به نام خدا
موضوع مقاله  :بازاریابی شبکه ای

با عرض سالم و خدا قوت و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز.
اول باید تبریک عرض کنم بهتون برای این که یک تصمیم بزرگ برای زندگی خودتون گرفتید و مسیر خودتون رو از این به
بعد قراره عوض کنید و یک زندگی هدفمند داشته باشید.

زمانی که این جزوه رو دارید مطالعه میکنید احتماال تو جلسه ی معرفی کار ( پرزنت نشستید و اطالعات کاملی گرفتید)
اما من میخوام کار رو یک بار دیگه براتون باز کنم و یک سری اطالعات بهتون بدم.

 +نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه ای چیست؟
بازاریابی شبکه ای یک سیستم فروش نوین است که  06الی  06سال پیش در کشور های جهان اول مخصوصا امریکا
رواج داشته است و دارد.

هدف بازاریابی شبکه ای چیست ؟
 - 1کمک به اقتصاد کشور و حمایت از تولیدات داخلی  .چرا فقط اپل باید برند باشه ؟!؟! چرا محصوالت ایرانی برند نباشه ؟!
بیا و یک کاری برای برند های کشور خودت انجام بده !!
 -2اشتغال زایی برای افرادی که سرمایه اولیه ندارند ( نشین تو خونت نگو که تو مملکت چرا کار نیست !! )
 – 3کاهش تورم
 – 4خروج ارز از کشور به حداقل برسد و این یعنی سرمایه در گردش و بازم یعنی اقتصاد خیلی قوی میشه !!

 +سیستم فروش نوین یعنی چی ؟
سیستم فروش نوین سیستمی است که مصرف کننده محصول خود را به طور مستقیم از کمپانی دریافت میکند و هزینه ای
بابت واسطه های موجود پرداخت نمیکند.
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+واسطه یعنی چی ؟
سیستم فروش در موج دوم اقتصادی ( موج انقالب صنعتی ) و سیستم فروش حال حاظر کشور ایران
تولید کننده  >-بنکدار  >-دالل  >-عمده فروش  >-خرده فروش  >-مصرف کننده
الزم به ذکره که گمرک هم یک واسطس !! انبار داری یک واسطس !! تبلیغات رسانه ای یک واسطس !!
+برای مثال شما برای خریدن یک خودکار میتونی مستقیم از شرکت تولید کننده بخرید ؟! قطعا ن.
حاال اتفاقی که اینجا میفته  :شمار خواه ناخواه باید هزینه ی جدایی به این واسطه ها پرداخت کنی !!!
تبلیغات هم یک نوع واسطه.طرف میاد تو رسانه ها و تلوزیون تبلیغات میکنه.بعدش ب نظرتون خودش میاد هزینه ی این
تبلیغات رو به عهده میگیره ؟!! بازم قطعا ن ! اگه رو هر محصولی  66تومن بیشتر بگیره پول تبلیغاتش هم در میاد !
اما در بازاریابی شبکه ای شما مستقیم میری از کمپانی قدرتمندت محصول میگیری و هزینه ای که قبال به این واسطه ها
پرداخت میکردید به عنوان پاداش یا پورسانت به خودتون برمیگرده.
حاال از کجا خرید میکنید از این بع بعد ؟!!!!

خوب حاال بازاریابی شبکه ای رو میخوایم تو یک جمله براتون تعریف کنیم :

بازاریابی شبکه ای  :فرهنگ مصرف کنندگی  +معرفی کردن به دیگران

و در نهایت یک سری اطالعات رو بدست میارید و این اطالعات رو کامل ب سازمان خودتون معرفی میکنید.

خوب اولین سوالی که پیش میاد  :این کار سخته ؟؟
کسایی که کار کردن یدی رو تجربه کرده باشن خییییییییییلی تو این کار موفق هستند.
چون میفهمن که کار کردن توی سرما و گرما و اقا باالسر داشتن چه حسی داره....
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خوب حاال میریم سراغ سر فصل  :چرا بازاریابی شبکه ای ؟
علت های زیادی داره که من میتونم چند تا از مهم ترین هارو بهتون بگم :

