5 χρήσιμα πράγματα που μπορείς να
κάνεις με το Ίντερνετ
Ξεκίνησε η μεγάλη επανάσταση του Ίντερνετ (και στην Ελλάδα). Τόσο καιρό, εδώ και 15 χρόνια
ήμασταν σε φάση προθέρμανσης. Τώρα υπάρχουν 2 σημαντικότατοι παράγοντες που συντελούν
στην εκθετική και ραγδαία ανάπτυξη. Πρώτον, έχουμε γρήγορες συνδέσεις με χαμηλές τιμές και
οικονομικές συσκευές. Μπορούμε πλέον όλοι να είμαστε σχεδόν κάθε στιγμή Online. Δεύτερον
υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να χρησιμοποιούμε το Ίντερνετ. Δεν το κάνουμε μόνο για διασκέδαση ή
επειδή αφορά την επαγγελματική απασχόληση λίγων. Με την κατάσταση της οικονομίας ο κόσμος
πλέον αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το Ίντερνετ για να εργαστεί, να ψωνίσει, να βρεις
προσφορές, να επικοινωνήσει, να ενημερωθεί, να εκπαιδευτεί, να ψυχαγωγηθεί και να βρεις
τρόπους για να αποκτήσει επιπλέον εισόδημα.
Το Ίντερνετ μπορεί όχι μόνο να σε βοηθήσει να εξοικονομήσεις χρήματα ψωνίζοντας πιο έξυπνα,
επικοινωνώντας δίχως κόστος, και βρίσκοντας πληροφορίες δωρεάν αλλά μπορεί να σε βοηθήσει να
δημιουργήσεις ένα σταθερό συμπληρωματικό εισόδημα που θα σε υποστηρίξει οικονομικά αυτή τη
δύσκολη περίοδο.
Κατά τη γνώμη μου τα 5 καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις με το Ίντερνετ είναι τα εξής:
Επιπλέον Εισόδημα. Υπάρχουν άπειροι τρόποι για να βγάλεις χρήματα με κάποια επιχειρηματική
δραστηριότητα στο Ίντερνετ. Χρειάζεται λίγη έρευνα για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει αλλά
είναι σίγουρο πως όποιος αφιερώσει χρόνο για να ψαχτεί, σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει. Ένας
από τους στόχους μου αυτό τον καιρό είναι να βοηθήσω και άλλους, κυρίως νέους που δεν έχουν
δουλειά να ανακαλύψουν τις απίστευτες δυνατότητες που μας δίνει το Ίντερνετ για να βγάζουμε
χρήματα χωρίς να έχουμε κανένα αφεντικό πάνω από το κεφάλι μας. Για περισσότερες
πληροροφορίες σχετικά με το πως μπορείς να βγάλεις χρήματα Online πάτα εδώ και διάβασε αυτό.
Εκπαίδευση. Το Ίντερνετ σου επιτρέπει να μάθεις με κάθε δυνατό τρόπο οτιδήποτε θελήσεις.
Μπορείς να διαβάσεις, να ακούσεις ακουστικά βιβλία και ηχογραφημένα σεμινάρια, να δεις βίντεο,
να παρακολουθήσεις webinars, να γραφτείς σε εκπαιδευτικά προγράμματα, να συμμετέχεις σε
ηλεκτρονικές τάξεις. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες όπως επίσης και τα αντικείμενα στα οποία
μπορείς να γίνεις expert. Από εκπαιδευτής λιονταριών μέχρι πιλότος ελικοπτέρου, λογιστής ή
χρυσωρύχος. Ότι και αν θες, μπορείς να το μάθεις!
Αγορές. Στο Ίντερνετ μπορείς να συγκρίνεις εύκολα τιμές και να βρεις τις καλύτερες προσφορές.
Συνήθως όλα τα πράγματα είναι πιο φθηνά στο Ίντερνετ επειδή δεν έχουν το επιπλέον κόστος που
έχουν τα «αληθινά» μαγαζιά. Εκτός αυτού διαλέγεις και ψωνίζεις από την άνεση τους σπιτιού σου
και έτσι εκτός των άλλων εξοικονομείς πολύ χρόνο. Στις αγορές συμπεριλαμβάνονται και οι
τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές λογαριασμών κλπ.
Επικοινωνία. Δε μιλάω για άπειρο chat χωρίς λόγο και ουσία. Όταν λέω επικοινωνία εννοώ
αληθινή επικοινωνία. Το Internet σιγά-σιγά καταργεί τα πανάκριβα sms και τα συμβατικά
τηλέφωνα. Μέσω skype μπορείς να μιλήσεις τζάμπα σε κάθε γωνία του πλανήτη. Προσωπικά, το
90% της επαγγελματικής μου επικοινωνίας γίνεται με email. Μιλάω διαδικτυακά με συνεργάτες
που μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε και κάνουμε διαδικτυακές συναντήσεις αντί να χρειάζεται

να βρεθούμε όλοι σε κάποιο μέρος μαζί.
Ενημέρωση Το Ίντερνετ είναι το πιο διαδραστικό μέσο επικοινωνίας που υπάρχει. Μπορείς να
βρεις πληροφορίες που ψάχνεις και να μάθεις μόνο πράγματα που σε αφορούν. Μπορείς να μάθεις
πράγματα τη στιγμή που συμβαίνουν και εκτός αυτού να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για πράγματα που
θεωρείς σημαντικά. Διαβάζοντας μία εφημερίδα σε ηλεκτρονική μορφή όχι μόνο εξοικονομείς
χρήματα από το κόστος της έντυπης έκδοσης αλλά ωφελείς και το περιβάλλον. Αν διαβάζεις
εφημερίδα καθημερινά, χρησιμοποιώντας το Ίντερνετ για το σκοπό αυτό σου γλιτώνει άμεσα το
κόστος της μηνιαίας σου συνδρομής στο Ίντερνετ με το παραπάνω.
Αν δεν έχεις μία καλή σύνδεση, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις. Πρόκειται για
μία επένδυση αφού αν χρησιμοποιήσεις το Ίντερνετ με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους θα
αποσβένεις άμεσα το κόστος της με το παραπάνω.

