
، ششمین پلتفرم 2022میلیارد کاربر فعال تا ژانویه  1تیک تاک با بیش از 
رسانه اجتماعی پرکاربرد در سراسر جهان است. بسیاری می دانند که چگونه 

درآمد کسب کنند و برخی آن را یک شغل تمام وقت انتخاب  TikTok در
و نسبت به کرده اند، البته تیک تاک در ایران مانند اینستاگرام فیلتر است 

اینستاگرام محبوبیت کمتری دارد؛ اما از آنجایی که می تواند یک فرصت 
درآمدزایی فوق العاده داشته باشد، در ادامه قصد داریم به سواالت شما 

پول دربیاوریم پاسخ دهیم. در ادامه   چگونه از تیک تاک مبنی بر اینکه 
 .ا بررسی کنیمهمراه ما باشید تا روش های کسب درآمد از تیک تاک ر

  

 شرایط کسب درآمد از تیک تاک

سال یا بیشتر داشته، بیش  18باید  TikTok برای کسب درآمد مستقیم در
روز  30بازدید در  100000دنبال کننده داشته باشید و حداقل  10000از 

 .بدست آورید

های زیادی وجود به کمی خالقیت نیاز دارد. راه TikTok اما کسب درآمد در
توانید در این پلتفرم کسب درآمد کنید؛ حتی اگر تعداد زیادی دارد که می

 .دنبال کننده نداشته باشید

استراتژی های کسب درآمد از تیک تاک خیلی شبیه به اینستاگرام و یوتیوب 
شبکه ها به صورت مختصر آشنایی داشته  است و حتی اگر با یکی از این

 .باشید می توانید روش های درآمد را در این شبکه نیز پیاده سازی کنید

  

 پول دربیاوریم؟  چگونه از تیک تاک

در ادامه ما قصد داریم روش های کسب درآمد از تیک تاک را بررسی کنیم. 
 :ابتدا لیستی از روش های کسب درآمد را بررسی خواهیم کرد



  

 .با برندی که به آن اعتماد دارید شریک شوید✅

 .را اجرا کنید TikTok تبلیغات✅

 .کمک های مالی را جمع آوری کنید✅

 .با یک تولید کننده همکاری کنید✅

 .بازاریابی وابسته را امتحان کنید✅

 .TikTok رشد و فروش اکانت های✅

 .انتشار پست های حمایت شده✅

 .یدایجاد کن Patreon یک حساب✅

 .محصوالت و کاالهای خود را بفروشید✅

 .راه اندازی کنید TikTok یک فروشگاه✅

 .بپیوندید TikTok به صندوق سازندگان✅

  

 .کلیک کنید بازدید یوتیوب 1000درآمد هر  برای اطالع از

  

 با برندی که به آن اعتماد دارید شریک شوید��

https://hamimohtava.com/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%87%d8%b1-%db%b1%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8/


یکی از راه های رایج برای کسب درآمد از تیک تاک همکاری با برندها است. 
گان از صاحب برند شما به ازای تبلیغ می توانید هم پول و هم خدمات رای

 .دریافت کنید

برندها عالقه زیادی به چنین همکاری های پولی دارند. یک مطالعه روی 
٪ از بازاریابان ایاالت 16، 2019اینفلوئنسر مارکتینگ نشان داد که در دسامبر 

برای کمپین های تأثیرگذار استفاده کنند؛  TikTok متحده قصد داشتند از
ر، اینفلوئنسر ٪ رسید. به عبارت دیگ68، این تعداد به 2021اما در مارس 

 .مارکتینگ در پلتفرم تیک تاک بسیار رایج شده است

 را اجرا کنید TikTok تبلیغات��

 سال سن دارند. این امر 24تا  18بین  TikTok درصد از کاربران 43حدود 
TikTok کند که هایی تبدیل میرا به یک انتخاب تبلیغاتی قوی برای مارک

 ن گروه سنی بازاریابی کنند. تبلیغاتخواهند محصوالت خود را برای ایمی
TikTok شوند که به شما کمک با ابزارهای ساده و قدرتمندی ارائه می