 : 1بدون نیاز به سرمایه ی اولیه
شما برای باز کردن و راه اندازی هر کسب و کاری نیاز به سرمایه ی اولیه دارین.مثال من میخوام یک سوپر مارکت راه بندازم
اولین نکتش اینه که پشتیبان مالی داشته با شم.چرا ؟ پول پیش و اجاره ی مغازه  +پول جنس های اولیه  +جواز کسب +
پول اب و گاز و برق و ....
و یک سرمایه ی کمی هم باید داشته باشم برای این که من تازه کارم و امکان داره توی یکی از این مخارج بمونم و از
عهدش برنیام و بتونم جبران کنم.
 +اما در بازاریابی شبکه ای من در واقع همه ی محصوالت رو در اختیار خودم دارم و هر وقت که به اونا نیاز داشتم سفارش
میدم .من همه ی این محصوالت رو در یک سایت و یک گوشی هوشمند خالصه کردم .خیلی جالبه !!!
 +من در بازاریابی شبکه ای هزینه اب و گاز و برق و اجاره رو نمیدم.

 : 2بدون بدون نیاز ب علم و دانش و اطالعات اولیه
بازم برای مثال  :شما برای این که سوپر مارکت بزنی حتما حتما باید راجب بازار کار و نحوه ی خرید و فروش و اداره کردن
فروشگاهتون یک سری اطالعات رو داشته باشید.و اگه شما از پس این مسئله بر نیاین متاسفانه موفق نمیشین و صد در
صد با شکست رو برو میشید .در واقع شما بدون داشت اطالعات و راه اندازی کسب و کار با سرمایه ی اولیه دارین یک
ریسک سنگینی رو انجام میدین !!
 +اما در نتورک مارکتینگ شما از طریق راهبرهاتون اطالعات رو از صفر تا صد بدست میارید.بدون هزینه ای !!
و بدون ریسک کردن.شما ا گرم اطالعات راجب این کار رو بگیرید و کاری هم نکنید چیزی رو از دست نمیدید.
یا بر عکس اگر راجب کار اطالعات کافی نگیرید و کار خودتون رو شروع کنید و یک زمانی تصمیم بگیرید که دیگه ادامه
ندید بازم شما چیزی رو از دست نمیدید.فقط میشه یک تجربه !! چون نه پول اجاره و پول پیش دادی .ن سرمایه ای برای
گرفتن جنس گذاشتی !! فقط جنس های مصرفی خونتون رو گرفتی و بازم پورسانت گرفتی ! پس بازم استفاده کردی!!
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 : 3تایم کاری ازاد  :شما در بازاریابی شبکه ای بر خالف همه ی کار های موجود تایم کاری ازادی دارین.
یعنی کسی نیست بهتون بگه فالن ساعت بیا و فالن ساعت برو.
تایم ازاد معنای دیگه ای هم داره  :شما تو چه کاری میتونید  12شب تا  0صبح کار کنید ؟؟ جز یک سری کار های خاص.
مثل برنامه نویسی  .دست خودتونه  .اما اکثر شغل های موجود در بازار تایم کاریش نهایتا  7صبح تا  1ظهر و  4تا  7غروب.
اما من میتونم  12شب تا  2صبح با یکی راجب کار حرف بزنم و سازمان خودم رو بزرگ و بزرگ تر کنم  .میتونم  2صبح برم
برای تیمم جلسه بزارم !! میتونم  1شب به فامیالم و اشناهام محصول بفروشم ! اما یک مغازه دار میتونه !؟ نه.

 -4مکان خاصی نداره  :این یکی از بهترین ویزگی های کار ماست.بله.مکان.من امروز دوس دارم با رفیقام توی باغمون
کار کنم !!
فردا دوس دارم برم یک شهر دیگه خونه ی یکی از اشناهامون و باهاش راجب کار حرف بزنم.
اصال دوس دارم با رفیق های صمیمیم جلسات رو تو جنگل بزارم !! هم فال هم تماشا ! هم داریم کار میکنیم هم داریم
اطالعات رد و بدل میکنیم و از این طریق پول در میاریم ! بعدشم هر روزم با ادم های جدید اشنا میشم ....این خیلی خوبه!!
خوب شما تو چه کاری میتونی هر جایی که دلت میخواد کار کنی ؟!

