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 ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران )پولساز(

ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده    ای برای تولید محتوا هستید، بهتر است بدانید که اگر دنبال ایده 
سازی کنید، راه موفقیت شما تقریبا هموار است  ها را پیادهزیاد هستند و اگر بخواهید یکی از آن   در ایران 

 .، به درآمد فوق العاده ای خواهید رسید کسب و کار اینترنتی و با راه اندازی 

و اگر یک تیم قوی داشته باشید که هرکدام    کنیم، تماماً در ایران اجرا نشده هایی که در ادامه معرفی می ایده  
 .سید توانید به سود و موفقیت چشمگیری برها را پیاده سازی کنند و پیش ببرند، می از این ایده 

های ناب اجرا نشده اقدام  سازی این ایده توانید برای پیادهریزی منظم می با هدف گذاری درست و برنامه  
ین مطالعه این مطلب به افراد فرصت  خود را شروع کنید. بنابرا راه اندازی کسب و کار اینترنتی  کرده و

درست و حسابی در ایران هستند، به شدت توصیه میشود. پس بروید   ایده کسب و کار   طلبی که به دنبال
 .ام اند در ایران کد  ایده های ناب اجرا نشده در ادامه مطلب ببینید که

 کدامند؟ ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران 

در ایران هستید، حتما این قسمت را به دقت مطالعه بفرمایید چرا که    ایده های ناب اجرا نشده   اگر بدنبال 
بهتر    را دارید  راه اندازی فروشگاه اینترنتی   نکات مهمی را در اختیار شما قرار خواهد داد. ابتدا اگر قصد 

ضمن اینکه این نکته را باید   .های فروشگاه اینترنتی با خبر باشیداست از هزینه راه اندازی سایت و ایده 
توان از آن استفاده  اگر ایده ای در ایران اجرا شده باشد، به این معنا نیست که دیگر نمی   یادآور شد که 

  .کرد

اند؛ چرا که ممکن است  سازی، چندان موفقیتی به دست نیاورده ها هستند که با وجود پیاده بسیاری از ایده
لیل مشکالتی، ایده را نیمه کاره رها  تیمی که این ایده را پیاده کرده اند در وسط راه دلسرد شده باشند یا به د 

ها کار  ای و حساب شده روی این ایده اگر بخواهید به صورت حرفه   و دیگر پیگیر آن نباشند. پس  کرده
 .کنید، قطعاً موفق خواهید شد

 راه اندازی سرویس گوش دادن موسیقی آنالین .1

یران، سرویس موسیقی آنالین مشابه  یکی از جذاب ترین ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ا
نمونه های خارجی نظیر اسپاتیفای است. اسپاتیفای یکی از محبوب ترین برنامه های خارجی محسوب می  
شود که در آن هر کاربر می تواند اکانت مخصوص خود را بسازد و به صورت آنالین به موزیک های  

 Random یکی از آن ها، انتخاب تصادفی یامختلف گوش دهد. این سرویس امکانات متعددی دارد که  
آهنگ ها است. به عبارتی دیگر شما در اسپاتیفای می توانید آهنگ هایی را گوش دهید که قبالً هیچ آشنایی  

 .با آن نداشته اید 

ساخت برنامه یا سایت اختصاصی موسیقی آنالین، یکی از ایده های ناب اجرا نشده در کشورمان محسوب  
برخی تالش کرده اند تا مشابه چنین سرویسی را بسازند اما آرشیو و کیفیت کار آن ها، غالباً    می شود. البته

 .قابل قبول نبوده است 

 ها NFT خلق و فروش.2
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 ها است. منظور ازNFT یکی از جدیدترین گزینه ها برای راه اندازی بیزینس آنالین، خلق و فروش 
NFT  یا Non fungible token عاوضه( نوعی دارایی دیجیتال است که مانند آثار  )توکن غیر قابل م

هنری، ارزش آن در طول زمان حفظ می شود. هر هنرمندی می تواند آثار هنری خود مثل تابلو نقاشی را  
آن باقی می ماند   NFTتبدیل کند. در این حالت اگر نقاشی فیزیکی به هر دلیلی نابود شود،  NFT به یک

 .و قابل فروش است 

ها  NFT وجود دارند که یک مرجع معتبر برای فروش   Opensea ز ایران پلتفرم های نظیر در خارج ا 
ها نیز در جهان و ایران  NFT محسوب می شوند. همزمان با گسترش دنیای رمز ارزهای دیجیتال، بازار

