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و تفریح خود، زحمـت و فراغـت خـود، ذهـن و             اساتید هنر زندگی فرق چندانی بین کار        

  .جان خود، اطالعات و سرگرمی خود، عشق و دین خود قائل نیستند

گذارند دیگـران نتیجـه بگیرنـد کـه       آنها در هر کاري به دنبال بینش متعالی هستند و می          

  !دهند از نظر خودشان همیشه هر دو را با هم انجام می. کنند یا کار آنها تفریح می

                                                                                                                                

  »جیمز اِي میچنِر«
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  سخن نویسنده

  !خوش اومدین

آمـاده شـده    نـد سـطحی     من بر روي فروش مـستقیم و طرحهـاي چ          سال تحقیقات    3کتاب حاضر در پی     

با وجود تمـام  . ترین مسائل پیرامون نتورك مارکتینگ مطرح شود است و سعی بر آن بوده تا در آن مهم      

ام، باز هم کار خـود را عـاري از    انجام دادهکه در راستاي تکمیل و تطبیق مطالب با منابع معتبر  تالشهایی  

  :ات شما عزیزان هستم و صمیمانه آماده دریافت نظرات و انتقادندانستهخطا 

net.edu84@info  

اند، بـاالخص مـدیریت محتـرم         فرصت را مغتنم شمرده و از تمامی عزیزانی که مرا در این راه یاري داده              

، کـه  جنـاب آقـاي مهـدي کریمـی    ام،  آوران موج نو، دوست عزیز و گرامـی        گروه آموزشی پیام  

  .آورم ی و تصحیح متن اولیه را به دوش کشیدند، کمال تشکر را به عمل میزحمت بازخوان

  .با آرزوي موفقیت روزافزون شما در تمام مراحل زندگی

  زاده  بهروز مهندس
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  موقعیت استثنائی: فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

  .پول همه چیز نیست ولی ازنظر اهمیت هم رده ي اکسیژن است

»زیگ زیگلر«
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 .میشـو  مـی  شـوکه  گـر یی د بـا شـرکت  کـردیم   میکار آن که دری ادغام شرکت  خبر خوابی نسبتاً آرام، با    بعداز

شرکتی  قراردادمان با  ... . افته است و  یکاهش   زیگر ن یاري د یحقوق بس  اند و  کارمندان اخراج شده   اري از یبس

کاهش سطح حقوق  طی چونیشرا با قراردادها د بعضی یفقط تمد  و رسد ان می یم به پا  یکرد که در آن کار می    

  هـزار  200 تـا    150 حـداقل  تومـان اسـت کـه       هزار 400تا   300انه  یماه سقف درآمد ما،   ... . ممکن است و  

به مسافرتی دلخـواه     دیا که نتوانسته  ) شتریا حتی ب  ی( سال است  ک ی ... . رود و  تومان آن براي اجاره خانه می     

ن دوستان خود   یک تر ینزد دنیفرصتی براي د   ... . ماند و  براي پس انداز نمی    زي از حقوقتان  یچون چ  دیبرو

 دیادي براي خریز ارینه بسیهز . ... ست ویکار نر د وگرنه حقوقی دیکار خود حاضر باش د سرِ ید چون با  یندار

 د و یاز کار کردن با همکاران فعلی خود ناراضی هـست          ... . ولی ت چندانی ندارد  یفیک که دیکن ی صرف می  یکاال

ول به تحصیل هستید و مشغ... .  اما دیکارکن گريیکس درا ه یل خودید با دوست دوران تحص    یده ح می یترج

اصـالً شـاید ازکارتـان و تمـام         ... . گردیـد و    هـاي تحـصیالتتان مـی       به دنبال راهی مناسب جهت تأمین هزینـه       

... . خواهید و همکارانتان راضی هستید اماراهی مناسب براي درآمدي اضافی جهت خرید یک منزل جدید می    

و شاید تنها   ... . و اید  یکنواختی شغلتان خسته شده   شاید هم از کار کردن در یک محدوده زمانی خاص و نیز             

  ... .ارتباط بیشتر با مردم وگردید راهی است براي برقراري  چیزي که به دنبال آن می

آیـا  ). و احتماالً پیش آمده باشـد     (تمامی این جمالت، مسایلی  هستند که شاید براي هر یک از ما پیش بیاید                

مان   تمام این مسایل داشت؟ آیا راهی براي تأمین امنیت مالی ما و خانواده            واقعاً می توان امیدي به حل شدن        

تـوانیم در کنـار    توان کاري کرد که در آن اختیار زمان خود را به دست گرفـت؟ آیـا مـی         وجود دارد؟ آیا می   

تی کسانی که دوستشان داریم، کار کنیم؟ آیا امکان خرید کاالیی با کیفیت بسیار بهتـر نـسبت بـه بـازار سـن                      

  ... .وجود دارد؟ آیا،آیا و باز هم آیا؟ 

اما چه راهی؟ طبیعتـاً راهـی بـراي تـأمین آزادي مـالی، ذهنـی و                 .  بله : ها خیلی ساده است    آیاپاسخ تمام این    

هیچگونه  نگرانی در مورد هیچ یک از مخـارج زنـدگی وجـود نـدارد، هـر وقـت کـه                      . خواهیم  زمانی خود می  

 هم که بخواهیم تفریح؛ اصالً اگر با کسانی که دوستشان داریم، کـار کنـیم و      کنیم و هر وقت     بخواهیم کار می  

درآمد خوبی هم داشته باشیم، تفاوت این کار با تفریح چیست؟ بله؛ موقعیتهایی وجـود دارد کـه بـه مـا ایـن         
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تولیدکننده کننده مصرف  جزءتوزیع کننده دار مغازه  توزیع کننده عمده

تولیدکننده کننده مصرف  .کننده هم باشد تواند مصرف ه مستقیم که خود میفروشند

 امـا ایـن  . آزاديبـراي : ترین نعمتی که به انـسان داده شـده اسـت، بجنگـیم     دهد تا براي بزرگ   فرصت را می  

  دهد؟ موقعیت چیست؟ کجاست؟ آیا حقیقی است؟ آیا واقعاً جواب می

 که همیشه کنار ما بـوده  صنعت مولتی بیلیون دالري نتورك مارکتینگیکی از این موقعیتها چیزي نیست جز  

حـال  .  سال جواب خود را هم به تولیدکننده و هم به مصرف کننده پـس داده اسـت          70و در طول نزدیک به      

   این صنعت چیست؟باید دید خود

به شکل زیر دقـت  Direct Selling). (اي است از فروش مستقیم  مجموعه در حقیقت نتورك مارکتینگ زیر

   :کنید

 

  

همـان طـور کـه مالحظـه     . باشـد  این طرح نشان دهنده روند توزیع کاال یا خدمات در سیستم توزیع سنتی می       

. شود  ه، تولید شده و به توزیع کننده عمده فروخته می         توسط تولیدکنند ) کاال یا خدمات  (فرمایید، محصول     می

به توزیـع  . ) که در آن سود خود را محسوب کرده است( توزیع کننده عمده نیز محصول را با قیمتی انتخابی          

توزیع کننده جزء نیز مبلغی را به عنوان سود خود به محصول افزوده وآن را به مغازه          . فروشد  کننده جزء می  

واکثریت تشکیل دهنـده ایـن زنجیـره یعنـی مـصرف کننـدگان هـم محـصول را از مغـازه دار            ها می فرستد    

  .این روش مدتها استفاده شده و خواهد شد و طرفداران خاص خود را دارد. کنند خریداري می

کنـد و     اما روش فروش مستقیم، مسیر رسیدن محصول از تولیدکننده به مصرف کننده را بسیار کوتاهتر مـی                

  :هاي روش پیشین، به مواردي چون کیفیت محصوالت، بهاي بیشتري می دهد زینه واسطهبا حذف ه

 

  

فـروش   ): Direct Selling Association: انجمن فـروش مـستقیم   ( DSAپس به طور خالصه و به نقل از 

یعنی مغازه هـا   مستقیم عبارتست از فروش محصوالت یا خدمات مصرفی خارج از مکان ثابت خرده فروشی      

  . فروشگاههاو
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    بندي فروش مستقیم  از منظر نحوه فروش تقسیم

o                  فروش فرد به فردPerson To Person Selling

o                                                       طرح مهمانیParty Plan  

اي معتقدنـد کـه       عـده . سـت ترین نـوع فـروش ا       در مورد فروش فرد به فرد باید گفت که در حقیقت قدیمی           

 بودنـد کـه لـوازم، چـاي و مـرهم هـاي       18پیشگامان این سبک از فروش، همان دوره گردهاي اواسط قـرن    

اما با تحوالت بوجود آمده در مسیرهاي ارتباطی، نقش این دوره گردهـا هـر               . فروختند  دارویی عجیب را می   

.  فروشـی زدنـد   روشـگاههاي کوچـک خـرده   روزکمرنگ تر شد تا جایی که تقریباً همگی دست به تأسیس ف      

  . )شود هم یاد می) Door To Door Selling(بعضاً از این روش دوره گردها با نام فروش خانه به خانه (

اما این تغییرات باعث حذف این  روش فروش نشد چرا که عوض شدن ساختار فروش مستقیم به بقـاي آن             

ی اشاره کرد که براي برخی فروشگاهها این کـار را انجـام مـی             ازجمله می توان به ظهور فروشندگان     . انجامید

این افراد به نوبه خود زمینه ظهور تدریجی نخـستین شـرکتهاي تخصـصی فـروش مـستقیم را فـراهم         . دادند

این شرکتها بودند که براي اولین بار به توزیع کنندگان خود اجازه دادنـد تـا از فروشـهاي حاصـل از                      . کردند

مستقیماً به شرکت معرفی می کردند، درصدي را بـه عنـوان پـاداش دریافـت کننـد و ایـن                     تالش افرادي که    

  ).Single Level(یعنی اولین طرح هاي تک سطحی

  یکـی از نماینـدگان       - زنـان خانـه دارهـستند      1که تقریباً می توان گفت خریـداران درجـه          -در طرح مهمانی  

بـا زنـی خانـه دار مـوافقتی حاصـل       ) Party Planدر اینجا یک شرکت (مستقل یک شرکت فروش مستقیم 

. کند تا آن زن در منزل خود یک مهمانی برگزار نموده و دوستان و نزدیکان خود  را بـه آن دعـوت کنـد        می

در پایـان و  . پـردازد  در میان مهمانی، نماینده مستقل شرکت به معرفی محصوالت مختلف شـرکت خـود مـی         

اي از محـصوالت و یـا       کت درصدي از فروش مهمـانی و یـا بـسته          پس از تحویل محصوالت به خریداران، شر      

  . دهد را به عنوان پاداش به زن میزبان می...  تخفیفهاي قابل توجه براي خرید محصوالت مورد نیاز و

در اواخـر سـال   . بعد از طرح مهمانی به بزرگترین بخش فروش مستقیم یعنی نتورك مارکتینگ می رسـیم       

ــارل رنبــــرگ رئــــیس 1941  کــــه بــــه فــــروش محــــصوالت شــــرکت   Nutriliteشــــرکت، کــ
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مدیر

نماینده فروش نماینده فروش نماینده فروش

مدیرتک سطحی

نماینده فروش نماینده فروش مدیر

مدیر نماینده فروش نماینده فروش

نماینده فروش نماینده فروش نماینده فروش

چند سطحی

نتـورك مارکتینـگ   ) درآمدزایی(پرداخت، اولین طرح پاداش می) California Vitamin(ویتامین کالیفرنیا

 الیـه اي  3 را از طریق این طـرح  Nutrilite XXاین شرکت محصولی به نام . را ابداع نمود و به کار گرفت

 در اسـتفاده از طـرح هـاي         Nutriliteاهی برنقش بدعت گذارانـه        به فروش می رساندکه همین طرح راگو      

دانند و دقیقاً تفاوت عمده بین روشهاي مختلف فروش مـستقیم، اسـتفاده آنهـاازطرح هـاي                   چندسطحی می 

شـود تـا سـازمانی از اعـضاء مـستقل             پاداش مختلف است که درنتورك مارکتینگ به شـما اجـازه داده  مـی              

  . گردد   کل آنها، درصدي به عنوان پاداش به شما پرداخت میشرکت بسازیدکه ازفروشهاي

پس باید گفت نتورك مارکتینگ در واقع یک طرح چند سـطحی اسـتثنائی بـراي کـسب درآمـد از طریـق                        

شود کـه     ها کم می    هاي مذکور، بخشی از هزینه      به این ترتیب که در اثر حذف واسطه       . فروش مستقیم است  

  .  کند نمایندگان مستقلش تقسیم میشرکت این سود را بین خود و 

  انواع طرح هاي پاداش در فروش مستقیم

oطرح هاي تک سطحی            Single Level

o                طرح هاي چندسطحیMulti Level

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

جـی ون   و ریـچ دِووس  گذاران اولین شرکت نتورك مارکتینگ دنیا یعنـی           ، بنیان Nutriliteاز بطن شرکت    

 را بـه عنـوان اولـین شـرکت رسـمی نتـورك       Amway شـرکت  1959ایـن دو در سـال      .  متولد شدند  ندلا
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اولین محصولی که این شرکت ارائه کرد، یک پـاك کننـده چنـدکاره بانـام                . مارکتینگ دنیا تأسیس نمودند   

L.O.C دید  هزار دالر تجاوز کرد و محصول ج  500 فروش سالیانه این شرکت از مرز        1961در سال   .  بود

SA8نیز در همین سال وارد بازار شد .  

