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 م؟یچگونه از تلگرام کسب درامد کن ه؛ی آموزش کسب درآمد از تلگرام بدون سرما

های اجتماعی در  ترین شبکه به سرمایه چندانی احتیاج ندارد. تلگرام از پر استفاده  کسب درآمد از تلگرام
میلیون کاربر ایرانی دارد. سوال متداولی که خیلی    50ایران است. بر اساس آمار، این اپلیکیشن بیش از  

یاد و فعال  به دلیل وجود مخاطبین ز چگونه از تلگرام کسب درامد کنیم؟  از افراد می پرسند، این است که
کسب    دهد، شرایط مناسبی برای و همچنین امکاناتی که این شبکه اجتماعی در اختیار کاربران قرار می 

  .به وجود آمده است   درآمد از تلگرام بدون سرمایه

  خواهم اطالعات کاربردی در اختیارتان قرار دهم تا بتوانید بدون سرمایه از طریق تلگرام در این مقاله می 
با فرصت  کسب درآمد  ادامه شما را  این شبکه اجتماعی در اختیارتان قرار می کنید. در  دهد و  هایی که 

همچنین برنامه کسب درآمد از تلگرام، بیشتر آشنا خواهم کرد. بریم با هم ببینیم که چگونه از تلگرام کسب  
 !درآمد کنیم 

 نات تلگرام بیشتر آشنا شوید با امکا

، باید مختصری درخصوص این پیام رسان صحبت  آموزش کسب درآمد از تلگرام  پیش از شروع مقاله 
فعالیت خود را شروع کرد و بر اساس آخرین    2013رسان است که در سال  کنیم. تلگرام یک اپلیکیشن پیام 

  .کنند رسان استفاده می از این پیام میلیون کاربر در سرتاسر جهان  500آمار تا امروز بیش از 

توان به ایجاد گروه و کانال، ایجاد  دهد که می ای در اختیار کاربران خود قرار می تلگرام امکانات گسترده
  .های تلگرامی اشاره کرد چت خصوص، مکالمه صوتی و ایجاد ربات 

 .بارگذاری کنند  های تصویری، ویدئویی و صوتی توانند فایل در این اپلیکیشن، افراد می 

میلیون کاربر دارد که اکثر این افراد کاربران    50طور که اشاره کردم، تلگرام در ایران بیشتر از  همان 
ها، در  فعال هستند. از طرفی دیگر این اپلیکیشن محیط کاربری آسان و خوبی دارد. به خاطر این ویژگی 

و   آمده است  درآمدزایی فراهم  برای  ایرانی تلگرام بستر مناسبی  از  پیام تعدادی زیادی  این  در  رسان،  ها 
 .کنند. »کسب درآمد در تلگرام« به اندازه کسب درآمد از بازی سخت و پر خطر نیست فعالیت اقتصادی می 

 ایده های کارآفرینی : همچنین بخوانید 

 واج کسب درآمد از تلگرام در چیست؟ دلیل ر 
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  .ها درآمد داشته باشند توانند از آن های اجتماعی مختلفی وجود دارند که افراد می شبکه 

ری  اشاره کرد که جزو روش های کسب درآمد دال کسب در آمد از یوتیوب   توان به ها می های آن از نمونه 
هایی است که از محبوبیت باالی بین افراد برخوردار  رسان شود. در ایران تلگرام جزو پیام محسوب می 

  .است 

هزار خانواده در ایران    180در حال حاضر بیش از    اگر بخواهیم نگاه آماری به این موضوع داشته باشیم،
  .مشغول »فعالیت اقتصادی با کمک تلگرام« هستند

ی دهد که سیستم درآمدزایی تلگرام کامال قابل اتکاست و شرایط خوبی را در اختیار کسب  این آمار نشان م
 .و کارهای نوپا قرار می دهد. تلگرام چندین ویژگی دارد که باعث این امر شده است 

 دسترسی به تلگرام آسان است .1

ر یک گوشی و یک  اگ از موضوعات پر طرفدار این روزها رسیدن به درآمد عالی با کمک موبایل است
کارت داشته باشید و بتوانید به اینترنت متصل شوید، راه های زیادی برای درآمد زایی پیش رویتان  خط سیم 

  .قرار می گیرد 

بدون    توانید شرایط کسب درآمد با گوشی راحتی امکان استفاده از تلگرام را پیدا می کنید و می همچنین به 
  ..را تجربه کنید  کسب درآمد در تلگرام را برای خود فراهم کنید و  سرمایه

