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   فوربوعنوان سایت:  
   بازاریابی دیجیتالموضوع: 

 مجموعه زندگی : امتیازصاحب
 Furbodm.comنشانی: 

ه  اکنون در حال مطالعهم   این فایلی که در
یکی از  کامل  افدی پی  آن هستید، فایل
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شروع است. شما   یبرا دهی نبود ا ینترنت یکسب و کار ا  یراه انداز یافراد برا ییابتدا یهای از نگران یک ی
و   دهی. ا دیکسب و کار بردار یاندازراه یها را برامقد  نیاول  دیتوانی م ینترنت یکسب و کار ا دهی ا ک یبا 

کسب و کار  دهیا ک ی دیتوانی م د،یآن تمرکز کن  یخوب رو دیشروع مهم است و اگر بتوان یطرح برا
 ده یا ک یموضوع اشاره شده است که  نیبه ا تی. البته بارها در مقاالت سادیو پردرآمد خلق کن  دی جد

  م ی مقاله هم قصد دار نی. در ادی کن  ادهی پ یخوبرا به دهیا  دیبلکه با ستیشما ن تیوفقصرفا ضامن م
کسب و کار موفق و درآمدزا هستند   یهاده یا هان ی ا مییو بگو می کن  یمخلف را معرف  یهاده یبه شما ا 

شما آموزش  کسب و کار را به دی جد دهیکردن ا  دایروش پ  میخواهی . بلکه مدیها را اجرا کن آن  دیو برو
کسب و کار   یانداز  راه   دهی. اگر شما هنوز طرح و ادیکسب و کار را خلق کن   دی جد  دهیتا خودتان ا   میده

تا  دی همراه باش نگ یمارکت تالی جی فوربو د ت یمقاله با سا نیدر ادامه ا د،یانکرده  دای خود را پ ینترنت یا
 .میکن  یکسب و کار را بررس دهیکردن ا دایپ یها را برابا هم انواع روش 

 

 هابررسی نیاز 

  ا ی از کسب و کارها و  یاری ساخته شود. بس ازهای از ن تواندی م ده، یا  ک یبه  دن یرس یطرح برا ن یاول
  ی اند. بخشجامعه ساخته شده   ی ازهایبر اساس ن   کنند،ی م  تیفعال  ای اکنون در دنکه هم   ین یخدمات آنال

  د ی خواهیم ندیگوی ل ممانند گوگ یسیسرو یعن ی شود،ی م جادیتوسط خود کسب و کارها ا ازهایاز ن
 .  د یرا انجام ده کارن یما ا تیدر سا دیی ای پس ب د؟یجستجو کن  نترنتیدر ا

  ی . برا ردیگی شکل م یتکنولوژ شرفتیپ  ریتحول جامعه و مس  یاز کسب و کارها در راستا  گر ید یبرخ 
  خواستند ی که م  یزی. مردم هر چشدی جا انجام متلفن در همه   قیاز طر  یریگسال سفارش   یهامثال سال 

 نترنت یبه ا یسجلوتر رفت و هر ک یتکنولوژ یخود فراهم کند. اما وقت  یبا زنگ زدن برا توانندیرا م
از خدمات   یاریهم فرق کرد. حال امروزه بس یریگسفارش  وهیدر دست گرفت، ش لیمتصل شد و موبا

  شرفت یپ ریو چون مس شوندی ارائه م نیآنال  صورت به …و یغذا، تاکس  ل،یابزار و وسا دیمانند، خر
 یابزارها  نیاز ا  دی با  ،رقابت  جادیو ا  تیموفق  یبرا  یسمت بوده است، هر کسب و کار  نیبه ا  یتکنولوژ

 رشد و توسعه خود استفاده کند.   یبرا دی جد

 

  جاد ی . ادیگفته شده عمل کن  یهامثال مشابه  دی توانی خود م ینترنت یکسب و کار ا یراه انداز یبرا شما
  ی ازین   دیاست که بتوان  زیو آنال  یها بررسمدت   ازمندیو ن  ستین  ی مانند گوگل، کار آسان   ازهاینوع اول ن 

که تاکنون به آنها   یی ازهای ن  یکسب و کار بر مبنا یاما امکان راه انداز د،ی مردم به وجود آور یرا برا
.  د یو دوستان خود سوال بپرس  انی از اطراف  د،ی پاسخ داده نشده است، وجود دارد. به اطراف خود نگاه کن 

هستند   ییهارا زودتر انجام دهند؟ به دنبال چه اطالعات و آموزش   یباعث شود کار  تواندی م   یزیچه چ
کسب  دهیباعث شود ا تواندیساده آنها م یها و بررسدست سوال  نیاند؟ انکرده دایپ نترنتیکه در ا
 . رد یشما شکل بگ یبرا ینترنت یو کار ا
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با تعداد  یو نظرسنج  یفراخوان عموم ک یمردم حتما  یازهایمطلق شدن و رفع ن دن،یپرس نیا یبرا
پرسش را از   نیتر هم اکوچک  اری بس اسی مق ک یدر  دی توانی. شما مستیکنندگان باال الزم ن شرکت 

به شما کمک کنند. دوستان    توانندی هستند که م   یکسان  ن یخانواده شما اول  ی. اعضاد یافراد داشته باش
 یهااگر رسانه  نی. همچن ندیرا بگو  شانی ازهایبه شما ن  توانندیاز افراد هستند که م  یگریو اقوام گروه د

