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 ییآموزش قدم به قدم + درآمدزا  ست؟ یو بالگر ک ستیچ  یبالگر

چطور می توانم بالگر    است؟ ممکن است بپرسید که  بالگری  آیا می دانید یکی از پر درآمد ترین مشاغل در ایران و جهان

همراه ما باشید تا با مفاهیم    آموزش بالگری  ا این، بشغل بالگری چیستو  بالگری یعنی چه  اگر دوست دارید بدانید که شوم؟

بالگری، بهترین پلتفرم ها برای بالگری، درآمد بالگری و نحوه بالگری آشنا شوید. در ادامه میخواهیم چند ایده بالگری بدون  

 .چهره به شما بدهیم تا دغدغه تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی شخصیتان بر اثر بالگری را نداشته باشید

مانطور که می دانید هر روز تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان وارد دنیا بالگری می شوند که علت آن آسان و جذاب و ه

پر درآمد بودن این حرفه است. اگر میخواید بدانید برای شروع باید چکار کنید و با روند و اصول آن آشنا شوید، ادامه این 

 .اصول و نحوه عملی کردن آن بطور کامل آشنا شوید 100تا   0مطلب را مطالعه کنید تا با 

 بالگر کیست؟ 

 

 .اشتباه می گیرند اینفلوئنسری را با واژه بالگری د و بعضا همسوالی که این روزها خیلی از افراد می پرسن «بالگر کیست؟»

حتوای متنی کامل و  کردند تا منویسی به وجود آمد. در آن دوران بالگرها تالش میواژه بالگ اولین بار در اینترنت و وبالگ

 .توان اولین هدف بالگری دانستجذب مخاطب را می .جامعی آماده کنند و از این طریق مخاطب جذب نمایند

ترین چیزی است که برای فروش و بازاریابی به آن نیاز داریم. برای آنکه بتوانیم محصول و خدمات خود یا  مخاطب مهم

 .مناسبی داشته باشیم، به تعامل عالی با مخاطب نیاز خواهیم داشت نرخ تبدیل دیگران را به مشتریان عرضه کنیم و

 .ویدشها میخب این موضوع در نگاه اول بسیار ساده است؛ اما زمانی که پای صحبت بالگرها بنشینید، متوجه سختی کار آن 

بالگر باید قادر باشد تا یک محتوای یکتا و جذاب تولید کند. ساخت محتوای یکتا و جذاب یک واژه چتری است که صدها 

شود. این یعنی باید مخاطب را شناخت، نیازهای او را درک کرد و در جهت نیازهای او، محتوایی مشخصه مختلف را شامل می 

 .جذاب و عالی تولید نمود
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توان گفت که بالگر فردی است که ایده تولید محتوا را به بهترین شکل در شبکه اجتماعی مطرح می کند و  ساً میدر نتیجه اسا

افزایش مخاطب می باعث  تولید محتوای جذاب و مفید،  را از طریق  باشد  با بالگر  تعامل  دارای  افزایش مخاطب که  شود. 

 .رسدترین پلتفرم میحاال، نوبت به بررسی به .ترین هدف دانستتوان مهممی

 بهترین پلتفرم برای بالگری چیست؟ 

   نبهترین پلتفرم برای شروع بالگر شد بررسی

خب این سؤالی است که در مرحله بعد باید از خودتان بپرسید. شما در چه پلتفرمی    بهترین پلتفرم برای بالگر شدن چیست؟

 خواهید محتوای خود را به مخاطبان عرضه کنید؟ می

 .ف ارتباطی استهای مختلهای اجتماعی مختلف و کانالمنظور از پلتفرم در اینجا، شبکه

به اینستاگرام را  اکثر بالگرها در حال حاضر  انتخاب میبرای مثال،  انتشار محتوای خود  پلتفرم  البتهعنوان    بالگری   کنند. 

