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 !شدن ونریلیقدم تا م کی  شنیک ینصب اپل قیکسب درآمد از طر

تا    کسب درآمد با نصب نرم افزار امکان پذیر است؟  از طریق نصب اپلیکیشن  کسب درآمد  به نظر شما آیا 
چه حد برای یک نفر می تواند سود داشته باشد؟ اگر به دنبال پاسخ این سوال ها هستید و می خواهید در  

 .خصوص نحوه »کسب درامد با نصب برنامه« اطالعات کسب کنید، تا پایان مقاله همراه ما باشید 

 راه های کسب درآمد از طریق نصب اپلیکیشن 

 

گسترش دنیای مجازی و فضای اینترنت، زندگی انسان ها را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده و  
کسب درآمد از طریق نصب    یکی از مهم ترین آن ها، تغییرات روش های درآمدزایی است. به طور مثال 

محسوب می شود که مزایای پرشماری   درآمد اینترنتی بدون سرمایه   یکی از جدیدترین روش های   اپلیکیشن 
دارد. مهم ترین مزیت این تکنیک، راحتی و عدم نیاز آن به تخصص و یا سرمایه است، زیرا هرکس می  

 .داشته باشد  کسب درآمد در خانه  تواند تنها با تکیه بر توانایی های شخصی خود 

امروزه تقریباً اکثر قشر جوان از گوشی های هوشمند استفاده می کنند و این گجت ها تأثیر مهمی بر زندگی  
کسب درآمد با    گوش کرده باشید، در اکثر آن ها به  پادکست های کسب و کار   فرد دارند. اگر تابه حال به 

در گوشی تأکید می شود. در نگاه اول شاید این روش به نظر غیر ممکن و غلط برسد اما   نصب نرم افزار 
دی وجود دارند که می توانند برای شما پول ساز  باید بدانید که امروزه برنامه های داخلی و خارجی زیا

 .باشند 

 :برخی از مهم ترین روش های کسب درآمد از طریق نصب اپلیکیشن عبارتند از

 ساخت ویدیو )تیک تاک، آپارات و...(  •
 برقراری ارتباط با شرکت های معتبر داخلی و خارجی )لینکدین(  •
 معامله در دنیای ارز دیجیتال •
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 فروش آنالین  جمع آوری اطالعات و •
 ایمیل مارکتینگ  •
 خرید و فروش های داخل برنامه  •
 فروش محصوالت مختلف  •
 آموزش های آنالین  •
 بازی  •
 مشاوره )مثل پزشکی، روانشناسی و حتی انتخاب لباس( •
 گردشگری )با به انتشار گذاشتن تجارب سفرها و طبیعت گردی ها(  •
 تبلیغات  •

 مزایای کسب درآمد از طریق نصب اپلیکیشن 

 :مد از طریق نصب اپلیکیشن، مزایای زیادی دارد که برخی از آن ها عبارتند ازکسب درآ

 عدم محدودیت سنی 

ته نیز  و افراد مسن و بازنشس  کسب درآمد برای نوجوانان  این روش هیچ محدودیت سنی ندارد و در آن 
 .امکان پذیر است 

 عدم محدودیت در درآمد 

در این روش، هرکس می تواند به سودهای بسیار زیاد دست پیدا کند و برخالف شغل های روتین که دارای  
حقوق ثابت و مشخصی در طول ماه و سال هستند، امکان افزایش درآمد به صورت ماهانه و حتی هفتگی  

 .برای آن وجود دارد 

 مانی عدم محدودیت ز 

در هر روز هر موقعیت و هر زمانی می توانید با استفاده از اپلیکیشن ها برای خود کسب درآمد کنید. در  
 .این حالت حتی در هنگام سفر نیز می توانید پول دربیاورید 

 عدم نیاز به سرمایه اولیه 

نیازی به   اما در این روش، شما هیچ  قابل توجهی دارند  نیاز به سرمایه  بسیاری از مشاغل برای آغاز 
 .سرمایه یا پول اولیه ندارید و تنها وسیله مورد نیاز، یک گوشی هوشمند است 

 گزینه های خارجی برای کسب درآمد از طریق اپلیکیشن
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اگر قصد دارید تا »کسب درآمد از طریق نصب اپلیکیشن« را تجربه کنید، برنامه های داخلی و خارجی  
متعددی پیش روی شما وجود دارند که هرکدام دارای شرایط و مزیت های خاص خود هستند. اکثر این  

جذابی دارند که باعث شده صاحبان آن ها به سودهای میلیون دالری برسند.   ایده های کارآفرینی  برنامه ها 
 .در ادامه قصد داریم تا به معرفی تعدادی از برنامه های خارجی مناسب برای درآمدزایی بپردازیم 

