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 ؛ شغلی با درآمد قابل قبول (Video Monetization) کسب درآمد از اشتراک ویدیو

که  خواهید  می  اینترنتی   آیا  درآمد  نوع  کسب  ویدیو   از  اشتراک  از  درآمد    Video)کسب 
Monetization) در بستر های    کسب درآمد از طریق دانلود و آپلود فایل   داشته باشید؟ آیا به روش های

مختلف فکر می کنید؟ نگران نباشید، تنها نیستید. از آنجایی که اکنون در حال خواندن این مقاله هستید،  
شتراک گذاری ویدیو در فضای اینترنت در حال انفجار است.  مطمئنا می دانید که این روزها صنعت ا

اکنون بهترین زمان است که اقدامات الزم    بازدیدکنندگان روز به روز خواستار محتوای بیشتر هستند، و 
 .انجام دهید  را برای رسیدن به کسب درآمد از ویدیو 

جام چنین کاری می دونید، اما متوجه  احتماال شما هم یوتیوب و درآمدزایی از آن را بهترین مکان برای ان
، راه های بسیار زیاد و مختلفی به وجود آمده اند که برای رسیدن به  2021این نکته باشید که در سال  

و اشتراک ویدیو هایتان کمک می کنند. این   فریلنسری درآمدی مطلوب و لذت بخش از طریق روش های
گزینه ها کمک می کنند تا کنترل بیشتری بر روی محتوای خود داشته باشید و به درآمدی که الیق هستید  

 .برسید 

ره  برسید اشا  کسب درآمد از اشتراک ویدیو  بیزنس مدل مختلف که می توانید از آنها برای  3در این مقاله به  
کسب درآمد    خواهیم کرد. همچنین به روش ها و استراتژی های کاربردی که می توانید از آن طریق به 

 .سرویس برتر اشتراک ویدیو، اشاره خواهیم کرد   14و جوانان دست یابید و به معرفی  برای نوجوانان

   کسب درآمد از اشتراک ویدیو چیست؟ 

 

از روش های مرسوم تر بود؛ اما   رآمد از بازیکسب د و کسب درآمد کلیکی در زمان نه چندان دور شاید 
کسب درآمد از ویدیو، فرآیندی است که از طریق آن و با اشتراک گذاری ویدیو    امروزه در فضای وب،

؛ که معموال از طریق  های خود بر روی پلتفرم های مختلف و در فضای اینترنت به پول و درآمد می رسید
 .راکنش های مستقیم انجام می شود روش های تبلیغاتی، اشتراک گیری و ت
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 .مطلع باشید که ادمین شبکه های اجتماعی و کسب درآمد از ویدیو جزو پردرآمدترین شغل ایران هستند 

 .به زبان ساده تر، کسب درآمد از ویدیو، رسیدن به درآمد از طریق ساخت محتوای ویدیویی است 

انید از روش های مختلفی به این مهم دست یابید، اما  همانطور که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، می تو
 :مهم ترین مسئله دستیابی به محتوای شماست، که می تواند به صورت های زیر باشد 

 دسترسی به محتوای ویدیویی •
 دسترسی به مخاطبان  •
 دسترسی به پلتفرم  •

ند. اجازه دهید که به  به این معنی که مخاطبان برای دسترسی به محتوای ویدیویی تان پول پرداخت می کن
است وروزانه با آن سر و کار    کسب درآمد از طریق دانلود و آپلود فایل  مثال هایی بپردازیم که مرتبط با 

 :دارید 

 کسب درآمد از آمازون   خرید جدیدترین فیلم ها از طریق آمازون و  :دسترسی به محتوای ویدیویی •
هزینه پرداخت می    یوتیوب   تبلیغاتشان درشرکت هایی که برای نشان دادن  : دسترسی به مخاطبان •

 کنند 
خرید اشتراک ماهیانه در نت فیلیکس برای دسترسی به محتواهای موجود در   :دسترسی به پلتفرم •

