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اد نداشتن اعتمبزرگترین چالش شما در زندگي, : ویدگمیپدر پولدار 

و تنبلی است که  نداشتن اعتماد بنفساین  .و تنبلي است نفسه ب

 که هستید.کند مشخص میدهد و شخصیت شما را نشان می

عتماد عدم ااین  که هستید تغییر دهید، باید بررا خواهید آنچه اگر می

گه ن دودمحشما را  ،و تنبلی اعتماد بنفس ننداشت د.و تنبلی غلبه کنی بنفس
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 انمو به ه ندهید زندگیتان در تغییری و بمانید حالت نهمی به اینکه

دهند که آسان است. بیشتر مردم ترجیح می کنید،زندگی همیشگی شیوه 

ه ید، راه کنبدون تغییر به زندگی خود ادامه دهند. اگر به تردید و تنبلی غلب

 .ورود به آزادی را پیدا خواهید کرد
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 مقدمه

چه به  بخش اول درباره شما است. این که دارد؛این کتاب دو بخش 

 بشوید.موفق یک کارآفرین بتوانید چیزهایی نیاز دارید تا 

و  آگاهیو اینکه چگونه است تان وکارکسببخش دوم کتاب درباره ایده 

 ند.کشما را به یک کارآفرین دیجیتال تبدیل می ،تانعالقه

د ه باینکه یاد بگیرید که چآساده است. پیش از  علت تفاوت این دو بخش

و  ی کنیدزیاببکنید، ابتدا باید نگاهی به خودتان داشته باشید و خودتان را ار

ن را ین شدمورد نیاز برای کارآفر پرستیژ باشید، واهان ایجاد تغییراتاگر خ

 در خود پیدا کنید.

دهید و اصالحات مورد نیاز را هنگامی که خودتان را مورد ارزیابی قرار می

 است!فرا رسیده تان وکارکسبایجاد  زمان ،دادیدانجام 





 تواند کارآفرین شودهرکسي ميبخش اول( 

ی فردکه منتظر  وجود دارند های طوالنی از محصوالت و ایدهیهالیست

که  موفق تبدیل کند. حقیقت این است وکارکسبها را به یک آن تاهستند 

رآفرین ها کااما چرا خیلی تواند به یک کارآفرین تبدیل شود.هر کسی می

 معنوی ومخاطرات شخصي به رخی از افراد شوند؟ به عبارت ساده، بنمی

 که برای این کار نیاز است، هیچ توجهی ندارند.

ی یها. همانگونه که لیستباشدمد نظر نمیتوجه کنید که خطرات مالی 

ی که فرادهای زیادی هم از اها وجود دارد، نمونهطوالنی از محصوالت و ایده

دن شرین اند، وجود دارد. کارآفبسیار موفقی را از هیچ شروع کرده وکارکسب

تبدیل  ،واردمدر بسیاری از  ندارد.پول  ها دالرصدها هزار یا میلیون نیازی به

 ارد.تنها نیاز به یک کامپیوتر و چند صد دالر د ،شدن به یک کارآفرین

چرا هر کسی کارآفرین سوال اینجاست که اگر پول یک مانع نیست، 

 شود؟ نمی

 انضباط است.نظم و  پاسخ

 ر وقترا  س هستم و  تمام کارهایممن بسیار منضبط » گویید:احتماال می

 «.دهمانجام می و از روی قاعده
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ت ی نیس، آن نظم و انضباطپردازیمبه آن مینظم و انضباطی که در اینجا 

ها . اینرسدفکرشان میکه معموال مردم از شنیدن کلمه نظم و انضباط به 

به  ،ضباطان برای نظم وها معموال اند. آنهایی از نظم و انضباط ظاهرینمونه

مه برنا به همین دلیل است که در ا پاداش نیاز دارند.ییک انگیزه بیرونی 

افی ککاهش وزن، وقتی چند کیلو از وزن خود را کم کردند، دیگر انگیزه 

س از پحتی ، چرسند هیآل که نمیه برنامه را ندارند، به وزن ایدهبرای ادام

 خواهند گشت.ازمدتی به وزن اولیه خود ب

 پس از حذف پاداشحتی است که  دروني نظمِو  انگیزه درونيداشتن 

 دارد.متعهد نگه میهمچنان به ادامه مسیر یا جایزه، شما را 

معموال در کنند، انضباط همان چیزی است اکثر مردم احساس می

ز ی تمیفریاد پدر و مادر بر سر کودکان برامثال:  موردشان رخ داده است.

 ان.ر کارمند در مقابل سایر کارمندزدن رئیس بر س کردن اتاقشان، داد

رین کارآف. متفاوت استنیم، کها با نظم و انضباطی که ما معنی میاین

وقتی کاری آید. کشیدن دیگران بر سر شما بدست نمی از طریق فریاد شدن

 ، بخصوصنظم و انضباطاین در واقع دهید، دهید و یا انجام نمیرا انجام می

 دهد.یانجام نمدهد یا انجام مین کار را آشماست که نظم و انضباط درونی 

دهد. را میتان راحتیناحیه به شما قدرت ترک  ،نظم و انضباط درونی

های جدید است. نظم و های جدید و ایدهنیازمند کشف واقعیت ،این مورد

ن را در آینده آو  کنید پردازی ند که رویاکانضباط درونی به شما کمک می

، رها صرف پردازیاز رویا تادهد چیزی است که اجازه می همان. سازیدممکن 

 کنید. عملو  شده
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جاعت ، شمهارتفاقد خیلی از مردم دوست دارند که کارآفرین شوند، اما 

در  هستند. به جای ریسک کردن وکارکسبو نظم و انضباط برای ماندن در 

ی و تر هستند و داشتن امنیت شغلهای امن، به دنبال محیطوکارکسبشروع 

نیت ه امدهند. بسیاری بحقوق ماهیانه را به آزادی و ثروت بیشتر ترجیح می

 آزادی بزرگتر از لذتِ , برایشانزیرا ترس از شکستاند شغلی چسبیده

 است.

 دو نوع نظم و انضباط

 ووشن یت را بسیار ردر بخش دوم کتاب، برنامه راهبردی رسیدن به موفق

 دهیم و دستورالعمل اسرارآمیز کارآفرین شدن را فاششفاف توضیح می

 کنیم.می

 پیش از آن که اقدامیکه نظم و انضباط درونی، همان نیرویی است 

زمانی که  .کندمی یادگیری، تفکر و بدست آوردنشما را وادار به کنید، 

رد تان را مووکارکسبمهارت، تجربه و طرح تولید محصول یا ایده دانش، 

ط نظم و انضباآید، اولین چیزی که به سراغ شما میدهید، ارزیابی قرار می

 است. درونی

 رسید: خواهید نتیجهدر مدت خود ارزیابی، به دو 

 تواند آینده مرا تغییر دهد.این ایده مناسب است و می -1

یده ااین ایده عالی است، اما نه برای من و در این زمان. باید  -2

 پیدا کنم. دیگری



 چگونه کارآفرین شویم   |||   14

 .استقدم ترین اولین و مهم ،خود ارزیابی است. خود ارزیابيکلید کار، 

ز اد و نظم و انضباط خارجی، پیگیری، میزان تعه باید نتیجه خود ارزیابی

 کند. آشکارتر میزان تمایل شما را به رشد همه مهم

 ید:از خود بپرس ،کوتاه آمدیدکم آوردید و اگر پس از خود ارزیابی، 

 هستید؟ تانآیا مایل به رشد نظم و انضباط خارجی -1

 برای رشد هستید؟ تانآیا مایل به تغییر در تالش -2

 ید تسلیم شوید؟چرا حاضر -3

دهید در مورد ترس صحبت کنیم. هر کس یک نوع ترسی دارد. ه زاجا

این  د اعتراف کنید و مشخص کنید که کدام یک ازبه ترس خوالزم است که 

 ها، نوشتنها، واقعا درست است. یک تکنیک برای روبه رو شدن با ترسترس

تر ، همه را بنویسید. مهم نیست که از کدام یک بیشتر یا کمها استنآ

ه ترسید. سپس مقابل هر ترس، بدترین حالت ممکن را بنویسید. متوجمی

 ان هم که انتظار داشتید، بد نیستند.ن چنآخواهید شد که 

 ،ود راخمات نه تنها اقدا باید تغییر کنید، که ایداگر تا االن متوجه نشده

 احساس نگاه خود را به جهان تغییر دهید. اگر نیازی به تغییرباید بلکه 

لی و ر ماتغییرات در امو ردید، االن در حال مطالعه این کتاب نبودید.کنمی

ما عمال شاتغییر  بهو در نهایت شود آغاز میرسیدن به آزادی با تغییر افکار 

 خواهد شد. ختم

 لو درجبه  و مصمم برای حرکت رو ایداین، خود ارزیابی را انجام دادهبنابر

 اید.هنوز کاری انجام ندادهدر عمل، زندگی هستید. این عالی است، اما 
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ه ترین راتان را مورد ارزیابی قرار دهید. سادهوکارکسبایده حاال باید 

 نید.کرا ارزیابی  تانایده بازگشت سرمایهنرخ است که  آن ،برای انجام این کار

رسی مشخص کنید و برکنید را میکار صرف میزان انرژی، پول و زمانی که 

 یر.ا خی را دارد بازگشت سرمایه کنید آیا در بهترین حالت، باالترین نرخ

ان ط آسرسیدن به نظم و انضبا ارزیابی، هسته نظم و انضباط درونی است.

ت رو راس تان دردرگیر کردن احساسات و میزان تمایلبستگی به نیست و 

 دارد. بودن با خودتان

ن ساتشاهستند، زیرا این احساگیر مسائل مالی دائم در ،بسیاری از مردم

ها نآلی، کند. به جای روبرو شدن با مسائل مااست که زندگیشان را اداره می

منیت و ا خود را پشت حقوق ماهیانه ،کنند. بسیاری از کارمندانرا پنهان می

 کنند.شغلی پنهان می

 کیفیت باالتر زندگي با نظم و انضباط

 که: ایدشنیدهچند بار از دیگران کنون تا

 .من نیاز به تمرین و کم کردن وزن دارم 

 پول بیشتری بدست بیاورم. شدای کاش می 

 ها ین بدهی، پرداخت اخالص شومهایم بدهیاز شر توانم چطور می

 اند.خوره روح من شده

  ندازم.یراه ب خودم ی برایوکارکسبباید 

  م.هدتوسعه  را موکارکسبباید 
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رت راب دانند نیاز به تغییر دارند.از افرادی است که می این جمالت

. «رسیدنظم و انضباط به کیفیت بهتری از زندگی میبا »گوید: کیوساکی می

ر و بیشت تفکر بیشتر، امید و آرزوهاینیازمند  ،رفتن به مراحل بعدی زندگی

 باشد.نظم و انضباط می

ز دانند که نیا. میگرفتار هستندمردم اغلب بین مشکالت و رویاهایشان 

برای  اتیانضباط ذ ها فاقد نظم وبه تغییر دارند، اما تغییر، سخت است و آن

 د.خود، برای رسیدن به رویاهایشان هستنو ذهن فرار از زندان افکار 

است  این چیزی ند واعادت کردهشان مشکالت هببرخی از افراد به راحتی 

ئی از جزمشکالتشان . داردمی باز ،ها را از حرکت به یک زندگی بهترکه آن

 شده است. شانزندگی

 مثال:به عنوان 

مه ، زیرا رعایت برناکنداضافه تواند وزن به راحتی مییک فرد  -1

 غذایی و ورزش کردن برایش راحت نیست.

