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 از آمازون  هی بدون سرما ییدرآمدزا یکسب درآمد از آمازون؛ آموزش روش ها

آیا درمورد کسب درآمد از آمازون بدون سرمایه چیزی شنیده اید؟ چگونه از آمازون کسب درآمد کنیم؟  
در جهان، سایت آمازون است. به همین   فروشبهترین سایت های همکاری در   ترین و شدهیکی از شناخته 

خواهند درزمینهٔ بازاریابی و  های افرادی است که می یکی از هدف  کسب درآمد از آمازون  دلیل است که 
 .مراتب باالیی برسند و کسب درآمد بیشتری داشته باشند فروش به 

راحتی  ها، ازجمله خرید فروش، به دانید، در دنیای امروز، با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از کارکه میچنان 
جویی شود؛ بنابراین؛  و در منزل قابل انجام است. این موضوع باعث شده که در وقت و انرژی افراد صرفه

کسب درآمد    کهطوری اند. به های اخیر عده زیادی از مردم به این نوع از خریدوفروش روی آورده در سال
در بین   کسب درآمد از یوتیوب   های مختلفی مثل کسب درآمد از سایت آمازون یا حتیاز روش  با گوشی

 .مردم بسیار محبوب شده است 

با برخی ویژگی  آنالین  نیاز به   کسب درآمد  ها مثل ایجاد توسعه و گسترش در بحث خریدوفروش  بدون 
های بزرگ  دهد که بتوانند به کمک برخی سایت سرمایه اولیه، به فروشندگان و بازاریابان این امکان را می 

 .ازون به کسب درآمد اینترنتی بپردازند و معروف مثل آم

اگر بخواهید از طریق سایت آمازون کسب درآمد کنیم الزم است که قبل از هر چیزی در مورد آمازون  
 !برسید  کسب درآمد دالری بدانید. پس »آموزش کامل کسب درآمد از آمازون« را از دست ندهید تا به 

 درباره آمازون 

آمازون چیست؟ سایت بزرگ و   بدانیم  باید  ابتدا  کنیم،  درآمد  آمازون کسب  از  بدانیم چگونه  اینکه  برای 
در هنگام شروع به    که امروزه کمتر کسی در جهان وجود دارد که نام آن را نشنیده باشد، آمازون  معروف

  مرورزمان به حدی رشد پیدا کرد که و به   دوم بودهای دستسایت کوچک فروش کتاب کار، تنها یک وب 
  1.7میلیون بازدیدکننده، بیش از    200فروشی دنیا با بیش از  ترین سایت خرده عنوان بزرگ اکنون به 

توانید همکاری  شما هم اگر به فکر درآمدزایی از این سایت بزرگ هستید، می  .تریلیون دالر ارزش دارد 
 .در فروش آمازون را آغاز کنید 

ین نیست. این مجموعه بزرگ در استودیوی آمازون به  جالب است بدانید که آمازون فقط محل خرید آنال
 Whole میلیارد دالر  13با پرداخت    پردازد. این شرکت همچنین های تلویزیونی می تولید فیلم و برنامه 

Foods  عالوه بر این آمازون مالک .را خرید و وارد تجارت مواد غذایی شد  Zappos, IMBD, 
Audible, Goodreads و Twitch.tv  هست نیز. 

تنها به مشتریان در خرید کمک بسیاری کرده؛ بلکه  ارائه توسط این شرکت، نهاین تنوع در محصوالت قابل
کسب درآمد در    راحتی حتی بهباعث شده تا فروشندگان نیز بتوانند با این روند رو به رشد همراه شوند و به 

 .بپردازند  خانه

 کسب درآمد از تلگرام : حتما بخوانید 

 نکته مهم در خریدوفروش از طریق آمازون 
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ریدوفروش از طریق آمازون صحبت  خ  میخواهیم در مورد   آموزش کامل کسب درآمد از آمازون   در شروع 
دانید آمازون یک مجموعه بسیار  طور که می کنیم پس آموزش فروش در آمازون را تا آخر بخوانید. همان 

