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5/5 - (1 امتیاز)

 

تیک تاک (TikTok) یک شبکه اجتماعی است که در سپتامبر 2016 به عنوان یک اپلیکیشن ساخت دابسمش و با هدف

به اشتراک گذاری ویدیوهای سرگرم کننده راه اندازی شد. این شبکه اجتماعی در ابتدا با استقبال خوبی مواجه نشد؛ زیرا

سایر پلتفرم های اجتماعی تمامی قابلیت های تیک تاک را داشتند و  حتی کارکرد آن ها بسیار بهتر از این شبکه

اجتماعی بود.
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اما با گذشت زمان، تیم سازنده این اپلیکیشن، قابلیت های منحصر به فردی را به آن اضافه کردند تا جایی که  امروزه

تیک تاک در بین کاربرانش بسیار محبوب شده است و افراد زیادی از طریق این اپلیکیشن به درآمدزایی رسیده اند.

در حال حاضر بعد از اینستاگرام، تیک تاک یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی است که کاربران می توانند در آن

ویدیوهای ۱۵ تا ۶۰ ثانیه ای ایجاد کنند. همچنین امکان کسب درآمد از تیک تاک برای کاربران فراهم شده است و

بسیاری از اینفلوئنسرها از طریق این اپلیکیشن به درآمدهای کالنی رسیده اند.

همانطور که می دانید که یوتیوب در ازای بازدید ویدیوهایش، بخشی از هزینه تبلیغات را به صاحبان کانال ها می دهد.

اینستاگرام نیز  به برخی از اینفلوئنسرهای معروف و پرمخاطب، به ازای هر پستی که منتشر می کنند، هزینه ای پرداخت

می کند.

اما طبق آخرین اطالعات، تیک تاک چنین مدل کسب درآمدی را فقط برای ساکنان آمریکا  راه اندازی کرده است وبرای

تابعان دیگر کشورها از بابت تولید محتوا پولی پرداخت نمی کند. در همین راستا روش های کسب درآمد از تیک تاک

برای ایرانی ها کمی متفاوت است. اما در هر صورت می توان این شبکه اجتماعی را به عنوان یک منبع درآمد عالی و

امیدوارکننده انتخاب کرد.

در این مقاله قصد داریم در مورد این اپلیکیشن جذاب و سرگرم کننده صحبت کنیم و نحوه کسب درآمد از تیک تاک در

ایران را به شما توضیح دهیم.

نصب تیک تاک  برای کاربران ایرانی

تیک تاک  برای کاربران ایرانی فیلتر است و برای استفاده از این اپلیکیشن در ایران باید از فیلتر شکن استفاده کنید.

1. ابتدا نسخه کرک شده اپ (app) را دانلود و نصب کنید.

2. برای ادامه فرایند باید فیلتر شکن خود را روشن کنید.

3. وقتی اپلیکیشن را باز می کنید، در صفحه اول از شما خواسته می شود که یکی از روش های موجود برای ایجاد

حساب کاربری و یا ورود را انتخاب کنید.

می توانید از چهار روش برای ایجاد حساب کاربری استفاده کنید: ایمیل، فیس بوک، گوگل و تو�تر.

4. پس از انتخاب روش مد نظر خود، برنامه از شما می خواهد که تاریخ تولد خود را وارد کنید. توجه داشته باشید

که باید سن خود را 18 سال یا بیشتر انتخاب کنید. (سن شما در پروفایل تان برای سایر کاربران نمایش داده نمی

شود.)

5. حال باید انتخاب کنید که از طریق شماره تماس یا ایمیل می خواهید وارد برنامه شوید.
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6. پس از وارد کردن ایمیل یا شماره موبایل، کدی برای شما ارسال می شود؛ با وارد کردن این کد تأ�د وارد مرحله

بعدی می شوید.

7. در این قسمت باید رمز عبور خود را انتخاب کنید.

