راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮد .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ،و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻟﻮازم آن و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای درآﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺮوزه ﺑﻪ اﻣﻮراﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ،و در ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺐ اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻄﺮح و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺷﺪه ،و ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن
ﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﻗﺪام ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺞ اﻣﺮوزه ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف زﯾﺎدی در ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﻪ ،و ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺣﻮزه ی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ درﻣﻮرد اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺮوزه در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﻣﺼﺮف در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮﻓﺮوش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﻣﮑﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎف ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮد
آوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در داﺧﻞ ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﻋﻬﺪه ی آن ﺑﺮآﯾﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن و ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﺘﻘﺎت
ﺑﺮﻧﺞ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ رﯾﺴﮏ ﮐﻤﯽ دارد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ ،و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮی دارای ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ و
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ ﮐﺎر در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺞ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﺎری ﻣﺠﺰا از ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن دارﯾﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل رﻃﻮﺑﺖ و ﯾﺎ ﮔﺮم زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده وﺟﻮد
دارﻧﺪ.

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ

ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻧﺞ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
زﯾﺮا ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ در دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺣﻮزه اﯾﻦ ﻧﻮع
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ ،و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ.

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ

رﻓﺘﻦ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﻣﺼﺮف ﺷﺎم ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و اﯾﻦ از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﭘﺮﺗﮑﺮار و ﺷﺎﯾﻊ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻻزم اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص دارد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ داﺷﺘﻦ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎوره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮام
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻮدر ﯾﺎ آرد آن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر و ﻓﺮوش ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز دارﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻣﺠﻮز ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﻃﯽ ﻧﻤﺎﺪ:

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﺗﻌﻦ ﻧﻮع ﯾﺎ ﺷﯿﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و راه اﻧﺪازی ﮐﺎر

ﭼﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ؟
اﯾﻦ ﻧﻮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻮه ﯾﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ
در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮوش آن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﮐﺎر ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ در ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮوزش دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی
ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ.

درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ و ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ درآﻣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از
ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻼش ﺷﻤﺎ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺰی ﺧﻮرﺷﺘﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ

ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻧﺞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺰی
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻼش و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ دو رﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه
ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراﺋﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺎن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺎزار
ﻓﺮوش و ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺖ
ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ در دراز ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

ﮐﺠﺎ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ؟ وﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ،و در اﺻﻄﻼح ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮب ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن اﺑﺘﺪا رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﻮزه ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺑﺘﺪا
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و در ﮐﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎﯾﺎن
آن را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻫﺎن ﺑﻪ

دﻫﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺞ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش داد .ﺑﺮای

ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد و ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ در

ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

وﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش داد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ
درج ﮐﺮده و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﻨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺧﻼﻗﯿﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از درج آﮔﻬﯽ راﯾﮕﺎن در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺜﻞ ﺷﯿﭙﻮر و دﯾﻮار اﺳﺖ.

در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ؟
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﺮوش اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ
آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﺣﺲ دﻟﺰدﮔﯽ در ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوش ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ
او ﻣﺸﺎوره ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی او ﻧﯿﺰ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻧﻈﺮات و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی او ﺷﻨﻮﻧﺪه
ای ﺧﻮب ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در ﻓﺮوش ﺧﻮد دﻗﺖ

ﻧﻤﺎﺪ و از ﻧﺴﯿﻪ دادن ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ ﻓﺮوش و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺟﻨﺲ
ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ.

در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد؟ و ﺑﺮای ﺷﺮوع
ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش و ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﻨﺎس ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺷﻤﺎ و ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ دارﻧﺪ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﻣﻮﻓﻖ

ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮوش ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻓﺮوﺷﺘﺎن را از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻗﻄﻌﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﮐﻢ رﯾﺴﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺞ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن راه اﻧﺪازی ﮐﺮده و دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺮﻧﺞ
اﻣﺮوزه ﻏﺬاﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن زﯾﺎد اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺞ درﺻﺪ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﻤﯽ دارد و ﺳﻮد ﻓﺮوش آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺘﻤﺎ از اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﻨﺎس ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﺪ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن در ﻣﻮرد راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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