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امیر رضا دهقان مدیر عامل کمپانی کاراستارتر است. اورا عموماً به 
عنوان یکی از موفق ترین نمونه های بازاریابان ایمیلی و دیجیتال 

اپیدمیک می شناسند. 
تخصص های او شامل عرضه ی محصوالت سودآور، ساختن 

قیف فروش برعکس، بازاریابی مقاله ای ، بهینه سازی موتورهای 
جستجو، افیلیت مارکتینگ و مشاوره مدیریت کسب و کار 

میباشد. 
 Asian Awards او را به عنوان یکی از 3 کارآفرین برتر زیر 

 Big 30سال کاندید کرد. او در سال 2014  مدیر عامل کمپانی
Business انگلستان شد. 2 بار در لیست سریع ترین رشد 

کمپانی های اروپایی قرار گرفته است. او در مرکز جهانی برندهای 
نوآور  )IB( موفق شد جایزه برترین برندهای نوآور را به کمپانی 

های معتبر اروپایی اهدا کند و مدیر عامل کلینول او را کارآفرین 
سال نامید. 

کسب و کار دیجیتال اپیدمیک او در فروش، بیش از 20 میلیارد 
در سال ایجاد کرده است.  همچینین در بیش از 100 میلیارد 
فروش محصوالت آنالین کمک کرده است. )شامل محصوالت 

خود، و محصوالت مشتریانش( 
امروز، امیر رضا دهقان به مردم آموزش می دهد که چطور کسب 

و کار آنالین خودشان را بر اساس عالقه شان بسازند. سپس او آنها 
را به سمت فرآیند مرحله به مرحله خودش راهنمایی می کند تا 
سود را حداکثر کرده و درآمد خود را افزایش دهند. او به بیش از 
250،000 دانشپذیر در سراسر ایران آموزش داده است. خیلی از 
آنها به طرز شگفت انگیزی موفق شده اند و تبدیل به متخصصان 

صنایع خودشان گشته اند. 

دربـاره امیررضـا دهقـان
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زندگی  بهترین  به سمت  را  اولین قدم  تا  آماده هستید  آیا 
ممکن خود بردارید؟

سیزده سال پیش دقیقًا همین جایی بودم که حاال شما ایستاده اید. 
من مشتاق بودم. من مصمم بودم. 

و برای یک تغییر بزرگ آماده بودم. 

اما نمی خواستم فقط کنترل زندگی ام را به دست بگیرم...
می خواستم »نام نکو« از خود به جا بگذارم و تحولی عظیم در زندگی هزاران نفر به وجود بیاورم. 

شبیه به یک رویای دست نیافتنی بود؛ خصوصاً به این دلیل که فقط 100 هزار تومان در کیفم پول داشتم و هیچ گونه تجربه و دانش 

تکنیکی نداشتم. 

آنچه  و  رویایم  به  رسیدن  برای  که:  بود  این  می دانستم  که  چیزی  تنها 
می خواستم با آن دنیا را تغییر دهم، باید نیروی کارآفرینی درونی ام را که در 

حال منفجر شدن بود، آزاد می کردم. 
من هیچ ایده درستی از آنچه انجام می دادم نداشتم. حتی هیچ فرمولی، سیستم یا اصولی برای خود در نظر نگرفته بودم. 

پس چه کاری انجام دادم؟ روزانه 14 ساعت در اینترنت جستجو کردم و از هر کسی که می شناختم، درباره یک ایده کارآمد سوال 

می کردم.  

در همان زمان روزنه ای از امید پیدا کردم... گرچه یک امید واهی بود، من قربانی تبلیغات آنالین و برنامه های یک شبه پولدار شدن 

شده بودم.

اتفاق اجتناب ناپذیر افتاد : ایده ها را یکی پس از دیگری امتحان می کردم ...و با شکست مواجه می شدم. 

این ماجرا به مدت 18 ماه ادامه پیدا کرد.

کامال مشخص بود که درباره اصول کسب درآمد آنالین و راه اندازی کسب وکار خودم چیزی نمی دانستم؛ اما به تالش خودم ادامه دادم. 

من فقط 100 هزار تومان به نامم بود و می خواستم کار بزرگی انجام دهم و آن طور که می خواهم زندگی کنم.

 البته این یک کار خیلی بزرگ بود!

اما باالخره رویاهایم به واقعیت تبدیل شد. البته نه از روی شانس و اقبال.
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بلکه با پشتکار طاقت فرسا و ازخودگذشتگی فراوان
در نهایت اصول و روش مرحله به مرحله موفقیت را کشف کردم.

10 سال تالش کردم و در این مدت به واسطه اصولی که کشف کردم، برای فروش مشارکتی محصوالت دیجیتالی به ارزش 20 میلیارد 

تومان کمک کرده ام - خصوصاً، محصوالت اطالعاتی و فیزیکی .

اگر 10 سال پیش شما به من می گفتید که قصد دارید 10 میلیارد تومان در سال از یک کسب وکار بسازید - چیزی شبیه به سادگی 

عرضه دیجیتال - من می خندیدم.

سپس می گفتم که »عرضه دیجیتالی دیگر چه کوفتی است؟«
این حرف را باور کنید یا نه، در آغاز هیچ ایده ای برای راه اندازی کسب وکار آنالین نداشتم. به دنبال آگهی استخدام و کارمندی در 

شرکت های مختلف می گشتم تا بتوانم در آنجا کسب وکارم را شروع کنم. حتی مدتی به دنبال خرید جواز یا مغازه ای بودم که بتوانم 

در آنجا کسب وکار خودم را شروع کنم. در حالی که کاماًل مضحک بود، زیرا من هیچ پول و سرمایه ای نداشتم. چندین هفته کلمات 

کلیدی را در گوگل جستجو کردم و در نهایت به چیزی به نام »بازاریابی اینترنتی« رسیدم. درک این جمله برای من خیلی سخت 

بود که بتوانم در خانه و پشت کامپیوتر بنشینم و کسب درآمد کنم. 

اگر این ایده درست از آب درمی آمد، خیلی عالی به نظر می رسید. 

از طریق  هزار دالر  چندین  که  کسانی  درباره  کردم  برخورد  زیادی  های  فروم  به  اینترنت  در  طی جستجوهایم 

اینترنت درآمد داشته اند.
این افراد ثروتمند اینترنتی همانند من و شما بودند. آنها این اصول را رعایت کرده بودند. آنها این توانایی را داشتند. در خانه پشت 

کامپیوتر بنشینند.  از اینترنت. پول بسیار زیادی را بدست آورند.

 در اینجا این سوال برای شما پیش می آید که آیا افراد معمولی هم می توانند مانند آنها کسب درآمد کنند؟ چطور؟ چگونه؟ 

خیلی ساده : آنها بازاریابی اطالعات و ابتکارات آنالین انجام می دهند.
از بازنگری اصولی که جمع آوری کرده بودم بسیار شگفت زده می شدم و با مرور دوباره آنها احساس کسی را داشتم که یک گنج 

پنهان را کشف کرده است. به سرعت شروع به رویاپردازی درباره میلیاردها تومان پول و ثروت کردم و با این رویاها برای مدتی، بسیار 

خوشحال شدم. در نهایت تمام ریزه کاری های این اصول را به دست آوردم و می دانستم که دقیقا چه می خواهم.
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اما زندگی من به هیچ وجه یک  شبه گل و بلبل نشد و این جمالت و رویاها هیچ 
کاری برای من نکردند. 

چرا؟ زیرا من هیچ سیستم مرحله ایی و اصول درست و مشخصی نداشتم. در پیدا کردن فرآیند این کسب وکار کاماًل گیج شده بودم. 

و به جای اینکه اوضاع بهتر شود، هر روز بدتر می شد. 

برای مدت ها بدون هیچ مسیری فقط به بیراهه می رفتم و کسی را برای کمک گرفتن پیدا نمی کردم. 

در حقیقت، 18 ماه طول کشید تا فقط اولین تومان آنالینم را به دست بیاورم.
بله درسته.

548 روز. 

برای یک.

تومان.

ناقابل.

اما همان اولین تومان کامال زندگیم را تغییر داد.
در اینجا اعالم می کنم که شما می توانید راحت تر و در زمان کمتری اولین خود را به دست آورید، زیرا آن رنجی که من کشیدم تا آن 

اصول اولین تومان خودم را کسب کنم مرا تبدیل به یک مشاور عالی برای تمام ایرانیان کرد.

من همه راه های ممکن برای این مدل کسب وکار را امتحان کردم. سال های طوالنی برای ساخت و آموزش این سیستم سپری کرده ام، 

حاال ساده ترین روش راه اندازی کسب وکار آنالین تان را تهیه کرده ام.

چطور می توانید این کار را انجام دهید؟
جمع آوری اطالعات و عالیقتان به یک دوره ساده آنالین، با استفاده از یک فرمول و اصول مرحله به مرحله.   .1

عرضه، تکثیر و اپیدمی خالقیت و توانمندی های شما به روش آنالین، جایی که حق کپی و %100   .2
پول سازی آن برای شما باشد.

یک مدل بازاریابی ساده را دنبال کنید تا به فروش، عایدی و درآمد برسید.  .3
و حاال شما به مرحله ای رسیده اید که آن را دیجیتال اپیدمیک )فراگیری و همه گیری 

دیجیتال( می نامم.

http://www.karstarter.ir


6

#B.o.r.o w w w . k a r s t a r t e r . i r wتمـامی حقوق محفوظ است .  w w . k a r s t a r t e r . i r تمـامی حقوق محفوظ است . 

دیجیتال اپیدمیک تا حد زیادی مسئول 20 میلیارد تومان محصولی است که من کمک کرده ام آنالین به فروش برسد ) شامل 

محصوالت خودم، محصوالت مشارکتی و محصوالت مشتری (. این همان دلیلی بود که افتخار پیدا کنم 250000 دانش پذیر را در 

سراسر ایران آموزش دهم. اما من تنها کسی نیستم که این کار را انجام می دهم.دیجیتال اپیدمیک یک صنعت مولتی میلیارد تومانی 

است.

من ) با اصول - این - مدل کسب و کاری ( به شرکت ها در فروش و بازاریابی و رساندنشان به حداکثر سود ممکن یاری رسانده  ام. باید 

بگویم این روش تا به حال میلیاردها تومان به مدیران شرکت های مختلف و استارت آپی ها کمک کرده است.

  Asian Awards - این مدل کسب وکار آنالین مرا به به یک بازاریاب بین المللی تبدیل کرد. همین روش باعث شد جایزه ویژه

- را دریافت کنم و در ضمن از تعداد بی شماری از شرکت های تحقیقاتی یادبود دریافت کردم.

با کمپانی من )هلدینگ بهسان( آشنا شده  تا به حال اسمش به گوش شما خورده  برندی که معتبر است و  در حقیقت هر 

است. من تمام این افتخارات خودم را مدیون این روش هستم؛ باعث شده از طریق مشاوران در 95% از کمپانی های معتبر خاورمیانه 

پیاده سازی شود.
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با وجود همه موفقیت های من به اطراف خود نگاه کنید. دیجیتال اپیدمیک روشی است که تقریباً همه افراد می توانند با آن شروع به 

خواندن و یادگیری و رشد کنند.

 من امیررضا دهقان هستم، یک کارآفرین جوان، من در مشاوره مالی و برندینگ بیش از 100 مدیر ناب کشور عزیزمان ایران کمک 

کرده ام. طی این مدت همکاری های متفاوتی در حوزه سیستم های مدیریت مالی و نوآوری برندهای معتبر کشورم؛ ازجمله بانک 

اقتصاد نوین، بانک پاسارگاد، بانک آینده، زرماکارون، استیل البرز، بیمه رازی، سیندژ، یزد گل، گروه گلبرگ بهاران، 
گروه گلستان، ایران خودرو، فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی، هاکوپیان، صحت، صنایع غذایی بهروز، ب آ، یزد 

تایر و... داشته ام.
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به نوعی در جهت شکوفایی و پرسنال برندینگ اشخاص برای کسب جایزه های بین المللی در سطح آسیا و اروپا نقش اساسی داشته ام، 

بسیاری از مدیران ایرانی به واسطه نمایش در سطح جهان از طریق من در عرصه های داخلی و بین المللی درخشیده اند.آنها بیالن 

مالی و اقتصادی چشمگیری داشته اند.

بیش از 2000 موسسه کوچک و بزرگ از طریق مجموعه من مورد بازرسی سیستم مدیریتی قرار گرفته اند و آنها را در راستای 

از طریق  نوآوری  مدیریت  به روز  و سیستم های  بهداشت شغلی  و  ایمنی  زیست محیطی،  مدیریت کیفیت،  پیاده سازی سیستم های 

مدیران، افراد برجسته و تحصیل کرده در دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی که همه به نوعی ممیزان من هستند، ارزیابی کرده ام. 

در نهایت حداکثر پول سازی ممکن را برای این سازمان ها به ارمغان آورده است.

ایجاد فرصت های شغلی برای هزاران نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، برگزاری همایش ها و سمینارهایی در حوزه های مختلف 

کسب وکار و کارآفرینی و سهیم بودن در سرمایه گذاری های مختلف با بخش های تولیدی، خدماتی و بازرگانی ازجمله فعالیت های 

www.Behsan.co )هلدینگ بهسان( است. در بیش از 500 پروژه استارت آپی به عنوان مربی و مشاور کمک کرده و 

به عنوان مشاور پروژه در بخش های خبری شبکه های معتبر حضور داشته ام.
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قیمت تمام شده هر مشاوره شخصی، مالی و برندینگ من 100 میلیون تومان است. برای این منظور )مشاوره-مدیریتی-کیفیتی( با 

30 شرکت معتبر طرف قرارداد هستم.جوایز حرفه ای و متعددی را نیز در حوزه های مختلف به کارآفرینان برتر کشورم اهدا کرده ام. 

رابطه بی نظیری با پدر و مادرم، دوستان و آشنایان و همکارانم دارم و راز سالمت، شادی و آرامش درونی را به درستی می دانم. با 

بازرگانان اقتصادی، کارآفرینان و مدیران برتر ایران همنشین هستم. همین طور با ستاره های تلویزیون، موسیقی، نویسندگان مشهور و 

بهترین استادان و ورزشکاران حرفه ای و فوق ستاره های عرصه فروش گفتگو کرده ام. مربی خصوصی دارم و هر روز ساعتی را به ورزش 

اختصاص می دهم، در پاییز و زمستان در منطقه دیزین اقامت دارم و اسکی ورزش مورد عالقه ام است. سفرهای متعددی به نقاط 

مختلف دنیا و کشورم داشته ام و ایران را بهترین مکان دنیا برای سرمایه گذاری می دانم. از بین شهرهاي ایران تنها شهري که آرامش 

خاصي به من مي دهد مشهد است و هر گاه از دغدغه هاي زندگي خسته مي شوم به ضامن آهو پناه مي برم. تعطیالتم را در بهترین 

هتل ها سپری کرده و خالصه اینکه از این موهبت زندگی که نصیبم شده نهایت لذت را می برم.

http://www.karstarter.ir
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فارق از موفقیت چشم گیر خودم، فقط نگاهی به اطراف بیندازید.دیجیتال اپیدمیک حاال یک روش است که همه درباره آن می 

خوانند، یاد می گیرند و رشد می کنند.

اشتباه نکنید! 

زیرا دنیای شگفت انگیز دیجیتال اپیدمیک بلیط شما برای راه اندازی و گسترش کسب و کار - زندگی- رویاهای شماست.

 حاال می دانید چرا؟
شما در عالیق خود غرق شده اید. هر روز بیشتر می خواهید آنچه دوست دارید، انجام دهید.  -1

با کسب وکار پول ساز خود می توانید، به آزادی غیر قابل باور برسید. مدیرعامل خودتان باشید، هر زمان که دوست داشتید،   -2

کار کنید، و وقت بیشتری را با خانواده خود سپری کنید.

هیچ گونه محدودیتی در درآمد و گسترش کسب و کار شما وجود ندارد، هر اندازه که بخواهید می توانید رشد   -3

کنید ! 

دقیقاً برعکس 13 سال پیش که من شروع کردم،  شما از همین حاال می توانید پرقدرت شروع به کار کنید. زیرا هر آنچه نیاز دارید 

همین حاال موجود است...و در این باره می خواهم دست در دستان شما بگذارم. 

اما من موقعی که شروع کردم هیچ اطالعاتی نداشتم و کسی کمکم نکرد.

به رویاهایتان جامه عمل  راه اندازی کنید و  را  به اشتراک می گذارم که چگونه می توانید کسب وکار خود  با شما  بعد  در صفحات 

بپوشانید.

پس همین حاال یک شروع شگفت انگیز داشته باشید.
امیررضا دهقان )مستر کاراستارتر ایران(

http://www.karstarter.ir
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مقدمه:
چرا مردم ایران به این کتاب و دانستن این اصول نیاز دارند

شما مردم عزیز کشورم به دانستن این اصول نیاز دارید، زیرا خاص هستید. 
اغفالتان نمی کنم. 

زیرا به راستی شما بی نظیر هستید.  

گنجینه ای از دانش همین حاال در درون شماست که فقط به شما اختصاص دارد.

شما مهارت و تجاربی دارید که همه دنیا در انتظار یادگیری آن هستند. 
شاید دانش تخصصی شما، عالیق شما باشد.

یا شاید سرگرمی هایتان. 

یا شاید فقط چیزی که در آن تخصص دارید و سال ها در آن تجربه کاری دارید. آن می تواند هر چیز باشد. مانند کارهای دست ساز، 

یک ورزش،  یا هر روش بهتر انجام دادن هر کاری.

حاال اگر من هیچ عالقه، سرگرمی یا تجربه ای نداشته باشم چکار باید بکنم؟
این غیر ممکن است. هرکسی در این دنیا دانش و تجربه ای دارد که بتواند با آن به هزاران نفر دیگر کمک کند.

قول می دهم با چشمان باز به راهتان ادامه می دهید و کسب وکاری را که دوست دارید، بسازید.

http://www.karstarter.ir
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تنها هدف من این است که مدل کسب وکاری ) تغییر دهنده زندگی ( را به شما بیاموزم، چشمانتان را باز کنید، به شما فرصتی 

شگفت انگیز نشان می دهم تا با من و تیم کاری ام شروع به کار کنید!

این مطالب واقعًا برای شما اهمیت دارد - و برای دیگران. 
دیجیتال اپیدمیک )بازاریابی اطالعات - ابتکارات و عرضه محصول به صورت دیجیتال( چیزی فراتر از کسب یک درآمد عالی برای 

شماست. 

دانش خاص شما - و حضور در این آموزش -  به افراد بیشماری کمک خواهد کرد. شاید حتی صدها هزار زندگی.

این شانس شماست تا یک میراث قیمتی از خود به جا گذارید. 
این شانس شماست تا زندگی خود را تغییر دهید،  دنیا را تغییر دهید،  استقالل مالی آینده را بسازید. 

اگر من توانستم این کار را انجام دهم، پس حاال شما هم می توانید.
من هرگز چیزی فراتر از آنچه شما هستید نبودم. حتی در شرکت های بزرگ به عنوان مدیر اجرایی کار نمی کردم. یا مال و اموال 

خاصی به ارث نبرده ام.

بلکه فقط یک چیز بسیار ارزشمندتر دارم: عشق و عالقه.

من هر چیزی را که مربوط به کارآفرینی باشد، 

دوست دارم و با آن زندگی کرده و با آن نفس 

کشیده ام. تفکر من هیچ گاه خاموش نمی شود.

 من طوری به یک کسب وکار نگاه می کنم که 

یک هنرمند به یک اثر هنری خیره می شود. این 

تنها استعداد من است که به صورت یک وسوسه 

فکری در ذهنم فعال است.

زندگی من سراسر کارآفرینی بوده، ساعت ها آرام در جایی می نشستم و به این فکر می کردم که چه کار جدیدی می توانم خلق کنم 

که تا به حال کسی به آن فکر نکرده است.

تا کسب وکار خود را راه اندازی کنند و  از عالیق و تجربیاتم تشکر می کنم، زیرا توانسته ام به هزاران دانش پذیر کمک کنم  اکنون 

زندگی شان را تحت کنترل درآورند. 

من صادقانه اعتقاد دارم چیزهایی که حاال به شما آموزش می دهم، حتی بسیار فراتر از مدارک دانشگاهی است.اینها با تجارب کاری 

به  مربوط  که  را  چیزی  هر  من 
کارآفرینی باشد، دوست دارم و 
با آن زندگی کرده و با آن نفس 

کشیده ام. تفکر من هیچ گاه خاموش نمی شود.

http://www.karstarter.ir
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و با آزمون و خطا بدست آمده است ! همان اشتباهاتی که به شما کمک می کنم از آنها بر حذر باشید.

http://www.karstarter.ir
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اما بهترین قسمت ؟
کسب وکار دیجیتال اپیدمیک خود را سریع تر، بهتر و موثر تر از آنچه قباًل بوده راه اندازی کنید. 

جداً. همین حاال بهترین زمان برای راه اندازی کسب وکار اطالعاتی و خالقانه شما و عرضه محصول مورد عالقه تان با استفاده از این 

اصول است.  دیجیتال اپیدمیک، همان طور که از اسمش پیداست، #1 کسب و کاری است که مانند بمب در سراسر دنیا به صدا 

درمی آید - حاال همه از آن متحیر هستند.

بنابراین چرا افراد بیشتری در دنیا این کار را انجام نمی دهند؟ 
پاسخ بسیار ساده است. زیرا آنها در مورد وجود چنین مدل کسب وکاری چیزی نشنیده اند، و از وجود آن بی خبر هستند. من وقتی با 

این اپیدمرها و توسعه دهندگان برخورد می کنم واقعاً شوکه می شوم.

تنها یک سوال از آنها می پرسم و آن این است: آیا می دانید حاال به راحتی می توانید اطالعات و دانسته ها و توانایی هایتان 
را به صورت آنالین بازاریابی کنید و به درآمد بسیار خوبی دست پیدا کنید ) هرجایی - از 100 هزار - تا میلیاردها تومان ( ؟ 

http://www.karstarter.ir
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آیا باورتان می شود؟
حتی در بین کسانی که در کسب وکار تولید محتوا هستند، بیش از 62% آنها هیچ دانشی از این مدل کسب وکار ندارند. فقط 16% از 

این افراد می گویند که می توانند درآمدی 6 کاراکتری یا بیشتر به دست آورند. اما من می توانم بگویم که حاال اکثر این افراد از مزایای 

این واقعیت بی اطالع هستند.

دیجیتال اپیدمیک میلیاردها تومان در فروش ساالنه درآمد زایی دارد و در حقیقت مدل کسب وکار دیجیتال اپیدمیک حاال 

بیشترین رشد را از آن خود کرده است.
1# روشی سریع برای تبدیل کردن توانمندی ات به یک کسب و کار دائمی پیدا کرده ای تا زندگی رویایی خود را بسازی.

- ماموریت واقعی من -
ماموریت من این است که + 1،000 فراگیر دیجیتالی آموزش دهم.

