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سالم خدمت تمام گرافیست های عزیز و کسانی که به گرافیک 
عالقه دارند.شاید بتونم شمارو درک کنم!منم یه روز تخصصی 

مثل گرافیک داشتم که بلد نبودم چجوری ازش پول دربیارم ...
شاید باورش سخت باشه ولی تا 12ساعت تو یه شرکت تبلیغاتی 

معروف !کار میکردم ولی با حقوق 100هزارتومن!

خیلی روزای سختی بود که پروژه های سنگین رو عالی انجام 
میدادم ولی به اسم یه کسی دیگه تموم میشد و من هیچ 

اختیاری نداشتم از خودم!
تصمیم گرفتم از اونجا بیام بیرون و واسه خودم کار کنم ولی 

حاال چجوری اونم بدون سرمایه!

خیلی تحقیق کردم خیلی، خیلی، خیلی زیاد 
حاصل اون تحقیقات و خالصش رو میتونین تو این کتاب 

ببینیند.

مطمئن باشین هرکدوم از این روش ها به تنهایی میتونه شمارو 
به درآمد عالی برسونه!

اگه توضیحات بیشتر درمورد هرکدوم از این روش ها خواستین 
میتونین به تلگرام  من پیام بدین.

https://t.me/KA_AMiR7

به نام خدا
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سوالی که اغلب در ذهن عالقمندان به طراحی خصوصا در ابتدای 
کار وجود دارد این است که چه راه های مختلفی برای کسب درآمد 

و امرار معاش در زمینه طراحی وجود دارد؟ در این ارسال نگاهی 
خواهیم داشت به برخی از راه های بسیاری که می توانید به عنوان 

یک طراح وب و یا گرافیست در آنها مشغول به کار شده و کسب 
درآمد کنید . برای هر یک از روش ها لیستی ازمعایب و مزایا و 

سخنی کوتاه از یک طراح که با آن شیوه کسب درآمد می کند آورده 
شده است . 

البته جوانب مثبت و منفی ذکر شده در هریک از روش ها بسته 
به شرایط شما متفاوت خواهد بود و میتوان موارد دیگری را نیز به 

آنها اضافه نمود . امیدوارم این اطالعات برای کسانی که به دنبال 
کسب درآمد از حرفه مورد عالقه شان یعنی طراحی وب و گرافیک 

هستند مفید واقع شوند. 

با وجود اینکه هرکدام از شیوه های ذکر شده به تنهایی می توانند 
برای شما درآمد تمام وقت داشته باشند ، برخی از طراحان از ترکیب 

این راهکارها برای کسب درآمد استفاده میکنند.

1.کار برای کارفرما

رایجترین راه برای طراحان به منظور امرار معاش ، کار برای کارفرما 
و مشتریان است . در این شیوه طراح ممکن است به صورت پروژه 

ای و آزاد برای مشتریان و یا به عنوان کارمند برای یک شرکت کار 
کند و یا بلند پروازانه خود اقدام به تاسیس شرکت کند .
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مزایا : 
تنوع : شما میتوانید در بسیاری از پروژه های مختلف کار کنید .

فرصت های بیشتر : شما در معرض دید مشتری قرار دارید که این 
امر منجر به فرصت های دیگر خواهد شد.

انعطاف : میتوانید کار مشتری را به عنوان freelancer یا به عنوان 
کارمند انجام دهید .

مردم : شما با بسیاری از مردم بزرگ مالقات یا کار خواهید کرد .
رشد : مسیر کاری شما با رشد مداوم همراه خواهد بود.

نتیجه محسوس : شما تاثیر کار خود بر کسب و کار مشتری را کامال 
احساس خواهید کرد .

