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بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد امروز ما بیشتر از هر زمان به سمت اقتصاد کارآفرینی 
اندازی یک کسب و کار با گذاری جدید و چه راهدر حرکت است. هدف شما چه سرمایه

حاشیه سودآور باشد، اکنون بیشتر از هر زمان فرصت و موقعیت برای آن وجود دارد. 
است، اما زمانی اتفاق  بخشنیروی رهایی تان، یکایده حرفهریزی برای آینتوانایی برنامه

 هایتان را خوب بسنجید.می افتد که بتوانید ایده

آورده شده، برای  "کارآفرینی شما"این متن که از کتاب پرسش و ایده هشتادوهشت 
جریان  ،تان به شما کمک می کندهای کارآفرینیساخت استراتژی محکم جهت رشد ایده

های درآمدی چندگانه ایجاد کنید و شغل و زندگی ایده آل خود را داشته باشید. همچنین 
 مقاله می توانید به وبسایت  ۴۰۰ برای اطالعات بیشتر و مطالعه بیش از

dorieclark.com .مراجعه کنید 

الزم ، برای موفقیت های زیر به عنوان یک لیست از پیشنهادات استها و استراتژیایده
ها را انجام دهید اما باید بهترین گزینه با توجه به شرایط خودتان را پیدا نیست تمام آن
 ای شوید.حرفهکنید و در آن 

فارغ از آنچه که انتخاب خواهید کرد، مهمترین مرحله برداشتن گام اول است. پس با 
 هم شروع می کنیم.

 

 دُری کالرک -
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 حسابرسی جریان درآمدی

راهبردی نحوه سنجش توانایی های شما، باید بدانیم در حال حاضر درآمد قبل از شروع 
 شما از چه راهی و چگونه است. در اینجا سواالتی بر این مبنا آورده شده.

هایی درآمد تان را لیست کنید. در حال حاضر از چه راههای درآمدی فعلیجریان .١
، فروش محصول، ارائه خدمات گریبرای مثال؛ مشاوره، مربی(کنید؟ کسب می

ای، کسب و کار آنالین، سخنرانی حرفهنویسی، مانند خدمات حقوقی، مطلب
 )های آنالین و غیرهتولید پادکست، بازاریابی، برگزاری دوره

 

 

برای (ها، چه درصدی از کل درآمد شما را تشکیل می دهد؟ هر یک از این روش .٢
 )درصد مشاوره ۸۰ درصد آموزش و ۲۰ مثال،

 

 

های درآمدی خود تنوع ایجاد کنید؟ برای مثال می چطور می توانید در جریان .٣
های درآمدی جدید اختصاص دهید. توانید زمان بیشتری را به رشد یا ایجاد روش

های ممکن برای رشد زمانی را به طوفان فکری اختصاص دهید و تمام گزینه
خراج کنید و از میان آنها، یک یا دو گزینه استراتژیک جریان درآمدی خود را است

 برتر را انتخاب کنید.
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 برند خودتان را بسازید

اولین گام برای ارزیابی، پرورش مخاطبی است که بینش شما را ارزیابی کند. به عبارت 
دیگر برند سازی قوی اولین گام خواهد بود. برخی سواالت برای درک بهتر در اینجا لیست 

 شده است.

استفاده می  های ورود به بازارکانالجامعه مخاطبین هدف شما، بیشتر از کدام  .۴
 کنند؟

 

 

 دایره شما را می پذیرند؟خارج از  کنندگانشرکتهایی از ها، بخشکدام یک از این .۵

 

 

کز مخاطبانتان ایده هدفمند بر اساس سبک زندگی و تمر  ۵ الی ۳ آیا می توانید .۶
 دهید؟ ها ارائهلیست کنید و به آن

 

 

باشد؟ آیا مایل هستند که شما  هاکانالآیا شخصی را می شناسید که عضو این  .٧
 را معرفی کنند؟
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ورود به بازار بزنید و در یک  هایاین کانالایمیل به  ۳ در هفته آینده، حداقل .٨
ارائه کوتاه، خدماتتان را معرفی کنید. بنویسید که چه زمانی قرار است این کار را 

 انجام دهید.

 

ً محبوب و پر  .٩ کدام یک از مطالب وبالگ، پادکست یا ویدیوهای شما مشخصا
دهنده موضوعات مورد عالقه مخاطبان دید بوده است؟ این می تواند نشانباز 

 باشد که به آن پاسخ می دهند. شما

 

 

هایی در حوزه عالقمندی شما نوشته شده است؟ چه رویکرد و چه کتاب .١٠
اند و دیدگاه شما از چه لحاظ نسبت به آنها متفاوت و خاص دیدگاهی داشته

 است؟

 

 

تا  مردمبه شما اطمینان می دهد که ای از اعتبار شماست. نشانه "اجتماعی گواه" .١١
چه روشی برای به حرف شما گوش می دهند و شما را جدی می گیرند. چه حد 

های مطرح و برجسته، مانند ارتباط با شرکت(گیرید؟ تان در پیش میاجتماعی گواه
 )های اجتماعی، سازمان ها و ..مراکز تحصیلی، رسانه
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 بیشترین تفاوت را برای کار شما ایجاد خواهد کرد؟ ارتباط با کدام اینفلوئنسرها .١٢

 

 

