
 

 طریق مشاغل خانگی در شپینو: کار در منزل و کسب درآمد از

یکی از کم دردسرترین مشاغل دنیاست. مشاغل خانگی چندان آسان هم نیستند و  کار در منزلاین روزها 

در این آیا تا بحال به این فکر کرده اید که شغل خانگی خودتان را داشته باشید؟ یک سری اصولی دارند. 

صحبت کنیم. عالوه بر این چند ایده ی جذاب برایتان داریم ل کار در منزصد داریم درباره ی مزایای قمقاله 

 که با استفاده از آنها می توانید کسب و کار مخصوص خودتان را داشته باشید.

 چگونه است؟  کار در منزل

            

 .درآمد استکار در منزل روشی جدید برای کسب                                                          

تجربه ای متفاوت و جالب است و بازدهی بیشتری نسبت به کار در محل کار دارد.  کار در منزلبدون شک 

همه ی آنچه که برای این کار نیاز دارید یک گوشی هوشمند یا کامپیوتر است. بوسیله ی اینترنت و گوشی 

 ید.  می توانید محصوالت یا خدمات خود را تبلیغ کرده و کسب درآمد کن



کار کنید و یک کارفرما داشته باشید. و  است. ممکن است شما برای شرکت مخصوصیکار در منزل دو نوع 

برای این ممکن است شما یک فریلنسر باشید و برای خودتان کار کنید و در استخدام هیچ شرکتی نباشید. 

 چگونه است باید با مزایای آن آشنا شوید. کار در منزلکه بدانید 

 در منزل: مزایای کار

                                                
 با استفاده از اینترنت، می توانید دیده شوید.                                                            

 مزایای زیادی دارد. از جمله ی این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد: کار در منزل

  آزادی عمل است. شما می توانید هر طور که دوست دارید کار کار در منزلآزادی عمل: اولین مزیت ،

ساعات کاری انعطاف پذیری دارید.  خود را انجام دهید. زیرا کسی نیست که دائما شما را کنترل کند.

 اگر اهل صبح زود بیدار شدن نیستید، مشاغل خانگی گزینه ی مناسبی برای شماست.

 در منزل خود نشسته و هر طور که دوست دارید لباس بپوشید،  می توانید به آسانی تی: شماراح

موسیقی گوش کنید، چای بنوشید و کار خود را انجام دهید. می شود گفت هیچ عامل خارجی وجود 

 ندارد که باعث مختل شدن آرامش شما شود.

 لم هم شغل خود را پانید با مدرک دیصی ندارد. حتی می توانیاز به مدرک تحصیلی خ کار در منزل

 داشته باشید.

 .حتی اگر سابقه ی شغلی ندارید، می توانید کسب و کار مخصوص خودتان را راه بیندازید 

  می توانید از غذای خانگی و دست پخت خود بخورید  کار در منزلصرفه جویی در هزینه ها:  شما حین

دیگر  کار در منزلو نیازی نیست هزینه ی اضافی برای خرید غذا از بیرون بپردازید. عالوه بر این با 



بدین ترتیب عالوه بر هزینه در   هزینه بپردازید.یا اجاره ی محل کار نیازی نیست برای رفت و آمد خود 

 رفه جویی میکنید. زمان و انرژی خود نیز ص

 نیاز به سرمایه ی اولیه زیادی ندارد. بسیاری از مشاغل خانگی را می توان با هزینه ی اولیه  کار در منزل

احتمال ضرر کردن و ورشکستگی در مشاغل خانگی بسیار پایین و نزدیک صفر  ی بسیار پایین آغاز کرد.

 است.

هستید، حتما باید برنامه ی روزانه ی منظمی داشته باشید اگر به دنبال کار در خانه و داشتن مشاغل خانگی 

 و بتوانید بطور منظم  هم به امور شغلی هم به امور زندگی روزمره  ی خود بپردازید.

 معایب کار در منزل:

 بیمه ندارد. اگر داشتن بیمه برای شما مهم است توصیه می شود بیشتر در این مورد فکر  کار در منزل

 کنید.

  روزمره و شغلی شما ممکن است با هم قاطی شوند و شاید این برای شما خوشایند نباشد.امور 

 .اگر فرد برونگرایی هستید ممکن است با داشتن مشاغل خانگی کمی احساس تنهایی کنید 

  عواملی مثل آمدن مهمان، زنگ خوردن تلفن و یا قطعی اینترنت ممکن است باعث اختالل در شغل شما

 شود.

 :از مشاغل خانگی چند مورد

 برای داشتن مشاغل خانگی روش های مختلفی وجود دارد.

                                 

 خدمات کامپیوتری هم جزو مشاغل خانگی پردرآمد هستند.                                                  

توانید به راحتی با آن در منزل خود کسب خدمات تایپ: تایپ کردن از جمله کارهایی است که شما می 

 درآمد کنید.



خدمات ترجمه: اگر مسلط به یک زبان خارجی مخصوصا زبان انگلیسی هستید، می توانید به عنوان مترجم 

 در منزل خود فعالیت کنید.

امر  تولید محتوا: بسیاری از سایت ها برای تولید محتوای خود نیازمند نویسندگان متخصص هستند. اگر در

 نوشتن تخصص دارید، می توانید به عنوان تولید کننده ی محتوا فعالیت کنید.