هنگام انتخاب رمز عبور حتما سعی کنید ترکیبی از موارد زیر باشد:

حروف التین بزرگ و کوچک

استفاده از اعداد

کاراکترهایی مانند @ % #

8. پس از انتخاب رمز عبور، باید نام کاربری خود را انتخاب کنید (نامی که فالوورها شما را با آن می شناسند). (شما

می توانید نام کاربری خود را هر 30 روز یک بار تغ�ر دهید.)

9. پس از تا�د نام کاربری وارد برنامه می شوید و به راحتی می توانید از آن استفاده کنید.

Tik Tok اقدامات پس از نصب

پس از اتمام نصب و فعال سازی تیک تاک، به محض الگین شدن در اکانت خود، برنامه به شما پیشنهاد ساخت ویدیو

را می دهد، اما بهتر است قبل از هر اقدامی پروفایل خود را تکمیل کنید.

عکس پروفایل و بیوگرافی، اولین آپشن هایی است که کاربران هنگام تصمیم گیری برای فالو کردن شما بازدید می کنند،

پس در انتخاب آن ها هوشمندانه عمل کنید.

بیوگرافی و عکس پروفایل شما باید تاثیر خوبی در ذهن مخاطب بگذارد؛ شما حتی می توانید به جای تصویر، یک

ویدیوی شش ثانیه ای را به عنوان عکس پروفایل خود استفاده کنید.

در تیک تاک نیز مانند اینستاگرام، بیوگرافی شما جایی است که مردم وقتی وارد پیج تان می شوند، اولین برداشت خود

را از شما و کسب و کارتان دریافت می کنند. از این رو در بیوگرافی خود  با چند کلمه ، کوتاه و البته شفاف، در مورد

نیازی که محصول یا محتوای شما از مخاطب رفع می کند را بنویسید.

چگونه می توان از تیک تاك کسب درآمد کرد؟
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در ایران می توانید از تیک تاک به دو روش اصلی کسب درآمد کنید:

روش اول:  روش رایج برای کسب درآمد از فروش محصول، تبلیغات در شبکه های اجتماعی،  که پس از جذب مخاطب

است. در ادامه این مقاله تمامی روش های درآمدزایی از تیک تاک را به شما معرفی می کنیم.

روش دوم: کسب درآمد از طریق الماس های تیک تاک است. در تیک تاک چیزی به نام الماس وجود دارد، که کاربران

می توانند با پرداخت پول آن را بخرند و سپس این الماس ها را به صاحبان پیج هایی که محتوای آنها را دوست دارند،

بدهند.

به این ترتیب اگر محتوایی را منتشر می کنید که باعث می شود مخاطبان به شما الماس بدهند، می توانید این الماس

ها را نیز به پول نقد تبدیل کرده و کسب درآمد کنید.
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توجه: فکر نکنم کاربران ایرانی عالقه چندانی به پرداخت الماس به صاحبان محتوا داشته باشند؛ عالوه بر این نقد کردن

این الماس ها در ایران، با وجود تحریم های بین المللی کمی سخت است. بنابراین اگر شما قصد دارید در تیک توک

فعالیت کنید بهتر است این ایده را نادیده بگیرید و به سراغ بقیه تکنیک های کسب درآمد از تیک تاک بروید.

کسب درآمد از تیک تاك براي کاربران ایرانی

در این بخش می خواهیم تمامی روش هایی که برای کاربران ایرانی کارآمد و بازدهی مؤثری داشته را معرفی کنیم. اما

فراموش نکنید که تیک تاک تعداد کمی مخاطب فارسی زبان دارد  و نباید به اندازه اینستاگرام از آن انتظار داشته باشید.

فروش محصول  در تیک تاك

یکی از رایج ترین روش های کسب درآمد در شبکه های اجتماعی فروش محصوالت و خدمات است.  فروش محصوالت

در تیک تاک نیز می تواند بازدهی خوبی داشته باشد، به خصوص که بیشتر مخاطبان این شبکه اجتماعی را نوجوانان و

جوانان تشکیل می دهند؛ مخاطبانی که به سرعت تصمیم به خرید می گیرند و حاضرند بابت محصول دلخواه خود

هزینه پرداخت کنند.