 آن

، که رسیدن  از داریدبنابراین برای کسب درآمد از ویدیو، به برنامه ریزی و داشتن استراتژی مناسب نی
 .به این مسئله در دنیای امروز و با توجه به نیازهای موجود در این زمینه کار ساده ای خواهد بود 

 سه روش سودبخش برای کسب درآمد از اشتراک ویدیو به صورت آنالین 
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سه گزینه مناسب برای کسب درآمد از اشتراک ویدیو خواهید داشت، که تمام این مدل های کسب و کار  
متمرکز می شوند. ویدیو درخواستی به این معنی است که کاربر در   ویدیو درخواستی  حول ایده ای به نام

ود دسترسی داشته باشد. در حقیقت در این روش هیچگونه  هر زمان و هر مکانی به ویدیو مورد نظر خ
انتظاری برای جدول پخش و راهنمای تلویزیون وجود نخواهد داشت و فقط با فشار یک دکمه به ویدیوی  

 :درخواستی خود می رسید. در ذیل به سه روش سودبخش در این مقوله اشاره خواهیم کرد 

 (SVOD) اشتراک ویدیو درخواستی1.

وش با پرداخت حق اشتراک ماهانه و یا ساالنه به کتابخوانه محتوایی مورد نظر خود خواهید  در این ر 
رسید. نمونه های خارجی برای این روش شرکت هایی مانند نت فلیکس، و پلتفرم های داخلی مانند فیلیمو،  

دسترسی اش  نماوا و... می باشد. در این روش هنگامی که مخاطب هزینه اشتراک خود را نمی پردازد،  
 .به کتابخانه محتوای ویدیویی قطع خواهد شد 

مخاطبان معموال عالقه بسیار زیادی به چنین پلتفرم هایی دارند، زیرا که به بهترین و به روزترین محتوا  
دسترسی خواهند داشت. همچنین با پرداخت حق اشتراک از مزاحمت های ویدیویی در حین تماشای محتوای  

همین    درآمد از ویدیو سودبخش ترین روش کسب    مورد نظر خود در امان خواهند بود. مطمئنا بهترین و
 روش است. اما چرا؟؟ 

به این دلیل که هنگامی که مخاطب از پلتفرم و سرویس تان راضی باشد، برای دسترسی داشتن به آن هزینه  
می پردازد، و چنین روشی به منبع درآمدی قابل اعتماد و طوالنی مدت برایتان تبدیل خواهد شد. دوباره  

از روش های مهم کسب    کسب درآمد از طریق آپلود فایل طریق دانلود و کسب درآمد از تاکید می کنیم که
 .درآمد آنالین هستند 

 (TVOD) کسب درآمد از اشتراک ویدیو در قبال تفاضا2.

در این مدل، مخاطب هزینه ای را در قبال دسترسی به ویدیو مورد نظرش می پردازد. مدت زمان دسترسی  
یا دائمی باشد. برای مثال شما هزینه ای را برای دسترسی به ویدیو    به ویدیو مورد نظر می تواند موقت و

های آموزشی در وب سایتی خاص را می پردازید. مخاطب با ساخت اکانت در وب سایت مورد نظر از  
میان گزینه های موجود، و با پرداخت هزینه ای مشخص به محتوای مورد نظرش دسترسی پیدا می کند و  

 .آن را تماشا می کند 

این روش یکی از سودمندترین روش ها برای کسب درآمد است در بازار مناسب است. به خصوص وقتی  
که ویدیو تان هدف به خصوصی ندارد، و طیف گسترده ای از موضوعات در حوزه های مختلف را پوشش  

تقاضا .می دهد  با  کسب درآمد از اشتراک ویدیو در قبال  تا  به سازندگان محتوا کمک می کند  فروش  ، 
دسترسی به محتوای خاص و ویژه، مانند فروش رویدادهای پخش زنده، عالوه بر درآمدهای ناشی از هزینه  

 .اشتراک به سود بیشتری برسند 

 (AVOD) کسب درآمد از طریق تبلیغات در ویدیو ها3.

