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ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮال :
ﭼﮕﻮﻧﻪ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﻢ ؟
اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ  10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺧﻮدم ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم ! درآﻣﺪی ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺑﺴﺎزم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ  ،اﺟﺎره
ﺧﺎﻧﻪ  ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺎره ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ  ،ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺧﻮراﮐﻢ را ﺑﺪﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻢ.
اﻣﺮوز ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ در دﻧﯿﺎ را ﺑﻬﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ .راز ﯾﺎ ﮔﻨﺞ دﻓﻦ ﺷﺪه ای
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯿﺖ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻴﻳﻦ ﺗﻮ را
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!

ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻏﻮل آﺳﺎی آﻣﺎزون !!!
ﻣﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰت ﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻢ و در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﯾﮑﯽ
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻻن وﻗﺘﺸﻪ " را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ .اﮔﺮ ﺗﺎ اﻻن ﺳﻌﺎدﺗﺶ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ  ،دوﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪم آﺷﻨﺎ ﺑﺸﻮم  ،دوﺳﺖ دارم ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯽ  ،ﭼﺮا ؟
ﭼﻮن ﭘﯿﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاﯾﺖ دارم  ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﺎزون و روش ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از آن
آﺷﻨﺎ ﺷﻮی !
ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻗﺮار ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ،اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی
ﻓﺮوش در آﻣﺎزون و راﻫﻬﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﺪن در آﻣﺎزون را  ،در اﺧﺘﯿﺎرت ﺑﮕﺬارم و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﻻن در
ذﻫﻨﺖ اﺳﺖ  ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻢ !!!
•

آﯾﺎ از اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان در آﻣﺎزون ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ؟

•

ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

•

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎرت و ﻓﺮوش در آﻣﺎزون را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ؟

ﭼﺮا وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﺎزون :
وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﺎزون 23ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی دﺳﺖ دوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮوش
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺳﺎﺧﺖ.
آﻣﺎری ﮐﻪ در زﯾﺮ اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽ آورد :
• اﻣﺮوز آﻣﺎزون ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل  140ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر دارد
• ﺣﺪودا  541ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد
• ﺣﺪودا در آﻣﺎزون  235 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
• در ﻫﺮ روز  485ﻫﺰار ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
• در آﻣﺎزون ﺣﺪودا  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮوﺷﻨﺪه  ،ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
• ﻫﺮ  26ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،آﻣﺎزون رﮐﻮرد ﻓﺮوش در روز را ﺷﮑﺴﺖ !  26.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮل در ﯾﮏ روز ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ
!!!!!!!!!
• در آﻣﺎزون در ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  306ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ !!!
• در ﻫﺮ روز ﺣﺪودا  14ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ !!!!!!!
• در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ  ،دﯾﮑﺸﻨﺮی و آرﺷﯿﻮ ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،در آﻣﺎزون ﻟﯿﺴﺖ
ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ  ،اﻻن اﯾﻤﺎن آورده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ در دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ !!!
اﻣﺎ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ  ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه در آﻣﺎزون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﺰرگ ﺳﻬﻤﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﻤﮑﻨﻪ ؟
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ روش را آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ :
اﻻن در ﺳﺎل  ، 2018ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮﯾﻦ آدم ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﻣﻮﺳﺲ آﻣﺎزون ﻫﺴﺖ  ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی از ﺑﯿﻞ
ﮔﯿﺘﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﺳﻮال اول  :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش آﻣﺎزون ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟
اﺑﺘﺪا در وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﺎزون  ،ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آن را
در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ  ،در آﻣﺎزون ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،و ﺑﻌﺪ از آن  ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آﻣﺎزون زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎ را ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ  ،ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺣﺪودا آﻣﺎزون  20اﻟﯽ  35درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﻣﯽ رﯾﺰد.
ﺳﻮال دوم  :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎزون را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮوش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ؟

ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول  ،ﺑﮕﻮﻴﻳﻢ ﺧﻮدﻣﺎن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ و دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  25درﺻﺪ
ﭘﻮل را ﺑﻪ آﻣﺎزون ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﺎزون دارﯾﻢ  ،ﭼﻮن آﻣﺎزون ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در دﻧﯿﺎ
اﺳﺖ  .و در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ !
ﺳﻮال ﺳﻮم  :از ﮐﺠﺎ ﺟﻨﺲ و ﮐﺎﻻ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ؟
ﺣﺪودا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل  99درﺻﺪ  ،ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﻢ

ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ وارد وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﺒﺎﺑﺎ دات
ﮐﺎم ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﻴﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ آن ﻣﺤﺼﻮل
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ  ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ ) ﺣﺪاﻗﻞ  200ﻋﺪد ( ﺑﺪﻫﯿﻢ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﺪﻫﯿﻢ
ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل را آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮال ﭼﻬﺎرم  :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ؟
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎزون  ،ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺳﻮال ﭘﻨﺠﻢ  :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در آﻣﺎزون ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش  FBA AMAZON ،ﻧﺎم دارد  ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ آﻣﺎزون ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﯾﻢ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ی
ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﺎرﻫﺎی آﻣﺎزون ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ  .ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ در آﻣﺎزون ﺛﺒﺖ ﺷﻮد  ،رﺑﺎت ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در اﻧﺒﺎر ﻫﺎی آﻣﺎزون ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎ را ﺑﺮﻣﯿﺪارﻧﺪ و ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی
آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  :درآﻣﺪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ !!! ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﯿﻢ  ،در ﺣﺎل ﻓﺮوش و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﯾﻢ !!!

