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سالم نن جاٍید گرشاسبی يستو ندیر ٍب سایت يهیار ٍب ٍ در این نیکرٍ 
کتاب الکترٍنیکی نیخَام خیلی خَدنانی دربارى کسب درآند از طریق يهکاری 
در فرٍش باياتَن صحبت کنو. نیخَام در نَرد این صحبت کنو کٌ چطَر 

. بديوایش تَنستو درآند نايانٌ ام را بٌ اندازى درآند ساالنٌ یک کارنند افز
 فقط با تَلید نحتَا ٍ يهکاری در فرٍش!

ازت نیخَام این کتاب رایگان رٍ بٌ دقت بخَنی چَن ٍاقعا نکات خَبی تَ 
داستانی کٌ قصد دارم برات تعریف کنو ٍجَد دارى. رایگان بَدن این کتاب بٌ 
يیچ ٍجٌ دلیل بر بی ارزش بَدنش نیست! بًت قَل نیدم نکاتی کٌ تَ این 

 ارزشش خیلی باالتر از آنَزش يای پَلی يست.  نیگیری یادکتاب 

اگر درآند نايانٌ یک کارنند را ٍزارت کاری حساب کنیو بین دٍ الی دٍ ٍ خب 
 03. اگر درآند ساالنٌ اش را حساب کنیو چیزی حدٍد نیو نیلیَن ناموت است

نیلیَن ناموت نی شَد. نن از طریق يهکاری در فرٍش )تاکید نی کنو فقط از 
 طریق يهکاری در فرٍش( تَانستو درآند نايیانٌ ام را بٌ این نقدار برسانو.

نی شَید کٌ قسهتی  خب اگر با نن ٍ سایت يهیار ٍب آشنا باشید نتَجٌ آن
سایت يهیار ٍب از طریق فرٍش آنَزش ٍ خدناتی است کٌ  از درآند نن در

رپَرتاژ آگًی ٍ  بنری، ارائٌ نی کنو. يهینطَر قسهتی از درآند سایتو از تبلیغات
 بک لینک است.

این درآندی کٌ نیخَام داستانش رٍ براتَن تعریف کنو فقط از طریق يهکاری 
در فرٍش حاصل شدى ٍ ربطی بٌ درآندم از سایت يهیار ٍب ندارد. از آنجایی 
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کٌ خیلی از دٍستان کنجکاٍ يستند تا بدانند این درآند از کجا حاصل شدى ٍ 
 نی ديو. اننش شها بٌ یو راٌ قسهتی از درآندياچقدر است در ادان

 

 خب حاال چرا يهکاری در فرٍش؟

چرا يهکاری در فرٍش رٍ انتخاب کردم؟ نن کٌ درآندم از سایت يهیار ٍب 
نسبتا خَب بَدى! از اٍنجایی کٌ يهکاری در فرٍش نیاز بٌ ارائٌ نحصَل یا 

تَش  خدنات خاصی ندارى خیلی يا نیرن سهتش چَن ٍاقعا دردسری
! نثال اگر شها بخَاین تَی فرٍش یک کفش با یک فرٍشگاى اینترنتی نیست

نثل دیجی کاال يهکاری کنید ٍظیفٌ شها فقط اینٌ کٌ بٌ نشتری بگید از اینجا 
بخر البتٌ با کهک ٍ راينهایی يایی کٌ قبلش بًش نی کنید. بعدش دیگٌ 

در بسیاری از نَاقع  نشتری با شها کاری ندارى ٍ فقط دیجی کاال رٍ نیشناسٌ.
اصال نهی فًهٌ کٌ شها کی يستید ٍ تا بٌ خَدش بیاد نی بینٌ تَ سایت 

 دیجی کاال رفتٌ ٍ خریدش رٍ انجام دادى.

بپرسٌ ٍ اصال بٌ شها نربَط  باید از دیجی کاالير سَال یا نشکلی داشتٌ باشٌ 
ک نهیشٌ. چَن اٍن نحصَل رٍ از دیجی کاال خریدى ٍ شها این ٍسط فقط ی

البتٌ تَ این نثل صحبت از دیجی کاال بَد. فکر نکنید يهکاری  ٍاسطٌ بَدید.
 در فرٍش فقط با دیجی کاال انکان پذیرى!

يهکاری در فرٍش اصال نیاز بٌ سرنایٌ اٍلیٌ ندارى! سرنایٌ شها دقیقا خَدتان 
ید. در ييستید. اطالعاتی کٌ دارید ٍ نیخَاین اٍن رٍ بٌ عالقٌ نندان ارائٌ بد

اقع برای اینکٌ تَی يهکاری در فرٍش نَفق باشید باید تَی حَزى ای کار ٍ
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کنید کٌ اٍال بًش عالقٌ داشتٌ باشید ٍ ثانیا اطالعات تَن در نَردش باال 
باشٌ. بٌ این دلیل کٌ باید تَی اٍن حَزى نحتَا تَلید کنید. ننظَر از نحتَا 

 ری نثل ٍیدیَ.نی تَنٌ نحتَای نتنی نثل نقالٌ باشٌ یا نحتَای تصَی

يهکاری در فرٍش نیاز بٌ سرنایٌ اٍلیٌ ندارید.  برای شرٍعيهانطَر کٌ گفتو 
ید. نیازی نیست فرٍشگاى اینترنتی راى اندازی ينیازی نیست نحصَلی ارائٌ بد

يای الزم کنید. نیازی نیست نیرٍی کار بگیرید یا دفتر کار بزنید. نیاز بٌ نجَز 
ید. برای شرٍع نیاز بٌ برندسازی کٌ کلی يزینٌ نداربرای شرٍع کسب ٍ کارتَن 

دارى ندارید. نیاز بٌ يزینٌ کردن برای تبلیغات ٍ دیدى شدن ندارید. فقط بٌ یک 
یاز دارید آن يو نحتَاست. نحتَا تنًا چیزی است کٌ بًش احتیاج چیز ن

 نحتَاست کٌ حرف اٍل را نی زند ٍ برای شها نعجزى نی کند.دارید. 

نید تَلید کنندى نحتَای خَبی باشید. در افرٍش باید بتَ تَی يهکاری در
ادانٌ در نَرد تَلید نحتَا تَی يهکاری در فرٍش نفصل صحبت نی کنو. 

اٍنو  فقط تا اینجا بدٍنید کٌ شها بٌ يیچ چیزی جز نحتَای خَب نیاز ندارید.
 يهین ٍ بس! دقیقا کار خَدتَن يست.

