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درآمد پایدار ،آسودگی آینده

درآمد پایدار ،آسودگی آینده
یکــی از عوامــل مهــم اســتقالل مالــی اســت .بســیاری از ثروتمنــدان دنیــا تنهــا بــا
ســاخت سیســتمهای تولیــد و جمــع آوری درآمدهــای پایــدار بــه موفقیتهــای
بــزرگ رســیدهاند.

درآمد پایدار چیست؟
آیــا شــده بــه درآمــدی پایــدار فکــر کنیــد؟ درآمــد پایــدار ،درآمــدی اســت کــه از
انجــام دادن یــک کار یــا پروس ـهای بــه دســت آیــد و ایــن درآمــد روبــه افزایــش و
دائمــی باشــد.
اجــازه دهیــد بــا یــک مثــال بیشــتر توضیــح دهــم کــه درآمــد پایــدار چیســت؟
مکانیکــی را در نظــر بگیریــد ،ایــن مکانیــک در روز حداکثــر میتوانــد  ۰۱خــودرو
را تعمیــر نمایــد .اگــر روزی کار نکنــد درآمــدی نخواهــد داشــت .پــس ایــن مکانیــک
هی ـچگاه درآمــد پایــدار نخواهــد داشــت.
خیلــی از افــراد درآمــد دارنــد ولــی درآمــد آنهــا پایــدار نیســت زیــرا اگــر بــرای
مدتــی کار نکننــد درآمــد آنهــا نیــز قطــع خواهــد شــد.
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چگونه درآمد پایدار داشته باشیم؟
یکــی از ابزارهــای بســیار مهــم دررســیدن بــه درآمــد پایــدار ،وبســایت اســت.
شــما میتوانیــد دانشــتان را از طریــق ارائــه در وبســایت بــه درآمــد تبدیــل کنیــد
و اگــر آن را بــه یــک سیســتم تبدیــل کنیــد حتــی در زمانهایــی هــم کــه در محــل
کارتــان نیســتید کس ـبوکارتان در حــال تولیــد درآمــد و افزایــش اســتقالل مالــی
شماســت.
خــوب حــال اگــر همیــن مکانیــک که مثــال زدیــم اقدام بــه راهانــدازی یک وبســایت
نمایــد و تجربیــات خــود را در قالــب نرمافزارهــا و یــا بســتههای آموزشــی ارائــه
دهــد میتوانــد بــه درآمــد پایــدار دســت پیــدا کنــد .حتــی مواقعــی کــه مشــغول کار
دیگــری اســت وبســایت وی فــروش خــود را خواهــد داشــت.
کســب درآمــد کاری اســت ســاده فقــط بایــد ایــده یــا تخصصــی داشــته باشــید و یــا از
ایــده و تخصــص دیگــران اســتفاده نماییــد و بــا راهانــدازی یــک وبســایت و تبدیــل
آن بــه یــک سیســتم بســیار قدرتمنــد قــادر خواهیــد بــود هماننــد وبســایتهای
معــروف و پولســاز درآمــد داشــته باشــید و از ایــن درآمــد مادامالعمــر لــذت
ببریــد.
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خیلــی از افــراد متخصــص را دیــدهام کــه باوجــود تخصــص بــه دنبــال کار میگردنــد
و از بیــکاری شــکایت دارنــد در صورتــی کــه راحــت بــدون نیــاز بــه ســرمایه بــاال
میتواننــد تخصــص خــود را بــه درآمــد پایــدار تبدیــل نماینــد.

نکته مهم در کسب درآمد پایدار
درآمــد پایــدار قطعـا ً از همــان روز اول میســر نمیشــود .اگــر کســانی به شــما راههای
ســریع رســیدن بــه درآمدهــای رویایــی را وعــده میدهنــد بــه پیشــنهاد آنهــا شــک
کنیــد .شــما بایــد ماههــا بــر روی وبســایت خــود ،کارکنیــد تــا بــه درآمــد برســد و
ایــن کار نیازمنــد فعالیــت زیــاد ،مــداوم ،منظــم بــا سیســتم ســازی و اســتراتژیهای
قــوی میســر خواهــد شــد .شــما بایــد بــرای وبســایت خــود ایجــاد ترافیــک موثــر
نماییــد و بــا اســتفاده از روشهــای مختلــف بازاریابــی اینترنتــی بازدیدکننــدگان
را بــه عالقهمنــدان و عالقهمنــدان را بــه مشــتریان خــود تبدیــل نماییــد .ایــن کار
ماههــا زمــان میبــرد ولــی پسازایــن مــدت مشــاهده موجــودی بانکیتــان خســتگی
ایــن مــدت را بــه لذتــی شــیرین تبدیــل میکنــد.

فرید پارسایی ،مدرس و مشاور بازاریابی اینترنتی

آموزش بازاریابی اینترنتی faridparsaei.com

3