ها فراهم آورده  عالوه بر این، نسخه دسکتاپ آن نیز وجود دارد که امکان استفاده از تلگرام را در رایانه 
کند. هر فرد با هر  است. محیط کاربری این اپلیکیشن ساده است و این موضوع استفاده از آن را آسان می 

 .ام به راحتی استفاده کند تواند از تلگردانش و سنی می 
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 تلگرام امنیت باالیی دارد .2

گذار آن قابل هک نیست. از طرفی  های موجود، تلگرام امنیت باالیی دارد و به ادعای بنیان رسان در بین پیام 
صورت مداوم سعی دارد تا امنیت خود را بهبود ببخشد. یک دلیل استقبال مخاطبین از این  دیگر تلگرام به 

 .ماعی، همین ویژگی آن است شبکه اجت

 امکان کسب درآمد از تلگرام بدون سرمایه اولیه وجود دارد  .3

  .دهد رایگان است تمام امکاناتی که تلگرام در اختیارتان قرار می 

ای کانال یا گروه های تلگرامی کسب و کار خود را  راحتی و بدون پرداخت هیچ هزینه توانید به شما می 
آنها   برای  و  اولیه«  بسازید  سرمایه  بدون  تلگرام  از  درآمد  »کسب  خاطر،  این  به  کنید.  مخاطب  جذب 

  .پذیر است امکان 

های خوب و موثری داشته باشید و با محیط تلگرام و نحوه درآمدزایی از آن آشنا باشید.  کافی است ایده
باشد که هنوز سرمایه الزم را جمع آوری نکرده   راه های کسب درآمد برای نوجوانان  تلگرام می تواند از

  .این بستر می تواند شروع خوبی برای وارد شدن به بازار کسب و کار باشد  .اند 

  درآمد از تلگرام   برای  ها توانید از آن ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران وجود دارند که می 
 .استفاده کنید 

 تلگرام مارکتینگ : همچنین مطالعه کنید 

 مزیت های تلگرام برای کسب و کارهای آنالین 
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کنند. در حال حاضر  های اجتماعی موجود استفاده میبسیاری از افراد از شبکه   در کسب و کارهای اینترنتی 
هستند. تلگرام نیز یکی   کسب درآمد از روبیکا و یا اینستاگرام مارکتینگ تعداد زیادی از کاربران مشغول

ها دارد که  هایی نسبت به سایر اپلیکیشن تلگرام چه مزیت   از بسترهای مناسب برای پولسازی است. اما 
 آن را برای این منظور مناسب ساخته است؟ 

 امکان ساخت ربات در تلگرام وجود دارد  .1

ها  های متفاوت بسازید. ممکن است برخی از اپلیکیشن های مختلفی با کاربری توان ربات این اپلیکیشن می   در
تر هستند و به کمک کسب  ها کاربردی دیگر نیز این امکان را برای شما فراهم کنند. اما در تلگرام، ربات 

 .تر درباره آن صحبت خواهم کرد و کارهای می آیند. در ادامه مفصل 

 دهد امکانات متنوع و خوبی در اختیار کاربران قرار می .2

کنند و تمامی افراد بدون  ها مانند یک وبالگ عمل می در تلگرام توانایی ساخت کانال وجود دارد. این کانال 
شوند،  ساخته می   تلگرام  هایی که درها عضو شوند. عالوه بر این گروه توانند در آنمحدودیت تعداد، می 

چندان منطقی به نظر    کسب درآمد از تلگرام بدون داشتن کانال .توانند تعداد باالیی عضو داشته باشند می
  .نمی رسد؛ هر چند که غیر ممکن نیست. از بهترین راه ها برای این نوع درآمدزایی ساخت کانال است 

توانید انواع فایل متنی، ویدئو، فایل صوتی و تصویر را ارسال کنید و از  های خود می ها و گروه در کانال
 .گیگابایت وجود دارد 1.5امکان آپلود تا  نظر حجم 

 در تلگرام دسترسی مخاطبین به اطالعات، متمرکز و منسجم است  .3

شود، هر عضو تنها مطالب شما را در کانال مشاهده  های تلگرامی منتشر می هنگامی که مطلبی در کانال
خواهد کرد. اما به عنوان نمونه در اینستاگرام، فرد هنگام باز کردن صفحه خود، مطالب گوناگونی را از  