تر در حوزه توانید برای کمک به افراد با تجربههایی را میچه منابع یا مهارت .١٣
 ها پیشنهاد دهید؟تان به آنکاری

 

 

آیا یک لیست ایمیل دارید؟ اگر بله، آیا از افراد لیست فعاالنه تایید ارسال گرفته  .١۴
شده است؟ اگر پاسختان بله است که عالیست، در غیر این صورت این افراد را 

برای های آتی حذف کنید. خوب است که یک ایمیل برای کسب اجازه ارسال ایمیل
ی بعدی شما را تایید هادریافت ایمیلای ها بخواهید بر کل لیستتان بفرستید و از آن

 ها اعالم کنید که این تنها ایمیل ارسالی شما خواهد بود.کنند. به آن

 

اجتماعی  هایدرصد از زمانی که در حال حاضر هر هفته در شبکه ۳۰ حداقل .١۵
سپری می کنید را به ساخت لیست ایمیل خود اختصاص دهید. این بهترین روش 
برای ارتباط با بزرگترین طرفداران شماست. بنویسید که دقیقاً چه زمانی به ساخت 

 استراتژیک لیست ایمیلتان خواهید پرداخت.

 

ل می شما چه دانش یا اطالعاتی دارید که دیگران به صورت مرتب از شما سوا .١۶
هر چیزی از چطور بازیکن تنیس بهتری شویم تا چطور برای حقوق و (پرسند؟ 

  )دستمزدمان مذاکره کنیم.
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جاذبه "چطور می توانید این دانش را به صورت مجموعه رضایت بخشی به عنوان  .١٧
یک تشکر برای کسی که در لیست ایمیل شما ثبت نام کرده (تبدیل کنید؟  "اولیه

کتاب تمرین، سری ویدیو، منابع (و این مجموعه در چه قالبی خواهد بود؟  )است.
 )راهنما و غیره

 

 

ها، اطالع رسانی در پادکست(به اولیه را تبلیغ خواهید کرد؟ ذجاشما چطور این  .١٨
 )نوشتن مقاله، تبلیغات در فیسبوک و غیره

 

 

کنید؟ چه یک بالگر چطور یک برنامه مدون تولید محتوا برای خودتان طراحی می  .١٩
حتوا باشید چه تولید پادکست و ویدیو انجام دهید، یک برنامه مشخص تولید م

ند تا بدانند چه شنبه، به مخاطبینتان کمک می کمثل برنامه هفتگی یا هر پنج
 هاست. برنامه اولیه خود را بنویسید.چیزی پیش روی آن

 

مخاطبینتان چندین عمل ا از وبسایت و بیوگرافی خود را به دقت بررسی کنید. آی .٢٠
نبال کردن توئیتر و لینکدین؟ کنید؟ مثل پیوستن به کانال یوتیوب، ددرخواست می

ها را پاک کنید و بر مهمترین پیام خودتان تمرکز کنید.  ثبت نام افراد در لیست این
 ایمیلتان. بنویسید که این کار را چه زمانی انجام خواهید داد.
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کدام موضوعات بیشتر خوانده  تولید شده خود را بررسی کنید.موضوع محتواهای  .٢١
بینید؟ آیا کلمات خاصی هستند که مخاطب را ارتباطی بین آنها میاند؟ چه شده

دهند؟ تاه یا مطالب طوالنی را ترجیح میجذب می کند؟ مخاطبین شما مطالب کو
: چهار روش مثال(دهند؟ وار نشان میبازخورد خوبی نسبت به مطالب لیستآیا 

. بنویسید که کدام روش عملکرد بهتری دارد و کار خود را با آن )برای بهبود بازاریابی
 تطبیق دهید.

 

 

 

 

 هارت های خودتان را بسنجیدم

سازی بین مخاطبانتان کردید، می توانید ایده خود را بسنجید. زمانی که شروع به اعتماد
گری یا مشاوره باشد، یا در لب یک فعالیت یک به یک، مثل مربیاین امر می تواند در قا

و باشد. در ادامه نویسی و تولید ویدیسخنرانی، مطلبقالب یک فعالیت جمعی مثل 
 هایی هست که باید به ذهن بسپارید.سواالت و گزینه

چقدر زمان در طول هفته یا در طول روز برای شبکه های اجتماعی صرف می کنید؟  .٢٢
چه نتیجه ای دارید و آن را چطور کمی می کنید؟ آیا ارزش زمان سپری شده  انتظار

 را دارد؟
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 "سهم بازار"و  )آگاهی عمومی از شما و برندتان( "سهم ذهنی"برای ساخت  .٢٣
چه می کنید؟ یک لیست از آن ها تهیه کنید. چطور  )فعالیت های درآمدساز(

 تعادل صحیح است؟ کان را تخصیص می دهید و آیا این یزمانت

 

 

د را بررسی کنید. اگر نها و درصدهایی که سایرین در حوزه شما با آن کار می کنرخن .٢۴
اطالعی از آن ندارید تحقیق کنید یا از دوستان و همکارانتان بپرسید اگر از محدوده 

ای برای خودتان تعیین توانید قیمت منصفانهنمی ،قیمت اطالعی نداشته باشید
 کنید.