این  +  1،000 نفر  قادر خواهند بود آینده مالی دلخواهشان را بسازند و همچنین به کشور عزیزمان و مردم خوبمان 

خدمتی بزرگ ارائه کنند و دنیا را تغییر دهند و آن را به جایی بهتر برای زندگی کردن تبدیل کنند.

آیا دوست داری یکی از این 1،000 نفر باشی؟

http://www.karstarter.ir
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تنها چیزی که نیاز دارید، این است که باید عالقه داشته باشید تا زندگی خود را تغییر دهید، مشتاق باشید به افراد دیگر در سراسر 

دنیا کمک کنید.

اگر شما آماده هستید که شروع کنید، قصد دارم داستان خود را با شما به اشتراک بگذارم. می خواهم هر مرحله اي که نیاز 

دارید تا کسب وکار خود را شروع کنید به شما بدهم.
شما می توانید همه این مراحل را به تنهایی انجام دهید و من هم اینجا هستم که در طول این فرآیند کمکتان کنم.

 شروع کنیم :
قبل از شروع، باید درباره یک موضوع توافق کنیم...

اگرچه اعتقاد دارم که دیجیتال اپیدمیک به بسیاري از دانش پذیران من کمک کرده تا مقدار زیادی پول به دست آورند، اما باید 

بدانید که هرگز راهی مطلق برای ثروتمند شدن وجود ندارد. و بستگی به روش اجرایی شما دارد که از دیجیتال اپیدمیک چگونه 

استفاده کنید.

در واقع برنامه های یک  شبه پولدار شدن به هیچ وجه وجود خارجی ندارند.
این موضوع را براي دالیل محکمه پسند و قانوني، به شما نمي گویم.

این را به شما نمي گویم به این دلیل که کار درستي است که مي توانید انجام دهید.
این را به شما نمي گویم به این دلیل که برایم اهمیت دارد - من و شما مثل هم هستیم.

چون من هم در جایگاه شما بودم و بعضاً بسیار با این برنامه ها گمراه شده ام. البته در این نوع کسب وکار هم شما باید به سختي و با 

پشتکار زیاد کار کنید و بدون این دو نکته در هیچ راهي موفق نخواهید شد. پس مي توان گفت در هر راهي که قدم مي گذارید باید 

تالش کنید تا به موفقیت برسید.در واقع، این زمان بر است.شما باید این را درست انجام دهید و یا مطمئن شوید که کسب و کاري 

که بوجود مي آورید درجه یک است و یک ارزش واقعي به دنیاي آنالین اضافه مي کند.

مي توانم هزاران مثال به شما نشان دهم. مي توانم صدها داستان به شما بگویم. حتي مي توانم دهها دلیل براي این درآمد به شما 

نشان بدهم. این کار را خواهم کرد.

http://www.karstarter.ir
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اما اینها درباره کسانی است که اقدام می کنند.
نمونه کاراستارتری هایی که در این کتاب می خوانید، 

بیانگر این است که آنها هر آنچه آموخته اند را عملی 

کرده اند. و هیچ گاه با موانع کوچک متوقف نشده اند. 

آنها هم روزهای خوبی داشته اند و هم روزهای بدی 

را در زندگی تجربه کرده اند.

هیچ     ضمانتي      وجود     ندارد.     هرگز 

وجود ندارد. 

فقط به یاد داشته باشید که من و تیم کاری ام همواره پشتیبان شما هستیم و در کنار شما کار می کنیم. تا زمانی که طبق مراحل 

این سیستم عمل می کنید، هیچ چیز نمی تواند شما را متوقف کند.

خود را آماده کنید تا این اصول را بیاموزید و بتوانید اقدام کنید. تا به جایگاهی که در زندگی دوست دارید، 
برسید. 

همین حاال آماده شوید که اقدام کنید.

هایی  کاراستارتری  نمونه 
که در این کتاب می خوانید، 
آنچه  هر  آنها  که  است  این  بیانگر 

آموخته اند را عملی کرده اند.

http://www.karstarter.ir
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کــاراسـتـارتـری 
خانم الهــام پازوکیان

تـفـاوت در سـیستم اسـت.
به عنوان یک مادر تنها با سه فرزند، زندگی خانم پازوکیان به طور کلی از حالت تعادل خارج شده بود. 
ایشان برای این که بتوانند از نظر مالی خانواده خود را حمایت کنند، مجبور بودند اکثر زمان گرانبهای خود 
را به کار اختصاص دهند. ایشان یک هدف معمول داشتند: این که بتوانند بیشتر با بچه های خود وقت 

بگذرانند، کمتر کار کنند، و این که از پس مخارج بر بیایند. 
کاش می توانستم بگویم که من دیجیتال اپیدمیک را به ایشان معرفی کردم؛ ولی اصاًل این طور نبود. ایشان 
به شخصه در حوزه " پیشرفت شخصی "متخصص بودند و به مدت 9 سال بود که محصول اطالعاتی تولید 

می کردند.
از طریق دیجیتال اپیدمیک، ایشان توانستند درآمد و آزادی مورد نظر خود را به دست آورند. ایشان باالخره 
توانستند به جای این که زندگی خود را وقف کار کنند، یک کسب و کار متناسب با زندگی خود پیدا کنند. 

خانم پازوکیان حتی توانستند سه فرزند خود را در دبیرستان های غیر انتفاعی برتر ثبت نام کنند. 
ولی  ایشان خواستار آزادی و فرصت های بیشتر بودند. به همین دلیل امسال به ما ملحق شدند. ایشان 
برای تولید و بازاریابی یک محصول در دیجیتال اپیدمیک سیستم ثابت شده مرا دنبال کردند، 

کسب و کار ایشان بین 400 تا 500 % رشد کرد!
به مدت 9 سال تمام،  خانم پازوکیان در حال تولید و بازاریابی یک محصول دیجیتالی با کیفیت بودند. از 

وقتی که سیستم مرا پیدا کردند، فروش ایشان خیره کننده بود. 

http://www.karstarter.ir
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فصل اول : سفر پر رمز و راز من
چگونه 100 هزار تومان پول، به رشد یک مدل کسب و کار 100 میلیارد تومانی 

رسید؟
هنگامی که من این سفر را با افراد دیگر در میان می گذارم، فک و چشمان آنها از تعجب باز می ماند.

نه به خاطر اینکه من یک ابرانسان نابغه هستم و توانسته ام این اصول را کشف کنم، بلکه به این دلیل که من تنها روش پیش بینی شده 

موفقیت آنالین را در اختیار دارم و مراحلي که در سفرم استفاده کرده ام به راحتی می توانند کپی شوند و توسط هر فرد و کاراکتر 

دیگری به انجام برسند. 

در واقع، شده اند. هزاران بار.. 
به همین دلیل حاال امروز این مطالب را با شما به اشتراک می گذارم. می توانید در این راه قدم گذاشته و با آموزش هایي که به شما 

مي دهم مي توانید سفر پر رمز و راز خود را شروع کنید و از همین لحظه وارد گود شوید.

سفر من از کجا آغاز شد
100 هزار تومان در جیبم داشتم.

هزار  فقط 100  که  بود  دیروز  همین  که  انگار 

تومان به نامم بود. 

من کارهای معمولی انجام می دادم و به سختی 

داشتم  آرزو  و  می خواندم  درس  دانشگاه  در 

ادامه  زندگی ام  به  بتوانم  و  شوم  فارغ التحصیل 

دهم تا اینکه بعد از گذشت زمان زیادی بتوانم 

پول پس انداز کنم و شاید به زندگی راحتی برسم. 

مشکل اینجا بود که این مسیر اصاًل خوشایند من نبود و این افکار به هیچ وجه راضی ام نمی کرد و من خیلی خیلی بیشتر از اینها 

می خواستم.

مدام با خودم تکرار می کردم که »من باید بیشتر درآمد داشته باشم« تا این تفکر که »کمتر خرج کنم«.

انگار که همین دیروز بود 
تومان  هزار  فقط 100  که 

به نامم بود.
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از همان زمان بچگی تفکرات کارآفرینانه داشتم. همیشه می خواستم بتوانم تقدیر خودم را خودم رقم 
بزنم. 

حتی زمانی که یک جوان ساده بودم، آرزو داشتم که "مدیرعامل خودم باشم." 

همیشه این جمله را برای دیگران تکرار می کردم. به همین دلیل من نمی خواستم که فقط تبدیل به یک فرد و کاراکتر ثروتمند و 

پولدار شوم. بلکه آرزو داشتم یک کارآفرین باشم تا بتوانم به افراد زیادی کمک کنم. به نظر من،  بهترین راه برای کمک به دیگران، 

کارآفرین بودن است.

مشکل این بود که هیچ تجربه و دانشی نداشتم و کسی نبود کمکم کند تا بتوانم رئیس خودم باشم. قبل از ورود به دانشگاه کارهای 

زیادی را تجربه کردم، کارهایی که بیشترشان با روحیه و عالیق من سازگاری نداشت؛ مثل اپراتوری، بازاریابی، ویزیتوری، دفترداری، 

تسهیلداری و... .

هرگز فراموش نخواهم کرد زمانی که در یکی از کارگاه  های وابسته به ایران خودرو مشغول به کار شده بودم. هر روز 5 صبح از وسط 

شهر به سمت کیلومتر 15 جاده قدیم )فتح( با اتوبوس راه می افتادم تا ساعت 7 شروع به کار کنم. در قسمتی از مسیر که گاه پیاده از 

آن می گذشتم هر روز دعا می کردم ماشینی از آنجا عبور کند و من را هم همراه خود ببرد. در آن مسیر هر روز با سگ ها و حتی روباه 

روبه رو می شدم و از خود می پرسیدم »چرا حاال من باید اینجا کار کنم؟«

گاه یک جمله مسیر زندگی تان را تغییر می دهد!
من با انبوهی از دغدغه های فکری و مادی و بدون هیچ حمایت مالی از سوی خانواده، تعارض های درونی متعددی داشتم. نیازمند 

حمایت و راهنمایی بودم و می خواستم کسی پیدا شود و به من بگوید حاال در مسیر اصلی زندگی و موفقیت قرار دارم یا نه؟

هر روزم با این دغدغه ها پشت دستگاه CNC می گذشت.کم کم توجه مدیر آن کارگاه به من جلب شده بود و این غیرعادی نبود. من 

نسبت به تمام کارگران آن مجموعه از نظر تحصیلی و اجتماعی جایگاه باالتری داشتم و این دلیلی شد که تعامل مدیر کارگاه با من 

بیشتر شود. بعد از مدتی در آنجا تقریبا همه کار انجام می دادم و نقش آچار فرانسه مجموعه را داشتم، دفتردار، اپراتور، انباردار، کنترل 

کیفیت و از این قبیل فعالیت ها، اما همچنان دست - مزد من براساس اپراتوری محاسبه می شد!؟

آیا حقوق من در آن دوران حدود 100 هزار تومان بود! خیلی ناراحت بودم و از اینکه مدیرم فرقی بین مجموعه فعالیت هایم و اپراتوری 

قائل نمی شد، ناراحت تر!

البته من همیشه در عین بی پولی و مشکالت فراوان به وجهه کاری اهمیت زیادی می دادم و مدام به خودم می گفتم: »مدتی تحمل 

کن، بعد از اینجا خالص میشی«. 

http://www.karstarter.ir
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هیچ وقت نپذیرفتم که جایگاهم در این حد است، همیشه با خودم می جنگیدم تا به این موقعیت عادت نکنم و هر روز برای خودم 

جایگاه ایده آلم را که کارآفرینی برای هزاران نفر بود، تصور می کردم و همیشه برای تبدیل شدن به یک کارآفرین بزرگ رویاپردازی 

می کردم.

طی چند سال اول در کارگاه فهمیدم این چیزی نیست که من دوست داشتم و نمی توانم با تکیه بر آن به دیگران کمک کنم و مدام 

به دنبال چیز جدیدی می گشتم.

و  بود  برگشته  سویم  به  من  بچگی  رویای   

می چرخید،  سرم  در  شدن  کارآفرین  آرزوی 

فکر  که  رفتم  دوستم  تنها  سمت  به  پس 

می کردم بتواند به من کمک کند و آن دوست 

 google.com : کسی نبود به جز

گوگل  در  را  شوم؟«  پولدار  »چگونه  جمله 

که  کسب وکاری  فرصت  هر  و  کردم  جستجو 

فکر کنید را مشاهده کردم؛ اما آنها چیزی نبودند که من می خواستم. در جستجوهایم به موارد زیادی برمی خوردم؛ مثال اینکه اگر 

نکته ای را از شرکتی بیاموزم، می توانم آن تجربه را در جایی دیگر تکرار کنم و با این شاید به موفقیت برسم. 

کارگاهی که در آن مشغول فعالیت بودم وابسته به شرکت پارسان بود. خودم را راضی کردم که بهترین کار ممکن را انجام می دهم 

و در این تفکر بودم که تجربه های دفترداری و اپراتوری را در شرکت آینده خودم استفاده کنم. 

سویم  به  من  بچگی  رویای 
کارآفرین  آرزوی  و  بود  برگشته 
پس  می چرخید،  سرم  در  شدن 
می کردم  فکر  که  رفتم  دوستم  تنها  سمت  به 
بتواند به من کمک کند و آن دوست کسی نبود 

google.com: به جز
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اما یک مشکل کوچک وجود داشت:

مهم نیست چقدر تحقیق کردم. تمامی نتایج یکسان بود و برای راه اندازی شرکت اختصاصی خودم به 80 میلیون تومان پول نیاز 

داشتم. تنها این نبود؛ زیرا راه اندازی شرکت و به سودآوری رساندن آن تضمین شده نبود.

یادم می آید ایران خودرو پیمانکارانش را مجبور کرده بود گواهینامه ایزو دریافت کنند. شرکت پارسان و کارگاه وابسته هم از آن قانون 

مستثنی نبودند. یک روز مدیرعامل از من خواست درباره ایزو که همان سیستم مدیریت کیفیت است و نحوه پیاده سازی آن در 

مجموعه اطالعاتی جمع آوری و ارائه کنم. بعد از تحقیق و جستجو و تماس با شرکت های مختلف، مناسب ترین گزینه را به مدیرعامل 

معرفی کردم.

فردای آن روز مشاوری برای پیاده سازی و اجرای ایزو آمد. مدیرعامل از من خواست به عنوان نماینده کارگاه در تمام تغییرات و 

بهینه سازی ها در کنار مشاور فعالیت کنم. طی آن چند ماه در کنار او مشغول به کار بودم. تمام کارهای اجرایی و عملیاتی ایزو را 

انجام می دادم و او فقط بر اجرای دستورالعمل ها نظارت می کرد.کم کم با هم دوست شدیم و از حال و روز زندگی هم باخبر. یک روز 

که مشغول انجام تغییرات در کارگاه بودیم از من پرسید:

»اینجا چقدر حقوق می گیری؟«

و پاسخ این بود : »100 هزار تومان«

خنده تلخی کرد و گفت: »می دونی من در بدترین حالت چقدر پول درمیارم؟«

http://www.karstarter.ir
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من که نمی توانستم حدس بزنم، اظهار بی اطالعی کردم و او گفت:

»6 تا 7 برابر دستمزد تو«

بعد مکثی کرد و گفت: »البته همزمان با این پروژه ده ها پروژه دیگر را هم در دست اجرا دارم که افرادی مانند تو کارهایم را انجام 

می دهند.«

بعد این نکته را با صدای بلند گفت که »من نصف تو هم کار نمی کنم و اگر قرار باشد کار کنم، شاید 30 برابر تو درآمد داشته باشم.«

دوباره سوال کرد: »به کارت عالقه مندی؟«

و من با ناراحتی گفتم: »نه«

جمله آخرش مانند پتک محکمی بر سرم فرود آمد و مدام در گوشم تکرار می شد. انگار که موضوع مهمی است که من تا به حال از 

آن بی خبرم یا اگر هم می دانستم بی توجه از کنارش گذشته ام. »به کارت عالقه مندی؟«

راز بزرگی به نظر می رسید؛ پس سریع به سمت کامپیوترم رفتم و دوباره با دوست خوبم گوگل به جستجو ادامه دادم. باورنکردنی 

بود، زیرا به افراد میلیاردر و ثروتمندی برخورد کردم که تمامی آنها ادعا می کردند تا حدی عاشق کارشان هستند که حتی اعتقاد 

داشتند حاضرند. تمام عمر به صورت رایگان و بدون دریافت هیچ مبلغی این کار را انجام دهند و همین امر نیز باعث ثروت اندوزی 

آنها شده بود.

هنوز نفهمیدم چرا؟

از سر دلسوزی بود یا به خاطر دوستی؟

به هر حال آن مشاور پیشنهاد داد با هم کار کنیم. با شنیدن این جمله به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم وقتی فردی با یک دهم توانایی 

و فعالیت های من می تواند در چنین جایگاهی باشد، 

چرا من نتوانم؟

مشتاقانه از پیشنهادش استقبال کردم و قرار شد در کنار کار به من آموزش هم بدهد و این شد که من از فردا با اشتیاق کامل 

دستوراتش را اجرا می کردم و دلخوش به آموزش های آخر ساعت کاری بودم. آموزش ها همیشه هم آموزش نبود و او روزی چند تیتر 

به من می گفت و من هم به دنبال فراگیری آنها بودم.

http://www.karstarter.ir


28

#B.o.r.o w w w . k a r s t a r t e r . i r wتمـامی حقوق محفوظ است .  w w . k a r s t a r t e r . i r تمـامی حقوق محفوظ است . 

گاهی با شنیدن یک جمله مسیر زندگی تان تغییر می کند.
واقعیت زندگی این است. گاهی تنها با شنیدن یک جمله می توان مسیر زندگی را تغییر داد. همیشه نباید شرایط آماده باشد تا باعث 

تغییرات مثبت شود. شاید اگر مشاور همه اطالعات را با جزئیات به من می گفت دیگر انگیزه چندانی برای یادگیری در من ایجاد 

نمی شد. همین باعث شد کل راهکارهای پیاده سازی و اجرای ایزو 9001 را فرا گیرم و تازه متوجه شدم که از اعماق قلبم این کار را 

دوست دارم.

پروژه اجرای ایزو در کارگاه تمام شد. مشاور رفت و من به این امید روزهای خود را پشت دستگاه فرز CNC می گذراندم که امروز با 

من تماس می گیرد و از اینجا خالص می شوم.

3 ماه گذشت و خبری نشد و هرچه تماس گرفتم، جوابی نشنیدم. با خودم گفتم اگر او می تواند مشاور ایزو باشد، 

من هم می توانم.
من به دانشم ایمان داشتم و در عین حال طبق اصولی که تا آن لحظه فرا گرفته بودم عاشق کار مشاوره هم بودم. البته که بعدها 

متوجه شدم رسالت اصلی من، مشاوره در حوزه کارآفرینی است.

به هر حال بعدها متوجه شدم آن مشاور فقط به دلیل ایجاد انگیزه در من برای پیشبرد اهداف خود و اتمام هرچه زودتر پروژه به من 

وعده مشارکت داده بود.

حس عجیبی در من هشدار استعفا از کار در آن کارگاهی را می داد که فقط وقتم را تلف می کردم و دیگر باید برای خودم کار می کردم. 

اگر می خواستم به آرزوهایم برسم و کارآفرین شوم، باید اقدام می کردم. ترس بر من حاکم شده بود و مدام با خودم مخارج ماهانه ام 

را حساب می کردم و از لحاظ عقالنی و حساب و کتاب به این نتیجه می رسیدم که اگر از اینجا بروم دیگر درآمدی ندارم تا معیشتم 

را بگذرانم، اما از آنجا که تقریبا آخر سال بود، ترجیح دادم برای دریافت عیدی و سنوات کمی دیگر دوام بیاورم، اولتیماتوم یک ماهه 

را به خودم دادم.

ترس را حس کن و با این وجود اقدام کن!
روز موعود فرارسیده بود. با انرژی زیاد، اما همچنان با انبوهی از سوال در ذهن و نبود »سیستمی آماده« مشاور ایزو شدم.

از کارخانه ها و کارگاه  های کوچک شروع کردم. هرجا می رفتم و درباره نوع کارم صحبت می کردم، کسی اعتنایی نمی کرد. حتی گاه 

با مخالفت و برخوردهای زننده ای که به هیچ وجه در شأن من نبود، روبه رو می شدم.

http://www.karstarter.ir
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بعد از مدتی تالش بیهوده، متوجه روش های غلط بازاریابی خود شدم.

خدای من!

خسته کننده بود. باور اینکه حتی تخصص داشتن در رشته ای که عاشقش هم هستی کافی نیست، خیلی سخت و زجرآور بود.

اشکال کار کجا بود و چه رازی در این مسیر پنهان بود؟

مأیوس، اما باز هم مصمم:
به جستجو ادامه دادم. احساس می کردم که پاسخ نیازهای من جایی اطراف من وجود دارد. فقط کافی بود آن را پیدا کنم. 

روزی از روزها که به جستجوی جمله »چگونه پولدار شوم« در گوگل مشغول بودم جرقه ای به ذهنم 
»بازاریابی  نوشتم  و  را عوض کردم  زیرا جستجوی خود  تغییر کرد،  زندگی من  از همان روز  و  خورد 
اینترنتی« و تعداد خیلی زیادی پیشنهاد در جلوی چشمانم ظاهر شد که هر یک از آنها می توانست 

یک پیشنهاد بسیار عالی باشد. 
سرانجام پس از ساعت ها کلیک کردن در اینترنت، بهترین وب  سایتی که تا به حال دیده بودم را پیدا 

کردم که می توانست زندگی مرا تغییر دهد: »یک گردهمایی اینترنتی«.

این گردهمایی آنالین پر از افرادی بود که ادعا می کردند، ماهانه هزاران دالر به صورت آنالین کسب درآمد می کنند. 
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اینکه آنها افراد واقعی بودند بسیار متحیرکننده بود... و اینکه حاال می توانستم با این کارآفرینان که به زبان انگلیسی صحبت می کردند 

آشنا شوم برای من خیلی فرصت خوبی بود!

برای اولین بار در زندگی ام یک فرصت خوب پیدا کرده بودم که افراد واقعی می توانستند به من کمک کنند تا به اهدافم برسم. شروع 

به پرسیدن سوال های زیادی کردم که در ذهنم بود و از طرف آنها پاسخ های یکسانی دریافت می کردم: »زمینه ای که تخصص داری 

را پیدا کن، تخصصت را به صورت دیجیتالی بازاریابی کن، شروع به شمردن میلیون ها پول کن«.

عالی بود! من می دانستم که باید چکار کنم.

متوجه شدم نحوه بازاریابی هر محصول با محصول دیگر متفاوت است و تازه فهمیدم برای مشاور ایزو بودن، مشتری باید سراغ تو 

بیاید، نه تو سراغ مشتری، همانطور که در آن زمان ما به دنبال مشاور رفته بودیم.