یک فرد به راحتی در شغلی که حتی حقوق خوبی دریافت  -2

برایش راحت  وکارکسبچرا که شروع کردن  .ماندکند، مینمی

 نیست.

ک ماند، زیرا حتی یمی آورماللیک فرد به راحتی در یک رابطه  -3

 تر از تنها بودن است.زندگی کسل کننده با همسرش، راحت

. تغییر، نیاز به فردی دارد که استنظم و انضباط  مندبهبود زندگی نیاز

راحت طلب نباشد، همواره چیزهای جدید یاد بگیرد، افراد جدیدی را در 
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تا زماني که فرد بهتر نشود,  زندگی بشناسد و به فرد بهتری تبدیل شود.

اصول ) برای همین است که فراگیری نظم و انضباط شود.تر نميزندگي به

 بسیار با اهمیت است. (نظم و انضباط

 نظم و انضباط, عامل ایجاد رهبری

م ک تییحتی اگر شما این یک راز نیست که کارآفرینان باید رهبر باشند. 

کن . ممکنید، باید رهبر باشیدیک نفره هستید که در خارج از خانه کار می

 اکنید و بخودتان را رهبری می در هر حال شماست متوجه نباشید، اما ا

ها، کنید مانند تامین کنندهها فکر هم نمیکه حتی شاید به آن افرادی

 . ایدیک تیم را تشکیل داده ها، تعمیرکاران و غیرهحمایت کننده

، اشیدبتوانید یک رهبر رهبری، راز کارآفرین شدن است. تا زمانی که می

ش نیازی به دانستن همه چیز نیست و فقط باید کمی اطالعات از هر بخ

 یک کارشناس مانندازی نیست به عبارتی نی .تان داشته باشیدوکارکسب

 که با انیداطالعات داشته باشید. در عوض باید بد ،ای، حسابدار یا وکیلحرفه

 .دو او را رهبری کنی کنید حسابدار و کارشناستان چگونه کار وکیل و

م و نظ د، همیانضباط داشته باش و توانید رهبر باشید، مگر نظمهرگز نمی

 انضباط درونی، هم نظم و انضباط بیرونی.

دنیا همیشه در حال نظم دادن به ماست، چه بخواهیم و چه نخواهیم. 

ا به شما ر دنیامثال، اگر شما در خوردن و ورزش کردن بی نظم باشید،  برای

چون افراد عامی و تحصیل همکند. اگر شما داشتن نظم و انضباط ترغیب می
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، مردمان تان رفتار کنید، دنیا شما را نظم خواهد دادنکرده با منابع مالی

 دهند.میرا ، به شما درس خوب بودن دنیاصادق 

 نظم و انضباطاصلي  بعد 4

ط نظم و انضبااصلی  بعد 4خبر خوب این است که هر یک از ما دارای 

 رواني, احساسي, فیزیکي و معنویهستیم: 

ار و فش ،نظم و انضباط اصلی بعد 4 تبدیل شدن به یک کارآفرین، بر هر

 کند.وارد می تنش

رای بقوی باشید.  بعدقیت در زندگی باید در تمام  این چهار برای موف

 و مزن دارمثال: ممکن است فردی در ذهن خود بگوید: من نیاز به کاهش و

ت شکال در عمل به سراغ یک رژیم غذایی برود. اما سه روز بعد با دیدن یک

الت ای خوشمزه، احساساتش زبانه بکشد و با خود بگوید: من این شکمیوه

 ایی.و این پایانی است برای رژیم غذ خواهم و باید بخورمای را میمیوه

و  یکیاحساسی، فیز برای باالتر بردن کیفیت زندگی نیاز به قدرت ذهنی،

ت به ضعیف باشیم، شکس بعدمعنوی داریم. زمانی که در یکی از این چهار 

 آید.سراغ ما می

ین برد. برای کارآفرنظم و انضباط، زمان می بعدچهار  مسلط شدن بر

 اصلی دست یافت. بعدبه هر چهار باید کند، شدن هیچ تفاوتی نمی
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  وکارکسبنظم و انضباط در 

ا تحت بعد اصلی نظم و انضباط، شما ر 4کارآفرین شدن، تمام این برای 

 فشار قرار خواهد داد، به خصوص بعد معنوی.

شوند اگر فردی در بعد معنوی ضعیف باشد، سه بعد دیگر نیز ضعیف می

 و تحمل این حالت برای کارآفرینان تقریبا غیر ممکن است.

تن داشن مثل ،کند غلبههای احساسی ترسبر  بتواندیک کارآفرین باید 

ن رآفری. کان نیستآیا ادامه دادن به کاری که پول خوبی در حقوق ماهیانه 

قدرت  ن ازباید آمادگی روانی باالیی برای یادگیری سریع داشته باشد، همچنی

تر از ل سال بدون استراحت و از همه مهمفیزیکی خوبی برای کار در طو

 برخوردار باشد. ،هاها و چالشرو شدن با سختیقدرت معنوی برای روب

 .کارآفرین، نظم و انضباط استویژگی یک هسته اصلی 

 قوی باشد:بعد  4در هر کارآفرین باید یک 

 :ی به اطالعات کافی براست. نیاز ا هاای از مهارتمجموعه ذهن

د همانطور که گفته ش در زمان مناسب دارید. ،پاسخ به سواالت

ر ه درست و فقط باید کمی اطالعات نیازی به دانستن همه چیز نی

 تان داشته باشید.وکارکسباز بخش 

 این جایی است که نظم و انضباط )درونی و بیرونی(  :احساس

ه قوی هستید ک. آیا به اندازه کافی کنندنقش مهمی را ایفا می

 احساسات خود را کنترل کنید؟
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 و  شش تکهعضالت باید  نیست که حتمابه این معنی  :فیزیکي

ه یعنی شما نیاز ب ،فوالدینی داشته باشید. حالت فیزیکی قوی

ع به واق مبارزه با خستگی و آمادگی کار طوالنی را داشته باشید. در

ر و که در سالمت باشید، بهت سالمت کلی شما اشاره دارد. زمانی

 کنید.تر فکر میسریع

 اشتیاق . هنگامی که در مورد توانستن است ،خواستن :معنویت

در واقع در مورد روح او صحبت  ،کنیمخصی صحبت میش

ف کنیم. در اغلب موارد زمانی که کارآفرین در این بعد ضعیمی

باشد، شکست خواهد خورد و متعاقب آن سه بعد دیگر هم ضعیف 

 خواهند شد.

 .روح و روان، نگهدارنده کارآفرین است

 از طریق:توانید روان خود را رشد دهید و قوی نگهدارید، شما می

 شناسایی چرایی خود 

 خود عالیق شدید پیگیری 

ذایی غفرد برای رسیدن به اهداف رژیم  ناکامیرژیم غذایی، داستان در 

های به باشگاه گردد.بر می شخصی نظم و انضباطبه نداشتن همه چیز  ،خود

روند و یمورزشی شهر خود فکر کنید، بسیاری از افراد برای مدتی به باشگاه 

نظم و  های ورزشی از فقدانسالنکنند. را ترک می نباشگاه رفتمدتی پس از 

ی را ربیاتهمه ما گاها این چنین تج برند.این دسته از افراد سود می انضباط

 ها درس بگیریم. نآبلکه از  ،ایم، انکارش نکنیمداشته
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 چرایي ذهن

 شود، داشتنکه چیزی که باعث موفقیت می به ما آموخت، پدر پولدار

 شود.استعداد، شخصیت کاریزما و پول نیست. موفقیت در ذهن یافت می

ابتدا  ها یا تقویت نظم و انضباط،یک فرد برای تغییر عادتاغلب اوقات 

ز یاری ابسبرای  اشته باشد.دباید پاسخی برای چرایی این تغییرات در ذهنش 

ش کار سخت است، زیرا همین چرایی و پذیرش یا عدم پذیر مردم، این

 .های آنان مرتبط استبه اعتقادات و ارزشتغییرات، 

 .دمحدود کنرا و اعتقادات نگرش  دتوانگاهی اوقات همین طرز فکر می

دارها ، پول"کندپول مرا خوشحال نمی"، "شومهرگز ثروتمند نمی"مانند: 

کند، ییر نتا زمانی که طرز فکرتان تغ ".گذاری ریسک داردیا سرمایهشیطانند 

شوید، نمی برای مثال: اگر معتقد باشید که هرگز پولدار تغییر نخواهید کرد.

ا تان حتی به شمچراییشما برای پولدار شدن تقریبا غیر ممکن است.  سشان

 اجازه تالش کردن هم نخواهد داد.

 ورفیت درباره ظ اجازه بدهید ،بپردازیمهای شما به چراییقبل از اینکه 

توانید خواهید به این درک برسید که میبحث کنیم. شما می چرایی

 رین چرایی خود را در زندگی کشف کنید. این را همیشه در ذهنتبزرگ

 ,تر, موفقیت کوچکتر و بالعکسکچرایي کوچهر چه داشته باشید، 

 چرایي بزرگتر موفقیت بزرگتر خواهد بود. هرچه
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 چرایي شماظرفیت 

 آید:بدست میدو راه مهم  ازاثر چرایی  ،کارآفرینی در

 یگرانبا دو دانشم  مایل به اشتراک گذاشتن عالیق»اگر فکر کنید:  -1

و  این فکر، شما را نسبت به برقراری ارتباط با محیط. «نیستم

 کند.های کارآفرینی و دیگران محدود میاستراتژی

 .بود ثروتمند خواهددهد، هایش اجازه مینجا که چراییآهر فرد تا  -2

 ثال،شمائید. برای م خود کند، تانتواند ثروتمندتنها کسی که می

 ظرفیتش پنج گالن گاز را نگه دارند. ،تواندمیفقط پنج گالن 

شود، اگر ظرفیت است. وقتی که صحبت از پول می مقدارن یهم

توانید صدهزار دالر را داشته باشید، این تمام پولی است که می

 ، نه بیشتر.باشیدداشته 

خواهید کارآفرین موفقی شوید، نیاز به توسعه این ظرفیت اگر می

ود را با توسعه این چرایی، ظرفیت خ برای رسیدن به آن دارید.تان چرایی

دهید. بیشتر یعنی کارآفرین شدن افزایش می ،برای دستیابی به هدفتان

 وز دارند بر روی چگونگی کارآفرین شدن تمرک یکارآفرین انمشاور

 هبید، این که چه باید بکنخواهند به شما بگویند که به جای تمرکز بر می

 خود فکر کنید.چرایی 

 چرایي ذهنياحاطه 

پرسند که چگونه کار کنیم. د: خیلی از مردم از من میگویپدر پولدار می

 را شروع نکنید، آناید، را درک نکرده یگویم تا زمانی که کارها مینآمن به 

د. چگونگی که چگونه کاری را انجام ندهید باید یاد بگیریها گفتم نآحتی به 



 23   |||   شود نیکارآفر توانديم يبخش اول( هرکس

. تر استمهم، یداین که چرا این کار را باید انجام بده انجام کار مهم نیست،

 دهد.چرایی انجام کار است که به شما قدرت چگونه کار کردن را میاین 

توانند اغلب مردم نمیدلیل اصلی که  همانطور که پدر پولدار گفته است،

ارند. ن نداین است که پاسخ روشنی برای چرایی انجام آ ،کاری را انجام دهند

ان ن آسآکنید، چگونه انجام دادن زمانی که پاسخی برای این چرایی پیدا می

خواهید چرا می»یافتن این پاسخ در ذهنتان که با  ،شود. در عوضمی

 ایجادی برای رسیدن به ثروت دید خوب اغلب شمادر  ،«ثروتمند شوید

ه بثروتمند شدن، مسیری است که  یک مسیر آسان به سوی. معموال دکنمی

هنی عمل ذچرایی انجام کارها فقط یک  ،تررسد. به عبارت سادهبن بست می

 است. 

