
اجتماعی در جهان است و به های های رسانهرسان و پلتفرمهای پیامترین برنامهتلگرام یکی از سریع
دلیل استفاده آسان، محیط کاربر پسند، سرعت سریع و ارتباطات نوآورانه، به یک انتخاب بسیار 

نیز این روزها بسیار رایج است و افراد  کسب درآمد از تلگرام .محبوب در بین مردم تبدیل شده است
بسیاری هستند که به وسیله ابزارهای تلگرام درآمد خوبی را از این پیام رسان بدست می آورند. در 

 .یم؟ پاسخ دهیمادامه همراه ما باشید تا به سواالت شما مبنی بر اینکه چگونه از تلگرام پول در بیاور 

  

 چگونه از تلگرام پول در بیاوریم؟

برای کسب درآمد از تلگرام روش های متنوعی وجود دارد. اینکه شما از کدام روش استفاده کنید، 
بستگی به شرایط خودتان دارد. به طور مثال افرادی که دارای مهارت خاصی هستند، می توانند از 

مد کنند. یا اگر به حوزه های هنری عالقه مند هستید، می راه فروش آموزش همین مهارت کسب درآ
توانید از راه فروش استیکر کسب درآمد نمایید. در ادامه روش های کسب درآمد از تلگرام را بیشتر 

 .بررسی خواهیم کرد

  

 

  

 دریافت هزینه برای عضویت در کانال خصوصی

https://hamimohtava.com/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://hamimohtava.com/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/


یکی دیگر از راه های کسب درآمد از کانال تلگرام، دریافت هزینه از افراد برای عضویت در آن است. 
معمواًل استراتژی به روش زیر عمل می کند. شما یک کانال عمومی )یا یک حساب کاربری در رسانه 

اجتماعی( ایجاد می کنید که آن را تبلیغ می کنید و در آن محتوای فوق العاده ارزشمندی ارائه  های
توانند با پرداخت کنید که در آن کاربران میمی دهید. همچنین، یک کانال تلگرام خصوصی ایجاد می

 .هزینه به محتوای برتر دسترسی داشته باشند

 فروش و تبلیغ محصوالت یا خدمات شما

نین می توانید از این پلتفرم برای فروش محصوالت یا خدمات خود استفاده کنید. برای این همچ
کار، باید یک کانال مرتبط با محتوا راه اندازی کنید و محصول خود را تبلیغ کنید. به عنوان مثال، اگر 

 .دهیدخدمات آموزشی ارائه دهید، می توانید محتوای آموزشی ارزشمندی را به کاربران ارائه 

 ساخت ربات تلگرام برای افراد دیگر

اگر در آن مهارت دارید، می توانید ربات هایی را برای سایر مشاغل ایجاد کنید. ایجاد یک ربات کار 
 .دشواری نیست اما به دانش فنی و خالقیت نیاز دارد

 فروش استیکر

توانید برای استیکرها نقش مهمی در بازاریابی تلگرام دارند. بنابراین، اگر ذهن خالقی دارید، می
 .های مختلف تلگرام استیکر بسازید و بفروشیدکانال

 مشاوره دادن به افراد در تبلیغات تلگرام

رفتید، می توانید هنگامی که کانال خود را ایجاد کردید و رشد دادید و نکات تبلیغاتی تلگرام را یاد گ
از به اشتراک گذاری تخصص خود با افراد دیگر درآمد کسب کنید. به عنوان مثال، می توانید در مورد 

 .نحوه ایجاد و استفاده از یک ربات، و غیره به افراد مشاوره دهید

 ساخت و فروش کانال تلگرام

فروش خدمات و یا تخصص خود وکارها ایجاد کنید و از به ازای هایی برای کسبتوانید کانالمی
 .درآمد خوبی را بدست آورید

