
 کسب درآمد از اینترنت با جدیدترین روش موجود در اینترنت

 

 :مقدمھ 
انجامش  نمیتوانندداد کھ دیگران  خواھیددر نتیجھ فردا کاری را انجام . انجامش بدھند نمیخواھندکھ دیگران بدھید اگر امروز کاری را انجام 

 بدھند

خیلی خوبھ کھ بھ آینده تون و تغییر وضعیت مالی . آموزش رو خریداری کرده اندسالم عرض میکنم خدمت ھمھ دوستانی کھ لطف کردند و این 
 .زندگیتون فکر میکنید

ما میتونیم بھ درآمدی برسیم یا  آیاھستش؟ وح کنیم کھ آیا این روش واقعا قبل از شروع کردن بھ آموزش و توضیحات بھتره این سوال رو مطر
 خیر؟

 .ھستش "بلھ" حسن نیت بھ شما میدمجوابی کھ من با صداقت کامل و 

 : بھتره کمی از زندگی خودم بگم براتون

فقط راه . و نھ مھندس ھستم نھ مدرس دوره ھای پییشرفتھ ی فالن فالن. سال ھستش کھ در اینترنت فعالیت میکنم 6حدود . من امید بھجتی ھستم
  ... و روشی رو پیدا کردم کھ نجات بخش وضعیت زندگیم بوده

 و وضعیت مالی بتوانید دنیابا استفاده از این آموزش و عمل کردن بھ اون  کنم تارو بھ شما عزیزان ارائھ  تصمیم گرفتم این روشامروز  اما
و حتی برای آینده خودتون برنامھ یزی کھ میخواھید را خریداری کنید و مثل من بتوانید ھرچ. خودتان را دست خوش تغییرات بزرگی بکنید

 .ریزی بلند مدت بکنید

اینترنت بھ کسب و کار مشغول ھستم بھ یک نتیجھ رسیدم کھ اون ھم اینھ کھ اگر میخواھید بھ درآمد باالیی برسید باید سال کھ در  6در طی 
سال از فعالیتم رو بھ بھ کارھای بیھوده و بعضا کم درآمد ھدر دادم و در نھایتش ھم پولی کھ  3الی  2خود من حدود . روی پای خودتون بایستید

 300ساعت در سایت ھای مختلف بھ انتشار مطالب مختلف میپرداختم و در آخر ماه بھ  12ھر روز . ف مخارج من میشددر می آوردم فقط صر
ھمین دلیل بر این شد کھ کمر ھمت !! ھزار تومن در ماه بھ آینده ش فکر کنھ ؟؟ 400خب چھ کسی میتونھ با . ھزار تومن اکتفا میکردم 400 -

 .نم و راه و روش ھای مختلفی رو برای کسب درامد باال امتحان کنمببندم و خودم برای خودم کار ک
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سالھ ی این حقیر بوده و بی کم و کاست در اختیار شما عزیزان  6آموزش و روشی کھ امروز برای شما عزیزان مد نظر دارم، حاصل تجربھ 
 .قرار خواھم داد

میکنم، کمتر کسی از اون اطالع داره و بھ ھیچ عنوان حاضر نیست کھ این روشی کھ امروز برای شما آموزش میدم یا بھتر بگم اون رو فاش 
خود من ھم تا چند وقت پیش دوست نداشتم کھ دانستھ ھایی کھ با زحمت بھ . خیلی از آدم ھا اینجوری ھستند. روش رو بھ دیگران ھم آموزش بده

ھای خودم رو  تجربھمدتی نگرش من بھ زندگی عوض شد و سعی کردم تا اما بعد از . دست آوردم رو ساده و آسان در اختیار دیگران قرار بدم
 !!! با ھم میھنان عزیز بھ اشتراک بزارم تا اونھا ھم بتونند مثل من بھ یک زندگی راحت و بی دغدغھ دست پیدا کنند

 با من ھمراه باشید تا با کمک ھم تحول عظیمی در زندگیتون شکل بدیم

 

 شروع آموزش
در اینترنت نمیتواند شما را بھ آرزوھایتان نزدیک  "فروش فایل" در مورد کسب درآمد از اینترنت صادق باشیم، ھیچ کاری جزاگر بخواھیم 

 .کند

فروش فایل تنھاترین، پرسودترین و بی دردسرترین روش کسب درآمد از اینترنت ھست کھ میتونید با استفاده از این کار بھ : فروش فایل 
من امید بھجتی ھمینجا بھ شما قول میدم کھ این روش، تنھا روش موثر کسب درآمد در ایران ھستش و ھیچ کاری .(د برسیدھرآنچھ کھ میخواھی

 )دنمیتواند مثل این کار شما رو بھ پول نزدیک کن
ار نداشتھ باشید کھ پس خواھش میکنم انتظ. سال تجربھ من در دنیای اینترنت ھستش 6این روش حاصل . ھمونطور کھ در اول این صحفھ گفتم

 .یک شبھ پول دار بشوید
این موضوع بستگی بھ . ماه بھ درآمد میلیونی برسید 2این را ھم بھ شما تضمین میکنم کھ اگر عجم خودتان را جزم کنید میتوانید در کمتر از 