جهی  بسیار داغ شده است؛ به طوری که بسیاری از هنرمندان توانسته اند از این طریق به سودهای قابل تو
پلتفرم بومی برای خرید و فروش یابند. اگر می خواهید یک  باید در وهله اول  NFT دست  ها بسازید، 

 .ها باال ببرید NFT اطالعات خود را در حوزه دارایی های دیجیتال، فناوری بالک چین و

 سرویس ارائه نویسندگان مخفی .3

مشهور و سلبریتی ها کار می کنند و  کسانی هستند که برای افراد   (Ghostwriters) نویسندگان مخفی
آماده سازی متن ها و سخنرانی های مختلف آن ها را انجام می دهند. این افراد نویسندگاه چیره دستی به  
ارائه   تأسیس سرویس  کنند.  آماده  با کیفیتی را در زمان کوتاهی  توانند متن های  شمار می روند و می 

های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران است. در چنین  نویسندگان مخفی، یکی از خاص ترین ایده  
سرویسی، مشتریان اصلی عموماً افراد مشهور و یا سخنران ها هستند که سفارش های خود را به کارفرما  

 .ارائه می دهند 

نظیر بیزینس هایی  ایران  از  ارتقای   Manuskript و Bibisco در خارج  برای  از نویسندگان مخفی 
 .خدمات خود استفاده می کنند  محصوالت و

 سرویس مخصوص محققان.4

آشنا   ResearchGate محققین و دانشجویان رشته های مختلف به ویژه رشته های مهندسی، با سایت 
هستند. این سایت یکی معتبرترین مراجع برای محققان است که در آن دانشجویان، پژوهشگران، صنعت  

 .ا در حوزه های مختلف با یکدیگر به اشتراک می گذارند گران و اساتید دانشگاه، نظرات خود ر

هرکس می تواند سؤال علمی خود را مطرح کند و پاسخ و نظرات گوناگون در   ResearchGate در
مورد آن را از افراد متعددی دریافت نماید. چنین سرویسی را می توان با اندکی تغییر بومی سازی کرد.  

باشد که در آن دانشجویان، نخبگان، اساتید دانشگاه و اهالی صنعت به   تصور کنید وب سایتی وجود داشته
زبان فارسی در خصوص موضوعات مختلف علمی و صنعتی با یکدیگر تبادل نظر کنند. قطعاً وجود چنین  

 .سرویسی می تواند به پیشرفت علم و تکنولوژی در کشورمان کمک کند 

 سایت ارائه دهنده خدمات دستیار مجازی .5

و  بسیا ها  بندی  زمان  مدیریت  ها،  داده  ورود  نظیر  خود  اداری  های  فعالیت  در  کارها  و  از کسب  ری 
قراردادها و همچنین مدیریت ایمیل ها نیازمند کمک هستند. به همین دلیل آن ها معموالً افراد مختلفی را  
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یت مسائل مذکور،  استخدام می کنند که این وظایف را برایشان انجام دهد. اما یک راه دیگر برای مدیر
 .است  VA استفاده خدمات دستیار مجازی یا

اگر سرویس قدرتمندی در کشورمان وجود داشته باشد که خدمات دستیار مجازی را با باالترین کیفیت و  
کمترین خطا ارائه دهد، مطمئناً به سرعت مشتریان و بیزینس های زیادی جذب آن خواهند شد. این سرویس  

 .ود می تواند از نیروهای فریلنسر استفاده نماید برای ارائه خدمات خ 

 راه اندازی فروشگاه اینترنتی برای محصوالت اشتراکی.6

رسد. یکی از ایده های کسب و کار  بعد از انتخاب نام کسب و کار، نوبت به ارائه محصوالت اشتراکی می 
اشترا محصوالت  برای  اینترنتی  فروشگاه  اندازی  راه  نشده،  اجرا  است اینترنتی  روش   .کی  این  در 

های ماهیانه  کنیم را به صورت یک پک و در قالب اشتراک ای خرید می محصوالتی که ما به صورت دوره 
 .کنیم یا سالیانه به مشتری ارائه می

های  توان اشتراک کنیم، می ها استفاده می ای از آن طور مثال برای لوازم بهداشتی که ما به صورت دورهبه 
به صرفه  و  کمتر  قیمتی  با  را  بهداشتی  لوازم  پک  و  کرد  تهیه  نمونه ماهیانه  کرد.  تهیه  از  تر  دیگر  ای 