 تبدیل شدن به یک دستیار مجازی تلگرام

شما می توانید به افراد دیگر در مدیریت و تبلیغ کانال های تلگرام خود کمک کنید. برای این کار، 
کنندگان و مشتریان ارتباط برقرار باید محتوا ایجاد کنید، آن را به طور مداوم منتشر کنید، با تبلیغ

 .کنید و غیره



 هدایت ترافیک به وبالگ

 .م ترافیک به وبالگ یا وب سایت خود استفاده کنیدمی توانید از تلگرام برای افزایش هجو

  

 اپلیکیشن تلگرام چیست؟

 .های پیام رسان و پلتفرم اجتماعی در جهان استترین برنامهتلگرام یکی از بهترین و سریع

توسط تیم پاول دوروف، یک کارآفرین و رهبر تجاری روسی ایجاد شد و از آن  2013تلگرام در سال 
لگرام رشد چشمگیری را در سراسر جهان تجربه کرده است. در حال حاضر، نیز با زمان تاکنون، ت

 .اپلیکیشن های پیام رسان دیگر رقابت تنگاتنگی را دارد

میلیون کاربر فعال دارد  500تلگرام بسیار سریع در حال رشد است، هم اکنون این اپلیکیشن بیش از 
های آینده اپلیکیشن با تعداد کاربر میلیاردی در سالریزی برای دستیابی به اولین و در حال برنامه

 .است

این اپلیکیشن با نوآوری، محیط زیبا و کاربری آسان، راه خود را به قلب مردم باز کرده و در زمره 
معدود اپلیکیشن هایی است که با بزرگترین شبکه های اجتماعی دنیا مانند فیس بوک و ... رقابت 

 .می کند

 .درآمد در تلگرام هستید، پس در مسیر درستی قرار گرفته ایداگر به فکر کسب 

ابتدا ببینیم چرا تلگرام تا این حد محبوب شده است، سپس به جزئیات سرمایه گذاری در تلگرام 
 .خواهیم پرداخت

  



 

  

 چگونه با ربات های تلگرام درآمد کسب کنیم؟

 .ربات تلگرام چیست؟ این یک حساب تلگرامی است که توسط نرم افزار اجرا می شود، نه یک شخص

ها ربات های تلگرام به این اپلیکیشن مزیت رقابتی نسبت به سایر پیام رسان ها می دهند. ربات
توانند هنگام برقراری ارتباط با مشتریان، داشته باشند و میتوانند اهداف بازاریابی زیادی می

 :بازاریابان را از کارهای قانونی خود نجات دهند. ربات های تلگرام می توانند

 .پشتیبانی از مشتری را در زمان واقعی ارائه دهند��

 .آموزش دهند��

 .اطالعات را به اشتراک بگذارند��

 .به انجام جستجوها کمک کنند��

 .برخی از رویدادها را به کاربران یادآوری کنند��

 .یک ربات عالی تلگرام باید دارای یک سری ویژگی ها باشد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد 



 .یک ربات خوب کاربرپسند با منوهای قابل فهم و رابط کاربری ساده است��

 .است 1-1ارتباط با ربات چت شبیه ارتباط ��

 .محتوای ارزشمندی را در اختیار کاربران قرار می دهداین ربات ��

 .مشتریان شما می دانند که با یک ربات در ارتباط هستند، نه با یک شخص��

دنباله ای از پیام ها به خوبی توسعه یافته وجود دارد که به آشکار کردن عالیق و مشکالت یک ��
 .کاربر کمک می کند

 .ربات شما یک حس انسانی دارد و حتی حس شوخ طبعی را نشان می دهد��

  

 چگونه کانال تلگرام خود را رشد و ارتقا دهیم؟

هنگامی که یک کانال ایجاد کردید، وقت آن است که دنبال کنندگان خود را افزایش دهید و شروع 
مورد نحوه کسب درآمد در به کسب درآمد از تالش های خود کنید. در اینجا چند نکته ساده در 

