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به عنوان یک اشتباهی که هرگز  8چک لیست 

 مرتکب شویدنباید فریلنسر حرفه ای 

 
 

 کار کردن بدون بستن قرارداد رسمی با شرکت یا سایت 

هزینه تولید محتوا به ازای هر کلمه یا هر مقاله  ، شرایط پرداخت با کارفرما بهتر است قرارداد تولید محتوادر 

 . و.. را حتما به صورت دقیق مشخص کنید ق کپی رایتینگحو  مهلت پرداخت ها،  و پروژه

 گذاشتن قیمت های پایین برای مقاالت یا پروژه های تولید محتوا

 سریعاگر دست تان در نوشتن کند است بهتر است برای پروژه های خودتان ساعتی کار کنید اما اگر در نوشتن 

بنویسید بهتر است به صورت پروژه ای کار را با  کلمه  ۱۵۰۰تا  ۱۰۰۰حداقل  ساعت ۱ هستید و می توانید در

 . کارفرما قرارداد ببندید
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 نقد پذیر نباشید

و خوش اخالق و خوش برخورد  انتقاد پذیراگر دوست دارید یک فریلنسر تولید محتوای موفق شوید باید فردی 

مطابق نظر و سلیقه و لحن برند آنها  و دبیای تان دست کارفرما  سلیقهباشید . و سعی کنید بعد از چند کار اول 

 . برایشان بنویسید

 

 هشد تعیین زمان در آن  تاخیر در پروژه و تحویل ندادن

و آن  بدقولیبدترین مساله ای که اعتبار شما را به عنوان فریلنسر تولید محتوا در نگاه کارفرما کم میکند همین 

کارفرمایی مشخصا به این مساله بستگی دارد که شما کارهای  تایم نبودن است . و گرفتن پروژه های بیشتر از هر

 . قبل را با چه کیفیت و در چه زمانی به کارفرما تحویل بدهید

 

 به فکر ساختن یک برند شخصی برای خودتان نباشید

حتما نباید یک سایت چند ده میلیونی برای خودتان بسازید و یا یک شرکتی تاسیس  برند سازی شخصیبرای 

و  وبالگ ساده د و نیروهای زیادی استخدام کنید . شما اگر در پی برند سازی شخصی باشید حتی با داشتن یککنی

یا حتی حضور با کیفیت و حرفه ای در شبکه های اجتماعی می توانید اعتبار خودتان را باال ببرید و یک برند 

 . شخصی داشته باشید

 

 فقط به نوشتن در حوزه کاری و موضوع خاصی بسنده کنید

ان تنباید خود پذیرفته اید و تمام ریسک های آن را کرده اید ما که کار تولید محتوا را به صورت فریلنسری شروع ش

خه به این به این معنا نیست که شما از این شاالبته  . یدرا در غل و زنجیر یک برند یا کسب و کار خاص گیر بیانداز

آن شاخه بپرید یا با انواع و اقسام برندها و کسب و کارها کار کنید . بلکه باید به خودتان بگویید که برای موفق شدن 

 . دباید هر روز بیشتر از قبل و متنوع تر از قبل بنویسیدر کار تولید محتوا 
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 احساس رضایت بیش از حد از خودتان و کارتان

. همیشه باید برای روز  دی هیچ گاه پیشنهادی را بدون فکر و از روی شکم سیری رد نکنیبهتر است در کار فریلنسر

 د.ما کار بدهند داشته باشیشمبادا پروژه هایی یا پیشنهادهایی یا کارفرماهایی که به 

 

 انجام رفتار های غیر حرفه ای در ارتباط با کارفرما

و در کنار  درا رعایت کنی ادب و احترامبه صورت اینترنتی در تمامی مراحل کار باید در حین صحبت کردن حتی 

 . کنیدان تو او را جذب اخالق و رفتار خود دتمامی این موارد با کارفرما یا مشتری کامال دوستانه و گرم برخورد کنی

 

 

 ین چک لیستی تمامی او موفقیت در تولید محتوا در صورت اجرا در ماه تضمین درآمد میلیونی

مورد را با توجه به تجربیات شخصی خودم در طی سالها کار تولید محتوا و کپی رایتینگ نوشته  8ن من همه ای

با رعایت این موارد و تکرار نکردن این اشتباهات در طول پروژه هایتان در کارتان به و مطمئن هستم شما هم  ام 

خصی معتبر خواهید داشت و در کنار عنوان فریلنسر تولید محتوا بسیار موفق می شوید و به زودی یک برند ش

 . درآمدهای میلیونی ماهانه داشته باشیدمی توانید تمامی موارد 

 

 ناتاشا جعفری

 مدیر سایت رایتینا

 

 