های تبلیغات بر اساس منطقه ها کاربر تبلیغ کنید. قالبکنند برای میلیونمی
دهند هدف خود را بر اساس سن، متفاوت است، اما همه به شما امکان می

سازی کنید. شما می توانید یک یا چند مل شخصیمکان، عالقه و سایر عوا
 .فرمت را انتخاب کنید که برای برند شما مناسب تر است

 :عبارتند از TikTok محبوب ترین انواع تبلیغات

که پارامترهای  TikTok ویدیوی درون فید: در صفحه برای شما کاربران
 .هدف شما را برآورده می کنند ظاهر می شود

دهد تا عرض کل صفحه را برای به تبلیغ شما اجازه می تصاحب برند: این
چند ثانیه گسترش دهد. سپس به یک تبلیغ ویدیویی درون فید تبدیل می 

 .شود



چالش های هشتگ: چالش های جذابی ایجاد کنید که محتوای تولید شده 
 در Discovery ها در بخشتوسط کاربر را تشویق می کند. این چالش

TikTok ندشوظاهر می. 

وجود دارد که می توانید آنها را  TikTok چندین نوع دیگر از تبلیغات
آزمایش کنید، اما توجه داشته باشید که برخی از آنها فقط برای انواع خاصی 

 .از حساب ها در دسترس هستند

 جمع آوری کمک های مالی��

TikTok  برنامه ای است که به کاربران اجازه می دهد از انعام و کمک های
مالی کسب درآمد کنند. طرفداران می توانند از این ویژگی برای قدردانی از 

 .سازندگانی که دوستشان دارند استفاده کنند

 بازاریابی وابسته را امتحان کنید��

وکارها های بازاریابی وابسته، سازندگان و سایر کسباز طریق برنامه
پورسانت تبلیغ  توانند محصوالت یا خدمات شرکت دیگری را در ازایمی

 .کنند و بفروشند

برای اینکه یک بازاریاب وابسته موفق باشید، باید فروش آنالین داشته 
باشید. روی تبلیغ محصوالتی تمرکز کنید که به بهترین وجه با مخاطبان 
هدف شما هماهنگی دارند. ویدیوهای جذابی ایجاد کنید که محصوالت 

دهد. ها را به شما نشان میخرید آنوابسته را ارائه داده و ارزش و دلیل 
 .سعی کنید مارک هایی را که دوست دارید و به آنها اعتماد دارید تبلیغ کنید

 شوید TikTok یک اینفلوئنسر��

توانید کنندگان وفادار و متعهد بسازید، میاگر یک حساب کاربری با دنبال
ارتباط برقرار خواهند با مخاطبان شما با برندهایی در سراسر جهان که می

 .کنند، مشارکت اینفلوئنسر به دست آورید



موجود در  TikTokers ، یکی از بزرگترینCharli D'Amelioبه عنوان مثال، 
، یکی از بزرگترین برندهای موجود در بازار P&G بازار، یک تأثیرگذار برای

 .است

 به عنوان یک تأثیرگذار درآمد کسب کنیم؟ TikTok چگونه در

ه برخی از مردم فکر می کنند که برای تبدیل شدن به یک تأثیرگذار در حالی ک
 .به میلیون ها فالوور مانند چارلی نیاز دارید، اینطور نیست

بسیاری از برندها ترجیح می دهند با میکرو اینفلوئنسرها یا اینفلوئنسرها 
که با تعداد فالوورهای کمتری کار کنند. تعریف میکرو اینفلوئنسر بسته به این

تواند کنید و اندازه بازاری که هدف آن هستید میبا چه کسی صحبت می
 .دنبال کننده است 50000تا  5000متفاوت باشد، اما به طور کلی بین 

برای تبدیل شدن به یک اینفلوئنسر موفق، ایده خوبی است که یک موضوع 
یا موضوع خاص برای حساب کاربری و پست های خود داشته باشید. به 

