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 !آموزش کسب درآمد از وبالگ نویسی، از سیر تا پیاز

بهترین شیوه بازاریابی    کسب درآمد از وبالگ نویسی  کنیم؟ شاید امروزه  کسب درآمد   چگونه از وبالگ خود 
اینترنتی باشد؛ زیرا یک فعالیت تخصصی است و درآمد باالیی دارد. با »آموزش کسب درآمد از وبالگ«  
می توانید معتبرترین برندها را تبلیغ کنید و بهترین محصوالت دیجیتال را با کاربران به اشتراک بگذارید.  

 اوریم؟چطور از وبالگ خود پول دربی پس بریم ببینیم که 

 چگونه می توانیم کسب درآمد از وبالگ داشته باشیم؟ 

 

ر را شروع  اول بیایید از خود بپرسیم درباره درآمدزایی از وبالگ چه می دانیم و چگونه می توانیم این مسی
در خانه است؛ چون با پیشرفت در این   کسب درآمد اینترنتی بدون سرمایه  کنیم. وبالگ نویسی بهترین ایده

مهارت های نوشتن و ویراستاری آشنا باشید؛    زمینه به سودهای فوق العاده ای می توانیم برسیم. کافیست با 
آن گاه می توانید درباره موضوعات مورد عالقه خود وبالگ بنویسید و مخاطبان را آگاه کنید. همچنین  

 .روش های خاصی وجود دارد تا از وبالگ خود پول دربیاورید که در ادامه به آن می پردازیم

    شرایط کسب درآمد از وبالگ چگونه است؟ 
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بعد از اینکه با نحوه درآمدزایی از وبالگ آشنا شدید، نوبت به شناخت شرایط آن می رسد. یک وبالگ  
  توا، آن را وسیله ای برای بازاریابی و نویس حرفه ای عالوه بر تقویت فرهنگ نوشتن خود موقع تولید مح

قرار می دهد. به عبارتی عالقه و اشتیاق در وبالگ نویسی کافی نیست؛ باید به وبالگ خود    کسب درآمد 
به عنوان دریچه ای برای تجارت نگاه کنید و به صاحب کسب و کار تبدیل شوید. اگر موضوعی را انتخاب  

 .شته باشد بدون شک شکست خواهید خورد کنید که در درازمدت برایتان سودی ندا

 :عامل مهم زیر موضوع کاری خود را مشخص کنید  3در وبالگ نویسی باید بر اساس 

 توجه به پتانسیل بودجه مخاطب1.

را تجربه کنید؛ به شرطی که از همان ابتدا   ب درآمد به تومانکس با وبالگ نویسی می توانید بهترین شکل 
میزان بودجه مخاطبان را در نظر بگیرید. شما قرار است در درآمدزایی از وبالگ، با تولید محتوای بهینه  
کاربران را به سمت پایین قیف فروش سوق دهید؛ یعنی آن ها را تشویق کنید تا از خدمات شما استفاده کنند  

 .شما تأمین شود  تا سود 

از وبالگ بررسی کنید که مخاطبان هدف شما در چه سطح مالی قرار    موقع تعیین موضوع درآمدزایی
دارند و چه بودجه ای را می توان از آن ها انتظار داشت؛ آیا آن ها دانشجو هستند یا زنان خانه دار یا  

 !مدیران استارتاپ های بزرگ؟

 ت توجه به میزان تجربه و ارتباطا2.

درآمدزایی در  موفقیت  مخاطب هدف    برای  مالی  توان  اساس  بر  وقتی  باشید.  داشته  اقتصادی  فکر  باید 
موضوع کارتان را مشخص کردید و به این نتیجه رسیدید که برایتان پرسود خواهد بود، حاال باید میزان  

ربه دارید. شما باید  ارتباطات را در مجموعه خود در نظر بگیرید و بررسی کنید چقدر در این زمینه تج
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وبالگ خود را در رنکینگ گوگل در جایگاه باالیی قرار دهید؛ همچنین بک لینک ها و اعتبار دامنه سایتتان  
 .را بهبود ببخشید 

 توجه به میزان تقاضا3.

قدم آخر برای شروع کسب درآمد از وبالگ به میزان جستجو و تقاضای مخاطبان برمی گردد. مشخص  
ان تجربه و توان مالی مخاطب هدف برای آغاز این مسیر الزم است اما کافی نیست.  کردن عالقه، میز

سعی کنید از کلمات کلیدی پرطرفدار استفاده کنید؛ واژه های طالیی مانند "بهترین" و "چگونه" بیشترین  
کلماتی را اولویت قرار دهید. برای دریافت ترافیک باال باید رتبه  دارند پس چنین    گوگل   میزان سرچ را در

 .برسانید تا با تولید محتوای باکیفیت به مرور پیشرفت کنید  50دامنه وب سایت خود را حداقل زیر 

  در کسب درآمد از وبالگ چه موضوعاتی را انتخاب کنم؟

خش است. نکات زیر در انتخاب موضوع  انتخاب موضوع پرچالش ترین ب  کسب درآمد از وبالگ نویسی  در
 :به شما کمک می کند 

 پیشنهادات گوگل 1.