بنابراین اگر بتوانید با تولید محتوا در تیک تاک، مخاطبان فارسی زبان زیادی را جذب کنید، حتمًا به فکر درآمدزایی از

طریق فروش محصوالت باشید. با تولید محتوا در تیک تاک می توانید برند خود را در این شبکه اجتماعی بسازید.

برای فروش محصول در تیک تاک باید بتوانید محتوایی تولید که توجه مشتریان را به پیج شما جلب کند. برای مثال اگر

در زمینه فروش محصوالت زیبایی فعالیت دارید، می توانید ویدیوهای آموزشی خالقانه درباره نحوه میکاپ بسازید. در

آخرین ثانیه های ویدیو، بنر تبلیغاتی محصوالت خود را اضافه کنید و به مشتریان تان بگو�د که چگونه می توانند با

شما تماس بگیرند.

فروش اکانت کاربري در تیک تاك

یکی دیگر از روش های کسب درآمد از طریق تیک تاک، رشد و فروش اکانت تان می باشد. در حال حاضر این  تکنیک

جزء محبوب ترین روش کسب درآمد از اینستاگرام است.  این استراتژی در تیک تاک نیز قابل استفاده است؛ بسیاری از

افراد و یا کسب و کارها ترجیح می دهند به جای شروع از صفر، یک اکانت کاربری محبوب  و پرمخاطب را خریداری

کنند.
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بدین منظور یک موضوعی را که در آن مهارت دارید را انتخاب کنید و شروع به تولید محتوا در مورد آن نمائید؛  بعد از

این که که فالوورهای اکانت تان افزایش یافت، می توانید آن را بفروشید.

اکانت هایی که در یک زمینه خاص و مشخص تولید می کنند، مخاطبان زیادی دارند و فروش آن ها بسیار راحت است.

به عنوان مثال، اگر یک حساب Tik Tok با محتوا هایی درباره مکان های تفریحی و سفر دارید،  می توانید به راحتی آن

را به هر کسب و کاری که خدمات مسافرتی ارائه می دهد بفروشید.

عامل موفقیت برای ایجاد یک حساب کاربری پرمخاطب، تولید محتوای با کیفیت است. هرچه فالوورهای بیشتری

داشته باشید و نرخ تعامل اکانت تان باال باشد،  با قیمت بیشتری می توانید آن را بفروشید.

این نکته را در نظر داشته باشید در تیک تاک نیز همانند اینستاگرام، اگر شخصی که اکانت شما را خریداری کرده ، اقدام

به انتشار محتوای غیر مرتبط با محتواهای قبلی پیج کند، به احتمال زیاد مخاطبانش را از دست بدهد. مثًال اگر تا به

امروز در زمینه آموزش فتوشاپ مطالبی را منتشر می کردید و صاحب حساب جدید شروع به تولید محتوا در باره

موسیقی کند، مخاطب دلیلی برای ماندن در صفحه نمی بیند و آن را ترک می کند. پس اگر می خواهید  در اکانت

خریداری شده با ریزش فالوور مواجه نشوید، فعالیت هایتان در راستای محتواهای قبلی اکانت خریداری شده  باشد.

در تیک تاك مشاوره تبلیغاتی ارائه دهید.

اگر با الگوریتم و قوانین تیک تاک آشنا هستید و توانایی تولید محتوا در این اپلیکیشن را دارید، به راحتی می توانید از

مهارت های خود در تیک تاک پول در بیاورید. افراد زیادی حاضرند برای خدمات و دانش شما هزینه بپردازند. اگر می

دانید چگونه می توان هزاران یا حتی میلیون ها بازدید کننده جذب کنید، می توانید دانش خود را در اختیار دیگران قرار

دهید و از این طریق کسب درآمد کنید.

مدیریت آژانس هاي تبلیغاتی

شما می توانید بین افراد و برندها واسطه شوید و با اجرای کمپین های اینفلوئنسر به شکل گیری همکاری بین آن ها و

کسب درآمد کمک کنید.