اما مهم ترین قسمت؟

من یک برنامه شخصی بازاریابی برای ارائه خدمات مشاوره ایزو ترتیب دادم که بسیار بی نظیر از آب درآمد. حدس می زدم به زودی در 

یک شب میلیونر خواهم شد. پس برنامه خودم را تحت عنوان »چگونه دستورالعمل های ایزو را در سازمان خود پیاده سازی کنیم؟« 

راه اندازی کردم و شروع به انتشار آن در اینترنت کردم . پیش بینی من این بود که این برنامه در کمتر از یک هفته برای متقاضیان 

همه گیر می شود. 

برای  تبلیغ  چندین  اگر  می کردم  فکر  ابتدا 

برنامه بگذارم، می توانم بنشینم، میلیونها  این 

تومانی که می آید را نگاه کنم.

داستان  این  که  بزنید  می توانید حدس   شما 

به کجا کشیده شد. بله، این برنامه آن طور که 

برنامه ریزی کرده بودم پیش نرفت.

آرزو داشتم سیستمی را که حاال قصد دارم به شما بدهم - در آن زمان داشتم -. در این راه مشکالت زیادی را به 
جان خریدم.

7 ماه طوالنی را روی این محصول سپری کردم.من شب و روز کار کردم.
همه ارتباطاتم را لغو کرده بودم و حاال در خانه زندانی شده بودم. حتی برای رفتن سر میز شام و ناهار هم حاضر نمی شدم. مانند ربات 

ابتدا فکر می کردم اگر چندین 
تبلیغ برای این برنامه بگذارم، 
می توانم بنشینم، میلیونها تومانی که می 

آید را نگاه کنم.
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تمام وقت بر روی این بهترین محصول زندگی خودم فقط کار می کردم.

باالخره روز النچ فرارسید. با سرعت پشت کامپیوتر نشستم. دکمه ”LIVE“ را زدم. 
ساعت ها و ساعت ها. 

هیچ اتفاقی نیفتاد.

روزها در پی هم سپری می شد اما متاسفانه حتی یک فروش هم نداشتم.

قلبم شکسته شده بود.
تنها این نبود حاال دیگر شک وجودم را گرفته 

خرج  را  داشتم  که  پولی  تنها  من  چون  بود. 

کرده بودم و دیگر هیچ پولی نداشتم. 

آن روز را به خاطر دارم که متحیر به صفحه 

می پرسیدم  خود  از  و  می کردم  نگاه  کامپیوتر 

در  افراد  آن  آیا همه  تمام شد؟  آیا همه چیز 

گردهمایی آنالین به من دروغ می گفتند؟ 

آیا تا به حال همه وقتم را هدر داده ام؟

باالخره به همه این پرسش ها پاسخ منفی دادم. هنوز مأیوس نشده بودم و این را فهمیدم که این تنها یک شکست مقطعی است 

و چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد. پس حاال همچنان باید به فراگیری اسرار بیشتری از "کسب درآمد" ادامه می دادم. 

من پس از این جریان تصمیم گرفتم که بنشینم و هر آنچه یاد گرفته ام روی کاغذ بنویسم:

هیچ وقت مغرور نشو و تنهایی به راه خود ادامه نده. یک سیستم مرحله به مرحله برای ادامه راه مشخص کن؛ زیرا ایمن تر،   -1

سریع تر و بهتر از این است که خودت به تنهایی و بدون برنامه جلو بروی.

از روش های دیگران درس بگیر و بدان رقابت سالم بسیار مفید است. سعی نکن همیشه در یک ساین خاص اولین نفر باشی.   -2

کمک بگیر. از کسانی که آن راه را رفته اند، طلب راهنمایی کن. غرور را کنار بگذار و شک به خودت راه نده.  -3

آخرین درسی که از این شکست گرفتم، خیلی مهم بود؛ چون عامل شکست آن پروژه ام همین نکته بود که از کسی کمک نگرفتم. 

دیگر  حاال  نبود  این  تنها 
شک وجودم را گرفته بود. 
چون من تنها پولی که داشتم را خرج 
کرده بودم و دیگر هیچ پولی نداشتم.
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به قول یکی از کسانی که بعدها  به من کمک کرد تا میلیونها تومان جاری شود : همیشه با یک سیستم مرحله به مرحله به جلو برو 

و سعی نکن حتماً خودت این همه سعی و خطا کنی، زیرا قطعاً شکست می خوری.

چگونه یک شب غفلت مرا به 18 ماه کار مداوم وادار کرد؟

هنوز تفکرات کارآفرین بودن در سرم بود. به مدت 9 ماه، باز هم روش های گوناگونی را امتحان کردم. با هر شکستی که متحمل 

می شدم، یک نکته جدید می آموختم و آن را به گنجینه اصول خودم اضافه می کردم تا در نهایت سیستم ایده آل را پیدا کنم.

هر مدل کسب و کاری که فکر می کنید امتحان کردم، از جمله آنها :

بازاریابی اینترنتی 	 

بازاریابی  مشارکتی	 

تبلیغات کلیکی	 

بالگ نویسی 	 

محتوانویسی	 

مهم نبود که چقدر تالش مي کردم ولي جواب نمي داد که نمي داد، هیچ کدام چیزي نبود که من انتظارش را داشتم. ولي باز هم 

دست از تالش نمي کشیدم و ادامه مي دادم.

اما هر انساني باالخره روزي کم مي آورد و من به سرعت در حال نزدیک شدن به آن روز بودم زیرا روش هاي زیادي را 

امتحان مي کردم و همه آنها با شکست مواجه مي شد.

اما هیچ کدام چیزی نبود که من انتظارش را داشتم. ولی باز هم دست از تالش نمی کشیدم و ادامه می دادم.

مشکل آنجا بود که در آن زمان هیچ سیستمی برای بازاریابی دیجیتالی وجود نداشت و کسانی که در این کار موفق شده بودند درباره 

کاری که انجام می دادند و سیستمی که به کار گرفته بودند به هیچ کس چیزی نمی گفتند و به کسی آموزش نمی دادند.

-حدود 18 ماه- از زمانی که شروع کرده و شکست خورده بودم، گذشته بود.

من هر روز یک ایده جدید را امتحان می کردم ولی باز هم شکست و شکست...

انگار همین دیروز بود. هر روز و هر لحظه ناکامی و شکست را تجربه می کردم. 

به قدری عصبی شده بودم که رو به روی آینه می ایستادم و فریاد می کشیدم. 
اما از پا نمی افتادم و ادامه می دادم. فریاد می کشیدم که چکار می کنی؟ 18 ماه در حال تالش هستی اما چیزی به دست نیاورده ای.
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سرانجام به خودم یک فرجه 24 ساعته دادم.

تومان  آینده هزار  اگر طی 24 ساعت  به خودم گفتم 

رویاهای  تمامی  نیاورم،  دست  به  آنالین  صورت  به 

کارآفرینی را کنار می گذارم. و مانند بقیه مردم به دنبال 

کار می گردم و مثل آنها زندگی می کنم. 

فرجه  یک  خودم  به  وقتی  که  می دانستم  را  این  من 

نتوانم  اگر  که  است  معنی  این  به  داده ام  24ساعته 

باید کاًل از این رویا دست بردارم پس آن شب با بقیه 

دیروقت  تا  بودم.  امیدوار  خیلی  و  بود  متفاوت  شب ها 

پای کامپیوتر نشسته بودم و فقط کار می کردم و احساس می کردم که امشب باید اتفاقی بیفتد و کل شب را در انتظار روزنه امیدی 

سپری کردم. سرانجام آن اتفاق افتاد. کسی پیدا شد که یک سیستم مرحله به مرحله به من داد. این اولین بار بود که در این 18 ماه 

کسی به من کمک می کرد و از نظر من او بسیار انسان خوبی بود؛ چراکه یک طرح جامع به من داد و آن را به صورت کامال تشریحی 

با مثال برایم توضیح داد. 

این می توانست آخرین شانس من برای رسیدن به آرزوهایم باشد. 
من تا صبح بیدار بودم و همان طور که او گفته بود طرح خودم را با موضوع »خدمات مشاوره حضوری و پیاده سازی ایزو در کارخانه 

و کارگاه  های کوچک« پیاده سازی کردم تا اینکه آن کار را به اتمام رساندم.

به خودم گفتم اگر طی 24 
تومان  هزار  آینده  ساعت 

نیاورم،  دست  به  آنالین  صورت  به 
کنار  را  کارآفرینی  رویاهای  تمامی 

می گذارم.
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صبح روز بعد در حالی که قلبم بسیار تند می زد با عجله از تختم بیرون پریدم، بسیار عصبی بودم، سریع به سمت 

کامپیوتر دویدم؛ طوری که داشتم به زمین می خوردم. 

کامپیوتر را روشن کردم و به حساب کاربری خودم وارد شدم. چیزی که مرا شوکه کرد. حساب کاربری بود که 300 هزار تومان نشان 

می داد. 

این واقعًا غیر قابل باور بود!

من در 6 ساعتی که خواب بودم از 18 ماه مداوم کار کردنم بیشتر درآمد کسب کرده بودم. واقعاً باور نمی کردم. چندین بار چشم هایم 

را مالیدم و حسابم را بازخوانی کردم. اما این عدد درست بود!  

اولین پول آنالین - ) پیش پرداخت ایزو 9001 ( - کسب شده بود.

باالخره توانستم به صورت آنالین سود کنم.
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این بهترین احساسی بود که در کل زندگی تجربه کرده بودم و واقعاً نمی توانم حال آن روزم را توصیف کنم.

از خودم پرسیدم چه کار متفاوتی انجام داده ام که توانسته ام آنالین سود کنم؟ 

پاسخ این سوال مشخص بود، زیرا تا به آن زمان من یک سیستم مرحله به مرحله در اختیار نداشتم.

فردای آن روز با خوشحالی وصف نشدنی در اولین پروژه مشاوره ایزو که یک کارخانه قند در نقده بود، حاضر شدم و تخصص خودم را 

با اشتیاق فراوان به نمایش گذاشتم.

بعد از اینکه از جزئیات کامل فرآیند تبدیل چغندر به 

قند و شکر از طریق نماینده مدیریت آن سازمان مطلع 

شدم به راحتی روش های اجرایی و دستورالعمل های 

ایزو را در آنجا پیاده سازی کردم. همه چیز برای هر 

دو طرف راضی کننده بود و این یک معامله برد-برد 

به حساب می آمد.

چه چیزی باعث شد نهایتًا نتیجه حاصل 
شود؟

این همان سیستم بود!

ثابت  سیستم  پیاده سازی  به  شروع  من  که  شد  این 

بلکه  یا 50%؛  نه تنها %30  و  آن دوستم کردم  شده 

100% آن سیستم را اجرایی کردم.

مثل. یک معجزه. برایم کار می کرد. 

سیستم را دنبال کردم، من حتی چیزی بیش از 300 هزار تومان کسب کردن را یاد گرفته بودم. من یاد گرفتم چگونه نتیجه را بارها 

و بارها تکرار کنم.

در 60 روز بعد، که آن روش را پیاده سازی کردم، قادر بودم 5 میلیون تومان دیگر به دست آورم.

این مبلغ قرار بود برای حق الزحمه 7 پروژه مشاوره ایزو دیگر در این بازه زمانی به من داده شود. 

حس بی نهایت خوبی داشتم که جداً قابل توصیف نبود.
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چگونه مدل قابل انعطاف کسب وکار دیجیتال اپیدمیک را یاد گرفتم
در تمام طول این مدت یک صفحه وبالگ نه چندان خوب برای خودم ساختم و یک نرم  افزار مخصوص را که خودم درست کرده بودم 

در "لینک مشارکتی" قرار دادم.  

آن را به صفحه اصلی فروش )خدمات مشاوره ایزو( لینک کردم و با این کار هر کسی که روی صفحه من کلیک می کرد، وارد صفحه 

فروش ایزو می شد و از این راه می توانستم 40% از فروش سایت را دریافت کنم.

همه کاری که الزم بود انجام دهم تا این فروش ادامه داشته باشد، این بود که باید اسرار 
جذب ترافیکم را که بلد بودم اضافه می کردم.
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 البته این کار در روز یک یا دو ساعت وقتم را می گرفت و به راحتی قابل انجام بود. حتی در خیلی از موارد این کار را دوست همیشگی 

من گوگل برایم انجام می داد.

از هیجان زیاد در گردهمایی  یاد می آورم که  به 

اینترنتی همان وب سایت قدیمی با دوستانم این 

قضیه را مطرح کردم.

عنوان یک  به  من  از  و  کردند  تحسین  مرا  آنها   

کارآفرین موفق نام بردند. تعداد زیادی از آنها به 

من پیام می دادند که این نرم  افزار خودم را در وب 

 سایت آنها نصب کنم تا آنها هم در فروش مشاوره 

ایزو مشارکت کنند. این کار فقط 3 ساعت وقتم را می گرفت تا این نرم  افزار را روی وب  سایت آنها نصب کنم. پس شروع 

به کار کردم و روی یکی از آنها نرم  افزار خودم را نصب کردم. فقط یک روز بعد فروش جدیدی ثبت شد. و 500 هزار 

تومان حق الزحمه فروش در نظر گرفته شد. 

یک معامله برد-برد بود و او بسیار تحت تاثیر قرار گرفت و از نرم  افزار من استقبال کرد و پیشنهاد داد تا دو وب  سایت دیگر را نیز 

درست کنم. در آن مدت تعداد زیادی قرارداد خدمات مشاوره حضوری ایزو از طریق این دوستانم منعقد شد و فقط از طریق این 

درآمد - مشاوره ای مشارکتی -10 میلیون در 20 پروژه برآورد شد.

در مجموع 15 میلیون در آن ماه.

10 میلیون ) به صورت مشاوره ای مشارکتی ( .

5 میلیون ) کمیسیون مشارکتی آنالین سایت (.

به یاد می آورم که از هیجان 
زیاد در گردهمایی اینترنتی 
همان وب سایت قدیمی با دوستانم این 

قضیه را مطرح کردم.
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تعداد قراردادهای مشاوره ایزو بسیار زیاد و غیر قابل تصور شده بود و من کم کم نگران اجرای این پروژه ها بودم، زیرا دیگر زمان کافی 

برای حضور در پروژه ها نداشتم.

البته که من بسیار خوشحال بودم، من حاال در یک ماه به اندازه 6 ماه کار تمام وقت دوستانم که ممکن بود کسب کنند، درآمد داشتم. 

حاال دیگر الزم نبود که تمام  وقت کار کنم، فقط در اوقات بیکاری به وب  سایت خودم ترافیک بیشتری اضافه می کردم. درآمدهای 

مشارکتی همچنان قابل استفاده بود.

کابوس رفتن به سربازی، آن هم در این شرایط عالی
با همه این اتفاقات، خوب این کاری نبود که من انتظارش را داشتم. آن هم به دو دلیل مهم:

زیرا من دیگر زمان اجرای پروژه ها را نداشتم و کم کم صدای مدیران شرکت ها و کارخانه ها درآمده بود.   -1

باید به خدمت سربازی اعزام می شدم. یک سال غیبت داشتم و دیگر نباید زمان را از دست می دادم.   -2

الزم  که  کنم  کاری  می خواستم  بنابراین 

باشم.  داشته  فیزیکی  حضور  خودم  نباشد 

کارشناسان  که  افتادم  فکر  این  به  حتی 

استقرار  برای  را  دیگری  مشاوران  و 

استخدام  بود.  شده  بسته  که  پروژه هایی 

کنم. اما می دانستم که راه بهتری هم وجود 

کار کند  دارد؛ طوری که سیستم خودکار 

حال  عین  در  و  باشد  داشته  درآمدزایی  و 

مشتریان به صورت خودکار خدمات بگیرند 

و رضایت کامل هم داشته باشند.

به این خاطر. این مطلب را به صورت فایل 

صوتی در وب  سایت گردهمایی کارآفرینان 

ایده  یک  توانست  شخصی  و  کردم  مطرح 
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کارآمد به من بدهد.  ) به دقت توجه کنید. این مدل دیجیتال اپیدمیک بود که واقعاً زندگی مرا تغییر داد (

می دانستم که راه بهتری وجود دارد.

اما همان کسی که بار اول به من کمک کرد از من پرسید: 

" امیر، حاال چرا خودت مشاوره می دهی؟ تو با این کار خودت را خواهی کشت! چرا یک فایل ویدئویی آموزشی ایزو از طریق 

نصب نرم  افزار در وب  سایت  ها نمی سازی و آن را روی وب  سایت خود انتشار نمی دهی؟ با این کار هزینه دانلود فایل را 500 

هزار تومان تعیین کن و حاال بگذار در طول شبانه  روز هر کسی که خواست این آموزش را فرا بگیرد، آن را دانلود کند و آن 

مبلغ را به حساب تو واریز کند. "

من روزها درباره این پیشنهاد فکر کردم که آیا واقعاً عملی می شود؟ تصمیم به اجرای آن ایده گرفتم. زیرا مدت کمی طول می کشید 

تا یک فایل ویدئویی تهیه کنم و آموزش استقرار و پیاده سازی ایزو را به مدیران شرکت ها و کارخانجات و کارگاه  های وابسته بیاموزم.

از مدیران دوا نمی کرد. مستنداتی مثل روش های اجرایی هر فرآیند و دستورالعمل های  اما آموزش های ویدئویی من صرفاً دردی 

مرتبط که هر کدام پیوست مرتبط و فرم  های خاصی داشتند هم برای این منظور نیاز بود.

پس چکار باید می کردم؟

بالفاصله پشت کامپیوتر نشستم و تمام اطالعاتم 

یک  در  ایزو  اجرای  و  پیاده سازی  نحوه  درباره  را 

سازمان تایپ کردم. 

 مراحل را یک به یک با جزئیات به همراه نمونه 

های اجراشده ویرایش کردم تا یک مجموعه کامل 

از فرآیند پیاده سازی و اجرای ایزو به دست آمد. 

تصمیم گرفتم تمامی اطالعات، فرم ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی به همراه دوره ویدئویی آموزش استقرار آنها را داخل یک 

بسته تحت عنوان » پکیج مشاوره ایزو « به بازار ارائه دهم. محصول من شامل اطالعات بسیار کاربردی بود که برای مدیران طراحی و 

به صورت  فیزیکی قرار بود عرضه شود. در این صورت هر مجموعه، سازمان و کارخانه می توانست مشاور ایزوی خود باشد و مراحل 

پیاده سازی را خودش انجام دهد.  دیگر به مشاوران نیازی نداشته باشد.

نشستم  کامپیوتر  پشت  بالفاصله 
نحوه  درباره  را  اطالعاتم  تمام  و 
یک  در  ایزو  اجرای  و  پیاده سازی 

سازمان تایپ کردم.
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قابل باور نبود، چون این اولین بار بود که یک محصول به صورت اطالعاتی -  فیزیکی تهیه کردم و البته فقط به مدت 

یک روز وقت مرا گرفت، این کار خیلی ساده بود و همه روش ها را با جزئیات در یک دوره ویدئویی آموزشی قرار دادم.

یک پیام کوتاه درباره این دوره جدید نوشتم، چند عکس از ویدیوها انداختم، به یک صفحه وبالگ مشارکتی خودم آپلود کردم، 

محصول اطالعاتی -  فیزیکی را عرضه کردم.

اینجارو! در حدود 24 ساعت محصول جدیدم - پخش زنده - آماده فروش شد.          ترفندی به بازاریابی زدم و به رختخواب رفتم.
باورتان نخواهد شد بعد چه اتفاقی 

افتاد.
 هنگامی که فردا صبح به حساب کاربری خودم وارد 

بودم. حساب کاربری  شدم. وقتی که من در خواب 

4 فروش را نشان می داد! همون شب. 2،000،000 

تومان کسب شده بود. این مبلغ ساده ترین و بهترین 

مقداری بود که تا آن موقع به دست آمده بود !

بازدید سایتم  افزایش  برای  من روش های گوناگونی 

تکمیلی  پکیج های  فکر  به  نهایت  در  و  کردم  اجرا 

افتادم و از تمام فرصت هایم استفاده کردم و سری های 

متفاوتی از پکیج های مشاوره ایزو را با استفاده از این اصول ارزشمند روانه بازار کردم. بیش از 15 پکیج مشاوره ایزو که نیاز تمام 

مدیران را در زمینه های زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی، مدیریت کیفیت، مدیریت انرژی، رضایتمندی مشتری و... پوشش 

می داد و در ضمن می توانست برای من هم بسیار پول ساز باشد. این باعث شد نهایتاً ماه 4 ام سربازی این عدد به 25،000،000 

تومان برسد.
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باورتان بشود یا نه، اما من واقعًا نمی دانستم که چکار کرده ام. من فقط تعدادی روش را امتحان کردم و کار خاصی انجام 

ندادم. 

اما سرعت فروش من هیچ وقت کم نشد. در زمانی که ماه های آخر سربازی ام را طی می کردم. این سیستم طوری تنظیم شده بود تا 

کسب و کارم  300،000،000 تومانی شود.

باالخره آن را انجام دادم. 
سرانجام حاال یک کسب و کار رویایی کشف کرده بودم که برای آن به مدت طوالنی و به سختی کار انجام شده بود.

از 300 میلیون تا 1 میلیارد...

از 1 میلیارد تا 3 میلیارد...

از 3 میلیارد تا 10 میلیارد...

سپس ورشکستگی؟
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بله، این کلمه را درست خواندید. ورشکستگی 
حتی بازگو کردن این داستان هم اشک مرا درمی آورد. بهترین روزهای عمرم تبدیل به تاریک ترین روزهایم شدند.

در حقیقت سال ها طول کشید تا به نقطه ای برسم که بتوانم راجع به آن با شما صحبت کنم.

به هر حال می دانم که درس های عظیم زیادی در داستان "ورشکستگی" من وجود دارد. من حاال اینجا ایستاده ام که بگویم به راحتی 

می توانید اشتباهاتی که من در این 7 سال تکرار کردم را شما انجام ندهید. 

به  شما  با  را  تجاربم  اگر  که  می دانم  را  این 

اشتراک بگذارم در پول و زمان شما صرفه جویی 

دور  به  قلبی  حمالت  آسیب  از  و  شد  خواهد 

خواهید ماند.

به طور خالصه می توان گفت که: همیشه به 

یک سیستم کارآمد بچسبید، اگر کار کرد، 

تغییرش ندهید. اگر این روش جوابگو بود آن 

را متوقف نکنید و تغییر ندهید. تالش کنید آن 

را دوباره و دوباره تکرار کنید و تا جایی که سیستم به شما اجازه می دهد از آن پول سازی کنید. مادامی که این کار را طبق این روش 

انجام می دهید اصاًل نگران تجربه روزهای سختی که بر من گذشت نباشید.

قبل از اینکه درباره روزهای ورشکستگی بگویم، اجازه دهید مقداری بیشتر درباره این بگویم که چگونه کسب و کارم 

را از فقط 300،000،000 میلیون به بالغ بر 10 میلیارد بردم. این رانندگی برای من بسیار الهام  بخش بود.

سالی که کسب و کارم به 300،000،000 تومان رسید سالی بود که هنر فروش اطالعات و توانمندی را در اینترنت کشف کرده بودم. 