 تا زندگیتان تغییر کند ,غییر دهیددنیای خود را ت

صرف نظر  تواند زندگیتان را تغییر دهد.، میهایتانچراییتغییر یا توسعه 

وح ردر صورتی که  گیرید،کنید و چقدر یاد میچقدر مطالعه میاز اینکه 

ار بسی رسیدن به هدفضعیفی داشته باشید و یا از نظر ذهنی ناتوان باشید، 

 به همین دلیل است که چرایی انجام کارها از چگونگی آن مشکل است.

 تر است.مهم

ن یک ایده خوب داشته باشید، ممکن است همه چیز در اگر در ذهنتا

چرا که  ،خواهیم کرددر این مورد بحث  همان ذهنتان متوقف شود.

باید از خودمان در برابر  خواهیم دوباره احساس ناکامی و افسردگی کنیم.نمی

همه  محافظت کنیم. ،درد رویاهای بزرگی که امکان دارد به حقیقت نپیوندد

ایم. تجربه کرده از تحقق نیافتن رویاهایمان استو ناکامی را که ناشی ما درد 
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شوید که در میآن قسمت سخت آن نظم درونی است که زمانی متوجه 

 نه در مقابل رویاهایتان. ،کنیدمبارزه می ،مقابل شکست مجدد

ام؟ دهاید: من مریضم و از خودم خسته شآیا تا به حال به خودتان گفته

نید؟ غییر کید که باید تا، با نگاه به خودتان، به این نتیحه رسیدهحال هآیا تا ب

ظم نکه  افتد مگر اینهیچ کدام اتفاق نمی ،تغییرات ظاهری و تغییرات ذهنی

 تان تغییر کند، تغییری از اعماق وجودتان.و انضباط درونی

صد قدرباره زمانی که از اعماق وجودش دارد رابرت کیوساکی داستانی 

در سنین جوانی به دنبال این که چرا تصمیم گرفت ، و تغییر داشت

های . در زیر برخی از خصوصیات و چراییتگی ثروتمندانه برودسبازنش

 :شخصی او آمده است

 کرد.از شکست بیزار بود و همیشه برای پول مبارزه می 

 .از متوسط بودن خسته شده بود 

 ر دحال گریه کردن  در هشت سالگی، به خانه آمد و مادرش را در

 دید. آشپزخانه

 ود.ها در حال غرق شدن بکرد، زیرا در کوهی از بدهیاو گریه می 

 اشت او ناراحت بود، برای این که در زندگی فقط همسرش کیم را د

 اسیر مشکالت مالی زیادی بود. هم و او

 ست امشابه کاری  ،او متوجه شد که کاری که برای کیم انجام داده

ه بای پدرش انجام داده است. و این زمانی بود که که مادرش بر

 چرایی آن فکر کرد.
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 دلیل این چرایي چیست؟

 شما را به رفتن ، همان چیزی است که در روحتان،دلیل این چرایی

ت ی اسکند. این یک پاداش الهام بخش و انگیزه دهنده برای کسانتشویق می

ر ه فککپردازند. این چیزی است که پس از باران به تماشای رنگین کمان می

یل ها از دالهدارد. در اینجا برخی از نمونشما را به لبخند وا می ،کردن به آن

 چرایی آمده است:

 بیندازمکار عکاسی راه وکسبخواهم می. 

 خواهم یک فیلمنامه بنویسم.می 

 روند و به خانه بر ها به مدرسه میخواهم زمانی که بچهمی

 منزل باشم.گردند، در می

 انتفاعی برای ارائه وام به کشورهایم یک سازمان غیرهخوامی 

 جهان سوم تاسیس کنم.

 خواهم به مسابقات دوی ماراتون بروم.می 

 خواهم در پاریس زندگی کنم و هر روز نقاشی بکشم.می 

 کنم خواهم همراه همسرم با یک قایق بادبانی به دور دنیا سفرمی. 

به  چرایی خود هستید، ممکن استر حال توسعه در ابتدا همانطور که د

 دالیل زیر برسید:

 ورم.باید پول بیشتری بدست آ 

 خواهم به آزادی مالی برسم.می 

 م بازنشسته شوم.هخوامی 

 خواهم یک خانه جدید بخرم.می 
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 خواهم به این کار ادامه دهم.دیگر نمی 

شند. بخش نباالهاملیستی از دالیل هستند، اما شاید به اندازه کافی ها این

د بای ،گردیدخورد، وقتی به چرایی آن باز میکمی گره می ،هنگامی که کار

اید کنید ببتواند از درون روحتان شما را تحریک کند و هنگامی که افول می

 نقدر قوی باشد که شما را بلند و سرپا کند.آ

ه بدر شما به طور مستمر تکامل خواهد یافت. زمانی که  ،چراییاین 

ن لذت ببرید و جشن بگیرید و سپس به آیابید از چرایی دست می

 های دیگر بپردازید.چرایی

 اشتیاقپیروی از شوق و 

 .مصحبت کنیشما هم اکنون زمان این است که درباره شور و اشتیاق 

 باید ن نسبت به محصولتان کافی نیست، بلکهشتصرفا هیجان دابرای شروع، 

اق اشتی ناشی ازان هیجان داشته باشید. انرژی تو ماموریت وکارکسبدر مورد 

العاده است و مثل یک یک احساس فوقتان شما در مورد ایده شخصی

گز نیاز خواهید داشت. هرن به آ های سختدر زمانسوخت جادویی است که 

 از این شور و شوقتان کم نکنید.

 ار است. فکرکنند، رسیدن به پول، پایان کاز مردم فکر می بسیاری

ز تواند همه چیدر صورتی که نمی ،کنند پول، یک شور و اشتیاق استمی

ود خاز تختخواب  راحتیرا به یک کارآفرین چیزی نیست که آن باشد. پول 

تر احترین و ا تواند در هر جایی پول را پیدا کندجدا کند. زیرا کارآفرین می

 از آن است که بخواهد برای بدست آوردنش کارآفرین شود! 
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های . تراکنشکنید که برای شما مهم است، هزینه آن جایی که پول را

 ید.ها را بررسی کننآکارت اعتباری و حساب بانکی خود را ببینید. به دقت 

که  صرف چه کاری کردید؟ بیشترین کاال یا خدماتی بیشترین پول خود را

ان در راستای شور و اشتیاقت اید چیست؟ کدام یک از خریدهایتانتهگرف

ه تواند به شما نشان دهد که بیشتر نسبت به چآیا این لیست میاست؟ 

 چیزهایی اشتیاق دارید؟

ت را گویند، اما حقیقخود دروغ می زبانمردم با »گفت: مرد باهوشی می

ما حقیقتی را به شبررسی صورت حسابتان چه . «گویندکیف پولشان می با

 گوید؟می

قط ش را شروع کرد، فوکارکسب ،پدر پولدارعامل شرکت مدیرزمانی که 

 املعاین مدیر یعنی سالم زندگی کردن بود. ،به دنبال اشتیاق شخصی خود

 گوید:در مورد شور و اشتیاق خود می

 شتم.های زیادی دااندازی کردم، هدفوقتی که اولین رستورانم را راه»

گفتم این یک فرصت بزرگ است، و می م پول زیادی بدست آورمخواستمی

 غذا من عقاید فلسفی خاصی نسبت به ها بود.اما خیلی بیشتر از این حرف

ل رست مثبه اشتراک بگذارم. د یانبا جهاناین عقاید را خواستم داشتم و می

 .رداها بیشترین اثر را بر روی خروجی دورودیهمه چیز در جهان، کیفیت 

د تا بتوانند کیفیت نمحصوالت غذایی سالم باید در دسترس همه باش

در دسترس بودن برای همه، باید  به منظورزندگی خود را بهتر و بهتر کنند. 

 قیمت آن نیز مقرون به صرفه باشد. همزمان، طعم و مزه خوبی داشته باشد و

نکه عطر و طعم و ، بدون ایکردم براین اقدام به ایجاد منوهای غذایی سالمبنا
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همیشه تازه و مقرون به صرفه باشد  در عین حال و را از بین ببرم  آنمقدار 

 «به دست خودشان و خانوادشان برسد.خیلی سریع  ضمناو 

ای در جو مطمئن شویم که توقف کنیم االن نیاز داریم که در این جا 

ه بارید این که درباره چیزی شور و اشتیاق زیادی دایم. درستی قرار گرفته

اجازه بدهید  عالی است. وکارکسباین معنی نیست که حتما یک ایده 

 خوب است؟ وکارکسببررسی کنیم که کدام شور و اشتیاق، مناسب یک 

ز یکی ا ،سینگال را به شما معرفی کنیم. آنیک آنیک اجازه دهید که

، ولدار. شرکت پدر پال و بازار دیجیتال استدیجیتدنیای رهبران کارآفرین 

 این کند و به نظر ما یکی از متخصصینست که با آنیک همکاری میا هاسال

 حوزه است.

قابلیت ، شناسایی کنیدخود را  شور و اشتیاقفرمول آنیک ساده است: 

 وکارکسبآن را بیازمایید و سپس آن را به یک  سود دهيو  ماندگاری

 تبدیل کنید.



