
 

 است. شده تهیه ایده بهترین سایت اعضای برای ایبوک این

 وکار اینترنتی شرکت کنید.در یک دوره رایگان کسب توانید همین حاالشما می

 

 ایده کارآفرینی اینترنتی 40
 

 

 
 

 

 

 وب سایت بهترین ایده

www.behtarinideh.com 

 

https://behtarinideh.com/free-ibiz/
file:///C:/Users/ghasedian.i/Desktop/www.behtarinideh.com
file:///C:/Users/ghasedian.i/Desktop/www.behtarinideh.com


 

 است. شده تهیه ایده بهترین سایت اعضای برای ایبوک این

 وکار اینترنتی شرکت کنید.در یک دوره رایگان کسب توانید همین حاالشما می

 

برای ورود به دنیای کارآفرینی نداشتن ایده است یا اینکه های اغلب افراد یکی از دغدغه

 .های موفقی نیستندهایی که در سر دارند، ایدهکنند ایدهاحساس می

های پولساز کارآفرینی های خوبی از ایدهدر این کتاب الکترونیکی تالش کردیم نمونه

 اینترنتی را گردآوری کنیم و در اختیار شما دوست عزیز قرار دهیم.

کار اینترنتی، نیازمند یک برنامه عجیب و غریب مهندسی شده و وراه اندازی یک کسب

ها نیست. به بودجه کالن نیازی ندارد و حتمًا ها و ضعفبر مبنای آنالیز دقیق فرصت

های کامپیوتر و فناوری برای مدیریت آن، نیازمند کسب مدرک فوق لیسانس در رشته

 اطالعات و تجارت الکترونیک نیستید. 

 خیلی بزرگ هم نیاز نیست. حتی به ایده 

های کوچک آغاز شده و با پشتکار و استعداد صاحبان این کارهای خیلی بزرگ، با ایده

 ایده، توسعه یافته و تجاری سازی شده است. 

، عالقمند باشند تا راهکارهایی ساده برای الکترونیکی کتاباین شاید خیلی از خوانندگان 

های تواند زمینهفعالیتی که می.ر اختیار داشته باشندراه اندازی یک فعالیت اینترنتی د

 یک کسب و کار بزرگ را فراهم کند. 

گذارش آغاز به کار کرد و مایکروسافت و فراموش نکردیم که گوگل از گاراژ منزل دو بنیان

اپل هم در ابتدای کار، برنامه نویس معمولی سخت افزارهای مختلف بودند و آمازون 

 بود که بعدًا جهانی شدند. از کوچک شروع کنید، اما بزرگ ببینید.  هم یک سایت محلی
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کنید از بازار پر رقابت، سود دهی داشته اجازه بدهید به اندازه تجربه ای که کسب می

را  آن با موج سینوسی وحشتناک! اینکه و نه شید و فرآیند رشد منطقی و متعادلبا

 د.تجربه کنی

برای راه اندازی کسب و کار در دنیای  ،هازرگ ایدهها، بخشی از دریای باین ایده

همه  .دیجیتالی و پر رونق وب است و البته هیچ تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد

بستگی دارد. نکاتی که در ادامه معرفی شده است، تان ز به شما و استعداد و پشتکارچی

هایی باشد ان هم با ایدهمیهایی کوچک برای طراحی یک پرتال خالق در واقع راه حل

ها و عالقمندان به راه اندازی کسب و کار در تواند همه سلیقههایی که میکوچک. ایده

وب را تا حدودی پوشش دهد و بستر یک نوآوری در سرزمین دیجیتال را پایه گذاری 

 .کند

 

 

 

 

 

 

 

 .کنند، موفق هستندکنند و خالقانه فکر میکسانی که خوب فکر می
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های شگرفی را به جامعه ها است که با کاربردی کردن خالقیت، نوآوریدنیا، دنیای خالق

پیمایند. همواره در دنیای مجازی برای راه دهند و راه موفقیت را سریع تر میارائه می

را  NEVER SAY NEVERاندازی یک سایت و طراحی و بارگذاری خالقانه آن، رویکرد 

 .در ذهن داشته باشید

 

ز شروع هیچ کاری هراس نداشته باشید و شکست را به خود تلقین نکنید. به خود ا

 .انرژی مثبت و موفقیت را تلقین کنید

توانید که بشود. انیشتین، خواهید که بشود و میشود چون شما میبگویید می 

گفت: قدرت رؤیا، از قدرت علم بیش تر است. این دانشمند بزرگ قرن بیستم همیشه می
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کند و دستاوردهای ها را ممکن میواقع قدرت خالقیت انسان است که غیر ممکندر 

 کند. های مختلف، به جامعه بشری عرضه میعظیمی را در حوزه

های رنگارنگ چند رسانه ای هست در دنیای دیجیتال، دنیای صفر و یک، دنیای خالقیت

الق خود دارید، کاهش که محیط شبیه سازی شده، فاصله شما را با آن چه در ذهن خ

  .داده است

خالقانه فکر کنید و فعاالنه تالش کنید و امیدوارانه خلق کنید که فاصله بین داشتن و 

 !نداشتن، تنها یک خواستن است

 

 :ایده کارآفرینی اینترنتی 40

های فردی و تکنیکی شما تواند قابلیتدر اینترنت، می راه اندازی یک وبالگ شخصی -1

را در هر زمینه ای به کاربران اینترنت معرفی کند. مثالً اگر طراح کاتالوگ هستید، نوشتن 

مطالب جالب و انتشار کارهای قبلی شما در وبالگ و معرفی وبالگ به دوستان و 

و وبالگ خود، در جذب  درخواست از آن ها برای قرار دادن لینک وبالگ در سایت

مخاطب برای شما مؤثر است. هیچ کس یک فرد کاریکاتوریست، خطاط، مترجم، 

نویسنده، شاعر و متخصص و تکنیسن جوشکاری و طراحی و هنرهای رزمی و موسیقی 

 شناسد. را از روی چهره و شناسنامه نمی
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های شما را به و مهارتهای فردی تواند قابلیتاما یک وبالگ با تولید محتوای روزانه می

در دنیای  طیف گسترده ای از مخاطبان معرفی کند که این معرفی، یک امتیاز رقابتی

 .شودما محسوب میبرای ش دیجیتال 

 

کنیم. میلیارد کاربر فعال و باسواد صحبت می ۲فراموش نکنید که از دنیایی با بیش از 

راه  توان کسب و کارهم می این فرصت را غنیمت شمریدش ارزش! حتی با یک وبالگ

 مد کسب کرد. آاندازی کرد و خالق بود و در

ها ناموت هزینه و منابع انسانی متخصص نیست. رتالی با میلیونونیاز به راه اندازی پ

ابزارهای رایگان طراحی و راه اندازی وبالگ را بررسی کنید و تالش کنید تا به جرگه 

 جامعه وبالگ نویسان جهان بپیوندید. 