 .کانال های تلگرام و افزایش مخاطبان آورده شده است

نامی بسازید که به راحتی به خاطر سپرده شده و شخصیت برند شما را منعکس کند. کپی کار نباشید، 
 .به یک نام منحصر به فرد فکر کنید. این به شما کمک می کند تا از رقبای خود متمایز شوید

 .که لوگوی شما به یاد ماندنی است و نشان دهنده برند شما و ارزش های آن استمطمئن شوید 

 .مزایای نام تجاری خود را در توضیحات کانال خود ثبت کنید

محتوایی با کیفیت باال و جذاب ایجاد کنید که مخاطبان شما را جذب کند و راه حل هایی برای 
وا از جمله عکس، گیف، فیلم کوتاه و غیره استفاده مشکالت آنها ارائه دهد. از فرمت های مختلف محت

 .کنید

یا ویدیوهای خود را واترمارک کنید. این به شما کمک می کند توجه بیشتری به کانال خود  تصاویر
 .جلب کنید

 .به طور مداوم پست بگذارید. یک برنامه زمانبندی ارسال را ترسیم کنید و به آن پایبند باشید

ای نامربوط یا قدیمی در کانال شما وجود ندارد. این ممکن است برای تازه مطمئن شوید که محتو
 .واردان ناامید کننده باشد. اگر چنین محتوایی پیدا کردید، آن را حذف کنید



 .کانال خود را در رسانه های اجتماعی و پلتفرم های پرسش و پاسخ مانند تبلیغ کنید

استفاده کنید. برای این کار، لینک کانال خود را در وبالگ  از وبالگ خود برای تبلیغ کانال تلگرام خود
 .خود قرار دهید و بالعکس، لینک وبالگ خود را در بیو کانال خود قرار دهید

به گروه هایی در جایگاه خود بپیوندید و فعاالنه در بحث ها شرکت کنید. کانال خود را در بحث 
 .هایی که در آن شرکت می کنید تبلیغ کنید

موضوع کانال خود را تغییر ندهید. اگر نیاز به گسترش دامنه موضوعات دارید، موضوعات  هرگز
 .مرتبط با موضوع اصلی را انتخاب کنید

 .کانال خود را در دایرکتوری کانال فهرست کنید

با استفاده از استیکرهای تلگرام کانال خود را شخصی سازی کنید. جدا از افزودن مقداری سرگرمی 
ها، استیکرهای مارک دار برای افزایش آگاهی از برند شما و افزایش تعامل در کانال شما  به کانال

 .عالی هستند

  

 چرا تلگرام تا این حد محبوب شده است؟

 .واقعا جالب است بدانید که در حال حاضر روزانه نزدیک به یک میلیون کاربر به تلگرام می پیوندند

در حال رشد است و فرصت های کسب درآمد در تلگرام  این بدان معناست که تلگرام به سرعت
 .ماهانه و سال به سال بهتر و بزرگتر می شود

 .دالیل زیادی به محبوبیت تلگرام کمک کرده است

 تلگرام مانند سرعت نور بسیار سریع است#1 .

 .یکی از دالیل اصلی عالقه افراد به استفاده از تلگرام سرعت بسیار باالی آن است

با سرعت کم اینترنت نیز سازگار است و کار می کند و اگر تجربه کار با سایر پلتفرم های پیام  تلگرام
 .رسان را داشته باشید، می توانید متوجه شوید که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم

 تلگرام بسیار ایمن است#2 .

تلگرام به خاطر محیط بسیار امن خود مشهور است. کدنویسی اپلیکیشن با در نظر گرفتن امنیت 
 .طراحی شده است، بنابراین تلگرام امن ترین اپلیکیشن پیام رسان جهان است



همه چت ها رمزگذاری شده اند و سیاست های حفظ حریم خصوصی اولویت شماره یک برای تلگرام 
 .امنیت آنها آگاه هستند است، بنابراین مردم از

امنیت باال به این معنی است که کاربران در اینجا بسیار امن هستند، کاربران به پلتفرم اعتماد دارند 
و این باعث ایجاد یک محیط امن می شود که در آن کسب درآمد در تلگرام بسیار آسان تر خواهد 

 .بود

 استفاده از تلگرام بسیار آسان است#3 .