 .آیدای در وبسایت نیز نوع دیگری از این کار به حساب میمحدود به اینستاگرام نیست. تولید محتوای متنی یا چندرسانه

های پلتفرم عالی با شما صحبت م یک یا چند پلتفرم خاص را برایتان نام ببریم، بهتر است درباره ویژگیپیش از آنکه بخواهی

 .کنیم

 .شده مناسب است که بیشترین تعامل را با مخاطب داشته باشددر وهله اول باید بدانید پلتفرمی برای عرضه محتوای تولید

 .ترین موضوعی است که باید به آن توجه داشته باشیدتعامل با مخاطب مهم

 .های ذکرشده، دارای نرخ تعامل بسیار مناسبی هستندبوک را مثال بزنیم. هر دوی پلتفرمتوانیم اینستاگرام یا فیسبرای مثال می

یا فیسمی اینستاگرام  در  ارتباط مفیدتوانیم  ابزارهای مختلف،  از طریق  ابزار الیو و بوک  با مخاطب برقرار کنیم. مثالً  ی 

 .استوری اینستاگرام جزو ابزارهای بسیار مفید و کاربردی در جهت ایجاد تعامل با مخاطب هستند 
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اقدام به تولید بهترین و جذاب نگاه کنید. اگر حتی  پلتفرم  باید به کاربران فعال یک  دنیا کنید و  در وهله دوم  ترین محتوای 

 .عرضه به آن نداشته باشید، در کار خود شکست خواهید خورد مخاطبی برای

 .کندترین پلتفرم برای عرضه محتوای خود استفاده میای کسی است که از شلوغبالگر حرفه

توان یوتیوب را مثال زد. با وجود آنکه یوتیوب در سطح جهانی یکی بهترین انواع پلتفرم برای این کار محسوب  برای مثال می

دلیل مسدودیت، کاربرانی کمتری در مقایسه با اینستاگرام دارد. پس باید دسترسی و حجم کاربران  ؛ اما در ایران بهشودمی

 .هدف خود را در پلتفرم مدنظر بررسی نمایید

د.  تواند شما را به یک بالگر موفق تبدیل کندر جمله قبلی به عبارت »کاربران هدف« اشاره کردیم. درک کامل این عبارت می

 .های ایرانی در خارج از کشور هستیدتصور کنید شما یک بالگر عالی برای معرفی رستوران

دهند. در چنین حالتی خبری از مسدودیت یوتیوب برای کاربران خب مخاطبان شما را ایرانیان مقیم خارج از کشور تشکیل می

ی خودتان استفاده کنید! پس حتماً باید در ابتدا در نظر داشته  عنوان پلتفرم اصلتوانید از یوتیوب بهشما نیست. به این ترتیب می

 .ها فعالیت بیشتری دارندباشید که مخاطبان شما بیشتر در کدام یک از پلتفرم

می کمک  شما  به  میدانی  میتحقیقات  مثال  برای  کنید.  پیدا  دست  مهم  این  به  که  بهکند  ارائه  توانید  یا  حضوری  صورت 

کنند. البته برخی ابزارهای آنالیتیکال  ی، از مخاطبانتان سؤال کنید که بیشتر از چه پلتفرمی استفاده میهای اینترنتپرسشنامه

 .نیز قادر به ارائه چنین اطالعاتی هستند

 .دهد دقت کنیددر وهله سوم باید به ابزارهایی که یک پلتفرم به شما ارائه می

آید. اکثر درآمد بالگرها حریف بسیار عالی برای بالگری به حساب میفنمه اینستاگرام یک ابزار ه  توان گفت کهبرای مثال می

پس با در نظر گرفتن تمامی این موضوعات، باید خودتان بهترین پلتفرم را برای  .آیددر ایران نیز از همین ابزار به دست می 

 .صورت کلی بالگری انتخاب کنیدتولید محتوا، ارائه آن و به 

 است؟  درآمد بالگری چقدر

ها؟ بازیگران؟ چه افرادی در دنیا بیشترین درآمد را به نظرتان بیشترین درآمد در دنیا به چه کاری تعلق دارد؟ فوتبالیست