 
هر وبالگ، یک رسانه است و به قول مک لوهان، رسانه همان پیام است! رازهای نهفته 

 .گ نویسان موفق را بیش تر مطالعه و تحقیق کنیددر وبال
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اگر شرکت دارید و این شرکت در ابتدای راه است، ایرادی ندارد.  سایت شرکتی:وب -۲

های آن، وب سایتی راه اندازی کنید. بر اساس هزار برای این شرکت کوچک و قابلیت

پرتال به جامعه مخاطبان نکته ای که آموختید، حتی االمکان برای معرفی مطلوب این 

هدف و غیر هدف، از یک زبان زنده بین المللی نیز برای بارگذاری صفحات آن استفاده 

پیشنهاداتی دریافت  کرداز جاهایی که هیچ گاه در ذهنتان خطور هم نمی بعضًا  کنید.

 !! این جادوی وب استمی کنید

 
سط راهکارهای بهینه سازی جادوی وب آن است که صفحات پرتال شما که به خوبی تو 

اند، در نتایج موتورهای جست وجو ظاهر پرتال در موتورهای جست وجو نمایه شده

 یابد. شود و لینک خور پرتال شما افزایش میمی
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مد بهتر. اکنون آب بیش تر و مخاطب بیش تر یعنی درلینک خوری بیشتر، یعنی مخاط

د استفاده کردید، مخاطب را حفظ شما هستید که بر اساس رازی که در طراحی وب خو

 .کنید. حفظ کردنی همانند روش بکر آمازون

 

وب سایتی راه اندازی کنید تا دیگران بتوانند نظرات خودشان را سایت نظردهی:وب -3

درباره موضوعات مختلف و در چارچوب موضوع پرتال شما، به اشتراک بگذارند. مانند 

اجتماعی و مسائلی از این دست. کرالر های فضول های های اینترنتی یا شبکهانجمن

موتورهای جست و جو، کاربران زیادی را به سمت وب سایت جدید شما هدایت 

شود تا در نتایج موتورهای جست و جو کنند و تولید محتوای پرتال شما سبب میمی

  .ظاهر شوید
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شما که منجر به این یعنی افزایش تعداد مخاطب و در نهایت افزایش کاربری سایت  

شود. این یعنی، شما بستر خیلی از تبلیغات و سود آوری هر چند اندک برای شما می

دارید، راه  هایی که لیقه و قانون و فرصتهای پر مخاطب در وب را بر اساس سفعالیت

اندازی کنید. بستر سازان، فرصت آفرین هستند و فرصت آفرینان، کارآفرینان موفقی در 

 .باشندیتال میسرزمین دیج

 

 

 

 

 

 

 

وبالگ یا بخشی از سایت خود را به ارزیابی یا مرور برخی از کاالها و خدمات عرضه  -4

های های آمازون یا کتابهای مشهور اینترنت اختصاص دهید. مثالً کتابشده در سایت

خیلی  همان پرتال را ارزیابی کنید.ب ارجی را نقد کنید یا فالن خدمات ناشران ایرانی و خ

 دهند. ها برای این خدمات، به شما پول میاز سایت
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کنید و مخاطبان و موتورهای ها تبلیغ میچرا که شما به طور غیر مستقیم برای آن

  .کنیدشود، حساس میها و محتوایی که تولید میجست وجو را نسبت به کلید واژه

کوچک شما خواهد  این حساسیت زایی، فرصت خوبی برای توسعه کسب و کار هر چند

بود. فراموش نکنید که هیچ پرتال موفقی، از روز نخست صد هزار بازدید در روز نداشته 

توانید مخاطب کسب کنید و آرام آرام، یک تحلیل گر مهم است! این روشی است که می

با مخاطب باال و جذب آگهی تبلیغاتی را برای خود کسب کنید. شاید همین، مقدمه راه 

 .کسب و کار مجزا برای شما و دیگران شود اندازی یک

 

های مختلف در یک دایرکتوری های خود را در زمینهها یا تجربهگزارش روزانه فعالیت -5

وبی طبقه بندی کنید. شاید این اطالعات و مدارک مناسب خیلی از کاربران اینترنت 

 ن هستند. آ باشد که به دنبال

توانید مشاور اینترنتی کند و با این کار، میطلب می هر نیازی، معموالً نیازهای دیگر را

 کاربران مراجعه کننده به سایت خود باشید و درآمد زایی کنید. 

 

های میلیون دالری نیاز ندارد. کمی تأمل و تفکر درآمد زایی اینترنتی، سرقفلی و سرمایه

 !بایدت
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یر و خالصه هر موضوع ها، نشریات، مقاالت، تصاوهایی برای دانلود کتابمثالً لینک 

بر اساس قانون و حریم خصوصی ، ها به دنبال آن هستند راد، خیلیکنیمهمی که فکر می

های موجود و کپی رایت، در پرتال خود ارائه کنید تا محفلی باشید برای معرفی پتانسیل

 به برخی از کاربران و راهی برای درآمد زایی. 

صدها هزار دایرکتوری و یلوپیچ در اینترنت، همین رفتار درآمد زایی اینترنتی را در دستور 

طالعات مختلف در موضوعات گوناگون، کسب و کار موفقی کار دارند. طبقه بندی ا

باشد. یادتان نرود که یاهو هم، اول، یک دایرکتوری وبی بود بعد امروزه در وب می

 .غول بزرگ اینترنت شد ۱۰تبدیل به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://behtarinideh.com/free-ibiz/


 

 است. شده تهیه ایده بهترین سایت اعضای برای ایبوک این

 وکار اینترنتی شرکت کنید.در یک دوره رایگان کسب توانید همین حاالشما می

 

اگر شما یک سایت یا وبالگ درباره گردشگری راه بیاندازید و فقط به معرفی کتاب در  -6

از  ی که ها شرکت و موسسه و گردشگر عرصه مشغول شوید، احتماالبعد از مدتی، دهاین 

داخل و خارج از کشور، با شما برای خدمات مختلف تماس بگیرند بسیار زیاد است. البته 

تخصصی به این موضوع متمرکز شوید و تولید به طور  به شرطی که در پرتال خود، 

های فعال در عرصه گردشگری ایران و باشید. پرتالمحتوای نوآورانه و اختصاصی داشته 

 .حتی جهان را نگاه کنید

توانید پرتالی نوآورانه خلق کنید و توانید بگیرید که بر اساس آ ن میهای زیادی میایده 

اید را در این وبگاه جبران کنید و محصولی جدید به هایی که مشاهده کردهنقاط ضعف

تواند بازار هدف خودش را داشته جیتالی است اما میبازار بدهید. محصول شما دی

 .باشد. با سبک و سیاقی که شما دوست دارید
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های ویدئویی کاربران عادی را درباره تر پرتال گردشگری هست که تصاویر و فیلممثالً کم

مناطق مختلف گردشگری و تاریخی در پرتال خود منتشر کند و کاربران را برای به 

نید ازاین فرصت استفاده اک گذاری این اطالعات ترغیب و تشویق کند. شما میتواشترا 

ها و کنید  و در کنارش، تورهای لحظه آخر را به مخاطبان معرفی کنید. از رستوران

های شهرهای مقصد گردشگری نیز بخواهید در ازای تبلیغ در پرتال شما، فروشگاه

کاال و خدمات آن را خریداری کند. این   فیفکنید که با تخآن ها معرفی میمشتری به 

یعنی یک تعامل دو طرفه اثربخش در بستر دیجیتال و راهی برای توسعه کارآفرینی 

 دیجیتالی. خیلی سخت نیست! 