بزرگ است و افراد زیادی در این مجموعه در حال فعالیت و درآمدزایی از طریق این سایت هستند. نکته  
 .محصوالت است بسیار مهم در مورد خریدوفروش در آمازون قیمت 

شده آن  اگر قرار است محصوالتی را از طریق آمازون به اشتراک بگذارید، باید طوری باشد که قیمت تمام 
به دلیل باال بودن شدت رقابت در آمازون، باال بودن قیمت   .برای مشتری باالتر از سایر رقبای شما نباشد 

 .محصول شما نسبت به رقبا باعث کاهش فروش شما خواهد شد

عالوه بر آن سعی کنید محصوالتی باقیمت کم بفروشید تا بتوانید با فروش تعداد زیاد، سود زیادی کسب  
کنید. طبق تجربیاتی که تاکنون در مورد کسب درآمد از سایت آمازون وجود داشته است، کسانی که در  

 .نخواهند شد   این سایت به دنبال فروش محصوالتی باقیمت زیاد هستند، موفق به کسب سود چندانی

 کسب درآمد برای نوجوانان: این مطلب را از دست ندهید 

 روش های کسب درآمد از آمازون 

 

زیاد   روش های کسب درآمد از آمازون   با آمازون به شدت متنوع است. خوشبختانه انقدر  ایده کسب و کار 
ایط خودتان یکی از این ایده های کسب و کار را انتخاب و شروع  توانید با توجه به شراست، به راحتی می 
 .به درآمدزایی کنید 

ای برای فروش نیاز دارد و برای بعضی دیگر نیازی به سرمایه  ها به سرمایه برای برخی از این شیوه 
قبل از    نیست. موضوعی که در مورد کسب درآمد در آمازون حائز اهمیت است، این است که شما باید 

 .های مختلف بررسی کنید روع به کار حتماً آمازون و شرایط آن را از جنبه ش
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کند تا سود بیشتری  به شما کمک می   مزایای همکاری در فروش   تحقیق درباره کسب درآمد از آمازون و
 .کسب کنید و متحمل هیچ ضرری نباشید 

 FBA آمازون 

بندی و ارسال  تمام اعمالی مثل بسته   است. در این روش  FBA یکی از روش های کسب درآمد از آمازون 
محصول یا هرگونه خدمات مربوط به مشتری بر عهده آمازون است و تنها کاری که شما باید انجام دهید،  

هده آمازون خواهد  بعدازآن تمامی وظایف دیگر بر ع .ارسال محصوالتتان به انبار محصوالت آمازون است
 .بود 

این روش همکاری برای افرادی مناسب است که تعداد محصوالتشان زیاد است و استفاده از این خدمات  
اگر تعداد محصوالت شما زیاد نیست، بهتر است خودتان   .صرفه خواهد بود بهها مقرون آمازون برای آن 

های  ر این صورت ملزم به پرداخت هزینه در غی .بندی و ارسال برای مشتری را به عهده بگیریدبسته 
 .شود سنگینی خواهید شد که باعث ضرر شما می 

Private Lable 

 private lable روش دیگر درآمدزایی و بهبود کیفیت کار در آمازون این است که محصوالت خود را
طور  کند به ک می که به شما کم  کنیددار می شما محصوالت خود را مارک   کنید. درواقع با انجام این کار

کامل، به لیست محصوالت خود دسترسی داشته باشید و هر زمان که نیاز بود در محصوالت خود تغییر  
 .ایجاد کنید 

ها این شانه شکایت  برای مثال محصول شما یک شانه است و برخی از مشتریان شما از بعضی ویژگی
 private lable با  ن آن راحت نیست. شماگویند که دسته شانه برای در دست گرفتاند. مثالً می کرده

کسب درآمد از    شبیه توان  این کار را می . توانید محصوالت خود را تغییر دهید کردن محصوالت خود می 
توانید  های مشتریان به محصوالت خود می یز با چک کردن بازخورد دانست. در اینستاگرام ن اینستاگرام