ه دلیل باال بودن قیمت دالر،  و ... است که ب Moz   ،Alexa  محصوالت اشتراکی، أنواع ابزار سئو مانند 
 .به صورت اشتراکی در اختیار وبمستران قرار میگیرد 

 سایت تعویض و فروش وسایل گیمینگ .7

 

اجرا نشده در ایران برای نوجوانان و جوانان، ایجاد سایت تعویض   یکی از ایده های کسب و کار اینترنتی 
و فروش وسایل گیمینگ است. برای گیمیرها هیچ چیز به اندازه وسایل و ابزارهایشان مهم نیست. با توجه  
به قیمت باالی ابزارهای گیمینگ و تمایل به خرید لوازم کارکرده، این فرصت خوب برای شما به وجود  

های  کسب درآمد از طریق فروش لوازم کارکرده گیمینگ، این شانس را داشته باشید که از ایده   آمده که با 
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، بستری برای  Gameflip  کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران استفاده کنید. همانند سایت جهانی
 .مورد نیاز خود را در آن خریداری کنند یا به فروش برسانند گیمیرها ایجاد کنید تا لوازم  

 های آموزشی نقد و بررسی دوره .8

های آموزشی از سری ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران است که می  نقد و بررسی دوره 
های زیادی  ها، سایت نه تواند شما را به درآمد خوبی برساند. با جستجو در اینترنت خواهید دید در انواع زمی

اند. افراد بسیار زیادی هستند که قبل از خرید دوره  های آموزشی مربوط به آن را تهیه کردههستند که دوره 
آموزشی، دوست دارند نظرات دیگر دانشجویان دوره را بدانند و برای انتخاب دوره مناسب تردیدی نداشته  

های آموزشی، می توانید به مرجعی برای  و بررسی دوره   باشند. با راه اندازی یک سایت در زمینه نقد 
 .شوید انتخاب بهترین دوره آموزشی تبدیل  

توان درآمدزایی کرد؛ اما یک روش بسیار خوب برای کسب درآمد در این روش با استفاده از تبلیغات می 
انید برای بررسی  از اینترنت استفاده از سیستم همکاری در فروش آنالین است. در این روش، شما میتو

های آموزشی پیشنهاد همکاری داده و تبلیغ محصوالت آنها را به عهده  های آموزشی مختلف، به سایت دوره
 .بگیرید 

 سایت فروش گوشت، مرغ و ماهی .9

بتوان ایجاد سایت فروش    شاید یکی از جدیدترین ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران را
تواند مشتریان زیادی داشته  داست. ایده جدیدی که با توجه به اهمیت مواد خوراکی می   گوشت، مرغ و ماهی 

باشد زدن سایت فروش گوش، مرغ و ماهی است. اگر بتوانید محصوالت با کیفیتی برای مشتریان ارسال  
ران پیدا  سازی در ایالعاده برای پیاده کنید و برای نگهداری و ارسال مشکلی نداشته باشید، یک ایده فوق 

 .است Freshtohome   اند سایت های خارجی که این ایده را پیاده کردهاید. نمونه سایت کرده

 های اجاره لباسسایت .10

کار اینترنتی  این ایده در ایران هنوز توسط سایتی اجرا نشده و برای کسانی که به دنبال ایده های کسب و  
 .تواند ایده جالبی باشد اجرا نشده هستند، می 

دهد از  هایی که اجاره می است که عمده لباس Flyrobe   کند نمونه خارجی که در این حوزه فعالیت می 
 .کشاند برندهای خاصی هستند که مشتریان را به سمت خود می

 شبکه اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات سفر .11

به اشتراک   ایران، .شبکه اجتماعی برای  اینترنتی اجرا نشده در  ایده های کسب و کار  بهترین  یکی از 
های اجتماعی به اشتراک  افراد زیادی هستند که تجربیات سفر خود را در شبکه  .گذاشتن تجربیات سفر است 

توان یک شبکه اجتماعی  فرادی که عموماً اینفلوئنسرهای اینستاگرامی هستند، می گذارند. برای چنین امی
سایت  را  کار  این  خارجی  نمونه  دارند.  عالقه  سفر  به  که  باشد  افرادی  مختص  تنها  که  کرد    طراحی 