 

 

هایتان، دوست دارید چه جایگاهی داشته باشید؟ آیا شما ر اساس دانش و مهارتب .٢۵
ای به ها؟ یا فرد با تجربهجذب مشتری و مهارت در ابتدای راه هستید و مشتاق

دنبال ایجاد یک جریان درآمدی جدید هستید؟ زمانی که بازار خود را بشناسید، می 
که می خواهید بسازید، قیمت تعیین  توانید برای کار خودتان با توجه به برندی

 کنید.

 

 

توانید آیا میگذاری برای محصول یا خدمتتان فکر کنید. های قیمتر مورد مدلد .٢۶
  بخشی از آن را به صورت رایگان برای کسانی که توانایی پرداخت ندارند ارائه دهید

و بخشی از محتوای خود را به صورت انحصاری برای طرفدارانتان که پول پرداخت 
 می کنند اختصاص دهید؟ این کار چطور به نظر می رسد؟
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های غیر رسمی و شاید ی محصول یا خدمتتان را در مصاحبهگذاری رویمتق .٢٧
به ارزش  خودتان باورمسخره با دوستانتان یا جلوی آینه تمرین کنید. تا زمانی که 

توانید دیگران را قانع کنید تا بهای آن را گذارید نداشته باشید، نمیقیمتی که می
 بپردازند.

 

 با تمام دوستان و همکارانتان )نه از طریق ایمیل(ه طور مستقیم و شخصی، بیا آ .٢٨
که آیا کسی را می شناسند  ایداید؟ و از آن ها پرسیدهدر مورد کارتان صحبت کرده

که به این خدمت یا محصول احتیاج داشته باشد؟ اگر نه، همین حاال این کار را 
 شروع کنید.

 

ً با آنها کار کردهد .٢٩ اند، های دیگری رفتهاید و به شرکتر مورد کسانی که قبال
تخصصی و  هایهای ورزشی، انجمنفیانشان، مدرسه، تیمهمکاران قدیمی یا اطرا

ها در جایگاهی هستند که بتوانند شما را مانند اینها فکر کنید. آیا هیچ یک از آن
 استخدام کنند؟

 

 

اید که شخصی را در صنعت یا شهر مورد نظر ا از دوستان و همکارانتان پرسیدهآی .٣٠
 شما می شناسند؟ آیا حاضرند شما را به آن شخص معرفی کنند؟
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توانید به های تخصصی که میاز موسسات غیرانتفاعی، مدنی یا انجمن یستیل .٣١
اگر مخاطبین شما مشتریان  ها سخنرانی کنید، تهیه کنید.صورت داوطلبانه در آن

تان نخواهند بود، به فکر ساخت یک پل ارتباطی برای رسیدن به مشتریان بالقوه
که در آن جمع حضور مانند درخواست از یک مشتری (بالقوه محصولتان باشید 

 مورد از این لیست دست یابید. ۳ . در این هفته، حداقل به)یابد

 

 

به سراغ کنید؟ اگر نه، ن افراد به طور مشخص درخواست میدادیا شما برای ارجاعآ .٣٢
حداقل یک مشتری راضی بروید و از او بخواهید اگر شخص یا سازمانی را می 

 به شما معرفی کند. آن را کمک کند،ها خدمت شما به آن شناسد که ممکن است

 

های دیگری هستند که به ها و سازمانیان فعلی خود نگاه کنید. آیا بخشبه مشتر  .٣٣
ید آیا خدمات شما احتیاج داشته باشند؟ با مشتریان فعلیتان صحبت کنید و بپرس

 ها معرفی کنند؟حاضرند شما را به این بخش

 

اند؟ ل زمان قدیمی و ناکارآمد شدهآیا پیشنهاداتی دارید که احساس کنید در طو .٣۴
 چیزی هست که بتوانید به تعویض آن فکر کنید؟
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چه پیشنهادات یا رویدادهایی در سال جاری می توانید ارائه دهید؟ چطور تخمین  .٣۵
های نظرسنجی ایمیلی، بحث(می زنید که مخاطبینتان به آن عالقمند هستند؟ 

 )گروهی یا پیشنهاد یک نمونه موقتی

 

 

ید؟ توضیحی بنویسید که قیمتی می توانید به مشتریانتان ارائه کنه خدمات گرانچ .٣۶
های آن را شرح دهد. مشتری مورد نظر شما چه کسانی هستند؟ در تمام جنبه

ان آن چقدر خواهد بود؟ چرا سودی خواهند داشت؟ مدت زمشان چه ازای پرداخت
ا، شما را برای همکاری انتخاب ها درخواست داده شده؟ چرا باید بین سایر رقببه آن

ها، به شما کمک شایانی در روشن اسخ به این سواالت و شناسایی خالکنند؟ پ
 کردن ارزش پیشنهادی و شناسایی مشتریان هدفتان خواهد کرد.