نستو خَدم رٍ اارم ٍ تَ این سال يا تَننو چَن بٌ تَلید نحتَا عالقٌ زیادی د
تقَیت کنو تصهیو گرفتو با کسب ٍ کاريای زیادی کٌ نرتبط تَی تَلید نحتَا 

بٌ کارم نی شن يهکاری کنو ٍ خدنات ٍ نحصَالتی کٌ نن ندارم ٍلی بقیٌ 
نستو درآندم را چندین ادارند رٍ بٌ نخاطبانو نعرفی کنو. دقیقا با این رٍش تَ

 برابر کنو.
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 هکاری در فرٍش رٍ چطَری ٍ از کجا شرٍع کردم؟ي

. نن نقالٌ ای با عنَان بًترین ربات يای با یک نثال شرٍع کنواجازى بدید 
نستو رتبٌ خَبی براش تَی گَگل کسب کنو. خب ااینستاگرام نَشتو ٍ تَ

دٍرى احتهاال يهٌ تَن نی دٍنید ربات اینستاگرام چیٌ؟ از اٍنجایی کٌ نن 
از این  تَی سایتو داشتوبا عنَان سَد آٍری با اینستاگرام  نرتبطی آنَزشی

لٍَر اینستاگرام ٍ رٍش قصد داشتو نخاطبانی را جذب کنو کٌ دنبال افزایش فا
ن تَی اینستاگرام بَدند. نقاالت نشابًی يو با عنَان افزایش فرٍش شا

 .َدماگرام ٍ رٍش يای افزایش فالٍَر اینستاگرام نَشتٌ بکسب درآند از اینست

دٍرى آنَزشی سَد آٍری با اینستاگرام بَد.  خب يدف اصلیو از این کار فرٍش
ت پر جست ٍ جَ تَی گَگل باال انا با خَدم فکر کردم نن کٌ تَ این کلها

چطَر نی  حاال بٌ سایتو ٍارد نیشٌ ز این صفحٌٍ ترافیک باالیی دارى او يست
دنبال پیدا کردن یک ربات تَنو درآندم رٍ افزایش بديو؟ دیدم االن يهٌ 

رام با یک راينهای خَب اینستاگرام خَب يستند ٍ ننو تَ کلهٌ ربات اینستاگ
بین سٌ تا سایت اٍلو! پیش خَدم گفتو نن کٌ ربات اینستاگرام ندارم کٌ 

کاری کنو بفرٍشو پس بیام با سایت يایی کٌ ربات اینستاگرام نی فرٍشن يه
 ٍ ازشَن پَرسانت بگیرم.

تصهیو گرفتو با سایت يایی کٌ ربات اینستاگرام نی خَدم اٍنجا بَد کٌ با 
تا  033حدٍد ای يهکاری در فرٍش کنو. تقریبا نی تَنو بگو يفتٌ  دفرٍشن
 يزار ناموت پَرسانتو فقط از فرٍش ربات اینستاگرام بَد.  033
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درآندم  با یٌ نقالٌ ای کٌ شاید یٌ نصف رٍز يو ٍقتو رٍ نگرفت تَنستو در ناى
 رٍ حداقل دٍ برابر کنو. 

اینو بگو اٍن نَقع ينَز دیجی کاال سیستو افیلیت نارکتینگش رٍ راى اندازی 
نکردى بَد. ينَز بٌ داستان اصلی نرسیدیو. فعال دارم از ایدى يایی صحبت نی 

 اٍند. ویعنی حَزى دیجیتال نارکتینگ سراغ مخَد تَ کارکنو کٌ 

نو نی رسید. ير شب کٌ نی خَابیدم قبل خَاب کو کو ایدى يای جدید بٌ ذي
بٌ این فکر نی کردم افرادی کٌ بٌ حَزى نن عالقٌ نند يستند کسانی اند کٌ 
نیخَان کسب ٍ کار اینترنتی راى اندازی کنند ٍ دنبال راى يای رشد ٍ نَفقیت 

 در فرٍش ٍ کسب ٍ کارشان يستند.

 طبانو دنبالش بَدندنَضَعاتی کٌ نخایک لیست برای خَدم درست کردم ٍ 
 را لیست نی کردم. نثال تَی لیستو اینطَری نی نَشتو:

 

 کسانی کٌ نیخَان سایت راى اندازی کنند:

 دنبال یک ياست نطهئن، خَب ٍ با کیفیت يستند.

 دنبال یک درگاى پرداخت ٍاسط اینترنتی خَب يستند.

 دنبال یک سایت خَب برای آپلَد فایل ياشَن يستند.

 طراح گرافیست خَب يستند.دنبال یک 

 دنبال یک سئَکار خَب يستند.
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 ندارند: ستند کٌ حَصلٌ راى اندازی سایتافرادی يو ي

 دنبال یک سایت ساز یا فرٍشگاى ساز اینترنتی خَب يستند.

 

 اصال بلدند نحتَا تَلید کنند:کسانی کٌ نٌ حَصلٌ تَلید نحتَا دارند ٍ نٌ 

 ات تَلید نحتَا ارائٌ کنند.دنبال سایت يایی نی گردند کٌ خدن

 

 کسانی کٌ نیخَان تَی تلگرام ٍ اینستاگرام کسب ٍ کارشان را تَسعٌ بديند:

 دنبال خدنات افزایش فالٍَر ٍ افزایش نهبر تلگرام يستند

 

خب لیست نن رٍز بٌ رٍز افزایش پیدا نی کرد ٍ تَ حَزى کاری خَدم ير چیز 
داشت رٍ پیدا نی کردم ٍ  کٌ نردم نیاز داشتن ٍ جست ٍ جَی باالیی

 یادداشت نی کردم.

 

خرید یک  برایکو کو ایدى يای تَلید نحتَاشَن يو بٌ ذينو نی رسید. نثال 
شرکت ياستینگ  03ياست خَب تصهیو گرفتو نقالٌ ای با عنَان "نعرفی 

الی  0ایرانی" بنَیسو. سٌ سال پیش این نقالٌ را نَشتو ٍ نايانٌ حدٍد برتر 
 فقط از يهین یک نقالٌ درآند دارم. شاید ایدى اٍلیٌ برای نیلیَن ناموت 5
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نَشتن این نقالٌ نًو بَدى ٍ حاال سایت يای زیادی يستند در این نَضَع از 
 سایت نن کپی کردن ٍ شاید درآندشان خیلی کهتر از درآند نن باشٌ.

 

 این قسهتی از درآندم از يهکاری در فرٍش ياست يست:

 
نايیانٌ نن از يهکاری در فرٍش با یک شرکت ياستینگ این فقط درآند 

 يست.
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البتٌ فکر نکنید يهیشٌ اٍل بَدن در تَلید نحتَا نًو است. تَ این نهَنٌ 
اینطَر بَدى ٍگرنٌ نَضَعاتی يهین حاال ٍجَد دارند کٌ نی تَنید رٍشَن 

ضعیف  نانَر بدید با اینکٌ قبلش نقاالتی دربارى اش نَشتٌ شدى ٍلی انقدر
نید جایشان را بگیرید. حاال در ادانٌ در اشها خیلی راحت نی تَکٌ يستند 

 و.ين نیدنَرد این يو نهَنٌ يایی بًتَن نشا

نَضَعاتی نثل درگاى پرداخت اینترنتی، درگاى پرداخت ارزی، خرید سایت  تَ
ٍ ... يو  ، خرید نهبر تلگرام، خرید پیج اینستاگرامساز، خدنات تَلید نحتَا

َ این نستو تَ کلهات کلیدی اصلی کٌ تاٍع بٌ تَلید نحتَا کردم ٍ تَدقیقا شر
رتبٌ خَبی در گَگل بگیرم. يهین باعث  نَضَعات زیاد جست ٍ جَ نی شدند

شد بتَنو با سایت يایی کٌ تَ این زنینٌ يا فعالیت نی کنند نثال سایت درگاى 
يهکاری کنو ٍ از ير  َنپی کٌ يهکاری در فرٍش دارى بتَنو باياش آیدیٍاسط 