با   دیتوانی هم م دیرا دنبال کرده کرده باش نفر 50تنها  نستاگرامیو ا بوکس یف تر،یی مانند تو یاجتماع 
 . دی ها مطلع شوآن یهااز ی سوال ساده، از ن ک ی

  ی زیچه چ  دی ن یو بب  دیکن   ادداشتی ها را  همه آن   د یحتما با   یبندجمع   یبرا  ازها،یاز پرسش در مورد ن   بعد
بار تکرار   نیمورد خاص چند ک ی های نظرسنج  گونهن یاز همه پاسخ داده شده است. معموال در ا شتریب
به   رانیآپ »بقچه« در امثال استارت یکسب و کار شما باشد. برا ده یهمان ا  تواند ی م نیو ا  شود یم

  د یرکه دوست دا دندیمحله در تهران از مردم آن محله پرس ک ی ها در صورت شکل گرفت. آن  نیهم
  ن یشما آزاد شود. در ا  یبرا  ی شتریو وقت ب  دیتر باشتا راحت   دیسفارش ده  نیصورت آنال را به   یزیچچه 

کسب و کار خود کردند    دهیرا ا  وردم  نیها هم هممطرح شد و آن  شترینان با اختالف ب  دی خر  ،ینظرسنج 
 کردند.  یاندازراه  رانیسفارش نان را در ا نیکسب و کار آنال نیو اول

 

 از وب فارسی نی

مردم هستند که  نی . باالخره اشود یمردم مربوط م ازیدوباره به ن میمستق ریصورت غمورد به نیخب ا
مقاله به شما   نیدر ا  خواستمی مورد را م ک ی. اما گردندی و مقاالت م هات یبه دنبال سا یفارس در وب 

وجود  نهم آ لیاست. دل ریفق یوب فارس ندیگویکه م دی باش دهیشما هم شن  دی. شا میبگو
دارند. در   شتریب ک یاست که فقط قصد جذب تراف ییهاو پورتال  نیی با محتوا سطح پا ییهات یسا

!  شتریب رانیوجود ندارد و در ا  نترنتیدر ا یتخصص  یمحتوا ا،یدن یکشورها شتریصورت در بو به  رانیا
  ده یو کمتر د ندکن ی م تیفعال  یدر مورد موضوعات کل  شتریب رانیدر ا یو آموزش ییمحتوا یهات یسا

 بپردازند.  یموضوع خاص و تخصص  ک یشده که به 

  ی گری د  یاریآن، حقوق و.. بس  یهاو رشته   یمانند اقتصاد، پزشک   یمثال در علوم تخصص   یبرا
وجود ندارد. معتبر بودن    ی معتبر  ت یساوب   نترنت یو ا  یدر وب فارس  ،یتخصص   یهااز رشته 

مشغول    ت یفرد که خودش در آن کار متخصص باشد، پشت آن سا  کیاز آن جهت است که  
  ی هات یساها ارجاع داد، در وب ان به آن توو مستند که به   دیمف  تکند. مقاال  ت یباشد و فعال

  نیهستند که با ا یاست و واقعا کسان روزیکم است. البته هر روز بهتر از د اریبس یرانیا
 هستند.  ت یدغدغه در حال فعال

و   دیکن  نیحتما آن را آنال  د،یمهارت دار  یرشته تخصص   کیاگر در    کنم ی از شما دعوت م   اما
از موضوعات   یاریکه در بس دیکته را هم فراموش نکنن نی. ادیخدمت کن گرانیبه د

مثال در مورد تخصص و   ی. براکندیم ت یفعال رانیکه در ا دیباش  یکس نیاول دیتوانیم
  ، یداخل  راتیتعم ،یکاربرق  ،ی اط یخ ،ی داخل  یطراح  ،یکشه مانند لول یفن یهامهارت 

شما کمک کند به تواندیم نیو ا م یو مقاالت معتبر ندار ت یساوب  رانیو... در ا یزیآمرنگ
 .دیکن یگذاره یموضوعات سرما نیکه در ا
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 های فعلیویس رفع مشکل سر 

از   ینترنت یکسب و کار ا یها  دهیا یسر کی ازها،یپارگراف قبل در مورد ن یدرست در راستا 
از دوستان، ممکن است   دن ی. در همان سوال پرسدیآیم رون یب گریکسب و کار د کیدل 
 قسمت آن مشکل دارد   نیخوب است اما ا  اریبس  سیکه؛ فالن سرو  دیجواب بربخور  نیبه ا

  ی خوب   اریبد، اتفاق بس  سی سرو  کی. مواجه شدن با  کندینم  عمل  یابخش حرفه   ن یدر ا  ا یو  
  با رفع نقص آنها مدل بهتر آن را ارائه دهند. توانندی م رایافراد خالق است ز یبرا

 

  ا یو  ت یکه بر بستر وب سا ینیو خدمات آنال یفعل  یهاس یسرو شهیرو هم نیاز هم 
  افته یمدل بهبود    ، ییهاکرده و در صورت وجود نقص  یبررس  دیتوانی هستند را م  شنیکیاپل

را  یدیشما مدل جد شوندیکه باعث م ییرادهایکه ا دی. توجه داشته باشدیآن را ارائه کن
به سراغ شما آمده و به    س یآن سرو ان یمهم باشند که مشتر ایو  گآنقدر بزر  دیبا  د،یبساز

  یی جابه  د، یرقبا باش حرکت  ر یاما اگر شما تنها ادامه دهنده مس شما پول پرداخت کنند.
 بود.   دیتر خواهها عقبمرحله از آن  کی   شهیچراکه هم  د،یرس دینخواه