 درآمد با نصب برنامه تیک تاک کسب 

یک اپلیکیشن نو ظهور است که در همین زمان کم توانسته افراد زیادی را ثروتمند کند. در این   تیک تاک 
ان، فردی  نرم افزار، افراد با ساخت ویدیوهای جذاب مخاطب جذب می کنند. مشهورترین تیک تاکر جه

کسب و کار    است که توانسته با تکیه بر خالقیت شخصی، یک   Khaby lameسنگالی ایتالیایی به نام 
پرسود  در   کوچک  تنها  او  فالوورهای  تعداد  و  دارد،  فعالیت  نیز  اینستاگرام  در  خابی  کند.  اندازی  راه 

 .میلیون اکانت است  70اینستاگرام، باالی 

  )LinkedIn(لینکدین

ی صنعت است زیرا در آن هرکس و  لینکدین یک نرم افزار آشنا برای دانشجویان، اساتید دانشگاه و اهال
هر شرکت می تواند سوابق کامل تحصیلی و شغلی و همچنین زمینه های کاری خود را معرفی نماید.  
لینکدین یک بستر عالی برای ارتباط شرکت ها با یکدیگر و همچنین پیدا کردن شغل است. این اپ به طور  

 .ا راه اندازی یک استارتاپ کمک می کند مستقیم به شما در پیدا کردن موقعیت شغلی مناسب و ی

 کوینکس، سیف بال، کوکوین

پول   کیف  نیز  بال  سیف  و  هستند  دیجیتال  ارز  مشهور  های  از صرافی  مورد  دو  کوکوین  و  کوینکس 
از طریق تمامی این مراجع امکان پذیر می باشد و   کسب درآمد با گوشی . مخصوص صرافی بایننس است 

از   استفاده  و  فیوچرز  و  اسپات  معامالت  مثل  دیجیتال  ارز  معامالت  یادگیری  از طریق  توانید  می  شما 
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اپلیکیشن صرافی های مختلف مثل کوینکس و کوکوین، به سود برسید. البته به یاد داشته باشید که بازار  
 .دیجیتال، یک بازار کامالً حرفه ای است که نباید بدون آموزش وارد آن شد  ارز

 میست پلی 

شاید در گذشته اگر کسی می گفت روزی خواهید رسید که مردم بتوانند از طریق انجام بازی های رایانه  
عاده ای  ای به سودهای نجومی می رسند، حرف او قابل باور نبود. اما امروزه بسترهای به روز و فوق ال

به دست آوردن سود از طریق بازی کردن وجود دارد. برنامه  یک برنامه کاربردی   Mistpaly برای 
مطلوب برای گیمرها است، زیرا آن ها می توانند با استفاده از این برنامه، به صورت هفتگی جایزه دریافت  

آن ها را در بازار به پول تبدیل  یا پول نیستند اما می توان   Cash کنند. این جایزه ها معموالً به صورت 
 .کرد 

 گزینه های داخلی برای کسب درآمد از طریق نصب اپلیکیشن یا ثبتنام در سایت 

  در سال های اخیر توسعه دهندگان و برنامه نویسان ایرانی، نرم افزارهای مهمی ساخته اند که با داشتن 
جذاب، می توانند در به دست آوردن سودهای هنگفت بسیار موثر باشند. برای کسب درآمد  ایده کسب و کار 

از طریق نصب اپلیکیشن داخلی، باید کامل نسبت به آن برنامه و نحوه کارکردش آشنایی داشته باشیم. در  
 .در این حوزه می پردازیمادامه به معرفی تعدادی از برنامه ها و برندهای فعال 

 کسب درآمد با عضویت در سایت دایان افیلیت 

دایان افیلیت یک سیستم همکاری در فروش ایرانی است که همانطور که از اسمش پیدا است در حوزه  
بازاریابی وابسته فعالیت می کند. این فروشگاه با استفاده از خدمات افیلیت مارکتینگ، شرایط مناسبی را  

درآمد از طریق اپلیکیشن فراهم نموده است. افیلیت مارکتینگ یکی از جدیدترین روش های    برای کسب 
پیج   مخاطبین  به  یک شرکت  معرفی محصوالت  از طریق  فرد  آن  در  که  می شود  بازاریابی محسوب 

 .کند  اینستاگرام یا وب سایت خود، کمیسیون دریافت می 

ه کرده است که ناشرین می توانند از آن برای معرفی کاالها و  دایان افیلیت بنرهای تبلیغاتی با کیفیتی آماد 
محصوالت استفاده کنند. در صورت تمایل به آشنایی بیشتر با بنرهای تبلیغاتی و اثرهای آن ها می توانید  