 .های نامناسب آن را اصالح کنید ویژگی 

Retail Arbitrage 

است. این روش در حقیقت به   Retail Arbitrage های مؤثر در کسب درآمد از آمازونیکی از روش 
  .التری به فروش برسانید این معنا است که شما کاالیی را باقیمت کم خریداری و باقیمت با 

کنند. در این روش  کنند، از این روش استفاده می بسیاری از افرادی که از طریق آمازون درآمدزایی می
 برای مثال افرادی که از این روش درآمدزایی  .های اضافی را حذف کنید بهتر است هزینه 

ای است که شما نیازی به حضور در فروشگاه و خرید  گونه ها نحوه عملکرد به در بعضی از خریدوفروش 
اما برای روش  انبار آمازون ندارید؛  انتقال آن به  یا  منظور کاهش  به  Retail Arbitrage محصول و 

محل زندگی   Walmart هایی مثل صورت حضوری به فروشگاه دهند که به ها افراد ترجیح می برخی هزینه 
های موردنظر خود را با صرف هزینه کم خریداری و سپس باقیمت باالیی در آمازون  روند و کاال خود می 

 .رسانند به فروش می 
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بسیاری از فروشندگانی که به کسب درآمد از آمازون مشغول هستند، کاالی خود را از چین خریداری و  
ونقل محصوالت از چین به انبار  بدانید که هزینه حمل بهتر است   .رسانند از طریق آمازون به فروش می

شود که برای این روش، خرید محصوالت خود را  به همین جهت توصیه می  .آمازون، هزینه باالیی دارد 
 .صورت حضوری انجام دهید به 

داشته  توانستهزوجی اظهار  این روش  به کمک  درآمدی در حدود یکاند که  به  میلیون دالر در سال  اند 
بازی  .رسند ب زوج  می این  کم  باقیمت  را  ویدیویی  فروش  های  به  آمازون  در  زیاد  باقیمت  و  خریدند 

 .نیز ممکن است  کسب درآمد از بازی  که مشاهده کردید به کمک آمازون حتیچنان . رساندندمی 

 ی در انبار همکار

این کار نیازی به   .توان به همکاری در انبار اشاره کرد از دیگر روش های کسب درآمد از آمازون می 
توانید برای اموری مثل  های آمازون نزدیک است می اگر محل زندگی شما به انبار  .ای ندارد هیچ سرمایه 

های تحویل و یا حتی  ازی یا ایستگاهتحویل کاال و جداسازی محصوالت در مراکز تحویل کاال، مراکز جداس
 .در مراکز سرویس به مشتری مشغول به همکاری با آمازون شوید 

 تحویل کاال 

در سیستم کاری فروشگاه اینترنتی آمازون، نوعی تحویل کاال وجود دارد که کاال را در همان روز سفارش  
ها  زیاد است، آمازون برای تحویل کاال ها در آمازون بسیار که سفارش دهند. ازآنجایی به مشتری تحویل می 

 .های کمکی زیادی نیاز دارد مخصوصاً نوع تحویل سریع، به نیرو 

شوید که برخی از مردم عادی کاالی شما را تحویل  حال از آمازون خرید کرده باشید متوجه می اگر تابه 
کمکمی به  شما  و  می  primeAmazon   دهند.  شوید  کار  به  مشغول  کاال  تحویل  درزمینهٔ  توانید 

 .درآمدزایی کنید 

 FlexAmazon  کنددالر پرداخت می  25تا   18برای هر ساعت کار مبلغی در حدود  در حال حاضر .
برای این کار فقط کافی است اپلیکیشن را نصب کنید و بعد به چند سؤال پاسخ دهید؛ بنابراین؛ اگر یک  

ای  بدون هیچ سرمایه اولیه راحتی از این طریق توانید به اعتماد و یک گوشی هوشمند دارید، می ماشین قابل
 .کسب درآمد از آمازون را آغاز کنید 

