
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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 مقدمه

 

 .....آمارهای کسب وکار اینترنتی.............................................فصل اول 

 

 شغل دوم اینترنتی  مدل های..................................................فصل دوم 

 

 .................................................انتخاب حوزه فعالیت اینترنتیفصل سوم 

 

 .... نوآوری در تولید محصوالت .........................................فصل چهارم 

 

میلیللونی ملل  در   052درآمللدزایی ...............................................فصللل جللن    

 ماه  7طی 

 

 ....راه اندازی حساب اینستاگرام.فصل شش  ...........................................
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  مقدمه

قرار نبود در دنیای اینترنتی این کتاب نوشته شده و عرضه شود اما با توجه به بازار داغ آموزش های 

کسب درآمد اینترنتی و با هزینه های سرسام آور و میلیونی که اکثر افرادی که هیچ دانشی از دنیای 

یاز دیدم تا این کتاب ین نکسب وکار اینترنتی ندارند تا اسیر این آموزش های بیشتر تبلیغی نشوند بنابرا

قبل از هر چیزی و در اول این کتاب به شما تبریک رو برای شما دوست گرامی نوشته و عرضه بکنم و 

میگم که اولین قدم رو برای یادگیری مهارتهای راه اندازی کسب وکار اینترنتی و داشتن یک شغل دوم 

ی و تاومدی و در حال مطالعه این کتاب هس رو برداشتی  و به سراغ این کتاب عالی  اینترنتی مستقل

ساله در دنیای  4اینکه در این کتاب سعی کرده ام تا تمام موارد و فوت و فن هایی که در این مدت 

اینترنتی یاد گرفته ام و توانسته عالوه بر درآمد زایی های چند میلیونی خودم و نیز یاد دادن به افراد بی 

ختیار شما قرار دهم تا شما هم بتوانید کسب وکار اینترنتی و شغل دوم شمار در دنیای اینترنتی در ا

اینترنتی خودتان را راه اندازی کنید وخودتان را به خانواده خودتان و اطرافیانتان ثابت کنید و به این 

باور برسید که کسب درآمد ماهانه خوب و عالی تنها در کار فیزیکی خالصه نمیشه و شما نباید بی 
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دی که بلکه تمام افرا .ا نداشتن مهارت خودتو رو گردن جامعه یا رکود اقتصادی جامعه بندازیدپولی ی

شاید االن در دوره و اطراف شما هستن و مدام دارن گله و شکایت از زندگی مالی خودشون میکنم 

 غافل هستن !!!اینترنت  تنها به این دلیل هست که از

ا انجام سنیازی نیست که دیگه افراد کارهای سخت و طاقت فر بله درست شنیدید.در جامعه مدرن امروز

بدن یا حتما باید کارمند باشن تا چرخ زندگیشون بچرخه و یا از صبح تا شب کار بکنن و بتونن در 

 سال از زندگیشون لذت ببرن. 03سال کار بخوان که بعد از  03عوض 

تی شدن و آنالین شدن پیش میره و هر کسی بلکه امروزه همه موارد و همه کسب وکارها به سمت اینترن

شنا نکنه یک بازنده شکست خورده هست و اینکه سیستمی که در ادامه با هم  آب که با جهت موافق

خودم هستم رو به یک فرد سالگی  03مرور میکنیم باعث شده تا فردی مثل من رو که در آستانه 

ینترنتی خودم و هم از کارم و هم از راهنمایی و کارآفرین اینترنتی تبدیل بکنه که هم از درآمدهای ا

بازاریابی  و در جهت راه اندازی کسب وکار اینترنتیو نیز سایتهای دیگر اینترنتی  مشاوره دادن به افراد 

لذت میبرم و البتته با توجه به زحمات و تالش هایی که در این چند سال کشیدم حق خودم  اینترنتی

میدونم که از اینهمه مواردی که ذکر کردم لذت ببرم چون من سختی هایی رو برای یادگیری کسب 

 وکاراینترنتی پشت سر گذاشتم که شاید اگر خیلی از افراد با این سختی ها روبرو میشدن دست از کار

میکشیدن اما من ادامه دادم و ثمرش این شد که کسب وکار اینترنتی دلخواه خودم رو راه اندازی کردم 
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ل به درآمد زایی چند میلیونی از کاری هستم که دوستش دارم و بهش عالقه دارم و در وو االن هم مشغ

 :این کتاب هم میخواییم این رو با هم مرور بکنیم که

مثل چندین نفر از افرادی که از این سیستم استفاده کردن به موفقیت نرسی و  چرا شما نباید مثل من و 

 چرا نباید یک مسیر تحول آفرین رو در زندگیت ادامه ندی ؟

ساله من در دنیای اینترنتی هست رو مو به مو مطالعه  4 رم شما این کتاب رو که حاصل تالشپس امیدوا 

تا یک زندگی عالی و همه فن حریف رو در تجربه بکنی و  بکنی و به تمام نکات جامه عمل بپوشونی

و نیز اینکه همونجوری که در اول این کتاب گفتم تمام مطالب و  خودت قهرمان زندگی خودت باشی

آموزش هایی که در ادامه این کتاب قراره با هم مرور کنیم کامال واقعی هستش و درآمدزایی ها و 

ط هر فردی رو قابلیت کپی پیست توس کسب وکار اینترنتی ستمچیزی که جالب هست اینه که این سی

نترنتی پس اگر دیدید که در سایتهای ایاینترنتی و درآمد اینترنتی داره  در زمینه راه اندازی کسب وکار

افرادی از همین سیستم استفاده میکنن و این آموزش ها رو به شما ارائه میدن پس بدونید از قابلیت کپی 

و نیز اینکه این سیستم با توجه به ابزارهای نوین و بازاریابی بروز و فروش بروز ه کردند پیست استفاد

محصول پایه گذاری شده و این میتونه برای شما عالی و خوب باشه و نیز اینکه تضمین موفقیت در این 

ش و انگیزه تالمدهای عالی و خوب چند میلیونی در این سیستم تماما بستگی به آسیستم و کسب در