بگذارید.    در این روش، آگهی دهندگان به شما پول می دهند تا تبلیغاتشان را برای مخاطب خود به نمایش
حول این مسئله به وجود آمده است. هنگامی که ویدیو   کسب درآمد از یوتیوب  این روشی مرسوم هست که 
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محتوای مورد نظر برای تان   های موجود در یوتیوب را نگاه می کنید، معموال تبلیغ در ابتدا و یا در میان
نشان داده می شود. گاه حتی در بازه های مختلف در امتداد یک ویدیو به شما تبلیغات مختلف نمایش داده  

 .می شود 

بیشتری در این خصوص خواهید رسید.   تبلیغات شود، به درآمد  هرچه مخاطب بیشتری درگیر مشاهده 
مد بیشتر می شود، زیرا نشان دهنده این است که می توانید  معموال داشتن مخاطبان بیشتر منجر به کسب درآ
 .تبلیغ مورد نظر را به افراد بیشتری نمایش دهید 

امروزه کسب درآمد از طریق نمایش تبلیغات سخت تر از گذشته شده است؛ زیرا مخاطبان معموال روی  
ز روش های کسب درآمد از  این روش همچنان یکی ا  خوشی به تماشای این تبلیغات نشان نمی دهند. البته

 .است «کسب درآمد از طریق دانلود » طریق آپلود فایل و

 آشنا شدید، روش های اصلی کسب درآمد از ویدیو  حال که با

 چه نوع ویدیوهایی منجر به کسب درآمد می شوند؟ 

کسب    و فضای آن با   کسب درآمد از ویدیو از قوانین خاصی تبعیت می کند   مانند هر کسب و کار دیگری،
و شبکه هایی شبیه آن که افراد به راحتی امکان دانلود یا اشتراک گذاری ویدئوهای   درآمد از اینستاگرام 

وید، استفاده از چه محتوایی  دیگران را دارند فرق می کند. در ادامه به نکاتی اشاره خواهیم کرد که متوجه ش 
 .منجر به کسب و درآمد می شود و چه نکاتی را باید مراقب باشید که انجام ندهید 

 ممنوعیت ها در سیستم های کسب درآمد از آپلود فیلم چگونه است؟ 

د  در کسب درآمد از ویدیو، باید از دستو العمل های محتوای جهانی )یعنی قوانینی که می توان یا نمی توانی
 .در محتوای خود استفاده کنید( پیروی کنید. درکل کسب درآمد ویدئویی، باید نکات زیر را رعایت کنیم

 رعایت قانون کپی رایت 1.

محتوای ویدیویی باید به وسیله شما و خالقیت فکری تان ساخته شده باشد. این بدین معنی است که مجاز به  
 .م ها و شوهای تلویزیونی نیستید سرقت و استفاده از دیگر محتوای موجود در فیل 

 محتوای مخصوص بزرگسال2.

اشاره به سن مجاز برای مشاهده محتوای مورد نظر در ابتدای محتوای ویدیویی الزم است. بیشتر شرکت  
ها و پلتفرم ها اجازه پخش محتواهای غیراخالقی و غیرآموزنده را نخواهند داد. پس بهتر است از درست  

 .حتوای خود قبل از انتشار آن مطمئن شوید بودن و مجاز بودن م

 مسائل بحث بر انگیز 3.

چنین مباحثی می توانند طیف بسیار گسترده ای را پوشش دهند. موضوعاتی مثل: سخنان تنفر برانگیز،  
نژادپرستی، فعالیت های غیرمجاز، خشونت آمیز و... بهتر است قبل از انتشار محتوای خود از قوانین و  

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/idea-of-making-money-on-instagram/
https://dayanaffiliate.com/blog/idea-of-making-money-on-instagram/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

مورد نظر آگاه شوید. این مسئله کمک می کند تا بدانید کدام محتوی مناسب انتشار و کدام    مقررات پلتفرم 
 .نامناسب می باشد 

 نحوه کسب درآمد از اشتراک ویدیو در سه مرحله 

 

در ادامه به سه مرحله اصلی برای ساخت و انتشار محتوایی ویدیویی سود بخش در فضای اینترنت اشاره  
این زمینه خواهید   یادگیری و استفاده از این روش ها، بی شک به درآمدی مناسب در  با  خواهیم کرد. 

