورت شاافراد نویسنده، کتاب 

کتاب  می تونن با فروش اینهزینه در اینترنت در معرض دید قرار میدن که 

هیه و ها، درآمد کسب کنن. همون طور که امروزه افراد زمان کمتری برای ت

دن که در مطالعه کتاب دارن، این افراد رو به کتاب های آنالین و مجازی آور

 ژی و هزینه اونها صرفه جویی می کنه.وقت، انر
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 آموزش های مجازی
و بیشتر  با توجه به اینکه روز به روز داره علم و دانش گسترش پیدا می کنه

ای هو بیشتر میشه، افراد هم دنبال علم بیشتری هستن، بنابراین آموزش 

فیزیکی و حضوری پاسخگوی این مسأله نیست و آموزش های حضوری جای 

به  رو به آموزش های مجازی و غیرحضوری میدن. افراد بدون نیاز خودشون

نن رفت و آمد و هزینه های اضافی می تونن در هر کجایی که هستن می تو

رسی پیدا با استفاده از اینترنت، به تمام مطالب آموزشی که نیاز دارن، دست

 کنن. برای همین کسب و کار افرادی که آموزش های مجازی خوبی ارائه

 یدن، همیشه پر سود و پر رونقه.م
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 بازاریابی اینترنتی
مامی این روزه کسب و کار های اینترنتی روز به روز در حال گسترشه که ت

د دارن. این کسب و کار ها برای رشد و گسترش، نیاز به تبلیغات موثر و مفی

ته این رش افرادی که در تبلیغات و بازاریابی اینترنتی زمینه ای دارند و در

 کار می کنند، توانسته اند درآمد خوبی از این طریق داشته باشند.
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 تولید محتوای الکترونیک
ای مفید تولید محتوای الکترونیکی به دلیل اینکه نیاز به مطالب و آموزش ه

من های در اینترنت زیاد شده، به شدت مورد نیاز سایت ها، وبالگ ها و انج

این  طالبی رو نگارش و گردآوری کنن و بهمختلفه که افرادی که تونستن م

ی این فضاها ارائه بدن، تونستن درآمد قابل توجهی رو کسب کنن. محتوا ها

با کیفیت  افراد هر چه قدر کمیاب تر و پر کارآمد تر باشه، مشتریان بیشتر و

 تری رو برای خودش جذب می کنه.
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 تولید اپلیکیشن تلفن همراه
نترنت اینترنت از طریق تلفن هوشمند خودشون به ایوقتی که اکثر کاربران 

یاز به نمیان، اینجاست که کارائی وبسایت ها و وبالگ ها کمرنگ تر میشه و 

مع اپلیکیشن ها به شدت افزایش پیدا می کنه، چون هم راحت ترن و هم ج

ت و جور تر. برنامه نویسان تلفن های هوشمند سعی می کنند که اطالعا

ل باعث نه ای را در این اپلیکیشن ها فراهم کنن و این عاممفید در هر زمی

ه ه این برناممحبوب تر شدن اپلیکیشن ها میشه که درآمد خوبی رو هم ب

 نویسان اختصاص میده.
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  (Free Lancer)آزاد کار
ز طریق ابه افرادی که با هر تخصصی برای مدتی با شرکت ها و یا سازمان ها 

د با قبول زادکار یا )فری لنسر( می گویند. این افرااینترنت کار می کنند، آ

الیت کردن پروژه های کوچک و بزرگ، می توانند در این حیطه مشغول به فع

مه شوند. شرکت ها نیز برای چنین افراد کاربلد و کار درستی، حق الزح

 خوبی میدهد.
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 مترجم
با افراد  ارتباط در فضای اینترنت، یکی از حیاتی ترین نیاز های افراد، نیاز

فع این دیگر است. در این میان باید به زبان انگلیسی مسلط باشیم. برای ر

طالب منیاز یک میانبر به وجود آمده، اون هم مترجم ها هستند. مترجم ها 

ی ترجمه و آموزش هایی رو که مورد نیازه با دریافت هزینه ای به زبان دیگر

ر انجام تقای سطح کیفی کار و سرعت دمی کنند. مترجم ها توانسته اند با ار

 کار ها، سودآوری خوبی رو در فضای اینترنت تجربه کنند.
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 آموزش نرم افزار
ز رشد علم به واسطه فناوری و تکنولوژی چنان سرعتی یافته که بعضی ا

لوژی مدرن رو افراد رو از قافله عقب انداخته. این افراد برای این که این تکنو

ر این میان یاز به یاد گیری نرم افزار های رایانه ای دارند. دیاد بگیرند، ن

ه اند سریع و فشرده خود، توانست معلمان این نرم افزار ها با آموزش های

 درآمد زیادی را در رشته نرم افزار، کسب کنند.
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 نتیجه گیری

صرفا دونستن این مطالب کافی نیست و باید در این مسیر 

 پیشرفت هم داشته باشی.اقدام کنی تا انتظار 

ن اولین قدمت رو با مطالعه این برداشتی، حاال برای برداشت

ثروت در  فرمول جادویی کسب"گام دومت کافیه که کتاب 

 رو مطالعه کنی در این مسیر جلوتر بری. "خانه

 ی.می تونی اینجا کلیک کن رایگان این کتاب،جهت دریافت 

 

 

 

 www.karetamiz.comمنبع:

www.takbook.com

https://goo.gl/eGd6sg
www.karetamiz.com