 .ه ترین اپلیکیشن های دنیا تلگرام استیکی از ساد

استفاده از تلگرام بسیار آسان است، به راحتی می توانید پیام و استیکر ارسال کنید، به کانال ها و 
 .گروه های تلگرام بپیوندید و از ارتباط سریع و مطمئن ارائه شده توسط تلگرام لذت ببرید

ز شما خرید کنند و کسب درآمد در تلگرام بسیار ساده کاربران به راحتی می توانند در داخل تلگرام ا
 .تر از آن چیزی است که فکر می کنید

 نوآورانه است#4 .

اگر تجربه کار با سایر پیام رسان ها و پلتفرم های اجتماعی دارید، می توانید تلگرام را با آن اپلیکیشن 
 .ها مقایسه کنید

ر تلگرام افزایش می دهد زیرا اشتیاق کاربران را نوآوری تلگرام شانس شما را برای کسب درآمد د
 .بیدار می کند و باعث تعامل بیشتر از طرف کاربر می شود

  

 امکانات تلگرام

ویژگی های تلگرام همان چیزی است که تلگرام را به یک برنامه کاربردی و ماشین پولساز بسیار 
 .محبوب برای بسیاری در سراسر جهان تبدیل کرده است

 :ت و ویژگی های تلگرام به شرح زیر استامکانا

 .ارسال پیام های رمزگذاری شده بسیار سریع و ایمن��

 .یک پلت فرم امن و مطمئن برای چت و صحبت با دوستان و خانواده خود��

 .ایجاد کانال و گروه های تلگرام با امکان بی نهایت مشترک��

 .ربران و مشتریانساخت ربات های تلگرام برای ارتباط و تعامل با کا��



استیکرهای سه بعدی، امکان ایجاد استیکرهای شخصی سازی شده و داشتن چندین حساب ��
 .کاربری در یک گوشی هوشمند

 .قابلیت مکالمه در حالت مخفی، ارسال پیام ها و فایل های در حال ناپدید شدن��

 .ارسال فایل های صوتی و تصویری بسیار سریع و آسان��

 .های خصوصی برای ذخیره تمام فایل های صوتی و تصویری خصوصی شما ایجاد کانال��

 .دسترسی به پلتفرم تلگرام هم از طریق گوشی هوشمند و هم از طریق مرورگر در اینترنت��

تلگرام ویژگی ها و ویژگی های زیادی دارد، هر آپدیت ویژگی های جدیدی را معرفی می کند و همین 
 به یک انتخاب بسیار محبوب در بین ادمین ها برای کسب درآمد در امر کمک کرده است تا تلگرام

 .تبدیل شود تلگرام

  

 کانال و گروه تلگرام

 .چیزی که باعث شده تلگرام از بقیه متمایز شود کانال ها و گروه های تلگرامی است

کانال تلگرام جایی است که شما می توانید محتوای خود را برای جهانیان و مشترکین کانال تلگرام 
 .خود ایجاد و منتشر کنید

 .این رسانه یک طرفه برای پخش محتوای شما به مخاطبان هدف شما است

 .کانال های تلگرام برای پخش محتوای شما به جهان و مخاطبان هدف شما هستند

 .انند به کانال تلگرام شما بپیوندند و محدودیتی برای آن وجود نداردافراد می تو

 .میلیون مشترک دارند 3در حال حاضر محبوب ترین کانال های تلگرام در جهان بیش از 

های عمومی قابل جستجو هستند و کانال های تلگرام می توانند عمومی یا خصوصی باشند. کانال
های ارائه شده های خصوصی فقط از طریق لینکدر حالی که کانال تواند به آن بپیوندد،هر کسی می