آژانس شما در پیاده  سازی استراتژی و مدیریت کمپین های اینفلوئنسری به شرکت ها کمک می کند؛ به عبارتی به عنوان

واسطه  بین افراد فعال در تیک تاک و شرکت هایی که به دنبال خدمات این افراد هستند، عمل می کند.

به این ترتیب به شرکت ها کمک می کنید تا بهترین استراتژی کاری و تبلیغاتی را در تیک تاک پیاده سازی کنند و با

ایجاد استراتژی بازاریابی اجتماعی به آنها کمک کنید تا به اهداف خود برسند.
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در حال حاضر آژانس های تبلیغاتی زیادی در اینستاگرام فعالیت دارند که به شما  در کسب درآمد از اینستاگرام کمک می

کنند، شما می توانید همین کار را بر روی تیک تاک انجام دهید.

خودتان براي برندها تبلیغ کنید!

شما می توانید برندها و شرکت ها را از طریق تولید محتوا در پیج تان با زمینه فعالیت خود آشنا کنید  و به آن ها اطالع

دهید که عالقه مند به همکاری هستید. همچنین می توانید یک کمپین تبلیغاتی  برای دسترسی به مشتریان بالقوه راه

اندازی کنید.

در این روش شما خودتان به طور مستقیم، محصوالت و یا خدمات یک برند را تبلیغ می کنید.  در واقع با تولید محتوا و

منتشر کردن آن در پیج تان، محصوالت و یا خدمات برندها را به فالوورهای خود معرفی می کنید و در ازای این تبلیغات

و افزایش آگاهی از برند، از صاحب برند هزینه دریافت می کنید.

اینکه چقدر باید برای هر تبلیغ دریافت کنید به تعداد فالوورها، جامعه هدف و مخاطبان شما، میزان هزینه ای که برای

تولید محتوای تبلیغاتی صرف می کنید و موارد دیگر بستگی دارد. اما معموًال اینفلوئنسرها برای اینگونه تبلیغات بین 1 تا

10 میلیون تومان به ازای هر پست دریافت کنید.

اینفلوئنسر و یا بالگر شوید
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مانند سایر رسانه های اجتماعی، یکی از راه های کسب درآمد در تیک تاک از طریق بالگری و یا اینفلوئسنری است؛

اگرچه برای  تبدیل شدن به یک اینفلوئنسر باید به سختی تالش کنید، اما قطعا ارزشش را دارد.

با اسپانسرها قرارداد ببندید

بسته به جنسیت و سن مخاطبانی که شما را دنبال کرده اند و یا نوع جامعه هدفی که در تیک تاک  دارید؛  ممکن است

برخی از شرکت ها مایل به حمایت مالی از شما برای تولید محتوا باشند.

به عنوان مثال شما بنا به محتواهای ورزشی که در پیج تان می گذارید،  تعداد زیادی از جوانان 18-25 ساله حساب

کاربری شما را دنبال می کنند.
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اکنون، یک برند فروش لباس اسلش یا یک برند فروش لوازم فروشی و غیره، در ازای پرداخت هزینه از شما می خواهند

تولید محتوا کنید و برند مربوطه را به عنوان اسپانسرتان معرفی کنید.

وارد صنعت موسیقی شوید!

خوانندگانی که به تازگی فعالیت خود را در عرصه موسیقی آغاز کرده اند تمایل دارند آلبوم موسیقی خود را از طریق

تبلیغات به دیگران معرفی کنند. شما می توانید از این فرصت استفاده کرده و با تبلیغ موسیقی افراد درآمدزایی کنید.

روند کار به این صورت است که ابتدا باید یک رسانه محبوب در زمینه موسیقی مانند یک سایت دانلود موسیقی، یک

حساب کاربری اینستاگرام یا یک تیک تاک پرمخاطب داشته باشید؛ سپس یا تولید محتوا و انتشار موسیقی هر خواننده،

بسته به تعداد مخاطبان خود، از 100 هزار تا چند میلیون تومان هزینه بابت تبلیغات دریافت کنید.
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کاربران را به هدیه دادن الماس ترغیب کنید.

