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 ایران بصورت دالری نحوه کسب درآمد از یوتیوب در 

درآمد از یوتیوب چگونه بدست می آید؟ راه کسب درآمد    کسب درآمد از یوتیوب در ایران چگونه است؟ 
از یوتیوب چه هستند؟ همه ما در روز چند ساعتی را در شبکه های مجازی پرسه می زنیم. پس چه بهتر  

داشته    از یوتیوب در ایران  کسب درآمد دالری   این زمان را هدفمند استفاده کنیم و از آن بهتر به کمک آن 
نحوه کسب درآمد از    دایان افیلیت می خواهیم شما را با  همکاری در فروش  ت باشیم. در این مقاله از سای 
 آموزش کسب درآمد از یوتیوب در ایران  یوتیوب آشنا کنیم. در این 

بطور کامل می فهمیم  تمامی آنچه الزم است درمورد طریقه کسب درآمد از یوتیوب بدانیم خواهیم گفت و  
که چگونه از یوتیوب کسب درآمد کنیم. در ادامه مطلب نیز درمورد کم شدن درآمد یوتیوبرهای ایرانی و  

 .علت آن خواهیم گفت 

 فروش محصول در یوتیوب 

، کار با محصولی  وب درآمدزایی با یوتی  یکی از راه های حرفه ای برای فروش محصول در یوتیوب و 
است که قصد فروش آن را دارید. در این نوع از تبلیغ می توانید با محصول کار کنید و نحوه استفاده از  
آن را آموزش دهید. در حین استفاده از محصول مزایا و معایب آن برای مخاطب آشکار می شود و این  

را تهیه و استفاده کنند. این روش از  خود باعث ترغیب تعداد زیادی از مخاطبان می شود تا محصول  
 .فروش محصول در یوتیوب از جمله روش های مناسب جهت کسب درآمد از یوتیوب است 

 کم شدن درآمد یوتیوبرهای ایرانی 

% را از درآمد یوتیوبرهای آمریکایی  30اخباری به تازگی به گوش می رسد که گویا یوتیوب مالیاتی حدود  
ل تاثیر این اتفاق روی یوتیوبرهای ایرانی چیست؟ همانطور که خواندید، یوتیوب  حا   .قرار است دریافت کند 

با اعمال این قانون بطور دقیق تر و درست تری می تواند تبلیغات را نمایش دهد و از آنجایی که کاربران  
د و  ایرانی با وی پی ان های ارزان و ناامن وارد یوتیوب می شوند، مشخصا از ایران شناسایی می شون

 .در نتیجه یوتیوبر ایرانی از آن بازدید ها هیچ گونه درآمدی نخواهد داشت 

 چگونه به روش یوتیوبر های حرفه ای از یوتیوب کسب درآمد کنیم؟ 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://dayanaffiliate.com/
https://dayanaffiliate.com/
https://dayanaffiliate.com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 

چیست؟ چگونه به روش یوتیوبر    درآمدزایی با یوتیوب  راز  کسب درآمد از یوتیوب در ایران چگونه است؟ 
های حرفه ای از یوتیوب کسب درآمد کنیم؟ هیچ می دانستید که یوتیوب بزرگ ترین و همچنین محبوب  

در واقع در حال صحبت    ترین سایت پس از گوگل به شمار می رود؟! زمانی که از یوتیوب حرف می زنیم،
از بزرگ ترین مرجع مشاهده فیلم و ویدئوی آنالین هستیم! با آگاهی از روش های کسب درآمد از یوتیوب  
می توانید درآمد به نسبت باالیی در این پلتفرم داشته باشید. با یک نگاه به یوتیوبر های معروف، میتوانید  

  .بزرگی رقم دریافتی آن ها را بفهمید 

گیر شدن استفاده افراد از شبکه های اجتماعی مختلف، افراد زیادی به این فکر افتادند تا از این    با همه 
اینترنت این روزها به یک ماشین پولسازی برای افراد   .ظرفیت در جهت کسب درآمد بیشتر استفاده کنند 

 !؛ می دانید چگونه باید این ماشین را استارت بزنید؟باهوش تبدیل شده است

ماعی دیگر  و شبکه های اجت کسب درآمد از روبیکا  ،کسب درآمد از اینستاگرام ه زه افراد زیادی ب امرو
مشغول هستند و می توان گفت همگی این پلتفرم ها مسیرهایی برای راه اندازی یک کسب و کار آنالین  
هستند. اگر به کسب درآمد دالری فکر می کنید، راه های زیادی پیش رو دارید اما یکی از محبوب ترین  