جواب    ینترنت یکسب و کار ا  دهیبه ا  دنیرس  یبرا  یمسئله زمان نیکه عنوان شد ا  طورهمان
شما از رفتار کاربران   قیدق زیمهم باشد. آنال اریبس  ا یبزرگ و  اریبس  ب یرق راد یکه ا دهدیم

رفتار کاربران و   یخوببه  د یمشکل است. شما با نیکردن ا دایپ  یبرا یدیکل ی ها، فاکتورآن
 . دیبرس یو درک درست  دیبه د دیتا بتوان دیکن الیرا دن هاننظرات آ

 

 دیگر ب کردن چند طرح با یک ترکی

  ی. حال ممکن است در بررسدیبرو هاس ی سرو یدر بخش قبل اشاره شد که به سراغ بررس 
 کدامچ یدارند، اما ه  یص که هر کدام نقاط قوت خا  دیمشابه برخورد کن  سی شما به چند سرو

کسب و کار   دهیکردن ا  دای پ  یهااز راه  گرید  یک یکردن چند طرح باهم    بی. ترکستندیکامل ن
که وجود دارد را   یمشابه یهاس ی خدمات سرو دیتوانین روش شما میاست. در ا ینترنت یا

دو حالت دارد که در   بی ترک نی. خود ادیرا ارائه ده یدیکرده و خدمت جد بیبا هم ترک
 . م یپردازیها مآن  یادامه بررس

 مشابه  یهاس یکردن طرح سرو بیترک

ادغام   گرید کیرا با  کنندی را ارائه م یکه خدمات  س یچند سرو ا یحالت شما دو  نیا در
کدام   چ یاما ه  کنندی م  ت ی فعال  نگیمارکت  تالیجیدر حوضه د   ت یمثال سه سا   ی. برادیکنیم
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. حال شما  دهدیاز آنها را آموزش م ی تنها بخش ت یبه صورت کامل عمل نکرده و هر سا
ساخته و به    نگیمارکت  تالی جیبا موضوع د  ت یوب سا  کی  دهیا  نیا  ازبا استفاده    دیتوانیم

 ت یبار به سا کیکاربران  یحالت وقت  نی. در ادیکن ت یآن فعال یکامل روصورت جامع و 
 کیسر نزنند، چون شما همه آنچه که در    یقبل   یهات یبه سا  گریممکن است د  ند،یایشما ب

 . دیادارند را گرد هم آورده  ازیموضوع به آن ن

است.   ینیکارآفر دهیا ی هااز روش  ی ک ی مختلف باهم  ی هاو طرح هاده یکردن ا بیترک
  ی هادهیا  کنند،ی م  ت یموفق فعال  یهان یعنوان کارآفربه   ایکه امروزه در دن   یاز افرادا  ی اریبس

مورد    ن یاز هم  ی نیآفر  یهاده یاز ا  ی اریاند. بسمختلف را در زمان درست در کنار هم قرار داده 
صورت بوده   نیمختلف به ا ی اجتماع  یهاشبکه  یریگشکل دهیمثال ا یشوند. برایخلق م

و کنار  داشتندی را بر م س یسرو کیمثبت  ی های ژگ یو ها،س یسرو نیاست. هر کدام از ا
شکل   دیکسب و کار جد  کی  بیترت  نیبه هم  داند،یقرار م  گرید  سیسرو  کیمثبت    ی ژگ یو
 داشت. یقبل برتر سی که نسبت به دو سرو گرفت یم

  یهای ژگ یاست که در زمان درست، و نیمشابه ا یهادهیکردن ا  بیمهم در مورد ترک نکته
قسمت باز هم    نی.در ادی را کنار هم قرار ده  ت یدر حال فعال  ی و مثبت کسب و کارها  یدیکل

موضوع   کیدر  ت یساوب نی. اگر چندی وب فارس ازیکه پاراگراف قبل و ن دهم ی ارجاع م
دو   یو در اصل موضوعات اصل  های ژگ یو دیتوانیم کنند،ی نم ت یفعال یصورت تخصص به

خود   ت یساتر به آن موضوع در وب صورت جامع به  کیرا کنار هم گذاشته و  ت یساوب
 . دیبپرداز

 

 مختلف یهاس یکردن طرح سرو بیترک

 نیهم ندارند. ا یربط  گریدک یاست که  ییهاس یکردن، مربوط به سرو بیدوم ترک حالت 
. دیدوم استفاده کن  سی ارائه خدمات سرو  ی برااول    س یاز امکانات سرو  د یحالت شما با  نیا

مانند  ی سیسرو د؛یشکل عمل کن نیبه ا دیمثال با  یبرا ی نترنت یکسب و کار ا ده یا نیدر ا
امکان   ن یبه مردم است. شما ا یرانی در حال مشغول ارائه خدمات تاکس رانیاسنپ در ا

 نیاز ا  دیتوانی . حال مدیریو ارسال راننده به آن شخص را در نظر بگ  لیموبا  قیسفارش از طر
که   دیکن یاندازراه  یسی سرو دیتوانی شما م ی عنی. دیاستفاده کن گر ید ی خدمات  یامکان برا

بفرستد. با استفاده از   یمتقاض  افراد خانه به  را( …و کارق کش، بر)لوله  یمثال افراد فن یبرا
 .دیرا خلق کن یدیجد ینترنت یکسب و کار ا دهیا دیتوانیروش هم م نیا