همانطور که در باال گفتیم، چیزی به نام الماس در تیک تاک وجود دارد، که کاربران باید آن را با پول واقعی بخرند و

سپس به مخاطبان مورد عالقه خود هدیه دهند. بدین صورت دریافت کننده الماس ها می تواند آن ها را به پول نقد

تبدیل کند.

اما همه ما می دانیم که کاربران ایرانی در وهله اول به دلیل مشکالت مالی،عالقه چندانی به هدیه دادن به مخاطبان در

شبکه های اجتماعی ندارند. از طرف دیگر بخاطر وجود تحریم ها، خرید و فروش این الماس های برای کاربران ایرانی

مشکالت زیادی به همراه دارد.

اما برای حل این مشکالت دو پیشنهاد داریم:

اولین راهکار تولید محتوای انگلیسی برای جذب مخاطبان خارجی است؛ مخاطبان خارجی در مقایسه با مخاطبان ایرانی

در هدیه دادن دست و دلباز تر هستند.

دومین راهکار تمرکز روی مخاطبان ایرانی خارج از کشور می باشد؛ ایرانیان خارج از کشور هم با فرهنگ هدیه دادن

آنالین یا همان (Donate) آشنا هستند و هم مشکالت مالی افرادی که در ایران زندگی می کنند را ندارند.

با تبلیغ هنر خود کسب درآمد کنید.

با تولید محتوا در زمینه مهارت و یا هنر خود می توانید در تیک تاک برای خود طرفدار جذب کرده، سپس از طریق

برگزاری دوره های آموزشی و یا گرفتن تبلیغات به درآمد برسید.

یا حتی می توانید از طریق پخش زنده (Livestream)، هنرهای خود را به نمایش بگذارید و با برانگیختن احساسات

مخاطبان تان، آن ها را ترغیب به هدیه دادن کنید.

در تیک تاک  هر کاربر 18 ساله یا باالتر می تواند با پول واقعی خود سکه بخرد و برای ابراز عالقه به اینفلوئنسر مورد

عالقه خود هدایایی بدهد.

هدایایی که تیک تاکرها از طرفداران خود دریافت می کنند به الماس تبدیل می شوند و آن ها می تواند این الماس های

نمادین را به پول نقد تبدیل کند. توجه کنید این مبلغ مستقیمًا به PayPal واریز می شود. البته همانطور که گفتیم این

مورد خیلی برای کاربران ایرانی کارایی ندارد.
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راز موفقیت در تیک تاك

برای موفق شدن در تیک نیز مانند اینستاگرام بایستی استراتژی داشته باشید؛ فراموش نکنید کلید موفقیت در هر شبکه

اجتماعی، تنها تولید محتوا و استمرار آن است. محتوا باید  برای کاربر جذاب، خالقانه و سرگرم کننده باشد؛ این سه ویژگی

می تواند به ترند و معروف شدن محتوای شما کمک کند و باعث بیشتر دیده شدن  پیج شما گردد.

یک تقویم محتوایی منسجم و منظم داشته باشید.

الگوریتم تیک تاک هم مانند الگوریتم اینستاگرام، اکانت هایی با نرخ تعامل باال را در اولویت قرار می دهند. یکی از

مهم ترین کارهایی که در تولید محتوا و افزایش بازدید شما تاثیر دارد، تولید محتوا به صورت مستمر است.
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بنابراین اگر می خواهید محتوای شما به تعداد زیادی مخاطبان تیک تاکی نشان داده شود، باید به طور منظم در پیج تان

محتوای ویروسی ارسال کنید. هر چه تعداد این پست ها بیشتر باشد، شانس موفقیت شما نیز باالتر می رود.  پیشنهاد

می کنیم حداقل هر روز یک  محتوا در پیج تان منتشر کنید تا سرعت رشد پیج تان چندین برابر شود.

محتواي رقبایتان را بررسی کنید و ایده بگیرید.

سعی کنید از محتواهای رقبای خود ایده بگیرید؛ برای تولید محتوا موضوعاتی را انتخاب کنید که در اینترنت ترند و در

میان مخاطبان محبوب هستند.  اینگونه سوار بر موج محتواهای ترند و پر بازدید می شوید؛ تولید محتوای ترند و خالقا

بهترین راه افزایش فالوور در تیک تاک  است.