توانند به وضوح تشخیص دهند که آیا شما برای ن ترتیب، برندها میای
ها کمک کنید، مناسب خواهند به تبلیغ آنمحصوالت و خدماتی که می

 .هستند یا خیر

 TikTok رشد و فروش اکانت های��

حضور داشته باشند، اما  TikTok بسیاری از کسب و کارها دوست دارند در
 .یجاد و توسعه یک حساب کاربری را ندارندزمان یا منابع الزم برای ا

به آنها ارائه نمی دهیم؟ شما می  TikTok چرا مسیری سریع برای رشد
 .انجام دهید TikTok توانید این کار را با رشد و فروش اکانت های

مدتی است که مردم اکانت های شبکه های اجتماعی ساخته اند و آن ها 
 Ramy Halloun 23به عنوان مثال، را می فروشند تا درآمد کسب کنند. 



 30000ساالنه حدود  TikTok ساله با استفاده از این استراتژی درآمدزایی
 .دالر درآمد دارد

، به چیزی بیش از یک طیف TikTok برای فروش موفقیت آمیز حساب های
جذاب از ویدیوها در حساب خود نیاز دارید. همچنین به تمرکز خاص و 

 .ی نیاز داریددنبال کننده اختصاص

تواند تر است، زیرا خریدار میآسان« نیچ»های مضمون یا فروش اکانت
کنندگان، به تولید همان نوع محتوا ادامه پس از خرید برای حفظ دنبال

 .دهد

برای مثال، اگر حسابی را بفروشید که دارای ویدیوهای کوتاه مرتبط با 
تواند در آینده همان نوع فروشید میآنباکسینگ است، برندی که به آن می

 .ویدیوها را پست کند

فروش اکانت های شخصی بسیار سخت تر است زیرا ممکن است دنبال 
 .کنندگان به جای سبک محتوا به سمت شخص جذب شوند

، باید یک استراتژی محتوای قوی TikTok هایهنگام ورق زدن حساب
ته باشید، و به کنندگان تعامل داشایجاد کنید، به طور منظم با دنبال

شان شدهخریداران در مورد نحوه تعامل بیشتر با حساب تازه خریداری
 .مشاوره بدهید

  

 .کلیک کنید کسب درآمد از فیسبوک برای اطالع از نحوه

  

 پست های حمایت شده را منتشر کنید��
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از طریق محتوای حمایت شده  TikTok راه دیگر برای کسب درآمد از حساب
است. این زمانی است که برندها به شما نزدیک می شوند )یا شما به آنها 

در  نزدیک می شوید( تا پیشنهادات خود را در ویدیوی شما نشان دهند.
 .مقابل، آنها برای جبران خدمات شما هزینه ای را به شما می پردازند

شما می توانید با همکاری با برندهای کوچکتر شروع کنید. با کسب و 
کارهای محلی در منطقه خود تماس بگیرید تا ببینید آیا آنها عالقه مند به 

د که هستند یا خیر. ممکن است ایده خوبی باش TikTok برجسته شدن در
 در ابتدا حداقل هزینه را دریافت کنید، سپس زمانی که به عنوان خالق

TikTok شناخته شدید، راه خود را ادامه دهید. 

 محصوالت خود را بفروشید��

 اگر اهل ایاالت متحده، کانادا یا بریتانیا هستید و یک حساب تجاری
TikTok حصول را دارید، ممکن است بتوانید یک برگه خرید و پیوندهای م

 .به نمایه خود اضافه کنید

نیست، اما  TikTok اگرچه این یک راه مستقیم برای کسب درآمد در
 .همچنان با ایجاد فروش برای کسب و کار خود درآمد کسب خواهید کرد

ندارید، می توانید  TikTok نکته حرفه ای: اگر دنبال کنندگان زیادی در
تأیید کنید.  TikTok صر به فردمحصوالت خود را با ایجاد ویدیوهای منح

به عنوان مثال، اگر تجارتی دارید که محصوالت غذایی می فروشد، می 
به  TikTok ثانیه ای بسازید و آنها را در 30توانید ویدیوهای دستور پخت 