 نجهَعٌ ام درآندی کسب کنو. ثبت نانی ٍ تراکنش يای ير زیر

یا نثال تَ کلهٌ تَلید نحتَا یک زنانی رتبٌ یک گَگل بَدم االن یکو افت 
ات تَلید نحتَا بًو پیشنًاد نکردم. آن زنان یادم يست سایتی در زنینٌ خد

نعرفی کنی ٍ ير کسی از يهکاری داد ٍ گفت اگر سایت نن رٍ تَ این نقالٌ 
درصدش  03لینک شها ٍارد سایت نا بشٌ ٍ سفارش خدنات تَلید نحتَا بدى 

برای شها نیشٌ. اینو جزء يهکاری يای خَبو بَد کٌ ازش راضی بَدم. یادنٌ 
خیلی يا در رٍز تَلید نحتَا ٍ خدنات تَلید نحتَا رٍ سرچ نی کردند ٍ ٍارد 

خیلی از کسب ٍ کاريای آنالین بَدى ٍ چَن نیاز اصلی صفحٌ نن نی شدند. 
 يست.
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این يو قسهتی از درآندم از يهکاری در فرٍش با سایت يای خدنات 
 اینستاگرانی:

 
 

خب دیگٌ نثال يای بیشتر نهی زنو چَن نهیخَام طَالنی بشٌ. فقط خَاستو 
کنو. تَ  آشنا يایو با کسب ٍ کاريای نختلفشها رٍ با چند نهَنٌ از يهکاری 

کنید نی تَنید يهکاری در فرٍش داشتٌ باشید ٍ ير نَضَعی يو کٌ فکرش را 
اصال فکر نکنید يهکاری در فرٍش فقط نحدٍد بٌ یک سری نحصَالت ٍ 

 خدنات خاص سایت يا نی شٌ.

 تا نکتٌ کلیدی ٍ نًو ٍجَد دارى کٌ حتها باید بًش تَجٌ داشتٌ باشید.  سٌ

سایت يا پیشنًاد تبلیغ تَی سایتو رٍ ندادم. نن يیچ ٍقت بٌ اٍل اینکٌ 
حاضرم با  باالست یعنی نرفتو بًشَن بگو چَن ترافیک فالن صفحٌ نن

دریافت نبلغی نايانٌ براتَن تَی اٍن صفحٌ تبلیغ کنو. نن از راى يهکاری 
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ر نداشتٌ باشٌ ٍ از ٍارد شدم کٌ يیچ ریسکی برای صاحب اٍن کسب ٍ کا
ش بازاریابی کنو. دقیقا این نًهترین نسئلٌ تَی بخَام براخداش باشٌ کٌ 

 يهکاری در فرٍش است.

 اینکٌ باید نَضَعاتی رٍ پیدا کنید کٌ يو بٌ کارتَن نربَط نیشٌ ٍ يو دٍم
ٍ بعد تَی اٍن  بازار رٍ پیدا کنید دنبالش يستند. یعنی اٍل نیازخیلی يا  اینکٌ

  زنینٌ تَلید نحتَا کنید.

نحتَا تَی اٍن نَضَعی کٌ ند نظرتَنٌ باید ٍقت کٌ برای تَلید سَم این
بذارید ٍ بًترین نحتَا را تَلید کنید. یک نحتَای کانل ٍ جانع کٌ يیچکسی 
زٍرش بٌ نحتَای شها نرسٌ. این طَری يو نی تَنید تَی گَگل رتبٌ خَبی 

ضافٌ کاری نکنید بٌ يیچ ٍجٌ ا بگیرید ٍ يو اینکٌ نیاز کاربراتَن رٍ رفع کنید.
ننظَرم اینٌ بٌ جای نَشتن یٌ نحتَای خَب ٍ کانل برید  تَلید نحتَا!تَی 

کلی نحتَای بدرد نخَر درست کنید کٌ يو انرژی تَن الکی يدر برى ٍ يو 
 اینکٌ يیچ سَدی براتَن نداشتٌ باشٌ.

نحتَای شها باید دیدى بشٌ در غیر اینصَرت اصال بٌ درد نهیخَرى. اگر نتَنید 
باشٌ  يو راش بگیرید حتی اگر بًترین ٍ کانل ترینتَی گَگل رتبٌ خَبی ب

 ید.ى انثل این نیهَنٌ کٌ اصال يیچ نحتَایی تَلید نکرد

یٌ نکتٌ نًو دیگٌ تا یادم نرفتٌ اینٌ کٌ باید تَی تَلید نحتَا خالق باشید. 
انجام ندید! نثال اگٌ االن کلی  کاری کٌ يهٌ دارن انجام نی دن رٍ صرفا اٍن

سایت دربارى بًترین ياست يای ایران نَشتن شها نباید دٍبارى يهَن کار رٍ 
نثال  بقیٌ باشٌ. َن نتهایز ازتکرار کنید باید یٌ خالقیتی داشتٌ باشید کٌ کارت
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بیاین یٌ نقد ٍ بررسی ٍیدیَیی از شرکت يای ياستینگ درست کنید کٌ ٍجٌ 
 ها با بقیٌ باشٌ.شای نحتَ بینتهایزی 

نن تَ دٍرى سَدآٍری با یٌ نثال نیزنو تا خَب براتَن جا بیافتٌ. نثال 
ش با م اٍندم یک ربات رٍ کٌ قبال با يو در نَرد يهکاری در فرٍشاینستاگرا

رٍ نعرفی کردم. یٌ کد تخفیف يو بًو  صاحب سایتش صحبت کردى بَدم
 و تا از اٍن کديگان تَ دٍرى بددادن کٌ نَقع نعرفی ربات شَن بٌ شرکت کنند

خریدشَن رٍ انجام بدن. يهین ایدى باعث شد يو فرٍش بیشتری  تخفیف
ایجاد بشٌ ٍ يو نشتریان راضی بَدند از اینکٌ از نن کد تخفیف برای خرید 

 ربات اینستاگرام گرفتٌ بَدند.

يو صاحب  ،یک بازی برد، برد، برد يست. یعنی يو بازاریابدر ٍاقع این 
 برندى يستند.در این بازی  انکسب ٍ کار ٍ يو نشتری

خب تا اینجا فًهیدید کٌ چطَری ٍ از کجا يهکاری در فرٍش رٍ شرٍع کردم. 
شاید باٍرتَن نشٌ ٍلی ير رٍز بٌ خَدم تبریک نی گفتو ٍ افتخار نی کردم کٌ 

ندم تَنستو از این رٍش یعنی يهکاری در فرٍش با کسب ٍ کاريای دیگٌ درآ
  .چند برابر کنورٍ 

 ٍقتی کٌ يهیشٌ حس خَب داشتٌ باشی ایدى يای خَب يو سراغت نیاد.
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 شرٍع يهکاری در فرٍش با دیجی کاال

بَد کٌ با سیستو افیلیت نارکتینگ دیجی کاال آشنا شدم.  00بًهن ناى سال 
یادنٌ اٍن نَقع چند نايی بَد کٌ از نسخٌ آزنایشی افیلیت نارکتینگ دیجی 

کو  مجریان بَد کاال نی گذشت ٍ ينَز نقص يایی داشت. ٍلی اٍن طَر کٌ در
کو داشت جدی نی شد ٍ کسب ٍ کاريای زیادی داشتن يهکاریشَن رٍ با 

 دیجی کاال شرٍع نی کردند.