معایب :
مشتری رئیس شماست و ممکن است همیشه با تصمیماتی که 

میگیرد موافق نباشید اما باید انجام دهید.
اگر چه برخی از مشتریان برای کار بسیار عالی هستند ، اما برخی از 

آنها برای شما به یک کابوس تبدیل خواهند شد.
همه زمان کاری شما برای مشتری ، زمان تجارت و برای پول است

# پیشنهاد من اینه که اگر شروع کارتون هست حتما واسه چندماه 
هم که شده به یه شرکت تبلیغاتی برین حتی به عنوان یک کاراموز!
چون تجربه های زیادی کسب میکنین و مردم شمارو میشناسن  و 
میتونین پیشنهاد های زیاد کاری بگیرین!ولی درکنارش روش های 

دیگه ای که درادامه خدمتتون میگم رو هم انجام بدین.
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2.طراحی در خانه

برای کسانی که می خواهند به عنوان یک کارمند کار کنند ، شیوه 
قبلی تنها گزینه نیست . شما می توانید کلیه کارهای شرکتی را که 

در آن استخدام هستید در خانه انجام دهید . معموال این شیوه 
کاری برای شرکت های بزرگی که به اندازه کافی کار برای انجام دادن 

دارند ، توسط تیم های کوچک انجام میشود .

مزایا : 
امنیت : اگرچه هیچ کاری کامال امن نیست ، اما به عنوان یک 

طراح در خانه میتوانید یک کار مداوم و ثابت داشته باشید و درآمد 
دائم و ثابت نیز به حساب شما واریز میشود.

تمرکز : کار برای یک شرکت و آن هم در خانه ، باعث میشود کامال 
بر روی کار خود تمرکز داشته باشید و هر آنچه در ذهن خود دارید 

پیاده سازی کنید .
رشد : رشد کاری نیز برای طراحان در خانه نیز امکانپذیر است .

معایب :
طراحان بسیاری هستند که ترجیح میدهند بر روی گروهی متنوع 

از پروژه ها کار کنند تا اینکه روی یک پروژه در خانه کار کنند .
بسته به شرکتی که برای آن کار میکنید ، ممکن است در معرض 

دید و ارتباط با مشتریان مختلف قرار نگیرید و فرصت های زیادی 
را از دست بدهید.

شما مجبور هستید پروژه ای را که به شما داده میشود انجام دهید 
و حق انتخاب بین پروژه ای مختلف را ندارید .
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# این روش هم خوبه ولی همونطور که گفتم ممکنه پیشنهاد 
های زیادی رو از دست بدین راستی تبلیغات رایگان برنامه دیوار و 

شیپورو...از دست ندین و حتما کارتون رو تبلیغ کنین. 

3.فروش قالب و تم

با به وجود آمدن وب سایت های بسیاری در زمینه فروش قالب 
مانند ThemeForest، جمعیت رو به رشد زیادی از طراحان ، 

همه و یا بخشی از در آمد خود را از فروش قالب ها کسب میکنند. 
فروشگاه های فروش قالب هایی مانند Wordpress هر روز بیشتر 

شده و طراحان زیادی به این شیوه کاری روی آورده اند.

مزایا :
انعطاف پذیری : شما می توانید با زمانبندی شخصی خود کار کنید.

شیوه کاری اثبات شده : بازارهای کاری در این زمینه مانند 
ThemeForest نشان داده اند که اینکار درآمد به صورت تمام 

وقت درآمد زا است.
رشد بازار : به وجود آمدن بازارهای بزرگی برای فروش قالب مانند 
Mojo Themes و ThemeGarden دائما فرصت های فروش 

بیشتری برای طراحان فراهم می شود.
درآمد بالقوه : طراحان برتر در این زمینه درآمد قابل توجهی دارند.

انتخاب : بدون اینکه مشتری برای شما تصمیم بگیرد یا دستور 
دهد پروژه دلخواه خود را انجام میدهید.
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معایب :
خدمات به خریداران قالب ها می تواند درصد زیادی از وقت شما را 

به خود اختصاص دهد.
با وجود اینکه پتانسیل درآمد باالست ، ممکن است شانس با شما 

یار نباشد و فروشی نداشته باشید.
رقابت بسیار فشرده ای بین طراحان برای فروش قالب ها وجود 

دارد .
طراحان بسیاری ترجیح میدهند روی چند پروژه برای مشتریان کار 

کنند تا اینکه تمام وقت خود را صرف طراحی قالب کنند.

# اگر با طراحی وب اشنایی دارین این روش عالیه و درامد زیادی 
رو واسه شما ایجاد میکنه سایت های زیادی هم تو ایران واسه این 

کار هستن مثل ژاکت و... 

