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 ایران 7۵۰۰ گونة گیاهي دارد 
كه یك دهم آنها انواع گیاهان دارویي 

هستند. بنابراین، باید از این امكان خدادادي 
استفاده كرد. در حال حاضر تولید عرقیات گیاهي فقط 

۴۰ درصد تقاضاي بازار را تأمین مي كند. پس کسب وکار 
تولید عرقیات گیاهي دارویي مي تواند خیلي زود شما را 

از یك تولیدكنندة خانگي به صاحب کسب وکاری موفق با 
كارگاهي بزرگ تبدیل كند. خوب است بداني، گالب و 
دیگر عرقیات گیاهي ایران به ۲۲ كشور جهان صادر 
مي شوند. پس جهاني فكر كن و جهاني برنامه ریزي 

كن تا تو هم در آینده از صادركنندگان 
عرقیات گیاهي باشي.

عرق پرسود

اگر از خانه شروع كني و 
هزینه اي براي كارگاه پرداخت نكني، 

فقط براي خرید دستگاه تقطیر و وسایل 
جانبي و همین طور گل و گیاه الزم حدود 

۲۰ میلیون تومان سرمایه الزم داري.
نکته: ابتدا می توان با یك یا دو گیاه كار را 

شروع کرد و سپس با آغاز سودآوری 
بر تعداد گیاهان افزود.

سرمایة مورد نیاز

بعضی از کسب وکارها برای افرادی که امکانات و شرایط ویژة آن کار را دارند، پيچيدگي زيادي ندارد و سود زیادی نصیب کارآفرین می کند. 
در بسيار از نقاط ايران، شرايط اقليمي به گونه ای است كه بسياري از گياهان دارويي به صورت خودرو وجود دارند. پس اگر در جايي زندگي 
مي كني كه گل و گياهان فراواني دارد، می توانی دست به كار شوي و با توليد عرقيات گياهي و گالب گيري كسب درآمد كني. از آنجا كه 

هموطنان ما به طب سنتي عالقه مندند، مشتريان پروپاقرصی خواهي داشت. تقطير گياهان يكي از کسب وکارهای پرسودي است كه اول 
مي تواني آن را در منزل شروع كني و به مرور و با افزايش سوددهي كار را گسترش دهي.

از آب پول بگیر

ـ دستگاه تقطیر كه در ظرفیت های ۱۵، 
۲۵، ۴۵، ۶۵ و ۱۵۵ لیتر در بازار وجود دارد. 

در واقع این دستگاه ها هم در مقیاس خانگي و هم 
در مقیاس صنعتي موجودند. شما مي توانید دستگاه تقطیر 

خانگي بخرید و با سوددهي كم شروع كنید. اگر هم سرمایة 
كافي و مكان مناسب دارید، دستگاهي با ظرفیت باالتر تهیه كنید.

نكته: طبیعي است دستگاهي با ظرفیت بیشتر، سوددهي افزون تري 
خواهد داشت. از طرف دیگر، چنین دستگاهي به مكان 

بزرگ تري نیاز دارد. بنابراین انتخاب دستگاه به سرمایه و مكان 
شما بستگي دارد.

ـ گیاهان دارویي و معطر مثل نعناع، آویشن و 
مریم گلي.

ـ آب

تجهیزات و مواد مورد نیاز

ويدئوی آموزش گالب گيری
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میزان بازدهی: متوسط تا زیاد. بستگي 
به ظرفیت دستگاه و خروجي آن دارد.

میزان تجربه: گذراندن دوره هایي در دو 
بخش ضروري است:

۱. حتمًا در كارگاه هایي براي راه اندازي 
و شناخت دستگاه تقطیر شركت كنید؛

۲. در کالس هایی ثبت نام كنید تا انواع 
گیاهان دارویي و معطر را بشناسید.

مجوز: براي گرفتن مجوز باید به صنف 
عرقیات گالب گیري مراجعه كنید.

نكته: اگر قصد دارید در همان ابتداي 
كار كارگاه هــم راه اندازي كنید، گرفتن 
كارت سالمت براي خود و كاركنانتان 

ضروري است.

هر منطقه اي كه 
گل هاي معطر و گیاهان 

دارویي خودرو در آن وجود دارد 
یا شرایط آب و هوایي پرورش چنین 
گیاهاني را دارد، براي این کسب وکار 
مناسب است. این یعني الزم است 

آب كافي هم در منطقه وجود 
داشته باشد.

مكان مناسب

مــواد اولیــة مرغوب بــه نفع 
شماســت، نه مواد اولیة ارزان. 
بنابراین، گیاهان درجه یك تهیه 
كنید و از هزینه كردن براي تهیة 

گیاه خوب نترسید.
دستگاه تقطیر پیشــرفته میزان 

تولید شما را چند برابر می کند
مثل همیشه بسته بندي مرغوب 
مناســب مهم و ضروري است. 
پس از تولید عرقیات باید آن ها 
ظرف هــاي  در  به ســرعت  را 
شیشه اي یا پالستیكي بریزید تا 

عطر و رنگ آن ها تغییر نكند.
ظرف هاي مورد اســتفاده حتمًا 
غیربازیافتــي باشــند و قبل از 
پرشدن از عرقیات، شسته شوند.
با انتخاب نامي مناســب نشان 
تجــاري )برند( خود را ماندگار 

كنید.
بــا بــازار كار آشــنا شــوید و 
شیوه هاي مناســب بازاریابي را 

یاد  بگیرید.
به ســالمت مشــتریان اهمیت 
بدهیــد. گیاهــان را پاك و تمیز 
كنید تا حشــره یا گیاهان مضر 

داخل آن ها نباشد.
آگاهی بیشتر یعنی موفقیت بهتر. 
پس روزبه روز اطالعات خود را 

به روز کنید.
از مراحل تقطیر، عكس، فیلم و 
متن تهیه كنید و در شــبكه هاي 

اجتماعي به اشتراك بگذارید.

نکاتی برای موفق شدن

در شبکه های اجتماعی 
عرقیات خود را تبلیغ کنید و 

بفروشید.
محصول خود را به طور مستقیم به 

عطاري ها، سوپرماركت ها و رستوران ها 
عرضه كنید.

سري به پزشكان طب سنتي بزنید و 
آن ها را مجاب كنید محصول شما 

باكیفیت و درجه یك است.

محصوالت را کجا بفروشید؟