و کٌ در نَرد يهکاری در فرٍش با دیجی کاال صحبت نیادنٌ با یکی از دٍستا
ٍقت تلف کردن اری با دیجی کاال يهکنی کردم نی گفت سَد خَبی ندارى ٍ 

سایت يای ندیران يست. بًش گفتو چرا؟ از اٍنجایی کٌ ارتباطات زیادی با 
بزرگ داشت گفت سایت زٍنیت با اٍن عظهت ٍ اٍن حجو ترافیک در رٍز 

 نیلیَن ناموت يو نهی رسٌ. 03پَرسانت نايانٌ اش بٌ 

طریق درج بنريای سریع رفتو سایت زٍنیت رٍ بررسی کردم دیدم زٍنیت از 
تبلیغاتی تَ سایتش اٍندى با دیجی کاال يهکاری در فرٍش کردى کٌ پیش 
خَدم گفتو این بدترین رٍش برای يهکاری در فرٍشٌ چَن این رٍزيا کهتر 

 کسی رٍی تبلیغات بنری کلیک نی کنٌ!

نی  يو چطَر نننَضَع خیلی برام جدی شد. بٌ این فکر نی کردم کٌ این 
کاال يهکاری در فرٍش داشتٌ باشو با اینکٌ سایت يهیار ٍب تَنو با دیجی 

 يیچ ربطی بٌ دیجی کاال ٍ نحصَالتش ندارى!
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رفتو تَ صفحٌ افیلیت دیجی کاال ٍ لیست بازاریابان برتر ناى رٍ دیدم. سایت 
نثل ترب، ایهالز، تخفیفان ٍ نَپن رٍ دیدم. کنجکاٍ شدم کٌ این سایت  یيای

 يا چطَر دارند با دیجی کاال يهکاری در فرٍش نی کنن؟!

از يهٌ جالب تر سایت نَپن بَد کٌ سایت ارائٌ کد تخفیف بَد! رفتو سایت 
نَپن رٍ باال ٍ پایین کردم ٍ نتَجٌ این شدم کٌ نَپن از طریق ارجاع 

دگان بٌ سایت دیجی کاال دارى باياش يهکاری در فرٍش نی کنٌ. بٌ بازدیدکنن
ارائٌ نیدى ٍ رٍی یک  نشدیجی کاال رٍ بٌ کاربرا يای تخفیفاین شکل کٌ کد

اری در فرٍش خَدش دکهٌ کٌ نَشتٌ بَد "استفادى از کد تخفیف" لینک يهک
 رٍ گذاشتٌ بَد.

نهیشد کٌ دارى رٍ لینک ایدى خیلی جالب ٍ بکری بَد. يیچ کسی يو نتَجٌ 
يهکاری در فرٍش نَپن کلیک نی کنٌ. چَن افراد عادی فکر نی کردن برای 

 نی کد تخفیف رٍ بر استفادى از این کد تخفیف باید حتها رٍ دکهٌ کلیک کنند.
خیلی ذينو نشغَل شد . دداشتن ٍ رٍی استفادى از کد تخفیف کلیک نی کردن

چطَر نیتَنو از این رٍش برای يهکاری  داشتو بٌ این فکر نی کردم کٌ نن ٍ
 در فرٍش با دیجی کاال استفادى کنو؟

یٌ شب کٌ داشتو نی خَابیدم گفتو ننو بیام تَ يهیار ٍب یٌ صفحٌ بسازم ٍ 
دقیقا کار نَپن رٍ انجام بدم. انا خب چطَری؟ ایدى ای کٌ باز يو برای اٍلین 

ین بَد کٌ بیام راينهای بار بٌ ذينو رسید ٍ االن خیلی يا ازش کپی کردن ا
 دریافت جدیدترین کديای تخفیف دیجی کاال رٍ بنَیسو. 
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نقالٌ کانل ٍ نفصل برای اٍلین بار اٍندم در نَرد پیدا کردن جدیدترین یٌ تَ 
کديای تخفیف دیجی کاال نَشتو. نثال نَشتو با عضَیت تَ خبرنانٌ دیجی 

بشید. یا نثال با نصب کاال نی تَنید يهیشٌ از تخفیف يای جدیدش با خبر 
 ير رٍز نی تَنید ٍ نراجعٌ بٌ بخش تکان شگفت انگیز اپلیکیشن ایرانسل نن

یا اینکٌ برید تَ سایت تخفیفان جدیدترین کد تخفیف بگیرید. از دیجی کاال 
 تخفیف جدید دیجی کاال رٍ پیدا کنید ٍ ازش استفادى کنید. کديای

یٌ سری کد تخفیف جدید دیجی  نن این نقالٌ رٍ نَشتو ٍ پایین نقالٌ يو
 يو گذاشتو. تو ٍ لینک يای يهکاری در فرٍشو با دیجی کاال راکاال گذاش

راستش اٍلش انید نداشتو کٌ تَ کلهٌ کد تخفیف دیجی کاال کٌ خیلی يو 
يیچ ربطی بٌ کد تخفیف دیجی کاال نداشت ٍ  وسخت بَد بیام باال چَن سایت

 د تخفیف نثل نَپن چندتایی بَدن.از طرفی سایت يای تخفیف گرٍيی ٍ ک

اٍن صفحٌ انجام دادم ٍ بعد از دٍ ناى کٌ عید شد تَ  ییٌ سری عهلیات سئَ رٍ
یٌ سری بٌ پنل افیلیت نارکتینگ دیجی کاالم زدم.  09 سال تعطیالت نَرٍز

. اٍن نَقع خیلی دیدم یٌ سری کلیک ثبت شدى ٍ سفارش يایی يو اٍندى
 خَشحال ٍ يیجان زدى شدم.

کتٌ جالب تَجٌ این بَد کٌ ير کسی کٌ دنبال کد تخفیف دیجی کاال بَد ن
قصد خرید نحصَالت بیشتری را داشت. نعهَال در سفارش يایی کٌ از لینک 

کاال در ير سفارش دیدى نی  5يهکاری در فرٍش نن ثبت شدى بَد بیش از 
ٌ زیادی را در سبد خریدش اضاف شد. این یعنی ير کسی نهکن بَد کااليای
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چَن يهٌ اٍن اجناس تَسط یک نفر  .ٍ پَرسانت نن يو بیشتر نی شد کند
 کٌ رٍی لینک نن کلیک کردى بَد از دیجی کاال خریداری شدى بَد.

سَالی کٌ ذينو رٍ خیلی بٌ خَدش نشغَل کرد این بَد کٌ صفحٌ نن تَ چٌ 
د کعبارت "؟ نن کٌ ير رٍز دارم اٍندىسفارش این قدر کلهاتی رتبٌ دارى کٌ 

سایت نن اصال صفحٌ دٍم  لیٍ کنوسرچ نیتَ گَگل رٍ  "تخفیف دیجی کاال
يو نیست. بعد از یکو بررسی بیشتر نتَجٌ شدم تَ کلهات کلیدی نرتبط ٍ 
طَالنی تر نثل جدیدترین کديای تخفیف دیجی کاال رتبٌ خَبی تَ صفحٌ اٍل 

 دارم.