 مانچگونه شور و اشتیاق  و دانشدوم(  بخش

 دیجیتال تبدیل کنیم؟ وکارکسبیک را به 

 

 وکارکسبساده برای راه اندازی  مرحله 7به سادگي: 

 

چه باید  وکارکسبدقیقا ببینیم برای راه اندازی وقت آن رسیده که 

دهیم. ح میبرایتان توضیرا  نیاز دارید تمام آن چیزی کهبکنیم. در این کتاب 

تان را وکارکسب ،کمتر از چند هفتهدر . کنیددنبال ست هر مرحله را ا کافی

 کنید.های آنالیتان را تجربه میکنید و تراکنشراه اندازی می

 !اجازه بدهید برویم سراغ مراحل

 





 و اشتیاق سودآورمرحله اول: پیدا کردن یک شور 

 

و فداکاری کوشي به دنبال شور و اشتیاق خود بروید, آماده سخت 

 د.تر, اجازه ندهید کسي رویاهایتان را محدود کنباشید و از همه مهم

 (Donovan Baileyدوناوان بِیلي ) -

 

 

ا بکه دوست دارید تر از این نیست که کاری را آزادی بخش ،هیچ چیز

 ارند،دیدن افرادی که هر روز از شغل و کارشان نفرت د عشق انجام دهید.

 فقی راار موزمانی است که افراد بسی ،است. حتی بدتر از آنبسیار آزار دهنده 

ها در برند. آنخوبی ندارند و از زندگی لذت نمیحال و روز بینیم اما می

 هتی باحناراسترس و همواره در و اند ای خود در دام پول افتادهزندگی حرفه

 ن شور و اشتیاقی که باید را ندارند.آ ابرند زیرسر می

شور و اشتیاق و زندگی دلیل شماره یک ما برای یک زندگی آزاد، همین 

و حتی بیدار شدن از خواب در هر صبح و کردن با این شور و اشتیاق است 

اولین راه برای است.  انگیزهیجانشروع به کار کردن خیلی راضی کننده و 

راحت و رضایتبخش، پر کردن اطرافمان با شور و  یتن یک زندگی حقیقداش

تر خواهد بود وقتی هر روز صبح به اشتیاق است، زندگی رضایت بخش

ها دالر در بانک حتی اگر میلیونمان از خواب بیدار شویم. وکارکسباشتیاق 
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هرگز  نداشته باشیدو اشتیاق داشته باشید، تازمانی که یک زندگی پر از  شور 

 آزادانه زندگی نخواهید کرد.

ا رالت به ما اعتماد کنید. بسیاری از ما در شرکت پدر پولدار هر دو ح

ی شویم کارما خوشبختیم، چون هر روز که از خواب بیدار میامروز ایم. دیده

 وردن کدهیم. خیلی از وقتمان را با صحبت که عاشق آن هستیم را انجام می

واب . زمانی هم که هر شب به رختخگذرانیممیینی آموزش در مورد کارآفر

ک برای رسیدن به آرزوهایشان کمهزاران نفر به دانیم که می ،رویممی

 .ایمکرده

 شور و اشتیاق: کلید رسیدن به موفقیت

 الزم استمطابق با شور و اشتیاق،  وکارکسبالبته برای ساختن یک 

توانید بدانید که شور و اشتیاق شما در چیست. خبر خوب این است که می

ه یم کتان را مطابق شور و اشتیاق خود بسازید. ما عاشق این هستوکارکسب

 .کنند تبدیلرا به واقعیت  رویاهای خود به مردم کمک کنیم تا

تر از دریافت یک ایمیل از خوشحال کننده ،تا به امروز هیچ چیز

که  این ونبوده است. ایمیلی که در آن از زندگی متفاوت خود  انمانکارآموز

 اند.، گفتهکنندبا رویاهایشان زندگی می اکنون

 90تا شور و اشتیاق، کلید موفقیت شما است. آن را به یاد داشته باشید 

به  داشتن شور و اشتیاقآیا به هر حال،  .کنید طیموفقیت را راه از  درصد

بود، شور و اشتیاقتان رفتن به دریاچه و پریدن در آن اگر  کافی است؟ تنهایی
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 راه بیندازید؟ وکارکسبشود یک واقعا با این موضوع می؟ آیا شودمی هچ

 است.منفی متاسفانه، جواب 

ض ها را در معرنآهایتان دارید، باید زمانی که لیستی از شور و اشتیاق

ه ککه شور و اشتیاقی  باید مطمئن شوید قرار دهید. «وکارکسبآزمون »

 .دکنی انتخاب دهد رامیما شدارد و سود خوبی به  را باالترین ارزش تجاری

 

 آور است؟شور و اشتیاقتان سودآیا 

ن چه نوع شور و اشتیاقی سودآور است و قابلیت رسیدن به یک میلیو

این  تند.ید هسها مثل کلآن ودالر را دارد؟ واقعا تنها چهار چیز الزم است 

 برای خودتان را صورت در غیر این ،عوامل هرگز نباید نادیده گرفته شوند

 شکست آماده کنید.

 شور و اشتیاق .1

کنیم سعی نمی که هیچ وقتایم دانیم و همیشه این را نیز گفتهما می

ن یمبه ه و خواهیم که شما به مقصد برسیدما فقط می ،کنیم تحریکشما را 

، همیشه سخت است. به موانعی وکارکسبهای اول ماه .دلیل اینجاییم

سود کمتری خواهید داشت و نیاز به تعهد دارید. هنگامی که زمان  رسید،می

تر تان هستید، یک شانس قویوکارکسبو در حال راه اندازی  گذردسخت می

مطابق با همان شور و اشتیاق  وکارکسببرایتان باقی مانده و آن راه اندازی 

 ا نگه خواهد داشت.پتان است و این همان دلیلی است که شما را سرخود

شان را وکارکسبشوند، زیرا خورند و موفق نمیبسیاری از افراد شکست می
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اند. اگر در روزهای اول به سود نرسند، همه انگیزه فقط برای پول شروع کرده

 شید.از این دسته از افراد نبا لطفا ، پسخود را از دست خواهند داد

 مخاطبین .2

 تیاقای از مردم جهان هستند که در شور و اشمطمئن شوید که عده باید

اص یک نوع غذای خ ،. برای مثال: اگر اشتیاق شماخواهند شدشما شریک 

با این  ست.ا خب این عالی است که تنها در مناطق دور افتاده پیدا می شود.

در شور و اشتیاق شما شریک  ،در جهان حال، فقط عده بسیار معدودی

. کرد خواهند بود و از همان ابتدای کار یک مبارزه سخت را آغاز خواهید

د باشی ایم که مطمئنهمیشه گفتهکنیم. شروع این کار را به شما توصیه نمی

هند شریک خوا شمااشتیاق خود را با  ،که حداقل یک میلیون نفر در جهان

 کرد.

 پول .3

 باید اطمینان حاصل کنیداز طرفی و  است مقولهداشتن مخاطب، یک 

در  که اطالعاتی که این مخاطبین قادرند برای ایده شما پول پرداخت کنند.

ی ی برادلیلارزشمند باشد تا گذارید بایستی به اندازه کافی اختیارشان می

 کشیدن کارت اعتباری و یا پرداخت پول باشد. 

ه تا زمانی کوجود دارد. تر شدن زندگیتان یک تست نهایی برای آسان

 ید.کر کنعاملی که ذکر شد فحتی نباید به این سه  عامل چهارم وجود ندارد،
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 رقابت .4

ر دبازاری که به کنیم که رقابت یک عامل خوب است، هرگز توصیه نمی

م ا انجارشما  ست اگر بقیه هم مشابه کارا رقیبی ندارید، بروید. بسیار عالیآن 

 دهند.می

 زیرا:

 زار ین بادانید که در امیو  دهندهستند که به بازار اعتبار می رقبا

 سود وجود دارد.

 رد وااند، ایجاد کرده رقبا ی کهمحصوالت خود را در بازارتوانید می

 کنید.

 ند.توانند شرکای شما شوند و محصوالت شما را تبلیغ کنرقبا می 

 ست.ا رقابت عالی و خواهیدشما رقابت می

ز ستی ااجازه بدهید فرض کنیم باید رقابت کنید و رقبا لیدرحال حاضر، 

 زنید؟بینند. چه حدس میمحصوالتتان را می

 م.رسانیبایان پاز سهم بازار به  ارزیابی خود رازیر  هایبا استفاده از ابزار

 :ندبه راحتی در دسترسو رایگان  هااین ابزار

  سایتamazon.com :خوبی اطالعات  استفاده از سایت آمازون

 دهد.ت به شما میرا در زمینه رقبا و فروش محصوال

 یل تبلیغاتی فیسبوک: فیسبوک دارای ابزار تجزیه و تحل پلتفرم

 نید.استفاده ک این ابزار رایگاناز توانید میاست و  یانگیزشگفت
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  سایتclickbank.com مامورد عالقه خاص و : یکی از منابع 

 برای نمایش این که فروش محصوالت خوب است یا خیر ،است

 .کاربرد دارد

 :ای جستجوه با یک مرور سریع و رایگان ابزار کلمات کلیدی گوگل

 .از میزان محبوبیت محصول مطلع شوید کاربران در سایت گوگل،

ن یلیومتواند شما را به یک اطمینان حاصل کنید که شور و اشتیاقتان می

 ن قوانین طالیی را دنبال کنید.ای و دالر برساند

 هایي که سودآورند  و اشتیاق شور

ین نقطه شروع اینجاست و برای شروع چند ایده برایتان داریم. بهتر

 د:دارن آنالین در این سه حوزه قرار وکارکسباندازی یک موضوعات برای راه

 (جسمی، روحی و عاطفیسالمت، بهداشت و درمان ) .1

 و ...( وکارکسبسرمایه گذاری ) .2

 روابط )ازدواج، دوستیابی و ...( .3

های حوزه این به این معنی نیست که تنها همین سه حوزه وجود دارد،

ه شاهدمرا های بزرگی اما در این سه حوزه موفقیت بسیار زیادی وجود دارند

 شود:اشاره میاز این سه حوزه تر چند نمونه دقیقبه . در اینجا ایمکرده

 کاهش وزن 

 حیوانات خانگی 

 بدنسازی 

 کاریابی 
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 تغذیه سالم 

 مشاوره دوستیابی 

 سرمایه گذاری 

 هیپنوتیزم 

 الکترونیک 

 راو رقیب  دهندشور و اشتیاق، مخاطبان زیادی که پول می ی کهتا زمان

 ای موفق شوید.توانید در هر حوزهمی ،در بازار دارید

 





 محصول مرحله دوم: اطالعات

 

 .بیایید دانشتان را در زندگی وارد کنیم

یش پخواهیم در مورد تضاد ، میبپردازیم موضوعاین به قبل از اینکه 

 .آمده برای یکی از کارآموزان صحبت کنیم

 شنویم:بیشترین اعتراضاتی که می

 :دانم چگونه برای یکمن یک نویسنده نیستم و نمی اعتراض یک 

 .بنویسم اطالعات محصول

  تر از آموزش دیگران نیست.خودکاری بیاعتراض دو: هیچ 

 ام.اعتراض سه: من هیچ دوره آموزشی را نگذرانده 

 ایجاد ای؟این است: آیا ذهنت را آماده یادگیری کرده و اما پاسخ ما

ندان چار ک ،که مطابق با عالیق بازار باشد یاطالعات با ارزش درباره محصول

 ما م.ین را به شما نشان دهیاسختی نیست. قصد داریم با یک سیستم دقیق 

م ن سیستخیلی از دوستان از ای .ایمدرآورده علمیک این سیستم را به صورت 

 اند.های خوبی راه اندازی کردهوکارکسباند و استفاده کرده

هرگز اطالعات  ،از اینپیش  ،ایمها کمک کردهنآتمام کارآموزانی که به 

دانستند. بعضی از محصول را ننوشته بودند و چیزی در این خصوص نمی

پیشینه و ها پدر بزرگ و مادر بزرگ بودند و برخی هم کارگر ساختمانی. نآ
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توانید اطالعات محصول های شما، لزوما ارتباطی با این که میمجموعه مهارت

 را ایجاد کنید یا نه، ندارد.

