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فناوری اطالعات

کسب و کار اینترنتی-اولجلسه 
Internet Business

93-94دومنیمسال 

مصطفی جهانگیر
www.mjahangir.ir

mjahangir@varastegan.ac.ir

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
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کسب و کار اینترنتی چیست؟
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در کسب و کار اینترنتی، 
درآمدزایی به صورت حرفه ای و 

رت تخصصی از طریق اینترنت صو
.می پذیرد

ک کسب و کار اینترنتی همانند ی
ت شغل می باشد که به دانش، مهار

.و تجربه نیاز دارد

کسب و کار اینترنتی چیست؟
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کسب و کارهای اینترنتی موفق 
خارجی
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۳۴/۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ساالنه 
دالر۱۰۸۴دالر، هر ثانیه 

آمازون سایتی که در 
افتتاح شده ۱۹۹۴سال 

.است

۳۴۰۰۰هم اکنون حدود 
نفر کارمند در سراسر 

.دنیا دارد

هنوز هم با اختالف 
ن خیلی زیاد پردرآمدتری
.فروشنده آنالین است

ا معموال هر نوع کاالیی ر
که بخواهید می توانید
.در آمازون پیدا کنید

آمازون
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دالر۹۲۹دالر، هر ثانیه ۲۹/۳۲۱/۰۰۰/۰۰۰ساالنه 

ازد و گوگل دوست دارد در کار همه دخالت کند؛ شبکه اجتماعی برپا می کند، سیستم عامل می س
.  با برند خودش سخت افزارهای رایانه ای و الکترونیکی عرضه می کند

.درصد خیلی زیادی از درآمد گوگل، از موتور جست و جوی این سایت به دست می آید

.پس از آن، از راه تبلیغات گوناگون در سایت های زیرمجموعه اش

گوگل
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دالر۲۹۰دالر، هر ثانیه ۹/۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ساالنه 

.  ایجاد شد« پی یر امیدیار»توسط ۱۹۹۵در سال  eBayسایت 

ما به در این سایت، هر کس می تواند کاالهای نو یا دست دوم یا محصوالت تولیدی خود را مستقی
.خریداران نهایی عرضه کند و به فروش برساند

.این سایت با اختالف بسیار زیاد، بزرگترین حراجی آنالین جهان شناخته می شود

eBay
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۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ساالنه 
دالر۶۳دالر، هر ثانیه 

فیس بوک در سال 
.افتتاح شد۲۰۰۴

مارک زاکربرگ، صاحب 
ن  فیس بوک، اکنون جوا

.تترین میلیاردر دنیاس

درصد ۸۰بیش از 
درآمد فیس بوک از راه 

.تبلیغات است

بوکفیس 
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کسب و کارهای اینترنتی موفق 
داخلی
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آقای خوشخوراک آسیا 
(http://www.mrtaster.com)
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داشتهاختیاردرودسترسدرجاهمهتوانیدمیرایادداشتهایتانوخاطراتسایتاینبا

.باشید

هخاطرازجالبیحستصاویرومکانیوزمانیاطالعاتدقیقدرجباخالقانهاستارتاپاین

.دهدمیشمابهنویسی

(www.31shab.ir)سی و یک شب 
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اختیاردردانلودبرایراجهانروزهایمجلهازکلکسیونیهایمجلهجالبوخوبسایت

.دارد

http://majaleha.ir
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گروهی نت برگ، سایت تخفیف و خرید 
(http://netbarg.com)
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ستاایراندرالکترونیککاالهایفروشسایتوبپرفروشترینومعروفترینکاالدیجی.

وفقمازیکیاستایرانپربینندهسایتدهمینحاضرحالدرالکساآماربنابرکهسایتاین

.استفارسیآنالینفروشگاههایبهترینوترین

(www.digikala.ir)دیجی کاال 
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ی چگونه از طریق کسب و کار اینترنت
کسب درآمد کنیم؟
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www.mjahangir.ir
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نکات مهم برای راه اندازی کسب و  
کار اینترنتی
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.قبل از ارائه محصول یا خدمت بازار آن را پیدا نمایید▪

.به محیط خارجی خود نیز فکر کنید▪

.به دنبال فرصتهای ساده باشید

.به دنبال کمبودها بگردید

.امکان خرید توسط کارتهای اعتباری را در سایت خود قرار دهید

.فرصت ارائه بازخورد برای کاربران سایتتان را فراهم کنید

.یک گارانتی بی قید و شرط را پیشنهاد دهید▪

.همواره یک بانک اطالعات شخصی از مشتریان خود داشته باشید▪

.به دنبال تبادل لینک باشید▪

.پس از گسترش سیستم، برای تبلیغات پول بپردازید▪

ینکات مهم برای راه اندازی کسب و کار اینترنت
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.اطالعات ویدئویی درباره کاالهای خود تهیه کنید

.در سایت خود بخش عضویت نیز قرار دهید▪

.کسب و کارهای اینترنتی مانند هر زمینه کاری دیگر به عالقه، پشتکار و دانش نیاز دارد

.  دارندبسیاری از افراد کسب و کار اینترنتی را به عنوان راهی برای درآمد سریع و نامحدود می پن

.گرچه درآمد نامحدود در اینترنت غیر ممکن نیست اما سریع بودن آن بسیار نادر خواهد بود

ینکات مهم برای راه اندازی کسب و کار اینترنت


