
 

 

 

 دجدی ایده یک کردن پیدا برای عالی مکان ده
  کار و کسب
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 مکان عالی برای پیدا کردن یک ایده جدید کسب و کار 01 

 

 هستند: آنها یک مشکل خاص را حل می کنند.همه کارآفرینان موفق در یک چیز مشترک 

 در حال حاضر هر چیزی که یا بهرا پر کنند یک شکاف در بازار در تالش هستند تا همیشه  ها آن

به ایده های ناب دسترسی پیدا کنند  دشوبهبود ببخشند و همین باعث می  وجود دارد، در بازار

 متمایز کارآفرینان است.و این یکی از ویژگی های منحصر بفرد و کامال 

 

ممکن  ،به دنبال یک ایده خوب برای شروع یک کسب و کار می گردیددر ذهن خود اگر واقعا 

 خود را درگیر ایده های فراوان کنید.  ذهناست زیاد موفق نشوید و فقط 

 شما نیاز دارید که چشم انداز خود را تغییر دهید.

 

 کسب و کار خود را پیدا کرده اید؟آیا شما فکر می کنید ایده راه اندازی 

شما برای هر ایده باید تحقیق کنید که آیا ایده شما یک ایده موفق و عملی خواهد بود یا خیر و 

 بعد برای راه اندازی کسب و کارتان گام بردارید.

 آیا ایده شما پولساز است؟ مقاله مرتبط:

 ایده های خوب را از کجا الهام بگیریم؟ سوال این است:اما 

مکان برای الهام گرفتن و دست یابی به ایده های ناب، به شما  01در این مقاله من قصد دارم 

 معرفی کنم.
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 تلفن هوشمند شما -0

نی دقیقا این طور به نظر می رسد ع، ی"برای هر چیزی یک اپلیکیشن وجود دارد"در دنیای امروز 

با طلوع آفتاب یک اپلیکیشن جدید دیگر طراحی و ساخته شده است. اما خیلی از این که 

 .اپلیکیشن ها به دلیل این که نیاز آن روز مردم نیستند، ممکن است جستجو نشوند

 

 

اما نیازهای زیادی هنوز وجود دارد که اگر کمی در سایت های بازار، کندو، گوگل پلی و اپ استور 

  متوجه خواهید شد که هنوز اپلیکیشنی برای آن ساخته نشده است.جستجو کنید، 

و شاید شما به تازگی یک اپلیکیشن دانلود و نصب کرده اید که احساس می کنید نواقص زیادی  

 دارد یا جوابگوی نیازهای شما نیست.

 یاگر به دنبال ساخت و طراحی یک اپلیکیشن جدید هستید، حتما با دوستان تان در شبکه ها

 اجتماعی و یا حتی با خانواده خود در میان بگذارید.

 رنتس باشید با کمی جستجو در اینتبرای ساخت اپلیکیشن شما حتما نیاز ندارید یک برنامه نوی

می توانید به سادگی راه های ساده ای برای ساخت یک اپلیکیشن پیدا کنید و یا در سایت هایی 

 برای ساخت اپلیکیشن خود پیدا کنید.  مثل پونیشا یا انجام میدم یک فریلنسر
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 موتورهای جستجو -2

ن شما سه گزینه پیش رویتا اگر شما در جستجوهای اینترنتی خود به نتیجه مطلوبی نمی رسید

 .خودتان انجامش دهید و ویددارید: جستجوی واژه های نزدیک تر، کامال منصرف ش

 

 

تمام کارها را خودتان انجام دهید ) از اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که می خواهید 

طراحی تا ساخت و پشتیبانی اپلیکیشن (، شما شانس بیشتری برای ناامیدی و شکست در یک 

 کسب و کار پولساز و پر منفعت را خواهید داشت.