 !آن ها تبدیل شدن به یک یوتیوبر معروف است 

راز کسب درآمد از یوتیوب همین است!ممکن است در پاسخ به این    وف شویم؟ چگونه در یوتیوب معر   اما
یوتیوب    سوال بگویید که ارتباط معروف شدن در یوتیوب و درآمدزایی از طریق آن چیست؟! می دانستید 

 !به ازای هرچه بیشتر دیده شدن ویدئوهایی که در این شبکه آپلود می کنید به شما پول پرداخت می کند؟

  ایده های کارآفرینی : بخوانید  همچنین 

 !با یوتیوب کسب درآمد در خانه هم ممکن است
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به صورت اینترنتی و دالری صحبت می کنیم، عده ای تصور می کنند قصد   کسب درآمد در خانه   وقتی از 
داریم فرمولی پیچیده و عجیب و غریب برای آن ها بیاوریم! حتی برای کسب درآمد با گوشی به تنها چیزی  

کسب در آمد    یک موبایل و خط اینترنت است! نمونه های موفق در این زمینه می توان ازکه نیاز دارد  
و استفاده از یوتیوب برای درآمدزایی اشاره کرد که مورد بحث ماست. شما به کمک یوتیوب و   کلیکی
 .ویدئوهای خود در این شبکه، به راحتی می توانید کسب درآمد کنید   آپلود 

این بدین معناست که می توانید در حالی که در منزل هستید، اقدام به تهیه ویدئوهای خالقانه و جذاب کنید  
و آن ها را در کانال یوتیوب خود منتشر کنید. به همین سادگی یوتیوب حاضر است به شما پول پرداخت  

به حساب می آید، زیرا شما با ساخت ویدئو   کسب درآمد از تولید محتوا   ای شیوه جزو روش های کند.  
 .مشغول تولید محتوایی ارزشمند هستید 

شما بیشتر باشد؛ پول بیشتری نصیبتان خواهد شد؛ اما  هرچقدر بازدیدهای ویدئوهای ساخته شده توسط   
است! زمانی می توانید از طریق کانال یوتیوب خود به    خالقیت  موضوع مهمی که نباید فراموش کنید،

درآمد باال برسید که کاربران این شبکه شما را دوست داشته باشند و به ویدئوهای منتشر شده از سمت شما  
 .واکنش نشان دهند 

  مجوز کسب و کار: مرتبط  مقاله

 چگونه از یوتیوب کسب درآمد کنیم؟ 
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ساده تر و متنوع تر است و   کسب درآمد از آمازون  کسب درآمد از یوتیوب نسبت به روش هایی مانند 
ب می  اصال ریسک و خطری ندارد و کامال روش امنی محسو  کسب درآمد از باینری آپشن،   نسبت به

   .شود 

  درآمدزایی مستقیم از طریق یوتیوب  عده ای تصور می کنند برای رسیدن به پول و درآمد بیشتر تنها راه، 
است. منظورم از کسب درآمد مستقیم این است که به ازای وایرال شدن ویدئوهایتان از خود یوتیوب پول  

 :دریافت کنید. اما به طور کلی می توان درآمدزایی از طریق یوتیوب را به دو دسته زیر تقسیم بندی کرد 

 کسب درآمد مستقیم از خود یوتیوب  •
 وتیوب کسب درآمد به صورت غیرمستقیم و به کمک ی  •

در روش اول همان طور که گفته شد ابتدا باید یک کانال برای خود در این شبکه راه اندازی کرده و سپس  
 .اقدام به انتشار ویدئوهایی خالقانه در کانال خود کنید 

به ازای دیده شدن ویدئوهایتان توسط کاربران، کسب درآمد دالری و مستقیم خواهید    قوانین یوتیوب  طبق
 درآمدزایی به صورت غیر مستقیم به چه صورت است؟ داشت. اما 

کسب درآمد غیر مستقیم از یوتیوب به این معنا است که به صورت مستقیم از خود یوتیوب پولی دریافت  
 .نمی کنید؛ بنابراین این شیوه را دیگر نمی توان یک روش کسب درآمد دالری از اینترنت دانست 