 

کنید شما و های حرفه ای خود و دوستانتان. اگر فکر میپرتال معرفی کننده قابلیت -7

تدریس دروس دبیرستانی یا حتی دانشگاهی  چند تن از دوستانتان معلمان خوبی برای

هستید و بعضًا امکان انجام امور تحلیل آماری با نرم افزارهای مختلف و ترجمه برخی 

تواند در ها به فارسی را دارید، یک پرتال خدمات دهی تخصصی دانشگاهی میزبان

 جذب مخاطبان زیادی مؤثر باشد. 

اخیر در این عرصه راه اندازی شده است،  صدها پرتال پر مخاطب فارسی که در یک دهه

 .باشدخود نشان دهنده اهمیت موضوع می
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های مختلف را در یعنی همیشه نباید شما همه فن حریف باشید. بازاری از فرصت 

صفحه وب باشد! تالش کنید پرتال خود را بر اساس  ۱۰اینترنت ایجاد کنید. حتی اگر 

همین تبلیغ و  .های باال در موتورهای جست وجو برسانیدهای خاص، به رتبهکلید واژه

مد زایی با آکنید. درراهکار کافی خواهد بود تا مشتریان زیادی را برای خود جمع و جور 

 .لی رواج یافته استهای اینترنتی تخصصی و موضوعات عمومی، امروزه خیانجمن

applyabroad.org الگوی خوبی است! 

 

پرتالی برای معرفی خدمات عمومی در اینترنت راه اندازی کنید. مثالً در فالن سایت  -8

فالن بازی اینترنتی در دسترس است و در بهمان پرتال، فایل مقاالت علمی فالن نشریه 

 علمی قابل دانلود است و مسائلی از این دست. 

 

مد زایی بسیار تأثیر دارد. آمسائل مختلف، در جذب مخاطب و در خبرهای ناب دادن از

ها می گویند، های بزرگ و خبری از انجام آن غافل باشند. خیلیکاری که شاید سایت

اینترنت آن قدر بزرگ شده است که هزاران پرتال، باید راه اندازی شود تا اخبار خود 

گذرد را اعالم و معرفی کند. یعنی به فاقاتی که در آن میهای آن و اتاینترنت و سایت

های مرتبط با سبک سایت !زبان دیگر، پول در باز نشر اطالعات در دنیای مجازی است

 .باشدهای خوبی برای شما میزندگی، مدل
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دوست دوست شما یا آشنای فامیل شما، نقاش یا خوشنویس قهاری هست و برای  -9

ود، همواره با مشکل رو به رو است. با کم تر از صد هزار ناموت فروش آثار هنری خ

توانید پرتال معرفی مالتی مدیای این آثار هنری را راه اندازی کنید و از یک نفر تا می

های اطالع رسانی آثار هنری، ها نفر مخاطب داشته باشید. وب سایتمیلیون

 .ورها دارندهای هنری کشبازدیدکننده معموالً بیش تر از گالری

 

از  .انداین موضوع مهمی هست. همواره فرصت سازان در عرصه دیجیتال، برنده بوده

این نکته غافل نشوید! برای اشخاص عادی، سایت طراحی کنید تا آن ها مجازی شوند 

 .و خدمات جانبی به آن ها بدهید
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زمینه ای خاص  حتی اگر موضوعی برای انتشار ندارید و خود نیز صاحب اطالعات در -۱۰ 

های د با راه اندازی یک پرتال و یا یک وبالگ رایگان و ساده، گفتهیتواننیستید، می

بزرگان علم و فناوری و فرهنگ و هنر و سیاست را به زبانی که دوست دارید، با ذکر منبع 

در مجموعه اینترنتی خود منتشر کنید. با این کار، در دراز مدت مخاطب خواهید داشت 

 !طب هم که می دانید یعنی چهو مخا

 

پرتال فروش آثار هنری، موضوع خوبی است. شما اگر یک نقاش یا مجسمه ساز یا  -۱۱

توانید فرصتی فراهم کنید تا دیگران آثارشان را به رایگان یا غیر خوشنویس نیستید، می

مد داشته آاید عرضه کرده و با معرفی آن، دررایگان در پرتالی که شما راه اندازی کرده

باشید و به فروش آثار هنری و انجام یک کار فرهنگی ارزنده در وب، مبادرت کنید. نه 

های مختلف تنها برای دوستان و آشنایان، بلکه بستری برای معرفی آثار فعاالن عرصه

 .هنری

 

ها هم عالقمند به های کامپیوتری و موبایل هستند و خیلیها طراح بازیخیلی -۱۲

رید این نرم افزارها. اما به زبان فارسی این اطالعات را به راحتی پیدا دانلود یا خ

 کنند. نمی
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مد زایی شما آتواند برگ برنده برای درعاتی میحتی یک وبالگ معرفی کننده چنین اطال

های حاضر هم های اینترنتی راه اندازی کنید. به نمونهباشد. سایتی برای تحلیل بازی

 !ده خود را عملی و تجاری کنیدکاری نداشته باشید. ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها ایده ایده فروشی هم، ایده جالبی هست برای راه اندازی یک کسب و کار. خیلی -13

های گوناگون برایشان جالب هست های مختلف در عرصهها هم این ایدهدارند و خیلی

و حاضرند در قالب یک ایده حساب و کتاب دار، هم به شما پول بدهند به عنوان 

صت سازان عرصه دیجیتال همواره برنده معرفش هم به صاحبش. گفتیم که قبالً! فر

 ها بپیوندید. اند. شما هم به جرگه برندهبازی بوده
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های خدماتی افراد و اشخاص در اینترنت، نمونه ای از های رایگان معرفی قابلیتسایت

این بازار ایده پردازی و فرصت سازی هستند. سایت فروش ایده، حرکت خالقانه جالبی 

 .اری خوب ندارداست و نمونه باز

 

ایت آموزش مسائل هنری و موسیقی! ایده بدی نیست. شاید شما یک گیتاریست س -۱4

خوب یا یک تایپیست خوب هستید! با راه اندازی یک پرتال یا یک وبالگ رایگان، به 

آموزش نوازندگی گیتار یا تایپ پرداخته و نکات مختلف را از مقدماتی تا پیشرفته، به 

ی و حتی ویدئو آموزش دهید. پشتکار داشته باشید و مجموعه خود صورت عکس و متن

 .را به دیگران معرفی کنید تا مخاطب و مشتری به سمت شما بیاید

 