بخش   نیمربوط به ا شتری درآمدزا، امروزه ب یکسب و کارها  دهیو ا دیکسب و کار جد دهیا
  د یشما هست نیو شروع در زمان درست است. ا ی بررس ازمند، یمورد باز هم ن نیهستند. ا
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 یدیمختلف فعال و موفق، کسب و کار جد  یخود از کسب و کارها  زیو آنال  یبا بررس  دیکه با
 کی دیتوانیاما م خواهندی م  یادیز هیکسب و کارها معموال سرما ورد م نی. البته ادیبساز

  زمان  دیتوانی توسعه هم م ی. برادیتر شروع کنکوچک اسیمق کیرا در تر آنمدل کوچک 
شده را  ادهیو طرح پ دهیاصال ا ایو  دیانجام ده یابیمحتوا و بازار دیرا صرف تول یشتریب
  MVP  ای  یرفت یمربوط به موضوع حداقل محصول پذ  فیرتع  نی. ادیها ببردهندهشتاب   شیپ

کسب و کار   ه یدو پاراگراف آخر سرما دیتوانی به مطالعه در مورد آن، م  لیبود که صورت تما
 .دیرا مطالعه کن ینترنت یا

 

 صک موضوع خایکز بر روی تمر 

و   هات یاست! سا یعال  ینترنت یکسب و کار ا دهیا کی کار کردن خودش  یاختصاص 
که به صورت    یاما خدمات   شودی م  دایدر آنها پ  زیچوجود دارند که همه   یار یبس  یهافروشگاه 
خاص خود   انیعالوه بر رشد، مشتر شهیهم کنندیم ت یموضوع فعال کی یبر رو یاختصاص 

 کیکمک کند.    اریشما بس  یبه برندساز  تواندی م  یکار  حوضهبودن در هر    یرا دارند. اختصاص 
به   ا ی. آدیبخر نکیدر شهر ع دیخواهی م دیوجود دارد. فرض کن ی واقع ی ایمثال در دن

که فقط  یفروشگاه  کی  ا ی دیزنی م سر فروشدیم نک«یو »ع ز یچکه همه  یفروشگاه 
  است که فروشگاه  درست مسئله وجود دارد.  نیهم نترنت یا یایدر دن فروشد؟یم نک«ی»ع
 توانندی حوزه خاص نم کی از آنها در  کدامچ یوجود دارند اما ه  ران یدر ا ی بزرگ  ی نترنت یا یها

فروشگاه که تنها در   کی جادیکنند. شما با ا جادیا یتخصص  یهاشوند و دسته  زیآنقدر ر
جذب کرده و   یتر مشترراحت  دیتوانیم کند،ی م ت یفعال یبه صورت تخصص  هیزمن کی

موضوع    کی  یکار کردن و تمرکز بر رو  ی. اختصاص دیبرند در آن حوزه خاص شو  ک یبه    لیتبد
( است که  Niche Marketing) نگیمارکت چینهمان  ای ژهیجاو یابیبازار یهااز روش  یک ی

رو باز   نگیمارکت چین نکیدر مورد آن، ل شتر یکسب اطالعات ب یحتما برا کنم ی م هیتوص
 .دیکرده و مقاله مربوط به آن را مطالعه کن

 

اگر کسب و کار خود را  دیدارد و مطمئن باش ت یاهم اریموضوع خاص بس کی یتمرکز بر رو
کسب و کار   یهاده یا مورد در دسته ن یشد. ا دینخواه مان یپش  د،یکن جاد یآن ا یبر مبنا

  ی برا دیستیشما محبور ن رای. زردیگی کم قرار م ه یر با سرما کسب و کا ده یا ا ی ه یبدون سرما
. دیکن نه یاز موضوعات، هز یاگسترده  فی محتوا در مورد ط دیو تول زیچفراهم کردن همه 

 . دیموضوع مترکز بگذار کی یخود را تنها بر رو نهیاست وقت و هز یبلکه کاف 
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 یتخصص  یهاده یبه سراغ ا ریدر ادامه مس  ت یموفق یاز کسب و کارها هم برا ی اریبس
مثال حتما با فروشگاه   ی. براکنندیتر مو مدام موضوع موردنظر خود را کوچک روندیم
نام به  یت یساو رقابت با وب  ت یموفق یفروشگاه برا نی. ادیدار ییآشنا کاالی ج ید ینترنت یا

کسب و کار   یاندازمجبور به راه   کرد،یم  ت یپوشاک فعال  نیآنال  دیخرکه در موضوع    سه،یمد
 نیو همچن یتخصص  یبنددسته توانستندیقد نمآن  کاالیج یشد. فروشگاه د  یدیجد

نام به  دیخاطر فروشگاه جد نیهمکند. به  جادیمحصوالت خود ا ی مختلف را برا ی لترهایف
  ی ک یامروز    و طرح فروشگاه خود قرار داد و  ضوعکه تنها پوشاک را مو  یاندازراه   لیاستایج ید

درک بهتر   یاست. حتما برا رانیدر حوزه پوشاک در ا یفروشگاه  ی هات یساوب  ن یاز بهتر
مثال   ی. برادیبرو سانکی یبنددسته  کیدر  ل، یاستایج یو د کااالی ج یموضوع به د نیا

متنوع   ار یبس ی لترهایفو  یبندتا متوجه دسته  دیرا باز کن نکیع ایدسته، شلوار و 
 .دیشو کاالی ج ینسبت به د لیاستایج ید