 .اشتراک بگذارید

 شوید TikTok مشاور��

TikTok اهیت ها است. مهای پیچیده برای بسیاری از شرکتیکی از پلتفرم
منحصر به فرد کانال به این معنی است که روندها معمواًل خیلی سریع تغییر 



می کنند به همین دلیل بسیاری از کسب و کارها ممکن است یک شبه کل 
 .دنبال کنندگان خود را از دست بدهند

متخصصانی هستند که برندها برای کمک به حضورشان  TikTok مشاوران
 .کنندخود استخدام می TikTok ایهو افزایش ترافیک به حساب

توانید به با ارزش ترند بسازید، می TikTok دانید چگونه ویدیوهایاگر می
دیگران آموزش دهید که چگونه این کار را با پرداخت هزینه انجام دهند. 
این یک راه عالی برای کسب درآمد از مهارت های شما و همچنین ایجاد 

 .روابط تجاری است

، باید توانایی خود را برای دریافت TikTok ت به عنوان مشاوربرای موفقی
هزاران یا حتی میلیون ها بازدید از ویدیوها نشان دهید. همچنین باید 

گذاری ویدیو استفاده های مختلف برنامه اشتراکبدانید که چگونه از ویژگی
 .کنید

 راه اندازی کنید TikTok یک آژانس مدیریت استعدادهای��

به ای در زمینه مدیریت استعداد، بازاریابی رسانه های اجتماعی یا آیا تجر
وکاری ایجاد کنید که به مشاوره و مدیریت توانید کسبتولید دارید؟ می

 .معروف بپردازد TikTokkers هایحساب

 :شما می توانید به اینفلوئنسرها کمک کنید تا

یق پیروان آنها مطابقت مشارکت با برندهایی را پیدا کننند که با تصویر و عال
 دارد

 از طرف آنها در مورد معامالت و توافقات مذاکره کنید

به آنها در مورد استراتژی محتوا توصیه کنید تا در معرض دید و تعامل آنها 
 به حداکثر برسند



 .راه های جدید و جالبی برای کسب درآمد )برای هر دوی شما!( بیابید

 شوید TikTok یک سازنده محتوای��

 تبدیل شدن به یک سازنده محتوا یکی از راه هایی است که می توانید از
TikTok  ،درآمد کسب کنید. اگر می خواهید از این طریق پول در بیاورید

 :چندین گزینه وجود دارد که می توانید انجام دهید، از جمله

 بارگذاری محتوای حمایت شده��

 بازاریابی وابسته��

 سفیر نام تجاری��

 دیه های باز و از این قبیل مواردتایی��

 از امکانات پخش زنده استفاده کنید و هدایای مجازی دریافت کنید��

انجام این روش کاماًل آسان است. فقط باید وقت خود را صرف کنید و یک 
 .پخش زنده را با توجه به موضوع انتخابی خود شروع کنید

توانند با پول نقد مبادله شوند کنید بعدًا میهدایای مجازی که دریافت می
 .و برای هر چیزی قابل استفاده هستند

اگرچه انجام آن آسان به نظر می رسد. اطمینان حاصل کنید که به موارد 
 .زیر توجه کنید تا مخاطب با پخش زنده در حال انجام احساس راحتی کند

 .نی که اکثر فالوورها آنالین هستندانتخاب زمان مناسب زما

 .اطمینان حاصل کنید که اتصال اینترنت شما پایدار است

 .برای جذب بینندگان بیشتر از هشتگ یا هشتگ استفاده کنید



اطمینان حاصل کنید که مسائل فنی ایمن هستند و از هرگونه مزاحمت 
 .اطراف که ممکن است در جریان پخش زنده رخ دهد اجتناب کنید

 تبلیغ کنید TikTok از طریق تبلیغات��

های تبلیغاتی ویژگی TikTokهای اجتماعی، های رسانههمانند سایر پلتفرم
وکار یا کسب درآمد از توانید برای رشد کسبکند که میرا نیز ارائه می