فرادی در جستجوهای خود در انجمن های تخصصی و تاالرهای گفتگو، متوجه خواهید شد که آیا ا

 شما هستند یا خیر؟  دازی ایده هایدر فکر راه ان

این گام می تواند گام بسیار مهم و سرنوشت سازی برای موفقیت راه اندازی کسب و کار شما 

 باشد.
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 شبکه های اجتماعی -3

اگر مردم قرار است هر روز در شبکه های اجتماعی، یک کار انجام دهند؛ آن یک کار شکایت در 

وقت ها این پست ها آزار دهنده هستند، اما اگر شما مورد زندگی روزمره شان است. خیلی 

توجه بیشتری به هشتگ ها و بروز رسانی وضعیت پروفایل افراد داشته باشید، شما کم کم 

شد که الگوهایی در حال ظهور است که می توانید با الهام گرفتن از این الگوها،  متوجه خواهید

 ایده های نابی خلق کنید.

 

 

 " ؟وجود ندارد فالن چیزچرا  "به دنبال واژه های د در شبکه های اجتماعی، در پست های افرا

خوب باشید. در آن زمان شما می توانید یک راه حل  "داشتم  فالن چیز رو ای کاش من "یا 

 پیشنهاد دهید.

همیشه کمبودها و محرومیت ها، باعث الهام گرفتن و رسیدن به ایده های ناب خواهند شد. پس 

 ها را از دست ندهید. این فرصت
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 بررسی های آنالین  -4

مردم عاشق این هستند که در مورد محصوالت خریداری شده خودشان در سایت هایی مثل 

 بت کنند. صح Yelpآمازون و  

 

اکثر مشتریان این نظرات را می خوانند و از نظرات منفی برای خرید یا عدم خرید محصوالت 

 استفاده می کنند.

 

بررسی کنید، مشتریان از چه مسائلی بیشتر شکایت  در سایت های موفق ایرانی شما هم

 کنید. ارائه خود راه حل مناسبی برای این مسائل و مشکالتدارند و تالش کنید با ایده 
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 خانه شما -5

 در اطراف خانه و آپارتمان خودتان نگاهی بیاندازید. 

مشکالتی که شما با آن ها مواجه هستید و شما را ناراحت می کند، چیست؟ دریچه های کولر پر 

 از گرد و خاک؟ حمام کثیف؟ برگ های ریخته شده جلوی درب منزل؟ 

 

 
 

دیگران هم در حال تجربه  چونرا حس می کنید، این یک شانس است اگر شما این مشکالت 

 هستند. شما کردن همین مشکالت مشابه 

با راه اندازی یک شرکت خدمات خانگی، شما می توانید به دیگران هم کمک کنید، تا همین امور 

 خانگی وقت گیر را برایشان انجام دهید.
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 محله شما -6

افرادی که در نزدیکی شما زندگی می کنند می توانند الهام بخش بزرگی برای ایده های تجاری 

 شما باشند. 

 

 
 

به ارتباطات محلی و جمعیت محله خودتان فکر کنید. اگر در جایی زندگی می کنید که اکثر افراد 

 نگهداری از کودکان می تواند ایده پرتقاضایی باشد. ایده هایی مثل شاغل هستند، 

 

اشته د می توانید ایده هایی اگر در اطراف شما بیشتر افراد سالمند زندگی می کنند، ببینید چه

می کند و به  راحتی حاضرند در ازای آن به شما پول به این دسته از افراد کمک  باشید که

 . بدهند
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 محل کار شما -7

ما همکاران ش اگر به دنبال کارآفرینی نیمه وقت هستید، در طول مدت همکاری با آن ها، ببینید

 کمک کند؟ تواند به آن ها چه کمبودهایی در زندگی دارند که ایده شما می چه نیازهایی دارند؟

 

 
 

 به محصول یا خدمات شما نیاز دارند.  تا چه اندازهبا همکاران خود صحبت کنید و ببینید 

 ماهمکاران ششاید یکی از آن ها به دنبال یک مشاور مالی باشد یا یک حسابدار. شاید بعضی از 

 با قیمت مناسب به دنبال ثبت نام کودکان خود در کالس های هنری مثل نقاشی و موسیقی

 هستند. 