توان گفت  کند که در این بین ممکن است محتوای شما را نبیند. به این دلیل می لف مشاهده می های مختپیج 
های رایج  رسان که تمرکز مخاطب در دسترسی به محتوای مشخص در تلگرام نسبت به بسیاری از پیام 

 .بیشتر است 

 افزایش ممبر تلگرام: همچنین مطالعه کنید 

 صفر تا صد کسب درآمد از تلگرام 
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کار  این   ایده کسب و  با  آشنایی  ایده مختلف است.  دارای چندین راه، روش و  تلگرام خودش  از طریق 
  .تواند به شما کمک کند تا شیوه مورد عالقه خود را برای درآمدزایی در تلگرام انتخاب کنید ها می روش 

ا با اتکا به تلگرام هم می توان بیزینس را استارت زد؛ فقط باید  بدون سرمایه و تنه توجه داشته باشید که 
های  در ادامه شیوه  .ریزی در این راه قدم برداریداطالعات خود را در این زمینه افزایش دهید و با برنامه 

 .توانید درآمد خوبی در تلگرام داشته باشید ها، می شوند که از طریق آن مختلفی معرفی می 

  مجوز کسب و کار: مقاله مرتبط 

 استفاده از تبلیغات1.

که شاید شما هم از آن خبر داشته باشید، درآمدزایی از   کسب درآمد در تلگرام های ترین شیوه یکی از رایج 
  .طریق تبلیغات است 

ازای دریافت  های دیگر را به خاطبی دارید و تبلیغات کسب و کارها یا کانال در این روش شما کانال پرم
هایی با اعضای فعال و باال داشته باشید.  کنید. البته در این روش باید کانال مبلغی در کانال خود منتشر می 

 .داشت  درآمد شما به کانال، تعداد بازدیدها، تعداد اعضای کانال و موارد متعدد دیگری بستگی خواهد 

به طور   .های مختلف بسته به شرایط خود درآمدهای متفاوتی دارند گرفته کانال های صورت طبق بررسی 
میلیون درآمد دارند. این میزان درآمد ماهانه   80های باالی یک میلیون نفر، ماهانه حدود  متوسط، کانال 

هزار تا    100های بین  رای کانالمیلیون تومان، ب  50میلیون عضو،    1هزار تا    500های بین  برای کانال 
 .میلیون تومان است  10هزار عضو،    100تا    50های  میلیون تومان و برای کانال   25هزار عضو،    500

هزار    100های موجود در تلگرام باالی  بر اساس تحقیقی که انجام شده است فقط یک درصد از کانال 
 رند. شما در کدام دسته قرار می گیرید؟ هزار نفر عضو دا  50ها زیر درصد کانال  80عضو و حدود 
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توانید بدون  های دیگری نیز وجود دارند که می جزو هر کدام از این د سته ها که باشید باید بدانید روش 
ریزی شما بستگی دارد سرمایه در تلگرام وارد شوید. در این حالت میزان درآمد، به نوع فعالیت و برنامه 

 .ی عضو در کانال نیست و نیازی به داشتن تعداد باال 

 تبلیغات گسترده تلگرامی : بیشتر بخوانید 

 آموزش فروش در تلگرام 2.

  .از متداول ترین ایده های کسب و کار در تلگرام فروش انواع محصوالت است 

توانید کانالی  ا استفاده از آن توانایی تولید محصول خاصی را دارید، میاگر دارای هنر یا فنی هستید که ب
  .تشکیل دهید و این محصوالت را برای فروش در اختیار کاربران قرار دهید 

تلگرام در  فروش  معرفی    آموزش  فضای  و  کانال  تشکیل  برای  نیست؛  غریبی  و  عجیب  چیز  چندان 
های مربوط  نه نیست و دیگر دغدغه اجاره مکان و هزینه محصوالت خود در تلگرام نیاز به پرداخت هزی

 .به آن را نخواهید داشت 

های اجتماعی مانند تلگرام محصوالت خود  بیشتر کسب و کارهای خانگی با این شیوه و با استفاده از شبکه 
  .کنند را عرضه می 

و جذب مشتری آشنا باشید.   بازاریابی شبکه های اجتماعی   های مختلف برای موفقیت در این روش باید شیوه 
عالوه بر این باید بازار را بشناسید و با آگاهی از مشتری، کاال یا محصولی را برای فروش انتخاب کنید  

تواند در  و نیاز مخاطبین، می   کاالهای اینترنتی در ایرانکه خریدار داشته باشد. آشنایی با پرفروش ترین  
 .ریزی شما کمک بزرگی کند برنامه 

 از طریق همکاری در فروش  3.

