وبالگ دایان افیلیت
آموزش کسب درآمد از روبیکا🤑درآمدزایی از روبیکا به صورت قدم به قدم
کسب درآمد از اینترنت ایده ای است که در دنیای امروز بسیاری در پی رسیدن به آن هستند و توزیع و
انتشار اپلیکیشن های مختلف باعث شده است تا هر شخصی با هر امکاناتی ،درآمد اینترنتی داشته باشد و
ایده کسب و کار خود را عملی کند .کانال کسب درآمد از روبیکا نیز یکی از انواع درآمدهای آنالین است
که اخیرا به دلیل محبوبیت و تبلیغات گسترده جایگاه بسیار خوبی در بین مشاغل اینترنتی به دست آورده
است.
به کمک این اپلیکیشن ،کاربران عالوه بر اینکه با دنیای فیلم و سلایر ،برنامههای تلویزیونی و موسیقی
همراه خواهند شد ،میتوانند از خدمات پرداخت آن (خرید شارژ ،پرداخت قبض و غیره) نیز بهرهمند شوند.
یکی از مهمترین اهداف این اپلیکیشن این است که کاربران بتوانند به کسب درآمد از روبیکا بپردازند و
کسبوکارهای اینترنتی خود را رونق بدهند .در ادامه این مطلب قصد داریم در مورد روش های درآمدزایی
از روبیکا از طریق تولید محتوا صحبت کنیم .توصیه می کنم اگر به دنبال یافتن جواب اینکه چگونه در
روبیکا کسب درآمد کنیم هستید ،مقاله زیر را تا آخر دنبال کنید.
اپلیکیشن روبیکا چیست؟
قبل از صحبت درمورد کسب درآمد روبیکا ،بهتر است در ابتدا با این اپلیکیشن بیشتر آشنا شویم .روبیکا
rubikaاپلیکیشنی موبایلی است که به مدت سه سال در ردیف پرکاربرد ترین اپلیکیشن های ایرانی قرار
گرفته است .همه ی ما حداقل یکبار تبلیغات روبیکا را در تلویزیون دیده ایم یا راجع به آن شنیده ایم .دلیل
شهرت این اپلیکیشن خدمات متنوعی است که ارائه میدهد.
اپلیکیشن روبیکا ،یک سوپر اپ فوق العاده است که سرویس های گوناگونی را به تمام فارسی زبانان دنیا
ارائه میدهد .دسترسی به خدمات این اپلیکیشن بسیار آسان است و کاربرد بسیاری دارد.
اما این اپلیکیشن نیز مانند تمامی اپلیکیشن های هم رده خود مزایا و معایب بسیاری دارد که در ادامه به
آنها اشاره میکنیم.
مزایا اپلیکیشن روبیکا
•
•
•
•
•
•
•
•

روبیکا حجم کمی از اینترنت مصرف میکند.
حجم اینترنت مصرفی برای اپراتورهای ایرانسل و همراه اول صفر است.
استفاده از این اپلیکیشن آسان است.
سرعت انجام عملیات با روبیکا بسیار باالست.
امکان استفاده از شبکه های اجتماعی گوناگون در یک اپلیکیشن وجود دارد.
محیط کاربری این اپلیکیشن همه پسند است.
در حفظ اطالعات شخصی امنیت بسیار باالیی دارد.
این اپلیکیشن جامع یا به اصطالح ،سوپر اپ است.
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•
•
•
•
•
•

این اپلیکیشن تبلیغات زیادی دارد.
ممکن است استفاده از این اپلیکیشن اعتیاد ایجاد کند.
قسمت پخش فیلم و سلایر آن پولی است.
سایز فونت نوشته ها کوچک است.
بخش تنظیمات اپلیکیشن ضعیف است.
سطح کیفیت دیزاین داخلی اپلیکیشن در بخش های مختلف متفاوت است.