بود.   دیتر خواهموفق زین یدر بحث فن ،یو بدست آوردن مشتر یاز مسائل برندساز جدا
 کندی م ت یموضوع فعال کی یبر رو یکه به صورت اختصاص  یت یسا  یساز نهیسئو و به

 نیاه مورد ب  نی. اشودیم  دایدر آن پ  یزیاست که هر چ  یت یتر است ساو راحت   ساده   اریبس
بکنند و از   ینترنت یفروشگاه ا  یاندازروز دو نفر شروع به راه  نیاگر هم  یعنیاست که    یمعن

دسته   کی ی که به صورت اختصاص  ی کس برخوردار باشند، قطعا آن کسان یمنابع و بودجه 
  ی مسئله صرفا بر رو   نی. ا دیخواهد رس  ت یزودتر به موفق  دهد،ی خاص محصول را پوشش م

کامال به  نترنت یدر ا یگری د سیا سرویو  ت یو هر سا کندیصدق نم ینترنت یفروشگاه ا کی
 داشته باشد. گرانینسبت به د  ی عتریرشد سر تواندیشکل م نیا

کرده    هیتغذ  یکه همه از چند خبرگزار  م یدار  یخبر  ت یساتا دلتان بخواهد وب  یفارس  وب   در
 ینقل از آن خبرگزارهمان خبر را به  قایدق  یحت   ایو    کنندیم   دیها خبر تولو بر اساس خبر آن 

  ی هات یساها وب تا از آن   90. حداقل  دیکن  یرا بررس   یخبر  ت یساوب  100. اگر  کنندیمنتشر م
و   دیموضوع عالقه دار کی . اگر در کنندی م ت یهستند که در همه موضوعات فعال یخبر

 ت یکسب و کار با محور  کی  دیتوانی م  د،یمختلف هست  یهات یاخبار آن در سا   ریگی ان پخودت
زود   ی ل یخ دیو مطمئن باش دیکن یاندازموضوع خاص را راه  کی رامونیاخبار پ دیتول

 . دیجذب خود کن  اطرفداران آن موضوع ر  دیتوانیم

 

 صک موضوع خایکز بر روی تمر 

دوباره به همان مسئله   ینترنت یکسب و کار ا دهیکردن ا دایپ یبرا یهاراه  ن یاز بهتر یک ی
  ی هااز روش  گری د یک یداده شد.  حیکه در قسمت قبل توض  گرددی کار کردن بر م یاختصاص 
شما   یگذارنداشته باشد، بلکه هدف  یکاربه موضوع یربط  تواندی کار کردن، م  یاختصاص 

  ی که به صورت عموم سی سرو کیخاص باشد. اگر شما  یجنس  ای و ی مربوط به گروه سن
که   دیده  شنهادی و آن را به مردم پ دیکن نه یمثال، مختص کودکان به یارد را براوجود د

  ا یدن یاست. در همه جا بخشجهیقعطا نت د،یفرزندانتان از آن استفاده کن یبرا دیتوانیم
در   زیچو همه م یندار « یسن ی»رده بند یدرست حساب ستم ی که س رانیخصوص در ابه
  ار یبس  تواندیم  هاس یدست از سرو  نیارائه ا  شود،ی درنظر گرفته م  نیهمه سن  یبرا  نترنت یا

کرد که   یرا معرف   YouTube Kids  سی سرو  شیسال پ  نیچند  وبیوتیمثال    یمهم باشد. برا
 نین از ایمختص کودکان در آن وجود داشت. بعد از استقبال فراوان والد ییوهایدیو

  کرد. یاندازد راه خو یرا برا سیسرو نیا رانیآپارات در ا س، یسرو
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دار را و افراد خانه  دییایمثال ب  ی. برادیریها درنظر بگ آن  دیتوانی که م ستندیتنها کودکان ن
  ن ی. در ادیکن  یاندازها راه شرکت   ران یمد  ایها و  معلم   یبرا  ی ت یتنها سا  ای . و  دیهدف قرار ده

  ی برا.  دیکن  ت یافراد فعال  نیا  ی فرد  یهارشد مهارت   ی در راستا  دیتوانی مدل از کسب و کار م
  ی هاکیاز تکن ی اری بس د،یتوانیها مشرکت  رانیمثال شما با هدف قرار دادن جامعه مد

 مورد در دسته  نی. ادیتوسعه کسب و کار و... را آموزش ده  ،یزیرزمان، برنامه  ت یریمد
اند و در ادامه طرفدار داشته یموضوعات آموزش شهیو هم ردیگیقرار م یآموزش یهادهیا

 خواهند کرد.   دایپ  ازین نهم افراد به آ

  ز یوجود دارد، سالمندان ن نترنت یدر ا ی کم یمحتوا  شانیبر کودکان که واقعا برا عالوه
  ی سن نیانگیکه م رانیمخصوصا در ا به سالمندان  س یدارند. ارائه سرو ی مشابه ت یوضع
کسب و کار بلند  کیفکر موئر باشد. اگر به  اریبس ندهیدر آ تواندی سال است، م ۳0 یباال

شما  یبرا تواندی م  اریمورد بس نیا د،یدار ینگرنده یو نظر آ د ید نیو همچن د یمدت هست
افراد   ی سن نیانگ یکه م م یکنی م یزندگ  ی طور که مطرح شد ما در کشورباشد. همان  دیمف