های مختلف. نیازمند گروهی از متخصصان است، اما ابتدا پاسخ به سؤاالت در زمینه -15

ید. یک سایت یا های مختلف درخواست همکاری کنتوانید از چند متخصص در زمینهمی

های خاص راه بیاندازید. مثالً اگر های کاربران در زمینه یا زمینهوبالگ پاسخ به پرسش

در زمینه ویراستاری علمی مقاالت برای انتشار در نشریات بین المللی یا اصول ثبت 

شرکت یا حل مسائل فالن درس دانشگاهی تخصص و آگاهی مطلوب دارید، با راه 

 کنید. ه اینترنتی پرسش و پاسخ رایگان، فرصت سازی میاندازی یک مجموع
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های با این راهکار، مخاطبان مختلف به سمت سایت شما متمایل شده و در سایت

شوید. جست و جو، به واسطه محتوایی که تولید کردید، رتبه بندی و طبقه بندی می

سایت شما مراجعه پس از مدتی، درخواهید یافت که چه کاربران ناشناس و رهگذری به 

کردند و با ارسال یک پست الکترونیک، از شما درباره تخصصتان درخواست کمک 

 .اند! خیلی ساده است. اگر سخت نگیرید و امیدوار باشیدکرده

 

کنید را خبرنامه ای اینترنتی درست کنید و اخبار محله و شهری که در آن زندگی می -16

دران منتشر کنید و به دوستان و آشنایان معرفی کنید. با ارسال خبرنامه به پست 

 ۱۰الکترونیک آن ها و اشتراکان بین دیگران، ظرف مدتی درخواهید یافت که پرتالی با 

بیننده در روز، به هزاران بیننده تبدیل شده است. در حالی که شما فقط سه خبر در روز 

های خبری مشهور فارسی و غیر فارسی اینترنت، از همین جاها کردید. سایتمنتشر می

 اند. شروع کرده

 

های متنی و تصویری متعددی را قرار داده و توانید، آگهیدر داخل این خبرنامه می

های زیادی هستند که آگهی شما را های فارسی، وبگاهاکنون در میان پرتال .کنیدمنتشر 

کنند. بنابراین از این به صدها هزار پست الکترونیک کاربران ایرانی و خارجی ارسال می

 .فرصت در طراحی پرتال اثربخش با خدمات خالقانه استفاده کنید
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 .ها را دسته بندی کنیدوانید و آنمحتوا تولید کنید. در هر موضوعی که می ت -۱7

موتورهای جست و جو، به سمت شما خواهند آمد و سایت شما را در فهرست نتایج 

دهند و بعد از مدتی های مختلف قرار میجست و جوی کاربران بر اساس کلید واژه

! چه بهتر که تولید محتوای چنین پایگاه …مخاطب خواهید داشت و مخاطب یعنی

های فردی و تکنیکی شما و دوستانتان باشد تا پرتالی بر اساس قابلیتهای عمومی، 

 .مخاطب پسند و حرفه ای باشد

 

ه نظر شما زن و شوهرهای جوان به چه اطالعاتی نیاز دارند؟ راه اندازی سایت ب -18

مد زایی باشد. آتواند راهکار خوبی برای درات میاطالع رسانی درباره این نیازها و خدم

های زیادی برای معرفی تاالرهای عروسی، مؤسسات خدمات فیلم و عکس و سایتهنوز 

تزیین سفره عقد و مسائلی از این دست، یکجا راه اندازی نشده است. شما از پیشگامان 

باشید. اگر قصد جذب مخاطب فرا مرزی هم دارید برای اطالع رسانی و ایده فروشی، 

 .و معرفی بین المللی کنید های مختلف راه اندازیسایت را به زبان

 

کنید اگر صاحب ایده، اختراع، اکتشاف و برنامه ای خاص هستید که فکر می -19

تواند تجاری سازی شود، اطالعات خود را به صورت یک فایل ویدئویی منتشر کنید و می

 ها را به افراد گوناگون معرفی کنید. لینک این فایل
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ی ویدئویی حاوی مطالب تجاری، با فیدبک های هاها، اشتراک گذاری فایلخیلی وقت

های افرادی که اختراع یا اکتشاف ثبت شده خوبی برای صاحبش همراه بوده است. ایده

های فارسی منعکس نشده است و بانک اطالعاتی مطلوبی برای دارند، هیچ گاه در پرتال

اری ثبت شده های تجآن وجود ندارد. شایسته است محفلی برای معرفی و تبلیغ ایده

ها اقدام کنید و هم نخبگان را در راه اندازی کنید تا از این راه هم به تجاری سازی ایده

های اجتماعی فرآیند کارآفرینی مبتنی بر وب یاری کنید. کسب و کار از طریق شبکه

ویدئویی را فراموش نکنید. تجاری شدن یک ایده و راه اندازی کسب و کار، حتمًا سایت 

 .تواند خیلی راهگشا باشدارد. تبلیغ یک ویدئو نیز مینیاز ند

 

ها را ستایش کنید و دیگران را برای بهترین بودن ها بنویسید. بهترینرباره بهتریند -20

 …تواند مخاطب آفرین باشد و مخاطب هم یعنیترغیب کنید. چنین محتواهایی می

ها، پول ها، شادترینترین، موفقهاها، بهترینمردم، همواره دوست دارند درباره برترین

ها و این جور مسائل اطالع کسب کنند. پرتالی که فقط بر روی تریندارترین، مطرح

 !چنین موضوعاتی متمرکز باشد خیلی نداریم. این ایده دیجیتالی خوب را بقاپید

دهد که حتی ررسی پرونده تاریخ کارآفرینی دیجیتالی جهان در دو دهه اخیر نشان میب

ها و بعضًا میلیاردها دالر، ارزش بازاری ها هم، توانسته است میلیونترین ایدهمسخره

 کسب کند. 
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یا پرتالی که مردم،  !ن اجازه داشته باشید بنویسیدآکاراکتر در ۱4۰پرتالی که شما فقط 

دست دوم خود را درآن به فروش برسانندفقط خالق باشید و پشتکار داشته کاالهای 

ایده  ۲۰های موفقیت در کارآفرینی دیجیتالی است. در بخش اول، ها، اهرمباشید. این

های دیگری دیجیتالی جالب به شمامعرفی شد. در این گفتار نیز به معرفی ایده

و خارجی را به عالقمندان معرفی  پردازیم و چندین الگوی موفق تجاری ایرانیمی

 .کنیممی

 

 

 

 

 

 

 