 .توان در دسته پردرآمدترین مشاغل دنیا دانستدارند؟ شاید باورتان نشود؛ اما »بالگری« را می

و میزان فالوور آن ها صحبت کرده بودیم، خیلی مشخص است که افراد زیادی  اینفلوئنسرهای ایرانی  همانطور که قبال درباره

هم دارند. نمونه   از همین طریق میزان دنبال کننده بسیار زیادی برای خود جمع کرده اند و به همین خاطر درآمد بسیار باالیی

 !است. کسی که میشه گفت راه صد ساله را یک شبه طی کردkhaby  ای که این روزها خیلی معروف شده است،

 .شناسدیدرآمد بالگری هیچ محدودیتی نم یک بالگر هیچ سقفی برای درآمد خود ندارد. در حقیقت

شاید بسیاری از افراد تصور کنند که درآمد این افراد فقط محدود   .های مختلف به درآمد دست پیدا کندتواند از روشبالگر می

های این کار  زمانی که به روش  .دانست روش جذب مشتری اینترنتی  توانبه قبول تبلیغات است. در حالی که بالگری را می 

 .ئه دهیدتوانید هر محصول و خدماتی را به مخاطبان خود اراچیست، می هک رشد تسلط داشته باشید و بدانید که

فقط برای ارائه خدمات و محصوالت دیگران است؛ اما یک    بالگری و اینفلوئنسری  کنند کهدر اصل بسیاری افراد تصور می

 .تواند محصوالت و خدمات خود را نیز حین ارائه محتوای جذاب و مفید، به مشتریانش ارائه دهدبالگر می

ه آموزش غذا یا معرفی رستوران و... محصولی خاص در خصوص آشپزی  برای مثال بالگری غذا را تصور کنید که حین ارائ

 .و آشپزخانه را به مخاطبان خود معرفی کند
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زمان به مخاطبان ارائه  توانید در حوزه فشن تولید محتوا کرده و برند محصوالت پوشاک یا آرایشی خود را هم حتی مثالً می

 .های نجومی فکر کنیداید به رقم پرسید که بالگر جقدر درآمد دارد؟ بدهد. اگر می

، بالگر به چه   معنی کلمه بالگر چیست  کند. در ابتدا باید بدانیدالبته هر کسی در این حوزه به چنین درآمدی دست پیدا نمی

 .معناست و چطور باید به بالگر موفق تبدیل شویم؟ در ادامه با ما همراه باشید

 چطور باید به بالگر تبدیل شویم؟ 

   رآموزش مسیر تبدیل شدن به یک بالگ

شوید که به این حوزه ورود پیدا کنید. حال سوالی کنید، قطعاً وسوسه مییزمانی که درباره درآمد این حوزه اطالع پیدا م

 اینجاست که چطور باید به بالگر موفق تبدیل شد؟

 زمینه کاری خودتان را انتخاب کنید 

  کننددر مرحله اول باید زمینه بالگری خودتان را مشخص کنید. این مسئله اهمیت بسیاری دارد. بسیاری از افراد تصور می

دنبال عالقه خودشان بگردند. این در حالی است که عالقه در حوزه یک موضوع الزم است؛ اما کافی نیست.  که فقط باید به

گذارید. برای انتخاب زمینه کاری باید چند موضوع مختلف را در نظر داشته  ای قدم میپس دقت داشته باشید که در چه حوزه

 .باشید

باید در نظر بگیرید. این موضوع بسیار سادست و نیازی به توضیح ندارد. زمانی که شما مثالً در وهله اول عالقه خودتان را 

توانید به بالگر در آن حوزه تبدیل شوید. پس ابتدا عالقه خودتان را به آن زمینه در  مند نیستید، نمیبه یک رشته ورزشی عالقه 