شما داره و هر چقدر بیشتر این موارد و آموزشها رو دنبال بکنید میتونید شانس بیشتری برای تحول 
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و نیز اینکه قول میدم تمام آموزش هایی که در ادامه قراره یاد بگیری رو زندگی مالی خودتون بردارید 

تونی درآمد اینترنتی در ایران نمیدر خیلی از سایتهای حرفه ای کسب درآمد اینترنتی و آموزش کسب 

پیدا بکنی چون همونجوری که گفتم این سیستم به صورت کلی و تمام و کمال با این سایتها فرق میکنه 

.بنابراین امیدوارم که تا آخر این کتاب بتونم انگیزه و اشتیاق کافی و الزم رو به شما منتقل بکنم تا وارد 

شوید و وم اینترنتی بام راه اندازی کسب وکار اینترنتی و شغل دمرحله جدیدی از زندگی خودتون به ن

لذت ببرید و نیز اینکه برای جالب شدن مطالب این کتاب از گفتن بیوگرافی از زندگی شاهکار خودتون 

چگونه یک شغل دوم از خودم خودداری میکنم چون همه این موارد در کتاب رایگان من با عنوان 

این  در وب سایت وجود داره که شما میتونید از خودمان ای اد کنی اینترنتی میلیونی برای 

 .و ارزشمند استفاده بکنید رایگانکتاب 

و سیستم  در یک کتابهنر من در دنیای کسب وکار اینترنتی این هست که سیستمی و آموزش هایی رو 

در اختیارتون قرار میدم که اکثر افراد و وب سایتها فقط گوشه ای از این آموزش ها رو در چندین 

: م  به قول نیچه فیلسوفدر اختیار شما قرار میدن و  یچند میلیونهزینه سیستم و با دریافت 

 کتاب میتون  ارائه بدن!! 02چیزهایی رو در یک کتاب ارائه میدم که دیگران در 

 سجاد آمری زاده_ما دوستدار ش
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 فصل اول 

 آمارها و رمز و رازهای کسب وکار اینترنتی در ایران 

قبلللل از انجلللام هلللر کلللاری دونسلللتن آمارهلللا در ملللورد اون کلللار ملللورد ن لللر میتونللله بهتلللر راه    

و مسلللیر ملللا رو هملللوارتر بکنللله و قلللدرت تصلللمیم گیلللری رو بللله ملللا بلللده. پلللس در زیلللر          

 آمارهایی رو با هم مرور میکنیم:

 نفر 23123،1300تعداد جمعیت ایران : 

 نفر 031،331333افرادی که از اینترنت استفاده میکنند:

 نفر  13331333،،افراد عضو در فیس بوک :

 نفر   10331033،،افراد عضو در اینستاگرام :

 ./. از کل جمعیت ایران00:  مخصوصا تلگرام افراد عضو در شبکه های اجتماعی
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آمارهلللای بلللاال ملللواردی بودنلللد کللله نشلللون میلللده ایلللران از لحلللا  اینترنتلللی شلللدن  در بلللین      

قلللرار داره و نصلللف جمعیلللت ایلللران هلللم از     ردیلللو اولتملللام کشلللورهای خاورمیانللله در  

طبلللق جدیلللدترین   آمارهلللا اینترنلللت اسلللتفاده میکلللنن و بللله اینترنلللت درسترسلللی دارن و ایلللن    

شلللما مشلللاهده میکنیلللد و بیلللانگر ایلللن   آمارهلللا از سلللایت هلللای معتبلللر جهلللانی هسلللتش کللله    

هسللللت کلللله راه انللللدازی کسللللب وکللللار اینترنتللللی در هللللیچ زمللللانی بهتللللر از االن نبللللوده و    

 نخواهد بود!
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 فصل دوم 

 مدل های کسب وکار اینترنتی

اما شاید در زمینه راههای کسب درآمد اینترنتی شما خیلی شنیده باشید و نیز راههای کسب درآمد 

تر باشد و بستگی به خود شما دارد اما راههایی که اکثرا در ایران بوسیله آنها افراد  میتواند خیلی گسترده

 کسب درآمد میکنند را مرور میکنیم:

: کسب درآمد بوسیله ی طراحی سایتهای خبری و اطالع رسانی و گرفتن تبلیغات که منجر  راه اول

س زیادی هست و ممکنه که شما نتونید از پ به درآمدزایی فرد میشه اما برای اینکار نیاز به زمان بسیار

 این کارها و نیز هزینه چند میلیونی برای طراحی سایت برآیید.

:کسب درآمد بوسیله ی طراحی سایت خدماتی و گرفتن تبلیغ مثل سایتهای بسیار زیاد  راه دوم

ی شما باید حرفه ا دانلودی مثل پی سی دانلود و .....که منجر به درآمدزایی میشه اما برای اینکار هم

 مدزایی شما چندین ماه یا چند سال طول میکشه.آباشید و بروز باشید و نیز اینکه زمان در

محصول  و فروش دیجیتالی دانلودی : کسب درآمد بوسیله ی طراحی سایت و تولید محصول راه سوم

 .با استفاده از ایمیل مارکتینگ
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مد اینترنتی به افراد آموزش داده میشه آکسب دراین روشی هست که در اکثر وب سایتهای آموزشی 

ن محصوالت و بدون آپدیت کرد و پس از مدتی هم این سایتها افراد رو در دنیای اینترنتی بدون پشتیبان

تنها میزارن ولی این سیستم آموزشی این سایتها یک عیب بزرگ داره و اونم اینکه  و آموزش هاشون

درصد موفقیت  فروش  33،و نمیتونه  ایران کافی نیستایمیل مارکتینگ به تنهایی در که 

محصول رو تضمین بکنه چون هم در ایران بیشتر افراد ارسال اصولی ایمیل رو بلد نیستند و نیز االن و 

در حال حاضر افراد به دنبال دریافت اطالعات در اینستاگرام و تلگرام هستند و پس از چک کردن این 

 ایمیلشون رو چک میکنن!!شبکه های اجتماعی میان و 

 ه هستش؟چگون وب سایت  اما ن رتون در مورد تلفیق ایمیل مارکتینگ با اینستاگرام و :راه چهارم