 میلیـون دالر    100در این دهه حجم فـروش بـه مبلـغ           .  بود Amway آغاز اتفاقات بزرگی براي      1970دهه  

 اقامه دعوي کرد و رسـیدگی       Amwayعلیه) FTC(، کمیسیون تجارت فدرال آمریکا      1974در سال   . رسید

در ایـن   .  خاتمـه یافـت    Amway با پیروزي    1979سال   آغاز شد که سرانجام در       Amwayبه پرونده قطور    

 FTC  فرصت تجاري خود را به عنوان یک موقعیت سالم و قانونی به همگـان اثبـات نمـود و        Amwayسال  

 همچنان به رشد خود ادامـه داد بطوریکـه    Amway.نیز قوانینی جامع در مورد نتورك مارکتینگ وضع کرد

 بـراي تطـابق بـا ابـزار جدیـد و      Amway.  میلیـارد دالر رسـید  5 ، میزان فروش این شـرکت بـه     90در دهه   

در .  به جهانیان معرفی نمـود   1999 در اواخر سال     Quixtarقدرتمند اینترنت، خواهر اینترنتی خود را با نام         

  بوجود آمد کـه سرپرسـتی آن را فرزنـدان ریـچ و جـی بـه عهـده                     Alticor شرکتی مادر به نام      2000سال  

  . تحت رهبري و نام این شرکت به کار خود ادامه دادند Quixtarو Amwayگرفتند و 
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

2000

2001

2002

2003

2004

2005

  DSAآمارهاي 

 منتشر شده اسـت، نـشانگر وضـعیت اسـتثنائی فـروش مـستقیم و البتـه نتـورك            DSAآمار زیر که توسط     

  ) : است2005این آمار مربوط به سال (باشد  مارکتینگ در ایاالت متحده می

 حجم فروش

  سال  )بیلیون دالر(حجم فروش 

57/25  2000  

69/26  2001  

69/28  2002  

55/29  2003  

73/29  2004  

47/30  2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 پیوسـته در حـال افـزایش    Direct Sellingکنید، حجم محصوالت به فـروش رفتـه از طریـق     همانطورکه مشاهده می

ان بـه خریـد از     ي تغییر الگوهاي خرید مصرف کنندگان آمریکـایی و گـ         است که این مهم نشان دهنده      رایش شـدید آـن

توان یکی از مهمترین دالیل این گرایش را کیفیت  باالتر محصوالت عرضه شده              شرکتهاي فروش مستقیم است که می     

غافـل  %) 85بـیش از    (همچنین نباید از میزان عالقه آمریکاییها به کسب درآمد از منـزل             . دانست از طریق فروش مستقیم   
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0
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دهنـد تـا در منـزل روي مبـل نشـسته و مایحتـاج خـود  را تـأمین                   است که آنها ترجیح می     شد که خود بیانگر این مطلب     

  .نمایند تا براي خرید از سوپرمارکتها، از منزل خارج شوند

   تعداد افراد فعال

  سال  )میلیون نفر(تعداد افراد فعال 

11  2000  

2/12  2001  

13  2002  

3/13  2003  

6/13  2004  

1/14  2005  

  

  .کند  روز به روز جاي خود را بیش از پیش در بین آمریکاییها باز میاین صنعت
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   2005نوع محصوالت به فروش رفته درسال 

  نوع محصول  ازحجم فروش% 

ــصی   6/33 ــشی،  ( محــصوالت شخ ــوازم آرای ــد ل مانن

  ...)جواهرات، مراقبت از پوست و

ماننـد  (محصوالت خـانوادگی و لـوازم خـانگی           8/26

  ... ) بهداشتی، لوازم آشپزي ومحصوالت

مانند مکمل هـاي غـذایی،      (محصوالت سالمتی     1/19

  ... )هاي وزن و کنترل کننده

  دیگر محصوالت/ خدمات   5/15

ماننـد کتـاب، نوارهـاي    (محصوالت تفریحـی ـ آموزشـی      5

  ... )ویدئویی، اسباب بازي و

کیفیت باالي چنین . شود به محصوالت شخصی مربوط می در بین انواع محصوالت به فروش رفته، بیشترین حجم فروش            

  2004البته اگر به میزان فـروش محـصوالت سـالمتی در سـال           . باشد  محصوالتی در این روش دلیل اصلی این موضوع می        

 خواهیم دید که شاید بتوان گفت دلیـل اصـلی ایـن    2005 درصدي در آن را در سال 3نگاهی بیاندازیم؛ رشدي    %) 1/16(

  .هاي وزن وجه روز افزون افراد به مسأله ي سالمتی باشد بخصوص توجه به مکملهاي غذایی وکنترل کنندهرشد، ت

  درصد فروش با توجه به محل فروش

ــروش از راه دور   Remoteفـ

Selling  

7/26%  

فروش رو در رو

Face To Face Selling
3/73%  

  %9/64منزل         %7/14تلفن    

شـاپها          ي موقت مانند کـافی    محلها  %7/11اینترنت    

1/4%  

دیگر روشهاي فـروش از راه دور          

3/0%  

  %8/3محل کار       

  %5/0دیگر اماکن       

 

ه ایـن صـنعت                 درصد باالي فروش در منزل نشان دهنده یکی از اصلی ترین دالیل گرایش زنان خانـه دار وکـالً خانمهـا ـب

کاري کـه خیلـی سـاده در منـزل     ).اي هر دو جنس را هم درنظر داشته باشیدالبته مواردي چون سوددهی یکسان بر( است  
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خانمھا;  
82.20%

آقایان;  
17.80%

امـا آمـار بـاالي فروشـهاي راه دور نـشان      . هم قابل انجام است، طبیعتاً زنان خانه دار را به شدت مجـذوب خـود مـی کنـد      

ق دادن خـود بـا   ي نقش روبه رشد تکنولوژي در این صنعت و نیز قدرت فروش مستقیم و نتورك مارکتینگ در وف      دهنده

  .باشد تکنولوژي هاي جدیدي چون اینترنت می

   )درآمدزایی(ساختار پاداش دهی  

 

 

 

 

 

  

  رده هاي سنی فعال 

                               

  ...        توان                            در هر سنی می

 

 

   جنسیت افراد فعال

  

                    

 

                             

چند سطحی 

Multi 
Level

  تک سطحی

Single 
Level

  گروه

  ها شرکت  4/7%  6/92%

حجم   6/96%4/3%

  فروش

  افراد فعال2/97%8/2%

  رده سنی  درصد

23%  34- 18  

54%  54- 35  

14%  64- 55  

8%   65+  
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87.30%

12.70%

پاره وقت

تمام وقت

   سطح تحصیالت

 

  ...توان                      با هر تحصیالتی می

 

 

  میزان ساعت کاري

 

 

 

 

 

 

 

  . ساعت در هفته می باشد30منظور از تمام وقت، بیش از *

  برخی اصطالحات رایج در نتورك مارکتینگ 

ن دارد شما را با هر یـک از عنـاوین زیـر             آیید، امکا    وقتی به عضویت یک شرکت نتورك مارکتینگ در می         -

  :خطاب قرار دهند

Independent Representative (IR):نماینده مستقل

Associate :همکار

Distributor : توزیع کننده

Independent Business Owner (IBO) : مالک کسب وکار مستقل

  سطح تحصیالت  درصد

  دیپلم یاکمتر   24%

  دانشجو 32%

  )کارشناسی(انسلیس 35%

  باالتر از لیسانس 8%
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B.C

      

                  

  )Business Center = B.C(مرکز درآمد 

شـودکه در طـرح پـاداش     رك مارکتینگ به شـما یـک مرکـز درآمـد داده مـی           با عضویت در یک شرکت نتو     

توانید کمیسیونهاي حاصل از فروش خود وسـازمانتان را بـه وسـیله آن           شناسند و می    شرکت شما را با آن می     

 زیر مجموعه شـما  .Dist یاIBO یا IRمنظور از سازمان، تمام افرادي است که به عنوان یک    . دریافت نمایید 

براي درك بهتر مفهوم سازمان، خود را مالـک یـک مجتمـع تجـاري فـرض کنیـد کـه                . پیوندند  ت می به شرک 

فروشگاههاي زیادي درآن قرار دارد با این تفاوت که تمـامی فروشـگاهها بـه طـور مـستقل توسـط مالکـانی               

کانشان، شـما  با وجود این استقالل و عدم ریاست شما بر هیچ یک از فروشگاهها و مال          . شوند  مستقل اداره می  

هرچـه فـروش   . در نتـورك مارکتینـگ هـم  دقیقـاً  همینطـور اسـت             . آوریـد   بابت کار آنها سودي بدست می     

سـود شـما   ) اعـم از خریـدهاي شخـصی و فـروش بـه دیگـران           (بیشتري توسط سازمان  شما صـورت گیـرد          

  .بیشترخواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

  

  ) Downline(و زیر مجموعه ) Upline(باالسري 

لفـظ باالسـري بـه تمـام کـسانی کـه در       . روند مه، پرکاربردترین کلمات در این صنعت به شمار می     این دو کل  

شودکه کار اصـلی آنهـا انتقـال آموزشـهاي ایـن              طرح پاداش شرکت مستقیماً باالتر از شما هستند، اطالق می         

بـا  .  سـوي موفقیـت    باشد و نیز حمایت از شما در مسیر حرکت بـه            تجارت به شما و سایر افراد سازمانتان می       

امـا  . کنیـد  این وجود میزان تأثیرآنها روي موفقیـت شـما انـدك اسـت و نقـش اصـلی را خـود شـما ایفـا مـی                         

سازمان
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B.C

سطح اول

سطح دوم

بـه ایـن تجـارت    ) درحقیقت زیـر دسـت شـما   (زیرمجموعه به تمام کسانی گفته می شود که در سازمان شما            

 مارکتینگ تجارتی  وش کرد که نتوركاما نباید فرام. پیوندند و شما مسئول آموزش و حمایت آنها هستید  می

  .مستقل است وکسی رئیس دیگري نیست

   )درآمدزایی(طرح پاداش 

بـراي  . تواند روشی بـراي کـسب  درآمدباشـد          همان طور که گفتم، نتورك مارکتینگ براي مصرف کننده می         

ال در این پرداخت پاداشهایی که هر کسی ازفروش محصوالت در سازمان خود حاصل می کند، شرکتهاي فع             

برنـد کـه در آنهـا، بـسته بـه نـوع طـرح،         بـه کـار مـی     ) درآمـدزایی (صنعت طرح هایی بـا نـام طـرح پـاداش            

  .گردد اي به رهبر سازمان و هر یک از افراد مؤثر در فروش محصول، پرداخت می کمیسیونهاي تعیین شده

   )Level(سطح 

  .دبه جایگاه هر فرد در سازمان باالسري اش، سطح گفته می شو

  

  

  

  

 که براي حفظ نظم بهتر است هر باالسري فقط با افراد سطح اول خود، مستقیماً ارتبـاط کـاري                    آید  به نظر می  

ترین سطوح سـازمان هـم، ارتباطـات کـاري در درجـه اول بـه همـین صـورت برقـرار                        برقرار کند و تا پایین    

  )مگر در حاالت خاص.(شود

   )Depth(وعمق ) Width (عرض

عرض بـه حـداکثر     . گترین تفاوتهاي طرحهاي درآمدزایی مختلف، همین عرض و عمق آنها است          یکی از بزر  

 Frontاصطالحاًبه افراد سطح اول( افرادي گفته می شود که شما می توانید در اولین سطح خود داشته باشید 
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B.C

      

                  

عرض

عمق

line توانیـد    آنهـا، مـی  شود که شما بابت تالشهاي افـراد  اما عمق به حداکثرسطوحی گفته می.) شود  گفته می

  .پورسانت دریافت کنید

 

 

 

 

 

   

     

 

  

  

براي مثـال، شـکل بـاال       . نویسند  می) عرض× عمق(عرض و عمق یک طرح را به صورت حاصل ضربی از آنها             

  . می باشد23یک طرح 

ـ   ) مانند طرح باال (Matrix در بین انواع طرحهاي درآمدي، در طرحهاي         در . دعرض و عمـق هـر دو محدودن

، عـرض محـدود     Binaryدر  .  عرض نامحدود و عمـق محـدود اسـت         Breakaway و   Uni-Levelطرحهاي  

براي آگاهی کامل از انـواع طرحهـاي درآمـدي بـه فـصل سـوم مراجعـه                  . (و عمق نامحدود است   ) 2همیشه  (

  .)کنید
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   )Leg(شاخه 

قیقت شـروع یـک شـاخه جدیـد     کنید، در ح هر فردي که شما در سطح اول خود به طرح درآمدي معرفی می        

  .باشد می

 