یکی از منابع معتبر در هنگام انتخاب موضوع، پیشنهادات اتوماتیک گوگل است که میزان تقاضای افراد  
 .را نشان می دهد و می توانیم روی آن برای شروع نوشتن وبالگ حساب کنیم 

 اخبار رسانه ها 2.

سانه ها یکی از بهترین روش ها برای درآمدزایی از وبالگ است و اگر موفق شوید در زمینه  اخبار داغ ر
 .موضوعات فضای مجازی از دیگران پیشی بگیرید در زمان کمی مشهور خواهید شد 

 موزش و مشاوره 3.

هید؛ مثالً  اگر دوست دارید روند متفاوتی را دنبال کنید می توانید پایه وبالگ را آموزش دهید یا مشاوره د 
 .آموزش بازاریابی محتوایی در شبکه های اجتماعی

 قسمت انجمن ها و سؤاالت متداول 4.

مواجه شده اید؛ این بخش یکی از بهترین منابع برای درآمدزایی است.   S FAQحتماً در سایت ها با بخش 
 .د شد اگر بتوانید به سؤاالت مبهم افراد پاسخ دهید به سرعت در وبالگ نویسی موفق خواهی

 انواع روش های کسب درآمد از وبالگ نویسی 

ایده های  . پس از راه اندازی وبالگ و انتخاب موضوع گام بعدی، آموزش کسب درآمد از وبالگ است 
 :زیادی برای درآمدزایی از وبالگ وجود دارد که عبارت اند از  کارآفرینی 

 افیلیت مارکتینگ 1.

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://dayanaffiliate.com/blog/entrepreneurship/
https://dayanaffiliate.com/blog/entrepreneurship/
https://dayanaffiliate.com/blog/entrepreneurship/
https://dayanaffiliate.com/blog/entrepreneurship/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

قرار  افیلیت مارکتینگ یکی از بهترین روش ها برای کسب درآمد از وبالگ نویسی محسوب می شود. با  
کنید.   دریافت  باال  های  پورسانت  توانید  می  خود  وبالگ  در  معتبر  های  سایت شرکت  وب  لینک  دادن 
همانطور که می دانید برندهای معروف دنیا مانند اپل و آمازون از سیستم همکاری در فروش برخوردارند  

 .نید که می توانید با عضویت در آن ها یک منبع درآمد فوق العاده برای خود ایجاد ک 

در کنار برند های معتبری که در باال ذکر کردیم، دایان افیلیت نیز بستری فراهم کرده تا عالقمندان در  
زمینه همکاری در فروش بتوانند با ثبتنام در پنل کاربری، به درآمد دلخواه خود برسند. جهت اطالع از  

  .، بر روی لینک کلیک کنید ایجاد سایت افیلیت  نحوه ثبت نام در پنل کاربری دایان افیلیت و همچنین نحوه

 تولید محتواهای اسپانسری2.

به میزان کافی وبالگ خود را گسترش دهید می توانید برای برندهای مختلف آگهی تبلیغاتی   زمانی که 
ارائه می شود، تولید    آموزش کسب درآمد از وبالگ  ی یکی از تکنیک هایی که دربنویسید. به طور کل

 .محتواهای متنی اسپانسرینگ در وبالگ است که می تواند سود شگفت انگیزی برایتان داشته باشد 

 تولید پست های مهمان3.

ازه کافی مشهور  تولید پست های وبالگی مهمان یک استراتژی کسب و کار برای بالگرهایی است که به اند 
شده اند. از ایده پردازی نترسید و سعی کنید اعتماد به نفس داشته باشید. زمانی که در کار خود صاحب  
نظر شوید وب سایت های زیادی از شما برای همکاری در یک مدت زمان مشخص دعوت می کنند تا چند  

 .وبالگ برای آن ها بنویسید 

    تبلیغات بنری4.

غات بصری اعتقاد دارید که خیلی در جذب مشتری تأثیر دارند، می توانید با برندهای  اگر شما هم به تبلی
مختلف همکاری کنید و با ایجاد تبلیغات بنری در باال یا حاشیه وبالگ درآمد خوبی داشته باشید. همچنین  

در وبالگ به شمار می آید. تبلیغات بنری به دو   کسب درآمد برای نوجوانان  این ایده یک پیشنهاد خوب 
 :روش انجام می شود 

• CPC  یا تبلغات کلیکی 
• CPM  تبلیغ  1000یا دریافت پول به ازای 

 تولید محتوا در شبکه های اجتماعی 5.

