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کسب و کار

کسب درآمد
با کسب و کارهای آنالین
نویسنده :برایان ادموندسون
مترجم :سوده قدیمی
یکی از ارزان ترین و رایج ترین
روش ها برای باال بردن بازدید
و ترافیک کسب و کار آنالین
تان  ،اضافه کردن محتواهای
ارزشــمند درباره کسب و کار،
کاالها و خدمات است .این روش می
تواند توجه موتورهای جست وجو مانند
گوگل را به خود جلب کند و افراد با جست
وجو درباره اطالعات مدنظرشان از طریق
موتورهای جســت وجو به موضوعات
و محتواهای منتشر شــده شما برمی
خورند و بازدید و ترافیک وب سایت تان
باال می رود و درصدی از این افراد مشتاق
ثبت نام در وب ســایت شما می شوند.
به همیــن دلیل بهتر اســت در صفحه
اصلی خود قسمتی برای ثبت نام داشته
باشید که نام و نشانی الکترونیکی افراد
را درخواست کند .چش م اندازی را که از
کارتان در نظر دارید پیش روی چشمتان
بیاورید و اطالعــات مفید و کاربردی به
مشتریان بدهید و دیدگاه های جدیدی
درخصوص کسب و کارتان در افراد ایجاد
کنید .این کار را به شیوه ای انجام دهید
که برای مشتریان بالقوه طوری جذاب
به نظر برسد که برای جست وجو درباره
موضوع کســب و کارتان ترغیب شوند.
روش های تبلیغاتــی دیگری نیز مانند
بنرها و برگه هــای تبلیغاتی،پرداخت
پول در ازای تبلیغات در دیگر سایت ها
و صفحات مجازی افراد وجود دارد .این
روش ممکن اســت کمی هزینه داشته
باشد پس بهتر است در ابتدای کار روی
روش هایی که هزینه ای برایتان ندارد،
تمرکز کنیــد .به انتهــای این موضوع
رسیدیم و مطالب چند هفته اخیر ،قدم
های اولیه کسب درآمد از طریق کسب و
کارهای آنالین بود .ممکن است نیاز به
صرفتالشوزمانبیشتریداشتهباشید
و در طول مسیر مجبور به گرفتن تصمیم
های سختی شوید .بهترین راه این است
که در هــر روز بخشــی از کارهایتان را
انجام دهید و طبق برنامــه ریزی و آن
چه تاکنون گفتیم ،عمــل کنید :ابتدا
بازار محصول خود را بیابید سپس وب
سایت یا صفحات مجازی خود را بسازید و
بازاریابی را آغاز کنید .در انتها برای کسب
و کاری پایه و اساس ساخته اید که برای
سال ها ماندگار می ماند و برایتان درآمد
ایجاد می کند.

استارت آپ های
ابری!
وحیده امینی  -احتماال نام سیستم
ابری به گوش شما هم خورده باشد.
استارت آپ های سیستم ابری در واقع
سامانه هایی هستند که میزبانی فایل،
دانلود یا آپلود آن ها را انجام و آن ها را
در اختیار افراد یا سازمان ها قرار می
دهند .هدف اســتارت آپ های ابری
ذخیره سازی و اشتراک گذاری فایل
هاست و با ایجاد یک محیط امن برای
ت ها سعی در
کاربران معمولی و شرک 
جذب مخاطبان دارد .ما در این قسمت
به بررسی چند استارت آپ ابری می
پردازیم.
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میالد قارونی

روزنامهنگار

یکی از نکات
جالبتوجه
این کار،
خانوادگیبودن
آن است .این کار
هزینه راهاندازی
کم و سود خوبی
دارد .شما
میتوانید اول از
همه به صورت
تنهاییشروع
کنید و بعد با
کمکهمسر،
فرزندان ،خواهر
و فامیل آن را
گسترشدهید

گزینه
رومیزی
برایکسبوکار!