 

 

 

 

 

 

 

  

حـضور دارنـد کـه خـود        ) رهبـر سـازمان   ( نفر در سطح اول فرد صاحب مرکز کسب درآمـد            4در این طرح،    

در حقیقت با کمک کردن به هر یک از افـراد  سـطح اول   .  شاخه کناري2 شاخه میانی و  2: اند   شاخه 4معرف  

 در وارد کـردن افـراد   2 و3بینید، در طرح باال همانطور که می. کنید هایتان را پی ریزي می   خود، یکی از شاخه   

هاي بیشتري از سوي  جدید و ساختن یک سازمان فروش از دو نفر دیگر ضعیفتر هستند و نیازمند راهنمایی              

ها نامحدود است و البتـه رمـز         تعداد شاخه  Uni-Level و Breakawayدرطرحهاي  . باشند  همکاران خود می  

  .هاي متعدد است این طرحها هم، داشتن شاخهموفقیت در 

  سیستم ارزش گذاري امتیازي

بـه  . هدف هر صنعتی ارائه کاال یا خدماتی خاص است و نتورك مارکتینگ هم از این قاعـده مـستثنی نیـست                    

ازاي هر محصولی که در یک سازمان نتورك مارکتینگ فروخته می شـود، مبلغـی خـاص و از پـیش تعریـف          

در . شـود  ، پرداخـت مـی  )چه مستقیم و چه غیـر مـستقیم   (انی که نقشی در فروش داشته اند        شده به تمام کس   

اقصی نقاط دنیا شرکتهاي نتورك مارکتینـگ بـسیاري هـستندکه بـراي پرداخـت پورسـانتهاي اعـضاخود، از                    

B.C

۴
  

٣
  

٢

            

١

شاخه



www.84edu.net                                                      نتورك مارکتینگ از نگاهی دیگر                                              

٢۵

در این سیستم به هر محصول بـا توجـه بـه قیمـت آن، ارزش                . گیرند  سیستم ارزش گذاري امتیازي بهره می     

کـه توسـط کـل سـازمان     (ها با توجه به مجمـوع ایـن امتیازهـا     شود و میزان پورسانت متیازي خاصی داده می   ا

کامالً طبیعی است که هرچه محصول گرانتر باشد، امتیـاز آن نیـز بیـشتر      . گردد  محاسبه می .) حاصل می شود  

امـا مزیـت دیگـر      . دشـو   این سیستم خود باعث تشویق اعضا براي فروش محصوالت مختلف می          . خواهد بود 

توانـد بـا اختـصاص     این سیستم این است که اگر یک شرکت قصد فروش محصولی خاص را داشته باشد، می           

  .امتیاز باال، اعضا خود را به فروش آن محصول ترغیب کند

  :دهد نمونه اي از این سیستم را نشان می) که کامالً فرضی است(این جدول 

 

همانطورکه گفتم، میزان پورسانت شـما را مجمـوع امتیازهـاي بـه             

کند؛ پـس هرچـه       فروش رفته توسط شما و سازمانتان مشخص می       

 خــود را قــوي تــر و Front lineهــاي ســازمان خــود یعنــی  پایــه

تر بسازید، پورسانت دریـافتی شـما هـم افـزایش خواهـد               اي  حرفه

  .یافت

   دهی) کمیسیون( نوع پورسانت

قسمتی از طرحهاي درآمدي که زمینه گیج شدن افراد تازه وارد به این صنعت و نیز افرادي که بـراي اولـین                

 بـراي   Uni-Level و   Breakaway  ،Matrix طـرح    3. شـوند را فـراهم مـی کنـد          بار با این صنعت آشـنامی     

بـه  . کننـد  پورسـانت پرداخـت مـی   سطوح مختلف سازمان، درصدهاي متفاوتی از فروش هریک را به عنـوان            

  :ي بعد دقت کنید شکل صفحه

  محصول  )دالر(قیمت  امتیاز

8  50  A

15  100  B

23  300  C
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B.C

      

                

  ي متفاوتکمیسیونها

  %20: سطح اول

  

% 14: سطح دوم

  

  

  

  

  

  

و % 14، سـطح دوم  %20بینیـد، بـراي سـطح اول     می) کمیسیونهاي متفاوت (در حالتی که در سمت چپ شکل      

شود که تسلط بر ایـن   از سود حجم امتیازهاي به فروش رفته به عنوان پورسانت پرداخت می  % 8سطح سوم   

بـراي تمـام   ) کمیسیونهاي یکـسان (اما در سمت راست شکل      . باشد   در نگاه اول کمی دشوار می      اعداد و ارقام  

از این حالت پرداخت پورسـانت فقـط   . سطوح، درصدي یکسان به عنوان پورسانت درنظرگرفت هشده است   

  .شود  استفاده میBinaryدر طرحهاي 

   )Rank(انواع مراتب 

هـاي مختلفـی      از پیوستن به یک شرکت نتـورك مارکتینـگ بـا نـام            همانطور که پیشتر اشاره شد، شما در آغ       

بـا رشـد سـازمان    . ي مـدیران شـرکت متفـاوت اسـت     گیرید که این عناوین بـسته بـه سـلیقه      خطاب قرار می  

فروشتان و دستیابی به حجم خاصی از فروش، شـرکت بـسته بـه طـرح پـاداش خـود بـه شـما اجـازه ارتقـاء                       

  .می دهد) درجه(مرتبه

هـایی از  ایـن    در زیـر نمونـه  . برنـد  ختلف براي درجات مختلف خود، نامهایی متفاوت بـه کـارمی         شرکتهاي م 

  :بینید عناوین را می

-Associate

-Direct

-Senior Direct

-Executive

  یکساني کمیسیونها

10%  

  

10 %

.)شوند تمام این مقادیر فرضی هستند و مربوط به هیچ شرکت خاصی نمی(
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-Leader

-Director, Bronze Director, Silver Director

-President

ارتقـاء  . شـود  گفتـه مـی  Stair Step تقاء درجه وجود دارد، اصطالحاً به طرحهاي پاداشی که در آنها امکان ار

ترها، جوایزي هم براي کسی که به آن درجـه رسـیده اسـت، بـه همـراه دارد                  درجه عالوه بر معرفی باتجربه    

  .البته عالوه بر درآمد بیشتر

رد کـه   بعضاً دیده شده است که امکان خریداري درجات مختلف از سوي فرد وجود دارد امـا بایـد توجـه کـ                     

  .نباید تمام درجات این خاصیت را داشته باشند

Personal Volume (PV)   

گیرد چه براي مـصرف شخـصی          است که از شرکت صورت می      خرید شخصی حجم شخصی، که منظور حجم      

  .چه براي خرده فروشی

 Personal Group Volume(PGV)  

 فروشی یا مصرف شخـصی انجـام         است که براي خرده    کل خرید سازمان شما   حجم گروه شخصی، که منظور    

  .شده است
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WFDSAآمارهاي 

با توجه به اینکـه آمریکـا مهـد    . باشد همانطور که اشاره کردم، تمام اعداد و ارقام مربوط به ایاالت متحده می           

امـا در ایـن   . باشد، ترجیح دادم آمار مربوط به این کشور را ذکر کنم          می) MLM یا   NM(نتورك مارکتینگ   

ــاي فــــروش  قــــسمت مــــی خــــواه م آمــــاري از ســــایت رســــمی فدراســــیون جهــــانی انجمــــن هــ

  :باشد  می2006نقل کنم که مربوط به دسامبر سال) ORG.WFDSA.WWW(مستقیم

  روشی در تمام دنیاحجم خرده ف

 

 

 

 

  تعداد افراد شاغل در سرتاسر دنیا

  

  

  

  

متأسفانه به دلیل عدم وجود نهـادي رسـمی درکـشور در زمینـه نتـورك مارکتینـگ، آمـاري دقیـق از چنـین                   

 میلیون نفر در طرحهـایی  1می حاکی از فعالیت حدود  باشد؛ اما آمارهاي غیر رس      فعالیتهایی در دسترس نمی   

داننـد غافـل از اینکـه بـسیاري از آنهـا طرحهـایی مـشکوك بـه شـمار                     است که خود را نتورك مارکتینگ می      

  .روند می

حجم فروش                                     

  )میلیارد دالر(

  سال

355/99  2004  

6/102  2005  

تعداد افراد شاغل    

  )میلیون نفر(

  سال

22/54  2004  

59/58  2005  
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  نکاتی چند پیرامون نتورك مارکتینگ : فصل دوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

رآن بر اساس کمـک بـه      شد اگر حرفه اي وجود داشت که پیشرفت و ارتقاء د            چه می 

»جان میلتون فاگ   «                                                        دیگران بنا شده بود؟        
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درآمد
خطي

درآمد بر حسب زمان

  نوع درآمد در نتورك مارکتینگ 

  : ع درآمد وجود دارد نو2اساساً می توان گفت 

oدرآمد خطی

o     درآمد مستمر یا رسوبی

گیرد به این معنی که شما هر چقدر وقـت   معامله اي بین زمان و پول صورت می      ) درآمد خطی (در حالت اول    

البتـه  . (بگذارید همان قدر هم درآمد خواهید داشت و هر ساعت از وقت شما ارزش خاصـی خواهـد داشـت                   

توان انتظار داشـت کـه ارزش یـک           ت و مرتبه اجتماعی این ارزش متغیراست مثالً نمی        بسته به سطح تحصیال   

ساعت از وقت یک پزشک با یک ساعت از وقت یک پرستار برابر باشـد هرچنـد  کـه هـر دو آنهـا، وظیفـه                            

کـه  تمامی افـرادي  .) کنند خاص خود را انجام داده و نقش خاص خود را در سازمانی به نام بیمارستان ایفا می             

و نیز افرادي که رئیس خـود یـا اصـطالحاً خـویش          ... ) مانند کارگران،کارمندان و  (کنند    براي دیگران کار می   

ایـن گونـه    ... ) مانند مغازه داران و پزشکان، وکال، مهندسـین در هـر صـورتی کـه کـار کننـد و                   (فرما هستند   

رف معامله یعنی زمـان خـود را فـراهم    این درآمد تا زمانی وجود دارد که شما بتوانید یک ط          . درآمدي دارند 

اگر روزي به هر دلیلی قادر به فروش زمان خود نباشـید، درآمـدي هـم نخواهیـد                  . کنید و به دالل آن بدهید     

  .داشت

  

  

  

بینید، بین زمان و درآمد شـما رابطـه اي مـستقیم وجـود دارد و اگـر درآمـد          همان طور که در این نمودار می      

زمان بیشتر براي کـار یعنـی زمـان         . ید زمان بیشتري هم به کارتان اختصاص دهید       بیشتر بخواهید، طبیعتاً با   

  ... .کمتر براي خانواده، تفریح و

 آره، اومدیم کاري » .اومد ابروشو درست کنه، زد چشمشو کور کرد    «: گوید  ضرب المثل معروفی است که می     

  !!!!!!ر کنار هم باشیمبکنیم براي رفاه بیشتر خانواده ولی باعث شدیم که کمتر بتونیم د
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دهد، نه تنها در زمان انجـام آن     در این حالت شخص براي کاري که انجام می        ): درآمد رسوبی (اما حالت دوم    

  :شود درآمد رسوبی خود به دو بخش تقسیم می. کند که بعد از دست کشیدن ازآن هم، کسب درآمد می

درآمد اهرمی. 1

  درآمد مانده. 2

، شـما  ) کننـد  شبکه اي از افراد که براي شما کار می(ال آن شبکه سازي است در درآمد اهرمی که بهترین مث     

مـثالً در حـالتی کـه دسـت بـه      . کنیـد  با استفاده از انرژي دیگران، در کنار انرژي خودتان، کسب درآمـد مـی       

شما با ساختن شبکه اي از افـراد، تجـارت          . زنید، از چنین درآمدي برخوردار خواهید بود        تأسیس شرکت می  

تـوان بـراي مثـال در مـورد یـک             درآمد مانده را می   . دارید  خود را حتی در عدم حضور خودتان فعال نگه می         

  .کند در حالی که تنها یک بار نوشته است او از هر چاپ کتاب خود درصدي دریافت می. نویسنده دید

پول اهـرم درآمـدزایی        که جایی. گذاري هاي گوناگون دید     اما تلفیقی از این دو درآمد را می توان درسرمایه         

  .نماید گذار براي وي سودآوري می شود و بدون حضور سرمایه می

  گیرد؟ حال به نظر شما نوع درآمد در نتورك مارکتینگ در کدام دسته جاي می

  .اهرمی ماندهحدس زدن آن خیلی ساده است، دسته درآمدهاي مستمر و تلفیقی از دو شاخه آن یعنی درآمد 

البتـه  . داریـد  ن شبکه اي از افراد، تجارت خود را حتی در عدم حضور خودتان فعال نگـه مـی     شما هم با ساخت   

این نکته را نباید فراموش کرد که در نتورك مارکتینگ همه مشغول ساختن سـازمان فـروش خـود هـستند                     

اما بـراي سـاختن ایـن شـبکه در ابتـدا بایـد زمـان                ). بر خالف یک شرکت   (وهیچ کس رئیس دیگري نیست      