حاال وقتی به گذشته نگاه می کنم، واقعاً نیش خند می زنم زیرا من شوکه بودم. من پشت سر هم مرتکب اشتباه می شدم.

در واقع مدل اجرا کردن فروش اطالعات و ابتکارات در اینترنت به قدری قوی بود که تمامی اشتباهات من را پوشش می داد، سود 

شگفت انگیزی تولید می کردم.

آن دقیقًا زمانی بود که من قدرت دانشی که در اختیار داشتم و یاد گرفته بودم را فهمیدم.

هیچ گونه راه برگشتی برای من وجود نداشت. پس 45 روز بعد را به تولید محصوالت دیگر پرداختم و با تجربه ای که از قبل داشتم 

و دانشی که درباره افزایش بازدید سایتم بلد بودم، توانستم پرفروش ترین محصوالت اینترنتی را تولید کنم. در این زمان بود که، یک 

اگر  که  می دانم  را  این 
تجاربم را با شما به اشتراک 
بگذارم در پول و زمان شما صرفه جویی 
به  قلبی  حمالت  آسیب  از  و  خواهد شد 

دور خواهید ماند.
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روش عالی در افزایش ترافیک سایت به نام » ترافیک مشارکتی « را استفاده کردم. )همه دانش پذیران آکادمی اپیدمی، در حوزه 

ترافیک مشارکتی خبره می شوند(. 

سرانجام این کار را انجام دادم.
در نهایت یک سیستم ثابت شده از نظر کارایی را پیدا کردم. نه تنها خودم با آن به موفقیت رسیدم؛ بلکه همه انسان ها می توانند شانس 

خود را با این سیستم امتحان کنند. تنها کلید این است که باید دقیقاً این سیستم را مرحله به مرحله دنبال کنید.

هزاران نسخه از محصوالت کارخانه تولید اطالعات به فروش رسیده بود. چیزی که خیلی مرا شوکه می کرد، این بود که من در مسیر 

فروش 1 میلیاردی قرار داشتم.

حاال طبق مدل دیجیتال اپیدمیک 100% فروخته بودم. اما این را می دانستم که می توانم توقع بیشتری از این سیستم داشته باشم. 

من هنوز همه چیز را یاد نگرفته بودم. نه هنوز. من بیشتر می خواستم. یادآوری می کنم که، من می خواستم دنیا را تغییر دهم.
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 هنگامی که شروع به کار کردم، هیچ برنامه ای مانند آکادمی اپیدمی وجود نداشت که به من کمک کند یک سیستم 

مرحله به مرحله را دنبال کنم و این طرح را داشته باشم تا پول سازی خود را به حداکثر برسانم.

بر دانش خودم تکیه  باید فقط  من در آن زمان چیزی جز تحقیقات و آزمایش های خودم و سعی و خطاهای بی شمار نداشتم و 

می کردم. اما آیندگان باید از من تشکر کنند زیرا توانستم این کار را انجام دهم و به اتمام برسانم. سیستم جدیدی که من در آن زمان 

کشف کردم را امروز با نام »مضاربه پول« به همگان معرفی می کنم.

مضاربه پول به من اجازه داد تا طی یک شب بدون بازیدکننده اضافه، پول خود را 3 برابر کنم.

این به این معنی بود که نیاز نبود کار بیشتری انجام دهم تا ترافیک بیشتری بدست آورم یا سرمایه گذاری بیشتری در کسب و کار 

انجام دهم. بلکه با همان بازدیدکنندگان ثابت سایت و فروش موجود می توان ضریب پول سازی را تا 300% مضاربه کرد.

فقط با استفاده از مضاربه پول، فروش خودم را از 1 میلیارد به 3 میلیارد افزایش دادم.
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کسب وکار دیجیتال اپیدمیک من روز به روز مرا شوکه می کرد. اما اشتیاق من به ابداع و نوآوری روش های بهتر و کارآمدتر هم با 

همان سرعت بیشتر می شد.

من حاال می خواستم بدانم که چه کاری می توانم انجام دهم تا کسب و کارم را به 10 میلیارد... یا حتی 
بیشتر ببرم. 

در حقیقت می خواستم بدانم چگونه می توانم کسب و کار جدیدم را بین المللی کنم تا نام ایران و ایرانی در جهان 
بدرخشد.

نکته ارزشمند درباره این سیستم این است که به هر اندازه ای که انعطاف پذیر باشید، می توانید این کسب وکار را توسعه دهید. البته این 

را بدانید هنگامی که این کسب وکار مرز 3 میلیارد تومان را رد می کند، حاال مدیریت آن برای شما سخت تر می شود. 

یعنی باید افرادی را استخدام کنید و به صورت یک کسب وکار "رسمی" به کار خود ادامه دهید. 

ولی این کسب وکار رسمی، رویایی نیست که دانش پذیران من به دنبال آن باشند. چیزی که آنها می خواهند آزادی کامل است. آنها 

می خواهند به دور دنیا سفر کنند؛ بدون اینکه نگران مخارج سفر باشند.

به هر حال، آنها این را فقط به این دلیل انتخاب نکردند تا به میلیاردها تومان 
برسند.

این واقعاً عالیست. این کسب و کار شماست. این زندگی شماست. این تصمیم شماست.

خوب به من بگویید : چه نوع زندگی را برای خود می خواهید؟
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من کار ساده ای دارم : مجهز و قدرتمند کردن شما به هر اندازه ای که بخواهید.
همان طور که به آموزش، تحقیقات و آزمایش ادامه می دادم استراتژی های جدیدی به کسب وکارم اضافه  کردم تا به 

نهایت رشدی که می توانم برسم.  در همین راستا:

به قصد بازدیدکننده بیشتر ترافیک بیشتر به سایت اضافه کردم.	 

کاربرد مضاربه پول را بیشتر و عمیق تر کردم. 	 

محصوالت خودم را در ساینی که داشتم در تمام جهات گسترش دادم.	 

از فروش های مشارکتی استفاده کردم تا عایدی حاشیه سودم را 100% کنم. 	 

این  کاربرد  باشم.  مقیاس کرده  میلیارد فروش هر سال   10 از  بیش  به  را  کارم  و  اینکه کسب  از  قبل 
استراتژی های جدید، دو سال وقت مرا گرفت.

یعنی در 6 سال، 

از 300 هزار تومان. 

به یک کسب و کار 10 میلیاردی. 

این شد که به خاطر این روش کسب وکار از سراسر 

دنیا جوایزی را کسب کرده بودم. به عنوان یکی از 

   Asian Awards3 کارآفرین برتر از طرف موسسه

در انگلستان - کاندید شده بودم - سرانجام 5 یادبود 

دو سال  در  اقتصادی  دلیل سریع ترین رشد  به  که 

متوالی بود را دریافت کرده بودم. 
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جوایزی مانند اینها از سراسر دنیا آمدند - همه به دلیل بازایابی اطالعات و خالقیت ها.

فقط در 6 سال، یک کسب وکار را از 00 در یک شب به تولید بیش از 10 میلیارد فروش هر سال رشد داده بودم. من مانند یک بچه 

اشتباهاتی کردم، هیچ کس نبود یک سرنخ به من بدهد. این نشان می دهد چقدر این مدل کسب و کار ساده قدرتمند است. 

من به سرعت می راندم، و سپس...

چگونه مبلغ 1/7 میلیارد تومان بدهکاری باال آوردم
دقیقاً زمانی که در باالترین نقطه دنیا ایستاده بودم، ابرهای تیره شکست بر باالی سرم ظاهر شدند، چرا؟

صادقانه بگویم: در سال 1388 من مغرور شده بودم.

 و فکر می کردم که موفقیتم ربطی به سیستم ندارد 

و من خودم توانسته ام تا این اندازه پیشرفت کنم. من 

این مرحله را »رسیدن به مرحله طالیی« نام نهادم.

صادقانه بگویم: 
در سال 1388 من مغرور 

شده بودم.
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من از سیستم فوق العاده مدل کسب وکار خودم منحرف شده بودم و می خواستم چرخ را از نو بسازم. من می خواستم چیزی را تعمیر 

کنم که نیازی به تعمیر نداشت.

رشد 300% ساالنه دیگر برایم کافی نبود. می خواستم شرکتی که 100 میلیارد تومان پول را می زند ببینم. می خواستم رکوردشکنی 

کنم. 

در جستجو هایم برای رشد سریعتر، سیستم ثابت شده دیجیتال اپیدمیک را رها کردم. من داشتم اجرت کارمندان غیر ضروری را 

می دادم. بنابراین آفیس های متعددی در سراسر نقاط کشور راه اندازی کردم. 

تالش می کردم ادای یک بیزنس من "بزرگ" را درآورم.

این همان کاری است که کمپانی های بزرگ در محله الهیه - فرشته تهران انجام می دهند، درست است؟ آنها میلیاردها تومان دارند 

و همه آن مبلغ را برای دفاتر لوکس و استخدام کارکنان بیشتر سرمایه گذاری می کنند.

درسته؟

با  کارم  و  کسب  در  اجرایی  جدید  روش  این  اما 

هزینه های اساسی همراه بود. پس از سیستم مدل 

همه  البته  بودم.  شده  غافل  دیجیتالی  کسب وکار 

این اتفاقات به دلیل غرور زیاد و خودخواهی خودم 

اتفاق افتاد. 

حاال وقتی به گذشته نگاه می کنم، اصاًل شوکه کننده نیست که شروع به از دست دادن پول کرده بودم. 

آن را درست خواندید: اولین سالی که کسب و کارم واقعاً پول از دست داد سالی بود که من بیش از 10 میلیارد فروش تولید کرده 

بودم. چقدر مسخره بود؟هنوز مرا شوکه می کند. چگونه شما 10 میلیارد فروش تولید می کنید سپس دقیقاً همان سال پول از دست 

می دهید؟

خوب، هرچه بود، بزرگترین درسی که تا به آن موقع یاد گرفته بودم را به من داد.

اما این روش جدید اجرایی 
در کسب و کارم با هزینه 

های اساسی همراه بود.
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احساس  که  بود  روزهایی 
هیچ  شوم.  پنهان  باید  می کردم 
کس نباید مرا پیدا کند، پس نه خانواده و نه 

دوستانم از جای من باخبر نبودند.

#1 درسی که تابحال یاد گرفتم

اگر می خواهید یک کسب وکار بدون استرس و عظیم راه  اندازی کنید، باید و باید یک سیستم را مصمم دنبال کنید. 

همیشه باید طبق آن سیستم به پیش بروید و هرگز نمی شود بدون یک طرح مرحله به مرحله و ثابت شده یک کسب وکار راه اندازی 

کرد. 

درسی که تا به حال یاد گرفته ام - و آن را به سختی یاد گرفته ام -
میلیاردها تومان سال به سال کسب کرد.

زندگی من در سال 1388 خیلی وحشتناک بود که فهمیدم سالمتی ام در حد چشمگیری رو به وخامت است.	 

قبل از اینکه هواپیمایی ایران ایر از یزد به تهران حرکت کند برای زنده ماندن دست و پنجه نرم می کردم. 	 

هر 3 ماه، خودم را در یک بیمارستان جدید در حال مبارزه برای زندگی می دیدم.	 

من شدیداً افسردگی گرفته بودم. 	 

ایمان خودم را از دست داده بودم.	 

بدتر از همه مبلغ 1/7 میلیارد بدهکار بودم. بیشتر این ضرر را به خانواده و نزدیکترین دوستانم وارد آوردم چراکه زندگی خود 	 

را در اختیار من قرار داده بودند.

طی مدتی که تالش می کردم بفهمم که چگونه می توانم از این بدهی ها نجات پیدا کنم حمالت دردناک دوره ایی داشتم.  	 

برای هر اتفاقی که افتاده بود خودم را سرزنش می کردم. 

به هر کسی که فکر می کنید بدهکار بودم، از خانواده و دوستان گرفته تا بانک های مختلف و به دلیل این بدهی تلفن من هر ساعت 

چندین بار زنگ می خورد. 

روزهایی بود که احساس می کردم باید پنهان شوم. 

هیچ کس نباید مرا پیدا کند، پس نه خانواده و نه 

دوستانم از جای من باخبر نبودند.تاریکترین نقطه 

افتاد که در هواپیمایی  اتفاق  زندگی من هنگامی 

ایران ایر از هوش رفتم. 
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یک مهماندار مرا روی صندلی ام پیدا کرد و به بیمارستان بردند و وقتی که چشمانم را باز کردم، دیدم در بیمارستان روی یک تخت 

هستم.

این »زنگ بیداری« من بود.
من در بیمارستان یک شهر غریب تنها رها شده بودم. به قول معروف تعداد زیادی لوله و وسایل به من وصل کرده بودند! چه اتفاقی 

برایم افتاده بود؟

وقتی عزم خودم را برای این سفر جزم کرده بودم، فقط یک هدف داشتم : می خواستم به آزادی برسم.

اما اکنون روی یک تخت بیمارستان با بی نهایت لوله اسیر شده بودم.

این که نامش آزادی نبود.
در واقع به نحوی می توان گفت هدفم این بود که با راه اندازی کسب وکار به آزادی برسم، اما این آزادی نبود، زیرا من تنها در بیمارستان 

یک شهر غریب رها شده بودم. 

پس هنگامی که سالمتی ام را به دست آوردم و از 

بیمارستان مرخص شدم، به خانه خودم بازگشتم 

تا یک بار دیگر زندگی را تغییر دهم. 

در اولین قدم، همه دفاتر خودم را بستم.  من تقریباً 

از همه 73 نفر خالص شدم - کارمند. )در حقیقت 

کارمند  به  نیازی  شما  کار،  و  مدل کسب  این  در 

ندارید(. 

تنها و تنها چیزی که می دانستم. این بود که باید از پایه شروع کنم.

وقت آن رسیده بود که به سمت همان سیستم ساده دیجیتال اپیدمیک حرکت کنم. باید از ابتدا شروع می کردم و به همان نقطه باال 

که یک بار به آن رسیده بودم، مجدداً دسترسی پیدا می کردم. البته این بار به حرص و طمع خودم اجازه نمی دهم مرا از این مدل 

ساده کسب  وکار دیجیتالی منحرف کند.

بازگشتم  خودم  خانه  به 
را  بار دیگر زندگی  تا یک 

تغییر دهم. 
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مدل  بعد،  به  روز  آن  از 
به  را  اپیدمیک  دیجیتال 
و  کرده ام  حفظ  خودش  سادگی  همان 

ادامه می دهم. 

برگشت به 10 میلیارد تومان فقط در 16 ماه 

این مهیج ترین داستان زندگی من است.

دوره قبل :

6 سال از من گرفته شده بود – از 100 هزار به 10 میلیارد.

اما این بار، من می توانستم همان سیستم مرحله به مرحله را به کار ببرم و فقط در 16 ماه به 10 میلیارد تومان برسم. 

فقط در 16 ماه، من تا ریال آخر پس دادم.

1/7 میلیارد تومانی که حاال بدهکار بودم.

باز هم پر از اشتیاق شده بودم. هر روز صبح از رختخواب بیرون می پریدم و مشغول کار می شدم. 

به  را  اپیدمیک  دیجیتال  مدل  بعد،  به  روز  آن  از 

ادامه  و  کرده ام  حفظ  خودش  سادگی  همان 

می دهم. کاماًل خودم را با این سیستم وفق داده ام و 

حاال کامال طبق آن مدل کسب و کار عمل می کنم. 

من فقط تالش می کنم آن را به صورت عمودی و 

افقی گسترش دهم، فقط همین.

اما چگونه توانستم این سیستم را به صورت عمودی 

و افقی گسترش دهم؟

به سراغ گنجینه اصولم رفتم، مدام با خودم تکرار می کردم که من دقیقا عاشق چه چیزی بودم؟

دقیقا چه خدمتی باعث شد در ابتدا با این سیستم مرحله به مرحله به اوج برسم؟

چه محصولی باعث شده بود دفعه پیش آنقدر موفق شوم؟

بله، پکیج مشاوره ایزو! عالقه من دقیقا مشاوره بود.
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مشاوره به مدیران در حوزه های مختلف که بتوانم اطالعات، تخصص و دانشم را در حوزه برندینگ، پرسنال برندینگ، 

کارآفرینی، بازاریابی دیجیتال، بازاریابی اطالعات، بازاریابی محتوا، مدیریت نوآوری، بازاریابی اینترنتي، عرضه محصوالت 

به صورت دیجیتال و سیستم های مدیریت ایزو با بقیه به اشتراک بگذارم.

حس بسیار لذت بخشی بود. به شدت عاشق محصوالت و خدماتی بودم که بتواند به مدیران و افراد دیگر در راستای موفقیت؛ آن هم 

در سطح بین الملل کمک شایانی کند.

به این دلیل بالفاصله به تهیه پکیج های جدید و به روز مدیریتی و برندینگ پرداختم و به مرور با اطالعات و ارتباطاتی که از روابط و 

قوانین بین المللی داشتم. مذاکرات خود را برای اخذ نمایندگی از کشورهای مطرح برای صدور نشان های اعتباری آغاز کردم.

کمپانی معتبر Asian Awards که قبال من را در لیست 3 کارآفرین برتر آسیا نام برده و کاندید کرده بود. برای این پیشنهاد 

بسیار مفید به نظر می رسید. این کمپانی معتبر باعث آغاز فعالیت های گسترده تر من در این حوزه شده بود.

محصوالت و خدمات من جهت ارائه به مدیران بی نقص و بی نظیر به نظر می آمد و من عاشق خدمت رسانی به مدیران برای مطرح 

شدن آنها در جهان بودم.

چون عاشق ایران و ایرانی هستم و کسب اعتبار برای مدیران و راهنمایی و مشاوره و ممیزی در آن سطح، همان چیزی بود که 

می خواستم.

نشان شوالیه و آفیسر و گراند آفیسر برای مدیران بالیاقت از بلژیک و اسپانیا  -1

نشان اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری های صنعتی IUI از سوییس و انگلستان  -2

نشان Asian Awards برای انتخاب برترین های آسیا در 14 رشته مختلف ازجمله کارآفرینی و کسب وکار   -3

(BIS) نشان معتبرترین نمایشگاه نوآوری و خالقیت بریتانیا  -4

نشان برترین کسب وکارهای اینترنتی و استارت آپ ها از کمپانی معتبر BIG Business انگلستان   -5

نشان CES از آمریکا در کنار شرکت های بزرگی چون اپل و سامسونگ  -6

حضور کارآفرینان اینترنتی در نمایشگاه نوآوری Open Inovation روسیه  -7
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پکیج های مدیریتی کمپانی من )بهسان( سطح بندی شده بود.پکیج های مدیریتی 

نوآوری، مطرح  پرسنال برندینگ،  را جهت  مدیری  نیاز هر  بود:  بازار شده  وارد  که 

راهکارهای  از همه مهمتر  و  پرسنل  به  آموزش  شدن در جهان، مدیریت کیفیت، 

مالی و اقتصادی را پوشش می داد.

جهت نظارت بیشتر بر سود این سازمان ها که مشتریان ارزشمند به حساب می آمدند، 

Behsan Economy را در سایت اصلی تاسیس کردم. فعالیت اصلی آن تامین 

منابع مالی، عارضه یابی سازمان ها و ارزشگذاری برند بود.
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و  نوآوری  تخصصی  دوره  های  انسانی،  نیروی  آموزش  اصلی  فعالیت  اخیر  سال های  در  هم  آموزش  و  تحقیقات  مطالعات،  مرکز 

آموزش های تخصصی سیستم های مدیریت را در سازمان ها به عهده داشته است. 

البته فقط در سال های اخیر تمرکز ما بر آموزش پرسنل سازمان ها به سمت دنیای کسب وکار اینترنتی است.

حاال یاد گرفته ام که باید »فراگیری و همه گیری« دیجیتال و در حقیقت دیجیتال اپیدمیک را توسعه دهم و به هیچ عنوان آن را 

کنار نگذارم.

در موفقیت های من و کمپانی بهسان، وجود این روش... از حضور فیزیکی من به مراتب مهم تر است.

به عنوان یک حقیقت می توانم به شما این تصویر را نشان دهم که نمایی از میز کار من است و اگر دقت کنید این روش 

کسب وکار فقط یک کامپیوتر نیاز دارد.من حتی یک دفتر کار ندارم و در دفاتر کار اجاره ای مشغول به فعالیت هستم. 

من دقیقاً در این اتاق کار می کنم. من تقریباً 60% روزهای سال را در سفر سپری می کنم و باید بگویم برای این کسب وکار فوق العاده 

فقط یک لپ تاپ کافی است. 
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این تـازه ابتدای راه است...
یک پیام شخصی از من ، امیر رضا دهقان

روزی کــه پــا در ایــن راه گذاشــتم ، بــرای خــودم یــک هــدف تعریــف کــردم ، 
نــه یــک ماموریــت. 

این ، چیزی فراتر از پول ، فروش یا ثروت است...

راستش من نسبت به چیزی که امروز هستم ، احساس خوبی دارم.

ــن  ــا در ذهــن م ــه واقع ــزی ســت ک ــن چی ــا ای ــم اســت ، ام ــا مه ــول قطع پ
ــت. ــته اس نشس

اولیــن بــاری کــه کمــک کــردم تــا زندگــی یــک دانشــپذیر ، عــوض شــود 	 
را بــه یــاد مــی آورم...

بعضــی مواقــع دانشــپذیرانم بــه مــن مــی گوینــد " بــه خاطــر چیــزی 	 
کــه تــو بــه مــا یــاد دادی ، مــا توانســتیم از شــغل هــای روزانــه 

مــان خــارج شــویم" 

و در آخــر تــک تــک دانشــپذیرانی را بــه خاطــر مــی آورم کــه بــرای مــن 	 
ــه  ــی ک ــا آنهای ــد ی ــی کنن ــای تشــکر ارســال م ــن ه ــل و مت ــام ، ایمی پی

ــد ، در آغوشــم مــی گرفتنــد... وقتــی مــرا دیدن

تمــام قصــه همیــن اســت. بــه خاطــر همیــن هاســت کــه مــن دارم ایــن کار را 

انجــام مــی دهــم...

ــال  ــای  دیجیت ــه دنی ــت دارم ک ــن ماموری "م
اپیدمیــک را هدایــت کنــم. تــا جایــی کــه هــر 
کســی کــه واقعــا بخواهــد ، بتوانــد زندگیــش را 
از طریــق ایــن فرصــت جادویــی تغییــر دهــد" 
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ــل  ــک، ایمی ــال اپیدمی ــای دیجیت ــدم در دنی ــن ق ــروز اولی ــه ام ــه ک و صــد البت

ــت. ــگ اس مارکتین

چیــزی کــه بــه شــما آمــوزش مــی دهــم ؛ قبــل از ایــن داســتانهای 

بیشــماری از موفقیــت ســاخته اســت:

• ــان 	 ــار فرزندانش ــه کن ــتند در خان ــه توانس ــتی ک ــی سرپرس ــادران ب م

ــازند. ــا بس ــرای آنه ــز ب ــرت انگی ــی حی ــک زندگ ــان ی ــد و همزم بمانن

• جانبازانــی کــه از خدمــت بازگشــته بودنــد و از لــذت ســطحی جدیــد 	

از آزادی و فرصتهــا اســتفاده کامــل بردنــد.