 کسب درآمد از منزل 

قبل از هر چیز باید بدانید که این روش برای همه افراد در دسترس نیست و فقط افرادی که در مناطق  
  .توانند از این روش برای درآمدزایی استفاده کنند کنند، می خاصی زندگی می 

توانید در منزل به همکاری با آمازون بپردازید. عالوه بر این آمازون  ی است که شما می اگونه این روش به 
توانید برای کار  تنها در صورت داشتن آن شرایط می   برای این نوع درآمد شرایطی را تعیین کرده است که

 .از منزل آمازون اقدام کنید 
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وجو برای این کار را با  توانید جست ا می شم .دالر به ازای هر ساعت کار است  20پایه حقوقی این روش  
ای است که شما  گونه وقت یا دائمی انجام دهید. این کار به صورت نیمه توجه به شرایط و محل زندگی به 

توانید از این  رسانی کنید و یا اگر دارای سابقه فنی و واجد شرایط هستید می ها خدمت توانید به مشتری می
 .ارکنید طریق در آمازون شروع به ک

 افیلیت مارکتینگ 

سایت یا صفحه با  های همکاری با آمازون افیلیت مارکتینگ است. اگر شما دارای یک وب از دیگر روش 
صورت یک افیلیت مارکتر با آمازون به همکاری بپردازید. در این روش  توانید به بازدید باال هستید، می 
 .پردازید ، به بازاریابی برای سایت بزرگ آمازون می سایت خود های وابسته در وب شما با قرار دادن لینک 

لینکی که شما در وب  به کمک  نفر  بار که یک  دادههر  آمازون خرید کند، شما  سایت خود قرار  از  اید 
کند که در  کسب درآمد از آمازون به این روش به شما کمک می  .توانید کمسیون خود را دریافت کنید می

 .نه خرید را دریافت کنید درصد هزی 8.5تا   4هر خرید 

هرچه بازدید از صفحه    های پربازدید دارند؛ زیراسایت این طریق درآمدزایی مناسب افرادی است که وب 
ها درنهایت منجر به افزایش  شما بیشتر باشد، احتماالً خرید از آمازون نیز بیشتر خواهد بود که همه این 

های مالی علیه ایران، استفاده از  ر است که با توجه به تحریم ذکالبته این نکته هم قابل  .شوددرآمد شما می 
 .توجهی برای ایرانیان ندارد این روش درآمد قابل 

 انتشار کتاب الکترونیکی 

ای  توانید، حتی بدون صرف هیچ هزینه های مختلفی می طور که تا اینجا شاهد بودید از طریق روش همان 
  .های الکترونیکی است ها انتشار کتاب دیگر از این روش به کسب درآمد از آمازون بپردازید. یکی 

این در حالی است که افراد  .رسدنشر یک کتاب در نگاه اول کمی سخت یا حتی غیرممکن به نظر می 
 .مند هستند شده و منتشرشده در آمازون بسیار عالقه های الکترونیکی نوشته زیادی هستند که به کتاب 

توانند به کمک این روش به میزان تخصص خود در این  القه زیادی دارند، می افرادی که به نوشتن کتاب ع
صفحه نیستند و    100های موجود در این بخش بیش از  اکثر کتاب   حیطه بیفزایند. جالب است بدانید که

 .ها برای اکثر مخاطبان آسان استخواندن آن 

های  تواند از طریق نوشتن و انتشار کتاب می ای است که هرکسی  گونه ها به عالوه بر این شرایط کیفیت کتاب 
های خود بپردازد؛ بنابراین؛ اگر از دسته افرادی هستید که به  الکترونیک به درآمدزایی و افزایش توانایی 

 .توانید از این طریق درآمدزایی کنید صورت خالقانه عالقه دارید، می نوشتن به 

Mechanical Turk 

Mechanical Turk توانید درآمد کسب کنید. این روش  گذاری است که به کمک آن می ایه یک بازار سرم
ها نیست و درواقع این  دهید که یک کامپیوتر قادر به انجام آن درآمدزایی شما درواقع کارهایی را انجام می 