با استفاده از منوی کشویی دقیقه و تولید یک محصول  0طراحی یک سایت تک برگی در عرض  

 استفاده از اینستاگرام.آیا جالب نیست ؟و فروش محصول با گوگل 
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 این روش شما میتونید ایمیل کاربرانتون رو هم جمع آوری کنید و از ایمیل ها استفاده مفید بکنید.در 

در زمان حاضر افراد حوصله ای به مطالعه مقاالت و دانلود های رایگان در وب سایت رو :  نکته مه 

ر و فروش دو االن آمار خرید  ندارن و میخوان بصورت آنی و فوری یک محصول رو خریداری بکنند

این بیانگر  و شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام بیشتر از فروش در داخل وب سایت ها هست

نترنتی ای رنده شما در دنیایو برای همین وب سایت تک صفحه ای میتواند همان برگ ب حرف من هست

اقعا درآمدهای تیلیغات در اینها وفروش پیج اینستاگرام و یا کانال تلگرام و یا  و باشد و نیز اینکه خرید

میلیون را در عرض  303را دارد و همانطور که برای من درآمدهای  تی چند صد میلیونیح بسیار باالیی

داشت که در مورد این درآمدزایی در ادامه کتاب میتوانید آشنا  ماه داشته است برای شما هم خواهد ،

 شوید.
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ولین اکه به شما مراحل این سیستم را نشان بدم برای همین یکی از برای ایندر ابتدا و قبل از شروع  اما

ر سال د تک صفحه ای موفقمحصوالتم رو در ادامه به شما معرفی میکنم که با استفاده از وب سایت 

هزار  34و واقعا در این زمینه اغراق نمیکنم اگر بگم که بوسیله این محصول  به فروش آن شدم   44

و با یک تبلیغ ساده و اطالع رسانی از طریق حساب اینستاگرام به فالورهای خودم که تعدادشون تومانی 

مد میلیونی خودم رو کسب بکنم و در پایین شما عکس رآهزار نفر بود موفق شدم اولین د 0333هم 

مزبور به محصول من رو مشاهده میکنید که درگاه پرداخت آنالین رو هم در زیر محصول مشاهد 

یکنید و این محصول من در مورد آموزش اینستاگرام بود که با استفاده از سرچ در گوگل و یافتن م

ردم وبه این محصول رو تولید کمایل به دریافت چه اطالعاتی هستند اینکه افراد در زمینه اینستاگرام 

زحمتی ندارد و نفر واقعا هیچ  0333فروش رسوندم .اما جذب فالور و پیروان در اینستاگرام با عدد 

 میتوانید به بهترین نحو ممکن اینکار را انجام بدهید...
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ساعت طول  42اما فروش من در مدت زمان ارسال پست فروش در اینستاگرام تا زمان انجام فروش که 

فالورهای من در اینستاگرام  0333نفر از این  3،3فروش رو تجربه بکنم یعنی  3،3کشید من تونستم 

میلیون  3موجود در وب سایت تک صفحه ای من خریداری کردن و من تونستم مبلغ  از محصول 

 تومان پایین رو بدست بیارم  که عکس این مبلغ رو در پایین شما مشاهده میکنید ......

 

 

 

اما هدف من از ارائه این مبالغ این نیست که دیگر روش های کسب وکار اینترنتی موثر نیست و یا اینکه 

 !!!رو به شما آموزش نمیدن .نه اصال دیگران و دیگر افراد روش های های صحیح کسب وکار اینترنتی 

صول اولین مح بلکه هدف و زمان در دنیای کسب وکار اینترنتی خیلی مهمه و من وقتی تونستم در

میلیون  3تولیدی خودم و اونهم صرفا بوسیله ی بازاریابی با اینستاگرام و وب سایت تک صفحه ای 
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 زندگی مالی خودتپس چرا شما نباید از این روش استفاده بکنی و  روز  3تومان کسب بکنم در عرض 

ت تا استاد یا ما الزم نیسرو متحول نکنی و اینکه همونجوری که میبینید برای کسب درآمد اینترنتی ش

ا قرار م و در اختیار شمحرفه ای باشید و من هم دقیقه به همین خاطر هست که این کتاب را تهیه کرده ا

داده ام و در قبال سیستمم حاضرم هر تضمینی را در برابر تمام سایتهای آموزش کسب درآمد اینترنتی 

د معدودی سایت در زمینه کسب درآمد اینترنتی در تا اسیر تعدا به شما بدهم در وب اینترنتی ایران 

ا دریافت هزینه باین سایتها که که خود من هم قبال از این سایتها استفاده جزئی کرده بودم ایران نباشید 

عالوه بر همکاری و تعامل با یکدیگر فقط از یک سیستم استفاده میکنند و فقط چیدمان های میلیونی 

نفر  3،ه های این افراد حتی نفر ثبت نام در دور 333،و به ازای هر  میکنداین سیستم ها را عوض 

 .تونن به موفقیت برسند هم نمی

به خاطر موفقیت در فروش اولین محصولم بود که این مدل و این سیستم کسب وکار اینترنتی رو ابداع  

ردرآمد و بادوام هستن کردم تا هم خودم و هم افرادی که واقعا در زندگیشون دنبال یک شغل دوم پ

 بیان و از این سیستم استفاده بکنن.

شاید شما بگید که افراد زیادی هستن در اینترنت که آموزش راه اندازی کسب و کار را به شما یاد 

 میدهند و البته در قبال اینکار هزینه هایی رو از شما هم دریافت میکنن؟؟؟؟؟ 

 تا این ا درست
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اندازی بکنید و یک محصول در اون قرار بدید آیا به ن رتون میتونید در اما شما فقط یک سایت راه 

مقابل رقبای خودتون که چندین سال یا چند سال هست که به صورت حرفه ای در زمینه شما فعالیت 

 میکنند رقابت بکنید؟

آیا میتونید محصوالت متنوع و جرطرفداری مثل اونا تولید بکنید و درآمد زایی رو 

 ید ؟؟؟؟؟ت ربه بکن

مستمر ال سیا دو سه یک درسته این کار شدنی هست اما خیلی زمانبر هست و نیاز به زمان زیاد مثال 

که شما  مکاربران در اینترنت معرفی بکنید و من میخواداره تا شما وب سایت خودتون رو به افراد و 

بلکه این زمانها رو در زندگی خودتون و در کمک کردن به دیگران و یا  نیداین زمانها رو صرف نک

 لذت بردن از زندگیتون صرف بکنید.