• مردمــی کــه مــی خواســتند کمــی پــول در بیاورنــد تــا فقــط بتواننــد 	

ــواده شــان را  ــد ، خــورد و خــوراک خان ــه شــان را بپردازن ــاره خان اج

تامیــن کننــد و کمــی هــم پــس انــداز بــرای دوران پیــری شــان جمــع 

کننــد.

شما قرار است به زودی برخی از آنها را مالقات کنید!!

ــه ســادگی امــکان  ایــن چیــزی ســت کــه امــکان پذیــر اســت... ببخشــید... ب

پذیــر اســت. آن هــم زمانــی کــه سیســتم ســاده 7 مرحلــه ای خــودم را بــه شــما 

ارائــه مــی کنــم و شــما آن را تبدیــل بــه یــک کســب و کار بازاریابــی دیجیتــال 

اپیدمیــک مــی کنیــد!

ــه از آب  ــخ اســت ک ــوه ی ــک ک ــوک ی ــط ن ــاب فق ــن کت ــد! ای ــا اشــتباه نکنی ام

ــام آن را داشــته باشــید. تمــام  ــن مــی خواهــم شــما تم ــرون زده اســت! م بی
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سیســتم بــه همــراه تمــام میانبرهــا ، اســتراتژی هــای ثابــت شــده و تکنیکهایــی کــه از قبــل بــرای شــما ســاخته و پرداختــه شــده 

انــد.

ایــن چیــزی ســت کــه در انتظــار شماســت زمانــی کــه تصمیــم گرفتیــد بــه مــا بیوندیــد و بــا ســری کارگاههــای پــول رایــگان 

همــراه شــوید. مــا شــما را از تمــام طــول فرآینــد دیجیتــال اپیدمیــک عبــور مــی دهیــم. دســتتان را میگیریــم و بــه شــما کمــک 

مــی کنیــم تــا جایــی کــه اولیــن درآمدتــان را تجربــه کنیــد!

بــه عــالوه نــه تنهــا مــن بــا شــما همراهــی مــی کنــم تــا سیســتم 7 مرحلــه ای خودتــان را پیــاده کنیــد ، بلکــه از یــک تکنولــوژی 

جدیــد رو نمایــی مــی کنــم کــه مــی توانــد تمــام کســب و کار شــما را پیــاده ســازی کنــد! 

باور کنید دوست ندارید از دستش بدهید!
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از  مدیران %95  و  کشور  مختلف  صنایع  با  ام.  کرده  موفق شرکت  بین المللی  و  داخلی  همایش های  برگزاری  در  سال ها  این  طی 

تاپ برندهای هر صنعت آشنا شده ام.

من در پی افکار کارآفرینی ام به هر برندی که شما تاکنون اسمش را شنیده اید کمک کرده ام.

در سال 1393، کسب وکار من در مسیرگسترش قرار دارد، و مدیریت آن از قبل ساده تر 
است.

همه اینها به لطف زیبایی و سادگی سیستم دیجیتال اپیدمیک است.

من داستانم را با شما به اشتراک گذاشتم تا بتوانید واقعاً درک کنید که مدل کسب وکار دیجیتال اپیدمیک می تواند چه موهبت بزرگی 

در زندگی شما باشد.

اما درباره خودم کافی است.
بیایید حاال راجع به کارآفرین شدن شما و ساختن زندگی رویایی تان با استفاده از مدل کسب وکار دیجیتال اپیدمیک صحبت کنیم.

کــاراسـتـارتـری 
پانـیـز اسد زاده

میلیارد   1 او  آورند.  بدست  تومان  هزار  چند  خواستند  می  ایشان 
بدست آورد.

خانم اسد زاده در ساین خودشان، سال ها متخصص بودند. ایشان چند ماه پیش با یک هدف روشن، نزد من آمدند. می 
خواستند به قدرت و نفوذ بیشتری در ساین خودشان دست پیدا کنند.

 من هم سیستم 7 مرحله ای دیجیتال اپیدمیک را به ایشان معرفی کردم. ایشان با استفاده از دانش خودشان و سیستم 7 
مرحله ای من، امسال اولین محصول اطالعاتی و خالقانه خود را تولید کرد.

 ایشان با توقع بسیار پایین کار خود را آغاز کردند. و خوب یادم می آید که روز اول به من عیناً همین جمله را گفتند : "من 
فقط می خواهم چند هزار تومان کسب کنم". 

ایشان تنها با یک محصول اطالعاتی، 1 میلیارد درآمدزایی کرد. 

سرکار خانم اسد زاده، تبریک صمیمانه مرا پذیرا باشید.
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فصل دوم:  زمان مناسب
چرا حاال زمانی مناسب برای راه اندازی کسب وکار دیجیتال اپیدمیک است

لزومی ندارد برای پاسخ به این سوال به حرف من گوش کنید. فقط توجه کردن به آمار به شما ثابت می کند که حاال بهترین زمان 

برای راه اندازی کسب وکار دیجیتال اپیدمیک است.

برابر یک  در  آنالین  راه اندازی یک کسب وکار  برای  زمان درستی  اکنون  که چرا  نشان دهم  به شما  اجازه دهید  ابتدا 

کسب وکار سنتی است.

بعد از آن باز هم درباره مدل دیجیتال اپیدمیک بحث خواهم کرد.

براساس آمارهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران می توان گفت تا سال 94، 40% از فعالیت هایی که در ایران انجام می شوند، 	 

مستقیماً با اینترنت در ارتباط هستند و دوره خرید حضوری از مغازه به سر رسیده است.

692 میلیارد تومان مبلغی است که شرکت ها فقط هزینه تبلیغات اینترنتی در سال 93 کرده اند. اگر می خواهید گرایش دنیای 	 

کسب وکار را متوجه شوید، فقط کافی است دقت کنید شرکت ها پول خود را چگونه صرف تبلیغات می کنند و در چه محلی آن 

را انجام می دهند.

82 % از خریداران واقعی تحقیق و خرید خود را به صورت خرید آنالین انجام می دهند.	 

شرکت گوگل ساالنه مبلغ 146 میلیارد جستجو را در ایران ثبت می کند و این نشان می دهد که 68% از کاربران اینترنتی ایران 	 

محصوالت و خدمات مورد نیاز خود را حاال به صورت آنالین جستجو می کنند و به نظر می رسد بازار دقیقاً منطبق بر فعالیت های 

آنالین به پیش می رود.

در سال 92 مبلغ 304 میلیون فروش آنالین در ایران ثبت شده است و می توان نتیجه گرفت که ساالنه 15% رشد فروش اینترنتی 	 

وجود دارد.

می توان گفت که دنیا به سمت اینترنت در حرکت است و این نتیجه کاماًل عینی و واضح است.	 
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با این حقیقت روبه رو شوید.100% روشن است که دنیا و همه چیزهای آن به سمت اینترنت 
در حرکت است.

اگر می خواهید یک کسب وکار راه اندازی کنید و به رویاهایتان جامه عمل بپوشانید، مطمئن باشید که افتتاح یک مغازه به صورت 

فیزیکی راه درستی برای این کار نیست. 

صدها روش برای کسب درآمد به صورت آنالین وجود دارد.
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بهترین  اپیدمیک  دیجیتال  کسب وکار  مدل  چرا  که  ببینیم  دقت  به  دهید  اجازه  اکنون 
استراتژی به حساب می آید.

در سال 2013 سایت آمازون اعالم کرد که فروش کتاب های دیجیتالی از فروش کتاب های فیزیکی این سایت پیشی گرفته 	 

است و از آن سال به بعد این واقعه را »همه گیری دیجیتال« نام گذاری کرد.

در سال 2014 سایت آمازون فروش اطالعات دیجیتالی را 5/5 میلیون دالر تخمین زد.	 

از سال 86 تاکنون در حالی که مغازه های کتاب فروشی یکی پس از دیگری ورشکست می شوند و مغازه های خود را تعطیل 	 

می کنند، فراگیری دیجیتالی سالی 10 میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد می کند.

این نتیجه کاماًل واضح است که حاال مردم برای به دست آوردن اطالعات، محصوالت و خدماتی که می خواهند به اینترنت 

رجوع می کنند.

تا سال 2016 فروش محصوالت دست ساز، هنری و تزئینی در سایت Etsy.com از مرز 87.5 میلیون دالر خواهد گذشت.	 

تا سال 1400 کسب وکارهای خانگی و محصوالتی که توسط این افراد در فضای اینترنت اپیدمی می شود، فروش بیشتری از 	 

کارخانجات و کسب وکارهای بزرگ پیدا خواهند کرد.

سایت Digikala.com تا سال 96 قرار است درآمد خالص فروش محصوالت دیجیتالی خود را از مرز 1.2 میلیارد تومان در 	 

روز بگذراند.

همینطور سایت بامیلو نیز در آن سال می تواند به سود  900 میلیون تومان در روز دست پیدا کند.	 

Udemy.com، یک پیشرو در صنعت همه گیری دیجیتال اپیدمیک است،این کمپانی بیش از 1000 میلیارد فروش بدست 	 

آورده است.

اینها حکایتی بود درباره اینکه عرضه محصوالت دیجیتالی به سرعت در حال رشد است.

و  بازاریابی اطالعات  انفجاری  ما در دوره رشد  به صورت قطعی نشان می دهند که حاال  و  اینها عین حقیقت هستند 

محصوالت فیزیکی به صورت دیجیتالی هستیم.

به همین دالیلی که ذکر کردم، حاال بهترین زمان برای تولید محصول شماست؛ اگر می خواهید آینده مالی خود را تحت کنترل 
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درآورید. 

در اینجا 5 دلیل مرا برای اینکه این مدل کسب وکار بهترین فرصت برای راه اندازی کسب وکار آنالین 
است، با هم می بینیم. 

خودکار بودن - یکبار تنظیم کن، بعد فراموشش کن، پول بساز.	 

از مرحله ایجاد ترافیک و افزایش مشتریان تا مرحله فروش و به دست آوردن پول در مدل دیجیتال اپیدمیک به صورت کامال 

خودکار انجام می شود.

اطالعات و ابتکارات - همه آنچه شما نیاز دارید، اطالعات و ابتکارات است.	 

مردم برای اطالعات آن چیزی که تخصص دارید و همین طور هنرتان پول خوبی پرداخت می کنند. خوشبختانه، اینترنت پر از 

این اطالعات ارزشمند است.

برون سپاری کار به دیگران - به متخصصان اجازه دهید کارهای شما را انجام دهند.	 

از نوشتن محتوای اطالعات و ساخت محصول تا طراحی وب  سایت فروش را می توانید به افراد متخصص بدهید تا آنها را به 

ارزان ترین و سریع ترین شکل ممکن برای شما انجام دهند.

کاماًل مجازی - هر زمان، هر مکان.	 

دیجیتال اپیدمیک تنها کسب وکاری است که نیاز به مکان فیزیکی ندارد. می توانید تنها با یک کامپیوتر و با انگیزه آموزش به 

دیگران یا تهیه محصولی که همانند سرگرمی برای شماست، کار خود را در منزل شروع کنید.

پیشرفت بی نهایت - رشد، رشد، رشد.	 

آیا می خواهید لیست بزرگتری بسازید؟ آیا می خواهید به فروش بیشتری برسید؟ می توانید محصوالت دست ساز و پیشنهادات 

آموزشی خود را افزایش دهید. می توانید قیمت گذاری محصولتان را افزایش دهید، از رشد افقی استفاده کنید یا سیستم را در 

ساین های جدید تکرار کنید.

صدها روش برای راه اندازی کسب وکار آنالین وجود دارد، اما این را ضمانت می کنم:
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هیچ روش ثابت شده ای سریع تر، ساده تر و موثرتر از دیجیتال اپیدمیک وجود ندارد.

فصل سوم: سادگی و سهولت
7 مرحله ساده برای النچ 

کسب وکارتان 
زمان آن رسیده که دقیقاً مشخص کنیم چه چیزهایی برای راه اندازی کسب وکار نیاز داریم.

حـاال این نمـودار را بـبـینـید:

واقعًا همینه. این سیستم که در آکادمی اپیدمی برای شما تهیه کرده ام در هر مرحله ای که هستید، دست شما را خواهد گرفت. 

تمام این مراحل می توانند به مراحل کوچک تر و ساده تر تقسیم شوند و تنها چیزی که نیاز دارید، این است که این روش را دنبال 

کنید. قبل از اینکه آن را بدانید )فقط در چند هفته( کسب و کار شما الیو و آنالین تراکنش خواهد داشت. اجازه دهید #1 سوالی که 

مطرح می شود را بپرسیم "اما آیا به مهارت تکنیکی... و چیزهای دیگر نیاز دارم؟". تمامی مراحلی که در این نمودار دیدید، 

می توانند به صورت خودکار با تکنولوژی موجود انجام شوند. بنابراین نیاز ندارید که حتماً یک نویسنده ماهر یا یک فرد تکنیکی باشید.
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هنگامی که شروع کنیم و با هم کار کنیم، به شما نشان خواهم داد که چگونه بین عناصر زیر تعادل به وجود آورید تا بتوانید کسب وکار 

خود را راه اندازی کنید:

فعالیت ها و کارهایی که فقط شما می توانید آنها را انجام دهید.	 

کمک های ارزان قیمتی که می توانید به دیگران ارجاع دهید.	 

تکنولوژی 100% خودکار که فقط نیاز به کلیک کردن شما دارد.	 

نه تنها اینها بلکه، قصد دارم ابزار حیاتی کسب و کار که ساخته ایم را کاماًل ارائه کنم: اولین راه انداز جهانی کسب و کار دیجیتال 

اپیدمیک. این ابزار جدید حیاتی عیناً شما را مرحله به مرحله در کل فرایند جلو می برد. عالوه بر این، شما این شانس را دارید تا تیم 

داوران موفقیت تان را در هر مرحله داشته باشید.
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بسیار خب، زمانش فرا رسیده. مراحل دقیقاً چه چیزهایی هستند؟

مرحله #1: ساین
ساین ایده آل خود را پیدا کن. 

این قسمت از کار مانند یک سرگرمی برای شماست!

با ساینی شروع کنید که بازار خوبی دارد و مشتریان مشتاقی همین حاال در انتظار آن به سر می برند. 

تعداد بی نهایت ساین کاربردی در اینترنت وجود دارد. بعضی از آنها بزرگ هستند. بعضی کوچک هستند. فقط در نظر داشته باشید 

که خود هر ساین را می توان به بخش های کوچکی تقسیم کرد.

حاال رازهایی را با شما در میان می گذارم که فقط تعداد خیلی خیلی کمی از مردم شانس درک کردن آن را دارند:

شما می توانید از هر ساینی کسب درآمد کنید. بنابراین چیزهایی را که در زیر می گویم، رعایت کنید. فقط در چند دقیقه عیناً 

آنها را به شما نشان می دهم.

در این زمینه، من دانش پذیرانی را دیده ام که با هر نوع موضوعی که تصور می کنید موفق شده اند:
بافندگی... مثل یک معدن طالست !

جمع آوری بطری... همانند بردن در بخت آزمایی !

چشیدن غذا... بهتر از این نمی شه ! 

پیشرفت شخصی... یکی از موارد مورد عالقه من !

این امکان ها به درستی بی نهایت هستند.
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کــاراسـتـارتـری 
عــرفان مظاهری

دیجیتال اپیدمیک، کسب و کار او را با 180 میلیون تومان در سال النچ کرد

او کسی بود که روزانه 15 ساعت در نمایشگاه اتومبیل کار می کرد و درآمد ناچیزی از این زحمت شبانه روزی خود به دست 

می آورد، و طبیعی بود که ناراضی باشد.

 همیشه دوست داشت راهی پیداکند که بتواند از این ساعات کاری زجر آور خالص شود و به درآمد و آزادی که واقعاً الیقش 

بود دست پیداکند. 

و بدترین قسمت ماجرا این بود که او به شغلش عالقه ی چندانی نداشت و این موضوع نارضایتی وی را تشدید می کرد.

زمانی که با او آشنا شدم، او هیچ چیز از دنیای دیجیتال اپیدمیک نمی دانست.

من سیستم مرحله - به - مرحله ثابت شده خودم را به او آموزش دادم، و کمی بعد، او اولین محصول دیجیتالی خود را النچ 

کرد. هدف او از اولین النچ محصولش، رسیدن به تنها چند صد هزار تومان بود

او موفق شد به این هدف خود دست پیدا کند. و کمی بعد 4 میلیون و 200 هزار تومان فروش...

او توانست فقط با همان یک النچ زندگی مالی خودش را به شکل شگفت انگیزی دستخوش تغییر کند.

ادامـه در صفـحه بعـد...
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اکنون عرفان مظاهری نه تنها ساعات بیشتری را در کنار خانواده و همسر خود می گذراند، بلکه از کاری که می کند لذت برده و در 

آن 100% موفق عمل می کند.

 او هرگز باور نمی کرد که دریکسال، بتواند 180 میلیون تومان پارو کند، آن هم از کاری که عاشقش بود.

عرفان به این علت موفق شد که به من اجازه داد یک سیستم ساده و ثابت شده برای دیجیتال اپیدمیک به او آموزش دهم.
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بنابراین از کجا باید شروع کنید؟ چگونه باید شما بتوانید بروید تا 
ساین ایده آل خود را پیدا کنید؟

به سادگی. با قلب خود شروع کنید. به تجارب، عالیق و سرگرمی خود نگاه کنید. من این روش را P&T می نامم زیرا در این روش 

شما در درون خود به جستجو می پردازید و چیزی را پیدا می کنید که هیچ کس تا به حال آن را احساس نکرده است. برخالف چیزی 

که به نظر می رسد در حقیقت ساین ایده آل شما در دنیای پیرامون شما نیست؛ بلکه در درون شما نهفته است. البته پس از این 

انتخاب آن را با یک لیست از خصوصیات یک ساین ایده آل که آن را هم به شما ارائه می دهم، چک می کنیم تا مطمئن شویم بین 

ساین – انتخابی شما و این چک لیست انطباق کامل وجود دارد.

لحظه ای درباره این پرسش ها فکر کنید...
از وقت صرف کردن در چه مکانی لذت می برید؟ 

در چه امور و فعالیت هایی خوب عمل می کنید؟ 

موضوعی که دوستان شما به دنبال آن می گردند، چیست؟ 

از اینجا شروع کنید.

چرا؟

زیرا تحقیقات و مطالعات معتبر زیادی به من نشان می دهد اگر شما درباره ساینی که انتخاب می کنید، یک انگیزه و شوق 

درونی داشته باشید، ده برابر شانس بیشتری برای رسیدن به موفقیت دارید.

درباره این موضوع خوب فکر کنید زیرا مثاًل اگر شما آشپزی را دوست ندارید، نمی توانید از یک کسب وکار دیجیتال اپیدمیک در این 

حوزه لذت ببرید.

پس ابتدا عالیق خود را بشناسید؛ زیرا شما فقط در محدوده عالیق خود به موفقیت خواهید رسید و فقط در آن محدوده 

است که شانس راه اندازی یک کسب وکار را دارید. 

در  اگر  پس  دارید  عالقه  گلف  به  که  کنید  تصور 

این حوزه برای خود یک کسب وکار راه اندازی کنید 

موفقیت شما حتمی خواهد بود.

پس اینگونه به نظر می رسد که بابت اینکه گلف بازی کنید 

به شما پول پرداخت می کنند! چه احساس شگفت انگیزی.

عالقه  گلف  به  که  کنید  تصور 
دارید پس اگر در این حوزه برای 
خود یک کسب وکار راه اندازی کنید موفقیت 

شما حتمی خواهد بود. 

http://www.karstarter.ir


74

#B.o.r.o w w w . k a r s t a r t e r . i r wتمـامی حقوق محفوظ است .  w w . k a r s t a r t e r . i r تمـامی حقوق محفوظ است . 

اما فقط عشق و عالقه به خودی خود کافی است؟
خیر! مسلمًا خیر.

هنگامی که لیست P&T خود را تهیه کردید باید درباره بازار رقابت آن ساین ها تحقیق کنید. اگر ساینی در بازار رقابتی وجود نداشته 

باشد خیلی واضح است که به درد نمی خورد و باید از آن صرف نظر کنید. زیرا رقابت در بازار واقعاً الزم و ضروری است و در واقع بدون 

رقابت هیچ محصول یا خدمتی به فروش نخواهد رسید.

پس آن ساین مناسب شما نیست.
شما به رقابت نیاز دارید. رقابت بسیار مفید است.

حاال بعد از اینکه ساین ایده آل خود را پیدا کردید و ظرفیت بازار را برای رقابت سالم بازار بررسی کردید و به این نتیجه رسیدید که 

هر دوی آنها از نظر شما خوب هستند، آن وقت باید به ادامه راه فکر کنید. حدس بزنید چه اتفاقی می افتد؟

ادامه مسیر بسیار ساده است.

قصد داریم ابزار رایگان زیر را برای نهایی کردن ارزیابی یک ساین خاص استفاده کنیم.
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من آماده ام تا آنچه ایمان دارم ساده ترین، سریع ترین و موثرترین راه برای شماست،
با شما به اشتراک بگذارم!

شروع کنید، با تماشای
ویدئوی آموزشی رایگان که ارائه می کنم

گوشه چشمی بر 20+  ساین برتر.
در برنامه آکادمی اپیدمی قصد داریم بیش از 20+  ساین برتر را که همگی برای بازاریابی اطالعاتی - فیزیکی ساخته 

شده اند ارائه کنیم. 

همه تحقیقات اطالعاتی و خالقانه را برای شما انجام می دهیم و هر آنچه نیاز دارید را به شما خواهیم داد و همینطور 4 

ابزار اختصاصی و کاربردی P&T را برای شناخت عالیقتان در اختیار شما می گذاریم - فقط یک کلیک و تمام.

اینها همه ابزارهای رایگانی هستند که کامال موجودند :
AMAZON.COM : ما از این سایت استفاده می کنیم تا اطالعات موجود درباره محصوالت رقابتی که فروخته می شوند را به   -1

دست آوریم.

اینستاگرام : این شبکه اجتماعی ابزار تحلیلی خوبی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهد و نیازی نیست که پول و   -2

وقت خود را برای این کار هدر دهید.

Trends  :  این سایت که سایت مورد عالقه من هم هست، به وضوح به شما نشان می دهد که یک ساین ویژه به خوبی به فروش   -3

می رود، یا خیر؟

Google Adwords : فراموش نکنید که حتماً نگاهی به بهترین ابزار کلمات کلیدی در مورد ساین خود در اینترنت بیندازید.  -4

در  گزینه ای   5 من یک چک لیست  عین حال  در 

انتخاب  در  شما  به  که  می دهم  قرار  شما  اختیار 

ساین پول ساز کمک می کند. من در تمامی مراحل 

انتخاب با شما هستم تا اصال نگران النچ کسب و 

کارتان در یک ساین "پرریسک" نباشید.