هدف اپلیکیشن روبیکا چیست؟
هدف از ایجاد این اپلیکیشن ،امکان استفاده از خدمات گوناگون در قالب یک اپلیکیشن است و این هدف به
بهترین شکل ممکن به کاربران روبیکا ارئه شده است .هدف روبیکا ،دسترسی آسان کاربران ،سرعت باال
انجام خدمات ،بصرفه بودن و امنیت اطالعات است و به خوبی از عهده تک تک این اهداف بر آماده است.
کسب درآمد از روبیکا هزینه دارد؟

کسب درآمد از سیستم های داخلی به دلیل عدم وجود محدودیت های دسترسی (مثل فیلترینگ یا کاهش
پهنای باند) از جمله روش های امن ،کم دردسر و رایگان در سطح اینترنت است .به همین دلیل است که
در بین مردم از روش هایی مثل کسب درآمد از آپارات یا کسب درآمد در روبیکا استقبال خوبی می شود.
استفاده از روبیکا کامال رایگان است و الزم نیست برای «کسب درآمد از روبیکا» هزینه ای پرداخت
کنید .تمامی سرویس های روبیکا بدون پرداخت پول در اختیار کاربران این اپلیکیشن قرار می گیرند و
این یکی از اصلی ترین دالیلی است که آموزش کسب درآمد از روبیکا را در میان مردم محبوب کرده
است.
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یکی از جالبترین از طرف دیگر ،به افرادی که از طریق ایرانسل و همراه اول به این برنامه دسترسی
پیدا میکنند ،اینترنت رایگان تعلق میگیرد و این قضیه راه درآمد از روبیکا را برای شما هموارتر می
کند .اپلیکیشن روبیکا با سیستمعامل  Androidو  IOSسازگار است.
رابط و تجربه کاربری برنامه روبیکا

اپلیکیشن روبیکا مناسب افرادی است که میخواهند چند سرویس را بهصورت یکجا کنار هم داشته باشند.
رابط کاربری این اپلیکیشن بهگونهای است که کاربر میتواندبهآسانی با آن ارتباط برقرار کند .یکی دیگر
از دالیل سادگی آموزش کسب درآمد از روبیکا همین است که برخالف خیلی از اپلیکیشنها و روشهای
دیگر ،به سادگی قابل آموزش و ارائه است.
برای اینکه بتوانید از خدمات ارائهشده توسط روبیکا بهرهمند شوید ،باید با شماره تلفن خود وارد برنامه
شوید .پس از ورود میتوانید لیست خدمات ارائهشده را ببینید.
یکی از این خدمات دنیای رسانه است که از طریق آن میتوانید به فیلمها و سلایرهای مختلف دسترسی پیدا
کنید .همانطور که در باال نیز اشاره شد ،اگر از اینترنت ایرانسل یا همراه اول استفاده میکنید ،تماشای
فیلمها و سلایرها برایتان رایگان خواهد بود.
یکی دیگر از قابلیتها مربوط به خدمات پرداخت است .در این قسمت میتوانید کارهای مربوط به کارت
به کارت ،پرداخت قبض ،خرید شارژ ،خرید بسته اینترنتی و غیره را انجام دهید.
سومین قابلیت شبکه تعاملی است که از طریق آن میتوانید با برنامهها و شخصیتهای تلویزیونی تعامل
داشته باشید؛ به این صورت که میتوانید آنها را دنبال کرده ،پستهای آنها را الیک کنید و برایشان
کامنت بنویسید.
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از دیگر قابلیتهای اپلیکیشن روبیکا میتوان به دنیای موسیقی (گوش دادن به موسیقیهای متنوع در
سبکهای مختلفی همچون پاپ ،راک ،کالسیک و غیره) ،دنیای آموزش (دسترسی به آموزشهای مختلف
و شرکت در کالسهای درس برخط و دورههای آزاد انبوه برخط) ،دنیای کودکان (امکان تماشای
کارتونهای مختلف) ،دنیای ورزش (امکان تماشای برنامههای ورزشی) و مطالب سالمتی اشاره کرد.
ویژگیهای جانبی روبیکا
در روبیکا این امکان برای کاربران فراهم است تا برای خودشان صفحه شخصی داشته باشند و تصاویری
را که دوست دارند با اطرافیانشان به اشتراک بگذارند .برای ایجاد صفحه شخصی باید به بخش روبینو
مراجعه کنید .عالوه بر این با ساخت کانال و گروه در روبینو میتوانید درآمدزایی از روبیکا را شروع
کنید .امکان کسب درآمد از روبینیو در روبیکا از جمله امتیازاتی است که کاربران عالوه بر داشتن
سرگرمی و فان و اشتراک گذاری محتواهایشان می توانند درآمد نیز داشته باشند.
در بخش ویترین روبیکا می توانید محتواهای برتر را ببینید .عالوه بر این ،باشگاه روبیکا این امکان را در
اختیارتان قرار میدهد تا با دعوت از دوستان ،تماشای فیلم و غیره ،برای خودتان امتیاز به دست آورید و
در قرعهکشیهای این اپلیکیشن شرکت کنید.
روش های کسب درآمد از روبیکا