 ،ریدز دارحله که برای ایجاد اطالعات محصول با ارزش نیادر اینجا پنج م

 آورده شده است:

 در مورد اطالعات موجود محصول تحقیق کنید. .1

 به محصول پیدا کنید. را خود نگاه خاص  .2

ت ، صوتی و یا محصوالنوشتارینوع رسانه خود را انتخاب کنید:  .3

 .تصویری

 یک طرح کلی از محصول بنویسید. .4

تعیین یک جدول زمانی برای آن ص کنید و ها را مشخمسئولیت .5

 کنید.

اد خواهید؟ با ایجیا هنوز کمی وقت می ایدهمحصولتان را ایجاد کرد

 ترید؟ نوشتاری، شنیداری یا چندکدامیک از این سه نوع محصول راحت

 ای؟رسانه

ایجاد  خواهیدی که مییک رویکرد روشمند برای انتخاب نوع محصول

بر  ومختص به شما تواند عبارت دیگر محصول شما میوجود دارد. به کنید 

 اساس تمایالت شما باشد.

 هید:رار درا مد نظر ق مواردباید این ها هنگام انتخاب کردن از بین گزینه

 قیمت محصول شما چقدر است؟ .1
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 ن خجالتآدهید دوست دارید یا از انجام کاری را که انجام می .2

 کشید؟ می

ول دیگران برای ایجاد اطالعات محص گرفتن ازکمک آیا مایل به  .3

 اینکه دوستکنیم. خود هستید؟ مرحله به مرحله به شما کمک می

به خود  درصد 100 دارید بر روی چه چیزی سرمایه گذاری کنید

 گردد.شما باز می

 تر به نوع محصول بپردازیم.کمی عمیقبیایید 

 

 محصوالت نوشتاری 

توانند می مختلف آمده است.محصوالت نوشتاری دیجیتال در اشکال 

های باشند و یا به قسمت های الکترونیکیکتابخیلی ساده به صورت 

از  یاری. بسگیرندشوند و در اختیار مخاطبین قرار  تر تقسیمتر و سادهکوچک

ر برید، به طوصرفا راهی که برای نمایش اطالعات مشابه به کار میاوقات، 

 حصولتان را باال ببرد.رزش مالی متواند ادراماتیکی می

 که مجبوریدخواهید، آیا خودتان اگر محصوالت نوشتاری را میحاال 

خواهید، محصول نوشتاری را می کاگر یبنویسید؟ پاسخ منفی است. 

 شما راهای ها، تجربیات و درسروایت توانندمی هستند که قابلییسندگان نو

 .نوشتاری تبدیل کنندها را به متون گرفته و آن
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 محصوالت صوتي 

، محصوالت صوتی ی که قصد خرید آن را داریدقیمت محصولبسته به 

 تواند یک کتابیک مرحله باالتر از محصوالت نوشتاری هستند. محصول می

 فرایند تولید محصوالت صوتی با فرایند تولید محصوالت صوتی باشد.

ن و ارزاتهیه یک میکروفون ن آتفاوت ندارد. تنها تفاوت خیلی نوشتاری 

ید خواهاگر نمی باشد.ها میافزارهای ضبط صدای رایگان و خواندن نوشتهنرم

 ،مندبه خود زحمت خواندن بدهید، نرم افزارهایی هستند که به صورت هوش

 و وتیت صاز محصوال یخوانند. به یاد داشته باشید که انواع مختلفرا می متن

تی ، پس اصال کار سخدارد وجودها متنوعی برای ایجاد آنهای استراتژی

را  های شما بیشترین تطابقاینکه کدام یک با خواستهانتخاب نیست. در 

 دارد، آزاد هستید.

 یک محصول صوتی  توانیدضبط مستقیم: در مدت چند ساعت می

 درجه یک بسازید و یک بسته اطالعاتی ارزشمند تولید کنید.

 س ندن متن احسامتن و خواندن: به کمک نیاز دارید؟ آیا با خوا

ت ابتدا، محصوال خیلی ساده است.انجام این کار خوبی دارید؟ 

 نوشتاری بسازید و به سادگی آن را بخوانید و ضبط کنید.

 سخه : اجازه بدهید دیگران برای شما کار کنند. یک نیمصاحبه گر

ط صدا، ضبهای افزاردانلود نرم را دانلود کنید. باافزار اسکایپ از نرم

ها صحبت کنید متخصصان حوزه کاری خود بروید و با آنبه سراغ 

 و مطالب را ضبط کنید. به همین سادگی.
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ار ین کدر حال حاضر واقعا باید درک کنید که: اگر ذهن خود را آماده ا

لید ا تورتوانید محصول خود کنید و این سیستم را دنبال کنید، به راحتی می

 .باشید نباید یک استاد دانشگاهکه حتما  کنید.

 محصوالت تصویری 

ت. ط اساین نوع محصول دارای ارزش باالیی است. اما توام با تصورات غل

عادت  یم،دهپیشنهاد میرا یک کارآموز تولید محصول تصویری به هر بار که 

 .سازمتوانم فیلم بنمی و یم: از دوربین نفرت دارمشنوباین پاسخ را ایم کرده

ی صدها یا حت تصویری،ان از یک محصول تواما باید بپرسید: چطور می

های اهر بدست آورد. ،در جلوی دوربین مانهزاران دالر بدون نشان دادن خود

های حالتاز زیرا  ،تولید یک ویدئوی درجه یک وجود داردزیادی برای 

 ها آمده است:در اینجا برخی گزینه .توانید استفاده کنیدمختلفی می

  یلی نمایش: ضبط تصویر از صفحه مانیتور ختولید تصویر از صفحه

نت رپویتوانید از اسالیدهای پاوساده است. برای مثال به راحتی می

ین ابدون  ،تصویر تهیه کنیدشود یا هر چه که در مانیتور پخش می

 که نیاز باشد خودتان در ویدئو باشید.

 ارد.های وبینار: این استراتژی دو چیز برای شما دانجام مصاحبه 

ین ااول این که نیازی نیست خودتان مقابل دوربین باشید و دوم 

د توانی. به راحتی مییستکه نیازی به تولید محتوا توسط خودتان ن

 .را با متخصصان موجود تهیه کنید وبینارمصاحبه 

 اجرا کنید: ایجاد یک سری از  سریالیصورت  وبینارها را به

ن را آه قصد تدریس ه موضوعاتی کنهای پاورپوینت در زمیفایل
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در صفحه نمایش خود ضبط را اسالیدها تصویر  دارید. به سادگی

 هایی از آن را در اختیار مخاطبین قرار دهیدکنید و هر بار قسمت

دوره با ارزش محصول ندارید، بلکه یک یک صرفا  که در این صورت

 .دارید

 یک  نآها دارای ارزش زیادی هستند. عالوه بر فیلم بسازید: فیلم

اما توجه  فرصت برای ایجاد رابطه با مخاطبین خواهید داشت.

داشته باشید تا زمانی که با انجام دادن آن راحت نیستید الزم 

محصوالت نوشتاری، صوتی و تصویری  نیست آن را انجام دهید.

میزان تجربه  باشند.همراه ای و با ارائه اطالعات ارزشمند باید حرفه

یم که در تمام مراحل روی پای خود شما مهم نیست، خوشحال

این بدون توجه به جایگاهی که در زندگی دارید بنابر اید.بوده

 اطالعات محصوالت دیجیتال خود را خواهید داشت.



 سنجش میزان سود:مرحله سوم

 

  خواهم.مک دونالد بزرگ میساندویچ شما: یک 

  خواهید؟کرده هم میصندوقدار: سیب زمینی سرخ 

 شما: حتما 

 قیمت آن تنها یک دالر است. صندوقدار: یک نوشابه چطور؟ 

 شما: بله، چرا که نه! 

 

 وردید ککه در نظر داشتید، هزینه  یزین چآدر این مثال، شما دو برابر 

 و راضی و خوشحال بودید. از طرفی، احساس بهتری هم داشته

 عر واقدنشر دیجیتال داشته باشید. توانید در چاپ و همین فرایند را می

 تر است.تر و قویدر چاپ و نشر دیجیتال ساده

 چیست؟ دو نوع قیف وجود دارد.مشتری دانید قیف می

ن گفتگوی خرید مک دونالد مثال خوبی برای ای پر کردن قیف مشتری:

 ضافیامحصوالت  فروشنده ،است. هنگامی که در این استراتژی در روند خرید

 و در واقع سبد خرید مشتری )قیف( را پر دهدبه مشتری میری و بیشت

 کند.می
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تان این وکارکسباساسی ها برای سودآور شدن ترین راهیکی از ساده

ری است که یک طرح پیگیری بسیار خاص برای یک هفته بعد از اولین مشت

 داشته باشید.

آنالین،  وکارکسبآیا خودتان مهارت فروش دارید؟ قطعا ندارید. در 

های . فناوریدهدتکنولوژی این کار را برای شما به صورت خودکار انجام می

 هرمحصوالت به صورت آنالین وجود دارد و در این متعددی برای فروش 

 توانید یک فروش داشته باشید.می لحظه

ت به صورت علمی انواع مختلفی از فروش محصوالواقعیت این است که 

 :وجود دارد

 از مردمی که سایت  درصد 99-97: فروش پایینصلي پیشنهاد ا

رک تسایت را  ،بدون این که چیزی از سایت بخرند بینندشما را می

ری کنند. این یک واقعیت تلخ است و تقریبا راهی برای جلوگیمی

ها نآ با این حال، این بدان معنا نیست که به از آن وجود ندارد.

هی ن رااست نیاز به پیدا کرد اجازه رفتن بدهیم. تا جایی که ممکن

 برای بدست آوردن ارزش از طریق همین بازدیدکنندگان داریم.