 

 

هایی دارید که از آن برای کمک به افراد کلیدی در صنعت استفاده یا شما تواناییآ .٣٧
 ها کمک کنید.وانید به آنتبینانه مییسید که به طور واقعرا بنوکنید؟ یک تا سه نفر 

 

 

ین روند چیست؟ آن های انجام اگری یا مشاوره انجام دهید، گامیاگر بخواهید مرب .٣٨
ً برای آنها نامهای کوچک و مستقها را به ماژول به های یم تقسیم کنید و ترجیحا

 مرتبط است.یاد ماندنی و خاص بگذارید که به هدف و کار شما 
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 کردن سخنرانی

را دوست دارند تهیه کنید. از آنها بپرسید آیا عضو  لیستی از مشتریانی که کار شما .٣٩
انس ها معرفی کنند هستند؟ یا در کنفر ی تخصصی که بتوانند شما را به آنهاانجمن

ها حاضر باشند در کنند که برگزارکننده آن را بشناسند؟ شاید آنهایی شرکت می
 شما چیزی بنویسند.مورد 

 

 

اخیراً در رویدادهایی  ها بپرسید که آیاست یا همکار سخنران دارید، از آناگر یک دو .۴٠
این موضوع را جدی  اند که ممکن است شما برای آن مناسب باشید؟شرکت کرده

کنند. فقط به افرادی این از شهرتشان برای شما استفاده می هابگیرید چون آن
اند، یک تید، و اگر سخنرانی شما را ندیدهها نزدیک هسکه با آنپیشنهاد را بدهید 
 های سخنرانی شما را بسنجند.تا بتوانند مهارتها داشته باشید ویدیو آماده برای آن

 

تان را توانید مطالب مرتبط با سخنرانیهایی را تهیه کنید که میک لیست از وبالگی .۴١
بی است که در آن، محتوای شما در آن بنویسید. هدف ایجاد یک راه بازاریا

خواهند در مورد آن با گروهشان قمند را جذب می کند و از شما میمشتریان عال
 صحبت کنید.

 

 

ای که دعوت می کند، همیشه بپرسید بودجهوقتی کسی از شما برای سخنرانی  .۴٢
ها نخواهند پرداختی به اند چقدر است. ممکن است آنبرای این بخش در نظر گرفته
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یرید که گدانید و تصمیم میها را میجام دهند، ولی حداقل شما پاسخ آنسخنران ان
 درخواستشان را قبول کنید یا خیر.

 

ها و برند خودتان در ذهن داشته غ درخواستی با توجه به سطح مهارتیک مبل .۴٣
متوجه  )مثل انجمن ملی سخنرانان(باشید. زمانی که سایر سخنرانان را بشناسید 

ها، مبلغ درخواستی کنند و با توجه به آندریافت می ایهزینهها چه که آن دمی شوی
 عدد شما چقدر است؟خود را بسنجید. 

 

ای برای سخنرانی نداشته باشد، چه چیزی ارزش آن را دارد گر یک رویداد بودجها .۴۴
منفعت سخنرانی در آن رویداد  ۵ که آنجا رایگان سخنرانی کنید؟ لیستی از حداقل

 )ارتباط با افراد کلیدی، ارائه گواهی نامه و غیره(برای خودتان تهیه کنید. 

 

 

 

 

کنید تا به شما کنندگان رویداد استفاده میکردن برگزار ز چه روشی برای مجابا .۴۵
. )ها، ارجاع همکاران و غیرهنویسی، حضور در پادکستمطلب(مراجعه کنند؟ 

 ماه آینده اجرا کنید. ۳ ش را بنویسید که می خواهید دررو ۳ حداقل
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کنفرانس که عالقمند به  ۵ اهداف خود را شناسایی کنید. لیستی از حداقل .۴۶
سخنرانی در آن هستید را تهیه کنید. اطالعات برگزارکنندگان آن رویداد را به صورت 

ها بفرستید. این آن هی برای پرس و جو به هر یک ازآنالین پیدا کنید و ایمیل کوتا
 کار را به صورت هفتگی تکرار کنید.

 

 

ی سخنرانی چه ابزارهایی از قبیل کتاب یا ابزار آموزش صوتی می تواند مکملی برا .۴٧
هایی از سخنرانی شما بیشترین جذابیت را برای های شما باشد؟ چه جنبه

 ود؟ها مفید خواهد بو عمیق شدن در کدام بخش برای آن مخاطبانتان دارد؟

 

 

خواستید یک کتاب تمرین یا ویدیوی ات مقدماتی را شروع کنید. اگر میتحقیق .۴٨
برای تکمیل آن  )از جمله پول، زمان و تجهیزات(آموزشی تولید کنید، چه منابعی 

های مرجع در این زمینه را مطالعه کنید. د؟ از همکارانتان بپرسید و مقالهنیاز داشتی
پذیر هستند، مفید چه چیزهایی در آینده امکانتحقیقات برای فهمیدن این که 

سخنرانی برای استفاده کردن های اولیه، مثل ضبطتوانید گامپس میخواهد بود. 
 های آموزشی را آغاز کنید.آتی در بخش
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 وبالگ نویسی

هایی که مایلید برای قمندید، لیستی از مجالت و رسانهاگر به نوشتن مطلب عال .۴٩
ولی کوچک شروع کنید. از کجا  بنویسید تهیه کنید. بزرگ فکر کنیدها مطلب آن

های کوچکتری در حوزه شما وجود وع کنید؟ آیا ناشران محلی یا بخشتوانید شرمی
های کم یسید که در ابتدای آن برای رسانهدارد؟ یک نقشه راه و استراتژی تهیه بنو

 مطلب می نویسید و به طور پیوسته خودتان را باال می کشید. ترسود

 

 

های درآمدی از آن فکر کنید، در خصوص راهنویسی می. اگر در سایت خود وبالگ۵٠
کنید. به عنوان مثال کدام شیوه از کسب درآمد برای شما مناسب است؟ نمایش 

