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 ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران )پولساز(

ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده    ای برای تولید محتوا هستید، بهتر است بدانید که اگر دنبال ایده 
 .سازی کنید، راه موفقیت شما تقریبا هموار است ها را پیادهزیاد هستند و اگر بخواهید یکی از آن  در ایران

و اگر یک تیم قوی داشته باشید که هرکدام    کنیم، تماماً در ایران اجرا نشده هایی که در ادامه معرفی می ایده  
 .د و موفقیت چشمگیری برسید توانید به سوها را پیاده سازی کنند و پیش ببرند، می از این ایده 

های ناب اجرا نشده اقدام  سازی این ایده توانید برای پیادهریزی منظم می با هدف گذاری درست و برنامه  
را شروع کنید. بنابراین مطالعه این مطلب به افراد فرصت    خود  راه اندازی کسب و کار اینترنتی  کرده و

درست و حسابی در ایران هستند، به شدت توصیه میشود. پس بروید   ایده کسب و کار   طلبی که به دنبال
 .در ایران کدام اند  اجرا نشدهایده های ناب  در ادامه مطلب ببینید که

 ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران کدامند؟ 

در ایران هستید، حتما این قسمت را به دقت مطالعه بفرمایید چرا که    ایده های ناب اجرا نشده   اگر بدنبال 
بهتر    را دارید  راه اندازی فروشگاه اینترنتی   نکات مهمی را در اختیار شما قرار خواهد داد. ابتدا اگر قصد 

ضمن اینکه این نکته را باید   .های فروشگاه اینترنتی با خبر باشیداست از هزینه راه اندازی سایت و ایده 
توان از آن استفاده  جرا شده باشد، به این معنا نیست که دیگر نمی اگر ایده ای در ایران ا  یادآور شد که 

  .کرد

اند؛ چرا که ممکن است  سازی، چندان موفقیتی به دست نیاورده ها هستند که با وجود پیاده بسیاری از ایده
یمه کاره رها  تیمی که این ایده را پیاده کرده اند در وسط راه دلسرد شده باشند یا به دلیل مشکالتی، ایده را ن 

ها کار  ای و حساب شده روی این ایده اگر بخواهید به صورت حرفه   و دیگر پیگیر آن نباشند. پس  کرده
 .کنید، قطعاً موفق خواهید شد

 راه اندازی فروشگاه اینترنتی برای محصوالت اشتراکی1.

ن روش محصوالتی که  رسد. در ایبعد از انتخاب نام کسب و کار، نوبت به ارائه محصوالت اشتراکی می 
های ماهیانه یا سالیانه به  کنیم را به صورت یک پک و در قالب اشتراکای خرید می ما به صورت دوره 

 .کنیممشتری ارائه می 

های  توان اشتراک کنیم، می ها استفاده می ای از آن طور مثال برای لوازم بهداشتی که ما به صورت دورهبه 
لوازم پک  و  کرد  تهیه  به صرفه   ماهیانه  و  کمتر  قیمتی  با  را  نمونه بهداشتی  کرد.  تهیه  از  تر  دیگر  ای 

و ... است که به دلیل باال بودن قیمت دالر،   Moz   ،Alexa  محصوالت اشتراکی، أنواع ابزار سئو مانند 
 .به صورت اشتراکی در اختیار وبمستران قرار میگیرد 

 سایت تعویض و فروش وسایل گیمینگ 2.

چیز به اندازه وسایل و ابزارهایشان مهم نیست. با توجه به قیمت باالی ابزارهای گیمینگ    برای گیمیرها هیچ 
از طریق   کسب درآمد   و تمایل به خرید لوازم کارکرده، این فرصت خوب برای شما به وجود آمده که با 
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های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده  این شانس را داشته باشید که از ایده فروش لوازم کارکرده گیمینگ،  
، بستری برای گیمیرها ایجاد کنید تا لوازم مورد  Gameflip  در ایران استفاده کنید. همانند سایت جهانی

 .نیاز خود را در آن خریداری کنند یا به فروش برسانند 

 های آموزشی نقد و بررسی دوره 3.

های آموزشی مربوط  های زیادی هستند که دوره ها، سایت با جستجو در اینترنت خواهید دید در انواع زمینه 
ار زیادی هستند که قبل از خرید دوره آموزشی، دوست دارند نظرات دیگر  اند. افراد بسیبه آن را تهیه کرده 

دانشجویان دوره را بدانند و برای انتخاب دوره مناسب تردیدی نداشته باشند. با راه اندازی یک سایت در  
های آموزشی، می توانید به مرجعی برای انتخاب بهترین دوره آموزشی تبدیل  زمینه نقد و بررسی دوره 

 .د شوی

توان درآمدزایی کرد؛ اما یک روش بسیار خوب برای کسب درآمد در این روش با استفاده از تبلیغات می 
از اینترنت استفاده از سیستم همکاری در فروش آنالین است. در این روش، شما میتوانید برای بررسی  

محصوالت آنها را به عهده  های آموزشی پیشنهاد همکاری داده و تبلیغ  های آموزشی مختلف، به سایت دوره
 .بگیرید 

 سایت فروش گوشت، مرغ و ماهی 4.