های درآمدزایی از تلگرام بدون سرمایه، همکاری در فروش یا افیلیت مارکتینگ است. با    یکی از شیوه 
توانید از طریق تلگرام، محصوالت دیگران را تبلیغ کنید و با هر خرید کاربر،  همکاری در فروش شما می 

 .پورسانت خود را دریافت خواهید کرد 

ای ندارید و از طریق این اپلیکیشن می توانید به  مایه اولیه شما در همکاری در فروش نیاز به هیچ سر
راحتی پولسازی کنید. از آنجا که در این شیوه محدودیت مکانی و زمانی وجود ندارد، کسب درآمد در 

پذیر خواهد بود! فقط باید  و در زمان استراحت امکان   منزل و شاید تعجب کنید، حتی کسب درآمد در خواب 
 توان در این زمینه فعالیت کرد؟ ن را بدانید. اما چگونه و از چه طریقی می های آ کاریریزه 

 سایت کسب درآمد از تلگرام بدون سرمایه  4.

  .که به صورت همکاری در فروش فعالیت می کند  کسب درآمد از تلگرام است  دایان افیلیت، سایت 
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را بسازید، محصوالت را در تلگرام و سایر    توانید از طریق آن فروشگاه اینترنتی اختصاصی خود می
  .ازای هر خریدی که کاربر می کند، پورسانت بگیرید های اجتماعی معرفی کنید و به شبکه 

ه سرمایه  نام کرده و فروشگاه خود را بسازید. با استفاده از این روش، بکافی است که در این سایت ثبت 
زیادی برای شروع کار نیاز نخواهید داشت. میزان درآمد شما محدودیت ندارد و به میزان و تعداد فروش  

 .محصوالت بستگی خواهد داشت 

 از طریق آموزش و مشاوره  5.

توانید کانال یا گروهی تاسیس کنید و در آن محتوای آموزشی  شما اگر مهارت و تخصص خاصی دارید، می 
ای ارائه  های گسترده توانند در حوزه خود را به فروش برسانید. این محتواهای آموزشی می   ایو مشاوره 

رایج  از  که  آن شوند  رشته ترین  آموزش  خارجی،  زبان  آموزش  مشاوره ها  هنری،  و  های  ورزشی  های 
 .شناسی هستند های روان مشاوره 

اول بعد از معرفی آموزش و موضوع آن،  توانید این کار را انجام دهید. در روش  های مختلفی می به شیوه 
 .کنند دهند و با پرداخت مبلغ، ویدئوها و محتواهای آموزشی را دریافت می افراد به شما پیام می 

توانید در کنار کانال عمومی خود، کانال پرایوتی یا خصوصی ایجاد کنید و کسانی که  در روش دوم می 
کنند، در آن کانال عضو شوند تا به محتواهای آموزشی    زمان مشخصی پرداخت مبلغ اشتراک را برای مدت 

 .دسترسی داشته باشند 

شود، حتما نیازی نیست که محتوای شما  در کانال پرایوت که برای عضویت در آن هزینه پرداخت می
توانید عالوه بر محتوای آموزشی در مورد اطالعات و آمار مهم و پرطرفدار مانند آمار  آموزشی باشد. می 

 .نات قیمت ارز و یا آمار و اخبار مربوط به بورس و ارز دیجیتال مطلب قرار دهید نوسا 

منظور رفع نیاز خود تمایل دارد که برای دریافت و دسترسی به محتوای  در هر دو حالت، متقاضی به 
 .تولیدی شما، هزینه پرداخت کند 

 ها و کاریابی از طریق ایجاد کانال نیازمندی  6.