 

 هدف ای  سیست  چگونه هست؟

هدف من و هدف این سیستم این هست که شما رو در کمترین زمان به  شوخی اصال نمیکنم که بگم 

را درسایتهای و البتته نه این مدل  مدل دیگر این آموزش ها  لی و پایدار برسونه  ورآمد زایی عاد

به شما آموزش میدهند اما با هزینه که در اینجا اسم نمیبرم ینترنتی آموزشی کسب درآمدا
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چون هر کسی که کارآفرینی میکند باید جسارت رویای با رقبا را هم داشته باشد و این در )میلیونی!!!!

 .(مورد من کامال صدق میکند

 ک ریالیشاید شما االن هیچ مهارتی در کسب و کار اینترنتی نداشته باشید و یا اینکه تا االن حتی  

هم نتوانسته باشی از اینترنت کسب درآمد بکنی و یا اینکه محصولی یا خدمتی داشته باشی  یا اصال 

محصول نداشته باشی  اما بخوایی بدونی  که چجوری میتونی از قدرت اینترنت برای فروش و بازاریابی 

ما جواب شمحصول خودت استفاده بکنی و کسب درآمد بکنی و در این کتاب دقیقا به همین سوال 

 داده میشه.

 در مورد یک چیز اول با ه  توافق بکنی ؟

تا اینجای کتاب صادقانه با هم حرف زدیم پس بزار تا یک چیزی رو هم خدمتت  عرض بکنم تا تصمیم 

گیری بکنی و سرنخی از این سیستم بدست بیاری و اونم اینه که سیستمی که من بهت معرفی میکنم 

رآمدهای واقعا چشمگیری رو برای تو به ارمغان بیاره و این سیستم واقعا نمونه پتانسیل این رو داره که د

جدید و تاثیر گذار و ساده شده ی کسب و کار اینترنتی است که براحتی و با صرف زمان مستمر روزانه 

 آمدهای حالل رو وارد زندگیت بکنی.کوتاه میتونه زندگی تو رو متحول بکنه و بتونی در
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که از این سیستم استفاده کرده اند و تا االن هم که از طریق ایمیل با آنها  افرادیاز  درصد 89واقعا 

راغ مراحل قبل از رفتن به س در ارتباط هستم براحتی درآمد خود را از دنیای اینترنتی کسب میکنند و

ر پایین نمونه ای د سیستم برای اینکه شما انگیزه  زیادی برای راه اندازی کسب وکار اینترنتی پیدا بکنید

نشجویان من رو مشاهده خواهید کرد که بوسیله این سیستم و اینستاگرام موفق شدن هر ماه از این دا

میلیونی خودشون رو بدست بیارن .البتته چندین نمونه موفق زیادی وجود داره اما در این  0درآمدهای 

 :میکنیمبسنده رکت کنندگان از زبان خود خانم خانزاده یکی از ش کتاب به همین یک مورد 
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اما دیگر مراحلی عملی این سیستم رو با هم مرور میکنیم تا شما از همین امروز اگر بخوایید که کسب 

ی مدزایی اینترنتی را تجربه بکنید باید از چه مسیرهایآوکار اینترنتی خودتان را راه اندازی کنید و در

 شما پاسخ داده میشود.باید بروید و در این کتاب هم به سواالت 

 

 مراحل این سیستم:

 چگونه میتوانید اینکار را ان ام دهید ؟

یدا پو سایتهای بین المللی  گوگل منوی کشویی  ایده و محصول خود را با استفاده از آنالیز در  _0

 بکنید.

 .تولید بکنید ساده  محصول خودتان را با نورآوری و طرح مناسب و نرم افزارهای رایگان _0

 راه اندازی کنید. دقیقه  0در عرض  وب سایت تک صفحه ای خودتان را  _3

اینستاگرام خودتان را به جریان بیندازید و منت ر اولین درآمد میلیونی خودتان با روزی دوبار پست _4

 گذاشتن باشید.

امل سیستم نشان بدهم شچیزی که در اینجا دوست دارم به صورت تصویری به شما در مورد مراحل این 

 مراحل زیر هست :
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ن چون م.تمام مراحل را بصلورت کلی با هم مرور میکنیم تا تمام مشلکالت و سلواالت شما حل شود    

دوسللت دارم تا هر کسللی که وارد دنیای اینترنتی میشللود با چشللمان باز تمامی اجزای سللیسللتم های     

 درآمدزایی خودکار را یاد بگیرد.
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 آیا باورتان میشود؟ 

تنها رعایت این اصول در این سیستم میتواند میلیون ها تومان در سال برای شما درآمد زایی داشته باشد 

.نحوه عملکرد این اصلول باعث میشود تا سریع دست به کار بشوید و با شناخت این سیستم به موفقیت  

 مالی برسید .

 مرحله اول : شناسایی ایده یا محصول

 توانمندیهای خودتان را بشناسید. این مرحله باید عالیق ودر  

 ا برای خیلی از افراد همی  جاست.نقطه جذاب ماجر

سوالی که بیشتر افراد دارند این هست که برای ایجاد کسب و کار اینترنتی و رسیدن به رویاهایمان باید 

 از کجا شروع کرد ؟ 

ید به سواالت زیر وانشلروع کنید .اگر خودتان را بشناسید به راحتی میت  قلبتان. از  جاسخ ساده است

 پاسخ بدهید.

 از کجا شروع کنم ؟ 

 موفق میشوم یا نه ؟ 
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 چکار کنم ؟ 

بکنید به  کمی تمرکز بیشتر و دقت بیشتر سعیاگر نمیتوانید به این سلواالت پاسخ بدهید با  

.زیرا یافتن پاسللخ برای سللواالت زیر میتواند همان ایده و خدمت  سللواالت زیر جاسللخ بدهید

 منحصر بفردی باشد که شما میتوانید برای دگرگونی زندگی مالیتان از آن استفاده بکنید .