یادي صرف کرد تا اصول کار را فراگرفت وحتی شاید درآمد درآن برهه از زمان کـم باشـد امـا باگذشـت                       ز

شود و درآمد شما بیشتر تا رسـیدن بـه          تان، میزان زمانی که باید اختصاص دهید کمتر می          زمان و رشد شبکه   

رده ایدکـه در عـدم    مرحله اي که دیگر نیازي به حضور شما نیست چون در شبکه خود راهبرانـی تربیـت کـ                  

در این حالت شما بازنشـست  . پردازند حضور شما به رهبري سازمان خود و در نتیجه بخشی از شبکه شما می   

حـال  . پردازیـد  شوید و فارغ از هرگونه نگرانی در مورد مخارج زندگی به کارهاي مـورد عالقـه خـود مـی              می
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ان بازنشستگی شما زودتر فرا می رسد البتـه در          تربسازید در نتیجه زم     هاي سازمان خود را محکم      هرچه پایه 

  .تر، زمان بیشتري باید اختصاص دهید نظر داشته باشید که براي ساختن پایه هاي محکم

رشد تصاعدي 

رودکه پتانسیل خـارق العـاده اي بـه آن            این فاکتور یکی از جالب ترین ویژگی هاي این تجارت به شمار می            

 مـاه اول کـاري      2کنیم شما در طـول        فرض می : د به مثال زیر توجه کنید     براي ملموس شدن این رش    . دهد  می

 نفـره داریـد کـه بـه فـروش محـصوالت           5 نفر، یـک تـیم     4حاال با این  . کنید   نفر را به طرح معرفی می      4خود  

در )  نفر16مجموعاً(کنند   نفر را به طرح معرفی می4 نفر نیز4 ماه بعدي هر یک از آن   2در طول   . پردازد  می

 نفردیگر را معرفـی     4 نفر،   16 ماه بعد، هر یک از آن        2اما در طول    . شود   نفره تشکیل می   21ه یک تیم  نتیج

 2 نفر هـم در    64حاال این   .   نفر افزایش خواهد یافت     84و تعداد افراد تیم شما به       )  نفر 16مجموعاً(کنند    می

  و)  نفر256جمعاً(کنند   نفر دیگر را به طرح معرفی می4ماه بعد، هر یک 

 نفـر بـه تـیم اضـافه         1024 ماه بعدي بـه همـین ترتیـب          2در.  نفر خواهد رسید   341تعداد افراد سازمان به     

 نفر بـه  4096افتد و ماه بعدي می 2همین اتفاق هم در     .  نفره شما خواهد بود    1364شود که ثمره آن تیم        می

 بـه فـروش محـصوالت     نفر در یک سازمان خواهد بودکـه همگـی       5461شودکه نتیجه آن    تیم شما اضافه می   

 در طـول دوره پرداخـت شـرکت    دلخـواه منظور از فروش در نتورك مارکتینـگ، حجـم خریـد    . (مشغول اند 

د و بخـشی دیگـر را بـه     یـ کن   ماه که احتماالً بخشی از آن را خود فرد مـصرف مـی             1دالر در   100باشد مثالً   می

  ).فروشد ه دیگران میقیمت خرده فروشی که در آن سودي براي توزیع کننده وجود دارد، ب

 سال به طول انجامید اما فراموش نکنیـد کـه مهـم حجـم فـروش                 1در این مثال تشکیل سازمانی با این ابعاد         

 نفره با درآمد فردي با یـک سـازمان   10است نه تعداد افراد سازمان مثالً شاید درآمد فردي از یک سازمان  

  . نفره برابر باشد50

  :ل صفحه بعد دقت کنیدبراي درك رشد تصاعدي، به جدو
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.  روزه را در نظر بگیرید30یک ماه . یک مثال بسیار جالب دیگر براي نشان دادن رشد تصاعدي وجود دارد         

  : برابرکنید2وز آن را  تومان کنار بگذارید و هر ر1روز اول 

حـاال بجـاي هـر    .  تومان بـود 127تمام این مبلغ از یک تومان شروع شد و مجموع درآمد در هفته اول برابر            

  .   تومان، یک نفرکنار بگذارید1ماه و به جاي هر 1روز، یک مدت زمان خاص مثالً 

     

  .کم استهمانطور که در این دو مثال دیدید، میزان رشد و درآمد در ابتدا 

  

اگر رشد به همین ترتیب ادامه پیـدا کنـد، طـولی نخواهـد           : آید  اما باتوجه به این مثالها، قطعاً سؤالی پیش می        

شـوند و اصـطالحاً طرحهـاي نتـورك مارکتینـگ اشـباع               کشید که تمام انسانهاي دنیـا وارد ایـن تجـارت مـی            

  ! ! !شوند؟  می

مام این محاسبات روي کاغذ انجام شدند و مـا اعـداد را تغییـر            اول اینکه ت  :  نکته را ذکر کرد    2در پاسخ باید    

همیشه : باید گفت. کنیم دادیم اما در نتورك مارکتینگ با اعداد و ارقام سر وکار نداریم بلکه با آدمها کار می            

ان خود  نفر را، وارد سازم   4گونه نیست که در هر ماه حتماً و حتماً همه بتوانند تعداد افراد مشخصی، مثالً                  این

  روز  مبلغ

1  1  

22  

...  ...  

32  6  

...  ...  

...  ...  

524288  20  

...  ...  

...  ...  

1073741824  30  
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استخدام افراد جدید با این تفـاوت کـه آنهـا           (توان انتظار داشت که در عضوگیري         نمی: نمایند یا بهتر بگویم   

  . همه به یک اندازه موفق باشند.) برند هم به اندازه شما سود می

کنیم کـه بخـش       در یک حالت خاص، فرض می     . دوم اینکه باید نوع محصوالت شرکت را هم در نظر بگیریم          

جمعیـت یـک   ) …اي داشته انـد و   کسانی که عالقه   کسانی که به سن قانونی رسیده اند،      (ظم واجدین شرایط    اع

تا حدودي  ) وارد کردن افراد جدید   (طبیعتاً در چنین وضعی ورودي گرفتن       . کشور وارد این تجارت شده اند     

در این حالت،   ). خواهدبوداي، کار چندان سختی ن      البته در این شرایط هم با آموزشهاي حرفه       (شود    سخت می 

اگر محصوالت شرکتی، محصوالتی باشند که نیاز به آنها همیشه وجود داشته باشد و در حقیقت فروش آنهـا                   

بدون عضوگیري مقدور باشد، درآمد اعضا همچنان برقرار خواهد بود چرا که محـصوالت از طریـق آنهـا بـه                   

رشک یا زعفران را از طریق همین شـبکه بـه فـروش             توان هر ماه محصوالتی چون ز       مثالً می . رسد  فروش می 

رساند ولی فروش محصوالتی چون تورهاي مسافرتی خارج از کـشور بـا توجـه بـه فرهنـگ و سـطح درآمـد               

  .یابد رسد و در نتیجه درآمد در این حالت به طرز چشمگیري کاهش می جامعه ما، کاري سخت به نظر می

اضافه کنم وآن اینکه منظور از محصول مصرفی هر کـاال یـا خـدماتی               البته الزم است نکته اي دیگر هم اینجا         

توانـد   اما خرید نان از طریق نتورك مارکتینگ چندان نمـی      . براي مثال ، نان محصولی پرمصرف است      . نیست

ي مـشتري بـراي خریـد نـان از یـک              در این مثال خاص، شاید تنها انگیـزه       (براي مصرف کننده جذاب باشد      

و در اینجا یک نتورك مارکتر، این باشـد کـه نیـازي بـه خـروج از منـزل بـراي تهیـه ایـن                        فروشنده مستقیم   

منظور از محصوالت مصرفی، محـصوالتی چـون انـواع مکملهـاي غـذایی یـا لـوازم بهداشـتی                   .) محصول ندارد 

  . است…مختلف و

هـاي   ن، سـازمان دهد اما به هر حال با گذشـت زمـا   طور که گذشت، رشد با سرعت باال به ندرت رخ می            همان

نتورك مارکتینگی که صبر پیشگی در آنها رواج دارد، رشد خواهند کرد و با رسیدن به تعـداد افـراد بیـشتر،     

  .میزان فروش خود و در نتیجه درآمد خود را افزایش خواهند داد
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قدرت اهرم 

  ):از میلیونرهاي قدیمی آمریکا(جان پل گتی 

  »تالش خودم% 100 نفر بدست آورم تا 100تالش% 1دهم سودم را از  من ترجیح می«

  :در مثال زیر اهرم کردن زمان دیگران نشان داده شده است

 روز بـه  6کنیم که در یک هفته    فرض می.  ساعت زمان داریم24میدانیم که همه ما در یک شبانه روز، تنها          

  سـال فـرض      45ود  را    عمـر کـاري خـ     .  ساعت اسـت   10پردازیم و میزان ساعت کاري روزانه ما هم           کار می 

  :         دهیم  هفته را به کار اختصاص می48 هفته کل سال هم، 52کنیم و از  می

  10 × 6 = 60                       تعداد ساعات کاري در یک هفته                                       

                    60 × 48= 2880                                           کل ساعات کاري در یک سال               

                  2880 × 45= 129600                       کل ساعات کاري در عمر کاري                       

 نفري نتورك مارکتینگ در نظر بگیرید که در آن هر کس بـه طـور       1000حاال خود را صاحب یک مجموعه       

  :گذارد   ساعت وقت می5نه متوسط، روزا

        1000 × 5 = 5000                       تعداد ساعات کاري مجموعه در یک روز          

  5000 × 6 = 30000                       کل ساعات کاري مجموعه دریک هفته کاري 

 صرف تنها در یک هفتهما را کل ساعات عمرکاري ش 25%کنید، این مجموعه تقریباً       همان طورکه مالحظه می   

کاري که در آن هیچ رئیس و مرئوسی وجود ندارد و هر کس براي اهداف خود، مـشغول                  . کند  کار کردن می  

ساختن کسب و کار خود است که این مسأله بازدهی بسیار باالي چنین سـازمانی را نـسبت بـه یـک شـرکت                       

 رسـیدن بـه مجموعـه اي بـااین ابعـاد تـالش زیـادي                البته. بسیار بزرگ با همین تعدادکارمند، به دنبال دارد       

   :چرا که. طلبد می

  »شود              مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد  نابرده رنج گنج میسر نمی« 

نتورك مارکتینگ راه سریع پولدار شدن نیست و باید در آن مثل هر کار و تجارت دیگري زمان گذاشـت و                     

  .تالش کرد
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من اطالعات خود را در زمینه این صنعت در کناراطالعـات مـدیریتی شـما کـه     : ت دیگراناهرم کردن اطالعا 

دوسـتی هـم اطالعـات خـود در زمینـه           . دهم  قبالً با اطالعات مدیریتی دوستی دیگر ادغام شده است، قرارمی         

ت مـا  چگونگی برقراري ارتباط مؤثر و روابط عمومی را به مجموعـه اطالعـات مـا اضـافه مـی کنـد و در نهایـ                       

مجموعه اي خواهیم داشت که از لحاظ اطالعاتی تقریباً کامل اسـت در حالیکـه هـر یـک از مـا در ابتـدا تنهـا              

حال اهرم را به شور و اشتیاق و انرژي دیگران هم تعمیم  . بخش کوچکی از آن اطالعات را در اختیار داشتیم        

  .دهید و البته هر چیز دیگري که براي موفقیت نیاز دارید

مارکتینگ و تکنولوژي نتورك 

با توجه به گسترش روز افزون دامنه کـاربران اینترنـت و در دسـترس بـودن آن بـراي تقریبـاً همـه اقـشار                      

دنیـاي اینترنـت، ایـن      . توان از نقش این ابزار قدرتمند در پیشبرد این تجارت چشم پوشی کـرد               جوامع، نمی 

 است تا محصوالت، خدمات و طرح پاداش خود را فرصت را در اختیار شرکتهاي نتورك مارکتینگ قرار داده      

به طور مـشابه فرصـت بـسط    . از طریق یک وب سایت به تمام کاربران اینترنت در سراسرجهان عرضه کنند       

فـرض کنیـد در حـال صـحبت بـا      . تجارت شخصی در سراسر جهان را به تمام نتـورك مارکترهـا داده اسـت        

 ملیـت مختلـف در   3 کـاربر از    3درهمان زمان   . ان هستید دوستتان در یک کافی شاپ در شهر محل سکونتت        

البته بـا  . شما خواهند بود) Prospect(حال بازدید از وب سایت شما هستند و در حقیقت مشتریهاي احتمالی       

ي زیاد، نیـاز بـه بکـارگیري آموزشـها و      توجه به گستردگی اینترنت و تعدد وب سایتها، داشتن بازدیدکننده     

ایـن را نیـز بایـد یـاد بگیـریم کـه چطـور یـک         . ارد و این تازه یک طرف قـضیه اسـت         روشهاي خاص خود د   

  .بازدیدکننده را ترغیب به مراجعت به وب سایت خود کنیم

البته این را نیز باید اضافه کنم که یکی از بزرگترین اشتباهات در مورد ارتباط نتورك مارکتینـگ و تجـارت                  