کسب و کار  یبرا دهیطرح و ا کیخودش  تواندیمورد م نی سال است و ا یس یجامعه باال
و سالمندان    ساالنانیدر مورد م  یآموزش  ی واکردن محت  دی تول  یحت   ا یباشد. ارائه خدمات و  

 امروز هم موثر باشد. نیبلکه هم نده،یها در آتنشما نه یبرا تواندیم

 

موئر است. اگر  یتا حدود زین یجنس یبندارائه خدمات، گروه یبرا یسن یبنداز گروه جدا
کسب و کار   دهیاز ا دیتوانی . م دیکن یرا زودتر معرف  دیکه ارائه ده  یخدمات  دیخواهیم
  ا یفقط مردان  ژهیرا و یشنیک یاپل ایو  ت یساوب  کی دییا یب  نکهی. ادیاستفاده کن ینترنت یا

اسم    ی روش رو  ن یدر ا  رای. زدیکن  ی زودتر خدمات خود را به آنها معرف   دیتوانی م   د،یزنان بکن
شما  یتفاوت برا کی نیمطرح شود و ا ست یبرند شما ممکن است جن یکسب و کار و حت 

 .کندی م جادیا ی عاد ینسبت به کسب و کارها 

 یبرا دیتوانیم د،یتر کنبا استفاده از موارد باال، بازار هدف خود کوچک دیهم بتوان هرچقدر
که صرفا مانتو  دیکن یاندازراه  ینترنت یفروشگاه ا کیمثال  ی. برادیتر ظاهر شوشروع موفق

اشاره   نگیمارکت چ یکار کردن و ن یمورد دوباره به موضوع تخصص  نی. افروشدی زنان م یبرا
شود، آن فروشگاه که   یانداززنان راه  یفروش لباس برا نهیوشگاه در زم. اما اگر چند فرددار 

در  ت یموفق یبرا یشتریخود انتخاب کرده است، شانس ب یرا برا یبنددسته  کیصرفا 
 دارد. نترنت یا

 

 

10 



 

 

 رنتیجدید کسب و کار اینت های پیدا کردن ایده راه 

 
 توکلیرضا فوربو | 

Furbodm.com 

 

 

 ازارهای محلی بررسی ب

  ا، یدن یجادر همه  ینترنت یکسب و کار ا دهیکردن ا دایپ یها براراه نیتراز مهم  گری د یک ی
مورد اشاره دارد که شما   نیروش مرسوم در جهان، به ا ن یاست. ا یمحل  یبازارها یبررس 

بهتر است   د،یده سیکه به همه سرو دیآنقدر بزرگ ظاهر شو دیتوانیشروع اگر نم یبرا
  ی را بررس یابتدا بازار محل  دیروش شما با ن ی. در ادیخودتان تمرکز کن ی حل بازار م یابتدا رو

 .دیکن

 

است که شما در   یامحله ایشهر و  عت یاز جم یآگاه  ،یبازار محل  ی بررس یقدم برا نیاول
که با آن    ی شهر  ا یهمان محله و    ی خدمات خود را ابتدا برا  دیتوانی . شما مدیآنجا حضور دار

کار کردن  یمشابه همان روش اختصاص  یروش هم تا حدود نی. ادیارائه ده د،یآشنا هست
را ارائه   ی خوب سی که سرو یحالت شما در شهر خود مطرح شده و در صورت  نیاست. در ا

صورت شما با هدف قرار دادن شهر خود، به اصطالح  نی. به ادیشوی م نانیقابل اطم د،یده
  نکه ینباشد( ادر شهر  بی که رق ی. )در صورت دیفتح کن یآنجا را در زمان کوتاه  دیتوانیم

 اسیمق کیدر  ت یاست اما موفق یدشوار راه اریبس د،یدر کل کشور موفق شو دیبتوان
 . ست ین یتر کار دشوارکوچک

ها و  کم محلهکار را گسترش داده و کم  دیتوانی کوچک م اسیمق کیدر  ت یاز موفق پس
 ندیتوای صورت مرحله به مرحله م   نی. به ادیاطراف خود را هم تحت پوشش قرار ده  یشهرها

 دیتوانیشما م  نی. همچندیکل کشور باش  یبرا  سی کرده و سپس به فکر ارائه سرو  شرفت یپ
  ی را به شهرها شودیارائه م تخت یپا ایها و که فقط در مراکز استان ییهاو طراح هادهیا

درست   نکاریاز خارج از کشور وارد شده و شما با ا هادهی ا نیاز ا یاری . بسدیتر ببرکوچک
 .دیکنیتر عمل مکوچک اسیمق کیمشابه خودشان در  

دارد و افراد  ت یاهم اریشهر خود بس  ای در محله و  یز یچچه نکهیا یبرا دهیکردن ا دایپ یبرا
. دیمشابه مثال مطرح شده در قسمت اول مقاله عمل کن  دیتوانیدنبال آن هستند، هم مبه
که   دیمحله، سوال بپرس ایاز مردم ساکن آن شهر و  ینظرسنج  کیو در  دیبرو قایدق یعنی

  از یو سپس بر اساس ن دیداشته باش اریو بهتر دراخت ترع یسر دیدار وست را د یزی چه چ
 . دیریبگ م یمردم تصم

 

 آپی سایر کشورها  های استارت ایده بررسی 

کسب و کار   دهیکردن ا دایپ یهااز راه  گرید یک یکشورها  ریاجرا در سا یهاده یا یبررس 
مثال   ی. براشودی کشورها از آن استفاده م ریبلکه در سا رانیتنها در ااست که نه ینترنت یا