 :ک گذاری ویدیو به شرح زیر استاستراتژی کسب درآمد مطلوب از سیستم های اشترا .رسید 

 ساخت پلتفرم اشتراک ویدیویی شخصی 1.

بی شک با ساخت یک پلتفرم اشتراک ویدیویی اختصاصی، می توانید فضای مورد نظر خود را برای  
انتشار ویدیو های خود داشته باشید. داشتن چنین مکانی کمک می کند که افراد راحت تر و در هر دستگاهی  

 :اخته شده دسترسی پیدا کنند. چنین فضایی به کمک می کند کهبه محتواهای س 

 هزینه های اشتراک خود را تعیین کنید  •
 کنترل و خالقیت مورد نظر خود را بر روی محتوای ویدیویی خود حفظ کنید  •
 با توجه به سلیقه و نیاز مخاطب خود، انعطاف پذیری الزم را داشته باشد  •
 بازاریابی مناسب برای جذب مخاطب را انجام دهید  •

به طور کلی محدوده کنترل خود را خواهید داشت. برای ایجاد چنین پلتفرمی می توانید از راهنما های  
آن را از صفر شروع کنید. در هر صورت داشتن    آنالین موجود در اینترنت استفاده کنید و یا پروژه ساخت 

پلتفرمی حرفه ای کمک می کند که خیلی سریع تر از رقبایتان پیشرفت کنید، و مخاطبان بیشتری را با در  
 .نظر گرفتن انواع برندینگ به سمت خود جذب کنید 
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 تعیین پیشنهاد برای اشتراک و عضویت 2.

روش برای داشتن درآمدی ثابت، تعیین هزینه اشتراک برای  همانطور که قبال هم اشاره کردیم، بهترین  
 :مخاطبانتان است. با این روش به دو صورت زیر می توانید درآمدی ثابت و کافی برای خود ایجاد کنید 

برای مثال هر مشترک برای دیدن کتابخانه ویدیویی تان   :کسب درآمد از طریق ویدیوهای موجود •
ید شده ثبت نام می کند و هزینه اشتراک را می پردازد. این بدین  و انتخاب محتواهای از قبل تول

 .معنی است که درآمدی ثابت در ازای محتواهای تولید شده خود خواهید داشت 
با تولید محتوای ویدیویی جدید، عالوه بر نگه   :تولید محتوای ویدیویی جدید و اشتراک گذاری آن •

ان بیشتری را به سمت خود جذب کنید، و درآمدتان  داشتن مشترکان قدیمی خود، می توانید مخاطب
 .را افزایش دهید 

مشترک بیشتر، درآمد ثابت   .این نوع کسب درآمد از ویدیو، روشی غیرفعال و ثابت را به ارمغان می آورد 
با داشتن مشترکان کم که حق اشتراک پرداخت می کنند، می توانید درآمد مورد توجهی   !!!بیشتر حتی 

 :برای تعیین حق اشتراک می توانید سواالت زیر را از خود بپرسید   داشته باشید. 

 هدف مالی تان چیست؟  •
 هزینه های متوسط تان چقدر است؟  •
 آیا برای مخاطبان خاصی تولید محتوا می کنید؟ یا جامعه هدفتان وسیع است؟  •
 رقبای تان چه کسانی هستند و چرا باید مخاطبان شما را انتخاب کنند؟  •
 ریابی شما چگونه خواهد بود؟ استراتژی بازا •

 داشتن کانال تلویزیون شخصی3.