 : دوست دارید بیشترین زمان خود را صرف چکارهایی بکنید؟ سوال اول

 :از صرف وقت خود در چه مکانهایی لذت میبرید؟ سوال دوم

 :در چه کاری نابغه هستید و آنرا بهتر از دیگران انجام میدهید ؟ وال سومس

 جاسخ به سواالت باال میتواند همان دلیل شروع کسب و کارتان باشد .

 القهعبیشللتر افراد در همان کاری اسللت که به آن   اسللتعداد تجربه به من ثابت کرده اسللت که

 !دارند

برای شلناسلایی عالیق خودتان هم از روش های باال میتوانید اسلتفاده بکنید و هم از منوی کشویی    

که در گوگل میتوانید لیسللت بیشللترین کلمات سللرچ شللده در   google plannerگوگل  یا 

اگر  ن مثالامورد حوزه مدن رتان را شلناسلایی کنید و انجام اینکار اصلال هم سلخت نیست .به عنو    

محصلللول در کاهش وزن تولید بکنید میتوانید با اسلللتفاده از گوگل و یا عکس زیر   شلللماره یک
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بروزترین اطالعات را در مورد نحوه تولید محصلللولتان و آموزش هایی که باید در آن ارائه کنید 

 بدست بیاورید .درست مثل عکس زیر :

 

 

رسید تا سوال زیر را از خودتان بپ و یا برای اینکه به قدرت درونتان و ذهنتان ایمان بیاورید کافیست

 از خودشان پرسیده اند و ثروتمند شده اند: ثر کارآفرینان بزرگ دنیاسوالی که اک

 

http://www.ioonar.com/
www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 اصول کسب درآمد اینترنتی نوین
 

 
 

              به ثبت رسیده است.  www.ioonar.com تمامی حقوق این کتاب برای نویسنده و در سایت
 

25 
 

تله من ور من این نیسلللت کله شلللملا جلای روی پلای کلارآفرنلان بزرگ دنیا بگذارید بلکه پس از         الب

رینی دادن این کارها یک کارآف درآمدزایی خودتان بوسللیله این سللیسللتم در آینده نیز میتوانید با انجام

 بزرگ را انجام دهید.
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 فصل دوم : نوآوری در ارائه محصول و تولید محصول 

 ماگر شما فکر بکنید که برای تولید محصول باید زحمات زیادی را تقبل بکنید باید در جوابتان بگوی

 که این طرز فکرتان استباه است.

ای میتوانید بدون کوچکترین زحمتی برچندین روش برای تولید محصول برای شما وجود دارد که شما 

 خودتان یک محصول تولید بکنید که نمونه ای از این روش ها به شرح زیر است :

: این روش طراح اولیه محصولتان را برای شما مشخص میکند و میتوانید بوسیله  روش الی  جو نویسی

فاده من که از این سیستم درآمدزایی است کاربرانکه اکثر  ن روش یک محصول بروز تولید بکنیدای

 میکند از آن استفاده کرده اند.

: سایتهایی هستند که پر از متخصص و نویسنده در هر زمینه ای که فکرش را بکنید  روش جی ال آر

 فعالیت میکنند و آماده اند تا بصورت رایگان برای شما محصول تولید بکنند.

پرداخت یک هزینه بسیار جزیی  میتوانید برای خودتان یک  : در این روش شما با روش فری لنس

 محصول تولید بکنید.
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تا اینجای کتاب اگر تمایل داشته باشید میتونید به صورت رایگان با استفاده از لینک زیر عضو خبرنامه 

 سایت بشید و سپس ادامه کتاب رو دنبال کنید .پس از این فرصت استفاده کنید :

 خبرنامه سایت کلیک کنیدبرای عضویت در 

 

پس روش های زیادی برای تولید محصول وجود دارد اما مهمترین چیزی که باعث فروش محصولتان 

هست و بی جهت نیست که اکثر افراد و شرکت وآوری و ارائه مناسب و کاور خوب محصولتان میشود ن

صوالتشان از طرح و کاور مناسب استفاده میکنند و همیشه برای خودشان یک ها برای فروش مح

فتوشاپ کار ماهر را در کنارشان دارند اما شما الزم نیست تا مثل اینگونه افراد باشید بلکه من مشکل 

و مطمئن باشید که اگر بدون شما را با قرار دادن گرافیست های حرفه ای در کنارتان آماده کرده ام 

ه ای از .نمونو طرح مناسب محصولتان را به بازار عرضه بکنید شکست شما حتمی خواهد بود  کاور

محصول من که در مورد اینستاگرام هست رو با کاور مناسب و طرح مناسب در پایین شما مشاهده 

 میکنید :
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را  گرل دیقابل قبو درآمد زایی دوباره یک همین محصول و همین کاور اینستاگرام  باعث شد تا من 

تجربه بکنم و نیز اینکه ارزش یک گرافیست و طراح فتوشاپ کار خیلی بیشتر از هر شغل دیگر در 

 دنیای اینترنتی اهمیت دارد .

http://www.ioonar.com/
www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 اصول کسب درآمد اینترنتی نوین
 

 
 

              به ثبت رسیده است.  www.ioonar.com تمامی حقوق این کتاب برای نویسنده و در سایت
 

30 
 

ه ایه نیاز دارید و ه  بای  را به یاد داشته باشید که برای آغاز هر کاری ه  به سرم

 !!!!امکانات 

اگر کسی میگوید هیچ سرمایه و امکاناتی برای راه اندازی کسب و کار ندارید باید به صداقت او شک 

 ارخنده دبکنید .شما برای زندگی کردن و آبخوردن هم هزینه و  مالیات پرداخت میکنید ، حاال 

ه و ننیست که کسی بگوید برای ایجاد یک کارآفرینی و کسب و کار پرمنفعت نیاز به پرداخت هزی

 سرمایه ندارید ؟

زینه هرگز شما نمیتوانید بدون سرمایه و هپس خواهش میکنم این نکته رو به یاد داشته باش که 