کسب رتبٌ تَ  يهین قضیٌ باعث شد کٌ از اعتبار سایت يای دیگٌ يو برای
دیدترین این کلهٌ استفادى کنو. نثال تَی ٍیرگَل نطلبی در نَرد "چگَنٌ ج

پیدا کنیو؟" نَشتو ٍ تَنستو اٍن صفحٌ رٍ يو  کديای تخفیف دیجی کاال را
 بٌ صفحٌ اٍل گَگل برسَنو.

کو کو تعداد سفارش يا ٍ جهع پَرسانت يای نايیانٌ نن داشت بیشتر نی 
یشتر نهی شد. دقیقا داشتو بٌ این فکر نی کردم چطَر شد انا از یک جایی ب

نی تَنو يهکاریو رٍ با دیجی کاال بیشتر کنو ٍ پَرسانت بیشتری ازش بگیرم. 
چند نايی گذشت ٍ يهین رٍال ادانٌ دار بَد. جهع پَرسانت نايیانٌ نن 

 بیشتر از سٌ نیلیَن ناموت نهی شد تا اینکٌ یک ایدى ای بٌ ذينو رسید.

این بَد کٌ نستقیها برای ير نحصَلی کٌ در دیجی کاال يست يهکاری ایدى 
در فرٍش کنو کٌ این کار ٍاقعا در سایت يهیار ٍب شدنی نبَد! اتفاق جالبی کٌ 
برام پیش افتاد این بَد کٌ یکی از نشتریانو بًو پیشنًاد يهکاری داد. گفت 
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دیجی کاال يهکاری در بیا یٌ سایت نحتَایی در زنینٌ راينهای خرید بزنیو ٍ با 
کار  تَ این حَزىنیاد اٍن نَقع سایتی نبَد کٌ تخصصی  مفرٍش کنیو. یاد

قرار شد يهکارم کار تَلید نحتَای سایت رٍ بر عًدى بگیرى ٍ نن يو سئَ کنٌ. 
 سایت رٍ انجام بدم. 

چند رٍزی بٌ پیشنًادش فکر کردم ٍ پیش خَدم گفتو نن دست تنًا نهی 
رٍ راى اندازی کنو. نٌ ٍقتش رٍ دارم ٍ نٌ تَان تَلید  تَنو یک سایت دیگٌ

نحتَاش رٍ! با خَدم گفتو این بًترین فرصتٌ تا بتَنو بٌ يدفو یعنی يهکاری 
غیر این کار در فرٍش با دیجی کاال برسو. چَن با سایت يهیار ٍب تقریبا 

 يهین باعث شد کٌ نن قبَل کنو ٍ سایت چی بخرید رٍ با يو راىنهکن بَد ٍ 
 اندازیش کردیو.

 

 چرا دیجی کاال رٍ برای يهکاری در فرٍش انتخاب کردیو؟

نا دیجی کاال رٍ بٌ این دلیل برای يهکاری در فرٍش انتخاب کردیو کٌ اٍال 
 دارن باياش کار نی کنند پس )حتی کسب ٍ کاريای بزرگ( دیدیو خیلی يا

. ٍ دلیل بعدی این بَد کٌ نا تَ چی بخرید باشٌنطهئن  بٌ این دلیل نیتَنٌ
بندی نَضَعات گستردى ای داشتیو )تقریبا در نَرد يهٌ چیز دستٌ چَن 

 جَابگَی کار نافقط دیجی کاال نی تَنست  نیخَاستیو تَلید نحتَا کنیو(
 باشٌ. 
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 سایت چی بخرید رٍ چطَری راى اندازی کردیو؟

قابل تَجٌ دٍستانی کٌ نی گن بدٍن سرنایٌ نهیشٌ کسب ٍ کاری رٍ راى 
اندازی کرد باید بگو سایت چی بخرید رٍ بدٍن سرنایٌ اٍلیٌ ٍ با چیزی حدٍد 

يزار ناموت راى اندازیش کردیو. سایت رٍ با یک دانین آی آر، یک ياست  033
پابلیشر( کٌ اشتراکی ارزٍن قیهت از نیًن ٍب ياست ٍ یک قالب نحتَایی )

 يزار ناموت يو نهی شد راى اندازیش کردیو. 033 رفتٌ رٍ يو

بعد از راى اندازی سایت اٍلین کاری کٌ کردیو ساخت صفحات نًو سایت نثل 
تهاس با نا، دربارى نا ٍ صفحات دستٌ بندی يا بَد. نا تصهیو نَن رٍ گرفتٌ 
بَدیو کٌ در نَرد تهام دستٌ بندی يای دیجی کاال تَلید نحتَا کنیو. ایدى 

در نَرد بًترین يا  اٍلیٌ تَلید نحتَانَن يو نَشتن راينهای خرید ٍ نَشتن
 بَد. 

بعد از نشخص کردن دستٌ بندی يا شرٍع بٌ تَلید نحتَا کردیو. کو کو 
نحتَا تَلید نی کردیو ٍ در سایت نی گذاشتیو. نیرٍی کار دٍرکار يو از سایت 

نحتَا تَ سایت رایانارکتینگ برای این کار گرفتٌ بَدیو ٍ ازشَن برای تَلید 
 استفادى نی کردیو.

ای کار نی لنگید. نا نحتَایی کٌ تَلید نی کردیو تقریبا بی يدف انا یک ج
بَد. یعنی در نَرد ير نحصَلی کٌ تَ دیجی کاال بَد نحتَا تَلید نی کردیو. 
اصال این کارٍ قبَل نداشتو ٍ اٍلین کاری کٌ کردم این بَد کٌ گشتو دنبال 

کنسَل کلیدٍاژى يای پر جست ٍ جَ نثل راينهای خرید لپ تاپ یا خرید 
 بازی.
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 یک سری از سایت يای نحتَایی رٍ Alexa Pro  ٍAhrefsبا استفادى از ابزار 
یا کدٍم بیشتر از چٌ کلهاتی ٍرٍدی نی گیرند.  نتَجٌ بشوبررسی کردم تا 

م . بٌ نتایج خَبی يو رسیدم. دیدکنندى رٍ دارندبازدید ینصفحات شَن بیشتر
پ تاپ، خرید گَشی نَبایل، گَشی يای نَبایل، خرید لانَاع بیشتر رٍی 

خَد دیجی کاال را يو  خرید يارد اکسترنال ٍ ... بیشترین ٍرٍدی را دارند. حتی
بررسی کردم تا ببینو نحصَالت پر فرٍشش کدٍم يا يستند ٍ  Ahrefsبا 

يو  تَ سایت دیجی کاال نردم بیشتر چٌ نحصَالتی را از دیجی کاال نی خرند.
م دیدٍش شَن تَ يهین دستٌ بندی يا بَد. و ٍ بیشتر نحصَالت پر فررفت

 یکی يستند. کٌ داشتوتقریبا با بررسی يای قبلی 

. نثال اگر در راينهای بگیرىنا تَ اٍن کلیدٍاژى يا رتبٌ سایت خیلی نًو بَد کٌ 
فرٍش خرید لپ تاپ رتبٌ نی گرفتیو نی تَنستیو پَرسانت يای باالیی رٍ از 