 .حساب خود استفاده کنید

ای از طریق این ویژگی می توانید مخاطبان بیشتری را برای تماشای محتو
خود هدف قرار دهید و البته کسانی که آن را می بینند این پتانسیل را دارند 

 .که بخشی از فالوورهای شما شوند

 محتوای حمایت شده را ارسال کنید ��

با تعداد فالوورهای زیادی  TikTok برای کسانی از شما که دارای حساب
 !شدهستید، این روش می تواند یک میدان نقدی امیدوارکننده با

کاری که برای اجرای این روش باید انجام دهید این است که با برندهای 
 .خاص یا فروشگاه های آنالین برای تبلیغ محصوالتشان همکاری کنید

  

 .کلیک کنید کسب درآمد از تلگرام برای اطالع از نحوه

  

 تبلیغ موسیقی��

می تواند یک ابزار  TikTok دوست دارید موسیقی یا آهنگ بسازید؟
 !موسیقی باشد که پول در می آورد

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/


ترفند این است که موسیقی خود را از طریق ویدیوهای کوتاه آپلود شده 
ید. فراموش نکنید که لینک خرید موسیقی ضبط شده را تبلیغ کن Tiktok در

 .درج کنید

 TikTok نکاتی برای تبدیل شدن به یک سازنده محتوای موفق

عالقه دارید و می خواهید مشهور شوید؟ تبدیل  TikTok به کسب درآمد از
 !می تواند یک گزینه باشد TikTok شدن به یک سازنده محتوای

 !میز زیر را بررسی کنیدچگونه؟ چهار نکته موفقیت آ

 ایجاد محتوای جالب به طور منظم .1

برای جذب مردم جهت تماشای ویدیو، تنها کاری که باید انجام دهید این 
است که محتوای جذابی را در یک برنامه منظم ایجاد کنید. می توانید از 

به روز و ویدیوهایی که دوست دوستان و مخاطبان خود در مورد محتوای 
ها و ویدیوهای پرطرفدار را در ها، چالشتوانید آهنگدارند بپرسید. می

 .های اجتماعی مرور یا کاوش کنیدهای مختلف رسانهپلتفرم

با داشتن منابع زیاد محتوا، می توانید به مخاطبان بیشتری دست پیدا 
نیست که ویدیوی شما  کنید و تعداد الیک ها را افزایش دهید. غیرممکن

 .در فضای مجازی منتشر شود و یک پیشنهاد حمایت دریافت کند

 حساب های یوتیوب و اینستاگرام را متصل کنید .2

 اگر حساب های یوتیوب و اینستاگرام دارید، می توانید آنها را با حساب
TikTok خود همگام کنید. این برای افزایش دسترسی به مخاطبان TikTok 

 .شما است

کلیک کنید، سپس  TikTok ترفند این است که روی ویرایش پروفایل در
را اضافه کنید. با این کار، ویدیوهایی  Instagram و YouTube هایگزینه



 Instagram و YouTube آپلود می کنید در حساب های TikTok که در
 .شما نیز آپلود می شوند

 از هشتگ ها استفاده کنید .3

 .ش مهمی در افزایش تعداد بازدید و الیک دارداستفاده از هشتگ نیز نق

 با اینفلوئنسرها همکاری کنید .4

اگر آشنایی با اینفلوئنسر دارید، می توانید از آن فرد دعوت کنید تا در 
ویدیویی که ایجاد می کنید شرکت کند. این می تواند به شما کمک کند 

ا دنبال کنندگان تعداد بینندگان و الیک ها را افزایش دهید و به مخاطبان ی
 .بیشتری برسید

اگر تعداد فالوورها و مخاطبان زیادی دارید، پتانسیل دریافت پیشنهاد 
 .حمایت را خواهید داشت

 درآمد کسب کنید؟ TikTok چقدر می توانید از

میلیون دنبال  20نیازی به داشتن  TikTok در حالی که برای کسب درآمد از
ید دنبال کننده قوی و متعهد داشته کننده ندارید، یک حساب پولساز با

 .باشد

از نظر استراتژی هایی مانند اینفلوئنسر مارکتینگ، مقدار پولی که می توانید 
به دست آورید به طور کلی به تعداد فالوورهایی که دارید مربوط می شود. 