   اریبس یهادهیآپ است و ااستارت  نه یکشورها در زم نیشروتریاز پ یک یکشور هند 
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کشورها اجرا و  ریمشابه آن توسط سا یهااما نمونه شودیاجرا م هاتوسط آن  یاخالقانه
 .شوندی م دهی د یقو نگیمارکت لیسپس به دل

 

 رانیخود در ا ینترنت یکردن کسب و کار ا ادهیپ یبرا هادهیا نیاز ا دیتوانیشما هم م 
آپ وجود دارد که  استارت  ی ایاخبار دن یبرا یار یزبان بس یسی . منابع انگلدیاستفاده کن

مانند  ییهات یبزرگ، سا یهای خبرگزار ینیآنها را رصد کند. جدا از بخش کارآفر دیتوانیم
Start Up World ،Entrepreneur  وGeekWire  کسب و   رامونیاخبار پ ی به صورت اختصاص

. دیاز آنها استفاده کن دیتوانیو م دهندیآپ ها را پوشش مو استارت  ینترنت یا یهاکار
 نیا نی. همچندیرا دنبال کن Entrepreneur ت یسااست که حتما وب نیمن ا شنهادیپ

  ی هاآپاز استارت  یک یبا  یاژه یکه در آن مصاحبه و کندیرا منتشر م یارسانه، هرماه مجله 
وجود دارد.   ران یدر ا ز یرسانه ن ن یا یبرا ی . نمونه فارسشودی موفق و در حال رشد، نوشته م

 زین ش ت یسامهم خود را در وب  یهادارد و مقاله  یمشابه ت ینامه »شنبه« هم وضعهفته
 د.یها را مطالعه کنآن دیتوانیکه م کندیمنتشر م

 

 ا نشده در ایرانهای کسب و کار اجر ایده

  ده ی( ا2اول،    ران یکسب و کار اجرا نشده در ا  ده ی( ا1:  سم یکه بنو  م یقسمت قصد ندار  نیدر ا
 گرید م،یکن یشکل معرف  نیاها را بهطرح نکهی! ارانیاجرا نشده در ا ینترنت یکسب و کار ا

  ن ی ها است. هدف اکسب و کارها و مدل کسب و کار آن یبلکه معرف  ست،ین دهیاسمش ا
  ده یکردن ا دایپ یها برااز آن دیتوانی است که م ییهاشما با روش  ردنمقاله هم آشنا ک

  ی کس  رانیکه هنوز در ا ییهاده یاجرا نشده و ا یهاده ی. ادیکسب و کار استفاده کن دیجد
را حتما که آن  م یارا انجام داده  یقات یمورد تحق  نیاست و در ا  ادیز  اریها را اجرا نکرده بسآن

 مقاله.   نیم کرد اما نه در قالب ایمنتشر خواه  ت یدر سا

اجرا نشده است  رانیکه در ا دیکسب و کار جد یهادهیبهتر در مورد ا دیبتوان نکهیا یبرا
در   ییزهایکه چه چ دینیتا بب  دیو لوازم اطراف خود نگاه کن ا یاست به همه اش یتنها کاف 
  ی ت یساو وب  در مورد آنها مقاله یحت  ا یو  رسدیفروش نمبه  رانیا ینترنت یا یهافروشگاه 

که چقدر در   دینیو بب  دی جستجو کن نترنت یها را در اآن  ی س یمعادل انگل ال . حست یهم ن
 و مقاله کم است.  ت یساوب  رانیو در ا ی در وب فارس ،یمورد موضوعات مخصوصا تخصص 
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ج ندارد.  داخل و خار  د،یخوب و جد  دهی. ادینکته مدنظر داشته باش  کیقسمت    نیا  انیپا  در
مخلف   یهاو روش   دیداشته باش  نیکار آنال  ینسبت به کسب و کارها و فضا  یدرست   دیاگر د

کسب و کار   دیجد دهیا کی دیتوانی م د،یری کسب و کار را فرا بگ دیجد یهاده یکردن ا دایپ
کسب و کار   کیمورد  نی نداشته باشد. باز هم در ا زین ینمونه خارج  دیکه شا دیخلق کن
 یکسان نینداشت و آن اول یدر زمان اجرا اصال نمونه خارج  دهیوجو دارد که ا یرانیموفق ا

  ت یفعال  یاست که در ابتدا  یرانیآپ ااستارت   «یگراف کردند. »صدا  ی را عمل   دهیا  ن یبودند که ا
  رضا یتوسط عل  دهیا  نی. اکردی م  دیدلخواه شما را تول  یبا نمودار فرکانس صوت   یی خود، تابلوها

 یها براکرد. آن  دایهم توسعه پ رانیشکل گرفت و در ا رانیدر ا  یو کوثر موحد یاسکند
  رانیکسب و کار اجرا نشده در ا یهاده یبه دنبال ا نترنت یکسب و کار خود، در ا یاندازراه

 خلق کردند. ار  ید یجد دهینگشتند، بلکه خوشان ا

 

  ن یبه ا رانیاجرا نشده در ا ی نترنت یکسب و کار ا یهادهیمرتبط با ا ی هابا جستجو کلمه  اگر
  ی هاده یکردن ا دایپ یها با خواندن متن کامل راه و روش  کنم ی م ه یتوص د،یدیمقاله رس 

 .دیکسب و کار خود باش دهیفکر خلق اموضوع را کنار گذاشته و به  نیگشتن دنبال ا د،یجد

 