 .توسط مالک کانال خصوصی تلگرام در دسترس هستند

کانال های تلگرام رسانه های یک طرفه هستند و جایی هستند که می توانید در تلگرام کسب درآمد 
 .کنید

  

http://telegram.org/


 گروه تلگرام 

افرادی که در گروه هستند می توانند پیام ارسال  گروه تلگرام جایی است که تعامل اتفاق می افتد.
 .کنند و با یکدیگر گفتگو کنند

 .ادمین گروه می تواند گروه تلگرام را مدیریت کند و به مشترکین اجازه تولید محتوا بدهد

وکارتان، شناخت نظرات مخاطبان های تعاملی جذاب برای کسبهای تلگرام برای ایجاد رسانهگروه
 .ش تعامل هستندهدف و افزای

  

 راه آسان برای کسب درآمد از کانال تلگرام 3

استراتژی آسان که می توانید  3آیا می خواهید با استفاده از کانال تلگرام خود درآمد کسب کنید؟ 
 .از آنها برای کسب درآمد با کانال تلگرام خود استفاده کنید

  

 فروش تبلیغات در کانال تلگرام .1

عت در تلگرام درآمد کسب کنید، توصیه می کنم کانال تلگرام خود را در صرافی اگر می خواهید به سر
اینجاست که می توانید تبلیغات را در  -را توصیه می کنم  Telega.io تبلیغات ثبت نام کنید. من

 .کانال تلگرام خود به سرعت و به راحتی بفروشید

  

 ترویج پیوندها و محصوالت وابسته .2

آن  واسطه ای است که به شما امکان می دهد با فروش محصوالت دیگران، ازاین همان بازاریابی 
 .ها کمیسیون دریافت نمایید

 .کنندهای وابسته به آمازون مکانی عالی برای شروع است، زیرا همه از آمازون خرید میشرکت

 .٪ کمیسیون با شرکت های وابسته آمازون دریافت کنید10شما می توانید تا 

  

 فروش دوره آنالین .3



اگر می خواهید پول خوبی به دست آورید و کنترل کسب و کار خود را به دست بگیرید، این گزینه 
 .مناسب است

اگر در موضوعی تخصص دارید، می توانید یک دوره آموزشی کوتاه بسازید و آن را در تلگرام به 
 .فروش برسانید

  

 

  

 ا کسب درآمد با تلگرام آسان است؟آی

 .پاسخ به این منفی است

 پول درآوردن هرگز آسان نیست، زیرا مردم همیشه در خرج کردن پول مقاومت می کنندو

ماه وجود دارد که  6تا  2اما اگر تالش کنید و به یک استراتژی متعهد شوید، شانس زیادی در عرض 
 .شروع به کسب درآمد کنید

م رسان یک استراتژی پیشرفته است که فرصت های بی شماری را برای بازاریابان فراهم بازاریابی پیا
می کند. تلگرام یکی از ابزارهایی است که به نظر می رسد برای اهداف بازاریابی تولید شده است. 



مردم از آن برای برقراری ارتباط، یافتن پاسخ سواالت خود، دریافت پشتیبانی مشتری و ارتباط با 
 .رندها استفاده می کنندب

  

 گزارش های آماری جالب از تلگرام

 .در اینجا حقایقی در مورد تلگرام وجود دارد که ممکن است برای بازاریابان مفید باشد

 .میلیارد پیام در اپلیکیشن ارسال می شود 15روزانه حدود ��

 .میلیون کاربر فعال دارد 550تلگرام ��

 .لیغات هزینه کرده استدالر برای تب 0این برنامه ��

 .درصد از کاربران تلگرام از دستگاه های اندرویدی استفاده می کنند 85��

 .زبان موجود است 19تلگرام به ��

 .درصد زن در تلگرام حضور دارند 41.4درصد مرد و حدود  58.6��

 .درصد( است 27سال ) 24تا  18درصد( و  38سال ) 34تا  25بیشترین گروه سنی ��

  