کسبوکار تولید رومیزی جدید نیست .در گذشته هم وجود داشت ،االن هم دنبال میشود؛ اما سبکشان نسبت به گذشته بسیار فرق کرده است.
اکنون هم امکانات بهتری وجود دارد و هم اینکه شاهد طرحهای فانتزی و زیباتری هستیم؛ اما چیزی که باعث شده است این کسب وکار تا این حد
عالقهمند به خودش جذب کند ،نیاز نداشتن به سرمایه باالست و هم اینکه به راحتی میتوان در خانه و با کمک اعضای خانواده آن را اداره کرد.
هرکسی که به فعالیت در این حوزه عالقهمند باشد ،با داشتن یک میز و تهیه تعدادی وسیله و پارچه و گذراندن یک دوره آموزشی کوتاهمدت،
میتواند فعالیت خود را شــروع کند .تازه بازاریابی راحتی هم این روزها دارد .با زدن یک صفحه اینستاگرام و تبلیغ آن میتوان برای خود از
سراسر ایران و حتی خارج از کشور ،مشتری جمع کرد .البته با توجه به رقابتیترشدن این نوع ،داشتن طرح و ایدههای جدید خیلی مهم است.

راه اندازی اب هزینه بسیار کم

هویه ،شــابلون و پارچه ،سه وســیله اصلی برای
راهاندازی این کار است؛ هویه خیاطی که از قیمت
حدود  50هزار تومان شروع میشــود .شابلونها
که با آن میتوان طرحهای مختلفــی ایجاد کرد،
قیمت متوســط  10هزار تومــان دارد .اینکه چه
تعداد خریداری شود ،به خود شما و نیازتان بستگی
دارد .بعد پارچه و آســتری است که این هم به نیاز
شما بستگی دارد .متوســط هزینه راهاندازی این
کار 200 ،هزار تومان اســت .واقعا همین؟ یعنی به
وسایل دیگری نیاز ندارد؟ بله نیاز دارد؛ اما اگر شما
برای شروع همین سه ابزار را داشته باشید ،کفایت
میکند.
چرخ خیاطی با قیمت متوسط  15میلیون تومان،
چرخ گلدوزی با قیمت متوســط  8میلیون تومان،
اتوی پرسی با قیمت متوسط  3میلیون تومان ،اتوی
بخار با قیمت متوسط  3میلیون تومان ،قیچی برقی
با قیمت متوسط  2میلیون تومان یا قیچی ساده و
میز خیاطی با قیمت متوســط یک میلیون تومان،
دیگر وسایلی است که در کنار کارتان به آنها نیاز
پیدا خواهید کرد؛ اما باید گفــت که اگر نه فضایی
برای قرار دادن اینها دارید و نه هزینه خریدشان را،
میتوانید اجاره کنید یا در یک مزون یا خیاطخانهای
فعال بوده و به ازای فروش با آن همکاری داشــته

باشــید؛ یعنی میتوانید برای خود در شــروع کار،
فضای مناسبی را پیدا کنید .البته باید گفت که به
همه این ابزارها نیاز صد درصد ندارید .حتی شــما
میتوانید کارهای مربوط به طرح را در خانه انجام
دهید و بقیه کارها را به خود مــزون یا خیاطخانه
بدهید .اگر قصــد دارید که انجام همــه مراحل را
خودتان از صفر تا صد برعهده داشته باشید ،آنگاه
آن وسایل نیازتان خواهد شد.
اگر کسب وکارتان خانگی است ،بهتر است که از اتاق
خانه خود شروع کنید .یک میز هم کفایت میکند.
کارها را انجام و بعد آنها را به مشتری خود دهید.
اگر در خانه فعالیت میکنید ،نیازی به مجوز نیست؛
اما برای اینکه بتوانید وام مشاغل خانگی را دریافت
کنید ،باید از سازمان فنی و حرفهای و صنایعدستی
مجوز الزم را بگیرید.

کسب وکار خانوادیگ

یکی از نکات جالبتوجه این کار ،خانوادگیبودن آن
است .این کار هزینه راهاندازی کم و سود خوبی دارد.