 :ی ترین راه براترین و سادهاین سریع تشویق برای خرید بیشتر

 .بازدید کننده استافزایش دو برابر شدن سود بدون 

 به فروش  دیگردرصد  50اضافه کردن  :سبد خرید فروش پایین

 .خودکار یک صفحه ساده به سایتبا اضافه کردن 
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 بعد از خرید مشتری  روز 30در مدت : برگشت تا پایان فروش

-100توانیم شاهد حداقل های بعدی، میجدید، با ارائه تخفیف

 مشتری باشیم. همانافزایش فروش به  درصد 150

 ن ، به او آرا بخواهد یقبل از آنکه مشتری خدمت: توسعه خدمات

 د و خدمات بهتری به او ارائه دهید.خدمت را پیشنهاد دهی

اما  ،داریدنیاز دهد که به دانستن چه چیزهایی این کتاب به شما یاد می

فروش هر یک از جزئیات  بایستیکند. شما عمیقا به مطالب ورود پیدا نمی

 وکارکسبتوانند قاتل ها می. این بخشرا یاد بگیرید فروش پایینو  باال

 دیجیتال شما باشند.





 تحویل م:مرحله چهار

 

 مرحله بعدی چیست؟ کردید،هنگامی که محصول خود را تولید 

تشنه آن است که ن رسیده که محصول خود را به بازاری آحاال وقت 

ین شوند. این اولموزان کمی عصبانی میآبرسانید. در این مرحله برخی کار

 شود.تکنولوژی میشامل گام از فرایندی است که 

ولوژی نی در خصوص تکددر دنیای امروزی نیازی نیست جزئیات زیا

 .بدانید. امروزه در دنیای متفاوتی هستیم

 برون سپاری 

 .خودتان استخدام کنیدتوانید کسی را برای کمک به می

 فناوری اتومات 

توانید از خود می وکارکسباین مورد عالقه ما است. برای تمام 

انگیز استفاده کنید. فقط چند دکمه در سایت خود قرار های شگفتتکنولوژی

اجرا کنید. نیازی نیست از دهید و در عرض چند ساعت آن را می

ه چیز مها ه. سیستماطالعاتی داشته باشیدو  ... سایت نویسی، میزبانی برنامه

یک سایت تقریبا باال آوردن راه اندازی و دهند. امروزه را برای شما انجام می

ترین این بخش یکی از ساده ،کار آسانی است و به معنای واقعی کلمه

 های کار شما است.بخش





 پیام رساني :مرحله پنج

 

ا اید و تحویل آن به مشتری رهنگامی که محصول خود را تولید کرده

 انداز خود توجه کنید. بهن رسیده که به چشمآزمان  ،ایدمشخص کرده

 ، بلکه باید اقدام کنید.کافی نیستن آبه توجه خصوص، تنها 

یام پریق اقدام، یعنی خود را وادار کنید که به سود برسید و آن را از ط

 است. شتریان تبدیل شدهمانداز که به چشم یفروش انجام دهید. پیام فروش

 سازید.مالی میجایی که رویاهای خود را برای رسیدن به آزادی 

شوید نمی اجازه ندهید کلمه فروش شما را بترساند. شما با مردم رو در رو

های طبق گامکنید. به سادگی باید ها صحبت مینآتلفنی با  به ندرتو 

 تعریف شده حرکت کنید. سه ابزار اصلی شامل:

  ارد.دوجود آثار : الگوهای زیادی برای نوشتن این متنیفروش آثار 

 ی ساخت این گونهاافزارهای زیادی برثار تصویری: نرمفروش آ 

 ها وجود دارد.تصاویر و فیلم

  .اضر ححال در وبینار: این یکی از بهترین حاالت فروش سریع است

ها برای فروش ترین ابزارجستجوی سادهدر شرکت پدر پولدار، در 

 وبینارها هستیم. 

توجه داشته باشید که هر یک از ابزارهای پیام رسانی  واین مهم است 

کنند. هرگز نگران اختراع دوباره ای را دنبال میسیستم و الگوی ساده ،فروش
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مزایا و  ،چرخ نباشید. به یاد داشته باشید که هر یک از این ابزارهای فروش

 مخاطب و قیمت متفاوت هستند. ،معایب خود را دارد و بر اساس موقعیت

 



 شروع هیجانم: مرحله شش

 

موشک به فضا خواست میناسا یک دهه پیش، یک سوال احمقانه! وقتی 

 ها، بر روی ماه: خیلی خب بچهگفتنددانشمندان بالفاصله  بفرستند، آیا 

 ر همانبه عنوان یک موضوع مهم، د .ین کاری نکردندها چنآن ،نه ؟بنشینید

که  کردند این بودن صحبت میآابتدا که فرود آمدند، تنها چیزی که درباره 

ن چطور که یک موشک قوی برای بیرون رفتن از فضا بسازند و بعد از آ

 همین یک هدف را داشتند و باالخره یک روز در ماه فرود آمدند.

کنند یبه طور مداوم سعی مالین های آنبازاریابجواب ما این است: چرا 

. از سوی دیگر، داشته باشندیک انفجار خود که همیشه در فروش 

 شروع فقطبدون داشتن تجربه کافی، بینیم که های دیجیتالی را میبازاریاب

 مانند.ها دالر میبدست آوردن میلیونمنتظر زمان مناسب برای  و کنندمی

 سه فاز تقسیم کرد:توان به مرحله شروع هیجان را می

 تست گرفتن 

 تبدیل شدن به نماد 

 اعالم رسمی 

خواهید ادامه داشته تواند تا هر زمانی که میهر کدام از این سه فاز می

هر کدام از این  باشد، با این حال اگر سیستم را به طور دقیق دنبال کنید

 فازها نباید زیاد طول بکشد.
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شتیاق خود را تولید کنیم محصول شور و افرض میتست گرفتن: 

الن اید و همه چیز آماده است. ان را مشخص کردهآش واید، نحوه فرکرده

کنید، یعنی دو وقت تست محصول است. وقتی که محصولتان را تست می

 :کنیدچیز مهم را تست می

 کند؟بعد فنی: آیا کار می 

  تبدیل فروش: آیا تبدیل خوبی است؟نرخ 

ا ان آن ر، یک بار خودتبارگذاری کنیددر سایت خود آن را قبل از این که 

سفارش دهید و مطمئن شوید که همه مراحل ثبت سفارش درست کار 

ا رتبدیل فروش ن رسیده که آفنی درست کار کرد، زمان  به لحاظکند. می

یت گذاری در بخش ترافیک ساد. تست گرفتن نیازمند کمی سرمایهتست کنی

 توانید این تست را انجام دهید.دالر می 300باشد. با کمتر از می

د ش خونکته کلیدی که باید به خاطر داشته باشید این است که نحوه فرو

به  اید و پول شمادر واقع ریسک نکرده .را به خوبی طراحی کرده باشید

های جانبی به سرعت باز خواهد گشت. خبر خوب این است که تمام هزینه

وزه این حگذاری در . سرمایهمشتری دراز مدت داریدگردد. نیاز به شما بر می

 هر تجارتی بسیار امن است.و در 

کنیم به آرامی و متناسب پیش چنان به شما توصیه میمبا این حال، ه

وارد  مورد نیاز، بروید. هرگز بدون تست کردن محصول خود و اطالعات

ستراتژی قدرت ااطمینان کسب کنید  تا زمانی که مخصوصا ،شویدنتجارت 

اگر برنامه  خواهد داد.بازگشت را از قیف فروش  درصد 90حداقل فروش، 
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 1توسط از هر کلیک مبه طور  ،ترفیع محصول خود را به خوبی پیاده کنید

 دالر بدست خواهید آورد.

ود موج شاید یکی از بزرگترین ابزارهای بازاریابی :تبدیل شدن به نماد

 نآباشد. بهترین بخشی است که کارآموزان ما هر روز از  وکارکسبدر 

ی عرصه جدیدی هستید و کسکنند. حتی اگر در حال ورود به استفاده می

ر با ک نفیتبدیل به نماد شدن یعنی تنها نیاز به برقراری  ،شناسدآن را نمی

دهیم که چگونه میبه شما نشان  دارید. ،ایدعرصه جدیدی که ایجاد کرده

. دنشان دهواکنش به ایمیل شما که  نیدود حداقل یک نفر را پیدا کشمی

 سخت نیست، فقط یک بازی اعداد است.کار این 

ه حداقل یک نفر ب ،ارسال کنید پایمیل یا چت اسکای یکاگر حداقل 

 راه دهد و اگر همین یک رابطه را مدیریت کنید به خوبی درشما پاسخ می

ل و تبدی تواند محصول شما را تبلیغ کندرد میاین فاید. گذاشتهقدم موفقیت 

 اون مراقبت کنید. زمانی که آبه دوست شما شود و باید به خوبی از 

 رسید.یبه نتایج بسیار خوبی م که باشیدکند مطمئن محصولتان را تبلیغ می

به یاد داشته باشید که تجارت شما بسته به همین افراد است که 

یون دادن کمیس ،بیاورند، پس تانبرای محصوالتتوانند مشتریان دیگری می

تری، ر مشهوش نکنید. این افراد هم انتظار دارند با معرفی مها را فرابه آن

ر تعالی هر چه این کمیسیون را بیشتر کنید، کمیسیون خود را دریافت کنند.

بدیل چون که قبل از ت کنیم؟می ها اصرارکمیسیوناست. چرا در مورد این 

 های بیشتری نداشته باشید.نماد، ریسکشدن به 
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 های پیاپی(؟ )زیاد شدنشوندویروسی شروع می)بازاریابی( چگونه عوامل 

ن که ن را خواهید دید. با فرض ایآبه زودی پس از تبلیغ محصول، نتایج 

ا را ه شمبه سادگی از او بخواهید ک ،نتایج درخشان و خریدار هم راضی باشد

در  رش معرفی کند. به یاد داشته باشید اگر کسیبه حداقل سه دوست دیگ

فراد ز ا، بسیاری اشود، با شما همراه میایداین عرصه جدیدی که ایجاد کرده

 .شوندوست شما توانند دخواهند آمد و میدیگر 

اهد یابی شتا توسعه شخصی و دوست ،گذاریاز بازاریابی اینترنتی، سرمایه

اند داشته که تا یک میلیون دالر در ماه درآمدهای بزرگی وکارکسباندازی راه

 ایم.بوده

ل . تبدیمهم نیست ،خجالتی یا درونگرا باشید این کهبه یاد داشته باشید 

ار ز ابزاز چیزی جو شود به نماد شدن تماما در پشت کامپیوتر شما انجام می

 کنید.الکترونیکی استفاده نمی

شوید، نماد تبدیل مییک به  زمانی که در مدت چند هفته اعالم رسمي:

وش قیف فر در این مدت و شود، ارتباطاتتان زیاد میکندتان رشد میشبکه

این  ید. دربه طور رسمی اعالم کنراه اندازی خود را  .کنیدخود را آزمایش می

ادن د هم قرار کنار اید.کمیسیون وابسته اعطایبه سیستم مرحله، به شدت 

تاب کیک هنر است که بیان آن در محدوده این  ،تمام مراحل به خودی خود

زرگی یج باند و به نتال کارآموزان به جزئیات زیادی رسیدهانیست. با این ح

 اند.دست یافته

توانید میتبدیل شدن به نماد را گذرانده باشید،  اگر به درستی مسیر

. بخش مهمی از اعالم رسمی، این است که داشته باشیداعالم رسمی خود را 
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بدانید در چه بازه زمانی باید این کار را انجام دهید و جوایزی را به مشتریان 

ای را برای این کار در نظر اختصاص دهید. شاید یک بازه زمانی سه هفته

 ازبگیرید. در واقع، شما در حال اجرای یک مسابقه هستید و برای حمایت 

ها چگونه گیرید. زمانی که ببینید مشتریزی را در نظر میجوای ،مشتریان

و در متعجب خواهید شد  نسبت به این سه هفته واکنش نشان خواهند داد

های سفارش زیادی را دریافت خواهید کرد. مهم این است این مدت ایمیل

اند و در این مدت تست شده ،ایدکه مطمئن شوید پیشنهادهایی که داده

 ها راضی خواهد بود.نآمشتری از 

 





 رشدم: مرحله هفت

 

ده ماآتان قطعه به قطعه ساخته شد. حاال وکارکسبتا به این مرحله، 

و  تان وصل کنیدوکارکسباسب بخار به  500باشید که یک موتور با قدرت 

 رندب یک انفجار بزرگ داشته باشید. این جایی است که شروع به ساخت یک

 کنید و طرفداران واقعی خود را خواهید داشت.بزرگ می

  ایمیل دنبال خواهند کرد توسطهزاران هزار نفر شما را. 