و یا تبلیغات در یوتیوب    همکاری در فروش   روش هایی مانند   در روش غیر مستقیم می توانید با کمک 
 .درآمدزایی کنید که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت 

اما قبل از آنکه به سراغ بررسی روش های معروف شدن در یوتیوب برویم، اجازه دهید کمی از قوانین  
 .این شبکه و درآمدزایی مستقیم از طریق آن برایتان بگوییم 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/earn-money-from-amazon/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 و چگونگی درآمدزایی با یوتیوب  YouTube قوانین 

 

ت سواالت و ابهامات ذهنی زیادی داشته باشید. به  پیرامون کسب درآمد دالری از طریق یوتیوب ممکن اس
کند؟ و یا با وجود تحریم بودن این شبکه در ایران، آیا  عنوان مثال یوتیوب چگونه به ما پول پرداخت می 
 !اصال امکان کسب درآمد به کمک آن وجود دارد؟

زایی کاربرانش در نظر  برای گرفتن پاسخ این سواالت باید با قوانین یوتیوب و شرایطی که برای درآمد 
 .گرفته است آشنایی کامل داشته باشید 

 ... قانون اول؛ کسب درآمد از یوتیوب در ایران هم ممکن است اگر  .1

کنید، حتی فیلتر بودن برخی از  های اجتماعی فکر می اگر به درآمدزایی اینترنتی و یا کسب درآمد از شبکه 
ع رسیدن شما به درآمد شود؛ چراکه همیشه راهی برای دور زدن  تواند مانها در ایران نیز نمیاین شبکه 

 !ها وجود دارد تحریم 

ها  یکی از الزامات برای »کسب درآمد از یوتیوب« داشتن یک حساب گوگل ادسنس است که به دالیل تحریم 
 توانید این حساب را داشته باشید. پس چاره کار چیست؟ شما نمی 

ت یوتیوب را آغاز کنید، باید از فردی مورد اعتماد که خارج از کشور  خواهید کسب درآمد از سایاگر می 
 .اندازی کند ساکن است بخواهید تا برای شما یک حساب گوگل ادسنس راه 
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ها ممکن است درآمدزایی از یوتیوب کمی سخت باشد؛ اما غیر ممکن نیست. برای فعالیت  به دلیل این تحریم 
و    آدرس واقعی   ،نام  ه کانال شما فردی خارجی باشد و این کانال با ست که دارند در این شبکه تنها کافی 

 .این فرد حقیقی ثبت شده باشد  شماره حساب  همچنین 

 ... کهدهد در صورتیقانون دوم؛ یوتیوب به شما پول می  .2

های این شبکه برای پرداخت  به عنوان دومین قانون از قوانین کسب درآمد از یوتیوب باید شرط و شروط 
 !ول را بدانید پ

 .عضو فعال در کانالتان داشته باشید   1000حداقل  •

 .و یا عضو باشد  subscribe 1000اولین شرط یوتیوب این است که کانال شما دارای 

 .دقیقه از ویدئوهایتان وایرال شود   4000در مجموع بیش از  •

دقیقه از ویدئوهایتان توسط کاربران یوتیوب    4000دومین شرطی که برای پرداخت پول دارد، دیده شدن 
 .ویدئو منتشر کنید تا از یوتیوب پول بگیرید  4000است. اشتباه نکنید؛ این بدین معنی نیست که باید 

ویدئو به چیزی حدود بیش از    8تا ویدئو در کانال خود منتشر کنید اما مجموع بازدید این   8توانید شما می 
 !دقیقه برسد  4000

 .حساب گوگل ادسنس داشته باشید  •

یکی دیگر از شروط کسب درآمد دالری از طریق یوتیوب، داشتن یک حساب در گوکل ادسنس است؛  
 .کند چراکه یوتیوب پول شما را از طریق این سیستم پرداخت می 

 وگل ادسنس یکی بودن مشخصات حساب بانکی در یوتیوب و حساب گ •

رو دارید این است که باید حساب گوگل ادسنس  آخرین شرطی که برای درآمدزایی از طریق یوتیوب پیش 
کند متعلق به فردی در خارج از کشور  اندازی می و همچنین نام و مشخصات فردی که کانال یوتیوب را راه