شکی وجود ندارد کـه  . اي از تجارت الکترونیک در نظر بگیریم را زیرمجموعهNM الکترونیک این است که

نقش بسیار مهمی در پیشبرد این تجـارت  ...) ها وCDتلفن، انواع   (اینترنت و سایر ابزار تجارت الکترونیکی       

کنند و نتورك مارکتینگ بدون این ابزار هم قابـل      کمک می  NMدارند اما اینها فقط به بهبود و تسهیل انجام          

درکـشورهاي  (تـوان بـسیاري مراحـل     امروزه با پیدایش اینترنت و دیگر ابـزار الکترونیـک، مـی   . استانجام  
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تـوان بـراي معرفـی     بـراي مثـال مـی   . را بدون حضور نزد طرف مقابـل انجـام داد  ) توسعه یافته حتی تمام آن 

 اطالعاتی  که در آنCD را به او داد یا NMتجارت و شرکت به یک دوست، آدرس یک وب سایت درمورد      

بـودن خریـد و   ) Online(همین موارد و از همه مهم تر آن الیـن          . تصویري در مورد این تجارت وجود دارد      

نام تجارت الکترونیک  نتورك مارکتینگ تحت به غلط برداشت پورسانت باعث شده است کـه   

   .معرفی شود

دفتـر کـار مجـازي بـه اعـضا          یکی از خدمات مشترك تحت وب بین تمام شرکتهاي نتورك مارکتینگ، ارائه             

هر کسی با مراجعه به این دفتر کار می تواند اوضاع سازمان خود، میزان فروش آن و نیز وضـعیت                    . باشد  می

توان تجـارت خـود    با استفاده از موقعیتی که اینترنت فراهم کرده است، می    . پورسانتهاي خود را بررسی کند    

رگترین مزایـاي اینترنـت در پیـداکردن مـشتریهاي احتمـالی            یکی از بز  . را به صورت شبانه روزي انجام داد      

توان با یک وب سایت و ایجاد یک خبرنامه الکترونیکی جذاب، تعـداد زیـادي                 که می ) Prospecting(است  

براي ترغیب افراد به عضویت در این خبرنامه مـی توانیـد    . بدست آورد ) E-Mail(آدرس پست الکترونیک    

کم حجم که در آن لینک سایت خود را قرار       )Ebook( یک کتاب الکترونیکی     یک جایزه براي عضویت، مثالً    

شود و  اگر این کتاب جالب باشد، باعث دست به دست چرخیدن خود بین افراد می   . داده اید، در نظر بگیرید    

با توجه به لینک شما درآن، تعداد مراجعین وب سایتتان و در نتیجه مشتریهاي احتمـالی شـما افـزایش مـی                      

  ... .ابد وی

   )    Multi Level Marketing(تفاوت نتورك مارکتینگ و مولتی لول مارکتینگ 

... . کند یعنی فقط و فقط دونام مختلف براي یک چیز   صدق می » خودرو«و  » اتومبیل«این تفاوت دقیقاً درمورد     

 هر Network از منظور.  استNetwork Marketingتر در نام گذاري، انتخاب معادل براي  مسأله ي مهم

 بهتـر اسـت بـه ترجمـه آن     Marketingاما در مـورد  . کنند کاري است که در آن یک تیم با هم همکاري می 

 دادوسـتد، عرضـه داشـتن کـاال         -)دیکـشنري آکـسفورد   (معرفی، تبلیغ کـردن وفـروش چیـزي         : توجه کنیم 

 یک پروسه کامل است از Marketingتوان گفت که منظور از      پس می ).  فارسی آریانپور  -فرهنگ انگلیسی (
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با توجه به این نکته بایـد گفـت کـه معـادلی چـون               . تولید یک کاال گرفته تا مصرف آن توسط مصرف کننده         

شـاید  . باشـد    مناسـب نمـی  Network Marketingاي به هیچ وجه بـراي   اي یا فروش شبکه بازاریابی شبکه

ته نگاهی به دیگر کلمات کـه بـه واسـطه پیـشرفت             الب.  است اي  بازار رسانی شبکه  بتوان گفت بهترین معادل     

وارد زبان فارسی شده اند و نیز پروسه معادل سازي براي آنها، یادآور این نکته اسـت کـه شـاید الزم باشـد                       

  ... ).کلماتی چون موبایل،کامپیوتر،تلفن و(برخی کلمات را به عنوان دخیل بپذیریم 

نتورك مارکتینگ و دانشگاه 

ر هیچ یک از دانشگاهها یا دانشکده هاي علوم بازرگانی دنیا به عنوان یک رشـته خـاص                  این روش تجاري د   

دلیل آن هم خیلی ساده است؛ مدرسین این مراکز علمی به صورت آکادمیک و بـر مبنـاي     . شود  تدریس نمی 

ـ                 آمار و ارقام فعالیت می     د و بـازدهی   کنند نه عملی؛ در حالیکه در انجام این تجارت آمار و ارقام نقـشی ندارن

تـوان در یـک دانـشکده علـوم         مـثالً نمـی   . این تجارت به مهارت در کـاربرد روشـها و تئوریهـا بـستگی دارد              

اقتصادي، واحد درسی به عنوان نحوه صحبت کردن با مردم راه انداخت وآن را به عنوان یکی از دروس پایه            

  .رشته نتورك مارکتینگ ارائه نمود

تینگ سرعت کسب ثروت در نتورك مارک

کـنم بـه هـیچ عنـوان قـرار            تکرارمـی . نتورك مارکتینگ به هیچ وجه راهی سریع براي ثروتمندشدن نیـست          

 ماه یا حتی یک سال به ثروت کالنی دست یابید بلکه بایـد ماننـد هـر کـار     6نیست بعد از مدت کوتاهی مثالً   

تفاده از اهـرم در ایـن حرفـه،    البتـه بـا توجـه بـه اسـ     . دیگري وقت گذاشت و نتورك مارکتینگ را انجـام داد    

سرعت رسیدن به ثروت نسبت به سایر مشاغل بسیار باال است اما باز هم راهی نیست که بتوان یک شبه آن           

 سـال  5 یـا  4شاید بتوان گفت که اگر این تجارت را با صبر و جدیت انجام دهید، در مدت زمان  . را طی کرد  

  .ست داشته باشید و بتوانید از آن دل بکنیداگر دوتوانید از آن بازنشست شوید البته  می

این را هم فراموش نکنید که شاید درآمد شما در ابتدا صفر باشـد امـا صـبر پیـشه کنیـد و کارتـان را انجـام                            

اند اما بعد از مدتی بـه درآمـدهاي بـاال             یکی از بهترین نمونه ها از افرادي که در ابتدا درآمدي نداشته           . دهید
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زمان زمان- زمان

زمان-زمان-زمان زمان-زمان-زمان-زمان

درآمد در دیگر مشاغل

 1درآمد در این مرحله شاید 

. میلیون تومان در ماه باشد2یا 

بازنشستگی و شروع حقوق آن
ارتقاءشغلی ارتقاءشغلی

ارتقاءشغلی

 سالگی به نتورك مارکتینگ پیوست امـا  19دختري که در . است )Dani Johnson(سن اند، دنی جان رسیده

در آن زمان با توجه به صبر و رویاهاي بزرگی که داشت، بـاز    .  ماه کار کردن، هیچ درآمدي نداشت      6بعد از   

 2 طـول   دالر در ماه رسید و تنها در   20000 ماه بعدي درآمدش به      5هم به کار خود ادامه داد طوري که در          

 10در حال حاضر او بـه عنـوان یکـی از    . سال، اولین میلیون دالر خود را در نتورك مارکتینگ به دست آورد         

 و  www.mlminsider.comبه نقـل از نظرسـنجی       . (شود  تمرین دهنده برتر نتورك مارکتینگ شناخته می      

  ) در آمریکا2007در سال 

  

 

 

 

 

 

د ترفیع هاي بیشتري بگیرید و درآمدتان هم بیشتر شود و اگـر هـم               البته اگر کارمندي استثنائی باشید، شای     

 سـاعت در  24توانید خیلی بیشترکار کنید ولی فراموش نکنید که به هـر حـال فقـط                 خویش فرما هستید، می   

  .توانید مقدار محدودي درآمد داشته باشید فقط می: شبانه روز وقت دارید و این یعنی

  

 

  

 

 

 

  

  
  
  
  

زمان کمتر  زمان زیاد زمان کمتر زمان کمتر زمان کمتر

)2

MLMدرآمد در
)یک حالت بسیار بدبینانه(

زمان کمتر  زمان زیاد
زمان کمتر زمان کمتر   زمان کمتر

)1



www.84edu.net                                                      نتورك مارکتینگ از نگاهی دیگر                                              

۴٠

ذهنیت ها 

تجـارت   هیچ گاه با ذهنیت ها و برداشتهاي شخصی خود از فروش، بازاریابی و روابـط عمـومی قـدم بـه ایـن       

آنها را کنار گذاشته و با ذهنی باز آماده دریافت اطالعـات الزم بـراي انجـام نتـورك مارکتینـگ از                      . نگذارید

مثالً یکی از ذهنیتهـاي نادرسـت در نتـورك مارکتینـگ ایـن اسـت کـه بـراي                    . اشیدمعرف و باالسریهایتان ب   

در حالیکه تمام آنچه نیاز دارید، اندك فروشی است که باید           . موفقیت، حجم فروش شخصی باالیی نیاز است      

هـرکس فروشـی کـم دارد و در مجمـوع حجـم بـاالیی بـه فـروش                 (آن را در سازمانتان فرهنگ سازي کنید        

گویم که منظور از این فروش خریـد حجـم خاصـی از محـصوالت شـرکت اسـت کـه         ته باز هم می بلرسد ا   می

  ).فروشد کند و بخشی دیگر را می بخشی از آن را خود شخص مصرف می

  نَه

. پیشنهاد خرید محصول و نیز یـک فرصـت اسـتثنائی تجـاري            . است» پیشنهاد دادن «کار شما در این تجارت      

کـه  (پذیرنـد   پذیرند؛ نیز عده اي آن را درك کـرده امـا نمـی    ا درك کرده و میطبیعی است که عده اي آن ر    

پـس خـود را   . »نرود میخ آهنین در سنگ«: و متأسفانه عده اي هم، چون سنگ اند که  ) کامالً غیر ممکن است   

  .بکنید» نه«آماده شنیدن پاسخهاي منفی و بطور کلی

وقت  وقت یا پاره تمام وقت، نیمه

ایاي این تجارت این است که شما می توانید آن را به صورت تمام وقت، نیمه وقت یـا حتـی                     از بزرگترین مز  

هیچ گاه احساساتی عمل نکنید و بالفاصـله از کـار فعلـی خـود     . پاره وقت ـ به انتخاب خودتان ـ  انجام دهید  

 آخـر مـاه نیـست و    دست نکشید زیرا همانطور که تا اینجا بارها تکرار کرده ام، این یک حرفه باحقوق ثابت     

البته شاید هم درآمدتان از کار فعلی تـان         . (شاید براي مدتی درآمد کافی براي گذران زندگی نداشته باشید         

بـراي شـروع    (پس شرایط خود را بسنجید و از این مزیت بزرگ این تجارت هم بهـره ببریـد                  .) پیشی گیرد 

د سـازمانتان، میـزان فـروش و در نتیجـه     بـه تـدریج بـا رشـ    .  ساعت وقت در هفته کافی است10 تا   6حداقل
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توانیـد زمـان    کند که در این حالت نیازتان نسبت به کار قبلی و درآمد آن رفع شده و مـی         درآمدتان رشد می  

  .)   تان اختصاص دهید بیشتري را به تجارت خانگی

ارتباطات 

متحـول کـرده و بـراي پیـشبرد         بایـدآنها را    . پایه نتورك مارکتینگ ارتباط با مردم اسـت       «: جان میلتون فاگ  

کار شما صحبت کردن با مردم اسـت؛ بـا نشـستن روي مبـل و دیـدن انـواع       » .شغل خود از آنها حمایت کنید   

CD ها وDVD             البتـه اگـر بـه     ( افتـد     ها و نیز مطالعه انواع کتب و مقاالت، اتفاق خاصی براي تجارت شما نمی

. ایـدتعادل را بـین کارهـاي مختلـف خـود برقـرار کنیـد              ب). صورت آن الین کار می کنید از این بند بگذریـد          

پـس  . آموزش ببینید و بدهید اما ازآن استفاده کنید و براي استفاده از آموزشها هم باید به میان مردم بروید             

موقعیت کاري ومحصوالت خود را به آنها معرفـی کـرده و در تـصمیم گیـري از آنهـا                    . با مردم صحبت کنید   

  . حمایت کنید

ا هزینه ه

ها، کتب، جـزوات، سـمینارهاي   CDکه شامل انواع  براي موفقیت در این تجارت بایدآموزشهاي آن را ببینید 

دقیقاً بـه   . هر یک از این ابزار، هزینه خاص خود را دارند که باید شخصاً آن را بپردازید               . شود  می... مختلف و 