 .مراجعه نمایید  «ات بنری چیستتبلیغ »به لینک 

افیلیت مارکتینگ یک روش عالی برای درآمدزایی در منزل است و برای آن تنها امکاناتی که نیاز دارید،  
گوشی موبایل و نهایت یک لپتاپ یا کامپیوتر شخصی است. در این حالت، به ازای فروش هر کاال، درصد  

تبلیغات    واهد شد. افیلیت مارکتینگ به نوعی شبیه به مشخصی به عنوان پورسانت به حساب شما واریز خ
 شود  است که در آن هزینه تبلیغ براساس تعداد کلیک مشخص می  PPC کلیکی

 کارنت 

ی کسانی که به دنبال کار کردن در منزل به  کارنت یکی از نرم افزارهای مناسب درآمدزایی است که برا
پردرآمدترین    مناسبی محسوب می شود. طبیعتاً این با این برنامه نمی توان  صورت فریلنس هستند، گزینه 
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ته به تخصص و میزان فعالیت هرکس می تواند تغییر می کند و به  را داشت اما درآمد، بس  شغل ایران
 .مقدارهای قابل توجهی برسد 

Q day 

امروزه با گسترش فضای مجازی و اینترنت، مردم می توانند اطالعات عمومی را از مراجع مختلفی دنبال  
ی کاربران خود آماده  کنند. برنامه کیو دی با استفاده از مطالب درسی عمومی و تخصصی، سواالتی را برا

می کند. کاربران می توانند با پاسخ دهی به این سواالت، پول دریافت کنند و هرچقدر اطالعاتشان بیشتر  
 .باشد، سود بیشتری نصیب آن ها خواهد گشت 

 پولدار شدن با کسب درآمد از کسب درآمد از طریق نصب اپلیکیشن 

 

کسب درآمد از طریق نصب اپلیکیشن می تواند به گونه ای باشد که زندگی هرکس را تحت تأثیر قرار دهد  
به درآمدهای چند ده میلیون تومانی برساند. مردم روزانه ساعات زیادی را صرف استفاده از   و او را 

ی همراه خود می کنند و با کمی اطالعات و خالقیت می توانند در همین ساعات برای خود درآمدزایی  گوش
 .داشته باشند 

است و روش های سنتی مانند گذشته کاربرد ندارد. هرکس می تواند    تبلیغات آنالین   جهان امروز، جهان
ند و از طریق آن ها به سود  از طریق گوشی خود و استفاده از تکنیک های مختلف، تبلیغات دریافت ک 

برسد. به طور مثال اپلیکیشن های تلگرام و اینستاگرام بسترهای مناسبی را برای به دست آوردن تعداد  
فالوور و مخاطبین باال فراهم کرده است. بسیاری از افراد با استفاده از این برنامه ها توانسته اند به سودهای  

 .نجومی برسند 

 درآمد با نصب نرم افزار  تولید محتوا برای کسب
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تولید محتوا یکی از مهم ترین اصول کسب و کارهای آنالین محسوب می شود که تأثیر بی چون و چرایی  
بر موفقیت آن دارد. برخی از برنامه ها مثل تیک تاک و یا آپارات، تکیه ویژه ای بر تولید محتوا دارند و  

 کسب درآمد به تومان  نیز بیشتر خواهد بود. در آپارات،هرچقدر محتوا خالقانه تر و جذاب تر باشد، سود  
 .است، اما برنامه های خارجی، درآمدزایی دالری دارند و طبیعتاً دارای صرفه اقتصادی بیشتری هستند 

 زمان مورد نیاز برای کسب درآمد با نصب برنامه 

برای داشتن درآمدزایی مداوم، باید برنامه ریزی دقیقی داشت. این برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که  
فرد بتواند کارهای شخصی دیگرش را هم انجام دهد. به طور مثال اگر شما با نصب یک اپلیکیشن قصد  

ت آورید، باید زمان مشخصی را به این کار اختصاص دهید. این زمان معموالً  دارید از طریق آن پول به دس
 .ساعت است  8تا   7تایم کاری روتین یعنی 

 سخن آخر 

در این مقاله تالش شد تا اطالعات کاملی در خصوص نحوه کسب درآمد از طریق نصب اپلیکیشن ارائه  
سب درآمد با نصب نرم افزار« نیز بیان  شود و همچنین مهم ترین گزینه های داخلی و خارجی برای »ک

، روشی مناسب به برای دستیابی به سودهای زیاد است به شرطی که  کسب درآمد با نصب برنامه .گردد 
 .خالقیت و پشت کار وجود داشته باشد 

 سب و کار مجوز ک: حتما بخوانید 
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