ابر آروان
در پلتفرم ابر آروان که ارائه دهنده زیر ساخت یکپارچه ابری برای
کسب و کارهای آنالین اســت؛ در کنار عرضه خدماتی کامل ،با
کیفیت و امن به کاربران ،شــیوه پرداخت هزینه نیز متناسب با
مصرف انجام می شود که به این شیوه به اصطالح pay as you
 ،goگفته می شود .شبکه اطالعاتی ابر آروان امن است و سازمان
های بسیاری از این سرویس استفاده می کنند.
www.arvancloud.com/fa

بکتوری
بکتوری نیز یکی دیگر از سرویس های ابری است که به توسعه
دهندگان وب کمک می کند تا برنامه ها و آپ های خود را ساده
تر و در عین حال سریع تر پیاده ســازی کنند و کمتر با چالش
های سرور روبه رو شوند .بکتوری به زبان دیگر یک backend
 as a serviceاست و تمام نیازهای خدمات اینترنتی را برآورده
می کند.
www.backtory.com

شما میتوانید اول از همه به صورت تنهایی شروع
کرده و بعد با کمک همسر ،فرزندان ،خواهر و فامیل
آن را گسترش دهید.

ابزاریایب در این کار

مهمترین مرحله در این کار بازاریابی است .بسترهای
بسیار مناسبی برای تبلیغ و بازاریابی برای این کار
وجود دارد .اگر خیلی هزینه برای شروع ندارید ،بهتر
است که از اینستاگرام استفاده کنید .البته تبلیغات
الزم اســت .به هرحال باید خود را نشــان دهید تا
مشتری بتواند شــما را پیدا کند .باید از روشهای
نوینی برای بازاریابی استفاده کنید .نکته مهم دیگر
اینکه در طرحها با ایده جدید جلو بروید .رقبایتان
در این کار زیاد هستند .کسی در این حوزه میتواند
خوب فــروش کند که رومیزیهایــی با طرحهای
جدید و همچنین کیفیت باال درست کند.
این کار عشق میخواهد .صبر میخواهد .باید عاشق
کار با پارچه و طراحی باشــید .وقتی عاشق باشید،
پیشرفت خواهید کرد.

هرمیناتک
ســامانه هرمیناتک ارائه دهنده زیر ســاخت های ابری یکپارچه در
زمینه صنعت گردشگری است که در سال  96شروع به فعالیت کرده
است .این ســامانه با ارائه نرم افزارهایی یکپارچه برای مدیران و ارائه
راهکارهای موثر مالی تالش دارد تا بستر مناسبی برای رشد کسب و
کارها در زمینه گردشگری ایجاد کند.
www.herminatech.com

سورین
مرجع تخصصی ســورین نیز پلتفرم آنالین دیگری است که به ارائه
ســرویس های رایانش ابری می پــردازد و فعالیت خود را از ســال
 94آغاز کرده است .این سرویس متناســب با نیازهای مشتری و در
زمینه های مجازیسازی و محاسبات ابری ،کالن داده ،اینترنت اشیا،
محاسبات سریع و پردازش موازی ،تجهیزات ذخیرهسازی اطالعات
سرویسدهندههای قدرتمند محاسباتی وپردازندههای گرافیکی به
ارائه خدمات می پردازد.
www.surin.cloud

رایانش ابری سهپر
این ســامانه ابزارها و خدماتی را که
مورد نیاز سرویس گیرندگان جهت
کارهای تجاری و اقتصادی اســت
در محیط وب فراهم مــی کند .در
سپهر مجموعه متنوعی از ابزارها و
امکانات به صــورت یکپارچه و برای
طراحی سایت بر بستر رایانش ابری،
گرد آوری شده است .رایانش ابری
ســپهر دارای خدماتــی همچون
فروشــگاه ســاز و طراحی سایت بر
بستر رایانش ابری ،اپلیکیشن تلفن
همراه فروشــگاهی  ،ربــات تلگرام
فروشنده  ،سئو سایت و طراحی قالب
اختصاصی است.
www.sepehrcc.com