از افکت های تیک تاک  نیز برای جذاب کردن محتوا خود استفاده کنید؛ در برگه  Effects ، طیف وسیعی از افکت ها

موجود است.

یکی دیگر از ویژگی های خالقانه تیک تاک ویژگی Duet است؛ در دوئت می توانید با استفاده از یک ویدیوی دیگر، یک

ویدئوی جدید بسازید، سپس دو ویدئو را کنار هم قرار بدهید. این نوع ویدیو در تیک تاک محبوب و پرمخاطب است و

کاربران تیک تاک به دنبال تماشای این  گونه ویدئوها هستند.

 

هدف خودتان از تولید محتوا را تعیین کنید.

در تولید محتوا ابتدا باید هدف خود را مشخص و تع�ن کنید؛ بعد از انتخاب زمینه فعالیت خود، به صورت مستمر اقدام

به تولید محتوا کنید. موضوعاتی را انتخاب کنید، که مهارت الزم برای انجام آن ها را داشته باشید؛ البته مازاد بر مهارت،

عالقه نیز مهم است، به نحوی که ساعت ها برای آن وقت بگذارید و خالقیت و ابتکار عمل داشته باشید. در غیر

اینصورت نمی توانید محتوای جذاب و با ایده های بکر تولید کنید.

 

مخاطبان هدف پیج تان را شناسایی کنید.

قبل از هر اقدامی ببینید مخاطبان هدف شما در چه رده سنی می باشند؛ سپس در مورد نیازها و عالیق آن ها به خوبی

تحقیق کنید.
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یک نکته ای که بهتر است بدانید؛ مخاطبان اینستاگرام را افراد بین 18 الی 50 سال تشکیل می دهند، ولی  رده سنی

مخاطبان تیک تاک کمتر از 30 است. پس اگر حوزه کسب و کارتان مخاطبان با سنین باال را می طلبد این شبکه

اجتماعی به درد شما نمی خورد.

در مرحله بعد هم باید نیازها و خواسته های مخاطبان تان را بدانید!  به عنوان مثال، اگر محتواهای شما در مورد

موسیقی رپ است، اغلب جوانان و نوجوانان عالقه مند به سبک موسیقی گانگستری  هستند و اگر محتوای شما در حوزه

موسیقی پاپ است، دایره مخاطبان تان را می توانید گسترده تر در نظر بگیرید.

 

با فالوورهایتان تعامل داشته باشید.

همانند اینستاگرام، یکی از مهم ترین نکات برای کسب درآمد با تیک تاک افزایش تعامل است. در تولید محتوا باید

سعی کنید احساس مخاطب خود را درگیر موضوع محتوا کنید، این مخاطب در آینده یک مخاطب وفادار برای شما می

شود.  برای درگیر کردن مخاطب، می توانید کارهایی مانند پاسخ به کامنت ها، پرسیدن سوال و برگزاری نظرسنجی را

انجام دهید.

از طرف دیگر کاربران تیک تاک نیز مانند دیگر شبکه های اجتماعی، از دنبال کردن چالش ها لذت می برند. بنابراین  از

این فرصت استفاده کرده و با راه اندازی یک چالش در پیج خود، از کاربران تان بخواهید که در چالش های شما شرکت

کنند.

4 تکنیک براي افزایش تعامل پیج
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مخاطبان خود را به چالش نظرسنجی دعوت کنید.

کامنت های آن ها را ریپالی کنید، حداالمکان سعی کنید ریپالی تان تعاملی باشد.

در تیک تاک می توانید الیو استریم برگزار کنید.

اگر فالوورهایتان از رقبای شما هستند، حتمًا با آن ها  تعامل (الیک و کامنت) داشته باشید.

مخاطبان را درگیر محتوا کنید.

