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 کسب درآمد به تومان  یروش ها  نیبهتر 

با گسترش دسترسی به اینترنت، روش های بسیار جالب و ساده ای برای درآمدزایی با حداقل سرمایه  
یا حتی بدون سرمایه به وجود آمده است. امروزه در کشور ما، چندین میلیون شغل اینترنتی ایجاد شده  

این مقاله    از اینترنت شکل گرفته است. در  کسب درآمد به تومان  و روش های مختلف و جالبی برای
های جالب درآمدزایی اینترنتی و فریلنسینگ مثل »کسب درآمد از بازی به  خواهیم در رابطه با روشمی 

 .صحبت کنیم. با ما همراه باشید کسب درامد با گوشی به تومان تومان« یا

 کسب درآمد از همکاری در فروش

 

یکی از روش های خوب کسب درآمد به تومان، افیلیت مارکتینگ است. شاید بتوان گفت که در بین  
روش های گوناگون درآمدزایی مانند کسب درآمد از بازی به تومان یا کسب درامد با گوشی به تومان  

بازاریابی است که در آن، شما لینک  کارآمدتر است.   همکاری در فروش یا افیلیت مارکتینگ نوعی از 
های اینترنتی ایرانی یا خارجی مثل آمازون یا دیجی کاال را در وبسایت یا  خرید محصوالت فروشگاه

صفحات اجتماعی خود به اشتراک می گذارید و به ازای هر خریدی که از طریق آن لینک انجام شود،  
 .انتی به شما تعلق می گیرد پورس

کسب درآمد    به تومان یا روش هایی مثل  کسب درآمد از بازی   این روش درآمد زایی، خیلی بهتر از روش 
 .به حساب می آید از روبیکا
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اری در فروش یا افیلیت مارکتینگ، می توانید از سیستم همکاری در  برای کسب درآمد به تومان از همک

فروش دایان افیلیت نیز استفاده کنید. دایان افیلیت به شما کمک می کند تا فروشگاه آنالین خودتان  
را بسازید و لینک های فروش محصوالت مختلف مثل پوشاک، کیف و کفش، کاال دیجیتال، لوازم منزل،  

ا در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید تا به ازای هر خریدی که انجام شود،  ر  ... اکسسوی و
 .کمیسیون دریافت کنید

 کسب و کار کوچک پرسود :این مطلب را هم بخوانید

 تومان کسب درآمد از بازی به

های کسب درآمد اینترنتی بدون سرمایه، درآمدزایی از بازی های کامپیوتری  یکی از جالب ترین روش 
است؛ بله، درست خواندید، با بازی های کامپیوتری آنالین می توانید درآمد داشته باشید. این روش،  

 .است کسب درآمد برای نوجوانان   یک روش عالی برای

بعضی از وبسایت های خارجی وجود دارند که به ازای زمان مشخصی بازی کردن در آن ها، دستمزد به  
شما پرداخت می کنند. توحه داشته باشید، برای اینکه بتوانید از این وبسایت ها، درآمد قابل توجهی  

د یک گیمر حرفه ای باشید و یک سیستم حرفه ای برای گیمینگ نیز داشته باشید که  کسب کنید، بای
جمع کردن چنین سیستمی، هزینه بر است. البته اگر برای تفریح، گیمینگ انجام می دهید و همین حاال 
 :سیستمی خوب برای گیمینگ دارید، به شما پیشنهاد می کنیم که حتما به سراغ وبسایت های زیر بروید

• Swagbucks 
• Solitaire Cube 
• 21 Blitz 
• Slingo 
•  Lucktastic 
• Slotomania 
• 888poker 

البته بازی کردن در بعضی از سایت های فوق، نیاز به سیستم قوی برای گیمینگ ندارد. حتی بعضی از  
بازی ها نیز وجود دارند که می توانید آن ها را با گوشی همراه بازی کنید و روش بسیار خوبی برای  

 .»کسب درامد با گوشی به تومان« یا دالر هستند

الر پرداخت می کنند که رسیدن این دالر به دست شما در ایران، کمی  این وبسایت ها درآمد شما را به د
ساخت است. بنابراین، بهتر است که به فکر کسب درآمد به تومان از بازی کردن باشید. آیا روشی برای  

 این کار وجود دارد؟ 
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 .وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد  کسب درآمد بله روش های مختلفی برای این شیوه 

 کسب درآمد به تومان از بازی کردن 

تقریبا هیچ سایت معتبری در کشور ما وجود ندارد که به ازای بازی کردن، به شما درآمد ریالی دهد. با  
رشد هستند و بعضی این حال، شرکت های توسعه بازی های کامپیوتری در کشور ما به سرعت در حال  