 چیزی تلگرام را به یک کانال درآمدزایی خوب تبدیل می کند؟چه 

 .مخاطبان تلگرام فعال، تحصیل کرده و مرفه هستند

هیچ تبلیغاتی در این پلتفرم وجود ندارد، بنابراین مردم مستعد ابتال به بنر کوری نیستند. به همین 
 .دهندهای بازاریابی شما پاسخ مثبت میدلیل است که آنها بیشتر به تالش

 .بازاریابی تلگرام یک استراتژی جدید است، بنابراین رقابت نسبتا کم است

 .نرخ باز شدن در تلگرام در مقایسه با سایر روش های بازاریابی باالتر است

است که به بازاریابان اجازه می دهد تا یک تجربه کاربری  1:1بازاریابی پیام رسان شبیه ارتباطات 
 .یکپارچه ایجاد کنند

 .تلگرام به بازاریابان این امکان را می دهد که محتوای مرتبط را به دنبال کنندگان خود ارائه دهند



ایجاد کانال تلگرام رایگان است و نیاز به مهارت خاصی ندارد. کانال های تلگرام تعداد نامحدودی 
 .یدمشترک دارند، بنابراین می توانید برای تعداد زیادی از کاربران پیام ارسال کن

برای دستیابی به اهداف بازاریابی خود می توانید یک ربات چت رو به مشتری بسازید. یک ربات 
می تواند در وقت شما صرفه جویی زیادی کند زیرا می تواند اهداف زیادی را انجام دهد، به عنوان 

، اسناد، تصاویر مثال، اطالعاتی را که مشتریان شما درخواست می کنند ارائه می دهد و برای آنها فیلم
 .و غیره ارسال می کند

 .کانال های خصوصی وجود دارد که گزینه های کسب درآمد اضافی را ارائه می دهند

 .اطالعات کاربر به خوبی محافظت می شود

 .برنامه کاربر پسند است

یری کنید پیگکنند تا آنچه را که پست میهای تلگرام به افراد کمک میهای فشاری در کانالاعالن
 .کنند

می توانید مهم ترین پیام ها را در باالی کانال پین کنید. این به شما کمک می کند توجه کاربران را 
 .به مهم ترین اطالعات جلب کنید

 .های مختلف را در برنامه انتقال دهیدهایی با فرمتتوانید فایلمی

  

 خالصه مطلب

ه به سرعت در حال رشد است. هم برای دسکتاپ تلگرام یک برنامه پیام رسانی مبتنی بر ابر است ک
و هم برای موبایل در دسترس است و به خاطر سطح باالی امنیت اطالعاتش معروف است. تلگرام 
که در روسیه ایجاد شده است، اکنون به طور گسترده در بسیاری از کشورهای جهان استفاده می 

از یک میلیارد نصب داشته است که تقریبًا  شود. این هفتمین برنامه محبوب غیر بازی است که بیش
 .چهار برابر بیشتر از سال گذشته است

تلگرام برتری رقابتی نسبت به سایر پیام رسان ها هم از نظر ارتباط و هم از نظر درآمدزایی دارد زیرا 
م وجود به کاربران اجازه می دهد کانال های کامل و آسان ایجاد کنند. یکی دیگر از مزایای تلگرام عد

تبلیغات در اپلیکیشن است. این امر مخاطبان تحصیل کرده ای را جذب می کند که از آخرین 
را  کسب درآمد از تلگرام روندهای آنالین مطلع هستند. ما در این مطلب سعی کردیم روش های

 .بررسی کنیم و به سواالت شما مبنی بر اینکه چگونه از تلگرام پول در بیاوریم؟ پاسخ دهیم

  



 