ها تواند یک ایده باشد. خیلیهای مجازی پر درامد فقط میاستان سمسارید -۲۱

 4۵وسایلی دارند که قدیمی هست و به آن نیازی ندارند. مثالً ظرفی مسی و متعلق به 

ها هم هستند سال پیش. خیلی ۶۰سال پیش یا جعبه طالی چوبی یا تمبری متعلق به 

 عاشق این چیزها بوده و حاضرند برای اشیا پول بدهند. 
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های کالن. چرا شما معرف این کاالها نباشید؟ حتمًا قرار نیست در اول کار حتی پول

ازون هم اینطوری شروع کرد کاال شروع کنید. آم ۱۰موضوع را معرفی کنید. با معرفی ۱۰۰۰

های اخیر خیلی باب شده است. و اکنون آمازون شده است. سمساری اینترنتی، در سال

های مطرح انگلیس در زمینه خرید و فروش اجناس از سایت preloved.co.uk پرتال

 .دست دوم در این کشور است. الگوی تجاری این سایت جذاب است

 

 

 

 

 

 

میلیون کاربر ثبت شده دارد و در سال گذشته میالدی، بیش  8/۵این سایت، هم اکنون 

 ۵۰۰میلیارد دالر کاالی دست دوم در این سایت، برای فروش آمده شد که در  4/۱از 

categories  .عرضه شده است 

 

شما های خوبی به تواند ایدهسایت حراجی مشهور سوئدی به نام ترادرا دات کام نیز، می

 .بدهد
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این سایت روزانه صدها هزار سوئدی، کاالهای مختلف خود را از ماشین تا دمپایی، از 

 .کنندطریق این سایت حراجی آنالین، عرضه می

ها بخواهید نظرات و اگر ده تا رفیق دارید که در ده موضوع تخصص دارند، از آن -۲۲

به صورت روزانه یا هفتگی یا ماهانه در اطالعات شغلی خود را راجع به موضوع کاری، 

اختیار شما قرار دهند و شما آن ها را در سایت منتشر کنید. با طبقه بندی اطالعات و 

توانید ظرف مدتی، به منبع اطالع رسانی شغلی و تخصصی تبدیل مدیریت بهینه آن، می

اول هم  های شغلی کارفرمایان را در سایت تبلیغ کنید. در بخششده و حتی فرصت

های های اطالع رسانی تخصصی و حتی عمومی در زمینهگفتیم که راه اندازی پرتال

تواند جالب توجه باشد. مثالً اگر در زمینه خودرو تخصص گوناگون مورد نظر مردم، می

 صصی در این عرصه راه اندازی کنید.دارید یا آشپزی، پرتالی تخ
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توانید سایتی مثالً درباره تعمیر زیاد است، اما شما میهای عمومی در اینترنت سایت

تخصصی خودرو راه انداز ی کنید و به صورت مالتی مدیا، در این زمینه اطالع رسانی 

کنید. یا ویدئوهای مربوط به آشپزی ملل را در سایتی به همین نام بارگذاری کنید. اکنون 

هزاران استارت آپ موفق را راهبری  توانبا مدیریت محتوای منتشر شده در وب نیز، می

 .کرد

 

های وجود آن که سایتکودکان و نوجوانان در دنیای اینترنت، غریب هستند و با  -23

ن ها برای دریافت آازی شده است، اما همچنان والدین ها راه اندنآزیادی برای 

 وند. شمواجه میهای مناسب، با سردرگمی  پایگاه های اینترنتی ومشاوره
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های خوب و های خوب، اسباب بازیکارآفرین اینترنتی حوزه کودکان باشید. مهد کودک

های جدید، اخبار کودک و های جدید نقاشی کودکان، لباس فروشیارزان، کتاب

های پزشکی کودک برای والدین را در سایتی ارائه کنید. این یک بازار ناشناخته مشاوره

های آموزشی زیاد نشده است! حتی راه اندازی سایتدر آن ” دست“است که به قولی، 

توانید دایرکتوری تواند راهکار خوبی برای درآمد زایی باشد. حتی میبرای کودکان نیز می

وبی برای معرفی صدها سایت داخلی و خارجی در زمینه کودکان و نوجوانان را معرفی 

 .کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 های کودکان در وب(پرتالیک نمونه از سایت دایرکتوری (
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شود. های اطالعاتی همواره با استقبال والدین مواجه میها و بانکچنین دایرکتوری

تواند در کنار باشد، میخدمات و محصوالتی که مرتبط با مادران و والدین کودکان نیز می

وب، این محصوالت و خدمات پرتال شما ارائه شود. برای راه اندازی کارآفرینی در فضای 

 .ایده خوبی است

 

های یک سایت ارائه دهنده آمار تصویری راه اندازی کنید. شاید خیلی از شرکت -24

خارجی دوست داشته باشند به زبان غیر فارسی بدانند که وضعیت فالن بازار صنعتی، 

های فالن شاخص بورس، رشد فالن سبد کاال یا شاخص اقتصادی و صنعتی در زمان

 بوده است. مختلف چگونه 

های مختلف، آسان نباشد. هایی در یک مکان و در تخصصاما پیدا کردن چنین داده

 .توانید پاسخ دهید و به ازای اطالعات تکمیلی، درآمد کسب کنیدچنین نیازی را می

هایی مانند تک اسپات رفتار اطالع رسانی و مدل کسب و کار خوبی را در ذهن پرتال

  .شما متصور خواهد کرد

 

 

 

 

 پرتال اطالع رسانی خبری درباره صنایع مختلف در جهان()
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ها باشید. به این فکر کنید که اگر یک شرکت هلندی بخواهد در زمینه دنبال این حوزه 

های فارسی کشاورزی محصوالت کشاورزی کشور، اطالعاتی کسب کند، آیا باید به سایت

اجمالی این حوزه را به زبان هلندی یا فرانسوی، مراجعه کند؟ یا این که اگر شما اخبار 

های دیجیتالی خوب را برای ها، ایدهارائه کنید، به شما مراجعه خواهد کرد؟ همه این

دهد. به این موضوع فکر کنید که اکنون، شروع یک کسب و کار آی تی مدار تشکیل می

های به جز پرتال های گوناگون در ایران،با توسعه کسب و کارهای مختلف در عرصه

های تخصصی چند زبانه ها و بعضًا نشریات تخصصی، پرتالخبری رسمی و خبرگزاری

 .بسیار کم است

توانید یک یا چند مورد از صدها موضوع جالب تخصصی صنعتی را انتخاب شما می

کرده، با همفکری با دوستان و متخصصان امر، نسبت به اطالع رسانی در این عرصه به 

 غیر فارسی اقدام کنید. زبانی 

ها و کارخانجات داخلی توانید لینکی بین متقاضیان خارجی با شرکتدر بلند مدت، می

جهان  B2B باشید. همان کاری که علی بابا، در دهه نود میالدی آغاز کرد و االن، غول

 .شده است

 

اطالعات بیش  های آنالین راه اندازی کنید و از کاربران بخواهید برای دریافتدرس -25

 تر درباره دروسی که در اختیار دارند، باید ثبت نام کرده و هزینه ای پرداخت کنند. 
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که در یک دهه اخیر در حوزه آموزش الکترونیک در دنیا، بسیار مرسوم شده  یراهکارهای

 و مخاطب زیادی کسب کرده است. 