از این شرکت ها، گیمرهای حرفه ای را برای تست کردن بازی های خود استخدام کرده و به آن ها برای  
 .این کار، حقوق و مزایای بسیار خوبی می دهند

 کسب درآمد از بازی به تومان با ساخت ویدئو 

کردن، ساخت   بازی  طریق  از  تومان  به  اینترنتی  درآمد  دیگر کسب  یا  یک روش  گیمینگ  ویدئوهای 
برای  توانید  می  شما  است.  آموزشی  ویدئو  ویدئوهای  اشتراک  از  درآمد  آموزشی    ،کسب  ویدئوهای 

رید و با دریافت تبلیغات یا افیلیت گیمینگ خود را در یک پیج اینستاگرام حرفه ای به اشتراک بگذا
 .مارکتینگ، مثال برای محصوالت گیمینگ در دیجی کاال، درآمد داشته باشید

آپارات  روش دیگر، از  آموزشی گیمینگ   کسب درآمد  آپارات،  است. در صورتی که ویدئوهای  شما در 
بازدیدهای زیادی داشته باشند، می توانید از به اشتراک گذاری ویدئوهای خود در یوتیوب نیز کسب  

 .درآمد کنید

 کسب درآمد به تومان از گوشی 
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روش های بسیار مختلفی برای کسب درآمد به تومان تنها با استفاده از یک گوشی همراه و یک اتصال  

داشته باشید، به راحتی می توانید تنها با راه اندازی یک   ایده کسب و کار   اینترنت وجود دارد. اگر یک
پیج اینستاگرام دارای فالوورهای زیاد، به درآمدهای بسیار خوبی برسید و برای این کار، فقط به یک  

 .اینترنت نیاز داریدگوشی هوشمند و اتصال  

با این حال، روش های ساده تر و البته با درآمد پایین تری برای کسب درآمد با استفاده از گوشی وجود  
کسب    دارد که می توانید آن ها را هم امتحان کنید. چندین برنامه کسب درآمد به تومان، چندین برنامه

و کسب درآمد به رمزارز در کافه بازار موجود هستند و با دانلود این برنامه ها و استفاده از   درآمد دالری
 .الیت، امکان پذیر استهزار تومان فقط به ازای چندین دقیقه فع ۱۰آن ها، کسب درآمد روزانه 

 کسب درآمد از اینستاگرام

بدون   با گوشی و  تومان  به  برای کسب درآمد  پلتفرم  بهترین  توان  را می  اینستاگرام  در حال حاضر، 
ها بعد،  سرمایه اولیه و با کمترین تخصص در کشور ما دانست. اینستاگرام به هیچ وجه، حداقل تا سال 

اهید یک کسب و کار اینترنتی راه بیاندازید، اول از همه باید به  قابل جایگزینی نیست و اگر می خو
 .سراغ اینستاگرام بروید

شما با داشتن یک پیج اینستاگرام پرطرفدار می توانید تبلیغات بگیرید و از آن طریق کسب درآمد کنید.  
برساند. به  روش دیگر این است که محصوالت خود را از طریق یک پینج اینستاگرام حرفه ای به فروش 

 .افیلیت مارکتینگ استفاده کنید  عالوه، می توانید از پیج اینستاگرام خود برای

 کسب درآمد به تومان به کمک تلگرام 

بعد از اینستاگرام، بدون شک، پیامرسان تلگرام، بهترین گزینه برای کسب درآمد اینترنتی بدون سرمایه 
ال دارای تعداد زیادی مخاطب، تبلیغات انجام دهید است. شما می توانید در تلگرام با داشتن یک کان

به   سریع  خیلی  خود،  محصوالت  فروش  یا  دیگر  کارهای  و  کسب  برای  تبلیغات  سفارش  طریق  از  و 
 .درآمدهای خوبی برسید

 جمع بندی 

در این مقاله چندین روش ساده و جالب »کسب درآمد به تومان« و دالر را برای شما توضیح دادیم.  
که برای  همانطور  بازی به تومان   دیدید، روش هایی  از  از گیمرها،   کسب درآمد    وجود دارد و بعضی 

ن را  را دارند. به عالوه، چندین روش ساده برای کسب درامد با گوشی به توما پردرآمدترین شغل ایران
 .به شما معرفی کردیم و توضیح دادیم که چرا کسب درآمد از روبیکا، ایده جالبی نیست
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