ایجاد کانالی تلویزیونی شخصی و نمایش آن در بستر اینترنت می تواند روشی مناسب برای اشتراک محتوی  
ویدیویی باشد. عالوه بر این ایجاد اپلیکیشن موبایلی کمک می کند تا مخاطب بیشتری را به سمت خود  

بپردازید. به این دلیل که مخاطب عالقه دارد که از روش های   کسب در آمد از گوشی  جذب کنید و به 
مختلف در هر زمان و هر مکان به محتوا دسترسی داشته باشد. البته این روش نسبت به دو روش قبل  
سخت تر بوده و نیاز به هزینه اولیه بیشتری دارد؛ اما استفاده از آن در مسیر برندینگ کمک شایانی خواهد  

 .کرد 

که امروزه در کشور ما بسیار   بالگری  تیجه گرفت که در کنار کارهایی مثل ساخت وبالگ ومی توان ن 
  کسب درآمد از سایت های خارجی   مرسوم شده است، با تولید محتوای ویدیویی و انتشار آن می توان به 

 .پرداخت 

 از سایت های اشتراک ویدیو برای کسب درآمد چیست؟ فواید استفاده 

 :مزایای جالبی برای کسب درآمد از اشتراک ویدیو وجود دارد که شامل موارد زیر می شوند 

 آگاهی بخشی درباره برندها 
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تماشای ویدئو انگیزه برای شناخت و آشنایی در افراد ایجاد می کند. شما وقتی یک محتوای ویدئویی تولید  
می توانید به مراتب تأثیر بیشتری روی مخاطب داشته باشید تا محتوای متنی؛ زیرا صوت و    می کنید،

تصویر هر دو باعث شکل گیری وابستگی در مخاطب می شود و به آگاهی بخشی درباره کسب وکارتان  
 .کمک می کند 

 انعطاف در اشتراک گذاری از طریق سایر شبکه های اجتماعی

ه اشتراک گذاشت. حتی مهم ترین شبکه ها مثل اینستاگرام، فیسبوک و توییتر  ویدئو را همه جا می شود ب 
هم پشتیبانی قوی از محتوای ویدئویی ارائه می دهند؛ بنابراین می توانید برای معرفی کسب وکار خود در  
کمترین زمان یک ویدئوی باکیفیت درباره هویت برندتان بسازید و آن را در شبکه های اجتماعی منتشر  

 .نید ک

 بستر اشتراک ویدئوی ایرانی  14

سرویس برتر زیر نگاهی    14اگر به کسب درآمد از اشتراک ویدئو با سایت های ایران فکر می کنید به  
 :بیندازید 

 فیلیمو 1.

ایران می گردید آن را پیدا کرده اید؛ فیلیمو! این سایت انواع فیلم   VOD اگر دنبال بزرگ ترین سرویس 
ها و انیمیشن ها را برایتان فراهم می کند و روی همه وسایل دیجیتال قابل نصب است. در فیلیمو به سه  

 :طریق می توانید کسب درآمد کنید 

 لایر ها ثانیه ای در ابتدای س 15ارائه تبلیغات  •
 تبلیغات برند محور برای آگاهی بخشی درباره مارک های تجاری  •
 تبلیغات پراکنده داخل سلایر ها  •

 :مزایای این پلتفرم برای کسب درآمد عبارت اند از 

 ترافیک اینترنت نیم بها با خرید اشتراک ماهانه برای همه اپراتورها  •
 فیلم های مخصوص افراد نابینا و ناشنوا  •
 اکران آنالین  •

 فیلو 2.

در   خود  ویدئوهای  انتشار  با  توانید  می  و  است  فراهم  فیلو  با  فایل  آپلود  طریق  از  درآمد  کسب  امکان 
 .موضوعات مختلف مانند طنز، ورزش، آشپزی، فیلم و... در این سایت درآمد خوبی داشته باشید 

 :مزایای این پلتفرم برای کسب درآمد عبارت اند از 

 یقه شما در فیلو پیداکردن ویدئوهای مطابق باسل •
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 فالوکردن حساب دوستان  •
 استفاده از روش های آپلود ویدئو در فیلو از طریق سایت های دیگر  •

 نماوا3.

 .در صورت آشنایی با نرم افزارهای تدوین و ویرایش زیرنویس ویدیو می توانید در نماوا کسب درآمد کنید 

 :مزایای این پلتفرم برای کسب درآمد عبارت اند از 

 ایگان کاربران شاتلترافیک ر •
 iOS دسترسی به سیستم عامل های اندروید و  •
 محتوای مخصوص ناشنوایان  •

 آپارات 4.