.چیزی که در اکثر دوره های  کردن ، کسب و کار موفقی برای خود راه اندازی کنید

و هیچ مهارتی و  آموزشی در اینترنت و در ایران هم رواج داره و ادعا میکنن که بدون هیچ هزینه ای

 .هیچ سرمایه ای میتونن شما رو به درآمد زایی برسونن 

 اگه ای  ها رو باور بکنی واقعا شکست میخوری 

را چ جس چرا م  همواره گفته ام  هر آنچه شما دارید ، برای آغاز کسب و کارتان کافی است؟

 ؟ میگویم باید بر روی داشته های خودتان تمرکز کنید
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 "ابهام کافیست همیشه این نکته طالیی رو به یاد داشته باشیدبرای حل این 

 

چون برنامه ها و نرم افزارهای رایگانی مثل پاورپوینت یا ورد یا اسنگیت یا کامتزیا را دارید و فقط 

دئویی یکافیست نحوه کار با دو سه تا نرم افزار را یاد بگیرید تا بتوانید محصول صوتی متنی و یا و

ی تولید بکنید  و شما الزم نیست تا حتما نرم افزارهای حرفه ای خودتان را بدون پرداخت هزیچ هزینه ا

 و غیره. بلد باشید

اور ج برای تولید یک محصلول تصلویری و صلوتی منحصر به فرد با صدای خودتان تنها به یک برنامه   

میکروفن تا  نیاز دارید و نیز یک نامه فیل  برداری از دسللکتاک کامویوترربو نیز یلک   تینجو

 یک محصول با صدای خودتان تولید کنید و یا اینکه میتوانید از افراد فری لنس کمک بگیرید.بتوانید 

ر خوب اینکه خب پس میبینید که تولید محصللول آنقدرها هم که فکر میکنید سللخت و زمانبر نیسللت . 

ت اناکشلللما دیگر جزو این اکثریت نیسلللتید چون یاد میگیرید که چگونه میتوانید براحتی گنج ها و ام

 .اطرافتان را شناسایی کنید
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دقیقه ای اد  5ای خودتان را در عرض  وب سایت تک صفحه فصلل سلوم :  

 کنید 

انجام میشللود .یک  دقیقه 5این کار با اسللتفاده از تکنیک هایی به صللورت کامال راحت و در عرض 

چیزی که هسلت این که شلما در اینترنت بیشلتر بوسللیله ی داشتن وب  سایت تک صفحه ای میتوانید    

.چون تولید وب سایت تک صفحه ای و قرار دادن محصول  و درگاه موفق بشوید و درآمد زایی بکنید

یا نش هیچ داپرداخت الکترونیکی برای فروش محصللول در داخل وب سللایت تک صللفحه ای نیاز به 

و اگر وب سایت های دیگه ای به غیر از وب سایت تک  یا طراحی سایت نداردمهارت برنامه نویسلی  

طول ند سال و چاما درآمد زایی شما چند ماه  دموفق بشی ددرسته که میتونی شما داشته باشیدصفحه ای 

تن وب سایت داشکه گفتم و همانگونه  و یا اینکه شلاید نتونید ادامه بدید و شلکسلت بخورید     میکشله 

ن انید با رقبای حرفه ای خودتادلیل بر کسللب درآمد نیسللت  و شللما با داشللتن یک وب سللایت نمیتو  

. اما در وب سلایت تک صلفحه ای این مصداق کامال فرق میکند .من در حرفهای خودم   رقابت بکنید 

 صریح هستم و هدفم این هست که راه صحیح رو به شما یاد بدم .

 یدایت نباشاصال نگران تهیه طراحی وب س. دوب سایت های تکی زیبا و شکیلی تهیه بکنی انیدوشما  میت

خرید  ماشکه مشتری در همون بار اول از دوب سایتهای زیبایی بسازی دمن میدونم که به راحتی میتونی
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ارکتینگ خیلی م که چنین چیزی ممکنه و انجام این کار ها و ورود تو به دنیای اینترنت یدباور بکن .بکنه

 سریع و راحت اتفاق میافته .

من زیاد اهل پر گویی و ادعا کردن نیستم برای همین گوشه ای از یکی از وب سایت های تک صفحه  

ای خودم رو در عکس زیر در اختیار شما قرار میدم که این محصول من آپدیت جدید و آپدیت دوم 

آمد ربرای محصول اول من در مورد اینستاگرام بود و نیز یادتان باشد که هر وقت در سایتهای کسب د

اینترنتی افرادی ادعا کردند که به شما آموزش طراحی سایت بدون دانش برنامه نویسی و بدون حتی 

ه بوسیله هست ک ادوبی میوزیک خط کد نویسی را یاد میدهند بدانید من ورشان همان کار با برنامه 

 .این نرم افزار شما میتوانید وب سایت بدون مهارت قبی تولید بکنید

ز میدهم و نیم آموزش این نرم افزار را که کارکردن با آن آسان هست را در اختیار شما قرار اما من تما 

در ادامه این کتاب به شما به صورت عملی ثابت میکنم که چگونه بوسیله یک آپدیت برای محصول 

 یون تومانمیل 303اول خودم و استفاده از اینستاگرام و دریافت ایمیل کاربران در اینستاگرام موفق شدم 

درآمد زایی اینترنتی رو صرفا بوسیله ی یک وب سایت تک صفحه ای و محصولی که با استفاده از نرم 

کسب بکنم که در ادامه این کتاب به اینها دسترسی ماه  ،در عرض افزارهای رایگان تولید کرده بودم رو 

 خواهید داشت.
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 فصل چهارم : اینستاگرام خودتان را راه اندازی کنید 

یکی از بهترین کارهایی که هر فردی میتواند در دنیای اینترنتی انجام بدهد استفاده از اینستاگرام برای 

بازاریابی و فروش محصلول هسلت و در مورد اینسلتاگرام که شبکه اجتماعی داغ این روزهای ایران و    

و نیز اینکه بیش از  مصللداق داردمیلیون نفر کاربر در سللطح جهان دارد  433و بیش از جهان هسللت 

درصد از ایرانیان از اینستاگرام استفاده میکنند و افزوده شدن این بخش در این سیستم به خاطر این  30

 هست که قدرتی که اینستاگرام برای فروش دارد را هیچ شبکه اجتماعی دیگری ندارد.