دهند، بتوانند رزومه خود را ارسال  الی ایجاد کنید که در آن افرادی که خدماتی را ارائه می توانید کان شما می 
کنند. همچنین کسانی که متقاضی خدمات خاصی هستند، تقاضای خود را در کانال شما قرار دهند. با این  

 .د کندهندگان خدمات را به متقاضیان متصل می شود که ارائه شیوه کانال تلگرامی پلی می

اگر کانال شما بر کاریابی تمرکز داشته باشد و کارفرما را به متقاضی کار متصل کند، مانند یک بنگاه   
کنند. عالوه بر  های کاری خود را در آن ارسال می کاریابی عمل خواهد کرد. در این حالت، افراد رزومه 

 .ا در کانال تلگرامی شما قرار دهند توانند برای استخدام نیروی کار، تقاضای خود راین کارفرمایان هم می 

 .کنید ها از کاربران خود هزینه دریافت می ها و درخواست ها شما بابت گذاشتن رزومه در تمامی این حالت 

 های تلگرامی با استفاده از ربات  7.
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باز است و همین ویژگی سبب شده  چگونه امکان پذیر است؟ تلگرام متن   کسب درآمد از تلگرام با ربات
تواند برای انجام کار خاصی ربات بسازد  است که افراد بتوانند در آن به راحتی ربات بسازند. هر فردی می 

پیاده  دنبال  سازی کند. ربات و در تلگرام آن را  ها انواع گوناگونی دارند و اهداف کاربردی متنوعی را 
 .های تلگرامی اشاره کرد های مدیریت گروه توان به ربات کنند. به عنوان نمونه میمی

، نحوه ساخت ربات در این شبکه اجتماعی را یاد بگیرید  کسب درآمد از تلگرام با ربات   کافی است برای 
های مدیریت کانال  ربردی طراحی کنید و آن را به متقاضیان اجاره دهید و یا بفروشید. ربات های کاو ربات 

های پراستفاده و پرمتقاضی هستند. البته بسته به کاربری و نوع ربات،  و مدیریت گروه از جمله ربات 
ال حاضر قیمت  در ح  تواند آسان یا مشکل باشد. هزینه آن نیز بستگی به نوع ربات دارد ولیساخت آن می 

 .میلیون تومان است   2هزار تا  100یک ربات بین 

های  نویسی و کدنویسی یاد داشته باشید. البته روش برای اینکه بتوانید ربات طراحی کنید باید کمی برنامه 
های ربات ساز اشاره کرد. از طرفی دیگر سورس  توان به ربات بر دیگری هم وجود دارد که می میان 

ها را پیدا  توانید با یک سرچ آن های تلگرام در اینترنت وجود دارد که می نواع مختلف ربات کدهای آماده ا 
 .سازی کنید کرده و با کمی تغییر ربات خود را در تلگرام پیاده 

 آموزش کسب درآمد از تلگرام با ربات؛ دایان افیلیت راهکار مناسب 

د می توانند از ربات های تلگرامی آماده کمک  شاید همه افراد نتوانند ربات بسازند. در عوض این افرا
بگیرند که کاربری هایی متفاوتی با توجه به هر کسب و کاری ارائه می کنند. همان طور که اشاره کردم  

 .در سیستم های همکاری در فروش نیز ربات های تلگرامی نقش مهمی ایفا می کنند 

و ایجاد    دایان افیلیت   نام دراشاره کرد. پس از ثبت   نهمکار دایا  توان به ربات تلگرامی به عنوان نمونه می 
های تبلیغاتی ایجاد شده در آن را به  توانید وارد ربات تلگرامی شده و لینک فروشگاه اینترنتی خود، می
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های اجتماعی مختلف ارسال کنید. به هر خریدی که از طریق لینک شما انجام  ها و شبکه ها، کانال گروه 
  .صی تعلق خواهد گرفت شود، کمیسیون مشخ

 چگونه از کانال تلگرامی کسب درآمد کنیم؟  8.

از شبکه یا خدمات خود  برای معرفی محصوالت  کارها  و  استفاده  در حال حاضر کسب  اجتماعی  های 
شدن  کنند. بسیاری از این کسب و کارها تمایل دارند که کانال یا گروه تلگرامی بخشی از مسیر ساخته می

تعداد مشخصی عضو داشته باشد. با این کار دیگر نیازی ندارند که وقت صرف کنند و کار    را رفته باشد و 
  .ساخت کانال را از صفر شروع کنند 

 .های موجود خواهند کرد در این حالت اقدام به خرید کانال 

  .توانید کانالی با موضوع و هدف خاص بسازید و روی آن کار کنید و برایش عضو بگیرید شما می 

توانید آن را  امی که کانال تلگرامی به مرحله مناسبی از نظر تعداد عضو و فعالیت کاربران رسید، می هنگ
  .به فروش برسانید 