یکی از سیستم های معتبر کسب درآمد از اشتراک ویدئو در ایران آپارات است که عملکرد آن مشابه رسانه  
د تأثیر می گذارد؛ مهم  یوتیوب است. فاکتورهایی مانند کیفیت و تعداد محتوای ویدئویی روی میزان درآم

بازدید میزان درآمد کانال را مشخص می کند.   1000است که بر اساس هر  RPM ترین فاکتور شاخص 
 :برای پذیرش در سیستم کسب درآمد آپارات با تولید ویدئو باید شرایط زیر را داشته باشید 

 .فالوور داشته باشید  200باید یک کانال با حداقل  •
 .ویدئو در کانال شما موجود باشد   10باید حداقل  •
 .ویو خورده باشد   3000ماه اخیر باید حداقل  3در  •

در آپارات می توانید ویدئوهای دیگران را هم منتشر سازید و به درآمد برسید! ولی اجرای شروط زیر  
 :ضروری است 

 .فالوور داشته باشید  200حداقل  باید یک کانال با  •
 .ویدئو در کانال شما موجود باشد   10باید حداقل  •
 .ویو خورده باشد   3000ماه اخیر باید حداقل  3در  •

 :مزایای این پلتفرم برای کسب درآمد عبارت اند از 

 عدم استفاده از تبلیغات درون ویدیویی و اسپانسرهای کانال  •
 کی آپارات برای جذاب کردن محتوا استفاده از آپشن های بصری و گرافی •
 معرفی کانال در دیگر ابزارهای بازاریابی مانند وبالگ •

 نماشا5.

توانید تجربه کنید. در نماشا نمی توان به شکل مستقیم بر  کسب درآمد از اشتراک ویدئو را با نماشا هم می 
 :دارد  روش برای پولسازی در نماشا وجود  3اساس ویوی ویدئوها کسب درآمد کرد فقط 
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 کسب درآمد از افیلیت مارکتینگ  •
 کسب درآمد با تبلیغ برندهای مختلف  •
 بازاریابی محصوالت شخصی  •

 :نماشا هم مثل آپارات قوانین خاصی برای پذیرش کاربر دارد که در زیر آمده است 

خودداری از انتشار مطالبی که با قوانین نماشا مغایرت دارند و محتوای غیراخالقی و توهین آمیز   •
 .ا دربرگرفته اند ر

 رعایت حق کپی رایت  •
 خودداری از جعل نام افراد و نهادها  •

 :مزایای این پلتفرم برای کسب درآمد عبارت اند از 

 امکان آپلود ویدئو از یوتیوب  •
 درجه  360امکان انتشار ویدئوهای  •
 سرعت باالی بارگذاری و پخش ویدئو  •

 تماشا6.

 .توانید با آن کسب درآمد از اشتراک ویدئو داشته باشید تماشا هم مشابه سرویس آپارات عمل می کند و می 

 :مزایای این پلتفرم برای کسب درآمد عبارت اند از 

 srt درج زیرنویس در ویدئو با فرمت  •
 ایجاد کاور بصری برای کانال مثل یوتیوب  •
 گیگابایت  2امکان بارگذاری فیلم تا  •

 جعبه 7.

کی از بهترین سرویس های اشتراک ویدئو در ایران جعبه است که نسبت به بقیه پلتفرم های دیگر پرهزینه  ی
تر بوده و نیاز به سرمایه گذاری دارد. از ویژگی های جعبه می توانیم به تغییر اتوماتیک کیفیت ویدئوها  

 .اشاره کنیم که باتجربه کاربری و سرعت اینترنت رابطه مستقیم دارد 

 دالفک 8.

سرویس دالفک هم یکی از سایت های معتبر ایران در اشتراک ویدئو محسوب می شود و می توانید به  
شکل غیرمستقیم با این سایت کسب درآمد از طریق دانلود داشته باشید؛ یعنی ویدئوهای مدنظر خود را از  

 !یوتیوب یا بقیه سایت ها دریافت کنید و در دالفک بارگذاری نمایید 

 ویدیو   میهن9.
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با میهن ویدیو هم می توانید کسب درآمد از اشتراک ویدئو را تجربه کنید. این سایت که جزو سرویس های  
معروف ایرانی در این زمینه است؛ طراحی سایت قوی و سرعت بارگذاری و دانلود باالی ویدئو از مزایای  

 .آن به شمار می آید 

 MP4 سرویس 10.