 .نظر بگیرید

 .شته باشیددر وهله دوم باید تخصص خودتان را در نظر دا

ترین موضوعی است که باید به آن توجه کرد. قرار نیست که شما از محتوای بالگرهای دیگر در آن حوزه استفاده  تخصص مهم

برای خالقیت نیز نیاز  .کنید و با کمی تغییرات جزئی همان اطالعات را به مخاطبان خود ارائه دهید. باید خالقیت داشته باشید

 .ای تخصص ندارید، بهتر است فکر بالگری در آن زمینه را نیز نکنیداگر در زمینهبه تخصص خواهید داشت. 
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توان گفت که در حال حاضر صدها بالگر در حوزه غذا  در وهله سوم باید به نیاز و کشش بازار نگاه کنید. برای مثال می

کنند و برخی دیگر نکات آموزشی و دستور پخت غذا ارائه  های متعدد را نقد میها رستورانمشغول فعالیت هستند. برخی آن

های فعالیت بسیاری در حوزه بالگری ش بیشتری نداشته باشد. در عین حال زمینهدهند. در حال حاضر این زمینه شاید کشمی

 .اندماندهنخورده باقیوجود دارند که هنوز دست

برای آنکه بتوانید بهترین زمینه را برای فعالیت خودتان انتخاب کنید، ابتدا یک کاغذ سفید و خودکار بردارید. حال عالیق  

مند هستید؟ آشپزی؟ نویسندگی؟ رانندگی؟ به هر آنچه که عالقه دارید را روی یک  ورزش عالقه   خودتان را بنویسید. آیا به

دارند    80ای کمتر از  نمره دهید. آنهایی که نمره  100تا    1ها از  کاغذ بنویسید. حال از نظر تخصص، به هر کدام از این زمینه

تحقیق کنید که کدام زمینه فعالیت کمی شده است. پس در همان  را کنار بگذارید. حال به سراغ لیست مختصر خود بروید. باید

 .زمینه فعالیت خود را آغاز کنید

 های جدید و تازه در زمینه کاری خودتان باشید دنبال ایده به 

پرسید که بالگری چیست باید بدانید که خلق ایده های جدید در این زمینه ترین مسئله است. وقتی از خودتان میایده مهم

های جدیدی داشته باشید. ایده جدید تحت  آورید که بتوانید ایدهگاهی به خودتان بیش از اندازه فشار می .همیت اساسی داردا

 .آید. پس خودتان را آزار ندهید. برای آنکه ایده جدید برایتان به وجود بیاید، باید مطالعه داشته باشیدفشار به وجود نمی

 .بی که در حوزه فعالیتتان وجود دارد را بررسی کنیدبرای این کار بهتر است هر کتا

است به سراغ رقبا و افرادی که در زمینه کاری شما یا مشابه زمینه کاری شما   بازاریابی  مثال اگر موضوع کار شما آموزش

 .ها را تحلیل کنید. خودتان را جای مخاطب بگذاریدوید. محتوای آنکنند برفعالیت می

ماند؟ روی همان موضوع تمرکز ببینید چه چیز بیشتری مخاطب نیاز دارد. ببینید چه سؤال بدون پاسخی برای آن باقی می 

 .آیدسراغتان می  های جدید بهشود و خواسته یا ناخواسته ایدهکنید. به این ترتیب عضالت خالقیت شما ورزیده می

 تعامل با مخاطب را فراموش نکنید 

شوید، باید  دهد. وقتی به یک بالگر تبدیل میوجه فراموش نکنید. تعامل با مخاطب به شما اعتبار میهیچتعامل با مخاطب را به

 .دمخاطب از سیر تا پیاز زندگی شما را بداند. تالش کنید برای مخاطبتان به یک دوست صمیمی تبدیل شوی

تالش کنید کسی باشید که مخاطب تشنه ارتباط و تعامل با شما باشد. به نظرات کاربران اهمیت دهید. باید کاری کنید تا مخاطب  