الکترونیکی؟ ؟ همکاری در فروش؟ فروش کتاب های حمایت شدهپستتبلیغات؟ 
 ها را انتخاب نمایید.برای شروع حداقل یکی از این شیوه

 

 

ها در های دیگر انجام دهید تا ببینید کدام شرکت. تحقیقاتی بر روی سایت۵١
های حمایت شده، فضایی را اختصاص دادند؛ شاید آنها اطراف شما برای پست

 اگر بازدید سایت شما به میزان کافی است. گذاری باشند،مقصد مناسبی برای هدف

 

 

 )که شما به آن اعتقاد دارید؟(. شروع به تفکر بکنید راجع به اینکه کدام محصول ۵٢
توانید برای ترویج کردن به عنوان همکاری در فروش مناسب است. شما می
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 های آن محصول تولید کرده و ارتباطی با سایتمحتوایی برای پررنگ کردن ویژگی
 اصلی برای خرید مردم ایجاد کنید؟

 

 

هستند؟ های الکترونیکی خوانندگان شما برای کتاب . کدام عناوین مورد عالقه۵٣
می توانید کار فنی انجام دهید یا اینکه اکثرا معتقد هستند این مطالب برای توضیح 

تهیه  و ارائه در یک مقاله یا پست زیادی پیچیده هستند؟ اگر اینطور است، احتماال
 کتاب الکترونیکی گزینه مناسبی است.

 

 

 

 های نوآورانهرویدادها و گروه

. در میان مخاطبان شما چه کسانی عالقمند به شرکت در رویدادهای نوآورانه ۵۴
هستند؟ یک سری برنامه صندلی داغ تولید خواهید کرد یا بر روی یک موضوع 

برای جلسه آزمایشی چه شما  شوید؟ اگر هست، کدام یک از آنها؟خاص متمرکز می
 صفحه یا نهایتا یک صفحه بنویسید. نیم یحاتی در حدود؟ توضایدهتدارکی دید
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های شناسید و با ویژگیرا که شخصا مینفر از افراد خاصی  ۲۰ الی ۱۰ . نام۵۵
مطابقت دارد را بنویسید. یک ایمیل کوتاه حاوی توضیحات رویداد  مخاطب هدفتان

نوآورانه خود را برایشان ارسال کنید. از آنها بخواهید که بازخوردی از توضیحات ارائه 
شده و تمایل به حضور در رویداد را اعالم نمایند. اگر پاسخی منفی از آنها دریافت 

ی ارائه شده تغییر دهید. اگر کردید، توضیحات خود را براساس پیشنهادها
 ریزی برای رویداد نمایید.های مثبت زیادی دریافت کردید، شروع به برنامهپاسخ

 

 

 

 تعداد وچه  . گروه نوآورانه ایده آل شما شبیه به چه چیزی است؟ چه کسانی با ۵۶
ای حضور خواهند داشت؟ آیا کامال در دنیای ، با چه تداوم و هزینهییهاویژگی

 ازی هستند یا امکان حضور هم دارند؟مج

 

 

 

. در مورد اینکه اعضای اولیه خود را از کجا پیدا خواهید کرد، فکر کنید. چه کسان ۵٧
، دارند؟ خواهید به آنها برسیدای که میشناسید که ارتباطی با جامعهدیگری را می

 توانند شما را به آنها ارجاع دهند؟آیا می
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 هاکنفرانسسازماندهی 

کنند؟ آیا موضوعاتی مردم مداوم از شما درخواست کمک می. در خصوص چه ۵٨
 این موضوعات از طریق یک رویداد زنده قابل انتقال و آموزش هستند؟

 

 

هایی که حضور داشتید را ها و گردهمایی. لیست بهترین و بدترین کنفرانس۵٩
توانید رویداد را چگونه میفهرست کنید. چه چیزی را بیشتر دوست داشتید؟ چرا؟ 

فرانس شما های شما باشد؟ چه ویژگی کنبرگزار کنید که نشان دهنده مزیت و ارزش
 کند؟را در بازار متمایز می

 

 

 

گردهمایی هستید، همین حاال شروع به . اگر عالقمند به برگزاری یک کنفرانس و ۶٠
ترسیم آینده مورد نظر خود کنید. کجا برگزار خواهید کرد؟ در چه زمانی از سال؟ 

؟ آیا مهمان شما خواهند بود نرانانیچقدر رویداد شما بزرگ است؟ چه سخ
کنفرانس شما موضوع مشخصی دارد؟ گروه مخاطب شما چه کسانی است؟ چگونه 

شود، متمایز خواهد دیگر که در حال حاضر در بازار شما برگزار میهای از کنفرانس
 شد؟
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انجام دهید، ابتدا هزینه اولیه را کلی، و پیش از آنکه هر اقدامی . به طور ۶١
محاسبه کنید. بسیار موثر خواهد بود که جزییات بیشتری بدانید و در نتیجه 

جاره مرکز کنفرانس و گردهمایی تری بگیرید. هزینه اتصمیم آگاهانه توانیدمی
چقدر است؟ هزینه خوارکی و نوشیدنی؟ هزینه اجاره چند اتاق در هتل چقدر 
خواهد بود؟ چقدر زودتر باید هتل را رزرو کنید؟ شرایط کنسل کردن رزروها چگونه 

تواند به شما در کوچک می ماسخنرانی مدعوین چقدر است؟ چند تاست؟ هزینه س
دهد که چگونه و چه زمانی شده کمک کند و به شما نشان می تخمین موارد اشاره

 باید کار خود را شروع کنید.