 .ھمت و تالش شما داره

رو از صفر تا صد بھ بھترین شکل ممکن انجام بدید و موفقیت رو با  و اصال ھم نگران نباشید من در اینجا بھ شما کمک خواھم کرد کھ این کار
 .چشمانتون نظاره کنید

در این آموزش صفر تا صد فروش فایل یا فروش محتوای آموزشی رو براتون شرح دادم و توصیھ میکنم قدم بھ قدم پیش برید تا موفقیت 
 .بیشتری رو بتونید کسب کنید

 

 .ی آسونھ کھ اگر ھمھ میدونستند چنین روشی ھست، دیگھ ھیچکس دغدغھ و مشکل مالی نداشتکسب درآمد از اینترنت بھ قدر

 

  مرحلھ اول
خب داشتن یک سایت . تان را در آن قرار بدھید PDF در اولین مرحلھ شما باید یک وبسایت داشتھ باشید تا بتوانید فایل آموزشی یا ھمان فایل

دانش رو ندارید ھیچ عیبی نداره، چون من بھ شما آموزش میدم کھ چجوری در کمتر از یک ساعت صاحب نیازمند دانش فنی ھست کھ اگر این 
  .یک سایت رایگان شوید

این سایت . رو بھتون پیشنھاد میکنم  "فایل سل" بھ این منظور من سایت ساز. برای این کار شما باید بھ سراغ فروشگاه سایت ساز آماده بروید
برای ساخت یک سایت رایگان و شکیل در اختیار شما قرار خواھد داد تا بتونید در کمترین زمان ممکن یک سایت مناسب امکانات کاملی رو 

 .برای فروش فایل ھایتان راه اندازی کنید
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 : از جملھ نکات مثبت فروشگاه سایت ساز آماده میتونیم بھ موارد زیر اشاره کنیم

 ھاست رایگان  -1

 نیکینماد اعتماد الکترو -2

 سرعت باالی سایت - 3

 امکان تسویھ حساب سریع درآمد - 4

 قالب ھای رایگان برای زیبایی سایت شما - 5

 دارا بودن درگاه پرداخت آماده - 6

زیرا این مورد را یک مورد منفی در نظر نگیرید . درصد رو بھ عنوان کارمزد از شما کم خواھد کرد 25این فروشگاه از ھر فروش   : نکتھ
 .واقعا پولی نیست%  25در مقابل مزایای مثبتی کھ در باال ذکر کردیم، 

  مرحلھ دوم
 تولید محتوا و پیاده سازی ایده

پس ھرچھ زودتر دست بھ کار بشید و . داشتن یک ایده یا مھارت خاص و تبدیل اون بھ یک فایل آموزشی میتونھ دنیای شما رو بھ کلی تغییر بده
 .کنید pdf خودتون رو تبدیل بھ یک فایل آموزشیایده یا مھارت 

 : pdf برای تبدیل فایل آموزشی بھ : نکتھ

 .رو از اینترنت دانلود کنید word ابتدا باید نرم افزار  - 1

  .تایپ و پیاده سازی کنید word سپس آموزشتان را در - 2

 . pdf بھ word یلنرم افزار تبدیل فا" سپس مجدد بھ اینترنت برید و جستجو کنید  - 3

برای اینکار بعد از تایپ کردن ( .تبدیل کنید pdf بھ word بعد از دانلود نرم افزار مورد نظر اون رو نصب کنید و فایلتان را از حالت - 4
  .کنید pdfرا تبدیل بھ فایل الکترونیکی  آموزشتانرا بزنید  ctrl + pآموزشتان دکمھ ھای 

 .دقیقھ این کار را بھ نحوه احسنت انجام دھید 5بتوانید در عرض   شاید. کار سختی نیست - 5

اگر نمیدانید کھ چھ . خواھان زیادی داشتھ باشد تا بتوانید بھ فروش مد نظرتان برسیدکھ درست میکنید باید مخاطب و  آموزشیدقت داشتھ باشید  
 .فایل ھایی فروش باالیی دارد میتوانید بھ فروشگاه ھای فایل سری بزنید و پرفروش ترین ھای آنھا را مشاھده کنید

 میتوانید کتاب خارجی را ترجمھ کنید و بھ صورت فایلبھ طور مثال . محصول یا آموزشی رو آماده کنید و بفروشید اصال کار سختی نیست
pdf آسان ترین کار ممکن ھمین است. درآورید و بفروشید. 

 .پس از تولید محصول الکترونیکی، برای محصولتان توضیحات کاملی اراعھ بدھید تا مخاطبانتون بھ صورت کامل با محصول شما آشنا بشوند

صبر کنید چرا کھ این فقط یک پیشنیاز بود برای اینکھ با این روش کسب درآمد  اما .فراھم کرده بودم این بود آموزشی کھ برای شما عزیزان
 .آشنا بشید و ھنوز خیلی از مراحل کار مونده

کھ دانلود کرده اید را مطالعھ کنید" بخش دوم - کسب درامد از اینترنت  آموزش"برای مشاھده ادامھ آموزش فایل   