تواند مشتریان زیادی داشته باشد زدن سایت فروش  ایده جدیدی که با توجه به اهمیت مواد خوراکی می 
گوش، مرغ و ماهی است. اگر بتوانید محصوالت با کیفیتی برای مشتریان ارسال کنید و برای نگهداری و  

های  اید. نمونه سایت سازی در ایران پیدا کردهالعاده برای پیاده نداشته باشید، یک ایده فوق ارسال مشکلی  
 .است Freshtohome   اند سایت خارجی که این ایده را پیاده کرده

 های اجاره لباسسایت 5.

تی اجرا نشده و برای کسانی که به دنبال ایده های کسب و کار اینترنتی  این ایده در ایران هنوز توسط سای 
 .تواند ایده جالبی باشد اجرا نشده هستند، می 

دهد از  هایی که اجاره می است که عمده لباس Flyrobe   کند نمونه خارجی که در این حوزه فعالیت می 
 .کشاند ندهای خاصی هستند که مشتریان را به سمت خود میبر

 شبکه اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات سفر 6.

گذارند. برای چنین  های اجتماعی به اشتراک می افراد زیادی هستند که تجربیات سفر خود را در شبکه
اینستاگرامی هستند، می  اینفلوئنسرهای  ه اجتماعی طراحی کرد که تنها  توان یک شبکافرادی که عموماً 

 .است اجرا کرده  Tripoto  مختص افرادی باشد که به سفر عالقه دارند. نمونه خارجی این کار را سایت 

 فروش خشکبار بدون واسطه 7.
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ها به غیر از خشکبار محصوالت دیگری هم به  های زیادی وجود دارد اما این سایت در این زمینه سایت 
 .ن باعث شده آنطور که باید در این حوزه موفق نباشند رسانند که همیفروش می 

تری  های مناسب کنید بهتر است تنوع محصوالت خود را باالتر ببرید و قیمت اگر در این زمینه فعالیت می
  .توان به دو روش انجام داد نسبت به رقبا داشته باشید. این کار را می 

اینترنتی راه  ابتدا می  • به فروش  شود خودتان یک فروشگاه  اندازی کنید و محصوالت را در آن 
  .برسانید 

ای داشت. در واقع در روش دوم،  های واسطه توان به عنوان واسطه عمل کرد و فروش دوم می  •
 .میتوانید به نوعی از سیستم همکاری در فروش یا بازاریابی وابسته استفاده کنید 

 های مستعد در بازار سهام شناسایی سهام 8.

توان  حال حاضر کمتر کسی را می یکی از بازارهایی که همیشه عالقمندان زیادی داشته بورس است. در  
  .گذاری ندانسته باشد گیری بورس را فرصت مناسبی برای سرمایه اوج  ۹۹دید که در سال  

های  های اینستاگرامی زیادی هم بودند که از این شرایط استفاده کردند و تحلیل ها و پیج در همین بین سایت 
  .دادند قرار می   خود را در اختیار کاربران

 .توان عالقمندان به بورس را به سمت خود کشاند شرایطی با راه اندازی سایت می در چنین 

 های متصل کننده طراحان گرافیک به کارفرماسایت 9.

جای یک سایت که مخصوص اتصال کاربران به طراحان گرافیک باشد در ایران خالی است. یکی از  
اه اندازی سایتی اختصاصی برای طراحان گرافیک  های کسب و کارهای اینترنتی اجرا نشده در ایران، رایده

 .است پیاده کرده Coroflot  است. نمونه خارجی این ایده را سایت 

 راه اندازی یک پلتفرم خاص برای نظردهی کاربران10. 

همه به دنبال نقاط قوت و ضعف محصوالت و کسب و کارها هستند. پس راه اندازی یک سایت برای نقد  
خریداران دوست دارند از نظرات   .تواند با استقبال خوبی رو به رو شود کارها می   و بررسی این کسب و 

یا   بهترین کاال  تا بتوانند  تقاضا استفاده کنند،  و تجربیات دیگران در استفاده کردن از محصوالت مورد 
ریزی کرد    محصول را خریداری کنند. این ایده فعالً در ایران پیاده نشده است اما اگر درست ایده را طرح 

 .گیرد مورد استقبال کاربران قرار می 

 سایتی اختصاصی برای شعبده بازی 11.

اند؛ ها فعالیت داشته کاربران بسیاری هستند که به شعبده بازی عالقه زیادی دارند. در این زمینه برخی سایت 
مینه فعالیتی را شروع  ها اگر با قدرت در این زاما چندان با قدرت کار را شروع نکردند و مثل مابقی ایده 

 .توانید خیلی سریع موفق شوید کنید می 
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 نویسیراه اندازی سایت فریلنسری در زمینه برنامه 12.

ها فقط مختص به  کنند. البته این سایت های ایرانی هستند که فریلنسرها را به کارفرمایان متصل می سایت 
شود اگر سایتی باشد و  اند. چقدر خوب میته ها به فعالیت پرداخیک موضوع خاص نیستند و در همه زمینه 

 .های آزاد کار یا فریلنسر را به کارفرما متصل کند نویس تنها برنامه 

 نقد و بررسی محصوالت دیجیتال 13.