دقیقا نشستیو ٍ یک حساب ٍ کتاب کلی  دیجی کاال بگیریو.لپ تاپ يای 
کردیو. دیدیو اگر نثال تَی کلهٌ راينهای خرید لپ تاپ لینک یک گَگل بشیو 
ٍ اگر در رٍز یک سفارش يو از لپ تاپ يا داشتٌ باشیو تقریبا سٌ نیلیَن 
ناموت از يهین نقالٌ نی تَنیو از دیجی کاال پَرسانت بگیریو. پَرسانت لپ 

يزار ناموت نی شد. انا خب رتبٌ گرفتن تَ  033تا  033ن تاپ يا تقریبا بی
تَ  یاین کلهٌ ٍ عبارات نشابٌ یکو سخت بَد چَن سایت يای قدیهی زیاد

 این نتایج جست ٍ جَ بَدند.
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ایدى ای کٌ بٌ ذينو رسید این بَد کٌ فعال رٍ عبارات طَالنی تر کار کنیو. نثال 
های خرید لپ تاپ برای راينهای خرید لپ تاپ با يزینٌ کو یا راين

دانشجَیان. يهین کار باعث شد نا تَ عبارت اصلی یعنی راينهای خرید لپ 
 تاپ يو کو کو بتَنیو رتبٌ خَبی بگیریو ٍ بین سٌ تا سایت اٍل بشیو.

انا خب این رٍ يو بگو بیشتر این نحصَالت پَرسانت کهتری نسبت بٌ بقیٌ 
يزار تَنن  03یلیَنی ن 0نثال یک گَشی نَبایل نحصَالت داشتند. 

يهین نسئلٌ باعث شد بررسی يا رٍ بیشتر کنو ٍ نحصَالت پَرسانت داشت. 
خیلی راحت بَد تَ انجام این کار پَرسانت باالی دیجی کاال رٍ يو پیدا کنو. 

پنل کاربری افیلیت دیجی کاال پَرسانت دستٌ بندی نحصَالت را نَشتٌ بَد. 
دستٌ يای پَرسانت باال در دیجی کاال  نثال دستٌ بندی ند ٍ پَشاک یکی از

 بَد. یا ظرٍف ٍ لَاز آشپزخانٌ يو يهینطَر بَد.

رفتو تک تک  َرسانت دستٌ نحصَالت با خبر شدمبعد کٌ از نقدار پ
نحصَالت را پَرسانتش رٍ بررسی کردم. نثال یک سرٍیس آشپزخانٌ نالینَ کٌ 

يزار ناموت پَرسانت داشت.  033نیلیَن ناموت قیهتش بَد حدٍد  0تقریبا 
 درصد بَد. 03چَن پَرسانت نحصَالت اٍن دستٌ 

تصهیو گرفتیو تَلید نحتَانَن رٍ رٍی این دستٌ بندی نحصَالت ادانٌ 
 سفارش يا بیشتر نهیشد ٍ تقریبا يهَن رٍال ادانٌ دار بَد.  بدیو.
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این عکس يو نربَط بٌ تعداد سفارش يا ٍ نیزان درآند رٍزانٌ نا از يهکاری 
 در فرٍش با دیجی کاالست.

 
 

سایت چی بخرید اجرا کردم.  تَبٌ يهین دلیل بٌ فکرم رسید ایدى قبلی رٍ يو 
. رٍ این ال تَی سایت ساختوی کاصفحٌ ای با عنَان کديای تخفیف دیج

يرکسی دنبال صفحٌ يو سئَ کردم ٍ کو کو بٌ صفحٌ اٍل گَگل رسَندنش. 
يهکاری در  کد تخفیف بَد ٍ بٌ این صفحٌ ٍارد نی شد ناخَدآگاى رٍی لینک

 فرٍش نا کلیک نی کرد.

افرادی کٌ از طریق کد تخفیف رٍی لینک بازاریابی نا کلیک  يهانطَر کٌ گفتو
نی کردند نحصَالت زیادی رٍ بٌ سبد خریدشَن اضافٌ نی کردند. عکس زیر 

 يست: اننشتری ی ازیک فقط سفارش يای
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سفارش يا کو کو بیشتر شد ٍ نا يهچنان ير ایدى ای کٌ بٌ ذين نَن نی 
 رسید رٍ تَ سایت عهلیش نی کردیو.

این بَد کٌ  تَ سایت چی بخرید طَر کلی استراتژی نا تَی تَلید نحتَابٌ 
نحصَالت پَرسانت باال یا پر فرٍش دیجی کاال رٍ پیدا کنیو ٍ در نَردشان 
راينهای قبل از خرید بنَیسیو. این کار رٍ داشتیو بٌ خَبی ادانٌ نیدادیو کٌ 

رٍی کار دٍر کار نا تَی تَلید نحتَا کو کو داشتیو بٌ نشکل بر نیخَردیو. نی
بَد ٍ خَب کار نهی کرد. نجبَر شدیو دنبال شخص دیگٌ ای  گرفتٌ شبازی

 گیرنَن نیاند.يو نیرٍی خَبی برای این کار بگردیو کٌ 

. شخصی انجام بدیویَنیک  یبٌ يهین دلیل نا نهی تَنستیو نثل قبل نحتَا
نبَد. داشتو بٌ این رٍ برای اینکار پیدا کردیو انا اٍن چیزی کٌ نا نیخَاستیو 

فکر نی کردم چطَر نی تَنیو با نحتَای کپی ٍ جهع آٍری اطالعات تَلید 
بگیرى.  از نا رٍ انرژی کهتری يو تَی گَگل رتبٌ بگیرى ٍ يو نحتَا کنیو کٌ

تَ این حَزى کارشَن رٍ شرٍع کردى  بٌ تازگی یادنٌ اٍن نَقع سایت يایی
َر کٌ داشتو نحتَاشَن رٍ بررسی . يهینطٍ داشتن رقیب نا نی شدند بَدند

نی کردم دیدم اکثر نحتَاشَن کپی يست. دقیقا يهَن تَضیحات 
نحصَالت دیجی کاال رٍ تَ نطالب شَن نَشتٌ بَدند ٍ نکتٌ جالب تَجٌ این 

 بَد کٌ تَی گَگل رتبٌ يو داشتند.

با خَدم فکر کردم چطَر چنین چیزی نهکنٌ نا کٌ این يهٌ نحتَای یَنیک 
گَگل ندارى انا نحتَای کپی اٍنا رتبٌ  یياش اصال رتبٌ ای تَ خیلینَشتیو 

بٌ این نتیجٌ رسیدم از رٍش تجهیع اطالعات تَی تَلید نحتَا استفادى  دارى!
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کنیو. یعنی دربارى یک نَضَعی اطالعات را جهع آٍری کنیو ٍ با رنگ آنیزی 
 یو.يارائٌ بدبٌ شکل دیگری اطالعات اٍن رٍ 

ا این نَرد براتَن ٍاضح تر بشٌ. نثال راينهای خریدی با یک نثال نیزنو ت
" رٍ نثال نیزنو. تَ این 0303عنَان "بًترین ادکلن يای نردانٌ در سال 

کلهٌ اٍل  033راينهای خرید اٍلین کاری کٌ کردیو بٌ عنَان نقدنٌ اٍندیو 
بعد در نَرد یک سری نکات کٌ قبل از خرید ادکلن نتن رٍ خَدنَن نَشتیو. 