 

من مطمئن هستم در طول صحبت های روزانه حداقل می توانید به چند ایده قابل دوام و موفق 

 برسید.
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 سوپر مارکت و میوه فروشی -8

 آیا شما هم عاشق خوراکی ها هستید؟ 

دیدن جای خالی بعضی محصوالت در قفسه سوپر مارکت یا میوه فروشی ها، یا حتی نوع بسته 

بندی آن محصوالت می تواند ایده های خوبی برای راه اندازی یک کسب و کار پررونق در ذهن 

 شما ایجاد کند. 

 
 

 ایده های زا مربا، محصوالت پخته و نیمه پخته و مواد غذایی رژیمی می تواند نمونه های خوبی

 آن در مارکت حس می شود. د که هنوز جای خالینباش پولساز

 

 ایده کسب و کار خانگی پولساز 3مقاله مرتبط: 
 

شما می توانید در ابتدا مهارت های خودتان را در صنعت غذا و پخت و پز، از تولید و ارائه به 

های محله ای خودتان آغاز کنید و در صورت موفقیت و استقبال مردم از خرید سوپر مارکت 

 محصوالت شما، به فکر راه اندازی یک رستوران یا حتی رستوران سیار ماشینی باشید.
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 مجتمع های تجاری -9

ی به ، سربیشتر قبل از راه اندازی و برپا کردن کسب و کارتان، شاید بد نباشد برای بررسی

 د. رسشما ب ذهن چون ممکن است ایده های خوبی به ،بزنید اطراف خود اریای تجمجتمع ه

 

 
 

تولید محصوالت آرایشی ارگانیک و گیاهی، تولید یک پوشاک کامال متفاوت با چیزی که در بازار 

وجود دارد و بعد یک فروشگاه آنالین راه اندازی کنید و محصوالت خودتان را به همه معرفی 

 کنید.

کادویی راه اندازی کنید و کلی خرت و پرت و محصوالت شما حتی می توانید یک وب سایت 

یا برای شخص سومی به صورت هدیه  و را به مردم بفروشیدقیمت چیزهای قشنگ و ارزان 

 ارسال کنید.
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 مدارس یا مهدکودک   -01

ه محصول یا خدمت اگر شما فرزندی دارید یا خواهر و برادر کوچک تری دارید، ببینید در ازای چ

با ارزشی حاضرید پول خوبی پرداخت کنید. مطمئن باشید اگر کمی فکر کنید، یک شکاف یا جای 

خالی در بازار فعلی پیدا خواهید کرد. وقتی برای رساندن کودک یا بازگردانش به مدرسه یا 

ساس می مهدکودک می روید از والدین دیگر هم بپرسید که آیا آنها هم این جای خالی را اح

 کنند. 

 
 

خودتان یا دوستان تان  کوچک تری ندارید، حتما در خانواده اگر هم فرزند یا خواهر و برادر

کودکی وجود دارد. از آن ها بپرسید، چه چیزی را برای فرزند خود می خواهند که در بازار وجود 

یا ارائه آن  ستند. به فکر تولید آن محصولنیراضی د یا از کیفیت محصول و خدمت آن ندار

 خدمت باشید، یا حتی بهبود کیفیت محصول یا خدمت موجود.

 ایده های نابی در اطراف شما وجود دارد، آن ها را در دفترچه شگفت انگیزتان یادداشت کنید.
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 با ما در میان بگذارید!در مورد این مقاله نظرتان را 

 

 شما هم آن را برای دوستان خود ارسال کنید. ،مفید بود برای شما اگر این مقاله

 خوبمبا آرزوی موفقیت برای شما دوست 

 مدیر وب سایت بهترین ایده -ایمان قاصدیان 

 

 

 ! موزشی دریافت کنیدآهر هفته یک فایل ضو هفته نامه بهترین ایده شوید و ع
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