ﺳﻮال ﺷﺸﻢ  :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮﻟﻤﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت ﯾﺎ وﯾﺰاﮐﺎرت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ و آﻣﺎزون ﺳﻬﻢ
ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺣﺪودا  75درﺻﺪ ﻫﺴﺖ  ،ﺑﻌﺪ از  20روز وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال ﻫﻔﺘﻢ  :آﯾﺎ از اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،وارد اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺷﺪ ؟
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﯿﺮ ! اﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی روش ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
وارد اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺷﻮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﺳﻮال ﻫﺸﺘﻢ  :از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در آﻣﺎزون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻢ ؟
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﯿﭽﮑﺴﯽ از اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻣﺎزون ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﻮد ،
ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ روش ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن داﺧﻞ اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ :
روش اول  :اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺎزون آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل دارد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ،ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ و ﺳﭙﺲ در آﻣﺎزون ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ
روش دوم  :ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻋﺰت ﺧﻮاه دات ﮐﺎم  ،ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺎ در آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ) ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ روش  ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﺎزون را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰت ﺧﻮاه  ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ( .
روش ﺳﻮم  :اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ) ﺑﺮای دﯾﺪن ﻟﯿﺴﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﻴﻳﺪ آﻣﺎزون اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ (

ﺳﻮال ﻧﻬﻢ  :ﭼﻘﺪر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ؟
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺪودا  300دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭼﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و در آﻣﺎزون ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و درآﻣﺪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪودا  3000ﯾﺎ  4000دﻻر ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺳﻮال دﻫﻢ  :آﻣﺎزون در ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ؟ و ﻣﺎ در ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ؟
آﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﮐﺎﻧﺎدا  ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ،اﻧﮕﻠﯿﺲ  ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ  ،ﻫﻠﻨﺪ  ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  ،آﻟﻤﺎن  ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ،ﭼﯿﻦ  ،ژاﭘﻦ  ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر  ،ﻫﻨﺪ ،
ﻣﮑﺰﯾﮏ
اﻧﺒﺎرﻫﺎی آﻣﺎزون ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در آﻣﺎزون آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن
را در ﺣﺎﻟﺖ  FBAﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ  ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ .آﻣﺎزون ﺧﻮدش ﺑﺮای ﻣﺎ
آدرس ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﻮال ﯾﺎزدﻫﻢ  :از ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان در آﻣﺎزون ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﺪ ؟
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮ روی اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.

ﺳﻮال دوازدﻫﻢ  :ﻣﺎﻟﯿﺎت درآﻣﺪ و ﺳﻮدﻣﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ ؟
ﻣﺎﻟﯿﺎت اول  ،در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ  ،آﻣﺎزون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﻗﺮار داده اﺳﺖ
 ،ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ درﺻﺪی از درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮﻣﯽ دارد و ﺑﻪ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻫﻤﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد آﻣﺎزون اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ آﺧﺮ ﺳﺎل  ،ﻫﺮ
ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را از وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﺎزون داﻧﻠﻮد ﮐﻨﺪ و ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .در
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی دﺧﯿﻞ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل :
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﻗﺎﻟﺒﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺜﻼ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﻨﺎس را
ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد  ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺧﯿﺮ
ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ﻧﻮع ﮐﺎﻻ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻟﯿﺘﯿﻮم
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ﺗﻔﺎوت ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در اﯾﺎﻟﺖ  Nevedaدرﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺟﻨﺎس  6درﺻﺪ
اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ – ﮐﺎﻧﺎدا درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت  13درﺻﺪ اﺳﺖ !!!