MP4  دار آینده  از سیستم های  کیفیت    یکی  به  مسئله  این  دلیل اصلی  و  است  ویدئو  اشتراک  در زمینه 
فوق العاده است و در   MP4 ویدئوهای آن برمی گردد. کیفیت سرورهای دانلود و بارگذاری در سایت 

صورت لزوم می توانید در این سایت بک لینک هم بگیرید. استفاده از وب سایت اختصاصی برای کودکان  
 .وجود دارد  MP4 بندانگشتی در سایت و امکان انتخاب تصویر 

 شبکه ما11.

شبکه ما یکی از سرویس های محبوب ایرانی در زمینه انتشار ویدئو است. این سایت برای اشتراک گذاری  
ویدئو در کانال های اختصاصی امنیت باالیی را تضمین می کند و می توانید همیشه و هرجای دنیا که باشید  

کنید. سایت شبکه ما یک پلتفرم پربازدید و فوق العاده واکنش گرا بین کاربران    به ویدئوهای خود دست پیدا
 .فضای مجازی محسوب می شود و سرعت آپلود و بارگذاری ویدئوها را می توان در حد خوب بیان کرد 

 ویدیوفا12.

ترین گزینه است؛  اگر دنبال فضایی می گردید که با آن بتوانید کسب درآمد نامحدود را تجربه کنید ویدیوفا به 
در این سایت هم می توانید ویدئوهایی که تولید کرده اید را آپلود کنید حتی فیلم های یوتیوب را بازنشر  
دهید. ویدیوفا امکان درج زیرنویس در ویدئوها را برای کاربران برنامه قرار داده است. کسب درآمد با  

کسب درآمد برای نوجوانان یا زنان خانه دار تلقی می  اشتراک فیلم و ویدئو در این پلتفرم یکی از راه های  
 .شود 

 نمایش 13.

سرویس نمایش یک سایت نوپا در زمینه درآمدزایی با اشتراک ویدئو است. نمایش این اجازه را به شما می  
دهد تا از هر سایت و شبکه ای که دوست دارید ویدئو انتقال دهید و در آن آپلود کنید حتی می توانید لینک  

 .ایتتان را هم در قسمت توضیحات ویدئو قید کنید و از نمایش لینک نوفالو بگیرید س

  آینت14.

مزیتی که سایت آینت دارد این است که می توانید ویدئوهای خود را در آن به اشتراک بگذارید و بعد در  
می توانید کسب  سایر رسانه های اجتماعی خود هم آن را منتشر کنید؛ درواقع با سایت قابل قبول آینت  

 .درآمد از اشتراک ویدئو در سایر شبکه های اجتماعی را داشته باشید 

 خالصه و نتیجه گیری 
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به معنی کسب درآمد از طریق اشتراک گذاری محتوای ویدیویی تولید   «کسب درآمد از اشتراک ویدیو»
اصی و تعیین هزینه  شده توسط شماست. موثرترین و سودمندترین روش در این بین، ایجاد پلتفرمی اختص

اشتراک برای آن است. چنین روشی عالوه بر اینکه به شما کمک می کند تا کنترل کامل بر روی محتوای  
خود داشته باشید، با توسعه جامعه هدف خود و افزایش مشترکان، در پیرامون محتوای تولید شده به درآمد  

   ع هستید که از کجا شروع کنید؟بیشتری خواهید رسید. شاید در حال فکر کردن به این موضو 

و »کسب درآمد از طریق آپلود فایل« و تولید    کسب درآمد از طریق دانلود   اگر همچنان برای شروع و
در فضای وب مطلع   ایده کسب و کار  محتوا مردد هستید می توانید ابتدا از روش های کسب درآمد، و انواع 

  .شوید 
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