Tripoto  است اجرا کرده. 
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 فروش خشکبار بدون واسطه .12

ها به غیر از خشکبار محصوالت دیگری هم به  یت های زیادی وجود دارد اما این سادر این زمینه سایت 
 .رسانند که همین باعث شده آنطور که باید در این حوزه موفق نباشند فروش می 

تری  های مناسب کنید بهتر است تنوع محصوالت خود را باالتر ببرید و قیمت اگر در این زمینه فعالیت می
  .دو روش انجام داد  توان به نسبت به رقبا داشته باشید. این کار را می 

به فروش  ابتدا می  • اندازی کنید و محصوالت را در آن  اینترنتی راه  شود خودتان یک فروشگاه 
  .برسانید 

ای داشت. در واقع در روش دوم،  های واسطه توان به عنوان واسطه عمل کرد و فروش دوم می  •
 .ستفاده کنید میتوانید به نوعی از سیستم همکاری در فروش یا بازاریابی وابسته ا

 های مستعد در بازار سهامشناسایی سهام .13

توان  یکی از بازارهایی که همیشه عالقمندان زیادی داشته بورس است. در حال حاضر کمتر کسی را می 
  .گذاری ندانسته باشد گیری بورس را فرصت مناسبی برای سرمایه اوج  ۹۹دید که در سال  

های  تاگرامی زیادی هم بودند که از این شرایط استفاده کردند و تحلیل های اینسها و پیج در همین بین سایت 
  .دادند خود را در اختیار کاربران قرار می 

 .توان عالقمندان به بورس را به سمت خود کشاند در چنین شرایطی با راه اندازی سایت می 

 های متصل کننده طراحان گرافیک به کارفرما سایت .14 
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جای یک سایت که مخصوص اتصال کاربران به طراحان گرافیک باشد در ایران خالی است. یکی از  
های کسب و کارهای اینترنتی اجرا نشده در ایران، راه اندازی سایتی اختصاصی برای طراحان گرافیک  ایده

 .است پیاده کرده Coroflot  است. نمونه خارجی این ایده را سایت 

 راه اندازی یک پلتفرم خاص برای نظردهی کاربران. 15 

همه به دنبال نقاط قوت و ضعف محصوالت و کسب و کارها هستند. پس راه اندازی یک سایت برای نقد  
خریداران دوست دارند از نظرات   .تواند با استقبال خوبی رو به رو شود و بررسی این کسب و کارها می 
یا    و تجربیات دیگران در استفاده بهترین کاال  تا بتوانند  تقاضا استفاده کنند،  کردن از محصوالت مورد 

محصول را خریداری کنند. این ایده فعالً در ایران پیاده نشده است اما اگر درست ایده را طرح ریزی کرد  
 .گیرد مورد استقبال کاربران قرار می 

 سایتی اختصاصی برای شعبده بازی .16

اند؛ ها فعالیت داشته به شعبده بازی عالقه زیادی دارند. در این زمینه برخی سایت کاربران بسیاری هستند که  
ها اگر با قدرت در این زمینه فعالیتی را شروع  اما چندان با قدرت کار را شروع نکردند و مثل مابقی ایده 

 .توانید خیلی سریع موفق شوید کنید می 

 ویسینراه اندازی سایت فریلنسری در زمینه برنامه .17

ها فقط مختص به  کنند. البته این سایت های ایرانی هستند که فریلنسرها را به کارفرمایان متصل می سایت 
شود اگر سایتی باشد و  اند. چقدر خوب میها به فعالیت پرداخته یک موضوع خاص نیستند و در همه زمینه 

 .ند های آزاد کار یا فریلنسر را به کارفرما متصل ک نویس تنها برنامه 

 نقد و بررسی محصوالت دیجیتال .18

های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران نقد و بررسی کردن محصوالت دیجیتالی  یکی دیگر از ایده 
توان این  طلبد که با تولید کردن محتوایی با کیفیت می است. این حوزه فعالیتی مخاطبان خاص خود را می 

 .مشتریان را به دست آورد 

توان با یک پیج اینستاگرامی یا یک  سایت ندارید. این کار را می سازی این ایده حتماً نیاز به وب ه برای پیاد 
کامپیوتر و…   تبلت،  بررسی گوشی،  نقد و  برای  دیجیتالی  بهترین محصوالت  داد.  انجام  یوتیوب  کانال 