 .و برای یک شخص باشد 

 قانون سوم؛ نحوه تسویه حساب با یوتیوب   .3

توانند با داشتن یک سرور مجازی و اطالعات جعلی، خودشان حساب  ای تصور کنند که می کن است عده مم
  و   هاتحریم   اندازی کنند و از یوتیوب پول بگیرند! اما با توجه به و کانال یوتیوبشان را در داخل ایران راه 

 !!ان بیرون کنید باید فکر دور زدن یوتیوب را از سرت های بسیار پیشرفته یوتیوب الگوریتم 

توانیم با یوتیوب تسویه حساب کنیم؟ برای تسویه حساب و دریافت  ها چگونه می پس با وجود این تحریم 
اندازی حساب گوگل ادسنس کرده و مشخصات بانکی خود را ثبت کرده است  پول، فردی که اقدام به راه

 .باید اقدام کند 
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فردی مورد اعتماد استفاده کرده و کانال یوتیوب    پس از آنکه شما از آدرس، مشخصات و حساب بانکی
کند و پس از آن بدون  اندازی کردید، این شخص شما را به عنوان ادمین اصلی کانال انتخاب میخود را راه 

 .توانید اقدام به انتشار ویدئو در کانال یوتیوبتان کنید اینکه یوتیوب به نحوه فعالیت شما شک کنید، می 

 !معروف شویم و درآمدزایی با یوتیوب داشته باشیم؟چگونه در یوتیوب  

 

مدزایی وضع  تا به اینجای مطلب از چگونگی کسب درآمد از یوتیوب و قوانینی که این شبکه برای درآ
 .کرده است گفتیم

اما فراموش نکنید که چه روش مستقیم و چه روش غیر مستقیم درآمدزایی با کمک یوتیوب منوط به یک  
 !باید در یوتیوب معروف شوید شرط است؛

ویدئو در دنیای ارتباطی این روزها حرف اول و آخر را می زند و شاید به دلیل همین اهمیت باالی محتوای  
 !در برقراری ارتباط است که یوتیوب حاضر است به شما پول بدهد ویدئویی 

بنابراین با انتشار ویدئوهای تکراری نمی توانید به یک یوتیوبر محبوب تبدیل شوید! ویدئوهای تولیدی شما  
 !باید با مقدار زیادی خالقیت همراه باشند؛ چیزی که کاربران به دنبال آن هستند 

ند که برای کسب درآمد از این شبکه روش مستقیم را انتخاب کنید یا غیرمستقیم؛  بنابراین چندان فرقی نمی ک
 .الزمه رسیدن به درآمد از طریق یوتیوب، معروف شدن در آن است در هر دو حالت 
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کنید و آن را انتشار دهید، حتی زمانی که خواب هستید نیز    خلق   زمانی که محتوای باارزش و کاربردی 
ویدئوهای شما توسط کاربران وایرال شده و یوتیوب هزینه بیشتری از این بابت به شما پرداخت خواهد  

 !کنید  کسب درآمد در خواب  کرد؛ بنابراین به سادگی می توانید حتی اقدام به 

احتماال همین حاال برایتان سوال شود که چگونه می توان به یک یوتیوبر معروف تبدیل شد؟ چه محتوایی  
 باید تولید کنید؟ 

 مهارتی دارید؟ محتوای آموزشی تولید کنید .1

اد اگر نتوانند  دهد، محتوای آموزشی است. این روزها افریکی از سبک محتواهایی که همیشه جواب می 
 !روند یوتیوب است ای که به سراغ آن می جواب سواالت و نیازهای خود را در گوگل پیدا کنند دومین گزینه 

یوتیوب توانسته است در پاسخ به سواالت و نیازهای کاربران خود جایگاه خوبی    دهد که و این نشان می 
توانید با تولید ویدئوی آموزشی جذاب، اقدام به کسب درآمد دالری از یوتیوب  ؛ پس شما هم می کسب کند

 .کنید 

ا  هیچ وقت این نکته را فراموش نکنید؛ نه یوتیوب کالس درس است و نه شم  !یوتیوب کالس درس نیست 
ای برای گفتن نداشته  کنید اگر جذاب نباشد و حرف تازهاستاد! محتوای آموزشی که در یوتیوب منتشر می 
 .باشد، هیچ جایگاهی میان کاربران نخواهد داشت 