از سواالت متداولی که درباره روبیکا پرسیده می شود ،این است که چگونه کسب درآمد روبیکا را فعال
کنیم؟ جواب این سوال خیلی ساده و واضح است ،بهطورکلی روش های درآمدزایی از روبیکا دریکی از
دستههای زیر جای میگیرند:
.1کسب درآمد از بازی
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یکی از روشهایفوقالعاده جذاب در روبیکا ،کسب درآمد از بازی است .برای کسب درآمد به این طریق
باید در بازیهای جایزه دار در قسمت «بازی کن ،جایزه ببر» اپلیکیشن روبیکا شرکت کنید و جزو نفرات
برتر باشید .همانطور که می بینید پول درآوردن از روبیکا آنقدرها هم سخت نیست! مطمئنا کسب درآمد از
بازی در روبیکا روشی امن و بدون ریسک در جهت کسب درآمد برای نوجوانان نیز خواهد بود.
.2از طریق عضویت در کانالهای آموزشی
ازآنجاکه در قسمت پیامرسان روبیکا کانالهای زیادی وجود دارد ،با عضویت در کانالهای آموزشی و
یادگیری ترفندها میتوانید به کسب درآمد حرفهای از اینترنت بپردازید .برخی از این کانالها روشهای
کسب درآمد دالری و کسب درآمد کلیکی را آموزش میدهند .از این کانالها میتوانید برای پول درآوردن
از اینترنت استفاده کنید.
.3از طریق تولید محتوا