های مخاطبان را پاسخ دهید، وبینار دهید. پیاماحساس مفید بودن کند. باید مخاطب متوجه شود که شما به نظرات او اهمیت می

 .شوید، با مخاطبتان بیشترین ارتباط را برقرار کنیدکنید و خالصه به هر طریقی که می  بگذارید، از الیو استفاده

 اعتماد بزرگترین سرمایه شماست

اعتماد، این پاسخ سؤال میلیون دالری است. مخاطب باید به شما اعتماد کند. زمانی که اعتمادی بین شما و مخاطب وجود  

 .روداز بین می نداشته باشد، دیگری معنی و مفهوم بالگری

اگر نکته یا   .کند به بهترین شکل ممکن اعتماد مخاطب خود را به دست بیاوردبالگر کیست؟ بالگر کسی است که تالش می 

شوید که نکته و آموزش شما اید، حتماً آن را امتحان کنید. به این ترتیب مطمئن میآموزش خاصی را در اینترنت پیدا کرده

ها برای شما ارزشمند هستند. به این طریق اعتماد بین . در حقیقت باید به مخاطب خود نشان دهید که آن واقعاً مفید است یا نه

 .گیردشما و مخاطبتان شکل می

 افزوده سپس درآمد ابتدا ارزش 
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بان خود دانید را در اختیار مخاط بخشنده باشید و هر آنچه که می !ترین نکته بالگری چیست؟ خسیس نباشیددانید مهمآیا می

های های تخصصی را واگذار دوره قرار دهید. اگر یک بالگر آموزشی هستید، ابتدا بخشی از آموزش را ارائه دهید و بخش

 .تخصصی کنید

بازیگری نیست. مخاطب هوش  باید مخاطب احساس کند که شما می این کار همانند  افزوده او شوید.  خواهید باعث ارزش 

دریغ به ارزش افزوده مخاطب اهمیت دهید و سپس به فکر درآمدزایی  دهد. بیاقعیت تشخیص میبسیاری دارد و بازی را از و

 .باشید

 روش کسب درآمد را انتخاب کنید 

های مختلف به کسب درآمد تواند از روشهای قبلی درباره نحوه درآمدزایی صحبت کردیم، بالگر میهمان طور که در بخش

 .برسد

الگر تبدیل شوید، باید روشی که قصد کسب درآمد دارید را در نظر بگیرید. برای مثال اگر قصد پیش از آنکه بخواهید به ب

دارید تا در حوزه تبلیغات فعالیت داشته باشید، اصالً نباید محصوالت خودتان را معرفی کنید. همچنین اگر حین بالگری و 

ید قید تبلیغات را بزنید. هر دو روش در یک قالب  خواهید محصوالت خودتان را عرضه کنید، باارزش افزوده مخاطب می

 .گنجند. پس این نکته مهم و کلیدی را فراموش نکیندنمی

 عاشق فالوورهای خودتان باشید 

منظورمان از فالوور، فقط فالوورهای اینستاگرام نیست. در هر پلتفرمی که مشغول فعالیت هستید، باید عاشق مخاطبان خود  

 .شوداز صمیم قلب باشد. عشق مصنوعی را مخاطب متوجه میباشید. این عشق باید 

روی شما نشسته و حتی ارتباط  بهباید به مخاطب خود اهمیت دهید. باید او را دوست داشته باشید. فردی را تصور کنید که رو

صور کنید که گرم و  دهد. حال فرد دیگری را تزند و اهمیتی به شما نمیکند. به آرامی حرف میچشمی با شما برقرار نمی

دهد. ارتباط با  کند. ارتباط چشمی را قطع نکرده و همیشه با روی خوش به سؤاالت شما پاسخ میصمیمی از شما استقبال می

 بخش خواهد بود؟کدام فرد برایتان لذت 

 خودتان را وقف کارتان کنید 

ی دیگر را فراموش کنید. این کار باید به شغل اصلی  هاخواهید بالگر شوید، باید شغلوقت نیست. اگر میبالگری یک شغل نیمه