ود دارد مانند هزینه رفت و آمـدها، تمـاس          هاي دیگري هم وج     البته هزینه . این دلیل که موفقیت بهایی دارد     

  ... .هاي تلفنی و

فروش 

یکی از نادرست ترین ذهنیت ها در مورد نتورك مارکتینگ در ایران این است که فروش محـصول فقـط در               

صورت ورود فرد به طرح پاداش شرکت صورت می گیرد و اگـر کـسی نخواسـت وارد ایـن تجـارت شـود،                        

 هستید، باید محـصوالت را بـه افـراد مختلـف،            ماندهاگربه دنبال درآمد    . شود  میمحصولی هم به او فروخته ن     
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جداي از طرح پاداش، معرفی کنید تا با ایجاد یک بازارکوچک خارج از طرح درآمدزایی، اگر فـرد جدیـدي                    

  .را معرفی نکردید باز هم فروش و در نتیجه درآمد داشته باشید

 نفر وارد طرح شده اند که براي توزیـع   25000نیم که در یک شهر،      ک  فرض می : اجازه بدهید اینگونه بگویم   

. ( که دیگر کسی نباید عضوگیري کند      کند  کنند و شرکت اعالم می      محصوالت شرکت در آن شهر کفایت می      

پس در ایـن حالـت درآمـد فقـط در یـک      .)  رسیده ایمStabilityاصطالحاً در آن شهر  به مرحله پایداري یا   

در صورتی که هر یک از افراد، بازاري هر چند کوچک براي خـود ایجـاد                : ادامه داشته باشد  تواند    صورت می 

شاید بعضی ها اصالً که دلیلی براي ورود همه افراد به این تجارت وجود ندارد و      فراموش نکنید . کرده باشند 

  .خورد به درد نتورك مارکتینگ نخورند هر چند نتورك مارکتینگ به درد همه می

شبکه اي مشاغل 

هـر یـک از افـراد    فروش محصول از طریق شبکه انسانی در حالیکه      : به تعریف نتورك مارکتینگ دقت کنید     

توان هر جا کـه شـبکه اي از افـراد        با توجه به این تعریف نمی     . صرف کننده محصوالت نیز باشند    می توانند م  

برآن گذاشت و با توجه به اینکه بـه  را ) Multi Level Marketingیا (وجود داشت، نام  نتورك مارکتینگ 

کنیم، چنین موقعیتهـایی کـم    ي بسیاري از اقتصاددانان وجامعه شناسان ما در عصرشبکه ها زندگی می           عقیده

البته شرکتهاي . نباید آنها را با این تجارت یکسان دانست). افرادي چون کوین کلی ومانوئل کاستلز    (نیستند  

Party Planکه آنها را نیز نباید در شاخه نتورك  کنند ي پاداش چند سطحی استفاده می  هم بعضاً از طرحها

  .مارکتینگ قرار داد



www.84edu.net                                                      نتورك مارکتینگ از نگاهی دیگر                                              

۴٣

  خوش آمدید 

 بیلیون  47/30 درصد از شرکتهاي فعال در صنعت        6/92و اما نکته آخر اینکه شرکتهاي نتورك مارکتینگ         

 مـستقیم را بـه خـود         درصـد از کـل فـروش       6/96ایـن شـرکتها   . دهنـد   دالري فروش مستقیم را تشکیل مـی      

باشد و از بین شاغلین در صنعت فروش مستقیم،           بیلیون دالر می   45/29اختصاص داده اند که تقریباً برابر با      

سـایت  . ( میلیـون نفـر  7/13هستندکه برابر اسـت بـا   ) Network Marketer( درصد نتورك مارکتر 2/97

 پیشاپیش ورود شما را به داردجا ) 2005سال  WWW.DSA.ORGرسمی انجمن فروش مستقیم آمریکا

  .تی بیلیون دالري نتورك مارکتینگ و نیز خیل عظیم نتورك مارکترها، خیر مقدم عرض نمایملصنعت مو
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  Compensation plan)درآمدزایی(طرحهاي پاداش : فصل سوم

 

 
      

خواهید در این بیزینس موفق شوید، چاره اي ندارید جز اینکه عاشق  میاگر 

تواند عالقه شما را به  دانستن بیشتر در مورد نتورك مارکتینگ می. آن باشید

.آن افزایش دهد
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رکتینگ وجـود دارد کـه در ایـن     طرح پایه درآمدزایی در نتورك ما4همان طور که تا اینجا متوجه شده اید،       

کنیم و در هـر مـورد، چنـد شـرکت موفـق در اسـتفاده از آن طـرح را هـم                         فصل هر یک را با هم بررسی می       

  .معرفی خواهم کرد

البته این نکته را هم باید اضافه کنم که نظریات متفاوتی براي تقسیم بندي طرحها وجـود دارد کـه هـر یـک                

  . نوع، مشترك هستند4 شود اما در تمام تقسیم بندیها این مشتمل بر چند نوع طرح پاداش می

ترین نکات هنگام پیوستن به یک شرکت نتورك مارکتینگ این است که باید تا حـد امکـان بـر                      یکی از مهم  

البته این فقط یکی از نکات اسـت و فاکتورهـاي دیگـري را هـم بایـد در نظـر                     . طرح درآمدزایی آن ریز شد    

  .گرفت

Uni-Levelطرح هاي 

Uni-Level        در این طرح تعـداد افـرادي       . ترین است    در بین انواع طرحهاي پاداش نتورك مارکتینگ، ساده

نامحـدود اسـت امـا تعـداد     )  شـما Front line به عبارت دیگر (توانید در سطح اول خود داشته باشید  که می

 را به صـورت    Uni-Level توان  می. کنید، محدود است    سطوحی که بابت فروشهاي آن پورسانت دریافت می       

  :                                                 زیر  نمایش داد

a     که بی نهایت a است10 و5 معموالً بین .) aتعداد سطوح را نمایش می دهد (.  

بابت هر یک از سطوح سازمانتان، درصدي از فروشهاي هر یک از افراد آن را به عنـوان پورسـانت دریافـت       

  .کنید یم

کنند همین محـدودیت تعـداد سـطوحی کـه بابـت آن پورسـانت                  وارد می  Uni-Levelیکی از معایبی که به      

شـود در     چرا که تالشهاي رهبر سازمان از سـطح آخـر بـه بعـد، نادیـده گرفتـه مـی                   . شود، است   پرداخت می 

 آخـر او بـه طـرح        حالیکه او نقش غیر قابـل انکـاري در آمـوزش و حمایـت افـرادي دارد کـه بعـد از سـطح                       

توان براي تعداد سطوح بیشتري در عمـق سـازمان،            البته شرایطی وجود داردکه با کسب آنها می       . پیوندند  می

 خـاص، کـه توسـط شـرکت تعیـین      PGV بـاالتر یـا رسـیدن بـه       PVشرایطی چـون    . پورسانت دریافت کرد  

  .ح خود حذف نموده اندالبته شرکتهایی هم وجود دارند که این محدودیت سطوح را از طر. شود می
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   ها در نتورك مارکتینگIR (IBO)مجراهاي کسب درآمد  

قیمتی که فرد مستقیماً از شـرکت خریـداري         (که از تفاوت قیمت عمده فروشی       ): Retail(خرده فروشی    )1

  .شود و قیمت خرده فروشی حاصل می) کند می

یـف افـراد زیـر مجموعـه آنهـا و نیـز       تفاوت بین تخفیـف حـامی هـا و تخف     ): Wholesale(عمده فروشی    )2

در بین . (کنند شوند، این درآمد را حاصل می محصوالتی که براي فروش مجدد یا خرده فروشی خریداري می   

  .)طرحهاي جدید رواج چندانی ندارد

  .شود از فروش توزیع کنندگانی که در سازمان شما هستند به شما پرداخت می): Leadership(رهبري )3

 شخصی را در سطح دوم خود قرار دهد و تمـام افـرادي را کـه                 مستقیماً کسی اجازه ندارد تا      Uni-Levelدر  

در حقیقـت بـه     (، باید در سـطح اول خـود جـاي دهـد             )شود  یعنی شخصاً حامی آنها می    (کند    مستقیماً وارد می  

 افراد بسیاري در    براي رسیدن به درآمدهاي باال در این طرح، باید        ). شود   داده نمی  Spilloverکسی اجازه ي  

توانید شاخه هاي مختلف راه اندازي کنید و همین نکته را به  سطح اول خود داشته باشید به عبارتی باید تا می         

شـما افـراد سـطح اول خـود را از بـین      : آیـد ایـن اسـت       اي که اینجا بوجود مـی       مسأله. آنها نیز آموزش دهید   

هایی بـین   طبیعتاً آشنایی. نها نیز باید همین کار را بکنند     کنید و آ    دوستان و نزدیکان خود به طرح معرفی می       

کند که چنـین      نزدیکان شما وجود دارد و معرفی یک نفر به طرح، رقابت زیادي را بین نزدیکانتان ایجاد می                

دیگـر نیـز وجـود دارد وآن سـخت بـودن       اي همچنین مـسأله . گیرد رقابتی بعضاً جلوي کار مؤثر تیمی را می       

  .مان با عرض زیاد استرهبري یک ساز

  :پوشاند  مزیت بزرگ این طرح بسیاري از معایب آن را می2اما 

1( PV               مورد نیاز براي کسب شرایط دریافت کمیسیونهاي فروش، اندك است و همین مورد این طرح را بـه 

  .کنند، تبدیل کرده است وقت کار می ها بین کسانی که بطور پاره ترین یکی از محبوب

  .سادگی این طرح، توضیح دادن و تکثیرکردن آن در سازمان، بسیار آسان استبه دلیل  )2

تر کـردن طـرح بـراي افـراد، بـسیار       قراردادن پاداشهایی براي جذابUni-Level در میان طرحهاي جدید 

  .مرسوم شده است که البته دریافت این پاداشها نیاز به رسیدن به حجم خاصی از فروش دارد
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Dealer

Direct

Senior Direct

Executive

2000$

7000$

14000$

Breakawayمرحله 

شود، درآمـد     لیرغم وجود محدودیت در تعداد سطوحی که بابت آن پورسانت پرداخت می           ناگفته نماند که ع   

  .شما در این طرح هیچ محدودیتی ندارد

 Stair Step Breakawayطرحهاي 

آید، با طرحی سر و کار داریـم کـه در آن    همان طور که در فصل اول اشاره کردم و از نام این طرح نیز برمی             

شـوید و    دارد تا رسیدن به مرحله اي کـه درآن از سـازمان باالسـري خـود جـدا مـی                    امکان ارتقا درجه وجود   

  بدون ارتقا درجه هم وجود دارنـد  Breakawayالبته طرحهاي . شود  گفته می Breakawayاصطالحاً به آن

  .روند  به کار میStair Stepاما بیشتر با حالت 

توانید در سـطح   ود ندارد و نیز تعداد افرادي که می      وج Spillover، اجازه ي    Uni-Levelدر این طرح مانند     

همچنین کسب درآمد بیشتر منوط به داشتن شاخه هاي متعـدد اسـت         . اول خود داشته باشید، نامحدود است     

  .شود، محدود است و معموالً تعداد سطوحی که بابت آن پورسانت پرداخت می

باشـد   ن تمام طرحهاي پاداش نتورك مارکتینگ میترین طرح بی در مورد این طرح باید اقرار کرد که معمول   

  .و افراد زیادي با استفاده ازآن به درآمدهاي باال رسیده اند

  ي عملکرد این طرح  نحوه

، در مدت زمانی خاص، پلـه بـه    ) اواست PGV  و    PVکه حاصل   (هر فرد با رسیدن به حجم خاصی از فروش          

بـراي  ).  مرحله4 تا   3معموالً  (  برسد Breakawayر یعنی   گذارد تا به مرحله آخ      پله مراحلی را پشت سر می     

  .گردد هر یک از این مراحل تخفیف بیشتري براي عمده فروشی منظور می
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400$

A

400$ 400$

400$400$

2000$

 اسـت کـه درآن رسـیدن بـه مرحلـه      Stair Step Breakaway کـامالً فرضـی از یـک    يایـن طـرح نمونـه ا   

Breakaway      تعداد مراحـل قبـل از      (دباش ی مرحله دیگر مقدور م    3 پس از پشت سرگذاشتنBreakaway 

 بـه   يشتر از آنجایی که درآمد بیـ      Breakawayرسیدن به مرحله  ).  ندارد ی است و عدد خاص    يکامالً سلیقه ا  

  . استIBO هر یدنبال دارد، هدف اصل

  :طلبد ی را می رسیدن به هر مرحله حجم فروش خاصبینید، یهمان طور که در طرح م

  

  

  

  

  

 نفـري کـه از آنهـا حمایـت     5 با مجموع فروشهاي Aدهد، فرد  ال را نشان می   ت ایده در این مثال که یک حال     

  .رسد  میDirectي  کند به مرحله می

در درآمـدهاي  . کنـد   راه کسب درآمـد مـی  3 از IBO توضیح دادم، یک Uni-Levelهمان طور که در طرح     