در عین حال من یک چک لیست 
شما  اختیار  در  گزینه ای   5
قرار می دهم که به شما در انتخاب ساین 

پول ساز کمک می کند. 
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مرحله #2: محصول دیجیتالی )عرضه محصول به صورت دیجیتالی(
#1: محصول_اطالعاتی

اطالعات خود را زنده کن

قبل از اینکه درباره این موضوع بحث کنم، می خواهم #1 اعتراض رایج را که بین دانش پذیرانم وجود دارد، توضیح دهم. 

در اینجا رایج ترین دغدغه هایی که می شنوم :
دغدغه 1: من یک نویسنده نیستم، نمی دانم چگونه یک محصول ایجاد کنم... 

دغدغه 2: من هیچ چیز با ارزشی بلد نیستم که به دیگران آموزش دهم...

دغدغه 3: چگونه یک دوره تهیه کنم؟ من چیزی درباره آموزش دادن نمی دانم !

جواب من به این دغدغه  ها این است: آیا حاال آماده ای که ذهن خود را باز کنی؟

تولید یک محصول اطالعاتی که برای بازار ارزشمند باشد، اصال سخت نیست و من هم قصد دارم حاال سیستم دقیق را به شما نشان 

دهم. 

اگرچه اینها را قبال یادآوری کرده ام، اما بار دیگر خواهم گفت که:
من نویسنده نیستم. اتفاقا همیشه در دوران تحصیل از تنها چیزی که بدم می آمد، همین نویسندگی بود. استاد زبان فارسی 	 

ما همیشه می گفت که "تو هیچ وقت یک نویسنده خوب نخواهی شد". )البته او اولین کسی بود که اولین دوره آموزشی مرا 

دریافت کرد!(

من شخص کاردانی هستم اما هیچ وقت فکر نمی کردم که واقعًا کاراکتر خاصی باشم. حقیقت این است که اگر شما 	 

برای مدت ها درباره یک موضوع تحقیق و مطالعه کنید، یقیناً درباره آن موضوع اطالعاتی به دست خواهید آورد که برای دیگران 

ارزشمند است.

من هرگر نمی دانستم چگونه، و من خودم هم 100% گمراه بودم .من آخرین فردی در دنیا هستم که احتماالً می دانم 	 

چگونه یک دوره آنالین را تهیه کنم. حسن سیستم آکادمی اپیدمی در این است که ما روش ساده انجام آن را داریم، یک پیش 

فرض که واقعاً کار می کند.

یک راه ساده برای شما که بتوانید ارزش روش من را بفهمید، این است که فقط به صحبت های من اکتفا نکنید و این روش عملی و 

کاربردی را در بین افرادی که به صورت آنالین این کار را می کردند و دانش پذیرانم ببینید. بسیاری از دوستانم از این سیستم استفاده 

کردند و کسب وکار خود را راه اندازی کرده اند.
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کــاراسـتـارتـری 
محـمد رضا احسـانی

از یک شهرستان کوچک تا میلیاردر شدن 

او هم همانند بسیاری از دوستان خود از دانشگاه آزاد اسالمی فارغ التحصیل شد؛ اگر می خواست با رشته تحصیل خود مشغول 

به کار شود نهایتاً 1 میلیون تومان در ماه ، درآمد داشت!!

اما او می دانست که راه بهتری برای رسیدن به موفقیت وجود دارد پس دیجیتال اپیدمیک را انتخاب کرد. محمد رضا کار 

خود را بسیار خوب آغاز کرد. اما او دنبال سود بیشتر بود! او می خواست شناخته شود، و معنای موفقیت را به معنای واقعی 

کلمه بچشد.

به خاطر شوق و انگیزه ای که این فرد از خودش نشان می داد، من تصمیم گرفتم که دستش را بگیرم و کمکش کنم. محمد 

رضا همیشه قدر دان من بود. او مدام از من تشکر می کرد که وقت خودم را برای کمک به او صرف کردم. 

( آشنا کردم. محمد رضا آن زمان مشکالت  یادگیری کردید  به  فرایند 7 - مرحله ای ) که شما شروع  با همین  اورا  من 

بزرگتری از اغلب دانش پذیران من داشت .. یکی از بزرگترین مشکالت او این بود که به اینترنت پر سرعت دسترسی نداشت 

و از سیستم دیال آپ استفاده می کرد، هم چنین مشکالت امکاناتی دیگری که در شهر های کوچک معموالً وجود دارند هم 

گریبان گیر وی بود. 

اما این مشکالت جلودار وی نبود. بلکه او از پس تک تکشان برآمد و خود را به خودش، دوستانش و حتی به من، ثابت کرد. 

هنوز مراحل رسیدن محمد رضا به درآمد را کاماًل یادم می آید. زمانی اولین 10 ملیون خود، سپس اولین 100 میلیون خود 

را کسب کرد. بله اولین میلیون تومان آنالین !

زمانی که به این درآمد رسید، شبیه پسر بچه های دبستانی، در خیابان محله شان می دوید و با هیجان این خبر را به گوش 

دوستانش می رساند. 

چیزی که من بیش از همه در مورد محمد رضا دوست دارم، این است که او حتی برای یک ثانیه هم اشتیاق خود را از دست 

نداد. او قدر فرصتی که در اختیارش قرار داده شده را می داند و تمام انرژی خود را صرف دیجیتال اپیدمیک می کند. 

امروزه 400 میلیون تومان فروش انجام داده است. به قدرتی باور نکردنی دست یافت. ادامه در صفحه بعد...
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کـاراسـتارتـری ادامه از صفحه قبل... او این کار را با تمام محدودیت ها انجام داد. و توانست بر کمبود امکانات و فقر 

شدیدی که با آن مواجه بود غلبه کند. 

محمد رضای عزیز، امیدوارم با همین قدرت و اشتیاق به کار خودت ادامه دهی. تو مایه افتخار تمامی هم شهری ها و هم محلی 

های خودت هستی! و افتخار تمام ایرانی ها. تمامی دانش پذیرانی که من شخصاً دستان آن ها را گرفتم، هرگز در عمرشان یک 

محصول دیجیتالی تولید نکرده بودند؛ و راجع به تکنولوژی هیچ نمی دانستند. برخی از آن ها سالمندند، و برخی دیگر کارگران 

زحمت کش ساختمان هستند. 

پیشینه و مهارت های شما، هیچ تاثیری بر توانایی شما در تولید یک محصول دیجیتالی ندارد. 
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در اینجا 5 مرحله که برای تولید محصول اطالعاتی به آنها نیاز دارید:
در مورد محصوالت اطالعاتی خود تحقیق کنید.	 

مسیر منحصر به فرد خود را بشناسید. من روشی ساده برای درک مسیرتان به شما خواهم گفت.	 

قالب رسانه خود را انتخاب کنید: متن، فایل صوتی یا محصول ویدئویی. 	 

طرح کلی محصول خود را بسازید. راه انداز کسب و کار ما در این راه به شما کمک می کنند.	 

مسئولیت تعیین کنید و آن را بپذیرید و جدول زمانی خود را بسازید.	 

در اینجا یک نگاه اجمالی به ابزاری می اندازیم که برای شما تهیه کرده ایم!
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این  ساده ترین ابزار راه اندازی کسب و کار است که تا به حال استفاده کرده اید، این یک ابزار به تنهایی می تواند در کل فرایند راه 

اندازی کسب و کار دیجیتالی با شما بیاید، مرحله - به - مرحله.

کدام یک از این سه نوع محصول را راحت تر می توانید عرضه کنید؟
انتخاب  برای  می توانید  که  روش هایی  از  یکی 

آن  که  است  این  کنید،  دقت  آن  به  محصول 

محصول باید نسبت به تجربیات شما شخصی سازی 

شما  به  را  محصول  نوع   3 اینجا  در  باشد.  شده 

را  چیزهایی  چه  که  می گوییم  و  می کنیم  معرفی 

باید در نظر بگیرید تا بتوانید از بین آنها، یکی را 

انتخاب کنید:

قیمت محصول شما چقدر است؟ ما بسیار روشمند در این انتخاب با شما هستیم، با ابزار راه اندازی کسب و کار همراه با   -1

آموزش های مرحله به مرحله.

آیا دوست دارید بنویسید؟ آیا خجالت می کشید؟ آیا با ضبط کردن فایل صوتی یا تصویری مشکل دارید؟ در مورد   -2

این پرسش باید بگویم، پاسخ بله یا خیر در اینجا مطرح نیست؛ زیرا کسب وکار شماست که تعیین می کند کدام یک از این روش ها 

کارآمدتر است.

آیا برای تولید محصول اطالعاتی نیاز به کمک دارید ؟ ما یک طرح مرحله به مرحله به شما می دهیم تا بتوانید تشخیص   -3

دهید که چه اموری را می توانید به دیگران ارجاع دهید و چه اموری را نمی توانید. این تشخیص خود شماست که در نهایت 

تصمیم بگیرید و مشخص کنید که چه نوع کمکی از چه کسی بخواهید. 

بنابراین 3  نوع محصول اطالعاتی اصلی که می توانید برای خود تولید کنید دقیقًا چه چیزهایی هستند؟
محصول متنی یا نوشتاری   -1

محصول صوتی   -2

محصول تصویری  -3

اجازه دهید هر کدام را به اختصار توضیح دهیم:

از روش هایی که می توانید  یکی 
برای انتخاب محصول به آن دقت 
کنید، این است که آن محصول باید نسبت 

به تجربیات شما شخصی سازی شده باشد.
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محصوالت نوشتاری:
محصوالت نوشتاری دیجیتال در شکل های مختلفی وجود دارند. آنها می توانند به سادگی یک کتاب الکترونیکی باشند یا اینکه به 

صورت یک دوره باشند که می توانید آنها را در بخش ها و قسمت های مختلف به نگارش درآورید و هر زمان خواستید یک موضوع 

جدید عرضه کنید، یک آموزش دوره ای جدید ترتیب و بخش های مختلف را در فواصل زمانی متفاوت به ترتیب اولویت فراگیر کنید 

و حاال سایت خود را به روز کنید و در نهایت اپیدمی اطالعات خودتان را توسعه دهید. 

اما اگر بخواهید یک محصول نوشتاری تولید کنید، حتماً باید خود شما نویسنده آن باشید؟ خیر.

یکی از چیزهایی که در آکادمی اپیدمی به شما آموزش می دهیم، این است که چگونه می توانید در این 
زمینه فعال باشید:

به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانید محصول خود را بنویسید؛ وقتی که تا قبل از آن در زندگی تان چیزی ننوشته اید.	 

یک طرح مرحله به مرحله به شما نشان خواهم داد که ببینید چگونه می توانید از دیگران طوری کمک بگیرید که برای شما 	 

ارزان تمام شود.

به شما ایده هایی خواهم داد که تولید محصولتان توسط دیگران را اپیدمی کنید: اینکه در کمتر از 10 روز بتوانید محصول خود 	 

را توسط دیگران تولید و همه گیر کنید.
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محصوالت صوتی:
براساس قیمت محصول که بهترین آن را هم خودمان برایتان تصمیم می گیریم، می توانید آن را به صورت محصول صوتی دیجیتال 

ارائه کنید. این نوع محصوالت هم می توانند به صورت دوره کتاب صوتی ارائه شوند و هم به صورت بخش بخش تقسیم بندی شوند. 

در نتیجه می توانید هر بخش را در یک نوبت همه گیر کنید. فرآیند تولید محصول صوتی دقیقاً مانند محصول نوشتاری است و خیلی 

هم پیچیده نیست. 

تنها تفاوت این نوع محصوالت با محصوالت نوشتاری در این است که در این روش باید یک میکروفن 
ارزان قیمت و نرم  افزار ضبط صدا را برای خود تهیه کنید و نوشته های خود را به صورت صوتی ضبط 

کنید.
به یاد داشته باشید در تولید محصوالت صوتی روش های متنوع و ارزان قیمتی وجود دارد که می توانید آنها را برای کار خود انتخاب 

کنید. در این راه به شما کمک می کنیم بهترین انتخاب را داشته باشید.

شما در انتخاب هر یک از این روش ها برای ضبط محصول صوتی خودتان مختار هستید:
ضبط مستقیم: 	 

اگر مطالب زیادی در ذهن شما وجود دارد، می توانید به راحتی این روش را انجام دهید. یعنی هر آنچه در فکر شما می گذرد 

و تا به اکنون فراگیری کرده اید را مستقیم تبدیل به یک فایل صوتی کنید. این روش مورد عالقه من است. من همیشه یک 

هدست در گوشم می گذاشتم و در اتاق راه می رفتم، پس از مدت چند ساعت یک فایل صوتی درجه یک پر از اطالعات ارزشمند 

به وجود می آوردم. 

بنویسید و بخوانید: 	 

در این روش هم به سادگی می توانید آنچه را که می دانید، بنویسید و سپس با کمک گرفتن از دیگران آن را به راحتی بخوانید 

و ضبط کنید و این فایل را برای فراگیری همگان اپیدمی کنید.

مصاحبه با متخصصان: 	 

  SKYPEحاال می توانید به دیگران اجازه دهید با شما مصاحبه کنند و آن مصاحبه را ضبط کنید یا اینکه یک نسخه از نرم  افزار

را دانلود و یک نرم  افزار ضبط صدا را نیز دانلود کرده و حاال چند مصاحبه با افراد خبره در ساین خود انجام دهید و آنها را 

ضبط کنید. به همین راحتی.
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تا االن خودتان هم باید به این درک رسیده باشید: اگر ذهنتان را باز کرده و از سیستم من پیروی کنید، می توانید به راحتی محصول 

خود را بسازید.

نیازی نیست حتمًا یک استاد دانشگاه باشید... 

محصوالت ویدئویی:
فایل  به همراه می آورند. زیرا  نیز  را  بیشترین درک غلط  اما همواره  بر مشتریان خواهند گذاشت  را  تاثیر  بیشترین  این محصوالت 

ویدئویی بسیار حساس است و با یک حرکت اشتباه ممکن است بدترین نتیجه را برای خود رقم بزنید، اما از طرف دیگر یک حرکت 

مثبت می تواند تعداد مشتریان را چندین برابر کند. 

هرگاه به بعضی از دانش پذیران پیشنهاد داده ام که فایل ویدئویی بسازند، من معموالً چنین پاسخ هایی را می شنیدم: 

"من از دوربین های ویدئویی متنفرم! من نمی توانم فایل ویدئویی تولید کنم! این کار مخصوص افراد ماهر است!"

من همیشه به این حرف ها می خندم و به آنها می گویم »اگر بتوانید یک فایل ویدئویی تولید کنید حتی اگر چهره خود را نشان ندهید، 

قطعا صدها و حتی هزاران بار ارزشمندتراز یک فایل صوتی یا فایل نوشتاری اپیدمی خواهد شد.«

در این زمان دهان آنها از تعجب باز می ماند.
روش های زیادی برای تولید یک محصول ویدئویی درجه یک وجود دارد زیرا انواع مختلفی از نرم  افزارهای ضبط  وجود دارند که 

می توانید با کمک آنها فایل ویدئویی خود را ویرایش و بهینه سازی کنید.

در اینجا چند روش به شما آموزش می دهیم که می توانید به سادگی با آنها این کار را انجام دهید:
تولید فایل ویدئویی با کمک عکس هایی که از صفحه نمایش می اندازید:	 

می توانید به سادگی تصاویری از صفحه کامپیوتر خود تهیه کنید و یک فایل ویدئویی به وجود آورید. برای مثال به راحتی 

فایل  در  را هم  و حتی چهره خود  کنید  تهیه  زنده  دموی پخش  یا   power point با کمک  ویدئویی  فایل  می توانید یک 

ویدئویی تان نمایش ندهید.

مصاحبه های وبیناری: 	 

در این نوع فایل های ویدئویی هم می توانید چهره خود را نشان ندهید یا اینکه تولید فایل ویدئویی را به متخصصان این حوزه 

بدهید که حاال یک مصاحبه وبیناری اختصاصی برای شما تولید کنند.
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مجموعه وبینارهایتان را خودتان برگزار کنید:	 

مجموعه ای از فایل های power point درباره مطلبی که می خواهید آموزش دهید را جمع آوری کنید و حاال صفحه نمایش 

شما در حال ضبط است، چیزی را که می خواهید، آموزش دهید. این یکی از بهترین روش های ممکن است زیرا این فایل حاال 

صرفاً یک محصول نیست؛ بلکه یک دوره عالی برای شماست.

تولید یک فایل ویدئویی:	 

در این روش شما یک فایل ویدئویی از خود تهیه کرده و چهره خود را هم نشان می دهید. البته این روش بهترین روش ممکن 

است زیرا می توانید به راحتی با دانش پذیران خود ارتباط برقرار کنید، حتی می توانید از زبان بدن خود برای تاثیرگذاری بیشتر 

کمک بگیرید. البته قطعا تا زمانی که شما کاماًل به موضوع مسلط نباشید و نتوانید به راحتی درباره آن صحبت کنید، نمی توانید 

یک فایل ویدئویی از خود تهیه کنید.

در حقیقت اینجا سه روش محصول اطالعاتی را بیان کردیم اما این سه روش که به تنهایی می توانند محصول به حساب بیایند و به 

فروش برسند در حقیقت می توانند پیش نیاز عرضه دیجیتالی محصوالت فیزیکی شما که در ادامه به آنها اشاره می کنیم هم باشند.

در حقیقت دیجیتال اپیدمیک به قدری قدرتمند است که هر فردی می تواند محصول خود را به صورت اطالعاتی و یا فیزیکی به 

صورت دیجیتالی عرضه کند و جالب تر اینکه اکثر دانش پذیران من با یک تیر 2 نشان می زنند، بسیاری از آنها هر دو را باهم اجرا 

می کنند و پول خوبی به جیب می زنند.
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ساین عجیب ؟ بدون تخصص؟
توصیه های یک دانش پذیر...

آیا تا به حال راجع به قالب بافی چیزی شنیده اید؟ من راجع به این کار چیزی نمی دانستم تا این که با خانم عبدالملکی آشنا 

شدم. حتی من فکر نمی کردم که بازاری برای این کار وجود داشته باشد.

حداقل اینکه یک کسب و کار 7 کاراکتری است! خانم عبد الملکی با استفاده از سیستم دیجیتال اپیدمیک من، یک محصول 

اطالعاتی به نام " چگونه قالب بافی کنیم" ، النچ کرد. 

جالب این جاست که خانم عبد الملکی اطالعات بسیار محدودی راجع به قالب بافی داشت. ایشان اصاًل در این حوزه متخصص 

نبود، ولی با این حال توانست یک محصول اطالعاتی بی نظیر و ارزشمند تولید کند که مردم راغب هستند بابتش پول خوبی 

پرداخت کنند و البته او توانست دوره کامل را بگذراند. 

ایشان حتی موفق شدند همین کار را در ساین رمان داستانی هم به انجام برسانند. ایشان یک کسب و کار  6  کاراکتری را 

بدون هیچ دانش و مهارتی راه اندازی کردند.

صدف عبدالملکی: " من می خواهم به آن افرادی که خودشان را متخصص نمی بینند و در مورد ساین خود مطمئن نیستند، 

یک توصیه بسیار مهم بکنم:  فقط شروع کنید، همین و بس!

معطل نکنید.! ساین مورد عالقه خود را پیدا کنید، کمی تحقیق کنید و مراحل استاد دهقان را دنبال کنید. قطعاً از محصولی 

که تولید می کنید و  نتایجی که به دست می آورید شگفت زده خواهید شد...

http://www.karstarter.ir


86

#B.o.r.o w w w . k a r s t a r t e r . i r wتمـامی حقوق محفوظ است .  w w . k a r s t a r t e r . i r تمـامی حقوق محفوظ است . 

#2: محصول_فیزیکی
شما می توانید با تکیه بر داشته ها و عالیق خود و همینطور با استفاده از 3 روش ساده ای که در باال ذکر شد محصول فیزیکی تان را 

به صورت دیجیتال عرضه کنید، روشی بسیار ساده اما کاربردی را به شما معرفی می کنم تا بتوانید به سادگی و در زمان بسیار کوتاه 

ساین ایده آل خودتان را به واقعیت تبدیل کنید.

طراحی نوآورانه:  -1
می خواهم یک نکته فوق العاده مهم را به شما گوشزد کنم: هیچ تضمینی وجود ندارد ساین ویژه ای که شما قصد اجرایش را دارید، 

توسط هیچ فرد دیگری به اجرا درنیامده باشد!

پس قطعا رقبایی خواهید داشت. اگرچه این موضوع کمی چالش برانگیز به نظر می رسد، اما آنگاه می توانید بیشتر از همیشه اهمیت 

نوآوری را در طراحی محصول و خدمتتان درک کنید.

قطعاً رقبای بالقوه ای که زودتر از شما تصمیم به اجرای این ساین بخصوص گرفته اند، چند قدمی از شما جلوتر هستند. اما چگونه 

باید در چنین بازاری جایگاه خود را پیدا کرده و به درآمد مد نظرتان دست پیدا کنید؟

پاسخ من به شما نوآوری است. باید ساین سیستم را نوآورانه اجرا کنید. باید حرف جدیدی برای گفتن داشته باشید و چیز جدیدی 

ارائه کنید.

نیازی نیست برای طراحی محصول میلیون ها تومان هزینه کنید. کافی است کمی نوآوری به خرج دهید.

Packaging & Managing  -2
جایی خواندم که بیل گیتس "مهم ترین امور خودش را به تنبل ها واگذار می کرد و همیشه به دنبال استخدام تنبل ها می گشت" 

این عین واقعیت است.

تعجب نکنید!

تنبل ها باهوش ترین افراد هستند...

بیل گیتس دلیل محکمی برای این استناد خود دارد. به نظر او تنبل ها همیشه راحت ترین، ساده ترین و کم هزینه ترین راه را پیدا 

خواهند کرد.

از آنجا که من هم مستثنی نیستم، همیشه همین طور عمل کرده ام. چه روشی بهتر از اینکه بقیه تولید کنند و شما آن را به نام خود 

کنید و به پول برسید.

از آن مهم تر  ایده آل و کاربردی اهمیت زیادی دارد، ولی  همان طور که اشاره کردم، برای آغاز یک کسب وکار داشتن یک ساین 
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پیاده سازی آن است.

شیوه P&M به شما این امکان را می دهد که هوشمندانه تر از بقیه افراد ساین مد نظر خود را اجرا کنید و به درآمد برسید. در واقع 

این روش بیشتر از اینکه بر اصل تولید تاکید داشته باشد، شیوه طراحی محصول با استفاده از جمع آوری و اپیدمی بخش های مختلف 

آن را به شما آموزش می دهد. مثال اگر فعالیت شما در حوزه آشپزی و شیرینی پزی است، نیازی نیست دستور تهیه یک کیک تولد 

یا خورش قورمه سبزی را بلد باشید یا حتی اگر قرار است روغن سرخ کردنی عرضه کنید. می شود نیازی به کارخانه نداشته باشید.