های ین زبان و یا کالسمثالً آموزش از راه دور زبان فارسی به عالقمندان به یادگیری ا

تواند مخاطبانی را به اینترنتی آشپزی، گل آرایی، حسابداری و موضوعات هنری، می

 .سمت آموزشگاه اینترنتی شما سوق دهد

ها و حتی ها، مؤسسات، آموزشگاهراه اندازی سرویس آموزش مجازی شرکت 

و کارهایی در وب تواند راه حل خوبی برای توسعه چنین کسب های ورزشی میباشگاه

موضوع را به شما به صورت مجازی آموزش  4۰۰که   elearnpars.orgسایتباشد

 .دهد، الهام بخش خوبی هستمی

 

 

 

 

 

 

 

 )ایندکس پرتال آموزش مجازی پارس(
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توانید از خدمات اگر به کسب و کاری در زمینه آموزش مجازی عالقمند شدید، می

نیز برای تسریع و تسهیل   saravapars.comو یا  elearnever.comهایی مانندپرتال

 .کسب و کار جوان خود استفاده کنید

 

 

 

 

 

 

 

 )ایندکس پرتال آکادمی مجازی ایران(

 

پرتال نظر سنجی. هر روز یک نظر سنجی. هر روز یک ایده، و نظر رو بررسی کنید در  -26

آمد، جالب. مثال اگر مظلومی به استقالل نمیهای واقع جریان سازی مجازی در زمینه

کجا بهتر بود برود؟ یا چرا کیت میلدتون، ملکه مد جهان است یا یک گارسون، عروس 

شود؟ از این دسته موضوعات جالب بسیار است. به آن ها بپردازید و ملکه سوئد می

 .سایتی در این زمینه راه اندازی کنید
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شما این فرصت را در پرتال خود ایجاد کنید و با تبلیغات و معرفی پرتال به دیگران، 

 مخاطب جذب کنید. 

های داغ و گوناگون پردازند، بحثهایی که کاربران، به ارائه نظر میمعموالً در محیط

کند و بعد به آگهی ل کمک میگیرد که به افزایش مخاطب پرتافرعی زیادی نیز شکل می

مد زایی. در واقع مؤسسات بزرگ آمارگیری و نظر سنجی، کار خود را از همین جاها آرو د

  .آغاز کردند

 

 

 

 

 

 

 

 )درآمد زایی از طریق سیستم نظر سنجی پارس بین(

 

های خبری فارسی این قضیه خیلی متداول شده و منجر به داغ اکنون هم میان پرتال

 شدن مباحث بر روی محتوای تولیدی شده است. 

 د.برای شما باش دنواالگوی خوبی میت parsbin.comسایتی مانند پارس بین، 
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های انجام ها از جمله دانش آموزان و دانشجویان، دوست دارند درباره تکنیکخیلی -۲7

ها و راهکارهایی بخوانند و بدانند. مثالً چگونه برخی از امور ضروری خود، راه حل

العه کرد و برای امتحان آماده صفحه ای را مط ۲۰۰روز، یک کتاب تاریخ  ۳توان در می

یا این  ؟حل سریع مسائل ریاضیات مهندسی چیست یهایا این که بهترین روش ؟شد

همه این موضوعات، در  ؟خوانی و خوش خط نویسی چگونه است های تندکه تکنیک

 .ها فرصت گشتن و یافتن آن را ندارنداما بعضی ،هایی ارائه شده استها یا پرتالکتاب

دهد با ز را به دانشجویان ارائه میکه خدمات پروا studentuniverse.com سایت

 .تسهیالت و تخفیفات مختلف، یک الگوی خوب است

 

 

 

 

 

 

 

  studentuniverse.com )) سایت خدماتی دانشجویان در زمینه پرواز
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اگر وبالگ یا پرتالی برای مطرح کردن چنین موضوعات فوری و ضروری برای جامعه 

کنید مخاطب خوبی خواهید یافت. البته هر کاری میهدف خود راه اندازی کنید، قطعًا 

با ذکر منبع باشد و رعایت حقوق صاحب اثر. دانش آموزان و دانشجویان را دریابید. 

اند. سایت خوبی برای ارائه یکپارچه یا این قشر، بسیار در فضای مجازی مغفول مانده

 .ن ها، وجود نداردآ تخصصی نیازهای اطالعاتی و خدماتی

 ۱۰به طور تخصصی به مقوالت دانش آموزان و دانشجویان بپردازید. بیش از شما  

ای دارید. فکر میلیون نفر در کشور یا دانش آموز هستند یا دانشجو. مخاطب گسترده

اید که هنوز دانش آموزان کشور، یک شبکه اجتماعی مطلوب ندارند یا سایتی برای کرده

 .های دیجیتالی ناب را در نظر داشته باشیدتبادل ایده در اختیار ندارند؟! این ایده

 ن ها رایگان و مغایر آ حتواهای تولید شده که به اشتراک گذاریباز نشر مطالب و م -28

تواند راهکاری برای شروع یک کسب و کار ساده با اصول حقوق صاحب اثر نیست، می

 .باشد
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های داخلی در مثالً راه اندازی سایت یا وبالگی برای انتشار کلیه تصاویر روزانه خبرگزاری

ها جذاب و جالب باشد. به همین سادگی. البته خیلیتواند برای های مختلف ِ میزمینه

ها، کسب و کار خوبی است. هزینه باز با رعایت حقوق صاحب اثر. کسب و کار خبر خوان

 .کندو زمان و سرمایه عجیبی هم نیاز ندارد. اما شما را بسیار مطرح می

 

های پردازند و از جنبهمیهایی که به مقایسه کاالها و خدمات مختلف همواره پرتال -29

پردازند، مورد استقبال شمار گسترده ای از مخاطبان گوناگونی به ارزیابی موضوعات می

ها ها، خدمات اینترنتی شرکتها، موسیقیگیرند. پرتالی راه اندازی کنید که کتابقرار می

 ایسه وو حرفه ای مق یا لوازم صنعتی تولید شده توسط کارخانجات را به صورت علمی
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. در دراز مدت به یک پایگاه مشاوره آنالین حرفه ای تبدیل خواهید شد. از دارزیابی کن 

 .چند موضوع شروع کنید و پرتال را به دوستان و آشنایان معرفی کنید

موتورهای جست و جو نیز به کمک شما خواهند آمد و یک کارآفرینی دیجیتالی را  

بخش، تنها خالقیت است و بس. سایت دیجی تجربه خواهید کرد. راز طراحی وب اثر

کاال، یکی ازدالیل موفقیت خود را در ارائه فرصت برای کاربران به نقد و بررسی 

 .داندمحصوالتش می

 

خیلی از راهنماهای مکتوب یا به اصطالح یلو پیج های تجاری و صنعتی که در  -30

مطلوبی برای اطالع رسانی شود، پرتال اینترنتی و وضعیت های مختلف منتشر میزمینه

الکترونیکی در اختیار ندارد. مثالً در زمینه نفت و پتروشیمی، صنایع نساجی، قطعه سازی 

 یا صنف لیتوگرافان. 