کامنت مارکتینگ داشته باشید.
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کامنت مارکتینگ یکی از بهترین تکنیک ها برای جذب مخاطب در شبکه های اجتماعی است؛ در این روش باید به سراغ

پربازدیدترین اکانت ها و به خصوص اکانت های مرتبط با حوزه کاری خود بروید و با پست های آن ها تعامل برقرار

کنید.

اگر یک کامنت  جذاب بگذارید، دیگر فالوورهای پیج مشتاق می شوند از پیج شما بازدید کنند. حال  اگر پروفایل یک

تصویر خوب داشته باشد  و محتواهای پیج تان آن ها را جذب کند، بی شک شما را فالوور خواهند کرد.

از هشتگ های مناسب حوزه کاری خود استفاده کنید.

افزودن هشتگ به ویدیوها به افزایش بازدید ویدئوهای شما کمک می کند؛ در تیک تاک نیز مانند اینستاگرام بایستی از

هشتگ های مناسب و مرتبط با موضوع محتوای خود استفاده کنید. این هشتگ ها به کاربران در یافتن محتوای شما

کمک می کند. در مورد هشتگ ها تحقیق کنید و ببینید چه موضوعاتی بازدید بیشتری دارند و توجه مخاطبان را به خود

جذب می کنند.

همکاری با اینفلوئنسرها

می توانید با دیگر افرادی که در تیک تاک مشغول به تولید محتوا هستند، همکاری داشته باشید. اگر با یک اینفلوئنسر که

طرفداران زیادی دارد همکاری کنید، می توانید تعداد بازدیدهای ویدئوهای خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید.

فعالیت خود را به تیک تاک بسنده نکنید!

صرفًا در تیک تاک به دنبال جذب مخاطب نباشید!  امروزه بسیاری از افرادی که کانالی در یوتیوب دارند از اینستاگرام،

وب سایت یا تیک تاک برای جذب مخاطب کمک می کنند. در تیک نیز، همین روال را در پیش بگیرید و با فعالیت در

سایر شبکه های اجتماعی، مخاطبان تان را به تیک تاک هدایت کنید.

توصیه ما

هنوز هم هستند کسانی که به کسب درآمد از یوتیوب و اینستاگرام اعتقادی ندارند و آن را غیرممکن می دانند. در حال

حاضر بسیاری از افراد به راحتی از این شبکه های اجتماعی در ایران کسب درآمد می کنند. بنابراین مطمئن شوید با

فعالیت مستمر در تیک تاک نیز می توانید درآمد زایی کنید. با کمی خالقیت و ساخت ویدیوهای فان، جذاب  و سرگرم

کننده می توانید از تیک تاک پول دربیارید.

ایرانی ها اخیرًا به این برنامه عالقه مند شده اند و در حال عضویت هستند؛ هنگام ثبت نام در تیک تاک به جای شماره

تماس خود، باید یک شماره تلفن از یکی از کشورهای مورد تا�د تیک تاک را وارد کنید. همچنین باید یک حساب بانکی
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در یکی از کشورهای مورد تا�د تیک تاک باز کنید. در ایران شرکت های زیادی برای افتتاح حساب بانکی در کشورهای

مختلف وجود دارند که می توانید از آنها کمک بگیرید.

در حال حاضر یکی از ساده ترین راه های کسب درآمد از تیک تاک در ایران، معرفی محصوالت و یا خدمات کسب و

کارها و برندسازی است. پیشنهاد ما این است که در سال اول بدون هیچ چشمداشت مالی به فعالیت خود در این شبکه

اجتماعی ادامه دهید. به یاد داشته باشید که پلتفرم های اجتماعی که از آن ها می توان درآمد کسب کرد، همیشه در

ایران کمی طول می کشد تا رایج و شناخته شوند.  هم اکنون یک اکانت در تیک تاک برای خود باز کنید، تا زمانی که این

برنامه در ایران به محبوبیت رسید شما جز نفرات اول باشید که از این پلتفرم به درآمدهای کالن رسیده است.

همچنین در صورت داشتن اینستاگرام میتوانید با خرید فالوور فیک پیج خود را میلیونی کرده و از مزایای آن بهر مند

شوید.
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