به عنوان مثال اگر اقدام به راه اندازی کانالی کنید که در آن زبان انگلیسی را به سبک دیگران آموزش  
 .زشی شما ممکن است چندان مورد استقبال کاربران واقع نشود دهید، ویدئوهای آمومی

اما اگر از مهارت و خالقیت خود استفاده کرده و متدی را ابداع کنید که با کمک آن متد یادگیری زبان تنها  
 !با چند ماه آموزش ممکن شود، مطمئن باشید به سرعت ویدئوهایتان وایرال خواهند شد 

 !و درآمد کسب کنید  کاربران را سرگرم کنید.2

توانید در یوتیوب معروف شوید، خلق محتواهای  ترین محتواهایی که به کمک آن مییکی دیگر از محبوب 
 .سرگرم کننده است 

کنیم و نه کپی کردن ویدئوهای طنزی که دست به دست  استفاده می   خلق محتوای طنز   دقت کنید که از واژه 
توانید ویدئوهای جالب و سرگرم کننده دست اول  با کمک آن می  چرخند! اگر مهارتی دارید کههمه جا می 
 !توانید به یک یوتیوبر محبوب تبدیل شوید بسازید، می 

توانید با جذب کاربران فعال بیشتر، پول  برید و هم می با ساختن محتوای طنز و جذاب، هم خودتان لذت می 
 .بیشتری نیز از یوتیوب دریافت کنید 

 !ضر در یوتیوب محتوا تولید کنیدبرای گیمرهای حا  .3
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یکی دیگر از دسته محتواهایی که در یوتیوب از طرفداران باالیی برخوردار است، ویدئوهای مربوط به  
 .گیم پلی و بررسی بازی های جدید روز دنیا است 

از  عاشقان گیم همه جا حضور دارند و بیشتر از همه در یوتیوب! اگر محتوایی را که باب میل این دسته  
 .افراد است منتشر کنید، به سرعت ویدئوی شما وایرال شده و ویو می خورد 

در یوتیوب نیز وجود دارد!!   کسب درآمد از بازی  شاید برایتان جالب باشد که بدانید حتی روش هایی برای
 .ن گیمرهای بزرگی را به یوتیوب کشانده تا از این طریق درآمد خود را افزایش دهند همین امکا 

حال شما نیز به عنوان یک یوتیوبر حرفه ای اگر اقدام به تولید محتوای جذاب و کاربردی برای این دسته  
 !از افراد کنید، به راحتی می توانید درآمدزایی دالری داشته باشید 

 سی محصوالت محتوا تولید کنیددر حوزه نقد و برر .4

کنید و به دنبال یک ایده خوب برای تولید محتوای ویدئویی در این  اگر به کسب درآمد از یوتیوب فکر می 
 .ها کنید ها و اسمارت فون الخصوص گجت توانید اقدام به نقد و بررسی محصوالت علی شبکه هستید، می 

ویدئوها زیاد خواهید دید که ویوی باالیی دارند. طرفداران    اگر چرخی در یوتیوب بزنید، حتما از این قبیل
 .ای در این زمینه هستند دنیای تکنولوژی همیشه به دنبال محتواهایی حرفه 

 روش کسب درآمد از یوتیوب به صورت غیر مستقیم 3
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طور که تا به اینجای مطلب خواندید، برای درآمدزایی مستقیم از یوتیوب، باید ابتدا فردی در خارج  همان 
 .اندازی یک حساب گوگل ادسنس و کانال یوتیوب کند از کشور اقدام به راه 

 !با انتشار ویدئوهای جذاب خود از یوتیوب پول بگیرید   توانید سپس با ادمین کردن شما در کانال، می 

رسد و ممکن است به  طور که گفتیم با وجود فیلتر بودن یوتیوب، این روش کمی سخت به نظر میهمان 
 .فردی خارج از کشور برای انجام این فعالیت دسترسی نداشته باشید 

هایی  درآمد از یوتیوب وجود دارد؛ روش   های غیرمستقیمی نیز برای کسب اما ناامید نشوید! چراکه روش
 !!کنند از داخل ایران اقدام به کسب درآمد کنید البته ریالیکه کمک می 