بعد ير ندل ادکلن نردانٌ کٌ جزء پر فرٍش يا بَد رٍ ید بدٍنیو نَشتیو. با
صفحٌ نحصَلش رٍ تَ دیجی کاال پیدا کردیو. برای نعرفی ير کدٍنشَن از 
تَضیحات خَد اٍن صفحات نحصَل تَ دیجی کاال استفادى کردیو. یعنی 
 دقیقا کپی، پیست کردیو. بعد با استفادى از نظرات درج شدى برای اٍن

از راينهای  نحصَالت نقاط قَت ٍ ضعفش رٍ در آٍردیو ٍ تَی ير قسهت
 نَشتیو.  خریدنَن

نکتٌ نًو تَ این رٍش اینٌ کٌ نا نحتَایی ارائٌ نیدیو کٌ از جهع آٍری ٍ دستٌ 
بندی اطالعات بَدى ٍ نا فقط یکو رنگ آنیزیش کردیو. بٌ يهین دلیل گَگل 

ٍ برای کاربران ارزش دارى یست کپی نصرفا نتَجٌ این نیشٌ کٌ نطلب نا 
بٌ جای اینکٌ کاربر بٌ دنبال تک تک چَن نا ارزش افزٍدى ای بًش دادیو. 

ادکلن يای خَب بگردى نا یکجا در یک راينهای خرید اٍنا رٍ بًش نعرفی 
 کردیو. 

تَجٌ داشتٌ باشید تَ این ندل از تَلید نحتَا بٌ يیچ ٍجٌ نباید يهٌ نطالب 
تا نعلَم باید ابتدا ٍ انتًای نحتَا را خَدتان بنَیسید  را کپی پیست کنید.

 شَد صاحب اصلی نحتَا شها يستید.
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 چطَر درآندنَن رٍ تَ يهکاری در فرٍش بیشتر کردیو؟

ی ز خب تا اینجا فًهیدید کٌ چطَر نیشٌ یٌ سایتی رٍ بدٍن سرنایٌ راى اندا
نیخَام در نَرد کرد ٍ فقط با تَلید نحتَا اٍن رٍ بٌ درآند رسَند. حاال 

افزایش درآندنَن تَ يهکاری در فرٍش صحبت کنو. درآندنَن بٌ جایی 
َ یکو رسیدى بَد کٌ تا یک حدی بیشتر نهی شد. البتٌ تَی تَلید نحتَا ٍ سئ

 کانال طبیعی بَد. کند کار نی کردیو ٍ خب این

ب بٌ فکر تبلیغات بَدیو انا نهی دٍنستیو چطَر از درآنديایی کٌ تا االن کس
کردیو برای افزایش درآندنَن از طریق تبلیغات استفادى کنیو. فقط نی 
دٍنستیو بًترین رٍش تبلیغات گَگل ادز يست انا نهی دٍنستیو رٍ چٌ 

گرفتیو  َرتنحصَالتی تبلیغ کنیو. با خیلی از شرکت يا در این خصَص نش
ین کار کٌ اکثرا نی گفتند باید تست کنید ٍ تعدادی شَن يو نی گفتند شاید ا

 برای شها اصال جَاب ندى!

 "کد تخفیف دیجی کاال"ایدى ای کٌ بٌ ذينو رسید تبلیغ گَگل ادز رٍی عبارت 
بَد کٌ سرچ باالیی يو داشت. خب بٌ نظرتَن چرا این کلهٌ رٍ برای تبلیغ 

و؟ چَن يهانطَر کٌ قبال يو گفتو ير کسی کٌ یکلیکی گَگل انتخاب کرد
نی گردى احتهاال قصد خرید چندین نحصَل رٍ دنبال کد تخفیف دیجی کاال 

و ٍ یک حساب سر انگشتی یدارى. نا يو خَشبینانٌ بٌ این قضیٌ نگاى کرد
کردیو گفتیو اگر ير کسی کٌ رٍ لینک نا کلیک کنٌ ٍ بیاد تَ صفحٌ کديای 

نحصَل رٍ بٌ  0تخفیف دیجی کاال ٍ از لینک نا برى تَ دیجی کاال حدٍدی اگر 
رسَنٌ تقریبا از ير کلیک نی ٌ کند ٍ خریدش رٍ بٌ اتهام بسبد خریدش اضاف

 تَنن پَرسانت بگیریو. 033تا  03حدٍد  تَنیو
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ٍلی بازخَرد خَبی البتٌ انقدر يو خَشبینانٌ نبَد! این یٌ تست سادى بَد 
 برانَن داشت. تَنستیو درآندنَن رٍ دٍ برابر کنیو. 

 

 کاالست: راستی این قسهتی از درآند نا از افیلیت دیجی
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 شها چطَر نی تَنید از يهکاری در فرٍش کسب درآند کنید؟

خب حاال با این تفاسیر شها چطَر نی تَنید از يهکاری در فرٍش با کسب ٍ 
 چطَری ٍ از کجا باید شرٍع کنید؟ کاريای دیگر کسب درآند داشتٌ باشید؟

احتهاال در حال حاضر یا کسب ٍ کاری دارید یا اینکٌ ندارید ٍ تازى نیخَاین 
 کسب ٍ کار اینترنتی تَن رٍ راى اندازی کنید. 

کٌ يهکاری در فرٍش نیتَنٌ یک کسب ٍ کار فَق العادى ٍ آیندى اینَ بگو اٍل 
دار براتَن باشٌ ٍ نیشٌ بٌ عنَان شغل اصلی تَن بًش نگاى کنید. چَن 

ال سایت يایی تَ دنیا ٍ ایران خَدنَن يستند کٌ فقط با تَلید يهین حا
نحتَا ٍ يهکاری در فرٍش دارند کسب درآند نی کنند. حتی سایت يایی رٍ 

فرٍشگاى اکثر نیشناسو کٌ درآندشَن از يهکاری در فرٍش، باالتر از درآند 
 يای اینترنتی يست! پس خیالتَن از این بابت راحت باشٌ.

راى اگر يهین حاال سایت دارید ٍ در ٍاقع کسب ٍ کار اینترنتی برای خَدتَن 
پیشنًادم اینٌ کٌ تَی نَضَعاتی فعالیت کنید کٌ نرتبط با  اندازی کردید

کارتَن يست ٍ بگردید کسب ٍ کاريایی رٍ پیدا کنید کٌ نرتبط با کار شها 
ات پر ترافیک از صفح يستند ٍ نی تَنید باياشَن يهکاری در فرٍش کنید.

سایت تَن يو غافل نشَید! اگر نحصَل یا خدناتی نرتبط با آن يا ٍجَد 
 داشتٌ باشٌ نی تَنید تَی اٍن صفحات يو يهکاری در فرٍش داشتٌ باشید.

بٌ عنَان نثال نهکن است نقالٌ ای دربارى ردیاب خَدرٍ نَشتٌ باشید ٍ يو 
رایط خیلی راحت نی اکنَن يو ٍرٍدی يای خَبی از گَگل دارى. در این ش
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کنید تَنید ردیاب يایی کٌ در دیجی کاال نَجَد يست را در آن نقالٌ نعرفی 
 ٍ با دیجی کاال يهکاری در فرٍش داشتٌ باشید.

