آموزش بازاریابی
اینترنتی

کسب و کار اینترنتی به زبان ساده

کسبوکار اینترنتی به سادگی
کســبوکار اینترنتــی بهنوعــی از کارهایــی گفتــه میشــود کــه فعالیــت آنهــا روی
اینترنــت و مبتنــی بــر پتانســیلهای اینترنــت انجــام میشــود.

ویژگی منحصربهفرد:
 -1به دلیل حضور اینترنت ماندگار است.
 -2نیاز به یک مکان فیزیکی ندارد.
 -3میتوان کسبوکار خود را به درآمدی پایدار تبدیل کرد.
 -4مختص یکزمان خاص نیست.
کســبوکار اینترنتــی باوجــود اینترنــت مانــدگار اســت .نیــاز بــه مــکان فیزیکــی
نداریــد و حتــی در منــزل هــم میتوانیــد کسـبوکار اینترنتــی را راهانــدازی کنیــد.
بــه دلیــل اینکــه محــدود بــه خیابــان یــا شــهر خــود نیســتید و مشــتریان شــما از همــه
جــای ایــران حتــی جهــان میتواننــد از خدمــات یــا محصــوالت کس ـبوکار اینترنتــی
شــما خریــد نماینــد درآمــد باالیــی را میتوانــد ایجــاد نمایــد .درآمــد ایــن کسـبوکار
میتوانــد درآمــدی پایــدار باشــد زیــرا شــما محصولــی را تولیــد میکنیــد و بارهــا
همــان را میفروشــید و از انجــام دادن یکبــار کاری بارهــا و بهصــورت دائــم
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درآمــد کســب مینماییــد.
محــدود بــه زمــان خاصــی نیســتید و در طــول  ۴۲ســاعت شــبانهروز قابلدســترس
بــوده و افــراد میتواننــد از خدمــات و محصــوالت ســایت شــما اســتفاده نماینــد.