 .روش مرز جداکننده بین انسان و کامپیوتر است 
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 .ی که قرار است انجام دهید، راحت است مزیت اصلی این روش کسب درآمد از آمازون، این است که کار
درست است مبلغی   .سازی تصویر بپردازیدبندی و شخصیها، رونویسی، طبقه شما باید به واردکردن داده 

کنید، چندان زیاد نیست؛ اما کاری که قرار است انجام دهید، کار بسیار  که در قبال انجام این کار دریافت می 
 .ای است ساده

 ساز ست فروش محصوالت د

دست  آمازون فروش محصوالت  از  درآمد  های کسب  است. شما می ازجمله روش  بر  ساز  توانید عالوه 
 HandmadeAmazon   ساز خود را از طریق تسلطی که بر بازار آمازون دارید، محصوالت دست 

  .در رقابت است  eBay و  Etsy های بزرگی مثلبفروشید. آمازون در این روش با بازار 

کنید،  ساز خود از طریق آمازون کسب می الزم است بداند که سودی که از راه فروش محصوالت دست 
 .ها به دست آورید توانید از طریق دیگر بازار بسیار بیشتر از سودی است که می 

 هافروش طرح 

یکی دیگر از روش های درآمدزایی که قرار است در این مقاله به آن بپردازیم، کسب درآمد از طریق  
شرت را به برای تاجران این زمینه ارسال کنید  توانید یک طرح تی فروش طرح است. در حقیقت شما می 
 .ها بپردازید و از طریق آمازون به هم کاری با آن 

و یا    های خالقانه ایجاد کنندطرح   توانند ای افرادی مناسب است که می این نوع کسب درآمد از آمازون بر
  .هایی را ارائه دهند هایی، چه طرح دانند چه زمانی و در چه فصل کسانی که می 

هایی مرتبط با این  های سیاسی فروش طرح برای مثال در زمان انتخابات ریاست جمهوری و یا جنبش 
 .تواند منجر به درآمدزایی شود ؛ یک طرح خالقانه در زمان درست می ؛ بنابراینفصل افزایش خواهد یافت

 دوم تحویل اجناس دست 

دوم خود را به آمازون تحویل دهید و در مقابل آن کارت هدیه دریافت  توانید وسایل کهنه و دست شما می 
های  شده یا حتی کتاب دهها و وسایل استفابازی توانید با تحویل دادن وسایلی مثل اسباب کنید. از این طریق می 

 .دوم، کارت هدیه دریافت کنید دست 

دهد. زند و بر طبق آن به شما کارت هدیه تحویل می دهید را آمازون تخمین میارزش وسایلی که تحویل می
عکس گرفتن از اجناس  توانید بدون نیاز به برای شما این است که می  Amazon Trade-In  مزیت روش

 .شده خود را به فروش برسانید دوم و استفادهاجناس دست و تبلیغ برای فروش، 

 ثبت نظرات 

است.   Amazon Vine توانید درآمدزایی کنید، روشهایی که به کمک آن در آمازون می یکی از روش 
توانید با ارسال بازخورد و نظر خود  اگر شما در این قسمت مجموعه آمازون عضویت داشته باشید، می 

 .یک محصول رایگان دریافت کنید نسبت به یک محصول،  
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طور مداوم در مورد محصوالت  دقت داشته باشید که دسترسی به این قابلیت تنها برای افرادی است که به 
می  تجربه نظر  و  اشتراک  دهند  به  دیگران  با  آمازون  در  را  از محصوالت  استفاده  هنگام  در  های خود 

 .گذارند می

 خدمات از طریق آمازون 

های جالبی برای  توان به خدمات اشاره کرد. آمازون ایدهای کسب درآمد از آمازون می از دیگر روش ه
 .رسانی به مشتریان است ها خدمت درآمدزایی به کار گرفته است. یکی از این ایده