 رد.کهای اجتماعی دنبال خواهند هزاران نفر حرکات شما در رسانه 

 )شکل خواهد گرفت. صدها روابط کلیدی )مشتری، تبلیغ 

  کرد. تان رشد خواهدوکارکسبماه به ماه، اندازه 

کنید و خود را ترک میقبلی مرحله هفت، زمانی است که کار روزانه 

 برید.و در آزادی به سر می گیریدکنترل آینده مالی خود را در دست می

 :شودمتمرکز میحوزه کلیدی  5رفتن به مرحله هفت، در 

ه ندازاهای خود را بسازید: اندازه این لیست برابر با لیست ایمیل -1

لیست را این خواهید رشد کنید، شما است. اگر می وکارکسب

 توسعه دهید.

های زیادی در عرصه جدیدی که ترویج محصوالت وابسته: تخصص -2

اید وجود دارد. هیچ مشکلی با ایجاد یک سود در کنار ایجاد کرده
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. محصوالت وابسته به محصول اصلی را شناسایی ها وجود نداردنآ

 و ترویج دهید.

الت حصوم ،ازاریابی را یاد بگیرید: با استفاده از آنمطالب پایه ب -3

از  بیش خود را ترویج کنید. این استراتژی برای وبینارها زمانی که

 رد.بی داخوبسیار ده هزار نفر را در لیست ایمیل خود دارید، کاربرد 

تنوع توسعه افقی و عمودی: محصوالت بیشتری تولید کنید.  -4

 تری برای اضافه کردن صفر بههیچ راه به محصول ایجاد کنید.

 7و تکرار این مدتان با تولید محصوالت بیشتر آدرجلوی مبلغ 

شناسید . به یاد داشته باشید که همه کسانی که مینداریدمرحله 

 در لیست ایمیل باشند. 

: های اطالعاتیاستفاده از روابط و شبکه سازی برای ایجاد پایگاه -5

شود این است که بیشترین چیزی که به شما مرتبط می

ا متان را ترویج کنید و بیشتر از گذشته مشتریان به شوکارکسب

پر  ن را به یک اولویت تبدیل کنید و یک قلمروآ. بیاورندهجوم 

 سود بسازید.

 ه اینبعهد افتد؟ البته که نه. اما اگر خودتان را مترشد یک شبه اتفاق می

 خواهید دید که همه چیز رشد خواهد کرد: ،پنج حوزه کلیدی بدانید

 لیست شما 

 اعتماد به نفس شما 

 مشتریان شما 

 روابط شما 

 فروش شما 
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 سود شما 

ن تاوکارکسباجازه بدهید جلوتر نرویم. اولین ماموریت شما راه اندازی 

 .نیدمحصول خود را تولید ک و است. یک عرصه جدید در بازار ایجاد کنید

 زمان مناسب

چاپ و نشر دیجیتال  وکارکسبزمان مناسبی برای شروع  هم اکنون

انی ن، زماطالعات به شما ثابت خواهد کرد که بهتر از این زما پیگیریاست. 

 شما تر برای کار چاپ و نشر دیجیتال وجود نداشته است. ابتدا بهمناسب

 وآنالین است  وکارکسبدهیم که چرا زمان مناسبی برای شروع نشان می

ث چاپ و نشر دیجیتال بح وکارکسببه طور مشخص درباره مدل  پس از آن

 خواهیم کرد.

  های کوچک وکارکسباز  درصد 50، بیش از 2016تا پایان سال

. ودبدر ایاالت متحده به طور مستقیم تحت نفوذ اینترنت خواهند 

 منبع: موسسه تحقیقات فورستر

 592 2015ها در سال بیلیون دالر. این مبلغی است که شرکت 

 اند.نالین خود سرمایه گذاری کردهآبرای تبلیغات 

  ای که را دنبال کنید، میزان سرمایه وکارکسباگر روند دنیای

 کنید.میکنند را مشاهده صرف تبلیغاتشان می

 82 از خریداران کلیدی، وقت خود را صرف تحقیق و خرید درصد 

 کنند.آنالین می
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  78شود که د جستجو در گوگل انجام میمیلیار 10هر ماه بیش از 

ت از آن کاربران ایاالت متحده هستند و محصوالت و خدما درصد

 کنند.آنالین را جستجو می

 .بازار، به وضوح متصل به اینترنت است 

  االت میلیارد دالر خرید و فروش آنالین در ای 304، 2014در سال

 متحده ثبت شده است.

 به سال گذشته  تنسب درصد 15های آنالین بیش از وکارکسب

 .اندداشتهرشد 

ال همه چیز در حکامال روشن است که بیایید با حقیقت روبرو شویم. 

ید خود را شروع کن وکارکسبخواهید حرکت به سمت اینترنت است. اگر می

ر دیگ و رویاهایتان را به حقیقت برسانید، باز کردن یک فروشگاه فیزیکی

 ست.نیبهترین راه 

 وکارکسبچرا آنالین وجود دارد و اما صدها راه برای شروع کسب درآمد 

 :چاپ و نشر دیجیتال بهترین استراتژی است

  از  ،، آمازون اعالم کرد که فروش کتاب دیجیتال2013در سال

آینده  ،دهدفروش کتاب فیزیکی بیشتر شده است و این نشان می

 از آن چاپ و نشر دیجیتال است.

 5.5  قدارماین  2014میلیارد دالر: آمازون تخمین زد که  در سال ،

 اطالعات دیجیتال بفروشد.
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 های خود را های سنتی فروشگاهدر حالی که کتاب فروشی

به بعد، هر سال خرید و فروش چاپ و  2008بندند، از سال می

 دالر رشد داشته است. میلیارد 1نشر دیجیتال 

 10به  الکترونیکی هایفروش کتاب، 2016رود در سال انتظار می 

 میلیارد دالر برسد.

  دیجیتالی که خود نویسنده منتشر  های، کتاب2020تا سال

 های سنتی فروخته خواهند شد.کند، بهتر از کتابمی

 سایتclickbank.com  (رهبر صنعت چاپ و نشر دیجیتال) 

 .بیش از یک میلیارد دالر فروش داشته است این سایت تولیدات

رل کنت هستند، این دوره کامال برای توسعه محصول و در هاها واقعیتاین

 است.مناسب  ،تانگرفتن آینده مالی

در حال حاضر،  مدل  وکارکسببهترین مدل پنج دلیل برای این که 

 آنالین  است: وکارکسب

قوه لرا به مشتریان با: لیست خود نآخودکار و تنظیم کنترل  -1

 .استاتومات تبدیل کنید. تمام مراحل چاپ و نشر دیجیتال 

ری ن چیزی که نیاز دارید: مردم برای یادگیآتمام  ،«اطالعات» -2

دهند. خوشبختانه اینترنت ی که ارزش دارد، پول خوبی میزچی

 اید.سرشار از مطالبی است که همیشه نیاز داشته

نوشتن  .گران برای شما کار کننداجازه دهید دی :برون سپاری -3

که  مطالب، طراحی سایت و ضبط وبینارها را به کارشناسان زیادی

 دهند بسپارید.به سرعت و ارزان کارها را انجام می
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ه زی بهر لحظه و هر کجا: چاپ و نشر دیجیتال نیا در کامال مجازی -4

 وتر ون چیزی که نیاز دارید یک کامپیآفضای فیزیکی ندارد. تمام 

 است که به دیگران آموزش دهید. شور و اشتیاقی

رشد، رشد و رشد: آیا یک لیست بزرگتر -نهایتپرواز تا بی -5

ه خواهید بیشتر بفروشید؟ ارزش بیشتری ارائخواهید؟ آیا میمی

تان را وکارکسبکنید و محصوالت متنوع بیشتری تولید کنید. 

 د.محصول تولید کنی ،های جدید و بکرتوسعه دهید و یا در عرصه

آنالین وجود دارد، اما این راه را ضمانت  وکارکسبصدها راه برای شروع 

تر از چاپ و نشر آسانو  تریعکنیم، زیرا در حال حاضر موثرتر، سرمی

 دیجیتال وجود ندارد.



 های پایاني آنیکحرف

تفاق برای رسیدن به بزرگترین اگام برداشتن در اولین مرحله  در حال

 زندگی خود هستید؟

 سیزده سال پیش، من همین جایی بودم که شما االن هستید.

 !گرسنه بودم و مصمم

 !آماده تغییر بودم

 ام را بدست بگیرم....اما قصد نداشتم فقط کنترل زندگی

گی خواستم یک نام از خودم بسازم و بین هزاران نفر، متفاوت زندمی

 کنم.

به  رسید.آن زمان، مانند یک رویای دور از دسترس به نظر می در

فر صدالر داشتم و تجربه و دانش فنی من در حد  100خصوص این که تنها 

 بود.

ه زی کدانستم، این بود: برای رسیدن به رویاها و ایجاد چیچیزی که می

 و این شوم نیاز به این داشتم که از درون یک کارآفرین ،جهانم را تغییر دهد

 دهم. انتشار بیرون خودمبه دنیای را 
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دلی مای برای انجام کاری نداشتم. هیچ سیستم و ن زمان هیچ ایدهآدر 

 دانستم.را نمی

گذراندم و از یمساعت وقت خود را در اینترنت  14چه کار کردم؟ روزی 

 گرفتم.برای فرار از این وضعیت میرا ای سراغ ایدههر کسی 

 سیارین امیدهای واهی، قربانی بآحتی  ،کنممرور می وقتی امیدهایم را

 کردم.و خیلی سریع سقوط می بودمنالین آاز تبلیغات 

 خوردم.کردم اما دائما شکست میدنبال می همپشت  را هاایده

 ماه ادامه داشت. 18این وضعیت دقیقا 

 نالین یا شروع یکآخیلی دردناک بود که هیچ چیز در مورد درآمد 

 کردم.اما تالش خودم را می ،دانستمنمی وکارکسب

خواستم ام را کنترل کنم. میزندگیخواستم صد دالر داشتم و می

 کارهای بزرگی انجام بدهم.