 

 

 

 هاپادکست

های اولیه خود توانید در قسمتنفره از مهمانان تاثیرگذار که می ۱۰ . یک لیست۶٢
داشته باشید، تهیه کنید. البته نیازی نیست با افرادی مشهوری که به خوبی 

که  شناسید شروع کنید. به جای آن، بر روی افرادی از حوزه کاری خودنمی
البته کسانی های خود استفاده کنید، تمرکز نمایید، خواهید از آنها در پادکستمی

ط خوبی دارید. در این صورت، آنها نیز تمایل ارتبا هاکه در حال حاضر هم با آن
بیشتری برای دادن پاسخ مثبت به شما دارند و همچنین با اشتباهاتی که ممکن 

 آیند.ر کنار میتاست از طرف شما رخ دهد، راحت
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ریزی کنید و سه قسمت یا بیشتر از برنامه خود های خود را برنامه. اولین مصاحبه۶٣
شما در مسیرتان جدی هستید و تعداد  دهد کهکنید. این نشان میرا یکباره منتشر 

ریزی برای مصاحبه خود را تان را افزایش خواهد داد. چه زمانی برنامهددفعات دانلو
 آغاز خواهید کرد؟

 

، درصورتی که برنامه ادامه پیدا کرد، تانآل. حاال فهرستی از بیست مهمان ایده۶۴
اندام، معماران کارآفرینان، متخصصان تناسب(هستند تهیه کنید. آنها چه کسانی 

کنید و اطالعات تماسشان را پیدا  نترنت در مورد آنها اطالعات کسبدر ای )برتر؟..
نمایید. در بسیاری از موارد، در وب سایتشان، فرم تماس یا آدرس ایمیل داده شده 

را پیدا کنید. یک صفحه گسترده از آنها  شاناست. در موارد دیگر صفحه اجتماعی
 تهیه کنید.

 

 

های ارتباطی با آنها را یادداشت کنید. اگر آنها را . برای هر مهمان بالقوه، راه۶۵
را  تواند شماشخصا بشناسید که عالی خواهد بود. اگرنه، یک دوست مشترک می

ه شما می اند کدر گذشته مهمان پادکست کسی بوده معرفی نماید؟ آیا آنها
ای فته و از آنها بخواهید جلسهشناسید؟ چه زمانی مناسب است که با آنها تماس گر

 دهند.تنظیم شود؟ شگفت زده خواهید شد که چه تعدادی به شما پاسخ مثبت می
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 نویسی ویدئوییوبالگ

را  کنندنویس ویدئویی که در حوزه شما فعالیت میوبالگ پنج . لیست حداقل۶۶
ترین ویدئو آنها را برای دریافت سبک، از محبوب تا تهیه کنید. حداقل سه یا چهار

خواهید ها را میرویکرد و کارکرد آنها، تماشا کنید. تصمیم بگیرید کدام یک از ویژگی
 خواهید تغییر دهید.سازی کنید و کدام یک را میشبیه

 

 

 

خواستار ایجاد ویدئو خود هستید، یک تقویم قابل اصالح با عناوین حداقل  . اگر۶٧
بیست ویدئو که در آینده پوشش خواهید داد، تهیه کنید. تداوم و ثبات یک اصل 

کنندگان و تولید کنید برای جلب دنبال امحتوکلیدی است. شما بایستی بطور منظم 
 تر شدن به آنها نیاز دارید.هایی که برای بر دریافت تجربه

 

 

های ویدئو خود را تولید کنید و ایده خواهید. فکر کنید در مورد اینکه چطور می۶٨
ویدئو، موضوعات را مانند آنچه در  یخود را بنویسید. مشکلی نیست اگر سخنگو

آید، توضیح دهد، ولی بهتر است که مطالب و نکات خود را های وبالگ میپست
ی، با استفاده از نمودارها، نشان دادن شکل ارائه دهید یا با استفاده بصورت تصویر

 های گرافیکی بر روی نکات خود تاکید کنید.از شکل
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 گسترش دسترسی و تاثیرات در فضای آنالین

های ها هنوز به قدرت فرصتایدر هنگام کسب درآمد از تخصص، بسیاری از حرفه
همکاری در فروش، های آنالین، ها یا انجمناند. چه از طریق دورهآنالین پی نبرده

های درآمدی های مختلفی برای ایجاد راه، در اینجا گزینههای مجازیگردهمایی
 جدید اشاره شده است. در اینجا چند عامل را درنظر می گیریم:

 های آنالیندوره

خواهند طور منظم از شما مشاوره میدر خصوص چه موضوعاتی دیگران به. ۶٩
آیا این امکان  )شیم، چگونه پدر و مادر بهتری باشیم؟چگونه روی مد لباس بپو(

بندی کرد و بصورت یک دوره آنالین آن را آموزش وجود دارد که این دانش را دسته
 داد؟

 

 

هایی که توانایی برگزار کردن آن را دارید، بنویسید . یک توصیف کوتاه از دوره٧٠
نفره از کسانی  ۵۰ . حاال یک لیست)یک نصف صفحه یا حداکثر یک صفحه کامل(