 درصد از ایرانی ها از اینستاگرام استفاده میکنند!! 32الی 25تازگی ها حدود 

 آیا شما میدانستید روزانه صد ها هزار فروش آنالی  و در خود اینستاگرام در ایران ان ام میشود؟؟

ل عالقه و اشلتیا  مردم نسبت به خرید آنالی  از اینستاگرام و در مقایسه با سالهای قب  و جالبتر اینکه

 ت!!اس درصد بیشتر شده 02

 اسلتفاده تجاری از اینستاگرام خیلی راحتتر از آنست که فکرش را میکنید و نیز اینکه من قبل از فروش 

فالور و مشلللتری برای خودم و  3333،بیش از ماه توانسلللتم  3محصلللولم در عرض مدت زمان  دوم

یج در و البتته این پمحصللول خودم جذب بکنم که شللما میتوانید عکسللش را در پایین مشللاهده کنید   

اینسللتاگرام االن به اسللم وب سللایت تغییر داده شللده و شللما میتوانید با مراجعه به سللایت به این پیج      
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ه مردم االن به تبلیغات عکس های داخل گوشی خودشان بیشتر توج .اینسلتاگرام دسترسی داشته باشید 

 میکنند تا اینکه به آگهی های تبلیغی روی دیوار......

 :محصول آپدیت دوم ز از فالورهای من در اینستاگرام موقع ارسال پست فروشنمونه ا

 

 

 : در اول این کتاب گفتم که اکثر افراد و سایتها استفاده از ایمیل مارکتینگ را توصیه اما یک نکته

میکنند و من هم به این حرف ایمان دارم و نیز اینکه قدرت ایمیل مارکتینگ واقعا سللتودنی هسللت اما 

وقتی قدرت ایمیل مارکتینگ و قدرت اینسللتاگرام با قدرت وب سللایت تک صللفحه ای یک سللوال : 

 بشود به ن رتان میزان درآمدزایی شما منفجر نخواهد شد ؟ ترکیب
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من هم درسلت همینکار را کردم .بالفاصلله قبل از اینکه آپدیت جدید محصول را در اختیار کاربرانم   

درخواست کردم و به آنها  ایمیلشلان را در ازای دریافت هدیه رایگان قرار بدهم در اینسلتاگرام از آنها  

گفتم که هر کس در ن ر سلنجی در اینسلتاگرام شلرکت بکند و ایمیل را در پایین حسللاب اینستاگرام    

 ،0،  و توانسللتم بیش از اهدا خواهد شللد بنویسللد به ده نفر از این افراد محصللول به صللورت رایگان 

عالی بود و واقعا خوشللحال ترین جمع آوری کنم و این که در عکس بعدی مشللاهده میکنید را  ایمیل 

 .لح ه ی عمرم در دنیای کسب وکار اینترنتی بود

رم  و ین سللیسللتم درآمدزایی نتیجه بگیشللاد بودم از اینکه به صللورت اصللولی و تجارتی میتوانسللتم از ا

اصللول ایمیل مارکتینگ و اینسللتاگرام رو با هم ترکیب کرده بودم و نیز اینکه شللما میتوانید براحتی و  

هزار نفر مشلللتری و فالور برای  3333،ی در ملدت زملان خیلی کمتر از دوملاه میتوانیلد بیش از     حت

خودتان جذب بکنید چون روش هایی در سللیسللتم راه اندازی شللغل دوم اینترنتی وجود دارد که این   

 امکان را به شما میدهد.

ان و کامال بلکه به صورت رایگنیز اینکه شما الزم نیست برای ارسال ایمیل هزینه ای را پرداخت بکنید 

مجانی میتوانید اینکار را انجام بدهید که در نمونه پایین من با اسلللتفاده از سلللیسلللتم ایمیل مارکتینگ  

 ایمیل جمع آوری کنم . ،0،کمپانی میل چیمپ توانستم 
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پس از اینکه ایمیل جمع آوری کردم  همه چیز را چک کردم و محصول آپدیت شده خودم را در 

داخل وب سایت تک صفحه ای خودم قرار دادم  و نیز یک ایمیل فروش و نیز دو پست فروش برای 

قرار دادن در اینستاگرام برای مشتریان خودم رو نگارش کردم تا همه چیز رو از قبل آماده و بررسی 

 نم .ک

روز هر روز یک ایمیل و نیز در اینستاگرام به مدت یک هفته هر روز  0پس از این زمان من به مدت 

 یک پست در مورد تبلیغ و فروش محصول قرار دادم و شما حدس میزنید چه اتفاقی افتاد؟
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سب میلیون تومان درآمدزایی ک 342من موفق شدم بیش از  40تا فروردین  44از تاریخ شهریور سال 

بکنم و آنهم صرفا بوسیله ی قرار دادن یک آپدیت جدید برای محصول و نیز اینکه تعداد فروش 

مورد بود و به صورت دانلودی این محصول رو آماده کرده بودم و قیمت تعیین شده  ،،03محصولم 

 عکس زیر...هزار تومان بود. 23033برای محصول 

اینترنت کسب درآمد میکند این آمارهای کسب درآمد را : تا االن مطمئن باشید که کسی که از نکته

س و تاریخ در اختیارتان نمیگذارد اما هدف چیز دیگریست و نیز اینکه شما میتوانید در عکس با عک

زیر نام من و سفارشات من رو نحوه پرداخت رو همراه با تعداد محصول سفارش گرفته شده مشاهده 

 بکنید .
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آموزشی  تاسیس یک سایتج عالی وخارق العاده با این روش بود که به فکر درست پس از گرفتن نتای

به عنوان یک شغل دوم اینترنتی به افرادی افتادم که عالقه زیادی برای در زمینه کسب درآمد اینترنتی 

راه اندازی یک کسب وکار اینترنتی دارند و تا االن هم در این زمینه موفق بوده ام و هدف من از ارائه 

ین مبالغ اصال تبلیغ  و گول زدن  نیست بلکه این هست که به شما این باور رو منتقل کنم که در دنیای ا

اینترنتی همه چیز سریع اتفاق میافته و همه چیز شدنی هست و وقتی من براحتی فقط با روزی دوبار پست 

و وید ا هم موفق نشلی ندارد که شمدر اینستاگرام موفق شدم درآمدهای عالی رو کسب بکنم پس دلی

نیز دلیلی ندارن که هزینه های باال و سرسام آوری را صرف شرکت در دوره های آموزشی کسب 

 درآمد اینترنتی بکنید!!