 

با راه اندازی سایتی که دایرکتوری مختلفی از اصناف و صنایع گوناگون باشد، رفرنس 

 مورد عالقه موتورهای جست وکنید که خوبی برای متقاضیان چنین اطالعاتی فراهم می

ها، معموالً با استقبال فعاالن تجارت باشد. انتشار آگهی بر روی این گونه پرتالجو نیز می

 .شودو صنعت رو به رو می
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کند، قوی تر و همواره کسب اطالعات از مجموعه ای که در موضوع خاص فعالیت می

ل کنندگان این گونه اطالعات دقیق تر از جست و جوی عمومی در اینترنت برای دنبا

 .نمونه خوبی است www.gdo.ir هایی ماننداست. پرتال

هایی که در این بخش معرفی شد، نمونه ای از هزاران ایده دیجیتالی خوب برای ایده

کاربران خوب است که قصد دارند استارت آ پ موفقی را مدیریت و راهبری کنند. ایده 

ن بیزینس پلن نوشته شود و خالقانه راهبری شود، آ خوب، وقتی مکتوب شود و برای

ها ناموت بازدهی سرمایه گذاری را برای سرمایه ترین سرمایه، میلیونتواند با کممی

هایی دارد که باید به آن توجه کرد گذاران به همراه داشته باشد. فضای مجازی، قابلیت

 .و از آن ها به خوبی استفاده نمود

ان محترم و همراهان همیشگی سایت بهترین ایده، این سؤال پیش برای خیلی از کاربر

توان کسب و کار خوب در فضای مجازی راه اندازی هایی میآمده باشد که با چه ایده
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ایده بسیار  .کرد و با ثبت دامنه و انتخاب سرور مطلوب، این کسب و کار را به پیش برد

 است و هر چیز امکان دارد. 

های گفتار، به معرفی ایده ۱۰های خوب، از امروز در خی از ایدهاما برای معرفی بر

پردازیم که قطعًا دیجیتالی خوب برای راه اندازی کسب و کار برای کاربران ایرانی می

 بخشی از هزاران ایده طالیی در این عرصه می باشد. 

دهد که حتی بررسی پرونده تاریخ کارآفرینی دیجیتالی جهان در دو دهه اخیر نشان می

ها و بعضًا میلیاردها دالر، ارزش بازاری ها هم، توانسته است میلیونترین ایدهمسخره

 !ن اجازه داشته باشید بنویسیدآکاراکتر در۱4۰کسب کند. پرتالی که شما فقط 

(Twitter.com) ردم، کاالهای دست دوم خود را درآن به فروش برسانندیا پرتالی که م 

(donedeal.com). های ها، اهرمفقط خالق باشید و پشتکار داشته باشید. این

  .موفقیت در کارآفرینی دیجیتالی است

 

ها و های الکترونیکی رایگانی در اینترنت در اختیار عالقمندان است، به زبانکتاب -۳۱

ها، جمع شما این مجموعه رایگان را با حفظ حقوق قانونی آن موضوعات گوناگون. چرا

 آوری و به اشتراک نگذارید؟ 

ها دوست دارند کتاب الکترونیکی درباره موضوع خاص در اختیار داشته باشند، اما خیلی

ت بلد نیستند که در کجا باید این اطالعات را به زبان فارسی بدست آورد. شما این فرص

 !راه اندازی کنید و کاری  توانید کسبو میاید را شناخته
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، parsbook.org ،ketabnak.com ،irpdf.com ،fidibo.com هایی مانندسایت

takbook.com ،ketabesabz.com ها سایت فعال در این عرصه می نمونه ای از ده

 .های خوبی هستندباشد که ایده

 

های مختلف را در پرتال خود به صورت شرکت در زمینه ۲۰۰۰تصور کنید اطالعات  -32

 صفحه به زبان فارسی منتشر کردید.  ۲۰۰۰متنی و تصویری در 

گیرد و برای شما، صد درصد این محتواها مورد استقبال موتورهای جست وجو قرار می

 آورد. کاربر و مخاطب به همراه می
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های بهینه سازی سایت برای باشد و شیوههر اندازه این اطالعات غنی شده و حرفه ای 

موتورهای جست و جوی فضول وب را رعایت کرده باشید، مخاطب پذیری شما افزایش 

 .یابد. این راه ساده ای برای تولید محتوا و به اشتراک گذاری اطالعات استمی

هایی دانند که شرکت ایکس، پرتالها درباره شرکت ایکس اطالعات دارند. اما نمیخیلی 

های تحقیقاتی گوناگون برای برای کارآموزی و بورسیه تحصیلی به دانشجویان و پروژه

این اطالعات خاص را شما شناسایی و در دایرکتوری اطالعاتی خود  .عالقمندان دارد

 چرا که شما فرصت شناس دیجیتالی هستید!  .منتشر کنید

 

ها به آن توجه یلی از پرتالمهم این هست که شما بتوانید، موضوعات جالبی را که خ

های مختلف، در پرتال خود ارائه کنید. این ایده دیجیتالی ارزنده کنند، در دسته بندینمی

 .را در ذهن داشته باشید. دیلی فاینانس، ایده خوبی هست
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های صنعتی و بازرگانی مختلف کشور، درعرصه های گوناگون، اخباری دارند که سایت

گیرد، اما محتوای مهمی ها و کاربران مختلف وب قرار نمیگزاریمعموالً مد نظر خبر 

الن بانک، فالن مسابقه را برگزار اهستند که مناسب قشر زیادی از افراد است. مثالً فع

کند یا فالن کارخانه، اطالعات فالن ها حمایت میکند یا فالن شرکت، از فالن ایدهمی

دئو رونمایی از فالن دستگاه یا کتاب یا سرویس موضوع را در پرتال خود منتشر کرد یا وی

 جدید فالن مجموعه، منتشر شد. 