ﻣﺎﻟﯿﺎت دوم  ،ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟
ﻫﺮ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﭘﻮل از آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد  ،در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ
 100ﻫﺰار دﻻر در ﯾﮑﺴﺎل ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  40000دﻻر آن ﺳﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ
ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎل و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ  ،ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز از ﻣﻦ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ :
آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﻮدآور اﺳﺖ ؟
ﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﻠﻪ !!! ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و زﯾﺎد ﻋﺎدﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﺮﺟﯿﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ
ﻫﻤﻪ ی درآﻣﺪ را در ﺣﺴﺎب ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ وارد ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت ﺑﺰرگ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻣﺎزون را اﮔﺮ درﺳﺖ و از روی اﺻﻮل اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ  ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯽ از
ﭘﺮداﺧﺖ  10ﯾﺎ  20درﺻﺪ آن را ﻧﺪارﯾﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮐﻮﺗﺎه  ،ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯿﺰﯾﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ  50000ﻫﺰار دﻻر درآﻣﺪ  40000 ،دﻻر ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﯾﺎ اﺻﻼ ﻫﯿﭻ درآﻣﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﻫﯿﺪ ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺎر و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺑﮑﻨﯿﺪ  ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
ﺳﻮال ﺳﯿﺰدﻫﻢ  :درﺻﺪ ﺳﻮد اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﺪودا ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ؟
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درﺻﺪ دﻗﯿﻘﯽ اﻋﻼم ﺑﮑﻨﻢ  ،اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ درﺻﺪ درآﻣﺪ و ﺳﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش و ﻧﺤﻮه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪودی ﺑﺮ ﻃﺒﻖ زﯾﺮ اﺳﺖ :
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻓﺮوش آﻣﺎزون  ،در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ  ،ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺪودا  30ﺗﺎ  40درﺻﺪ اﺳﺖ در ﯾﮑﺴﺎل اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ا ﮔﺮ  10ﻫﺰار دﻻر ﮐﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ  ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج  ،ﺷﻤﺎ در
اﻧﺘﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪودا  13000دﻻر ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﮐﻪ در ﯾﮑﺴﺎل ﺣﺪودا  3000دﻻر ﺳﻮد ﮐﺮده اﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ  ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ را ﺷﺮوع ﮐﺮدم  ،ﺣﺪودا  80درﺻﺪ ﺳﻮد
داﺷﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻢ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮدم و ﻧﺤﻮه ی ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ  ،اﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﻪ  300درﺻﺪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ !!!!

و ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ زﻣﺎن ﻓﺮوش ﮐﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ام را از ﺣﺪود ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ  7ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﻢ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد زﯾﺎد اﺳﺖ ؟
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ ﮐﻤﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دارﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺣﺘﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دﻧﯿﺎ ﮐﻪ  Real estateﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ و ﻣﻨﺰل اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  .ﭼﺮا ؟
در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ  ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼک  ،ﭘﺲ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج ﻧﮕﻪ داری ﺧﺎﻧﻪ  ،ﺣﺪودا در ﺳﺎل ارزش
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  10ﺗﺎ  20درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﺠﺎرت ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در
آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮد در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻠﮏ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺜﻼ
ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺮﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎدی دارﯾﺪ اﻣﺎ در ﺗﺠﺎرت آﻣﺎزون ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮوع ﮐﺮد !!!
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﭼﺮا ﺟﻒ ﺑﺰوس ﻣﻮﺳﺲ آﻣﺎزون ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺷﺪ
!!! و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﮐﻪ رﮐﻮرد دار ﺑﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺖ  .ﺟﻒ ﺑﺰوس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اش را ﻣﺪﯾﻮن ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪون ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎﻟﺶ  ،آﻣﺎزوﻧﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺪارد!!!

داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ :
ﻣﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰت ﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ آﺷﻨﺎﻴﻳﺖ دارﯾﺪ  ،ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺎدی
ﻫﺴﺘﻢ  .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺠﺎرت آﻣﺎزون آﺷﻨﺎ ﺷﺪم  ،ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه و
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد  .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮوش در آﻣﺎزون ﮐﺮدم و در ﺳﺎل اول ﺣﺪودا
 13ﻫﺰار دﻻر ﻓﺮوش داﺷﺘﻢ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ آﻣﺎزون اﯾﻤﺎن آوردم  ،زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﮔﻮﺷﯽ ام را ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدم و
ﻣﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ دﯾﺸﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻮدم  200 ،دﻻر ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ام  ،ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ
اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای  200دﻻر ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﺘﯽ  ،اﺟﻨﺎس ﺧﯿﻠﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮوش در آﻣﺎزون ﻗﺮار دادم  ،روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺗﺴﺖ ﮐﺮدم  .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎل  2016ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻨﻮان  Best Sellerﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﺪم و ﺗﺎ
اﻻن اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ام.
ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش )ﺗﻌﺪادی( از
ﻣﺤﺼﻮل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎری را در آﻣﺎزون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم  ،از ﻓﺮوش وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ  ،وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰل  ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،
دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻨﺰل  ،وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻤﺮاه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ  ،وﺳﺎﯾﻞ دﻓﺘﺮﻫﺎی اداری ....
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰت ﺧﻮاه دات ﮐﺎم در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ  ،آﻣﻮزش
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در آﻣﺎزون  ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎی ﭘﺮ ﻓﺮوش و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻣﻮزش وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﻋﻠﯿﺒﺎﺑﺎ دات ﮐﺎم ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻗﺎﻟﺐ آﻣﻮزش وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .
زﻣﺎن وﯾﺪﺋﻮ  2 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻓﺮﻣﺖ MP4 :
ﺣﺠﻢ  300 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻗﺮار داده ام !!!!
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻋﺰت ﺧﻮاه دات ﮐﺎم از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ

ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد وﯾﺪﺋﻮ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن

ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﺎزون

ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﺎرﻫﺎی آﻣﺎزون

رﺑﺎت ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ در اﻧﺒﺎر آﻣﺎزون  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪ از
ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ در اﻧﺒﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﺟﻒ ﺑﺰوس – ﻣﻮﺳﺲ آﻣﺎزون