هزار    100تواند از  ها هم متغیر است و بستگی به موضوع و تعداد کاربران کانال دارد. این قیمت می قیمت 
 .های باالتر چند میلیونی فروخته شود تومان شروع شود و حتی رقم

 ساختن کانال آموزشی 

های آموزشی    جامعه علمی و بیزینسی این روزها تا حد زیادی تخصصی شده است و افراد تمایل دارند گروه
  .مرتبط با تخصص خود را دنبال کنند 

یک حوزه مشخص را انتخاب کنید و پرسونای معینی را هدف قرار دهید. بعد از اینکه دنبال کننده های  
خوبی در کانال آموزشی تان پیدا کردید می توانید با توجه به سلیقه و نیاز آن ها تبلیغاتی در کانال قرار  

 .ن ها پول دریافت کنید داده و برای گذاشتن آ

  .در این مسیر ضرورت دارد که اعضایی وفادار در گروهتان پیدا کنید 

افراد عموما بر روی تخصص و فضاها و کانال های مرتبط با تخصصشان تعصب بیشتری داشته و حرف  
که   شنوی بیشتری نشان می دهند. این موضوع کمک می کند که سابسکرایب ها وفادار شوند و هر تبلیغی

 .بگذارید روی خوش نشان دهند. البته باید در پذیرش تبلیغات به سلیقه اعضا توجه ویژه نشان دهید 

 ساختن کانال سرگرمی 

سرگرمی و فان همیشه جواب می دهد. بیشتر افراد با هر سطحی از سلیقه و سواد به کانال های سرگرمی  
  .به دالیل مختلف تمایل نشان می دهند 

ه شان چک کردن اینگونه کانال هاست و بعضی دیگر فقط بعضی وقت ها برای رفع  عده ای کار روزان
  .خستگی و فرار از شدت کار و نگرانی ها پست های اینچنانی را نگاه می کنند 
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در هر صورت کانال های سرگرمی پر طرفدار است و همین موضوع باعث شده رقبا نیز در این کارها  
 .فراوان باشد 

ل های سرگرمی این است که نیاز به محتوای کامال یونیک توسط خودتان ندارد. در این  از مزیت های کانا
کانال ها ضرورتی ندارد خودتان تصویر یا ویدئو را تهیه کرده باشید؛ می توانید با انتشار پست هایی از  

ید که  شبکه های دیگر و اضافه کردن یک کپشن خوب یا یک لوگو و تایپوگرافی محتوایی جذاب تهیه کن
 .خیلی ها آن را ندیده باشند 

 های تلگرامی دیگران تولید محتوا و مدیریت کانال 9.

ها را ندارند و افراد  های تلگرامی وجود دارند که صاحبانشان فرصت اداره آن ها و گروه برخی از کانال 
  .ها را مدیریت کنند کنند تا این کانال دیگری را استخدام می 

ها محتوا  های تلگرامی دیگران شوید، برای آن بکه های اجتماعی و منحصرا کانال توانید ادمین ششما می 
تولید کنید و در ازای این کار حقوق دریافت بگیرید. درآمد شما از این طریق به تجربه و مهارت شما  

 .میلیون تومان شروع شود  2تواند از  بستگی دارد و می 

 جمع بندی 

ز طریق تلگرام کسب درآمد کنیم، به صورت جامع پاسخ بدهیم. تلگرام  سعی کردیم به این سوال که چگونه ا
درصد    80میلیون کاربر و    50های اجتماعی در ایران با بیش از  ترین شبکه به عنوان یکی از پرمخاطب 

  .کاربر فعال، بستر و محیط مناسبی برای کسب درآمد و فعالیت اقتصادی فراهم کرده است 

پذیر  اولیه امکان   کسب درآمد از تلگرام بدون سرمایه  رسان رایگان است،ین پیام از آنجا که اکثر خدمات ا 
ها نیاز به کانال با  های مختلفی درآمد کسب کنید و برای موفقیت در آن توانید به شیوه است. در تلگرام می 

ده کنید. اگر  های نو و کاربردی استفاعضوهای زیاد ندارید. کافی است که راه رسم کار را بدانید و ایده 
دانید و یا تجربیات خود را در این زمینه با ما در  های دیگری برای »کسب درآمد از تلگرام« میروش 

  .میان بگذارید 

مرتبط   :مقاالت 
 پادکست کسب و کار 
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