مند باشند را تهیه کنید. توصیف دوره را برای آنها ارسال کنید هکه فکر می کنید عالق
سید که آیا مایل هستند و از آنها بخواهید نظرات و بازخوردها را به شما بگویند و بپر

پاسخ  %۱۰ این دوره را با قیمتی که شما مشخص کردید، از شما بخرند؟ اگر حداقل
 مثبت دادند، حتما دوره را برگزار نمایید.
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ای که شما می توانید برگزار نمایید ترین دوره. با جزیئات بنویسید که اثربخش٧١
 چه زمانی و چگونه؟چگونه است. چه چیزی را آموزش خواهید داد، 

 

 

 

شناسید انداز شماست؟ آیا افرادی را میها مطابق با چشم. چه قیمتی برای دوره٧٢
توانید گروهی از مردم را متقاعد کنید که بتوانند هزینه دوره را بپردازند؟ حتی یا می

اگر قیمت باال باشد، بعضی از آنها، درصورتی که به شما اعتماد داشته باشند و 
 ارزش دوره را درک کنند، حاضر به پرداخت آن هستند.

 

 

 

 های مجازیگردهمایی

م کنید و ببینید این جلسات . حداقل در دو یا سه از این جلسات مجازی ثبت نا٧٣
فروش پشت پرده شوند و شوند، چگونه هدایت میاند، چگونه تبلیغ میچگونه

های اینفلوئنسرهای حوزه خود عضو ایمیلاگر شما در لیست (؟ شودچطور انجام می
های مجازی مختلف آگاه شوید، اگر توانید از این گردهماییهستید، به راحتی می

نام کنید را پیدا توانید در آن ثبتنه در گوگل جستجو کرده و جلساتی که می
	)خواهید کرد
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را انتخاب کنید. های مجازی را برگزار کنید، موضوع خود . اگر خواستید گردهمایی٧۴
موضوعات از ام بر روی تمامی مجازی متعددی که شرکت کرده هایدر گردهمایی

های و عملکردهای ممتاز شخصی تا دستاوردهای شما در خصوص تبدیل ویژگی
 شدن به متخصص در حوزه کاری خودتان، متمرکز بودند.

 

مصاحبه دعوت کنید، نفر از افرادی که تمایل دارید برای  ۵۰ تا ۴۰ . لیستی از٧۵
اساس اسامی افرادی که بندی نمایید، بردسته Bو  Aتهیه نمایید. آنها را در دو لیست 

د. با نشناخته شده هستند و کسانی که قابل احترامند اما چندان شناخته شده نیست
ارتباطی دارید؟ آیا آنها افرادی هستند که در حال حاضر  Aکدام یک از افراد لیست 

ار نمایید؟ اگر نه، از همین حاال شروع توانید ارتباط برقرشناسید یا میآنها را می
کنید به برقراری ارتباط با آنها از طرق مختلفی نظیر نوشتن یک نظر یا نقد بر 

های اجتماعی. کار با لیست خود را از کتابشان یا بازنشر کردن مطالبشان در شبکه
 داشت نمایید.اینجا آغاز کنید و نتایج را در کاغذی یاد

 

 

 

 

شما معرفی گرمی (کنید زمان مناسب فرارسیده است . زمانی که احساس می٧۶
هایی برای اند و یا فعالیتی شما را دریافت کردههادارید، اینفلوئنسرها یادداشت

به آنها با درخواست خود نزدیک شوید و ببینید حداقل ، )ساخت روابط انجام دادید
توانید داشته باشید، و از آنها به عنوان وزنه خود می Aسه مصاحبه از لیست 

 جلسات مجازی خود کمک بگیرید؟
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کنندگان آل خود را تهیه کرده و شرکت. حاال لیست مصاحبه شوندگان ایده٧٧
است مصاحبه خود را مطرح کنید. خود را مشاهده کرده و موضوع در خو Aلیست 

نفر را داشته باشید. برنامه  ۳۰ الی ۲۰ ایده آل این است که شما در نهایت
برای به (ملزومات بازاریابی خود کنید بندی تهیه کرده و شروع به ایجاد زمان

های آل، لیست ایمیل. در حالت ایده)گذاری با مخاطبانتان و همراهانتاناشتراک
 هم کسب کنید.ی افزایش یافته و شاید درآمدی گیرچشمصورت شما به

 

 

 های آنالینانجمن

؟ )۵۰ل حداق(توانید اولین اعضای انجمن آنالین خود را بدست آورید . از کجا می٧٨
دهید؟ یا آن را به عنوان ادامه دوره یا به اعضای لیست ایمیلتان آگهی می آیا

 کنید؟میاید، مطرح کارگاهی که برگزار کرده

 

 

 های آنالین چیست؟ چه. برنامه شما برای ایجاد ارتباط و گفتگو در انجمن٧٩
از نمایید؟ سوالتی خواهید پرسید و هر چند وقت یکبار شخصا تغییرات را کنترل می

هایی نظارت می کنید تهیه کنید که شما چه زمانبرنامه زمانبندی برای خودتان قبل 
نمایید، بطوری که این نگهداری و نظارت مطرح می و برای چه موضوعاتی سوال

 .کنترل امور را از دست شما خارج ننماید
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. حاال شروع کنید به فکر کردن در مورد اینکه چگونه این انجمن را توسعه دهید. ٨٠
ها و بعد از یک زمان مشخص، شما به تنهایی قادر نخواهید بود تمامی فعالیت