4.فروش منابع گرافیکی

همانند فروش قالب و تم شما می توانید با فروش قطعه و کارهای 
گرافیکی کسب درآمد کنید . در واقع کمپانی بزرگ Envato که پدر 
کمپانی ThemeForest می باشد ، سایت GraphicRiver را به 
عنوان بازار خرید وفروش کارهای گرافیکی راه اندازی کرد . اغلب 
سایت های stock photo sites مانند iStockphoto به شما 

امکان فروش فایل های گرافیکی illustrations ، آیکون و وکتور را 
نیز می دهند .
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مزایا :
پذیری : شما می توانید با زمانبندی شخصی خود کار کنید.

تجارت ثابت شده : iStockphoto و GraphicRiver به عنوان 
منابع در آمد خوب برای بسیاری از طراحان ثابت شده اند.

انتخاب : بدون اینکه مشتری برای شما تصمیم بگیرد یا دستور 
دهد پروژه دلخواه خود را انجام میدهید.

معایب :
رقابت بسیار فشرده در بازار عمده کارهای گرافیکی

قیمت قطعه های گرافیکی بسیار ارزان است ، بنابراین شما باید 
وقت زیادی را صرف ساخت تعداد کارهای زیاد برای فروش بیشتر 

کنید .
طراحان بسیاری ترجیح میدهند روی چند پروژه برای مشتریان کار 

کنند تا اینکه تمام وقت خود را صرف طراحی قالب کنند.

# در مقایسه با کارهای سفارشی ، این کار از سود بیشتری برخوردار 
است چون شما نسبت به کار برای فقط یک مشتری در یک زمان 
، با تعداد بسیاری از مشتریان و مخاطبان می توانید در هر لحظه 

مواجه باشید . همچنین اگر به دقت نیاز بازار را بسنجید و به اندازه 
کافی خوش شانس نیز باشید ، در آمد بسیار خوبی نصیب شما 

خواهد شد . 
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5.وبالگ نویسی

تعداد بسیاری از وبالگ های طراحی در سال های اخیر راه اندازی 
شده اند و جمعیت رو به رشدی از طراحان به صورت تمام وقت 

و یا پاره وقت وبالگ نویسی را برگزیده اند. این وبالگ ها حاوی 
مطالب جامع آموزشی ، مقاالتی در مورد مفاهیم طراحی ، طرح 

های الهام بخش ، ابزارها و منابع طراحی هستند .

مزایا :
انعطاف پذیری : شما می توانید با زمانبندی شخصی خود کار کنید.

فرصت های چندگانه : میتوانید در چندین وبالگ به عنوان 
نویسنده استخدام شوید و یا وبالگ خود را راه اندازی کنید .

درآمد بالقوه : صاحبان وبالگ در این زمینه درآمد خوبی دارند.
سرمایه گذاری : صاحبان وبالگ با نوشتن مطالب پر بار در حال 

ایجاد یک دارایی هستند که میتواند در آینده فروخته شود .
سکوی پرتاب : وبالگ برای یک وبالگ نویس خوب و موفق ، 

دریچه ای برای دستیابی به فرصت های دیگر است .
قرار گرفتن در معرض دید : وبالگ نویسی راه خوبی برای قرار 

گرفتن در میان بازار و معرض دید است .

معایب :
وجود اینکه پتانسیل در آمد باالست ، درصد کمی وبالگ خود را به 

صورت تمام وقت به نقطه ای برای کسب درآمد تبدیل می کنند .
وبالگ نویسان در برابر بازدیدکنندگان مسئولند و به همین دلیل 

وبالگ نویسی زمان کمتری برای طراحی باقی می گذارد.
فرسودگی و خستگی وبالگ نویس ، منجر به فقدان انگیزه برای 
ادامه کار می شود و این عمده دلیل نابودی بسیاری از وبالگ ها 
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است.
برای حفظ و ماندگاری وبالگ خود در کنار وبالگ های دیگر ، یک 

قانون وجود دارد و آن درج مطالب تازه و جدید است .