های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران نقد و بررسی کردن محصوالت دیجیتالی  یکی دیگر از ایده 
توان این  طلبد که با تولید کردن محتوایی با کیفیت می بان خاص خود را می است. این حوزه فعالیتی مخاط

 .مشتریان را به دست آورد 

توان با یک پیج اینستاگرامی یا یک  سایت ندارید. این کار را می سازی این ایده حتماً نیاز به وب برای پیاده 
بر و  نقد  برای  دیجیتالی  بهترین محصوالت  داد.  انجام  یوتیوب  کامپیوتر و…  کانال  تبلت،  رسی گوشی، 

البته سایت  ایده هستند.  ارائه  هایی هم روی  به کاربر  کیفیتی  با  باید محتوای  آنجور که  اما  ها کار کردند 
 .ای روی آن کار کند قطعاً نتیجه خوبی خواهد داشت کنند. پس اگر تیمی به صورت حرفه نمی 

 های همکاری در فروش راه اندازی سایت 14.

رسانند،  ها محصوالتی که به فروش می وش اینترنتی باید این موضوع را دانست که برخی سایت در نکات فر 
رسانند  ها تنها یک واسطه هستند که محصوالت یک سایت را به فروش می محصوالت خودشان نیست و آن 

 .دهند و از این فروش درصدی را به خود اختصاص می 

شاید   .تنها پیدا کردن یک اسم نیست و ایده بسیار مهم است  نکات مهم در راه اندازی فروشگاه اینترنتی 
سازی کرد و به سرعت هم به کسب درآمد برسد همین راه اندازی  شود در ایران پیادهای که می بهترین ایده 

 .مکاری در فروش استسایت ه 

ها و مشکالتی  های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران دچار چالش در گذشته برای راه اندازی ایده 
ها هنوز اعتماد کافی را نداشتند و محصولی را  بودیم، در بسیاری از موارد مشتریان برای خرید از سایت 

 .کردند خرید نمی 

ها از محصوالت و خدماتشان باعث شده که  های اینترنتی و پشتیبانی آن اما امروزه با بیشتر شدن فروشگاه 
 .دهند دیگر شرایط سابق وجود نداشته باشد و افراد به راحتی خریدهای خود را به صورت اینترنتی انجام می 

در حال حاضر با باال رفتن اعتماد کاربران و تنوع باالی محصوالت فرصت مناسبی برای کسانی که به  
خواهید  ل ایده فروشگاه اینترنتی هستند به وجود آمده که بتوانند فروشگاه خود را راه اندازی کنند. اگر می دنبا

را دریافت و   فروشگاه اینترنتی   مجوزهای الزم برای راه اندازی   یک فروشگاه اینترنتی داشته باشید باید 
 .کارتان را شروع کنید 

 های آموزشی راه اندازی سایت 15.
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اند. اگر در یک زمینه  های قوی و خوبی روی بحث آموزش کار نکردهها سایت هنوز در بسیاری از زمینه 
ند آموزش  توانید به خوبی به افرادی که به این تخصص عالقمند هست کنید می خاص تخصص دارید و فکر می 

 .دهید، یک سایت راه اندازی کنید 

 ریزی سوپرایز کردن افرادبرنامه 16.

ای به ذهنتان نرسد یا وقتی  شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید دوستی را سوپرایز کنید اما ایده 
ها دوستتان  ن برای این کار نداشته باشید. حال فرض کنید سایتی وجود داشته باشد و شما با درخواست از آ

 .تواند جذاب باشد را با یک ایده ناب و جدید سوپرایز کنید. چقدر این کار می 

توانید این ایده را پیاده کنید و عالقمندان زیادی را به سمت خود بکشانید.  پس با راه اندازی یک سایت می 
 .این کار را بهتر است برای تمامی سنین مد نظر داشته باشید. چون افراد ممکن است در هر سنی باشند 

 سایت خشکشویی آنالین17.

ده خشکشویی آنالین است. در شهرهای بزرگ که افراد به  یکی از ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نش
کنند، این ایده احتماالً با استقبال خوبی مواجه شود.  زیاد وقت کافی برای نظافت منزل پیدا نمی دلیل مشغله

 .ها واگذار کنید های مختلف هستند قرارداد ببندید و سفارشات را به آن هایی که در محلهبا خشکشویی 

 نتیجه گیری 

اینترنتی اجرا نشده اند و از طرفی در دنیایی زندگی میکنیم که    ایده های کسب و کار  ایران بسیار  در 
بسیاری از مشاغل اشباع شده اند پس افراد زیادی بدنبال »ایده های ناب اجرا نشده اند«! ضمن اینکه همیشه  

نالین و چه در فضای آفالین  هم نیاز به یک ایده ناب برای راه اندازی یک کسب و کار، چه در فضای آ 
تمام آن چیزی که شما به آن نیاز دارید، اراده و بیزینس مدل مناسب و در راستای اهداف دراز   .نیست 

 .مدت شما است 
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