 این یک کار بسیار بزرگ است.

 فی.اما در نهایت رویاهای من به حقیقت پیوست، نه شانسی و نه تصاد

 !با فداکاری بی امان و پشتکار جسورانه

 در نهایت گام به گام به موفقیت رسیدم.

با تولید  دالر میلیون 100سال خیلی زود گذشت، به بیش از  13این 

 اطالعات دیجیتال رسیدم.
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ز ادر سال میلیون دالر  10گفتید که اگر شما ده سال پیش به من می

 خندیدم.بدست آوردید، به شما می اطالعات دیجیتال طریق

پول را از طریق هک کردن اطالعات بدست  این» گفتند:به من می

 «ای؟آورده

آنالین  وکارکسبای جز زمانی که تازه شروع کرده بودم، هیچ ایده

ه کبودم  نالینکنید یا نه. در واقع دنبال امتیاز یک فروشگاه آباور می نداشتم.

 بتوانم آن را بخرم.

 که پولی نداشتم. ، چوندار بودخیلی خنده

ها جستجوی من در گوگل طول کشید تا به طور تصادفی عبارت هفته

 را پیدا کردم. «بازاریابی اینترنتی»

ول پوانم ، باور این که در داخل خانه و از پشت کامپیوتر بتآنگذشته از 

 سخت بود. ،در بیاورم

من و یک انج بودرسید که بیش از حد درست صادقانه بگویم، به نظر می

رادی ب افنی را پیدا کردم و شروع کردم به خواندن مطالاینترنتی باور نکرد

 که در واقعیت به صدها دالر درآمد رسیده بودند.

ل خواستند از داخو می شما بودند اعضای این انجمن درست مثل من و

 خانه با اینترنت و کامپیوتر پول در بیاورند.

 ند؟ آورپرسم، چطور مردم عادی از این طریق پول در میاز شما می

 کردند.ها بازاریابی آنالین میاست، آن هساد
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ام، به خیلی کنجکاو بودم، حداقل بگویم که یک معدن طال کشف کرده

رفه صلذت قبال ها دالر پول را داشتم. من طوریکه بالفاصله توهم میلیون

 دانستم که چه باید بکنم.جویی را درک کرده بودم و دقیقا می

ها را آنخودم داد، باید و آب نبات چوبی نمی اما زندگی به من نوشیدنی

 آوردم.بدست می

کشف قدرت  .نکرده بودمچرا؟ چون من با هیچ سیستم و مدلی کار 

 بود. امترین مبارزهدرونی خودم بزرگ

ست ماه طول کشید تا باالخره اولین دالر را به صورت آنالین بد 18

 آوردم.

 درست است.

 روز... 548

 !دالر ناچیزیک تنها  برای 

 سخت مبارزه کردن برای بدست و ها انتظاراما همین یک دالر، مدت

 آوردنش، کامال زندگی من را تغییر داد.

 پیش طابق اقدامات این کتاباگر م و من اینجا هستم که به شما بگویم

 رسید.ترین دارایی خود میپس از یک دهه زحمت کشیدن به بزرگبروید، 

ام. مده است را انجام دادهآزی که در این کتاب به معنای واقعی هر چی

ترین راه های سخت و آموزش این سیستم، االن به سادهپس از گذراندن سال

 ام.رسیده وکارکسببرای شروع 
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د حد زیادی در رسیدن به ص چاپ و نشر دیجیتال و فروش آنالین، تا

 250میلیون دالر به من کمک کرده است. به همین دلیل برای آموزش به 

 کنم.کارآموز در سراسر جهان افتخار می هزار

ی اریابساده به من کمک کرد تا به یکی از رهبران باز وکارکسباین مدل 

 نیوزز کنم که برنده جایزه اشوم. به همین دلیل افتخار میتبدیل آنالین 

 ام.شرکت دیگر شده 500و بیش از  ویک

ال العاده من، به اطراف خود نگاه کنید. در حقوگذشته از موفقیت ف

 کند.گیرد و رشد خواند، یاد میحاضر صنعت چاپ و نشر دیجیتال همه را می

گ . برچاپ و نشر دیجیتال را از دست ندهید اشتباه نکنید، جهان جذابِ

 است. وکارکسببرای شروع برنده شما در زندگی 

 دانید چرا؟می

مان شما در شور و اشتیاق خودتان غوطه ور خواهید شد. هر روز ه .1

 که دوست دارید.دهید انجام میکاری را 

برد.  نکردنی لذت خواهید سودآور خود، از آزادی باور وکارکسببا  .2

 خواهید را انجامهمان کاری که می ،خواهید بودرئیس خودتان 

 گذرانید.دهید و زمان بیشتری را با خانواده میمی

تان وجود وکارکسبای برای درآمد و یا رشد هیچ سقف شیشه .3

 توانید پیشرفت کنید.تا جایی که می ندارد.
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سال پیش و زمانی که شروع کردم، شما در حال حاضر  13بر خالف 

س دستر ن چه که نیاز دارید بدانید درآچون هر  ،بزرگترین فرصت را دارید

 .م که آن را در دستان شما بگذارمو من مشتاق شما است

 .ای داشته باشیدشروع فوق العاده

 

 



 پایاني ناشر )نشر نوین( سخن

سال پیش تا حد  3-2های این کتاب، شاید در بینیتوضیحات و خوش

نیای دفضای مجازی و زیادی صادق بود، ولی به نظر ما، امروزه رقابت در 

 .سازی و تالش بیشتری استآنالین بسیار بیشتر شده و نیاز به آماده

ب تجار ویم تا آخرین مطالب و دارما در نشر نوین، همواره تالش داشته 

ه چک بروز دنیا در این حوزه را ترجمه و منتشر کنیم تا کمکی هر چند کو

 ول بهمشغ یم. اگه در این حوزههای ایرانی داشته باشکارآفرینان و استارتاپ

 اندنفعالیت هستید و یا تمایل دارید وارد آن شوید، شاید بد نباشد خو

 تان قرار دهید.های زیر را در لیست کارهای روزانهکتاب
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 (Harvard Business Reviewمجله کسب و کار هاروارد )

 

 

نیا ز ده های رومجله کسب و کار هاروارد، آخرین مطالب، مقاالت و یافت

برای  در حوزه های مختلف مدیریت را منتشر می نماید. خواندن این مجله،

 همه مدیران، کارآفرینان و کارشناسان مفید و راه گشاست.

ا ترجمه رشماره از این مجله ارزشمند  13نشر نوین افتخار دارد تاکنون 

و  ریافتی د. براو به رایگان در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار داده است

لود و را دان« مجله هاروارد»مطالعه آرشیو کامل آن، اپلیکیشن اختصاصی 

 نصب نمایید:

Hbr.nashrenovin.ir 

 

 

http://hbr.nashrenovin.ir/
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 ها/ چگونه آینده را بسازیمصفر به یک؛ نکاتي در مورد استارتاپ

 

تر از قلید از یک الگو، آسانت

نو است. انجام  خلق چیزی

دانیم دادن کاری که می

چگونه باید آنرا انجام داد، 

برد و می nبه  1جهان را 

افزاید. چیزی آشنا به آن می

اما با نوآوری و خلق چیزی 

جدید، از صفر به یک 

 رسیم.می

 

 

  های نیویورک تایمزترینپرفروش کیشماره 

 وکارهای کوچککارآفرینی کسب»ترین کتاب پرفروش» 

 گذار فیسبوک، پال و سرمایهوشته پیتر تیل؛ بنیانگذار ِپین

 ایکس، لینکدین و ...اسپِیس
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 جذب؛ 

 تواند به رشد انفجاری مشتری دست یابدچگونه یک استارتاپ مي

 یبرا وهیش نی، بهترجذب )ترکشن( 

 کی تیموفق یبهبود شانس شما برا

از آن  یا، نشانهجذباستارتاپ است. 

در مسیر درست قرار شما است که 

قدرتمند است. مواجهه  ،دارید. جذب

 ،یمیو ت ،یبازار ،یفن یهاسکیبا ر

 نیتر است. همچنساده جذب،با 

استخدام، مسائل  ه،یسرما تامین

ها، و ها، شراکتمربوط به رسانه

 .تر هستندساده اریها، بستملک

 

 

  کتاب پرفروش حوزه کارآفرینی و بازاریابی در سایت 10جزو 

 آمازون
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 بازاریابي هکر رشد؛ آینده روابط عمومي, بازاریابي و تبلیغات

 

نسل جدیدی از برندهایی نظیر 

باکس، فیسبوک، توئیتر، دراپ

Airbnb  ،...از ایذره حتی و 

 بازاریابی صرف هم را شانبودجه

 تبلیغ گونه هیچ اند؛نکرده سنتی

 هیچ تلویزیونی، و روزنامه

 به آنها عوض در! بیلبوردی

 – جدیدی بازاریابی استراتژی

 بتوانند تا کرده تکیه – رشد هک

بودجه اندکشان )در  وجود با

ابتدای کار(، به افراد بسیار زیادی دسترسی پیدا کنند. هکرهای رشد، کتاب 

اند که قابل های سنتی را کنار گذاشته و سراغ ابزارهایی رفتهراهنما و روش

ذیر باشند. آنها معتقدند که محصوالت و پآزمایش، ردگیری و مقیاس

های سازی شوند که آماده ایجاد واکنشوکارها باید آنقدر تکرار و بهینهکسب

 .انفجاری باشند
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 های کوچک و متوسط(ای )ویژه شرکتبرنامه بازاریابي یک صفحه

برای ساختن و اداره یک  

وکار موفق، باید از انجام کسب

تصادفی  های بازاریابیفعالیت

و پراکنده دست برداریم و از 

یک برنامه بازاریابی قابل اتکا و 

منسجم برای داشتن یک رشد 

پیوسته استفاده کنیم. به طور 

سنتی، تهیه برنامه بازاریابی، 

یک فرآیند سخت و زمان بر 

است و به همین دلیل هم به 

 شود.ندرت انجام می

آلن دیب، که یک کارآفرین 

، «ایبرنامه بازاریابی یک صفحه»ب موفق است، در کتاب سریالی و بازاریا

روش و ابزاری ساده و سریع برای ساخت برنامه بازاریابی در اختیار ما قرار 

شود. بخش تشکیل می 9ای است و از دهد. این برنامه، واقعا یک صفحهمی

ا توانیم مسیر بازاریابی خود را ترسیم کرده و آن ربا کمک آن، به راحتی می

 .اجرا کنیم

 اطالعات بیشتر:

http://nashrenovin.ir 
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