 میکنید! هبلکه همه چیز به سیستم بر میگرده و بستگی به این داره که از چه سیستمی استفاد

 اعداد و ارقام در ای  سیست  چگونه هست ؟

 033نفر فالور جذب بکنی که این عدد واقعا ناچیزترین رقم است اگر  333،اگر با این سیستم هر ماه 

تومان هست که البته قیمت محصول هزار  33333نفر از محصولی که آماده کردی و مبلغش هم 

 3333333میتواند خیلی بیشتر از این باشد. با یک ضرب کردن متوجه میشوی که میتوانی 
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تومان براحتی کسب بکنی و آنهم در حالی است که شاید موقع خریداری محصولتان میلیون 

 .شما یا در خواب بوده اید یا مسافرت بودید

 

 مزایای ای  سیست  کسب وکار اینترنتی :

در این زمینه شغل دوم اینترنتی شما الزم نیست تا هیچ مهارت و یا دانشی داشته باشید بلکه 

هست تا چیزهایی را در این مسیر نشانتان بدهم که انگیزه و پشتکار برای من مهترین چیز 

چشمانتان از تعجب باز بماند.پس تا اینجای کتاب و این سیستم یاد گرفتیم که برای راه 

ک صفحه یک وب سایت تاندازی یک کسب وکار اینترنتی به عنوان شغل دوم اینترنتی به 

میتوانید از یکی از روش ها  د محصول همکه روش تولیای و اینستاگرام و یک محصول 

استفاده کنید صورت میگیرد و شما الزم نیست تا به غیر از این سیستم برای دیگر آموزش 

های کسب و کار و درآمدزایی اینترنتی هزینه های زیادی را پرداخت کنید تا مثل من آزمون 

 و خطا نکنید.
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ه شوید و در غیر اینصورت مطمئن باشید بنابراین در صورتی که انگیزه دارید با من همرا

نتیجه ای نخواهید گرفت و برای من انگیزه مهمترین رکن هست و مهارت و تجربه برای من 

 مالک نیست .

 . آیا میتوانید؟؟؟؟با م  ای  مسیر را طی کنید

پللس دوسللت عزیللز انتخللاب بللا خودتللان هسللت کلله کللدام مسللیر را انتخللاب بکنیللد البتتلله  

و واقعللا  یللدایی کلله دادم کارتللان را انجللام ده میتوانیللد خودتللان بللا اسللتفاده از سللرنخ هلل  

 و بلله خودتللان بللاور داشللته باشللید . و شللک نکنیللد میتوانیللد اینکارهللا را انجللام دهیللدهللم 

تللا طعللم راه انللدازی یللک  ویدبلله مللن ملحللق بشللفقللط یکبللار  خواسللتید میتوانیللد امللا اگللر 

کسللب وکللار اینترنتللی سللودآور و داشللتن یللک شللغل دوم اینترنتللی عللالی را تجربلله         

 .بکنید

ودتللان را بلله ایللن کتللاب    در آخللر صللمیمانه از شللما تشللکر میکللنم از اینکلله وقللت خ     

و مطمللئن باشللید کلله بللا عمللل کللردن بلله تمللام نکللات آموزشللی در ایللن  یللدداداختصللا  
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 کتللاب کلله کللامال عملللی و کللاربردی هسللت میتوانیللد یکللی از کارآفرینللان اینترنتللی       

  .ایران باشید و این باعث خوشحالی من خواهد شد 

همللانطور کلله گفللتم تمللام نکللات و مثللال هللایی کلله در ایللن کتللاب زدم کللامال صللادقانه   

یدوارم کله شلما بله ایلن نکتله برسلی کله بلا اینترنلت همله چیلز شلدنی هسلتش و              بود و ام

نیللز امیللدوارم ایللن سیسللتم ،اولللین و آخللرین سیسللتمی  باشلله کلله چلله بللرای افللزایش        

فروش چه بلرای تبلدیل شلدن بله یلک بازاریلاب اینترنتلی و چله  بلرای کسلب درآملد از            

 اینترنت بهش نیاز دارید.

ایللن سیسللتمی کلله بلله شللما معرفللی کللردم رو کسللی نلله در اینترنللت در ایللران و نلله در       

هیچ جلای دیگلری بله صلورت رایگلان در اختیلار شلما قلرار نمیلده و ملن امیلدوارم تنهلا             

هللدف مللن کلله موفقیللت شللما هسللت رو شللما بلله جللا بیللاری  و اگللر خواسللتی کلله از       

بشللی و بللاور بکللن هملله  جلسللات رایگللان و تصللویری هللم اسللتفاده بکنللی بلله مللن ملحللق 

چیللز شللدنی هسللتش و مللن تضللمین میکللنم و بهللت قللول میللدم کلله بللا ایللن تفکللر زنللدگی 
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: بللا کللار چنللد سللاعته در خانلله هللم میتللونی اون زنللدگی عللالی و مللورد ن للر      کللن کلله 

 .رو ایجاد بکنی و به موفقیت برسیخودت 

 

 

و جللزوه تکمیلللی  بللرای عضللویت رایگللان و دریافللت ویللدئوهای رایگللان

در مللورد شللغل دوم اینترنتللی و مشللاوره رایگللان بللا ملل  بللر  تللاب ایلل  ک

 روی کلیک زیرکنید 

 برای مشاوره و دریافت جزوه تکمیلی کلیک کنید

 خبرنامه سایت کلیک کنیدبرای عضویت در 

ممنونم کله این کتلاب رو مطالعه کردی و زمانت رو اختصلللا  دادی امیدوارم به همه ی   

 آرزوهات برسی و شاد و امیدوار و موفق زندگی بکنی .
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 دوستدار شما سجاد آمری زاده 
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 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل
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