مثال های گفته شده در مورد بسته بندی هم صدق می کند. در حقیقت شما می توانید به راحتی و با کم ترین هزینه همه متخصصان 

مورد نیاز کسب وکارتان را در کنار خود داشته باشید.

شما با استفاده از P&M هر آنچه برای تولید و بسته بندی محصولتان نیاز دارید، جمع آوری و اپیدمی می کنید.

آن هم با هزینه بسیار اندک!

در  بارها  که  تاپ برندهایی  از   %85 شدم.  متوجه  که  بود  آن  از  بعد  فراگرفتم،  معتبر  غذایی  برند  یک  از  را  کاربردی  #1:مدل  من 

سوپرمارکت ها محصولشان را خریداری کرده ام از #1:مدل تبعیت می کنند.

به دلیل سهولت و هزینه های پایین P&M تقریبا اکثر دانش پذیرانم در آکادمی اپیدمی با #1:مدل محصولشان را تولید و به صورت 

دیجیتالی عرضه کرده اند.

دیزاین:   -3
دیزاین یکی از عواملی است که رعایت آن می تواند با میلیون ها تومان سرمایه و صدها مدرک دکتری برابری کند و عدم رعایت آن 

بهترین ساین ایده آل را با شکست قطعی و حتمی رو به رو می کند. از نظر من و سایر کارشناسانی که در کنار من هستند. برای هر 

شاخه از کسب وکار و حتی هر محصول یا خدمت، شما به دیزاین متفاوتی نیاز دارید.

اگر کاراکتر تیزبینی هستید حتماً تا به حال دقت کرده اید، یکی از دالیلی که خیلی از ما اجناس و کاالهای خارجی را به معادل وطنی 

آن ترجیح می دهیم، ظاهر کاالست. ما حتی نمی دانیم دو کاال چه تفاوتی از نظر کیفیتی دارند، ولی باز هم کاالی خارجی را که دارای 

دیزاین و بسته بندی بهتری است، ترجیح می دهیم.

در نتیجه دیدیم چه ساده می توان یک محصول فراگیر تهیه کرد و اگر در بسته بندی این محصوالت دقت کنید و آنها را جذاب و 

پرمحتوا تبلیغ کنید، مشتریان شما چندین برابر خواهند شد. اینجاست که محصوالت اطالعاتی و فیزیکی شما اپیدمی خواهند شد.

مهم نیست در چه مرحله ای از زندگی خود هستید. مطمئن باشید که با هم کار می کنیم و در طی مسیر راه اندازی کسب وکار همیشه 

با شما خواهیم آمد، پس به راحتی می توانید با یک محصول فراگیر و کارآمد جلو بروید و آن را در سرتاسر ایران عزیز همه گیر کنید.
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   مرحله #3:مضاربه_پول

یک قیف ساده بسازید که دقیقاً درآمد شما را تا 300%+  افزایش دهد. 

شما: من یک همبرگر بزرگ می خواهم. 

صندوق دار: آیا سیب زمینی هم می خواهید؟

شما: البته.

صندوق دار: نوشیدنی چطور؟ این تنها مقداری دیگر برای شما هزینه دارد. 

شما: بله. چرا که نه؟

در این مثال شما 300% بیشتر از آنچه برنامه ریزی 

کرده بودید، خرج کردید. به  عبارت   دیگر، شما   

احتماالً   احساس می کنید خدمات بهتری دریافت 

کرده اید؛ رضایت بیشتری دارید،  و از خرید خود 

خوشحال هستید.

با       را  فرایند  این      شما    می توانید    عین   

دیجیتال اپیدمیک     آنالین    بسازید.

در واقع، حتی با دیجیتال اپیدمیک ساده تر است - و پر قدرت تر.

به عنوان قسمتی از آموزش، قصد دارم به شما چیزی به نام "قیف" را آموزش دهم.
عکس پیتزا

 %300 شما  مثال  این  در 
برنامه ریزی  آنچه  از  بیشتر 

کرده بودید، خرج کردید.
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دو نوع قیف وجود دارد:
قیف سبد خرید:  -1

مکالمه همبرگر بزرگ باال مثالی عالی از قیف سبد خرید است. هنگامی که آنها در فرایند خرید محصول اولیه هستند با این استراتژی، 

پیشنهادهای مازادی به مشتریتان می دهید.

قیف برعکس:   -2

یک راه ساده وجود دارد که شما می توانید آن را به کار ببندید و بر پول سازی خود تاثیر رادیکالی بگذارید. در این فرآیند پس از پیدا 

کردن اولین مشتری چند هفته طول می کشد تا بتوانید خرید او را افزایش دهید.

آیا برای ساختن قیف های فروش باید یک فروشنده ماهر باشید؟ 
قطعًا خیر.

در واقع تکنولوژی که این کار را برای شما انجام می دهد 100% خودکار عمل می کند. در آکادمی اپیدمی، چندین تکنولوژی به شما 

نشان می دهیم که این قیف را به سرعت برایتان می سازند.. 

واقعیت این است که برای فروش قیف مانند باید دانش ویژه ایی درباره بازار کسب وکار داشته باشید.من مرحله به مرحله در این فرایند 

با شما هستم، و ابزار راه اندازی کسب و کار در کل فرآیند دستان شما را خواهد گرفت.
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قیف سازان بزرگ چندین نوع مختلف برای فروش در نظر می گیرند و من می خواهم شما را به یک فرد 
حرفه ای در انواع مختلف فروش تبدیل کنم:

پیشنهاد اصلی دانسل : 97 تا 99% از کسانی که سایت شما را بازدید می کنند بدون اینکه چیزی بخرند سایت شما را ترک 	 

می کنند. این یک واقعیت تلخ است و نمی توان از آن جلوگیری کرد. به هر حال ما نباید به این افراد اجازه دهیم به راحتی سایت 

را ترک کنند و باید روشی پیدا کنیم که تا حد امکان از این خروج های بی حاصل جلوگیری کنیم. من به شما استراتژی هایی 

آموزش خواهم داد که ضمانت کند حداقل 40 تا 50 % از بازدیدکنندگان سایت شما حداقل یک بار خرید کنند.

آپسل سبد خرید: این ساده ترین و سریعترین روش برای دوبرابر کردن پول سازی است؛ بدون اینکه حتی یک بازدیدکننده 	 

اضافی به سایت شما بیاید.

دانسل سبد خرید: افزایش 50% فروش فقط با اضافه کردن یک صفحه ساده جدید به سایت. الزم است باز هم یادآوری کنم 	 

که تمامی این کارها به صورت 100% خودکار انجام می شود و کافی است صفحه ای را که به شما نشان می دهم، کپی برداری 

کنید.

آپسل برعکس: طی 30 روزی که یک مشتری جدید پیدا می کنید، من قادر هستم حداقل 100 تا 150% پول سازی بیشتر 	 

فقط با فرمول ساده آپسل برعکس ببینم.

پیشنهاد مشارکتی برعکس: چگونه می توانید صدها میلیون تومان پول به دست آورید؛ در حالی که مشتریان راضی تری 	 

دارید بدون اینکه حتی یک معترض داشته باشید. اینها دقیقا مطالبی هستند که اینجا به شما آموزش می دهم.
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بله ! شما یک محصول موفق درون خود دارید !
این هم اثباتش: 

"بله، شما قطعاً می توانید!" حسابش از دستم در رفته که چند صد بار این را به دوستم محمد علی گفتم، ولی او باور نمی 

کرد. او تصور می کرد که فقط باید یک فرد تکنیکی یا متخصص باشید تا بتوانید یک محصول فیزیکی ) دیجیتالی (  تولید 

کنید. 

من باالخره موفق شدم محمد علی را متقاعد کنم که سیستم ساده ی مرحله به مرحله مرا امتحان کند. به او گفتم :"به این 

سیستم ایمان داشته باش" و او باالخره این کار را انجام داد. نتیجتاً، او کل دوره خودش را در چند هفته به پایان رساند! 

محصولش را تولید کرد ؟ به سادگی و شگفت انگیز ! 

در واقع در مورد افرادی که متخصص هستند، من سخت گیری بیشتری برای تولید چیزی بهتر به خرج می دهم. 

محمد علی شکری : " من شخصی بودم که هرگز باور نمی کردم که یک محصول فیزیکی دیجیتالی درون خودم دارم. با 

این حال، با دنبال کردن مراحل شگفت انگیز استاد دهقان، من یک برنامه تولید کردم که با تمام وجود به آن افتخار می 

کنم. اما از آن بهتر، این است که افرادی که محصول مرا خریداری می کنند، کاماًل راضی هستند.
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مرحله #4: ارسال
ارسال محتوایتان

پس از اینکه محصول خود را تهیه کردید و یک قیف سه برابری برای فروش به وجود آوردید، باید چکار کنید؟ )اگر بخواهید می توانید 

فقط در چند روز این کار را انجام دهید(

به  را  خود  محصول  تا  رسیده  آن  زمان  حاال  بله. 

دستان حریص بازار برسانید!

این همان مرحله ای است که بعضی از دانش پذیران 

این  به  مشکل  این  می شوند.  دستپاچه  مقداری 

اولین مرحله ای است  این  اتفاق می افتد که  دلیل 

که تکنولوژی با کار شما درآمیخته می شود. 

من با شما صادق هستم. حاال به عنوان کسی که در دهه اخیر کارآفرین آنالین بوده، هنوز نمی توانم یک صفحه وب پیکر بندی کنم... 

یا حتی قسمت محل اعضاء را برای یک محصول بسازم.

چرا این را به شما می گویم؟ زیرا به هیچ وجه اهمیت ندارد !
دقیقا در دنیای امروز اگر بخواهید یک محصول بی نظیر ارائه کنید. نیازی نیست چیزی از تکنولوژی بدانید. ده سال پیش وقتی که من 

کسب وکار خودم را شروع کردم دو انتخاب داشتم: اینکه خودم این بخش را اجرا کنم یا آن را به افراد متخصص محول کنم. 

آن ده سال پیش بود. امروز، ما در دنیای متفاوتی زندگی می کنیم.
کارهایتان را ارجاع دهید - کسی را با حقوق خیلی کم به خدمت بگیرید تا کمکتان کند.

تکنولوژی خودکار - این بخش مورد عالقه من است. حاال می توانید از یک تکنولوژی شگفت انگیز استفاده کنید تا کل کسب و 

کارتان را بسازد. فقط با چند کلیک در چند ساعت به راه می افتد.

نیازی به یادگیری برنامه نویسی یا هر بحث تکنیکی دیگری در کامپیوتر ندارید؛ بلکه سیستمی که من به شما نشان می دهم، همه 

کارها را برای شما انجام می دهد. امروزه برگزار کردن دوره های آموزشی و همین طور عرضه محصوالت فیزیکی در اینترنت بسیار ساده 

انجام می شود! این مرحله در واقع ساده ترین مرحله در فرآیند کسب وکار است.

بله. حاال زمان آن رسیده تا 
محصول خود را به دستان 

حریص بازار برسانید!
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باور کنید من چیز زیادی درباره تکنولوژی نمی دانم، ولی به راحتی می توانم یک محصول بسازم و پس از پیدا کردن یک بازار هدف 

آن را به صورت آنالین بفروشم. 

اگر من توانستم، حاال شما هم می توانید.

مرحله #5: پیام رسانی
راه میانبری که موقعیت های پیش رو را به مشتریان پول ساز تبدیل می کند

این زمانی که محصول، قیف و کالس درس خود را ساخته اید اتفاق می افتد. وقت آن رسیده که به موقعیت های پیش رویتان توجه 

کنید. شما باید کاری کنید که نه تنها بازدیدکنندگان به شما توجه کنند بلکه اقدام به خرید کنند. کاری که در این لحظه انجام 

می دهید به منظور کسب پول بیشتر از موقعیت های پیش روست و با پیام رسانی فروش انجام می شود.

پیام      فروش       جایی      اتفاق می افتد که یک 

و خریدار  به یک مشتری  بازدیدکننده  یا  فرصت 

به  در همین لحظه شما  تبدیل می شود. و دقیقاً 

سوی رویای استقالل مالی خود حرکت می کنید.

حاال نباید به اصطالح فروش اجازه بدهید که شما 

را بترساند. شما قرار نیست با مردم رو در رو شوید 

یا حتی با آنها تلفنی صحبت کنید. در واقع  فقط یک سیستم مرحله به مرحله و ثابت شده را دنبال می کنید و یکی از گزینه های زیر 

را برای خود انتخاب می کنید.

مجدداً تکرار می کنم، ابزار راه اندازی کسب وکار ما به شما کمک خواهد کرد تا یکی از این گزینه های 
زیر را برای کسب وکار خود انتخاب کنید:

پیام فروش متنی - من طریقه نوشتن یک متن تاثیرگذار را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. حتی چند مثال هم می آورم که   -1

می توانید با آنها کار خود را شروع کنید.

پیام فروش ویدئویی - هر کسی می تواند این روش را انتخاب کند و انجام دهد. فقط باید یک کپی از پیش فرض های آماده من   -2

را بردارد و برای خود استفاده کند. در حالی که امروزه ابزارهای نرم  افزاری بسیاری وجود دارند که می توانند یک فایل ویدئویی 

عالی برایتان بسازند.

وبینار - این فرم از پیام رسانی فروش #1مدل مورد عالقه من است. این ابزار یکی از بهترین و موثرترین روش های فروش آنالین   -3

اتفاق  جایی  فروش  پیام 
یا  فرصت  یک  که  می افتد 
بازدیدکننده به یک مشتری و 

خریدار تبدیل می شود.
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است و من خودم نتیجه خوبی از آن گرفته ام. این روش باالترین نرخ تبدیل را به خود اختصاص می دهد.

در حقیقت این سه روش، پیام های فروش شما هستند. یعنی شما با این روش ها پیام خود را به گوش مشتریان می رسانید و بر آنها 

تاثیر می گذارید تا محصول اطالعاتی و فیزیکی شما را خریداری کنند. درباره این ابزارهای پیام فروش یاد آوری این نکته الزامی است 

که همه آنها از یک سیستم بسیار ساده پیروی می کنند. من در این مدت که تجربه این کسب وکار را دارم، تعدادی چارچوب پیش فرض 

برای شما آماده کرده ام که در اختیارتان می گذارم. من از این 3 ابزار پیام فروش استفاده کرده ام تا به ارزش میلیاردها تومان محصول 

آنالین، فروش ایجاد کنم. می خواهم کل تجربه و قالب های آماده خودم را در اختیار شما بگذارم تا هرچه سریع تر شروع کنید.

به یاد داشته باشید که این ابزارهای فروش براساس شرایط، قیمت، پیشنهاد و مشتریان مزایا و معایب خود را دارند. 

اما اصاًل نگران نباشید، زیرا فرآیند انتخاب هر یک از این ابزارها در کمتر از چند دقیقه به اتمام خواهد 
رسید. 

ابزار راه اندازی کسب وکار ما در این تصمیم گیری به شما کمک می کند. 
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مرحله #6: النچ_احتراق
برند تجاری خود را به دنیا عرضه کنید و اولین 10،000،000 فروش خود را بسازید!

 اجازه دهید یک سوال احمقانه از شما بپرسم. آیا واقعاً فکر می کنید وقتی ناسا چند دهه پیش النچ شد، دانشمندان نشستند و 

عجوالنه گفتند : 

" بسیار خوب بچه ها، بیایید به ماه برویم.در واقع، ماه را فراموش کنید، بیایید به مریخ برویم".

خیر . قطعًا این کار را نکردند.

در حقیقت، زمانی که اولین بار گرد هم جمع آمدند، تنها چیزی که درباره آن صحبت کردند این بود که چگونه یک راکت به قدری 

قدرتمند بسازند تا بتواند از جو خارج شود.

پس از آن، آنها اهداف خود را یکی پس از دیگری 

در طول زمان محقق کردند و باالخره روزی رسید 

که آنها توانستند به ماه برسند.

حاال جواب من را بدهید: چرا همیشه بازاریابان 

کردن  پیدا  برای  تالش  حال  در  مدام  را  آنالین 

بهترین زمان مناسب النچ کسب وکارشان می بینم؟

از طرف دیگر من بسیاری از بازاریابان دیجیتالی را 

می بینم که فقط شروع کرده اند. تجربه زیادی ندارند و همین طور دست روی دست گذاشته اند تا به زمان مناسب برای النچ میلیاردی 

 شان برسند و از اینکه بخواهند اقدام کنند امتناع می کنند.

راستش را بخواهید وقتی درباره این موضوع فکر می کنم، خون در رگ هایم به جوش می آید. زیرا این 
بدترین روش برای رسیدن به یک کسب وکار است. 

تک تک موفق ترین دانش پذیرانم -حتی خود من- آنچه را »النچ احتراق« می نامم، به انجام رسانده ایم. ما هم آرام آرام در این راه 

قدم نهادیم و نقطه آغازین ما همان اولین مرحله بود. 

را  خود  اهداف  آنها  آن،  از  پس 
یکی پس از دیگری در طول زمان 

آنها  که  رسید  روزی  باالخره  و  کردند  محقق 
توانستند به ماه برسند.
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نهایتًا ما یک شرایط خالی از استرس برایتان خلق کرده ایم، تا از یک سیستم مرحله به مرحله پیروی 
کنید و به درستی این کار را انجام دهید. 

به این مثال دقت کنید: هنگامی که وارد حوزه رشد شخصی شده بودم از یک دستاورد خیلی روش مند استفاده می کردم. 

اسرار ذهن ثروت ساز: 

هر کسی که مرا حاال می شناسد، فکر می کند من یک بازاریاب اینترنتی مادرزادی هستم. 

البته باید بگویم که از ابتدا این کار جزو عالیق من به حساب می آمد.

در همین لحظه می خواهم برای شما یک راز را فاش کنم، من از زمانی که خاطرم هست، می خواستم یک تغییر عظیم در ساین رشد 

شخصی به وجود بیاورم. هنگامی که همه دوستان من در دبیرستان کتاب ها و مجالت لوکس و ورزشی را می خواندند، من به مطالعه 

کتاب هایی در زمینه رشد و پیشرفت شخصی و اصول موفقیت فردی می پرداختم و همواره در همایش های مربیان انگیزشی ایران 

شرکت می کردم.

البته این جزو برجسته ترین عالیق واقعی من بود. چند سال پیش وقتی افکارم پر از شک و تردید بود، می دانستم که بهترین راه برای 

کمک به خودم این است که به دیگران کمک کنم.

من به خودم یک قول دادم:

زمانی که از این روزهای تاریک گذر کنم، اولین محصولم را در مورد پیشرفت و رشد شخصی و اینکه چگونه این کار را انجام دادم، 

اپیدمی خواهم کرد . همه استراتژی هایی که در سرم دارم را در اختیار هموطنانم قرار می دهم و به آنها آموزش می دهم؛ چون این راه 

برای خودم آرامش به ارمغان می آورد. 

تردیدهای  و  شک  تمام  شدم  موفق  که  هنگامی 

در  کنم،  زنده  را  میلیاردها  و  کنم  پاک  را  ذهنم 

واقع زمان وفا کردن به عهد خودم فرا رسیده بود.

هنگامی که موفق شدم تمام شک 
و تردیدهای ذهنم را پاک کنم و 
میلیاردها را زنده کنم، در واقع زمان وفا کردن 

به عهد خودم فرا رسیده بود.
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من یک شب تا صبح نشستم و درباره سیستم 7  مرحله ای خودم نوشتم. آن زمان چیز زیادی نمی دانستم و فقط می دانستم که این 

سیستم در آینده تبدیل به یک راه حل قطعی پول ساز و کارآمد برای فراگیران دیجیتالی خواهد شد. 

تقریباً دو هفته طول کشید تا کل دوره اسرار ذهن یک فرد ثروتمند را از افراد موفق سراسر دنیا جمع آوری و ساماندهی کنم. من 

خودم باور نمی کردم. در واقع جمالت این کتاب و تجربیات من انگار داشت از ذهن ناخودآگاهم جوش و خروش می کرد. همین طور 

نقاط مشترک صدها فرد ثروتمند دیگر و مربیان انگیزشی دنیا جزو اصول پایه ای این محصولم بود. این شد که آن را »اسرار ذهن 

ثروت ساز« نامیدم چرا که این دوره دقیقاً همین وعده را می داد. 

حاال من به این محصول افتخار می کنم! زیرا نه تنها در حوزه ساین رشد شخصی بود؛ بلکه کاری بود که من از ابتدا آن را به تنهایی 

انجام داده بودم.

من هم هرچه سریع تر کل داستان زندگی ام را در معرض نمایش ایرانیان قرار دادم و می خواستم این سیستم ثابت شده را آموزش 

دهم، تا دیگران هم آن را آزمایش کنند و به موفقیت برسند. 

من که فکر می کردم شگفت انگیز بود، ولی آیا دیگران هم این نظر را داشتند؟

از آنجا که نتیجه آزمایش هایم کاماًل رضایت بخش بود، آمادگی این را داشتم تا اولین النچ احتراق خودم را عملی کنم. از آن زمان 

که النچ احتراق را کشف کردم، می دانستم که هدف من این بود که 10،000،000 تومان کسب کنم. اما حتی دومیلیون تومان هم 

برایم مثل یک رویا بود.

از تعجب دهان من بازمانده بود زیرا وقتی کسب وکار من راه افتاد.

 52،000،000 تومان بدست آورده شده بود! 

البته حاال این اعداد و ارقام دیگر مرا شوکه نمی کند، زیرا من به قدرت و انعطاف خارق العاده محصوالت اطالعاتی و فیزیکی دیجیتالی 

پی برده ام و می دانم که این کسب وکار هیچ توقف و انتهایی ندارد.

من سریعاً سیستم مضاربه پول را به وجود آوردم و سود خودم را چندین برابر کردم. کل این استراتژی ها را در ماژول 7 به شما آموزش 

می دهم. وقتی برای خودم این کار را انجام دادم هم فروش روند بسیار خوبی داشت هم مشارکت های زیادی برایم پیش می آمد.
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راه اندازی و ادامه این کسب وکار برای من از همه سخت تر بود، زیرا این ساین برای من کاماًل جدید بود و شک و تردید زیادی داشتم. 

همین طور در این ساین کم تجربه هم بودم، اما این سیستم را برای شما ساده کردم و می توانید به راحتی، و با کمک من، کسب وکار 

آنالین خود را راه اندازی کنید. 

طی 30 روز اول از یک دوره 90 روزه، 52،000،000 تومان فروش کسب کرده بودم؛ پس ازآن تحول عظیمی برایم اتفاق افتاد. در 6 

هفته بعد، اسرار ذهن ثروت ساز یکصد هزار فروش انجام داده بود. متحیر شده بودم!

 سال بعد، مجدداً دقیقًا همان محصول را یکبار دیگر النچ کردم. 