شناسید که در این زمینه به شما کمک د. آیا کسی را میگفتگوها را مدیریت نمایی
را استخدام کنید؟ فردی را که هم اکنون جز اعضای  نماید؟ آیا نیاز دارید کسی

توقعات و انتظاراتتان از وفادار انجمن هست در نظر بگیرید اما پیش از آن در مورد 
 مزایا و معایت آن فکر کنید. ، بهآن نقش

 

 

 

 و همکاری در فروش یبازاریابی اشتراک

. در مورد محصوالتی که می توانید در بالگ خود بر روی آنها تمرکز کنید و آنها را ٨١
مرتبط نمایید، فکر کنید. چه  آمازون های مختلفی نظیر همکاری در فروشبه برنامه

برای معرفی آن محصول  آلتولید کنید که به شما فرصتی ایدهمحتوایی می توانید 
آمدی برای معرفی ندگانتان، مطمئن شوید که وقتی در بدهد؟ برای حفظ اعتماد خوان

 نمایید برای دیگران نیز مشخص است.یک محصول کسب می

 

 

محصوالت تحسین وجود دارد که شما آنها را برای عرضه  . آیا اینفلوئنسری٨٢
آنالین؟ به آنها مستقیما ایمیل بزنید و در صورتی که آنها  هایکنید، مثل دورهمی

 نید شما چگونه می توانید بخشی از آن برنامه باشید؟یبرنامه همکاری داشتند بب
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ای که ممکن است ی بالقوها پیشنهادی دارید، لیستی از شرکا. اگر شما دوره ی٨٣
آل، افرادی کنید. شرکای ایدهتمایل به ارائه به مخاطبانشان داشته باشند، تهیه 

هستد که برای شما محترم هستند، رابطه خوبی با آنها دارید و کسانی که با 
 مخاطبان مکمل شما، ارتباط دارند.

 

 

. با یکی، دو تا از شرکایی که در حال حاضر ارتباط مستحکمی با آنها دارید، برای ٨۴
برای مخاطبان شما ارائه دهند و آنها (ارائه یک وبینار با یکدیگر توافق کنید. 

. البته شما همیشه نیاز نخواهید داشت که بصورت مشترک این رویداد را )بالعکس
کس عر برخی مواقع مخاطبان آنها متناسب با حوزه شما هستند ولی ب -برگزار کنید

توانید رابطه خود می اما راه خوبی برای شروع است، و شما -آن لزوما برقرار نیست
 شرکای مورد اعتماد خود انجام دهید. ر کرده و این کار را با دیگرتقرا عمی
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 خواهید زندگی کنیدآنطور که می

معانی مختلفی دارد. برای بعضی، کارآفرینی فرصتی  کارآفرینی برای افراد مختلف
است برای بدست آوردن درآمد. برای بعضی دیگر، آزادی از کارکردن در مکانی 
مشخص و سفر کردن است و یا گذاشتن زمان بیشتر برای خانواده یا فرزندان. خلق 

ر های زندگیتان و اقدام برای آنها. دیک زندگی موفق یعنی مشخص کردن الویت
 مورد این موارد فکر کنید:

 

نه فقط امور اجرایی، بلکه عملکردهای 	–. ابعاد مختلف کسب و کار شما چیست ٨۵
آیا اکثریت آنها را دوست ندارید؟ خروج از این کسب و کار و  -اصلی کسب و کارتان

 انتقال به شیوه جدیدی از درآمد چه تبعاتی برای شما دارد؟

 

 

هدف (ای برای شما دارد بدون اینکه متحمل سختی زیادی شوید؟ . چه هزینه٨۶
این نیست که زندگی سخت و مرتاضانه ای داشته باشید، اما به شما انعطاف 

	)دهدبیشتری در کسب و کارتان می

	

 

خواهید در زندگی و کارتان داشته باشید فکر . زمانی که به میزان آزادی که می٨٧
کنید نه چیزی که شما فکر می - هایتان شروع کنیدویتکنید، با شفاف کردن المی

اهدافتان باشند، بلکه چیزی که واقعا برای شما مهم و حیاتی هستند.  بایستی جز
انید؟ آزادانه به آیا الویت باالی شما این است که زمان بیشتری را با فرزندانتان بگذر
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جاهای مختلف سفر کنید؟ یک کسب و کار با درآمد ساالنه بیش از یک میلیون دالر 
 داشته باشید؟ هر روز عصر یوگا انجام دهید؟

 

 

آل خود بنویسید. زمان خود را چگونه . با جزیئات توصیفی از یک روز ایده٨٨
د. گذرانید؟ کجا خواهید بود؟ با چه کسانی هستید؟ از آنجا به عقب بازگردیمی

کند که مشخص کنید نیاز به چه مقدار اهداف نهایی خود را که به شما کمک می
 های موجود خود را بشناسید.آل دارید و گزینهپول برای ایجاد سبک زندگی ایده

 

 

 

 

 

 

 

 

های درآمدی امروز، ما همگی نیاز داریم که کارآفرین باشیم چون ایجاد جریان
مقتدرانه است.  راه برای اطمینان از یک آینده اقتصادیترین و بهترین چندگانه، امن

 !گویمتبریک می عملی به شما اقدام و  بکار شروع برای

 موفق باشید و با آرزوی بهترین ها.