در رسانه های اجتماعی هم فعالیت کنید. به    اگر کمی خالق باشید می توانید در کنار پرورش وبالگ خود 
می توانید برای برندهای مختلف پست    اینستاگرام  این صورت با افزایش تعداد فالوورها در پلتفرم هایی مثل

 .های اسپانسرینگ بنویسید و درآمد خوبی داشته باشید 

 ای وبالگ نویسی همکاری با آژانس ه6.
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برای درآمدزایی از وبالگ می توانید با آژانس های تبلیغاتی در این زمینه همکاری کنید. البته این برای  
زمانی است که تعداد مخاطبان زیادی داشته باشید تا بتوانید با برندهای برجسته و نامی مشغول شوید. این  

 !ازاریابی امروز نفوذ دارد نکته نشان می دهد که چقدر وبالگ نویسی در دنیای ب 

 ارائه خبرنامه 7.

کسب درآمد از وبالگ، شامل آگاهی رسانی درباره یک برند تجاری نیز می شود. به این صورت که می  
توانید در خبرنامه های هفتگی یا ماهانه خود نام یک برند را به طور مداوم شارژ کنید و درآمد بی نظیری  

 .از این طریق داشته باشید 

 وش محصوالت دیجیتالفر8.

نام ببریم ارائه خدمات دیجیتال    آموزش کسب درآمد از وبالگ  که می توانیم در  ایده کسب و کار   سخت ترین 
است؛ به این صورت که می توانید یک کتاب الکترونیکی را به فروش برسانید یا در زمینه تخصصی خود  

 .وبینارها و کارگاه های آموزشی برگزار کنید. این روش ها سخت هستند اما درآمد باالیی ایجاد می کنند 

 مزایای وبالگ نویسی 

 :از وبالگ بر کسی پوشیده نیست. بعضی از این مزایا عبارت اند از  امروزه اهمیت کسب درآمد 

 بهینه سازی موتورهای جستجو 1.

شاید بتوان گفت مهمترین مزیت درآمدزایی از وبالگ در سئو یا بهینه سازی موتور جستجو خالصه می  
ده شده است می توانید  شود. با تولید محتوای وبالگی باکیفیت که کلمات کلیدی به شکل حرفه ای در آن استفا

 !جایگاه خود را در گوگل تثبیت کنید و طی مدت کوتاهی موفق شوید 

 آگاهی رسانی درباره برند2.

اگر صاحب یک برند هستید، وبالگ نویسی بهترین فرصت برای معرفی آن است! می توانید با ساخت  
چه فکرش را بکنید به مردم نشان  وبالگ و جذب تعداد زیادی مخاطب، همه ابعاد برند خود را زودتر از آن

دهید. لوگو، آرم گرافیکی و نمای بصری برند شما وقتی در وبالگ به کار برده شود، در ذهن کاربران  
 .می ماند 

 معرفی مشتریان وفادار 3.

جای تعجب است اما در مسیر درآمدزایی از وبالگ می توانید هرازگاهی برای تشکر از مشتریان وفادار  
خود و این که برایشان ارزش قائل هستید یک وبالگ اختصاصی درباره آن ها بنویسید! در این وبالگ تمام  

کار اعتبارتان را به طرز    نقاط قوت مربوط به آن ها را پوشش دهید و به بهترین نحو توصیفشان کنید. این 
 .چشمگیری افزایش خواهد داد 

 آیا وبالگ نویسی درآمد دارد؟ چقدر دارد؟ 
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تخصص، تعداد فالورها و این که چقدر برای  میزان درآمد وبالگ نویسی بسته به نوع فعالیت شما، سطح  
میلیون تومان در    50آن وقت می گذارید متفاوت است؛ اما وقتی خیلی حرفه ای شوید می توانید تا سقف  

 !ماه هم سود داشته باشید 

 حرف آخر 

ش  دنیای درآمدزایی از وبالگ خیلی متنوع است و همه می توانند از آن درآمد داشته باشند. اگر این آموز
کسب درآمد از وبالگ را به خوبی مطالعه کرده باشید، می دانید که با معرفی برندها، برگزاری کارگاه  

می توانیم به راحتی پول دربیاوریم؛ مهم اینجاست که کدام   ...های آموزشی، فروش محصوالت دیجیتال و 
 !مسیر »کسب درآمد از وبالگ نویسی« برایتان هموارتر باشد 
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