دوباره همان محصول 1 میلیارد فروش را تکرار کرد !
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این یک محصول 37هزار تومانی است که از ابتدا همه چیزش را خودم ساختم. در همه مراحل اجرای این فرآیند و النچ آن، از 

سیستم دیجیتال اپیدمیک مرحله به مرحله و ثابت شده خودم استفاده کردم؛ و تا همین امروز این یک محصول بین 2/5 میلیارد و 

3 میلیارد تومان کسب کرد. 

مثالی از این بهتر پیدا نکردم که نشان دهد چگونه النچ با استفاده از مرحله های ثابت شده آکادمی اپیدمی تا چه حد می تواند 

درآمدزا باشد. 

***سورپرایز***

در آکادمی اپیدمی، تهیه و النچ اسرار ذهن ثروت  ساز را با جزئیات برایتان تشریح خواهم کرد! و شما مرحله به مرحله می آموزید که 

چگونه با استفاده از قدرت دیجیتال اپیدمیک، محصول خود را تهیه و النچ کنید. 

نکته پایانی:  در ابتدای کار من اصاًل به گفته های 

توانستم  من  نمی دادم.  اهمیت  پیشرو  بازاریابان 

را  آن  می توانید  و شما  انجام دهم  را  النچ خودم 

تکرار کنید و به موفقیت برسید. النچ ها شگفت 

آور هستند و النچ ها می توانند برند شما را خلق 

کند. 

کلید اصلی برای این کار، این است که النچ خود را به درستی انجام دهید. 

من یک سیستم خارق العاده به شما ارائه می دهم تا اولین النچ احتراق خود را با موفقیت انجام دهید. طی فرآیند همه این مراحل در 

آموزش  پخش زنده خودم همراه شما هستم.

حتی تعدادی آمار  و ارقام با شما به اشتراک می گذارم که با استفاده از آنها می توانید دقیقاً تخمین بزنید برای اولین 10،000،000 

تومان خود به عنوان یک اپیدمر دیجیتالی به چه چیزهایی نیاز دارید. 

نکته پایانی:  در ابتدای کار من 
بازاریابان  گفته های  به  اصالً 

پیشرو اهمیت نمی دادم.
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آیا امکان پذیر است که اولین 10 میلیون تومان خود را سریعا به دست آورید؟
راستش برای پاسخ دادن به این سوال هیچ راهی به جزء گفتن یک داستان شگفت انگیز نیست. 

پس اگر مقداری شک دارید، بخوانید:

کــاراسـتـارتـری 
حسین حسن آبادی

10 میلیون فروش، در اولین ماه آنالینش 

حسین حسن آبادی به مدت 2 سال دستیار من بود. او نه تنها سیستم دیجیتال 

اپیدمیک را به سادگی آموخت، بلکه فراتر از انتظار من به پیش رفت. به همین دلیل 

بود که توانست این سیستم را به دیگران هم آموزش دهد. 

وقتی می دید که دانش پذیران من، یکی پس از دیگری، زندگی مالی خود را متحول می کنند، به خودش گفت، "من که 

تفاوتی با آنها ندارم. چرا این سیستم را برای زندگی خودم به کار نگیرم؟ قطعًا می توانم". ادامه در صفحه بعد...
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کـاراسـتارتـری ادامه از صفحه قبل...او این کار را انجام داد. آن هم با سرعت نور!! روزی که او ساین خودش را انتخاب کرد، 

انگار در قرعه کشی بانک برنده شده بود. از شدت خوشحالی به من تلفن کرد، و فریاد کشید.

حسین می دانست که انتخاب ساین، پایان راه نیست. او می دانست که قرار است زندگی اش متحول شود و کل کشور او را به عنوان 

یک متخصص بشناسند. او از صفر تا صد سیستم را، در کمتر از 60 روز، به پایان رسانید. او ساین خودش را انتخاب کرد، 

محصولش را ساخت، محل ورود اعضاء خود را تشکیل داد، پیام رسانی فروش را کامل کرد، قیف فروش خود را به وجود آورد و النچ 

احتراق خود را انجام داد. 

30 روز ابتدایی کار او، صرف راه اندازی کسب و کارش شد. سپس زمان آن رسید که کسب و کار خود را به همه بشناساند. طی 30 

روز بعدی او النچ احتراق خود را داشت. وقتی که فروش ها برای او یکی پس از دیگری اتفاق می افتاد، من کنارش بودم. زمانی که 

فروش او به 500،000 هزار تومان رسید، چهره اش دیدنی بود. او به من گفت، که بهترین حس دنیارا دارد، چراکه مردم از محصول 

او استقبال کرده اند. 

ولی وقتی فروش به باالی 1،000،000 تومان رسید، هیجان او واقعاً وصف نشدنی بود، آن چنان که فقط می خواست به یک نفر این 

خبر خوب را بدهد. من می دانستم که جمع کل او از این هم باالتر می رود. 2،500،000 .....5،000،000 ......7،500،000 و کمی 

بعد، حسین عدد 10،000،000 تومان را رد کرد. با اولین محصول دیجیتالی در اولین ماه آنالینش . 

امروزه، حسین دیگر یک دستیار نیست. 

او به یک پیشرو، متخصص و معلم بی نظیر تبدیل شده است.
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او می خواسـت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
و این کـار را هـم کـرد!

دکتر تقوی یک فیزیوتراپ معمولی نبود. او از انرژی درمانی استفاده می کرد و در کارش بسیار موفق بود. او با هدفی بزرگتر از 

پول، نزد من آمد: او می خواست با متد انرژی درمانی خودش روی جهان تاثیر بگذارد. 

کند!!  شروع  باید  کجا  از  دانست  نمی  حتی  او  بود.  نکرده  اپیدمی  را  چیزی  اش  زندگی  در  هرگز  او  که  بود  این  مشکل  ولی 

خوشبختانه، او سیستم مرا پیدا کرد! او در مورد بخش تکنیکی و خالقانه کار نگران نبود.

سیستم من عماًل یک محصول دیجیتالی برای وی تولید کرد. اولین محصول دیجیتالی دکترتقوی برای وی سود 7 کاراکتری به 

همراه آورد.امروز او در حال النچ سومین محصول دیجیتالی خودش است. و به چشم خودش شاهد این است که کسب و کارش 

تاثیر روز افزونی بر زندگی مردم می گذارد. 

دکتر ناصر تقوی : " هر روز، من از یک چیز شگفت زده و متعجب می شوم. این که چطور می توانید تنها به وسیله یک کامپیوتر 

و با تکیه بر نیروی عشق و عالقه، پیام خود را به سراسر دنیا برسانید و بر زندگی مردم تاثیر گزار باشید. من خوشحالم که پیام 

من به گوش همگان می رسد ".ادامه در صفحه بعد...
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نمـــونه... ادامه از صفحه قبل...
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مرحله #7: رشد

کسب وکار خود را به یک امپراطوری یک میلیارد تومانی تبدیل کنید.

تا این مرحله، کسب وکار شما را مرحله به مرحله 

راه اندازی کردیم. حاال می توانید یک موتور با 500 

نصب  خود  کسب وکار  روی  را  قدرت  بخار  اسب 

کنید و ابعاد جدید کار را با سرعت کشف کنید.

اکنون جایی هستید که باید شروع به ساختن یک 

برند عظیم کنید و در ساین خود شناخته شوید.

شما طرفداران و هواداران واقعی خواهید داشت: 
هزاران و هزاران نفر ایمیل های شما را دنبال خواهند کرد...	 

هزاران نفر حرکات شما را در شبکه های اجتماعی زیر نظر خواهند گرفت...	 

هزاران رابطه کلیدی مانند - مبلغ ها، بازاریابان مشارکتی، فروشنده ها - بوجود می آید و همه برای کار کردن با شما سر 	 

و دست می شکنند...

ماه به ماه کسب وکار شما - بیشتر رشد می کند.	 

حاال قصد داریم کسب وکاری را از صفر به درآمد میلیاردی برسانیم. مرحله #7 جایی است که شما باید از شغل فعلی تان استعفا دهید 

و با درآمدی که به دست می آورید، آینده مالی خود را کنترل کنید و به آزادی دلخواه خود برسید. 

این مرحله جایی است که چندین استراتژی ثابت شده به شما آموزش می دهم تا پول سازی خود را چندبرابر کنید:

چگونه در حوزه ساین خود روابط و پول بیشتر به دست آورید و با بازاریابان مشارکتی در ارتباط باشید. 	 

از همان #1 ترافیکی که می سازید 10،000،000،000 تومان به صورت آنالین فروش 	  تا  ارائه کنید  چگونه سورپرایز رایگان 

داشته باشید. 

چگونه یک برند باقدرت بسازید که از چند منبع ترافیکی مختلف تامین شود.	 

چگونه تنها با لیست ایمیل خود پول چاپ کنید.	 

کسب وکار  مرحله،  این  تا 
مرحله  به  مرحله  را  شما 

راه اندازی کردیم.
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به هر حال، زمان آن رسیده که شما آماده رسیدن به یک النچ عظیم باشید. 

حاال می توانیم درباره رسیدن به النچ 1 میلیاردی و تغییر آینده مالی خود و خانواده تان با شما صحبت کنیم.

این هم یک داستان از یکی از بهترین دانش پذیرانم در مرحله #7 که در سال 1393 از زندگی خود لذت می برد.

داستان او شما را شوکه خواهد کرد:

کــاراسـتـارتـری 
ســامان غفوری

به سیستم من با ضرب آهنگ 500،000،000 تومان اعتماد کنید. ) و رشد (

سامان غفوری به مدت 10 سال در حوزه کاری خود یک متخصص بود. در دو سال گذشته به هر ترتیبی که می توانستم، 

تالش کردم تا وی را متقاعد کنم تا محصول دیجیتالی خود را بسازد. ولی او قبول نمی کرد و می ترسید! خوب می دانست که 

در رشته کاری خود یک متخصص تمام عیار است ولی هیچ گاه این توانایی را در خود نمی دید که یک محصول دیجیتالی 

برای خود راه اندازی کند. نهایتاً او ترس خودش را کنار گذاشت و سیستم مرحله به مرحله مرا دنبال کرد. 

او این کار را در فروردین سال 93 شروع کرد. در ابتدا می ترسید که مردم محصولش را نخرند. می گفت نکند مردم برای 

دانش او ارزش قائل نباشند. 

ولی خوشبختانه محصولش را با موفقیت تمام النچ کرد. تا دی ماه، او به فروش 500،000،000 تومان رسید! تمام تالش 

و پشتکار او به یک پیروزی بزرگ تبدیل شد. نه فقط پیروزی مالی، بلکه این اتفاق تاثیر بسیاری روی اعتماد به نفسش هم 

داشت. 

مدتی بعد، سامان به ارزشی که برای مشتریان خود ایجاد کرده بود افتخار می کرد. او می دانست که دیگر هیچ چیز نمی تواند 

متوقفش کند. سامان توقع دارد فروش ساالنه امسال چیزی در حدود 1 میلیارد تومان باشد. او جداً به شخص دیگری 

تبدیل شده! اکنون خوشحال تر و سرزنده تر شده و به زندگی عشق می ورزد. ادامه در صفحه بعد...
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در مرحله #7 بر 5 نکته کلیدی تمرکز می کنیم، که شما را به سطحی از رشد 
می رساند که به هیچ وجه باورکردنی نیست.

1- لیست ایمیل خود را بسازید.

اندازه لیست ایمیل شما = اندازه کسب وکار شما. اگر می خواهید رشد کنید، لیست خود را زیاد کنید!

2- محصوالت مشارکتی پیشنهاد کنید.

در ساینی که شما دارید متخصصان زیادی وجود دارند که لیست های واقعاً بزرگی تهیه کرده اند. 

البته هیچ اشکالی ندارد که شما هم در کنار آنها پول سازی کنید.

کـاراسـتارتـری ادامه از صفحه قبل...فقط نگاهی به اثبات درآمدی او بیندازید.

سامان غفوری: "حاال موفقیت کسب وکار دیجیتال اپیدمیک خودم را کاماًل مدیون استاد دهقان و سیستم وی هستم. ایشان 

بهترین و نخبه ترین متخصص در حوزه دیجیتال اپیدمیک هستند".

http://www.karstarter.ir
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3- بازاریابی رویدادها را بیاموزید.

این استراتژی به تنهایی می تواند میلیاردها سود برایم بوجود آورد. از آن برای محصوالت مشارکتی و محصوالت خودم هم استفاده 

کرده ام. من می توانم از این استراتژی استفاده کنم تا 500،000،000 برای خودم در حدوداً 10 روز تولید کنم. این استراتژی کاماًل 

برپایه وبینارها است و هنگامی که 10000+ عضو در لیست ایمیل خود داشته باشید بهترین کارایی را دارد. 

گسترش افقی و عمودی:   -4

از محصوالت خودتان بیشتر بسازید. 

هیچ روشی ساده تر از این نیست که با ساختن بیشتر محصوالت خودتان و تکرار سیستم آکادمی اپیدمی به انتهای عدد درآمدی 

خودتان صفر اضافه کنید.

افرادی را که در لیست خود دارید، فراموش نکنید؟ آنها برای شما ثبت نام کرده اند.  محتواهای شما، داستانهای شما، محصوالت شما. 

آنها بیشتر دوست دارند از شما خرید کنند تا از بازاریابان مشارکتی تان. 

از شبکه و ارتباطات برای تهیه پایگاه داده مشارکتی خود استفاده کنید.  -5

 هرچه رقبا گردش محصوالت مشارکتی شما را بیشتر بشناسند، مشتریان بیشتری به سمت شما هجوم می آورند. از این فرصت ها 

استفاده کنید و نام خود را به عنوان یک گردش مشارکتی لوکس به ثبت برسانید.

اگر می خواهید کسب و کاری به وجود آورید که درآمد 8 کاراکتری ایمنی داشته باشد... یا اگر می خواهید کسب وکاری، با درآمد 

میلیارد تومانی برپا کنید، من شخصاً دستان شما را در کل این فرایند خواهم گرفت. 

http://www.karstarter.ir
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آیا پیشرفت شما در یک شب اتفاق می افتد؟ البته که خیر.

اما اگر این حوزه های 5 کلیدی را رعایت کنید، خواهید دید که همه چیز در مقابل چشمانتان رشد می کند.

لیست شما.	 

مشتریان شما.	 

روابط شما.	 

اعتماد و اعتبار شما.	 

فروش شما.	 

پول شما.	 

و هر چیزی. 

ایده آل شروع کنید، تولید  با پیدا کردن یک ساین  باید  اما اجازه دهید بگویم وظیفه اصلی شما، شروع کسب وکارتان است. پس 

محصول کنید و یک سیستم ثابت شده را دنبال کنید. بنابراین، بهترین روش برای شروع چیست؟ 

http://www.karstarter.ir
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اجازه دهید با هم تیم شویم و دستان شما را بگیریم

زمــان زیــادی نیســت کــه چیــزی الهــام بخــش شــما، بــرای تغییــر زندگیتــان شــده اســت. چیــزی بــرای لــذت 
بــردن از آزادی بیشــتر ، چیــزی بــرای رســاندن شــما بــه زندگــی کــه الیــق آن هســتید. حتــی شــاید چیــزی 

کــه جهــان را اندکــی بهتــر از قبــل کــرده اســت.

شما این کتاب را پیدا کردید!

و تنها سوالی که اکنون باید از خودتان بپرسید این است:

آیــا ایــن کتــاب واقعــا همــان اتفاقــی ســت کــه قــرار اســت الهام 
بخــش مــن بــرای خلــق یــک زندگــی شــگفت انگیز شــود؟؟

http://www.karstarter.ir
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راستش را بخواهید من 100% مطمئنم که می توانم به شما کمک کنم. 

امــا امــروز مــن تنهــا نیســتم. مــن بســیار خوشــبختم کــه بهتریــن تیمــی کــه در ایــران وجــود دارد دورم را گرفتــه انــد. شــامل 

مربیــان ، آمــوزش دهنــدگان ، متخصصیــن تکنولــوژی و غیــره...

هــر صبــح ، هــر کــدام از مربــی هــای کاراســتارتر بــا یــک فکــر در ذهنــش از خــواب بیــدار مــی شــود: کمــک بــه دانشــپذیران 

مــان بــرای ســاختن یــک کســب و کار ســود ده.

بــا هرکــدام از دانشــپذیران مــان کــه مــی خواهیــد صحبــت کنیــد. آنهــا اولیــن نفــری خواهنــد بــود کــه بــه شــما خواهنــد گفــت 

کاراســتارتر مثــل دیگــر کمپانــی هــا نیســت. مــا هیــچ وقــت یــک راه حــل بــه شــما نمــی دهیــم و بعــد غیبمــان بزنــد و شــما 

دیگــر چیــزی از مــا نشــنوید. مــا در هــر گام از مســیر در کنــار شــما مــی ایســتیم.

از عرضــه ی کســب و کارتــان تــا اولیــن فــروش آنالیــن. از اولیــن درآمــد 10 میلیــون تومانــی تــا 100 میلیــون تومــان و حتــی 

اولیــن 1 میلیــارد تومــان شــما، البتــه اگــر ایــن هــدف شــما باشــد.

برخی از مربیان تان را در کاراستارتر مالقات کنید:

http://www.karstarter.ir
http://www.Karstarter.ir/fa/apply
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برخی از فعالیت هـای مـا را درwww.behsan.co مالحـظه نمـایید

http://www.karstarter.ir
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من 100% یقین دارم که می توانیم به شما کمک کنیم !

امــا امــروز... تنهــا امیــر رضــا دهقــان نیســت ! مــا بســیار خــوش اقبــال هســتیم کــه توســط بهتریــن تیــم ایــران احاطــه 
شــده ایــم.

مربیان فروش و بازاریابی، ممیزان حرفه ایی، آموزش دهندگان، گروه های تکنیکی و حتی بیش از اینها.
تمامی اعضاء هلدینگ بهسان در دپارتمان های مختلف بر این باورند که : 

به مدیران عزیزمان کمک کنند تا کسب و کارشان را بهینه سازی، سیستماتیک و آنالین کنند.

http://www.karstarter.ir
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فصل چهارم: موفقیت 

آیا به ما ملحق می شوید؟

یک واقعیت: تنها کسانی که وارد عمل می شوند به رویاهای خود می رسند.

 به شما تبریک می گویم! زیرا شما یکی از %10 

این  ایران  سراسر  در  که  هستید  باهوشی  افراد 

این  تا  را  مطالب  و همه  کرده اید  دانلود  را  کتاب 

جا خوانده اید. 

باید صادقانه بگویم که به شما افتخار می کنم زیرا 

تعداد کمی از مردم این کار را انجام می دهند؛ و 

به آینده مالی خود می اندیشند. این ثابت می کند که شما درباره آینده مالی خود فکر می کنید و می خواهید آینده را تحت کنترل 

درآورید. 
اما سفر شما تازه شروع شده است، من هرآنچه می دانم با شما به اشتراک می گذارم فقط به این نیاز دارم که مطمئن شوم هم اکنون 

اقدام می کنید و همین حاال یکی از آن 5% افراد خاص باشید 

افراد   %10 از  یکی  شما  زیرا 
سراسر  در  که  هستید  باهوشی 
ایران این کتاب را دانلود کرده اید و همه مطالب 

را تا این جا خوانده اید. 

http://www.karstarter.ir
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من اینجا هستم که به این 5% افراد برگزیده کمک کنم. تصمیم برعهده شماست. آیا قصد دارید جزو 5% خاصی باشید که درباره 

آینده خود فکر می کنند؟ 

آیا شما هم جزو افرادی هستید که می خواهید با 

دهید؟  تغییر  را  زندگی خود  وقت  و صرف  تالش 

راه اندازی  کسب وکار  یک  می خواهند  که  کسانی 

کنند، خواستار آزادی و فرصت هایی هستند که تا 

قبل از این حتی آنها را نمی شناختند. 

سبک  که  می خواهند  باال  درآمدی  که  کسانی 

زندگی آنها را عوض کند. 

من بی صبرانه منتظر کارکردن با شما هستم.

مأموریت من: 

دیجیتال  عرضه  دنیای  آینده  می خواهیم  ما  کنم.  رسانی  کمک  دیجیتالی  فراگیر  از 1000  بیش  تربیت  در  دارم شخصاً  قصد  من 

محصوالت اطالعاتی و فیزیکی را متحول کنیم. ما می خواهیم میلیاردها ثروت برای جامعه به دست آوریم. من می خواهم شما را به 

این جامعه دعوت کنم و شمارا راهنمایی کنم. قصد دارم با تمامی منابعم از شما پشتیبانی کنم.

فقط منتظر زمانی باشید که قرار است به چشم خودتان ببینید چه چیزهایی را در آکادمی اپیدمی برای شما جمع آوری 

کرده ایم. 

افرادی هستید  آیا شما هم جزو 
صرف  و  تالش  با  می خواهید  که 
وقت زندگی خود را تغییر دهید؟ 

http://www.karstarter.ir
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رفـع مسـئولیت:

کپی رایت و اطالعات عالئم تجاری:

این کتاب تحت حمایت قوانین کپی رایت است. بازنویسی، تعبیر، انتشار، انتقال، چاپ مجدد یا حتی نمایش محتویات این کتاب بدون 

مجوز از طرف امیر رضا دهقان و karstarter.ir ممنوع است. این کتاب صرفاً جهت آموزش می باشد.

ممکن است این کتاب را به دیگران ندهید و یا آن را با دوستانتان به اشتراک نگذارید. اما توجه کنید تمامی اصطالحات و نام های 

تجاری داخل این کتاب متعلق به شرکت های مسئول است و جزو دارایی این شرکت ها محسوب می شود؛ پس استفاده غیرقانونی از 

آنها غیرمجاز است. هیچ یک از این شرکت ها در مشارکت در فروش با امیر رضا دهقان یا کاراستارتر نیستند.

رفع مسئولیت درآمدی:

بابت درآمد و عایدی شما قبول  این کتاب پیدا می کنید، صرفاً جهت آموزش هستند. ما هیچ وعده و ضمانتی  اطالعاتی که در 

نمی کنیم. توجه کنید که خودتان باید امورتان را انجام دهید و بهترین انتخاب و قضاوت را داشته باشید و حتی با سخت کوشی و 

تالش فراوان قبل از استفاده از مطالب این کتاب راه خود را ادامه دهید. موفقیت تان فقط به خود شما بستگی دارد.

هیچ چیز در این کتاب با قصد توصیه های حرفه ای، مالی، حسابداری یا رسمی آورده نشده است. پس همواره به دنبال نصایح رقابتی از 

طرف افراد حرفه ای در این حوزه ها باشید. حتی توصیه می کنیم قبل از راه اندازی کسب وکار آنالین قوانین کشوری، شهری، روستایی 

و محلی مکان زندگی خود را بررسی کنید.

اگر با این کار هرگونه قانون محلی، کشوری، شهری یا روستایی را نقض کنید، هیچ گونه تقصیری را از این بابت پذیرا نیستیم.
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تمـامی حقـوق این کتاب برای کاراستارتر محفـوظ اسـت 

w w w . k a r s t a r t e r . i r
w w w . a m i r r e z a d e h g h a n . c o m

w w w . b e h s a n . c o

http://www.karstarter.ir
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