کاره انجام دهید، بهتر است در این حوزه وارد نشوید. صورت نیمهخواهید بالگری را به و حرفه واقعیتان تبدیل شود. اگر می

ر معروف و  برای تبدیل شدن به یک بالگ  .این کار شغلی نیست که بخواهید روزی یک یا دو ساعت برای آن وقت بگذارید

 .های متوالی را در طول روز به کارتان بپردازیدپردرآمد، باید ساعت

 آموزش بالگری با چند ایده جدید

در این آموزش بالگری، چند ایده جدید برای بالگر  .شغل بالگری چیست  در قسمت های گذشته خواندید که بالگری یعنی چه و

ایده زیر از پرطرفدار ترین ایده های بالگر شدن هستند که موارد    9می آید.  شدن به شما میدهیم که مطمئنا خیلی به کارتان  

  .بسیاری از آن ها را در اینستاگرام مشاهده کرده اید

 حوزه آموزش غذا  •
 حوزه معرفی رستوران  •
 حوزه دیجیتال  •
 حوزه بازی و کنسول بازی  •
 زمینه فیلم و سایر  •

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 حوزه زیبایی و محصوالت آرایشی  •
 زمینه الیف استایل  •
 روزمرگی  •
 ورزشی  •

 ایده بالگری بدون چهره 

ممکن است این ذهنیت به وجود بیاید که برای بالگر شدن در هر یک از این زمینه ها ضروری است که شخصی برون گرا 

ون نمایش چهره نیز می توان به دنیای بالگرهای باشیم و خودمان جلوی دوربین بیاییم ولی دنیای اینستاگرام ثابت کرده که بد

بزرگ ورود پیدا کرد. وقتی هدف از ایجاد پیج اینستا فروش محصول یا خدمات باشد دیده شدن آن موضوع از دیده شدن چهره 

 .شما اهمیت بسیار بیشتری دارد

رام فعالیت می کند بستگی دارد. کافی است  ایده بالگری بدون چهره تا حد زیادی به نوع بیزینس و کسب و کاری که در اینستاگ

پرسونا و مخاطب هدف شناسایی شود و از عکاسی صنعتی حرفه ای یا گرافیستی کاربلد برای تهیه تصاویر جذاب برای پست  

  .های اسالیدی، کاروسلی یا حتی ویدئو کمک گرفته شود

برید؛ گذاشتن صدا روی استوری ها و پست ها می تواند  اگر با نشان داده چهره مشکل دارید می توانید از صدای خود بهره ب

 .کمک زیادی به جذابیت پست ها بکند

از  (cheftayebeh) بالگرهای معروفی هستند که چهره خود را نمایش نمی دهند. در این خصوص می توان به شف طیبه

و پست های مربوط   (daily_sina) ابا عکس های منحصر به فردش و همچنین سین (h.rebel) بالگرهای حوزه آشپزی، هدیه

به زندگی و روزمره هایش اشاره کرد. هر کدام از این بالگرها به دالیل مختلفی مثل خجالتی بودن یا مالحظات اجتماعی از 

 .نمایش چهره خود اجتناب می کنند و با این حال پیج هایی موفق با فالوورهای پر و پا قرص دارند

 نتیجه گیری 

و بالگر کیست و اصال شغل بالگری چیست  «بالگری چیست» آموزش بالگری همراه ما بودید و متوجه شدید  در این مطلب با

  و بعدش از اینکه فهمیدید بالگری یعنی چه، با ایده های متعددی در این حوزه آشنا شدید. حخال وقت آن رسیده که در مورد

هم کمی بدانید که کار آن ها چیست، مزایا این کار چیست و کسب درآمد از اینفلوئنسر مارکتینگ به چه  اینفلوئنسر مارکتینگ 

  .شکل است

 وانشناسی کسب و کار ر : مقاله مرتبط
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