تولید صنایع غذایی خانگی: می توانید با سرمایه ای بسیار کم یک کترینگ کوچک مواد غذایی راه اندازی 

شتری های کنید. و خدماتی مثل انواع فینگر فودها، انواع ساندویچ، سوپ ها و ساالدها را ارائه دهید و م

 زیادی را ارائه دهید.

                              

 کارهای هنری از جمله مشاغل خانگی هستن                                                           

ساخت محصوالت هنری: شما می توانید در منزل  و با وسایلی ابتدایی و ارزان قیمت محصوالت دست سازی 

واع عروسک های دست ساز، کیف های دست دوز، جعبه های کادو، بافتنی و  زیور آالت رزینی مثل  ان

 بسازید.

ساخت شمع های تزئینی: می توانید با کمترین هزینه شمع های تزئینی و زیبا بسازید. اگر در این کار 

کنید و سپس کسب و ش شمع سازی را مشاهده مهارت باالیی ندارید می توانید در اینترنت فیلم های آموز

 کار خود را راه اندازی کنید.

  چگونه شغل خانگی خود را آغاز کنیم؟

خود را شروع کنید، هرگز نباید بی گدار به آب بزنید. کار در  کار در منزلاگر عزم خود را جزم کرده اید تا 

بهتر است نکات  منزل هم مانند هر شغل دیگری اصول خاص خود را دارد. برای موفقیت در مشاغل خانگی 

 زیر را رعایت کنید:

ابتدا دقیق مشخص کنید دوست دارید به چه طریقی در منزل کار کنید. در استخدام کارفرما یا به صورت 

 فریلنسر؟



 اب کنید.ه و توانایی خود انتخسپس یک شغل مناسب با عالق

ه هر روز کار کنید و درآمد دقت داشته باشید شغلی که انتخاب میکنید دائمی باشد و به گونه ای باشد ک

 داشته باشید.

سعی کنید به نحو موثری خدمات و محصوالت خود را تبلیغ کنید. می توانید از تبلیغات آنالین  و آفالین 

ام و تبلیغات کمک بگیرید. تبلیغات آنالین مثل استفاده از سایت های مختلف و فضای مجازی مثل اینستاگر

 روشورها. تبلیغات موثر باعث افزایش شمار مشتریان می شود.آفالین مثل پخش براکت ها و ب

با توجه به زیاد بودن رقبا، اگر قیمت های شما مناسب تر از دیگران باشد قطعا مشتریان بیشتری را جلب 

 خواهید کرد.

به  بهتر است چند نمونه کار فوق العاده داشته باشید، تا در صورت نیاز به ارائه ی نمونه کار، آن ها را 

 مشتری نشان دهید. نمونه کار خوب، کیفیت باالی کار شما را نشان میدهد.

هتر است با کارفرمای خود ارتباط صمیمانه ای داشته باشید و اگر به مشکل خوردید ببرای موفقیت بیشتر 

 موضوع را به طور دوستانه حل نمایید.

 دریافت دستمزد صحبت کنید.همان ابتدا با کارفرما درباره ی تاریخ دقیق تحویل خدمات و 

 ضمن حفظ سرعت عمل، به کیفیت کار خود توجه کنید. هرگز کیفیت را فدای کمیت نکنید.

بهتر است ساعات کاری خود را مانند ادارات تنظیم کنید و در طول  ،برای این که از شغل خود دلزده نشوید

 .دقیقه ای داشته باشید حدود ده روز استراحت های کوتاه مدت

 مد کنیم؟ونه کسب درآچگ

یا به صورت اینترنتی محصوالتی مثل انواع پوشاک و لوازم آرایشی و  اگر شما هم شغل خانگی خود را دارید

، اما نمی دانید چگونه دیده شوید و مشتری های بیشتری داشته باشید ما به شما بهداشتی را می فروشید 

ی است که شما می توانید با عضویت در آن و معرفی پیشنهاد میکنیم. شپینو یک سایت اینترنت شپینو را

کسب و کار خود، به راحتی دیده شوید  و برای کسب و کار خود مشتری های زیادی پیدا کنید. با عضویت 

 در شپینو قادر خواهید بود کسب و کار خود را گسترش دهید. 

ه شما می توانید از طریق شپینو در شپینو انواع خدمات و محصوالت ارائه می شود. از جمله محصوالتی ک

 ... انواع لوازم الکترونیکی، لوازم برقی، انواع میز، لوازم آشپزخانه و  :خرید و فروش کنید عبارتند از



با کسب و کار از طریق شپینو هیچ محدودیتی در کسب درآمد ندارید و حتی می توانید درآمد بسیار زیادی 

شپینو این است که نیازی نیست برای شغل خود  تبلیغ مشاغل خانگی درمزایای عضویت و داشته باشید. از 

مجوز خاصی داشته باشید. حتی نیازی نیست مالیات بپردازید. پس به راحتی و بدون اتالف وقت و پرداخت 

  لذت ببرید. کار در منزلهزینه ای خاص می توانید از طریق مشاغل خانگی در شپینو کسب درآمد کنید و از 