 -6کار ما اهرم و تصاعد داره :
اهرم  :استفاده از توان دیگران برای راحت تر انجام دادن کار  .مثال  :من میخوام یک کیسه ای رو بلند کنم که وزنش 166
کیلو.
خیلی سخته این کار.اما یک نفر میاد بهم کمک میکنه و یک سر کیسه رو میگیره !! خیلی خیلی راحت تر این کیسه بلند
میشه و جابجا میشه ! این یعنی اهرم.
خوب اهرم تو بازاریابی شبکه ای یعنی چی ؟ ببینید االن بهتون بگم اقا/خانم فالنی شما میتونی یک ماه تنهایی  16میلیون
جنس بفروشی ؟!! شما خواه ناخواه تَرک میخورید با این سوال !!
اما من میتونم به راحتی !! زمانی که شبکه من بزرگ و بزرگ تر میشه قطعا حجم فروش سازمان من هم بیشتر میشه !!
من اگر بتونم طی  4ماه کاری ی سازمان  111نفره برای خودم درست کنم و هر کدوم از این افراد حداقل  211هزار تومن
خرید شخصی خونه خودشون رو بزنن میشه  21میلیون تومن !! دیدید چقدر راحت بود !؟
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خوب تصاعد یعنی چی ؟! انیشتین میگه تصاعد هشتمین شگفتی دنیاست.یعنی  1میشه  2 . 2میشه  4 . 4میشه  8و ...
کار ما تصاعد داره هم بر افزاد سازمان و هم بر درامد .
تصاعد  4مثال :
تصاعد بر تعداد (تیم سازی)  :برای مثال مهدی جباری اگر ماه اول  4نفر رو وارد کار کنه و هر کدوم از این افراد در ماه
بعدی  4نفر را وارد کار کنند من در ماه دوم یک سازمان  26نفره دارم .حاال اگر  10نفر لول  2من (  2طبقه از من پایین تر )
هر کدوم  4نفر رو وارد کار کنند و ...یعنی میشه  84 :نفر !!

دید چ جالب شد  346 – 84 – 26 – 4 :و ....

من در ماه چهارم با حداقل تعداد افراد به یک سازمان  341نفره رسیدم.حاال شما تا یک سال اول رو حساب کن !!
ما بگیم تو بدتریییییییییییییییییییییییییییین وضعیت شما توی یک سال  1111نفر شی .
اگه هر کدوم از این افراد  166هزار تومن فقط و فقط خرید شخصی منزل خودوشن رو بزنن حجم فروش سازمان شما چقدر
میشه ؟
166/666 * 1666 = 100/000/000
صد میلیون تومن حجم فروش سازمان شما  .به به !!!
شما اگه تو یک کمپانی کار کنید که فقط و فقط  11درصد هم بهتون پورسانت بده یعنی شما  11میلیون تومن پورسانت
گرفتید !! برای یک ماه کاری !!
خوب حاال فهمیدین که اهرم و تصاعد یعنی چی !؟!؟! خوب حاال شما یک کاری رو بهم معرفی کنید که همچین ویزگی های
داشته باشه  .درامد شما هر ماه بیشتر و بیشتر بشه و به تصاعد بخوره.هر روزهم با ادم های جدید رو برو میشین !

نتورک کمترین چیزی که بهتون میده پول !!
بله درست خوندید !! ( بعد چند وقت متوجه میشید من چی گفتم !! )
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خوب حاال بازایابی شبکه ای قانونی هست یا ن ؟!؟!
بازاریابی شبکه ای در سال  44صنف شده و دسته ی بازاریابی شبکه ای مثل خیلی از دسته های دیگه دارای مجوز.
یک نکته ای که احساس میکنم باید بگم  .من وب مستر هم هستم .یه سری اطالعات بهتون میدم.
ببینید دوستان ما از طریق سایت شرکت وارد محیط کاری خودمون میشیم.
هر سایتی یک دامنه ای داره.مثال baadraan.ir
زمانی که من دارم دامنه ی بادران رو ثبت میکنم اسم  +فامیلی  +اسکن کارت ملی  +اسکن شناسنامه  +شماره موبایلی که
هر  0ماه باید تایید بشه ..همه ی این اطالعات ثبت میشه.
و زمانی که من خالفی انجام بدم از طرف سایت ساماندهی )  (samandehi.irهشداد داده میشه که اقای فالنی این مطلب
رو اصالح کن یا این که کار شما قانونی نیست و باید تعلیق کنید کارتون رو.
اگر من بهشون توجه نکنم :
 : 1هم دامنه ی من غیر فعال میشه و دسترسی به سایت من دیگه امکان پذیر نیس.
 : 2جریمه مالی و کیفری هم داره.
پس خاطرتون بابت قانونی بودن جمع باشه ....

مسئله شرعی داره یا ن ؟!
ببینید در سال های اول نتورک (  2سال اول کاری یعنی از سال  46به بعد که اولین شرکتی که مجوز گرفت :بادران گستران)
حرف های زیادی راجب این موضوع بود .خیلی ها میگفتن خوب قانونی هست درست !!

