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3 کار پولسازی که در نبود اینترنت می توان انجام داد

نویسنده: علی اکبر فرج

االن در شــرایطی هســتیم کــه دسترســی بــه اینترنــت جهانــی نداریــم و قطــع اســت. 

شــاید اضطرابــی در دل بوجــود آمــده اســت. امــا مــی تــوان از ایــن فرصــت گرانبهــا 

بــرای انجــام کار هــای پولســازی کــه همــش بــه تعویــق مــی انداختیــم اســتفاده کنیــم 

تــا وقتــی شــرایط بــه حالــت ایــده آل بازگشــت قــدرت بیشــتری در کســب و کار خــود 

بوجــود آوریــم. مــن در ایــن آمــوزش بــه 3 کار پولســاز پرداختــم کــه خــودم همیــن 3 

کار را در نبــود اینترنــت انجــام داده ام.

1- مطالعه کتاب و محصوالت آموزشی کامل نشده و عقب افتاده

خوانــدن کتــاب و دیــدن محصــوالت آموزشــی گاهــی بــه تعویــق مــی افتد.کتــاب هایی 
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داریــم کــه در اولویــت بــاال هســتند و ممکــن اســت بــه محــض خریــداری آن هــا را 

یــک روزه بــه اتمــام برســانیم. امــا حتمــا بــرای شــما پیــش آمــده کــه کتابــی خریــداری 

ــدن  ــرای خوان ــدن آن در اولیــت اول نیســت ایــن بهتریــن زمــان ب ــد کــه خوان میکنی

ایــن کتــاب هــا و محصــوالت آموزشــی اســت.

ــایت  ــی از س ــتید بعض ــی هس ــوالت آموزش ــا محص ــاب ی ــداری کت ــر خری ــه فک ــر ب اگ

ــاز  ــی ب ــت کنون ــا اینترن ــی ب ــه خوب ــا ب ــل م ــه سایتشــان مث ــی هســتند ک هــای ایران

خواهــد شــد و مــی توانیــد از محصــوالت و کتــاب هــای آن هــا اســتفاده کنیــد. ســایت 

فرانــش کــه محصــوالت آموزشــی آنالینــی در همــه زمینــه هــا دارد بــاز اســت و شــما 

مــی توانیــد از فرصــت پیــش آمــده بــرای دیــدن محصــوالت ویدیئویــی ایــن ســایت 

اســتفاده کنیــد.

2- تدوین مجدد استراتژی در کار پولساز

ایــن زمــان بهتریــن فرصــت بــرای ایــن اســت کــه اســتراتژی کســب و کار خــود را تــا 

ــده  ــه ای ــرور اســتراتژی کســب و کار خــود ب ــا م ــاال ب ــد. احتم ــرور کنی ــان ســال م پای

هایــی دســت پیــدا میکنیــد. مــن در ایــن زمــان اســتراتژی تبلیغاتــی نوینــی بــه شــما 

پیشــنهاد میکنــم. کارهایــی کــه در تدویــن اســتراتژی مــی توانیــد انجــام دهیــد شــامل 

مــوارد زیــر مــی شــود.

طراحی مجدد صفحه محصول

از ایــن فرصــت اســفتاده کنیــد و صفحــه محصــول خــود را در فتوشــاپ یــا روی برگــه 

مجــدد طراحــی کنیــد. جمــالت جدیــد تبلیغاتــی دیگــری طراحــی کنیــد تــا صفحــه 

محصــول شــما بــاز نویســی شــود.
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تدوین مقاالت جدید برای سئو

محتــوای جدیــدی تدویــن کنیــد تــا پــس از رفــع مشــکل اینترنــت بــه ســرعت بتوانیــد 

محتــوای ســایت را بروزرســانی کنیــد. حتمــا نیــازی نیســت ایــن محتــوا تایــپ شــده 

باشــد. مــی توانیــد موبایــل خــود را برداریــد و صــدای خــود را رکــورد کنیــد. بــرای ســئو 

ایــن محتــوا هــم پیشــنهاد میکنــم آمــوزش رایــگان ســئو را بــه خوبــی مطالعــه کنیــد 

ــوا را  ــی محت ــد آمــوزش بازاریاب ــد مــی توانی ــوا ســوالی داری ــد محت ــر در تولی ــا اگ و ی

بخوانیــد.

3- ارتباط بیشتر با خانواده

از نظــر مــن کار پولســاز ارتبــاط بســیار زیــادی باتفریــح شــما بــا خانــواده دارد. تــا مــی 

توانیــد انگیــزه خــود را بــا ارتبــاط بــا خانــواده افزایــش دهیــد. اگــر اینترنــت جهانــی 

نداریــد، مشــتریان شــما هــم اینترنــت ندارنــد پــس ایــن دلهــره را رهــا کنیــد. 

یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای رهایــی از دلهــره هــای کســب و کار همنشــینی بــا خانواده 

اســت. از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد تــا بعــد از رفــع ایــن مشــکل قــدرت و انگیــزه 

بیشــتری بــرای کســب و کار خــود داشــته باشــید.

ــواده  ــا خان ــاط ب ــه فکــر افزایــش انگیــزه خــود نیســتند. ارتب مدیرانــی هســتند کــه ب

یکــی از راه هــای افزایــش انگیــزه اســت. انجــام کارهــای عقــب افتــاده منــزل در کنــار 

ــذت بخــش اســت.  ــاده ل ــوق الع ــن ف ــرای م ــه کســب و کار ب ــدون دغدغ ــواده ب خان

پــس دیــدگاه خــود را بــرای مواقعــی کــه اینترنــت نیســت تغییــر دهیــد تــا از شــرایط 

کنونــی لــذت ببریــد.
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مــا در ایــن آمــوزش بــه 3 کار پولســاز پرداختیــم کــه یقیــن دارم انجــام ایــن کار هــا 

یقینــا کســب و کار شــما را پولســاز خواهــد کــرد.