# من عاشق این واقعیت هستم که از طریق یک وبالگ می توانم 
روزانه به ده ها هزار نفر رسیده و به آنها کمک کنم . اینکه برای آنها 
آموزش هایی را فراهم کنم و یا نکاتی از طراحی را ارائه دهم و آنها 

بدانند که من کار آنها را کمی آسانتر کردم ، بسیار ارزشمند است. 
همچنین توسط این قابلیت توانایی رسیدن به مردم ، کتابخانه 

دیجیتال جهانی یک ابزار ساختن نام های تجاری بزرگ و یک بستر 
مناسب برای راه اندازی کسب و کارهای دیگر شده است . هنگامی 
که من یک کسب و کار جدید مرتبط با طراحی را آغاز میکنم ، می 

توانم این را در برابر خوانندگانم قرار دهم و بسیاری از آنها مشتریان 
من خواهند شد و این برای من بسیار ارزشمند بوده است . 

همچنین برای وبالگ آزادی و انعطاف پذیری وجود دارد . البته باید 
مطمئن باشم که مقاالت به صورت منظم ارسال شود و مراقب نظم 

برای همه کارهای مرتبط در وبالگ هستم . اما من رئیس خودم 
هستم و هیچ جیز بهتر از این نیست . 

)vip(6.سایت های عضوگیری

سایت های عضوگیری مانند Vandelay Premier یکی دیگر از 
راه های فروش منابع گرافیکی است . به جای فروش در بازرهایی 
مانند iStockphoto، GraphicRiver یا ThemeForest می 
توانید وب سایت عضوگیری خود را راه اندازی کنید و اقدام به 
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فروش منابع گرافیکی ، قالب ها و تم های خود نمایید سایت های 
ایرانی زیادی هم وجود دارند که میتوانید با یک سرچ ساده اونارو 

پیداکنید .

مزایا :
در آمد دوره ای : اگر یک جایگاه محکم در بین اعضا برای خود 
کسب کنید ، یک منبع قابل اعتماد درآمد به صورت ماهیانه یا 

سالیانه خواهید داشت .
تنوع : میتوانید انواع مختلفی از منابع گرافیکی را برای اعضا ایجاد 

کنید .
انتخاب : بین پروژه هایی که می خواهید انجام دهید حق انتخاب 
دارید اما فراموش نکنید که باید اعضا را نیر شاد و راضی نگهدارید .

درآمد بالقوه : با تعداد اعضای باال شما یک درآمد عالی خواهید 
داشت .

انعطاف پذیری : می توانید زمانبندی شخصی خود را داشته باشید 
هرچند که باید منابع جدید تولید کنید و همواره رضایت اعضاء را 

جلب نمایید .

معایب :
برای حفظ اعضا همواره باید منابع گرافیکی جدید تولید کنید .

سطح رقابت برای سایت های عضوگیری طراحی به سرعت در حال 
افزایش است .

برخی از مشتریان برای پرداخت و عضویت دوره ای مردد هستند .
با وجود اینکه پتانسیل درآمد باالست ، ممکن است شانس با شما 

یار نباشد و فروشی نداشته باشید.

طراحان بسیاری ترجیح میدهند روی چند پروژه برای مشتریان کار 
کنند تا اینکه تمام وقت خود را صرف طراحی منابع گرافیکی کنند.
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راه اندازی این نوع فروشگاه ها نیازمند زمان و هزینه زیادی می 
باشد .

# مبالغی که از حق عضویت افراد کسب میکنیم ، به ما اجازه می 
دهد به طور مداوم کسب و کار خود را گسترش دهیم . با توجه به 

نرخ رشد کاربران جدید ، می توان فهمید محصوالت جدید چقدر 
مفید واقع شده ، چه رویدادی بیشترین تاثیر را در رشد داشته و 
بسیاری از اطالعات مهم دیگر . وفاداری کاربران از مسائل کلیدی 

در اینکار است . اگر خدمات ما مفید و کاربردی باشد کاربران اقدام 
به تمدید اشتراک خود میکنند . مزیتی این است که ، اگر ثبت نام 
های با محصوالت پر ارزشی مرتبط باشد ، میزان درآمد این ماه ، 

نشان دهنده پایه درآمد از ماه آینده خواهد بود . 

7. فروشگاه منابع گرافیکی

راه اندازی یک فروشگاه منابع گرافیکی ترکیبی از فروش منابع 
گرافیکی در بازارهای فروش این منابع و راه اندازی سایت 

عضوگیری است . شما میتوانید منابع گرافیکی خود را مانند 
بازارهای فروش منابع به صورت جداگانه و یا به صورت بسته بندی 

مانند فروشگاه ها به معرض فروش بگذارید .