چرا کسبوکار اینترنتی را انتخاب کنیم؟
 -۱با کسبوکار اینترنتی به این فکر باشید که رئیس خود هستید.
ماننــد همــه انــواع کارآفرینیهــا ،راهانــدازی کسـبوکار اینترنتــی افــراد را مســتقل
میکنــد .آنهــا خــود رئیــس خــود هســتند و اینیکــی از دالیــل افــرادی اســت کــه
دوســت دارنــد بــرای خــود ،کار کننــد و نــه بــرای دیگــران.
البتــه فرامــوش نکنیــد کــه انضبــاط و برنامهریــزی بــرای هــر کاری ازجمله کسـبوکار
اینترنتــی الزم و ضــروری اســت و بایــد مواظــب باشــید کــه در ایــن تلــه کــه کاری
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نکنیــم و درآمدهــای رویایــی بــه دســت میآوریــم نیفتیــد.
کســبوکار اینترنتــی دقیقــا ً ماننــد یــک کســبوکار واقعــی اســت و ســختیها
و برنامهریزیهــای خــودش را میخواهــد امــا ایــن کار خوشــایند و راحتتــر از
کارهایــی اســت کــه در کس ـبوکار واقعــی انجــام میدهیــم و میــزان درآمــد خیلــی
بیشــتر از درآمــد کســبوکار واقعــی اســت.
 -۲وقتی در خوابید نیز پول درآورید!
امــکان خــودکار ســازی همــه فعالیتهــا در اینترنــت وجــود دارد و ایــن باعــث
میشــود کــه حضــور شــما عمدتـا ً محــدود بــه تولیــد محتــوا ،برنامهریــزی ،راهانــدازی
و پیگیریهــا شــود .چیــزی شــبیه خلبــان خــودکار کــه فقــط در بلنــد شــدن و نشســتن
هواپیمــا بــه حضــور خلبــان نیــاز هســت و باقی پــرواز از ســوی دســتگاههای خــودکار،
هواپیمــا هدایــت میشــود؛ بنابرایــن وقتــی در محــل کســبتان حضــور نداریــد یــا
مســافرتید یــا حتــی در خــواب هســتید مشــتری بــه ســایت شــما مراجعــه میکنــد و
محصــوالت شــمارا میبینــد ،ســفارش میدهــد ،پــول را پرداخــت میکنــد و محصــول
را دریافــت مـیدارد!
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 -۳از کار کردن لذت میبرید!
اینیکــی از بزرگتریــن محاســن کسـبوکارهای اینترنتــی اســت .چــون اکثــر مــردم
بــه شــغلی مشــغول هســتند کــه آن را دوســت ندارنــد و روی اجبــار آن را انجــام
میدهنــد.
ولــی کسـبوکار اینترنتــی بــر اســاس عالقــه و توانمندیهــای افــراد شــکل میگیــرد
کــه اگــر غیرازایــن باشــد محکومبــه شکســت اســت؛ بنابرایــن همــواره مشــغول
کاری هســتیم کــه عاشــق آن هســتیم.
 -۴زمان در اختیار شماست!
یکــی از مزایــای کسـبوکارهای اینترنتــی مســتقل بــودن از زمــان اســت .هنگامیکــه
بــرای دیگــران فعالیــت میکنیــم بایــد بــه قواعــد زمــان کاری آنهــا پایبنــد باشــیم
ولــی وقتــی بــرای خــود ،کار میکنیــم خودمــان برنامههــای فعالیتهایمــان را مشــخص
میکنیــم .البتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه هــرروز خواســتیم کارکنیــم .بلکــه بدیــن
معنــا اســت کــه زمــان کارهــا را مــا مشــخص میکنیــم بهعنوانمثــال میتوانیــم
ســاعت کاری خــود را از  ۱۱شــب تــا  ۳صبــح قــرار دهیــم .درحالیکــه اگــر قــرار بــود
یــک کسـبوکار واقعــی یــا ســنتی داشــته باشــیم یــا بــرای یــک کاســبی ســنتی دیگــر
کارکنیــم ایــن امــر امکانپذیــر نبــود .بــاز تکــرار میکنــم زمانبنــدی در اختیــار
ماســت ولــی بایــد بــه یکزمــان بنــدی تعیینشــده پایبنــد باشــیم و از بینظمــی
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جلوگیــری کنیــم.
 -۵پول بیشتری را به دست میآوریم!
اگــر کسـبوکار اینترنتــی را درســت اداره کنیــم قطعـا ً پــول بیشــتری از اینکــه بــرای
دیگــران کارکنیــم بــه دســت خواهیــم آورد .علــت ایــن امــر چنــد چیــز اســت:
بدیهــی اســت در هــر کس ـبوکاری ارزشــی کــه افــراد ایجــاد میکننــد بایــد بیــش
از حقوقــی باشــد کــه میگیرنــد در غیــر ایــن صــورت شــرکت ورشکســت میشــود؛
بنابرایــن ارزشــی کــه مــا بــرای شــرکت ایجــاد میکنیــم بیشــتر از پولــی اســت کــه
دریافــت میکنیــم .اگــر بــرای خودمــان کارکنیــم کل پــول را دریافــت خواهیــم کــرد.
همانطــور کــه گفتــه شــد بســیاری از کارهــا قابــل خــودکار ســازی اســت .پــس
هزینههــا نســبت بــه کاســبیهای ســنتی کاهــش مییابــد.
هزینههایــی ماننــد محــل کار ،تجهیــزات اداری ،آب و بــرق و امثــال آن نیــز کاهــش
مییابــد و یــا حتــی میتوانــد حــذف شــود.
 -۶محیط کارتان را خودتان انتخاب میکنید!
بعضیهــا محیــط کارشــان را دوســت ندارنــد .فضــا ،نــور ،رنگبنــدی و مســائل
اینچنینــی هنگامیکــه در یــک محــل کار میکنیــم در اختیــار مــا نیســت .بــا همــکاران
نیــز ممکــن اســت اختالفنظــر و عقیــده داشــته باشــیم .از آنهــا بــه هــر دلیلــی
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خوشــمان نیایــد ولــی بههرحــال بایــد آنهــا را تحملکنیــم .کس ـبوکار اینترنتــی را
میشــود یکنفــره اداره کــرد و در صــورت نیــاز بــه همــکار ،همکارانمــان را خودمــان
انتخــاب میکنیــم.
 -۷میتوانید همزمان دارای چند شغل باشید!
اختیــار برنامهریــزی و زمانبنــدی ،امــکان خــودکار ســازی فعالیتهــا و کاهــش
هزینههــا بــه مــا ایــن امــکان را میدهــد کــه بتوانیــم چندیــن کس ـبوکار اینترنتــی
را همزمــان اداره کنیــم و ایــن بــه معنــای داشــتن چندیــن منبــع درآمــدی و دریافــت
پــول بیشــتر اســت .البتــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه بــا یکدســت بیــش از یــک
هندوانــه برنداریــم و اول یــک کسـبوکار اینترنتــی را شــروع کنیــم بعــد از مدتــی
کــه آن را سروســامان دادیــم و نیــاز کمتــری بــه حضور ما داشــت آنوقت کسـبوکار
دوم را شــروع کنیــم و همینطــور تــا آخــر .طبیعــی اســت کــه ایــن کار نیــز محــدود
نیســت و یــک نفــر نمیتوانــد درآنواحــد تعــداد زیــادی کسـبوکار را درســت اداره
کنــد ولــی نســبت بــه مشــاغل ســنتی دیگــر در تعــداد بیشــتری میتــوان انجــام داد.
بــا کس ـبوکاراینترنتی میتوانیــد درآمــدی بســیار عالــی وزندگــی راحتتــر داشــته
باشــید و حتــی میتوانــد در افزایــش چندیــن برابــری درآمــد کســبوکار واقعــی
شــما نیــز کمکهــای بســیاری بکنــد.
فرید پارسایی ،مدرس و مشاور بازاریابی اینترنتی
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