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  باشید؟ داشته درآمد کسب میتوانید اولیه سرمایه بدون چگونه
 23/05/1397 تاریخ: در شده منتشر

اندازی کنید و از طریق آن کسب درآمد وکار خود را راهتوانید کسبای میآیا میدانستید بدون هیچ سرمایه اولیه
 توانید رویاهای خود در زمینه کسب و کار را دنبال کنید؟کنید بدون داشتن پول نمیکنید؟ آیا فکر می

آن را  دتوانیکنید به دلیل نداشتن سرمایه نمیو کار در ذهن خود دارید؛ اما فکر میآیا ایده خوب برای کسب 
دهیم چگونه بدون داشتن دهیم و به شما آموزش میاجرا کنید؟ ما در این مقاله به این سواالت پاسخ می

 .اندازی کنید و از آن درآمد کسب کنیدای، کسب و کار خود را راهسرمایه
  

 وکار بدون سرمایه درنظر بگیریدنکاتی که باید برای شروع یک کسب

 وکار خود را حفظ کنید و ناامید نشویدکسب 

تر. هنگامیکه خطرناک اولیه سرمایه بدون وکارکسب وکار خطرناک است و مسلما شروع یکشروع یک کسب
توانید روی یک درآمد ماهیانه ثابت حساب باز کنید. شاید الزم باشد چند کسب و کار خود را شروع میکنید نمی

های ماهیانه را پرداخت کنید. اما زمانیکه کسب و کار شما ماه اول سخت کار کنید تا بتوانید صورت حساب
 .توانید به پیشرفت کارتان فکر کنیدزایی کند میشروع به درآمد

 شناسیدبدنبال چیزی باشید که می 

ها و کسب وکار خود را بر پایه احساسات و تجربیات خود بسازید. بجای تالش بروی کاری که خارج از قابلیت
توانید همواره ا میهای شماست، کسب و کار خود را بر پایه دانش و مهارت خود استوار کنید. اینکه شمتوانایی
خواهید کسب و کاری را به سرعت های جدیدی یاد بگیرید صحیح است؛ ولی زمان نیاز دارید. اگر میمهارت

 .توانید سالها انجام دهید تمرکز کنیدشروع کنید باید بر آنچه که اکنون می

های ت مجبور شوید دورههای بیشتری نیاز دارد. شما ممکن اسهای جدید به زمان و هزینهیادگیری مهارت
 به آشنا زمینه در کار و کسب شروع …آموزشی را بگذرانید، مجوز دریافت کنید، هزینه مشاوره را بپردازید، و

 .دهدمی بیشتری نفس به اعتماد شما،
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 سعی کنید بخشی از کارها را خودتان انجام دهید 

شروع یک کسب و کار بدون سرمایه اولیه بدین معنی است که شما باید یاد بگیرید کارهایی را انجام دهید که 
معموال یک کارمند در یک شرکت معمولی انجام میدهد. اینکه بپذیرید برخی از کارها را خودتان انجام دهید 

اشت. مسلما این کار سخت خواهد بود. نیازی به تخصیص بودجه برای حقوق کارمند در ابتدای کار نخواهید د
 .خواهد بود وکارکسب یک شروع برای سرمایه ذخیره اما یک راه ایجاد

 یک سرویس )خدمت( ارائه کنید 

های شروع کسب و کار بدون سرمایه اولیه ارائه خدمات است. برای این کار شما عمال نیاز به یکی از بهترین راه
حتی اگر بخواهید ! است فروش و درب به زدن ضربه توانایی ا نیاز داریدهیچ پولی نخواهید داشت. آنچه شم

 .یک محصول را بفروشید در کنار آن ارائه خدمات وابسته به آن محصول میتواند به کسب و کار شما کمک کند
  

 راهکارهای کسب درآمد بدون سرمایه اولیه در ایران

ترین آنها اشاره ه وجود دارد که در زیر به برخی از رایجهای بسیار زیادی برای کسب درآمد بدون سرمایایده
 .ایمکرده

 کسب درآمد از طریق اینترنت 

یکی از بهترین بسترها برای کسب درآمد بدون سرمایه اولیه؛ به ویژه در ایران است. زیرا به دلیل  اینترنت امروزه
های بیشتری برای پیشرفت و کار رصتجدید و تازه بودن این نوع کسب و کار، رقابت درآن کمتر است و ف