ولی پولی که من از طریق سازمانم بدست میارم حالل ؟!!

برادر من  /خواهر من یک سازمان بزرگ یک شب درست نمیشه.این همه ادم که هیچی از بازاریابی شبکه ای نمیونستند
و االن استادی شدن تو این کار این اطالعات رو از کجا گرفتند ؟
ما در قبال اموزش هایی که به افراد سازمانمون میدم و تالشی که برای موفقیت اونا میکنیم درامدی کسب میکنم.
 +یک استاد بابت تدریسی که میکنه هزینه ای دریافت نمیکنه ؟!!
 +یک مداح برای اجرای مراسمی که داره هزینه ای دریافت نمیکنه ؟!!
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 +یک نتورکر برای اموزش دادن سازمانش وقت میزاره و هزینه میکنه ( کرایه و  )...و نباید درامدی کسب کنه ؟!
و طبق سخنان اقا خامنه ای اگر به ازای اموزش هایی که میدیم  ،پورسانتی دریافت کنیم کامال حالل است .

-------------------------------------------------------

خوب حاال بریم رو یک سری حرف های دلی و تجربی خودم !!
شما اگر االن نتورک کار نکنی ی روزی باااااااااااید نتورک کار کنی !!

خیلی ها با این حرف میخندن و جدی نمیگیرن.البته حق دارن.ولی من با  2تا مثال میتونم قانعتون کنم که شما هم یک
روزی وارد این صنعت و تجارت بزرگ میشین !!

مثال اول  :اگه شما ادم دوره ی موج اول اقتصادی بودین ! زمانی که همه کشاورزی میکردن یک نفر میومد و بهتون
میگفت اقا/خانم فالنی یک کاری هست به اسم کارمندی !! کارش سخت نیس .بیشترش فکری.درامدش بیشتر.و جالب تر
این که میشینی پشت میز و با یک خودکار و  4تا برگه پول در میاری !!
اهلل وکیلی شما اون موقع حرف بنده خدارو قبول میکردی یا بهش میگفتی بابا تو دیوونه ای !! مگه میشه ؟!
ولی تا  6 4سال قبل...یا چرا راه دور بریم تا همین االن از دیدگاه خیلی ها کارمندی بهترین شغل !!!
طرف میره حداقل  11سال درس میخونه برای این که یک درامد  2یا  3میلیونی کسب کنه !! خنده داره !!

مقال دوم  :االن شما میتونی تلگرام نداشه باشی ؟! شما میتونی اینستاگرام نداشته باشی ؟! شما میتونی اینترنت
پرسرعت نداشته باشی ؟! شما میتونی عابر بانک نداشته باشی !؟ شما میتونی گوشی هوشمند نداشته باشی ؟!
قطعا ن .
ولی یک سوال  :شما تا  7 0سال قبل همه این چیزا رو داشتین ؟! بازم قطعا نه !
مجبووووووووورین که با تکنولوژی همراه و همقدم باشید.
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خوب اگه من االن بیام نتورک کار کنم و  2سال دیگه بیام چه فرقی داره !؟
عزیزم کسی که از االن داره نتورک کار میکنه تا  2سال دیگه انقدی رشد میکنه که همه ی بچه های تیمش رو نمیشناسه و
درامد فوق العاده ای هم داره !! اما شما تازه از صفر میخوای شروع کنی !! فرقش فقط همینه !!

خوب من االن میخوام نتورک کار کنم  .باید چیکار کنم ؟!
کمپانی های زیادی هستند که شما میتونی توش فعالیت کنی.
اما باید چند نکته رو در نظر بگیرید :
 : 1کمپانی مد نظر شما چند سال سابقه کار داره ؟
 : 2کمپانی مد نظر شما چه محصوالتی داره ؟
 : 3کمپانی مد نظر شما مدیریت خوبی داره یا ن ؟ ( مهم تریییییییییییییییییییییین موضوع )
 : 4کمپانی مد نظر شما در چند وقت اخیر پیشرفت و تغییری داشته یا ن ؟
 : 0کمپانی مد نظر شما پلن درامد زایی خوبی داره یا ن ؟
 : 7کمپانی مد نظر شما تیم اموزشی خوبی داره یا ن ؟ ( مهم )

این ها مهم ترین مسائلی که باید توجه کرد .امکان داره طرف بره تو یک شرکتی کار کنه که ویژگی های باال خیلی رعایت
نشه و اصولی کار نکنن ...در این صورت دیدگاه خیلی ها نسبت به بازاریابی شبکه ای عوض میشه .