البته سایت  ایده هستند.  بهایی هم روی  باید محتوای  آنجور که  اما  ارائه  ها کار کردند  به کاربر  کیفیتی  ا 
 .ای روی آن کار کند قطعاً نتیجه خوبی خواهد داشت کنند. پس اگر تیمی به صورت حرفه نمی 

 های همکاری در فروش راه اندازی سایت .19
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رسانند،  ها محصوالتی که به فروش می در نکات فروش اینترنتی باید این موضوع را دانست که برخی سایت 
رسانند  ها تنها یک واسطه هستند که محصوالت یک سایت را به فروش می محصوالت خودشان نیست و آن 

 .دهند و از این فروش درصدی را به خود اختصاص می 

شاید   .تنها پیدا کردن یک اسم نیست و ایده بسیار مهم است  نکات مهم در راه اندازی فروشگاه اینترنتی 
ندازی  سازی کرد و به سرعت هم به کسب درآمد برسد همین راه اشود در ایران پیادهای که می بهترین ایده 

 .سایت همکاری در فروش است

ها و مشکالتی  های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده در ایران دچار چالش در گذشته برای راه اندازی ایده 
ها هنوز اعتماد کافی را نداشتند و محصولی را  بودیم، در بسیاری از موارد مشتریان برای خرید از سایت 

 .کردند خرید نمی 

ها از محصوالت و خدماتشان باعث شده که  های اینترنتی و پشتیبانی آن شدن فروشگاه  اما امروزه با بیشتر 
 .دهند دیگر شرایط سابق وجود نداشته باشد و افراد به راحتی خریدهای خود را به صورت اینترنتی انجام می 

ی که به  در حال حاضر با باال رفتن اعتماد کاربران و تنوع باالی محصوالت فرصت مناسبی برای کسان 
خواهید  دنبال ایده فروشگاه اینترنتی هستند به وجود آمده که بتوانند فروشگاه خود را راه اندازی کنند. اگر می 

را دریافت و   ی راه اندازی فروشگاه اینترنتی مجوزهای الزم برا  یک فروشگاه اینترنتی داشته باشید باید 
 .کارتان را شروع کنید 

 های آموزشی راه اندازی سایت .20

اند. اگر در یک زمینه  های قوی و خوبی روی بحث آموزش کار نکردهها سایت هنوز در بسیاری از زمینه 
عالقمند هستند آموزش    توانید به خوبی به افرادی که به این تخصص کنید می خاص تخصص دارید و فکر می 

 .دهید، یک سایت راه اندازی کنید 
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 ریزی سوپرایز کردن افرادبرنامه .21

ای به ذهنتان نرسد یا وقتی  شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید دوستی را سوپرایز کنید اما ایده 
ها دوستتان  درخواست از آن برای این کار نداشته باشید. حال فرض کنید سایتی وجود داشته باشد و شما با 

 .تواند جذاب باشد را با یک ایده ناب و جدید سوپرایز کنید. چقدر این کار می 

توانید این ایده را پیاده کنید و عالقمندان زیادی را به سمت خود بکشانید.  پس با راه اندازی یک سایت می 
 .افراد ممکن است در هر سنی باشند این کار را بهتر است برای تمامی سنین مد نظر داشته باشید. چون 

 سایت خشکشویی آنالین.22

یکی از ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده خشکشویی آنالین است. در شهرهای بزرگ که افراد به  
کنند، این ایده احتماالً با استقبال خوبی مواجه شود.  زیاد وقت کافی برای نظافت منزل پیدا نمی دلیل مشغله

 .ها واگذار کنید های مختلف هستند قرارداد ببندید و سفارشات را به آن هایی که در محلهویی با خشکش

 نتیجه گیری 

اینترنتی اجرا نشده اند و از طرفی در دنیایی زندگی میکنیم که    ایده های کسب و کار  ایران بسیار  در 
اجرا نشده اند«! ضمن اینکه همیشه  بسیاری از مشاغل اشباع شده اند پس افراد زیادی بدنبال »ایده های ناب  

هم نیاز به یک ایده ناب برای راه اندازی یک کسب و کار، چه در فضای آنالین و چه در فضای آفالین  
تمام آن چیزی که شما به آن نیاز دارید، اراده و بیزینس مدل مناسب و در راستای اهداف دراز   .نیست 

 .مدت شما است 
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