  .شود به شما پرداخت می) Rank(ا رهبري، بابت فروشهاي تمام افراد سازمان شما بدون توجه به رتبه آنه

  مثالی از میزان تخفیفها و درآمدهاي رهبري

Rank  تخفیف  درآمدرهبري

0  15-0%Dealer

4%20%Direct  

4%30%Senior       

Direct
10%35%  Executive  
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شما

A

B

  ي تخفیف ها و درآمد رهبري ي محاسبه نحوه

  . را به عهده داردBید که او هم حمایت  هستAشما حامی .  طرح زیر را در نظر بگیرید

        

 

      

 هـم در  B وDirect در مرتبـه  A قرار داریـد،  Senior Directکنیم که شما در مرتبه  ر این مثال فرض مید

Dealerبا توجه به جدول، .  است A،20 %یعنـی تفاضـل   % 10کند و شـما  تخفیف از عمده فروشی کسب می

در طرحهاي جدید این اعداد براي افراد مراتب بـاالتر          . (فاضلی حساب می شوند   یعنی تخفیفها ت  % 30و% 20

% 10گیرد و شما      پورسانت می % B  ،20 بابت خریدهاي    Aیعنی  . شوند   ها پورسانت محسوب می    Dealerاز  

. کنیـد   را هم دریافت میAاز فروش سازمان % 4در همین حالت شما به عنوان درآمد رهبري     ). 30 – 20= 

یابد یعنی حاصل جمع دو رتبـه       افزایش می % 14رسید، درآمد رهبري شما به         می Executive به مرتبه    وقتی

Sen. Direct و Executive .کنید، به مرتبـه   هرگاه یکی از افرادي که از او حمایت میDirect 4 برسـد و %

 واجـد شـرایط دریافـت    یابد تـا مجـدداً    تنزل می % 10درآمد رهبري به او تعلق گیرد، درآمد رهبري شما به           

  .درآمد رهبري شوید% 14

. ، حجــم خاصــی از فــروش الزم اســت) شــدنQualifyاصــطالحاً (بــراي کــسب شــرایط دریافــت پورســانت 

 شدن، براي بیشتر افراد باالخص کـسانی کـه    Qualify باال برايPV در صورت نیاز بهStair Stepهاي طرح

  .ین و سخت باشندتوانند بسیار سنگ کنند، می پاره وقت کار می

، PV خاصی براي رسیدن به مرتبـه اي خـاص دارنـد یعنـی عـالوه بـر        PGV  وPVبسیاري از طرحها شرط 

PGV    در حـالتی  ).  ماه اسـت 1معموالً در همان دوره پرداخت که در این طرحها اغلب          (  خاصی هم نیاز است

روه خـود را کـسب کنیـد و بعـضاً از     توانید درآمد رهبـري گـ    مورد نیاز دست نیابید، نمی    PGV یا   PVکه به   
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 Qualifyدر بعضی از طرحها که درجات، موقتی هستند، عدم          . (تخفیفهاي عمده فروشی نیز محروم میشوید     

 شـدن بـراي کـسب درآمـد رهبـري مرتبـه             Qualifyاغلـب اوقـات،     .) شدن می تواند باعث تنزل رتبه شود      

Executive،  PV این رتبه، شـاید الزم باشـد   % 10براي دریافت . طلبد باالتري را میPV   برابـر  2 شـما تـا 

گیرد درست ماننـد   درآمد رهبري به شما تعلق می% 4 تنها PVدر صورت عدم دستیابی به این       . افزایش یابد 

  .Directرتبه 

  Breakaway: مرحله اصلی این طرح و زمینه ساز شهرت آن

همان طـور کـه گفـتم، منظـور از     . یابد ایش میبعد از رسیدن به این رتبه، پتانسیل درآمدي فرد به شدت افز        

Breakaway               بـه عبـارت دیگـر      . آیـد    این است که فرد دیگر بخشی از گروه باالسري خود به حـساب نمـی

PGV         اي کـه بـه مرحلـه           مورد نیاز براي کسب شرایطی خاص، شامل هر زیرمجموعهBreakaway   رسـیده 

 ها بـه رهبـر سـازمان تعلـق مـی          Breakawayابت این   البته درصدي خاص به طور ماهیانه ب      . شود  است، نمی 

  .گیرد

در طـرح اصـلی، حجـم فـروش     .  نظرات بسیاري ارائه شـده اسـت  Stair Step Breakawayاخیراً در مورد 

امـا یکـی از   ) مجموع فروشـها در ایـن مـاه   (شود  براي رسیدن به رتبه اي خاص، در طول یک ماه محاسبه می           

 زمانی خاص براي رسیدن به حجم فروش مورد نظـر دارد کـه خـود ایـن            ي  نظریات تأکید بر حذف محدوده    

  .کنند مهم، باعث ساده تر شدن طرح براي کسانی می شود که بطور پاره وقت کار می

  :مثالً. شود درآمد رهبري با توجه به رتبه فرد، براي تعداد نسلهایی خاص پرداخت می

Direct3نسل   

Executive4نسل   

Senior Exec.5نسل   

Gold Exec.6نسل   
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Dealer

Direct

Sen. Direct

Executive

Dealer

Direct

Sen. Direct

Executive

  :به شکل دقت کنید) Generation( درك مفهوم نسل يبرا

  ) قرار داریدExecutiveخود شما هم در مرتبه (

  

 
 
 
 
 
  

  

  

 وجـود دارد کـه بابـت آن پورسـانت پرداخـت      Breakawayبینید، چند سطح بعد از مرحلـه   همانطور که می  

 به طـرح    Executiveهایی که بعد از یک        ه کارکردن با زیرمجموعه   این مسأله باعث ترغیب افراد ب     . شود  می

  .گردد شوند، می وارد می

 رسـیده اسـت، حجـم فـروش     Breakawayبراي دریافت پورسانت ماهانه از سازمان کـسی کـه بـه مرحلـه              

  .شود  میPGV وPVخاصی در هر ماه الزم است که شامل 

شـود، بـسیار     سطوحی که بابت آن پورسانت پرداخت می    نکته جالب در مورد این طرحها این است که تعداد         

شـود، در    ها پورسانت پرداخـت مـی  Breakaway نسل از    9 اگر فرض کنیم تا      Xزیاد است مثالً در شرکت      

 Breakawayدر حـالتی کـه رسـیدن بـه مرحلـه            ( سطح   36رسیم که این طرح براي        نهایت به این نتیجه می    

سـطحی  10مقایسه کنید با مـاکزیمم مـثالً   . کند پورسانت پرداخت می) باشد   مرحله دیگر مقدور می    3پس از   

 Stair Stepکــه ایــن خاصــیت، پتانــسیل درآمــدي بــاالیی را بــه  شــود  پرداخــت مــیUni-Levelکــه در 

Breakawayمی دهد  .  

  . هیچ سقفی براي درآمد ماهانه شما وجود نداردUni-Levelر این طرح هم مانند د

رود و نیـز طـرح     بـا طرحهـاي دیگـر هـم بـه کـار مـی       Stair Stepکـنم کـه خاصـیت     البته باز هـم تکرارمـی  

Breakawayبدون امکان ارتقاء مرتبه هم کاربرد دارد .  

   هاBreakawayاولین نسل از 

   هاBreakawayدومین نسل از 
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B.C

٣ ٢ ١

 Matrixطرحهاي 

توانید در سطح اولتان داشـته باشـید و هـم تعـداد سـطوحی کـه بابـت                در این طرح، هم تعداد افرادي که می       

اما تفاوتی کـه  ). عرض و عمق طرح هر دو محدودند (ید، محدود است   کن  فروشهاي آن پورسانت دریافت می    

همــان .  اســتMatrix در Spillover دارد، خاصــیت Breakaway و Uni-Levelایــن طــرح بــا طرحهــاي 

توان در سطح اول افراد را مستقیماً قرار داد اما در     اید، در دو طرح پیشین تنها می        طورکه تا اینجا متوجه شده    

Matrix باشـد،  ) عرض طـرح (کنید بیش از تعداد مجاز در سطح اول  ر تعداد افرادي که مستقیماً وارد می      ، اگ

 Matrixاین ویژگی .  گفته می شودSpilloverآنها را در سطوح بعدي قرار دهید که به این حالت          توانید  می

  .باعث جذب آدمهاي تنبل به آن شده است

  

  

  

  

  

تـر   ي کنـاري تنبـل   از دو شاخه) 2(که شاخه میانی را تشکیل می دهد بینید، فردي  شکل می همان طور که در   

بـا فـرض    . (باالسري او براي رشد این شاخه خود، چاره اي جز قرار دادن کـسی زیـر دسـت او نـدارد                    . است

گیـرد،     خـود مـی    Upline از Spillover از طریـق     Aبا همان یک نفري هـم کـه          ). 3محدود بودن عرض به     

، در  Spillover در   Matrixاین نقطه ضعف    . کند  ته باشد در حالیکه خود هیچ کاري نمی       تواند درآمد داش    می

  . با قراردادن شرط تعادل، جبران شده استBinaryطرح 

همان طورکه در دو طرح پیشین شرایطی براي دریافت پورسانت از سطوح بیشتري در عمق سـازمان وجـود              

مجموعـه شـما بـه     ارد و در تمام حاالت اگر کسی در زیر نیز چنین شرایطی وجود د     Matrixداشت، در طرح    
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 بـه ایـن پورسـانتها     . این شرایط دست یابد، شما دیگر واجد شرایط دریافت آن نوع پورسانت نخواهیـد بـود               

  .گویند  می Infinity Bonusاصطالحاً

 2  12و 5 × 4،7 × 7، 3 × 9کـه معمـولترین آنهـا     رونـد  مـی   با ابعـاد مختلـف بـه کـار    Matrixطرحهاي 

این ابعاد در حقیقت سقف     ) عدد اول نشان دهنده عرض و عدد دوم نشان دهنده عمق طرح است            . (باشند  می

در سـطح اول  :  را در نظـر بگیریـد  3 × 9براي مثال یک طـرح      . کنند  تعداد افراد مجموعه شما را مشخص می      

 نفر داشـته باشـند در نتیجـه سـطح        3   نفر قرار دارند که هر یک ازآنها می توانند در سطح اول خود،              3شما،  

  ... . نفر خواهد بود و9دوم شما شامل 

Level1  2  ...  7  8  9  مجموع  

  29523  19683  6561  2187  ...  9  3  تعداد افراد

  

 بـا   Matrixمثالً یک.  براي سطوح بیشتري پرداخت کندBreakaway نسبت به Matrixدر نگاه اول شاید 

 هــا پورســانت Breakaway نــسل از 6 کــه بــراي Breakawayریــد و یــک  را در نظــر بگی2  12ابعــاد  

 مرحله دیگـر مقـدور باشـد، در         3 بعد از    Breakawayاگر در طرح دوم، رسیدن به مرحله      . کند  پرداخت می 

  . فرضی ماMatrixبرابر 2کند یعنی دقیقاً   سطح پرداخت می24نتیجه این طرح مجموعاً براي 

کــم  بــسیار طرحهــا کننــد، نــسبت بــه کــاربران ســایر طــرح اســتفاده مــیهــایی کــه از ایــن  شــرکتتعــداد 

  . هم سقفی براي درآمد تعیین نکرده است Matrix.است

 Binaryطرحهاي 

بی « با ابعاد Matrix در واقع یک  Binary.جدیدترین طرح پاداش در نتورك مارکتینگ با جذابیتهاي بسیار

 نفـر باشـد و   2توانـد     که تعداد افراد سطح اول شـما فقـط مـی   این ابعاد به این معنی است  . است» 2  نهایت

  .کنید، نامحدود است تعداد سطوحی که بابت آن پورسانت دریافت می

 American Gold Eagleمؤسـس شـرکت  ) David Crowe( توسط دیوید کـرو Binaryشودکه  گفته می

(AGE)    و و شرکتش مخالفتهایی توسـط      از همان بدو تأسیس، در مقابل کر      .  ابداع شده است   1989 در سال
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مسئولین برخی ایاالت انجام شد اما آنچـه سـرانجام باعـث شکـست تجـارت کـرو شـد، ضـعف خـودش در                         

اما رؤیـاي  . را به دنبال داشت) AGE(مدیریت و رهبري شرکتش بود که خیل عظیم شکایتها از این شرکت             

یگري براي فروش سکه هاي طال با نام         شرکت د  1992 در ژانویه    مارتا باعث شد تا به همراه همسرش        کرو

Gold Unlimitedاقامه دعوي کرودر آوریل همان سال دادگاه در مقابل شرکت جدید .  را راه اندازي کند 

 بـه شـرط ایجـاد تغییراتـی در     کـرو  مبنـی بـر ادامـه کـار     1993اي در اکتبـر   کرد که نتیجه آن امضا معاهده  

در مـارس  Gold Unlimited نده نبـود و باعـث توقیـف دفتـر     این تغییرات چندان راضی کن. تجارتش بود

) Pyramid Scheme(در جوالي همان سال، دیوید و مارتا کرو به راه اندازي یک طـرح هرمـی   .  شد1995