توانند با یک پست از های معروف میبر کسی پوشیده نیست که حساب
 .حتی یک میلیون دالر درآمد داشته باشند ها هزار دالر تاده

 .اگر هنوز در مراحل میکرو اینفلوئنسر هستید، درآمد شما کمتر خواهد بود

٪ دارد و 3.07فالوور و نرخ تعامل  112900به عنوان مثال، کارلوس آیاال 
 .دالر در هر پست دریافت کند 114تخمین زده می شود که او تا 



آمد شما بسته به اینکه از کدام استراتژی برای به خاطر داشته باشید که در
استفاده می کنید و نحوه اجرای آن استراتژی  TikTok کسب درآمد از

 .متفاوت خواهد بود

 برای کسب درآمد به چند فالوور نیاز دارید؟

درآمد کسب کنید.  TikTok فالوور در 1000از نظر فنی، می توانید با کمتر از 
برندهایی را پیدا کنید که مایل به حمایت مالی از با این حال، شما باید 

 .محتوای شما هستند

راه دیگر این است که با مخاطبان خود در ویدیوهای زنده تعامل داشته 
باشید، بنابراین به محبوبیت طرفداران تبدیل می شوید و هدایایی کسب 

 .می کنید

ه می دهد به سازندگان اجاز TikTok .دالر است 100حداقل سقف برداشت 
 .دالر در هفته برداشت کنند 1000تا حداکثر 

 TikTok عالوه بر این دو گزینه، می توانید برای پیوستن به صندوق خالق
از آن برای پاداش دادن  TikTok ای است کهدرخواست دهید. این برنامه

کنند و کند که مرتبًا محتوای باکیفیت منتشر میبه سازندگانی استفاده می
 .کننداطبان خود ارزش ایجاد میبرای مخ

 :آمده است TikTok در اینجا شرایط الزم برای صندوق سازندگان

 حساب TikTok  دنبال کننده دارد 10000شما حداقل. 
  بازدید ویدیو داشته اید 100000روز گذشته حداقل  30شما در. 
  سال دارید و در بریتانیا، ایاالت متحده، آلمان، فرانسه، 18شما حداقل 

 .اسپانیا یا ایتالیا زندگی می کنید

  



 خالصه مطلب

کسب درآمد از تیک تاک موضوع مورد بحث ما در این مطلب بود. در مورد 
پول دربیاوریم، تمامی نکات را بررسی کردیم.   اینکه چگونه از تیک تاک

کسب درآمد در این شبکه اجتماعی کار آسانی نیست. اگر اینطور بود، همه 
 .ما آدیسون ری بودیم

جود دارد و اینکه چگونه وTikTok های زیادی برای کسب درآمد درراه
گیرید از محتوای خود کسب درآمد کنید، درآمد شما را تعیین تصمیم می

دالر برای شما  80000می تواند بیش از  TikTok کند. مشارکت برند درمی
 .به ارمغان بیاورد

 2بازدید بین  1000توانید به ازای هر ، میTikTok Creator Fund در مورد
ب کنید. این بدان معناست که پس از رسیدن به یک سنت درآمد کس 4تا 

 .دالر داشته باشید 40تا  20میلیون بازدید ممکن است انتظار 

به یک میلیارد کاربر فعال ماهانه رسید و از شهرت  TikTok، 2021در سال 
اولیه خود بهره برد، زیرا مردم به سمت محتوای سبک و کوتاه آن گرایش 

به  TikTok محبوبیت به این معنی است که پیدا کردند. این افزایش
٪ 37های درآمدی رسیده است، به خصوص با توجه به اینکه حدود فرصت

دالر یا بیشتر درآمد  100000در ایاالت متحده ساالنه  TikTok از کاربران
 .دارند

  

 