تجارت ورشکسته نداریم  .اما تاجر ورشکسته داریم !!

این صنعت یک صنعت فوق العاده قوی و اینده داری هستش.پس نباید زود راجب کار قضاوت کنیم.

خوب من میخوام کار کنم  .اما یک سری چیزا هست که داره اذیتم میکنه !!! روز اول قبل ثبت نام !!!!
یک سری مسائلی هست که خیی ها فکر میکنن حل نمیشه !!
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 : 1من ادم ندارم !! از کجا ادم این همه ادم بیارم برای شروع کار !!
عزیز دلم این مسئله خیلی راحت حل میشه.اوال که شما به ادم های زیادی نیاز نداری.
شما قراره کارتون رو با کسایی شروع کنید که دور و ور شما هستن .رفیق های صمیمیتون .
ما با استفاده از اهرم و تصاعد که یک سازمان قوی و پر فروشی درست میکنیم.
خیلی میان کار رو با  2یا  3نفر شروع میکنن و بعد یک سال نتیجه ی چشم گیری هم دارن.اون  2یا  3نفر شما هم  2یا 3
نفر دیگه هم دارنا !! فراموش نکنید !!

 : 2من بلد نیسم بفروشم  .کسی از من که جنس نمیخره !!
درسته کار ما خرید و فروش ب روش مدرن.
اما خوب بیایم یکم بازترش کنیم.شما برای خرید خونه خودتون تا االن میرفتی از سوپری سر کوچت خرید میکردی
االن قراره همین هارو از سایت بزنی.ب همین راحتی.تازه قرار نیس برای خریدن هر جنسی به یک مغازه ی جدا بری .شما
اینجا یک فروشگاه فوق العده پر محصول داری و خرید های شخصی خودت رو میزنی و بقیه هم همین کارو انجام میدن !!!
اگه دنبال پورسانت بیشتر و خفن تری هستی محصوالت رو به دوست و اشناهات هم معرفی میکنی ...
وقتی من میتونم پول بهتری دربیارم چرا همچین کاری رو نکنم ؟!

 : 3من راضی ام بابام نمیزاره !!
من به بابای شما کااااااااااااااااامال حق میدم و بابای شما کامال حق داره.
بابایی که  46 36سال تو بازار کار کرده و چیزی به نام بازاریابی شبکه ای نشنیده چرا باید شب اول
به شما بگه برو عزیزم موفق باشی ؟!
حق داره.بابای شما لطف میکنه میاد شرکت و محل کارت و دفتر رسمی و ....میبینه و اون موقع اگر گفت
نه حق با شماست.راه حلش یه سری چیزای دیگست.همین.

 : 4اگه سازمان من خرید نکنه چی ؟!
مگه کسی از پول دراوردن و صرفه جویی تو هزینه هاش و وقتش بدش میاد ؟!
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پس چرا باید خرید نکنه و سازمان درست نکنه ؟!

مهم ترین نکته ها برای موفقیت در بازاریابی شبکه ای چیه ؟!
 : 1داشتن هدف و مقصد وگرفتن یک تصمیم جدی
 : 2انجام وظایف لحظه ای ( کار های این لحظت رو نباید به فردا بندازی )
 : 3اطاعت از راهبر باالسرتون ( قطعا و یقینا باالسر شما رشد سازمانش و رشد شما رو میخواد.
راهبر من زمانی پورسانت گیر میشه که بچه های سازمانش پورسانت گیر شن  .پس میخواد که شما تو
این کار رشد کنی ) همین .

خوب این یک مقاله ای بود برای معرفی کار و یک سری جزئیات.
اگه سوالی یا مسئله ای داشتید میتونید از طریق سایت های زیر با من در ارتباط باشید.
( مهدی جباری )

منبع :
www.newdownload96.ir
www.ghati-pati.ir
www.newakber96.ir
www.nekafun.blog.ir
Email : mj_6033@yahoo.com

هر روز با خودت بگو
من قهرمان زندگی خودم هستم...
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من بهترینم....
من قدرتمندم....
من به همه ی اهدافم میرسم....

چیزی نشد نداره..کسی که بخواد دنبال راه میگرده و کسی که نخواد دنبال بهانه...

موفق باشید...
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