 !های ویدئویی خفن بفروشیدمحصولی برای فروش دارید؟ با ایده 

خواهید در یوتیوب فروش  اگر می  .های کسب درآمد از طریق یوتیوب، فروش محصوالت است یکی از راه 
 !!داشته باشید، باید فراموش کنید که یک فروشنده هستیدباالیی 

کاربران برای اینکه ترغیب به خرید از شما شوند، قبل از هر چیزی باید ویدئوی معرفی محصولتان را  
 !ها نشان دهید نگاه کنند و برای نگاه کردن این ویدئو، باید محتوا و ویدئوی جذابی به آن 

ها  تولید ویدئوهای جذاب معرفی محصول، آموزش دادن طریقه استفاده از آن   ها برای ترین ایده یکی از ساده 
کنید، ویدئوهایی تولید کنید که  است. به عنوان مثال اگر در زمینه فروش مواد و لوازم آرایشی فعالیت می 

 .بیانگر طریقه استفاده و همچنین کیفیت باالی محصوالت شما است 

 همکاری در فروش عضو شوید اگر سرمایه ندارید، در یک سیستم 

فکر می کردید که بدون هیچ سرمایه اولیه ای هم می توانید از فروش محصوالت در یوتیوب کسب درآمد  
 .با بازاریابی مشارکتی این نیز ممکن است  !کنید؟

افیلیت مارکتینگ یا همکاری در فروش، به طور خالصه یعنی فروش   همکاری در فروش چیست؟  اما
د  معتبر مانند دایان افیلیت، می توانی  سیستم همکاری در فروش   واسطه ای محصوالت. با عضویت در یک 

محصوالت ما را در کانال یوتیوب خود معرفی کنید. به ازای هر مشتری که از سمت شما خرید کند،  
 .پورسانت دریافت خواهید کرد 

کسب درآمد از همکاری در فروش این روزها به یکی از شیوه های درآمدزایی محبوب میان افراد تبدیل  
 !داشته باشد؟  نامحدود د درآم  سرمایه اولیه شده است. چه کسی دوست ندارند بدون 

اگر برای معرفی محصوالت به کاربران و ترغیب آن ها به خرید از ایده های دست اول و جذابی استفاده  
کنید، بی شک می توانید به کمک همکاری در فروش درآمد باالیی از یوتیوب به صورت غیر مستقیم داشته  

 .باشید 

 اسپانسر تبلیغات شوید 
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به صورت غیرمستقیم وجود دارد، تبلیغ برندها و کسب    کسب درآمد از یوتیوب   ی دیگری که برا  یک ایده 
 !دهد حتی در یوتیوب و کارهای مختلف در کانالتان است. تبلیغات همیشه و همه جا جواب می 

توانید برندهای دیگر را تبلیغ کرده و در ازای این تبلیغ هزینه  زمانی که اعضای کانالتان بیشتر شد، می 
 .کنید؛ تبلیغات در یوتیوب نیز درآمد بسیار باالیی خواهد داشت  دریافت 

هرچه برای تهیه ویدئوهای تبلیغاتی خالقیت بیشتری به خرج دهید، افراد بیشتری آن را خواهند دید. از  
 .رو برندهای بیشتری نیز برای تبلیغات به شما اعتماد خواهند کرد همین 

 آنچه در این مقاله خواندیم 

زش نحوه کسب درآمد از یوتیوب مشاهده کردید که کسب درآمد از یوتیوب برای ایرانی ها کمی  در این آمو
ایده کسب درآمد   این مطلب خواندید کامال شدنی است. اگر به یک  اما همانطور که در  سخت تر است 

کی از  اینترنتی فکر می کنید، راه های زیادی برای کسب درآمد دالری پیش رو دارید! به عنوان مثال ی
  .این راه ها، درآمدزایی به کمک یوتیوب است 

کسب درآمد از یوتیوب در ایران هم امکان پذیر است؛ اگرچه مسیر سخت تری را در پیش خواهید داشت.  
نقش تعیین   مدل کسب و کار  در موفقیت شما در این «ترفندها و نحوه کسب درآمد از یوتیوب »آشنایی با

کننده ای خواهد داشت. شما می توانید به دو روش مستقیم و غیرمستقیم اقدام به »درآمدزایی با یوتیوب«  
 .کنید. پس دست بجنبانید تا زودتر به درآمد ایده آل خود برسید 
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