لوله  مثل  افرادی هستید که در کارهایی  از دسته  داریداگر شما    توانید از طریق ، می کشی و... مهارت 
Amazon Services   ،نظیر خدماتی  به  شما  زندگی  محل  نزدیکی  در  کسی  اگر  کنید.  درآمدزایی 

توانید  کند و می کشی، خدمتکار، نظافت منزل و... نیاز داشته باشد، آمازون شما را به آن فرد متصل می لوله 
 .برای ارائه خدمت و درآمدزایی از این طریق اقدام کنید 

 کسب درآمد در حین سفر 

ایش مینیمالیسیتی عده زیادی از مردم اقدام به فروش خانه و دارایی خود کردند تا بتوانند  از زمان آغاز گر
توانند در  کنند. می های سیار استفاده می عنوان خانه ها بهیک کاروان یا ون تهیه کنند. مردم از این کاروان 

 .خواهند، سفر کنند حال به هرکجا که می ها زندگی کنند و درعین آن

توانند تحویل  کند. چنین افرادی میعنوان منبعی برای درآمدزایی نگاه می زون به این افراد به شرکت آما
 .کاالی مشتریان را بر عهده بگیرند و در حین سفر خود این محصوالت را به مشتری تحویل دهند 

ری  کاتوانید بر اساس زمان کار و میزان اضافه شود و شما مینامیده می  CamperForce  این روش 
 .خود از آمازون پول و مزایا دریافت کنید 

 کار در مناطق مختلف 

ای  ای که کاربران ایرانی آمازون باید به آن توجه داشته باشند این است که آمازون هیچ انبار و شعبه نکته 
فقط از طریق روش  ایرانی  ندارد. کاربران  ایران  دیگر  در  یا فروش از طریق  اینترنت  به  های وابسته 

 .توانند به کسب درآمد از آمازون بپردازند ا مثل چین می هکشور 

 کسب درآمد کلیکی : همچنین بخوانید 

amazon mechanical turk  چیست؟ 

می باشد که به دارندگان کسب و    جمع سپاری  بازاری زیر نظر شرکت آمارون ایت که مبتنی بر وب و  
کار اینفرصت را می دهد که با استفاده از نیروی انسانی کار هایی که سیستم های کامپیوتری نمی توانند  

 .انجام دهند را بر عهده بگیرند 
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اگر با خواندن این مطلب به درآمدزایی از آمازون عالقه مند شده اید، پس به احتمال زیاد دوست دارید  
افیلیت مارکتینگ و سیستم دریافت پورسانت آن نیز بدانید. همانطور که خواندید، درآمد از آمازون  درمورد  

از طریق افیلیت مارکتینگ انجام می شود که امروزه طرفداران بسیاری دارد. به این معنا که هر چه تعداد  
  .کاالیی که میفروشید بیشتر باشد، پورسانت دریافتی شما بیشتر خواهد بود 

ایان افیلیت همچین سیستمی را فراهم کرده است تا بتوانید بدون سرمایه به درآمد باورنکردنی برسید. پس  د 
در پنل کاربری دایان افیلیت ثبتنام کنید تا در دنیا همکاری در فروش قدم بگذارید. جهت کسب اطالعات  

  .، کلیک کنید ایجاد سایت افیلیت بیشتر در مورد نحوه ثبت نام و 

 بندیجمع 

این آمازون  در  از  آمازون صحبت شد.    درمورد   آموزش کامل کسب درآمد  از  درآمد  روش های کسب 
پذیر  مکان های آسان و حتی بدون نیاز به سرمایه نیز ااز روش  "کسب درآمد از آمازون " که گفته شد چنان 

یادگیری روش های کسب   .را نیز تجربه کنید  کسب درآمد در خواب  توانید حتیکه شما می طوری است. به 
 .بی دست پیدا کنید ای به درآمد خوهای نسبتاً ساده کند که از راه به شما کمک می   درآمد از آمازون
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