کردن وجود دارد. در واقع میتوان گفت یکی از مهمترین عواملی که باعث شده است افراد به این شکل از 
هزار ناموت نیز شروع به کار کنند و از  ۵۰توانند با کمترین سرمایه حتی وکار مراجعه کنند این است که میکسب

 .آن درآمد زیادی به دست آورند
برای این کار کافی است شما هاست و دامین مختص خودتان را خریداری کنید و به صورت رایگان با استفاده 

اندازی کنید. حال ممکن است این سوال برایتان مطرح شود از وردپرس، سایت یا فروشگاه اینترنتی خود را راه
 که در این سایت یا فروشگاه چه چیزی را باید بفروشم؟
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های آموزشی به فروش برسانید. یعنی اگر توانید هر مهارتی که دارید را در قالب فایلبه عنوان مثال، شما می
های آموزشی تهیه کرده و آن را در سایت خود به فروش توایند فایلشما در زبان انگلیسی مهارت دارید می

رت فریلنسری )آزادکار و دورکاری( توانید به صوبرسانید. همچنین اگر در حوزه خاصی تخصص دارید می
هایی را دریافت و در منزل انجام دهید. مثال اگر در زمینه طراحی و یا مدیریت سایت مهارت دارید پروژه

 .های دیگر درآمد خوبی کسب کنیدتوانید با دریافت پروژه یا مدیریت وب سایت شرکتمی

 

 کسب درآمد از طریق همکاری در فروش 

های ها و سازمانی آندسته از افرادی مناسب است که دارای فن بیان قوی هستند. بسیاری از شرکتاین ایده برا
ها مراجعه کرده توانید به این سازمانبیشتر محصوالتشان هستند. شما می فروش برای نماینده بزرگ به دنبال

ررسی شرایط، محصوالت و یا خدمات آنها را به فروش برسانید و از این طریق بدون نیاز به سرمایه، کسب و با ب
ترتیب با تکیه بر یک برند معروف و بوسیله اعتبار آن در بازار بدون نیاز به صرف زمان برای درآمد کنید. بدین

 .دبرندسازی میتوانید فروش محصول یا خدمات آن سازمان را شروع کنی
های بسیار وجود دارد، مثال بازاریابی تلفنی و حضوری یا های دیگر راهبرای بازاریابی و فروش محصول شرکت

دریافت نمایندگی آن سازمان از جمله این موارد است. اینگونه مشاغل عمدتا پورسانتی هستند و میتوانید 
 دریافت مزایای کنیم مقالهپیشنهاد می کنید درآمد کسب کنید.نسبت به تالش و زمانی که برای آن صرف می

 .را مطالعه کنید پورسانتی هایشغل با فروش از حاصل سود
  

 های اجتماعیکسب درآمد از طریق شبکه 

ها و ها را برای بعضی شرکتتوانید مدیریت این رسانههای اجتماعی هستید میاگر یک فرد فعال در شبکه
توانید در این کسب و کارهای دیگر نیز به عهده بگیرید و از این طریق به درآمد خیلی خوبی برسید. حتی می

 .مخاطبان خود را جذب کنیدها و محصوالت خود را کامال رایگان تبلیغ کنید و فضای مجازی مهارت
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 کسب درآمد از طریق آموزش و تدریس 

های هنری، زبان خارجی، آشپزی، کارهای فنی و مهندسی در صورتیکه از مهارت و دانش خوبی در هر یک از حوزه
رآمد های خود بپردازید و از این طریق دتوانید در منزل و به راحتی به تدریس و آموزش دانستهبرخوردارید، می

 .کسب کنید

  

 کسب درآمد از طریق فروش هنرهای دستی 

توانند محصوالت این ایده برای افرادی است که در زمینه هنرهای دستی دارای استعداد هستند. این افراد می
 .های هنری خود را تهیه و به فروش برسانندو دست سازه

برای کسب درآمد بدون سرمایه اولیه وجود دارد که با  های بسیار زیادیهمانطور که در این مقاله اشاره شد، راه
توانید هر کدام از آنها را شروع کنید و از طریق آن کسب درآمد های خود میتوجه به عالقه و مهارت و توانایی

 .کنید

 