 خانگی های کسب و کارایده

کسب و کار در خانه وجود دارد که   یهاده یا قیاز طر ییدرآمدزا ی طرح و روش برا ی رس کی
کسب و کار در خانه که  عموما جز دسته    ده ی. ام یها بپردازبه آن   م یخواهی قسمت م  نیدر ا

به فروش محصول    شتریب  شوند،ی کم حساب م  هی با سرما  ا یو    هی بدون سرما  یکسب و کارها 
 نیصورت آنالبه   دیتوانیرا م   یکار دست   کی  دیشما مهارت خود را در تول  یعنی.  کنندی م  هیتک

 یکار  دیتوانی هم در کنار فروش وجود دارد و آن هم آموزش. شما م  ی اما راه بهتر  دیبفروش
و   دیآموزش ده نترنت ی در بستر ا گرانیبه د  یراحت را به  ست یسخت ن ی ل یشما خ یکه برا

 . دیحوزه بساز  نیکسب و کار و برند خود را در ا 

 ه یتوص د،یباش یدنبال راه و روشخود به یفروش محصوالت خانگ  یبرا دیخواهیم اگر
مقاله   نی. در ادیرا مطالعه کن م یبفروش نیچگونه محصوالت خود را آنالحتما مقاله  کنم یم

 یها براکه از آن م یشما آموزش دادمحصول را به ینترنت یو ا نیفروش آنال یهاراه یتمام
 .دیکن استفاده خود  یفروش کارها
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 ؛ تمرکز بر روی تخصص خودتان بهترین راه

 

 دیتوانیبه ذهن شما برسد، شما م  دیجد  دهیا  کی  کندیجدا از همه روش که به شما کمک م
ابتدا خودتان و   د ی. در فصل قبل عنوان شد که بادیرکز شوتخصص خودتان متم ی بر رو

کردن  دایپ یراه برا نیمن بهتر دهینکته، به عق نی. با توجه به ادیرا بشناس تانیهامهارت 
  ی تخصص   ن یا  دیتخصص خوتان است. فکر کن  ی فکر و تمرکز بر رو  ی نترنت یکسب و کار ا  دهیا

اما   دیریبخش کمک بگ نیتک موارد ا. از تکدیارئه ده دیتوانیرا چطور م دیکه بلد هست
   ت یوب سا کیساخت  د؟یآن را آموزش ده دیتوانی . مدیرا ارائه ده ییخودتان طرح نها

 

آن را    دیتوانی طرح خوب باشد. م  کی  تواندی م   گان،یرا  ریغ   ژه یمحصوالت و  دیو تول  یآموزش
  ا یسفارش گرفتن و    یبرا  ل یبر بستر وب و موبا  سیسرو  کیساخت    د؟یارائه ده  گرانیبه د

از   ییکه به درآمدزا یشما باشد. در صورت  یبرا یراه مناسب تواندی م یرکتوریدا کی جادیا
و مهات خود کسب   تخصص»چگونه از مقاله  کنم ی م هیتوص د،یتخصص عالقه دار قیطر

 .دیرا مطالعه کن م«یدرآمد کن

 

 بندیجمع

مطرح شود.  ینترنت یکسب و کار ا دهیکردن ا دایپ یبرا ییهاشد روش  یمقاله سع نیدر ا
  ی فعل  یهاس ی نقص سرو دیتوانی م ا ی دیکن یها را بررس  از ین د یابتدا عنوان شد که شما با

هم   گریدک یچند طرح با  بی. ترکدیبساز دیکسب و کار جد ک یآن  قیو طر دیرا برطرف کن
 کی یتمرکز بر رو نیاست. همچن ینترنت یکسب و کار ا دهیکردن ا دایپ یبرا یخوب روش 

  ز ین یبازار محل  یخاص و بررس یو جنس  یسن یهاگروه  یبرا سیموضوع خاص، ارائه سرو
  جه یاگر به نت ت یهستند. در نها ینترنت یکسب و کار ا ده یا یبرا یخوب اریبس یهاروش 
شد دنبال    ی که معرف   ییهات یدر سا   هاره کشو  ریسا  یآپاستارت  یهادهیا  دیتوانیم  دیدینرس
کالم آخر   یهم برا انیجواب دهد. در پا یخوببه  ران یبتواند در ا دیجد دهیا کی دیشا د،یکن

 .دیتخصص خودتان تمرکز کن یاما باز بر رو  دیریموارد کمک بگ نیعنوان شد که بهتر از ا
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 های سایت فوربو مقاالت و کتاب 

توانید به دو بخش  و ورود به ناحیه کاربری خود، می سایت فوربوضویت در وبشما با ع
اف  دیآرشیو کامل فایل پی بخش مقاالت شامل  رسی پیدا کنید.خانه دستمقاالت و کتاب 

 رده و سر فرصت مطالعه کنید.ها را دانلود کآن مه توانید هکه می های سایت است مقاله

.  دارندمحتوای جامع پیرامون یک موضوع خاص  هایی است کهشامل کتابهم  خانه کتاب
توانید لیست پس از عضویت می خانه تنها برای اعضای سایت فعال است وکتابقسمت 

 صورت رایگان دانلود کنید.  به ها را مشاهده و هر کدام را که مایل بودید، کامل کتاب

 

 پایان 

و در   سایت فوربو منتشر شده بود در وب  1۳97تیرماه  4اولین بار در تاریخ  مقاله برایاین 
 ، بروزرسانی شد. 1۳97ن آبا 4تاریخ 
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