درآمدزایی از روبیکا از روش تولید محتوا از آن ایده های کارساز است که نه تنها در روبیکا بلکه در تمام
پلتفرم های اجتماعی دیگر نیز قابل انجام است.
قبل از پرداختن به این موضوع بد نیست بدانید که منظور از محتوا ،متن ،عکس ،فیلم یا هر چیز جالب
دیگری است که میتواند توجه مخاطب را جلب کند .اگر در رابطه با موضوع خاصی اطالعات زیادی
دارید و میخواهید آن را به دیگران آموزش دهید و از این طریق به کسب درآمد با گوشی بپردازید ،روبیکا
فضای بسیار مناسبی برای بازاریابی محتوا است؛ زیرا هم رایگان است و هم مخاطبان زیادی دارد .برای
درآمدزایی از روبیکا میتوانید از یکی از دو روش زیر استفاده کنید:
.4کسب درآمد با ساخت پیج
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روبینو نام فضایی در روبیکا است که بسیار شبیه به اینستاگرام است .نحوه کسب درآمد از روبینو شبیه به
کسب درآمد از اینستاگرام بوده و به این صورت است که هر چه تعداد فالورهایتان بیشتر باشد و هرچه
تعداد افراد بیشتری پستهایتان را مشاهده کنند ،به درآمد بیشتری دست پیدا خواهید کرد.
.5کسب درآمد از روبیکا با ایجاد کانال
پاسخ دوم به سوال" با تولید محتوا چطور از روبیکا کسب درامد کنیم؟" ایجادکانال در فضای پیام رسان
این اپلیکیشن است .پیامرسان فضای دیگری در روبیکا است که شبیه به تلگرام است .در نتیجه اگر با
روش های کسب درآمد از تلگرام آشنا هستید ،به راحتی می توانید کسب درآمد از روبیکا با ایجاد کانال را
نیز تجربه کنید.
نحوه کسب درآمد از پیامرسان روبیکا به این صورت است که هر چه تعداد بازدید و دانلود محتواهایی که
در کانال قرار میدهید بیشتر باشد ،پول بیشتری به حسابتان واریز خواهد شد.
بعد از اینکه یک بستر مناسب برای جذب مخاطب در روبیکا دست و پا کردید ،می توانید تبلیغ محصوالت
دیگران را نیز انجام دهید و از این طریق نیز کسب درآمد داشته باشید .
یکی از اصلی ترین راهکارهای این شیوه کسب درآمد از همکاری در فروش است .شما می توانید در
ازای تبلیغ محصوالت دیگران به مخاطبینی که در کانال روبیکا و یا صفحه روبینو خود دارید ،به ازای
هر فروش کمیسیون دریافت کنید و درآمدزایی از روبیکا داشته باشید.
این مطلب را بخوانید :کسب درآمد با دیدن تبلیغات
 6تکنیک طالیی افزایش کسب درآمد از روبیکا از طریق تولید محتوا
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تولید محتوا ،متداول ترین روش کسب درآمد از روبیکا است .محتوایی که شما تولید میکنید باید بهقدری
جذاب باشد که کاربران آن را برای بقیه نیز بفرستند .با انجام این کار ،تعداد بازدید محتوا و درنتیجه
درآمدتان به طرز شگفتانگیزی افزایش پیدا میکند .اگر میخواهید درآمد بیشتری در روبیکا داشته باشید،
توصیه میکنیم نکات زیر را جدی بگیرید:
.1تعداد اعضای کانال را بیشتر کنید
هرچه تعداد اعضای کانالتان بیشتر باشد ،پستهایتان بازدید بیشتری خواهند داشت و درآمدتان بیشتر
میشود .برای افزایش تعداد اعضا ،عالوه بر گذاشتن محتواهای منظم و جذاب با استفاده از یک تقویم
محتوایی ،باید کانالتان را تبلیغ کنند و از دوستان و آشنایان بخواهید آن را برای بقیه بفرستند.
.2محتوای بیشتری تولید کنید
اگر کانال شما بهطور منظم و مرتب محتوا تولید کند ،به ازای تعداد کل بازدیدها ،درآمدتان بیشتر میشود.
فعال باشید و به گذاشتن پست ادامه دهید .اگر بتوانید روزانه بیش از یک محتوا تولید کنید ،مسلماًنتیجه
بهتری خواهید گرفت.
.3از کاربران بخواهید پستهایتان را فوروارد کنند
هر چه تعداد کاربرانی که پستهایتان را برای دیگران میفرستند بیشتر باشد ،مسلما ً افراد بیشتری وارد
کانالتان میشوند و بهاینترتیب درآمدتان افزایش پیدا میکند.
.4یک روند مرتب برای انتشار محتواهایتان در نظر بگیرید
یکی از اصول اساسی در روش های کسب درآمد از تولید محتوا ،انتشار محتواهای منظم و برنامه ریزی
شده است .اگر برایتان مهم است که کسب درآمد از روبیکا با تولید محتوا داشته باشید ،باید یک برنامه
اصولی و مرتب برای انتشار محتواهایتان بچینید.
داشتن تقویم محتوایی کمک بسیار بزرگی در این مسیر خواهد بود.
.5به هر قیمتی محتوا تولید نکنید
محتوای بی کیفیت نشر نکنید! محتوای بی کیفیت محتوایی است که ارزشی به مخاطبین شما منتقل نکند.
محتواهای دست اول و ارزشمند در هر پلتفرمی که منتشر شوند می توانند نظر کاربران و مخاطبین را
جلب کنند .اگر امکان تولید محتوای باکیفیت را در ابتدای راه ندارید ،از روش جمع آوری محتوا استفاده
کنید.
.6محتواهایتان را تبلیغ کنید
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وبالگ دایان افیلیت
در نهایت پس از اینکه محتواهایتان را در روبیکا منتشر کردید (چه پیج روبینیو و چه کانال پیام رسان)
سعی کنید آن را به دست مخاطبان برسانید .می توانید از مخاطبانتان که در پلتفرم های دیگر فعال هستند
درخواست کنید که شما را در روبیکا نیز دنبال کنند.
سخن پایانی
روش های کسب درآمد از اینترنت ،به دلیل حداقل محدودیت هایی که دارند ،مانند امکان کسب درآمد در
منزل یا کسب درآمد در خواب ،طرفداران بسیار زیادی دارند .در این مقاله به بررسی «آموزش کسب
درآمد از روبیکا» پرداختیم و به این سوال پاسخ دادیم که چطور در روبیکا کسب درآمد کنیم .همانطور
که می دانید روبیکا به دلیل داشتن محیط های جذاب و سرگرم کننده کاربران زیادی دارد و یک فرصت
بسیار عالی برای کسب درآمد از اینترنت است .شما عزیزان به جز موارد گفته شده در این مطلب چه
موضوعات و فرصت های دیگری را برای کسب درآمد در روبیکا می شناسید؟ تجربیات خود را از کار
با اپلیکیشن روبیکا با ما در میان بگذارید .
بیشتر بخوانید :تبلیغات انبوه تلگرام
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