توانید در یک پرتال صنعتی یا تجاری دسته بندی کرده و منتشر کنید. ها را شما میاین

در بخش اول این سلسله مطالب، به اهمیت مجالت سبک زندگی دیجیتالی اشاره 

 .صصی هم داشته باشدتواند رویکرد تخاین مجله، می .کردیم

 

کنید. عنوان نکات کلیدی و ترفندهایی در زمینه ای خاص! هر زمینه ای که فکر می -۳۳

 خوبی برای یک وبالگ یا پرتال اطالع رسانی مخاطب پذیر است. چطور، خود را از حالت

deactive ر بفهمیم چه کسانی در یاهو مسنجر، ؟ چطودر فیسبوک خارج کنیم

invisible  سال پیش چطور بوده  ۱۵در  یک وب سایتچطور بفهمیم  ؟دارندتشریف

ترین ر بینندهچطور بفهمیم پ ؟مچطور، افراد را فالو کنیم و فالوور زیاد کسب کنی ؟است

 ؟شودهای تحصیلی ارائه میبورسیهچطور بفهمیم که کجا  ؟های وب کجاستسایت
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ود نان بربری در خانه درست شچطور می ؟های شغلی در فنالند کجاستن فرصتآخری

ها ها نمونه ای از میلیوناین… شود تارت توت فرنگی هلندی درست کردچطور می ؟کرد

توان در قابل ترفندهای جالب و جذاب و کوتاه، به موضوع جذاب و جالبی است که می

ندها ها دنبال نکات سریع هستند. دنیایی از ترفکاربران ارائه کرد. یادتان باشد که خیلی

توان در داخل یک سایت، دسته بندی کرد و ارائه نمود و از ها را میو حقه ای و مشاوره

 .نمونه خوبی است helpingyouonline.net ن، کار ایجاد کرد. سایتآ قبال

 

، tarfandha.net  ،tarfandestan.com ،ybbhelper.ir مانند هاییسایت

tarfandsara.ir وtaktarfand.ir   نمونه خروار سایت ترفند باز در اینترنت است مشتی

 .توان از آن به عنوان الهام بخشی، استفاده کردکه می
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های مختلفی در لباس پوشیدن و در هر زمان و مکان، شهروندان به آداب و سنت -34

غذا خوردن و مسافرت کردن و صحبت کردن و نوشتن و مسائلی از این دست، روی 

 شود! آورند و به قولی هر زمان، یک چیز مد میمی

و بررسی ها با کمک دوستانتان بحث نآ این مدها را شما در سایتی جمع آوری و بر روی

کنند و االن کنید. یعنی تولید محتوای عمومی برای کاربران عمومی که به ظواهر توجه می

ایده بدی هست؟ سبک زندگی  !هم شمارشان در اینترنت صدها میلیون نفر است

مد و  یهادیجیتالی مخصوص پوشاک و سالیق ملل راه اندازی کنید. بسیاری از شرکت

توجه کنید. مدل کسب و کار  vayable.comآمد. به تبلیغات به سمت شما خواهند 

 .ان را بررسی کنیدت دیجیتالی
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، نمونه موفق خوبی برای الهام گیری برای افرادی است که قصد دارند، vayableسایت 

 .ها را از افراد مختلف بگیرند و منتشر کنندها و سنتشبکه اجتماعی سلیقه

 

در موضوعات خاص. نرم افزارهای رایگان زیادی برای راه های الکترونیکی نجمنا -35

ینی کنید. هایی وجود دارد. از آن ها استفاده کنید و مخاطب آفراندازی چنین پرتال

 ه معنایی دارد برای یک کسب و کار؟ )از قدرتچمخاطب هم که می دانید 

wordpress.com غافل نشوید .) 
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نیز، webhost.com 000های متن باز. سایت فرصتی برای انتشار سایت با قابلیت

گیگا بایت، میزبانی رایگان  ۱٫۵سایت شما را که از طریق ورد پرس راه اندازی کردید، تا 

 خواهد کرد. 

برای راه اندازی یک فعالیت اینترنتی، این دو وسیله خودش، خیلی از نیازهای شما را 

 .ردبرطرف خواهد ک

 

های خود را در وبالگ یا پرتالی منتشر کنید. اگر شاعر هستید یا نویسنده، نوشته  -36

خیلی از ناشران یا روزنامه نگاران، از طریق جست وجو در وب، با نویسندگان و شاعران 

کنند. به شما گفتیم در هزار نکته باریک شوند و آن ها را دعوت به همکاری میآشنا می

 راه جهانی شدن در اینترنت، چند زبانه بودن است.  تر از مو! که
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خواهید اشعار شما یا کتاب و نوشته شما در اسپانیا نیز مخاطب داشته بنابراین اگر می

باشد و مورد استقبال ناشران اسپانیایی قرار بگیرد، استفاده از دوستانی که اسپانیولی بلد 

را به این زبان پر مخاطب ترجمه کنند، خالی توانند هر از گاهی مطالب شما هستند و می

 .از لطف نیست

 

های خود اگر به موسیقی عالقمند هستید و در نواختن یک ساز، تبحر دارید، قابلیت -37

را به صورت صوتی و ویدئویی در پرتال یا وبالگی در اختیار دیگر کاربران قرار دهید. این 

 .موسیقیایی شما به فعاالن صنعت موسیقیراهی است برای شناساندن توانمندی 

 

 

 

 

 

 

 ))ایندکس سایت علیرضا قربانی، موسیقی دان کشور
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های ایرانی و خارجی راه اندازی های سایتپرتالی برای باز تولید اخبار و گزارش -38

تواند باشد. در این پرتال، نرم افزارهای خبر خوان و راه اندازی کنید! ایده جالبی می

 .های خبری را معرفی و تبلیغ کنید و پورسانت بگیریدپایگاه

 

های شخصی! از سفر گرفته تا راه اندازی سایتی برای انتقال تجربیات و یافته -39

 .ها جالب است! ایده خوبی خواهد بودن برای خیلیآ موضوعات شغلی که دانستن

 

های مختلف دنیا، قابلیت نفر سراغ دارید که در زبان ۱۵شما مترجم زبان نیستید. اما  -40

های کم، ترجمه متون را در سطوح مختلف دارند. سایتی راه اندازی کنید و با هزینه

زبان به  ۱۵های ترجمه متون دانشجویان و افرادی که خواهان ترجمه متونی از این پروژه

 .زبان فارسی هستند را دریافت کنید

 

 مترجمین()سایت دنیای 
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اه اندازی شده ها پرتال موفقی که امروزه برای ترجمه آنالین ردر دراز مدت مانند ده

نمونه خوبی هست.   worldtranslators.netمد زایی کنید. سایتآتوانید دراست، می

شبکه مترجمین ایران با هدف ارائه خدمات الکترونیکی ترجمه توسط عده ای از 

و اساتید فن ترجمه دایر شده است. با گردآوری مجموعه   ITمتخصصین ایرانی صنعت

های تخصصی و غیر تخصصی ای از بهترین مترجمین داخلی و خارجی در تمام زمینه

بستری برای ارائه خدمات مطمئن، سریع و با کیفیت ترجمه در هر نقطه ای از این کره 

 خاکی که تحت پوشش شبکه اینترنت باشد فراهم نموده است. 

انتخاب زمان تحویل ترجمه، کیفیت و نیز امکان برقرار نمودن ارتباط مستقیم با  امکان

 .مترجم از امکانات ویژه سیستم، می باشد. این ایده خوبی هست

 اگر شما هم ایده جالبی دارید به ما معرفی کنید.
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