مزایا :
انعطاف پذیری : شما می توانید با زمانبندی شخصی خود کار کنید.

تعهد کمتر : در مقایسه با سایت های عضوگیری ، تعهد کمتری 
برای تولید منابع جدید دارید .
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انتخاب : هر آنچه را که می خواهید طراحی میکنید.
در آمد بالقوه : یک فروشگاه منابع موفق ، ظرفیت باالیی برای یک 

درآمد عالی را دارد .

معایب :
با وجود پتانسیل درآمد باال ، اغلب فروشگاه های کوچک نمی 

توانند درآمد خوبی کسب کنند .
طراحان بسیاری ترجیح میدهند روی چند پروژه برای مشتریان کار 

کنند تا اینکه تمام وقت خود را صرف طراحی منابع گرافیکی کنند.
راه اندازی فروشگاه شخصی نیازمند زمان و هزینه می باشد .

سطح رقابت در میان بازارهای فروش بسیار باالست و در این میان 
فروشگاه های کوچک از دور خارج میشوند .

# بهترین قسمت فروش آنالین منابع ، درآمد انفعالی است که 
تولید میشود . با وجود اینکه این نیازمند بسیاری از کارهای 

مقدماتی و اولیه برای جمع کردن تصاویر از وب و کار خوب بر روی 
آنهاست ، هنگامی که کار به پایان میرسد همه سختی ها فراموش 

میشود. اوایل فروش زیادی نخواهید داشت اما با کمی تبلیغ ، 
کمی صبر و داشتن محصوالتی که مردم به آنها نیاز دارند ، فروش 

مورد نظر آغاز خواهد شد. 

Texture 8.فروش

برای طراحانی که از عکاسی لذت میبرند ، ساخت و فروش 
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Texture )بافت( می تواند یک فرصت باشد . ساخت و فروش 
بافت در بسیاری از بازارهای بزرگ مانند iStockphoto و 

GraphicRiver انجام شده است. پس می تواند در فروشگاه و یا 
سایت عضوگیری شما نیز انجام شود .

مزایا :
سفر : عکاسی و تهیه تصاویر از بافت های مختلف باعث میشود 

شما به مکان های مختلفی سفر کنید .
انعطاف پذیری : شما می توانید با زمانبندی شخصی خود کار کنید.

فرصت های چندگانه : عالوه بر خریداران نهایی بسیاری از سایت 
ها و وبالگ ها برای ارائه آنها به مشتریان خود ، حاضر به خرید از 

شما هستند.
اختیارات : شما میتوانید آنها را در بازارها بفروشید و یا اقدام به 

توسعه یک فروشگاه شخصی نمایید.

معایب :
بافت ها در حال حاضر استفاده میشوند اما محبوبیت آنها در حال 

محو شدن است .
تمرکز روی تولید بافت به جای ساخت منابع گرافیکی متنوع به 

معنی انتخاب یک بازار بالقوه کوچکتر توسط شماست.
طراحان بسیاری ترجیح میدهند روی چند پروژه برای مشتریان کار 

کنند تا اینکه تمام وقت خود را صرف طراحی منابع گرافیکی کنند.
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#من حدس میزنم آنچه که باعث لذت بردن من از فروش بافت ها 
برای امرار معاش میشود ، دیدن احساس رضایت کامل طراحان 
از استفاده تصاویر در هزاران طراحی وحشت آور است ، که من 
از وحش می سازم . نکته عالی دیگر در مورد فروش بافت ها در 

سایت های مربوطه و وبالگ شخصی درآمد انفعالی پشت فروش 
است . بارها من برای خوردن شام به بیرون میرفتم و فروشم را 

چک میکردم ، در حین خوردن شام پول کافی برای پرداخت هزینه 
آن فراهم میشد. همچنین من مقداری از زمانم را برای انجام دیگر 

پروژه ها آزاد میگذارم . 

شاید شما روش های دیگه ای هم میشناسین که درامد زا هستند 
که میتونین اونارو با من به اشتراک بذارین تا هردفعه این کتاب 

آپدیت بشه
ممنون از وقتی که گذاشتین :(
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