بررسی پیدا ٍ کافی است نقاالت پربازدید سایت خَد را کٌ از قبل نَشتٌ اید را 
 فرٍش را پیدا کنید.کنید ٍ بًترین رٍش برای استفادى از آن يا در يهکاری در 

 

 ندارید ٍ قصد دارید يهکاری در فرٍش را شرٍع کنید! کسب ٍ کاراگر 

انا اگر بٌ عنَان ٍرٍد بٌ دنیای کسب ٍ کاريای اینترنتی نیخَايید يهکاری در 
فرٍش را انتخاب کنید دٍ نکتٌ خیلی نًو ٍجَد دارى کٌ حتها باید بًش تَجٌ 

چٌ در قالب نقالٌ ٍ یا چٌ در داشتٌ باشید. قبل از ير چیز باید تَلید نحتَا را 
دیگٌ بستگی بٌ خَدتَن دارى. کو اٍن  یاد بگیرید. فرقی نهی کنٌقالب ٍیدیَ 

کو باید شرٍع کنید ٍ یاد بگیرید. برای اینکٌ بتَانید تَلید نحتَا را یاد بگیرید 
حرفٌ ای باشید! نگران نباشید با تهرین کردن  ای اصال نیاز نیست کٌ نَیسندى

 فقط باید شرٍع کنید. نی تَانید یاد بگیرید.

ٍارد شَید کٌ اٍال بًش عالقٌ دارید ٍ خب نکتٌ اٍل اینٌ کٌ باید در حَزى ای 
. نثال شاید شها بٌ حَزى سالنت یا زیبایی شتٌ باشٌدٍنا طرفدار باالیی دا

بٌ نظرتان اگر  خب نسلها حَزى ای پر طرفدار يست. عالقٌ نند باشید.
بخَايید در این حَزى فعالیت کنید ٍ يهکاری در فرٍش داشتٌ باشید چطَر 

با تَلید نحتَا در رابطٌ با جراحی يای زیبایی ٍ ال بٌ عنَان نثنی تَانید؟ 
نید با پزشکان نختلفی يهکاری داشتٌ باشید. یا با انکات قبل از عهل  نی تَ

تَلید نحتَا در رابطٌ با آنَزش نیکاپ نی تَانید نحصَالت آرایشی را نعرفی 
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 درست. داشتٌ باشیدکنید ٍ با برنديای فعال در این حَزى يهکاری در فرٍش 
انا شها نی تَانید تَی ٍب سایت تان يو  ،نثل صدف بیَتی در اینستاگرام

نیتَانید نحصَالت نثال انجام بديید. با نَشتن نقاالت نرتبط این کار رٍ 
 دستٌ آرایشی ٍ زیبایی در دیجی کاال را نعرفی کنید.

 

 چرا افیلیت نارکتینگ دیجی کاال؟

دلیل اینکٌ يهیشٌ دیجی کاال رٍ برای يهکاری در فرٍش نثال نیزنو اینٌ کٌ 
اٍال نعتبر ٍ نعرٍف يست ٍ يهٌ ازش خرید نی کنن ٍ دٍنا يهٌ چیز تَش 

ٍ قفل فرنَن تَ  دزدگیرپیدا نی شٌ. از نَبایل ٍ يارد اکسترنال گرفتٌ تا 
د نطهئن باشید نَجَدى! شها تَ ير حَزى ای بخَايید فعالیت کنیدیجی کاال 

نحصَالتی نرتبط با اٍن نَضَع تَ دیجی کاال نَجَد يست کٌ بتَنید 
 يهکاری در فرٍش کنید.باياش 

انا خب برای يهکاری در فرٍش دست شها باز يست ٍ با ير کسب ٍ کار 
بٌ فقط يهکاری در فرٍش دیگری نی تَنید يهکاری در فرٍش داشتٌ باشید. 

دیجی کاال ختو نهیشٌ ٍ سایت يای زیادی در نَضَعات نختلف ٍجَد دارند 
. نثل سایت يای داشتٌ باشیدکٌ نی تَنید باياشَن يهکاری در فرٍش 

کٌ این  خدنات اینستاگرانی یا پزشکان جراحی زیبایی کٌ قبال براتَن نثال زدم
 .دٍ حَزى کانال از يو نتفاٍت است
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 حرف آخرم

ز این داستان ٍاقعی لذت بردى باشید. نن تَ این نیکرٍ کتاب خب انیدٍارم ا
يهٌ چیز رٍ گفتو ٍ چیزی رٍ پنًان نکردم. يهٌ ایدى يایی کٌ تَی يهکاری در 
فرٍش ازشَن برای افزایش درآندم استفادى کردم رٍ بًتَن گفتو. اگر نیخَاین 

کاتی کٌ از يهکاری در فرٍش درآند خَبی داشتٌ باشید پیشنًاد نی کنو بٌ ن
 تَ این کتاب بًش اشارى کردم تَجٌ ٍیژى ای کنید.

برای شرٍع کار اٍل تَلید نحتَا رٍ یاد بگیرید. چَن يهانطَر کٌ نتَجٌ شدید 
تَی يهکاری در فرٍش باید تَانایی تَلید نحتَای عالی رٍ داشتٌ باشید ٍ 

يیچ نحتَای شهاست کٌ حرف اٍل را نی زند. از يهین حاال شرٍع کنید ٍ بٌ 
ٍجٌ فکر نکنید کار سختیٌ! فقط باید تهرین داشتٌ باشید. پیشنًاد نی کنو 

ٌ تَی این کتاب حَزى ای کٌ بًش عالقٌ دارید رٍ انتخاب کنید ٍ نراحلی ک
 طی کنید. بًش اشارى کردم را از اٍل تا آخر

حرف آخر اصلیو اینٌ کٌ اگر این کتاب براتَن نفید بَد ٍ بٌ اطالعاتتَن اضافٌ 
ٌ این کتاب رایگان رٍ برای دٍستاتَن يو بفرستید تا اٍنا شد ازتَن نیخَام ک

يو با يهکاری در فرٍش آشنا بشن ٍ بدٍنن کٌ بدٍن سرنایٌ يو نیشٌ کسب 
ٍ کاری راى اندازی کرد کٌ نايانٌ چندین نیلیَن ناموت براشَن درآند داشتٌ 

 باشٌ.
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خیلی  چیزایی کٌ تَ این کتاب بًتَن گفتو اصل نطلب بَد. اگر زرنگ باشید
. انا اگر ٍاقعا نیخَاین يهکاری در فرٍش رٍ دستگیرتَن شدى باشٌچیزا باید 

کسب درآند از يهکاری در اصَلی یاد بگیرید پیشنًاد نی کنو در دٍرى "
" کٌ یک دٍرى کانل ٍ جانع در نَرد يهکاری در فرٍش يست ٍ برای فرٍش

ربیات چند سالٌ تَ این دٍرى تج اٍلین بار تَسط نن ساختٌ شدى شرکت کنید.
در يهکاری در فرٍش در قالب یک دٍرى آنَزشی ٍیدیَیی در اختیار شها  نن

 قرار خَايد گرفت.
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