 بـا  2001 سال زندان محکوم شدند اما با وجـود ایـن محکومیـت، آن دو در جـوالي     10و هر یک به بیش از    

  . به زندگی در ایاالت متحده مشغول بودند میلیون دالر سرمایه10حداقل 

شـرکتهاي مخـابراتی چـون      .   اسـتفاده نمودنـد     کـرو شرکتهاي بسیاري از طرح ابـداعی        90در نیمه اول دهه     

STS، Destiny Telecom و Tele Sales Inc    و نیـز شـرکتهاي مـسافرتی چـون Travel Max  و البتـه 

قانون پیدا   ادامه دادند که تقریباً همگی درگیریهایی باشرکتهایی نیز به فروش سکه هاي طال از همین طریق  

. Binaryکردند اما در تمام موارد صحبت بر سر ارزش و نوع محصوالت بود نه طـرح مـورد اسـتفاده یعنـی                  

 بحث بر سر این موضوع بود که محصول به فروش رفته در طـرح  Gold Unlimited یا AGEمثالًدرمورد (

 نبودکه توسط گواهی هایی که ادعا می شد قابل تبدیل به سکه هاي طال هستند،         آنها چیزي جز یک سکه طال     

اما با فروش همین گـواهی هـا و بـدون تحویـل محـصول، شـرکت بـه فـرد پورسـانت             . رسیدند  به فروش می  

، محصوالت درگیر در نتورك مارکتینگ باید مصرفی باشند بـه گونـه اي   FTCطبق قوانین   . کرد  پرداخت می 

  .)رح پاداش هم، بازار خود را حفظ کنندکه بدون ط

اسامی این جایگاههـا بـه ایـن        .  جایگاه دارید که هر یک دو شاخه دارند        3 شما معموالً    Binaryدر یک طرح    

  :گیرند  زیر آن قرار می001 به عنوان شاخه هاي003 و 002 که 003 و 002، 001: ترتیب است
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001

002 003

A B  C D

  

  

  

  

  

  

ــاري  ــان هــر دوره ک ــک هفتــه اســت Binaryکــه در (درپای ي  هــاي شــاخه درصــدي از فــروش)  معمــوالً ی

بـراي درك بهتـر ایـن       . کنیـد   را به عنوان پورسانت دریافت مـی      ) اي که فروش آن کمتر است       شاخه(ضعیفتر

 دالر در شـاخه ي ضـعیفتر را   1000فـروش  % 10این شرکت .   را در نظر بگیرید  Aموضوع، شرکت فرضی    

این شـرکت، مجمـوع فـروش یـک     ) پرداخت(اگر در پایان دوره کاري      . کند  به عنوان پورسانت پرداخت می    

 دالري شــاخه 2500 بابـت فـروش   A دالر باشـد، شـرکت   2500ي دیگـر    دالر و شـاخه 3200شـاخه شـما   

 دالر 200بـه شـما   )  دالر 3200در اینجـا    (تـر      دالري آن بـا شـاخه قـوي        1000ضعیفتر و تعداد تعادل هاي      

  )تعداد تعادل (2  1000 $ % 10 = 200 $                                   :     کند پورسانت پرداخت می

تـر بـه دوره پرداخـت      دالر فروش اضافی شاخه قـوي 1200تر و   دالر فروش اضافی شاخه ضعیف 500مبلغ  

هر کدام به عنـوان پورسـانت بـه شـما        % 10 دالري،   1000شود و مجدداً با تعادل فروشهاي         بعدي منتقل می  

  .داخت خواهد شدپر

 خاصــی PV( خاصــی دســت یابیــد PVبــراي دریافــت پورســانت از هــر کــدام از جایگاههــا، شــما بایــد بــه  

 Stair Stepالبته فقط یک بار در حالیکه در طرحهاي دیگر مـثالً  ) کردن هر جایگاه نیاز استQualifyبراي

طـول یـک     سـانت پرداختـی در    میزان پور .  خاصی نیاز است   PV شدن در هر دوره پرداخت،       Qualifyبراي  

شـود و ایـن جایگـاه اصـطالحاً      دوره پرداخت یک حداکثر دارد و مبالغ بیش از این سقف دیگر پرداخت نمی            

کنید کـه    زمانی پورسانت دریافت می001بابت جایگاه   

 و 002) در حقیقــت جایگــاه(روش دو شــاخه میــزان فــ

  .باشد)  متعادل( برابر 003

کنید کـه    زمانی پورسانت دریافت می002بابت جایگاه   

  .باشد)  متعادل( برابر B و Aمیزان فروش دو شاخه 

کنید کـه    زمانی پورسانت دریافت می003بابت جایگاه   

  .باشد)  متعادل( برابر D و Cمیزان فروش دو شاخه 
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Max outالبته اینجا هم شرایطی براي دریافت پورسانت بیـشتر از یـک جایگـاه    . شود  میMax out  شـده 

  .وجود دارد

 Balancing سـمت بـراي دریافـت پورسـانت، بـه آن نـام       2  به برقراري تعـادل در Binaryباتوجه به نیاز 

Binary Lateral یا به اختصار BBLالبته یکی از ایراداتی که به .  هم داده اندBinaryکنند، همین   وارد می

بـه ازاي   % 10:  را دوباره به یادآوریـد     Aبراي مثال همان شرکت       . برقراري تعادل فروش در دو شاخه است      

.  دالر فـروش در شـاخه ضـعیف   1900 دالري در دو شاخه و در یـک دوره کـاري   1000تعادل فروش هاي  

% 10کنـد کـه بابـت آن     تر یک تعادل ایجاد مـی  ي قوي     دالر با فروش شاخه    1900 دالر از این     1000خوب  

 دالر شاخه ضعیف به دوره کاري آینده منتقـل مـی شـود و        900. شود   دالر پورسانت پرداخت می    100یعنی  

  دالر دوره قبل، مجموع فروش این دوره شاخه ضعیف           900 دالر فروش که با      1600دوره کاري بعد    باز در   

در . شـود   دالر آن، پورسـانتی پرداخـت نمـی   500رساند که در این دوره، مجـدداً بـراي      دالر می  2500را به   

دوره ي کـاري کـه      حالی که به دلیل عدم وجود شرط تعادل در سایر طرح ها، بابت تمام فروش ها در همان                   

البته اگر مسأله را کمی از باالتر نگاه کنیم، این مـورد را  . شود فروش انجام شده است، پورسانت پرداخت می      

 نسبت به دیگرطرح ها، به حـساب خـواهیم     BBLنه تنها عیب نخواهیم دید که آن را یکی از مزایاي بزرگ             

سته و بگوید باالسـریها بـراي رشـد خـود هـم کـه        که کنار نش   در سایر طرحها شاید یک نفر پیدا شود       . آورد

شده، مجبورند از زیرمجموعه من حمایت کنند و با رشـد آنهـا مـن نیـز کـسب درآمـد خـواهم کـرد امـا بـا                             

. حمایت دو شـاخه خـود بپـردازد    ، هر کسی مجبور است شخصاً به رهبري و  BBLقراردادن شرط تعادل در     

  .کند ود را کسب میچون باالسري با رشد یک شاخه او هم، سود خ

 ورودي مـستقیم    2 نفر دارد و اگر بخواهد بـیش از          2 هرکسی براي شروع کار، تنها نیاز به حمایت          BBLدر

 از  Downlineپـس احتمـال دریافـت       . داشته باشد، چـاره اي جـز قـراردادن آنهـا در سـطوح بعـدي نـدارد                 

  . بسیار باال استMatrix نسبت به Spilloverباالسري در اثر 

 شـود تـا عنـصر    این عـرض کـم، باعـث مـی        .  همین عرض کم سازمان است     Binaryاز موارد جذاب در     یکی  

شانس، بیشتر به چشم بیاید به این صورت که می توان با واردکردن دو نفـر کـه در کـار خـود بـسیار جـدي                
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زمان شـما   اما چقدر شانس الزم است تا دو نفر آدم تیز و جدي وارد سـا              . هستند، کنار نشست و پول درآورد     

  ...شوند؟

با اطالعاتی که از دیگر طرح هـا بـه           . در ترویج کار تیمی است     Binaryعده اي معتقدند که بزرگرین مزیت       

دست آوردید کامالً متوجه شدید که هرچه عرض سازمان شما بیشتر باشد، سود شما نیز بیشتر خواهد بـود؛                 

بـا ایـن   . بـراي عمـق محـدودیتی وجـود نـدارد      نفر محدود شده است امـا      2 عرض به    Binaryدر حالیکه در    

حساب متوجه می شویم که سود باال در باینري در گروي مشارکت رهبر سازمان با سـطوح پـایینی سـازمان                     

  .خود است و این یعنی گسترش خصیصه تیمی کار کردن

 شاید در یک این بدان معنی است که. ام در تمام این توضیحات از لفظ فروش و میزان فروش استفاده نموده       

 3 نفر حضور داشته باشند اما حجم فروش انجام شـده توسـط ایـن    20 نفر و در شاخه دیگرتان 3شاخه شما  

پس بر رشد نفري سازمان خـود تمرکـز نکنیـد بلکـه بـه افـراد سـازمان خـود                .  نفر برابر باشد   20نفر با آن    

به دیگران نیز بدهند تا با آنها همکـار  توانند در کنار فروشهاي شخصی، این فرصت را  که چطور می   بیاموزید

  .شوند

 بهترین طرح پاداش نتورك مارکتینگ اسـت تـا جـایی کـه براسـاس نظـر                  Binaryازنظر نتورك مارکترها،    

با توجه بـه ایـن میـزان محبوبیـت، اگـر            .  را کسب نموده است    5/4، نمره   5 از   MLMinsider.comسنجی  

را با این طرح عرضه کنند، شاهد رشد عجیبی در میزان فـروش و  شرکتها بتوانند محصوالت استثتائی و عالی     

  .سود خود خواهند بود

 Hybridطرحهاي هیبرید 

زنند که در این حالت، به طـرح    طرح با یکدیگر می  2بعضی از شرکتهاي نتورك مارکتینگ، دست به ترکیب         

 بـرد کـه در ابتـدا از طرحـی      نـام Longevity Networkتـوان از   براي مثـال مـی  . شود آنها هیبریدگفته می

کـرد امـا بعـدها طـرح خـود را بـه                اسـتفاده مـی    Uni-Level و   Breakaway طـرح    2هیبریدي متـشکل از     

Binary          ترین شرکتها در زمینه فروش محصوالت بهداشـتی از            تغییر داد و هم اکنون به عنوان یکی از موفق

  .شود ، شناخته میBinaryطریق
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  .پردازم تهاي موفق و معتبر در استفاده از انواع طرحهاي پاداش میدر ادامه به معرفی برخی شرک

 استفاده می کنندUni-Levelشرکتهایی که از 

1- Xango    

  2002: سال تأسیس

   www.xango.com:وب سایت

  .باشد  میDSAاین شرکت عضو 

Xango        یک شرکت تک محصولی اما بسیار موفق است .Xango    ق آسـیا  ، پوره جوز هندي را از جنـوب شـر

این شرکت محـصول خـود را در کـشورهاي          . شود   تولید می  Xangoکند و در آنجا آبمیوه      به آمریکا وارد می   

. آمریکا، استرالیا، کانادا، آلمان، ژاپن، مالزي، مکزیک، سـنگاپور، سـوئد وانگلـستان بـه فـروش مـی رسـاند                 

Xango    درصد سود خود را بـه کارهـاي خیریـه اختـصاص        7 تا   5 اعالم کرد که قصد دارد       2006 در جوالي 

 کـشور  15توزیـع کننـده در    500000 اعالم کردنـد کـه داراي   Xangoدر نوامبر همان سال، مدیران     . دهد

 40 مدعی شدند که مجمـوع فـروش آنهـا تـا ایـن تـاریخ،      2007مختلف هستند و درآماري دیگر در جوالي   

  .میلیون بطري بوده است

توان به خاصیت آرام بخشی، آنتی میکروبی، ضـد قـارچی، ضـد ویروسـی،                  می Xangoهاي    از مزایاي آبمیوه  

البته این مزایا بـا توجـه بـه خـواص جـوز هنـدي ذکـر شـده                   . ضد سرطانی وضد زخم معدگی آن اشاره کرد       

  . رساند فروش نمی رسماً اعالم نموده است که هیچ ترکیب دارویی را به Xangoو

  www.xangonewscenter.com و www.xango.com: منابع

2- Freelife International   

    1995: سال تأسیس

 www.freelife.com:وب سایت
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  انواع مکمل هاي غذایی: محصوالت

  .باشد  میDSAاین شرکت عضو 

 Kevinو Ray Faltinsky  شـروع شـد و طـی آن    1991 از سـال  Freelifeتحقیقـات بـراي راه انـدازي    

Fournier  و مدتی پـس از      1995در سال   . گذارانی مختلف را جذب تیم کاري خود نمایند          توانستند سرمایه 

  .ظاهر شد) Success(تأسیس شرکت، نام آن بر جلد مجله موفقیت 

Freelife        سطح  10طرح این شرکت براي     .  کشور جهان گسترش دهد    27توانسته است تجارت خود را در 

  . کند سانت پرداخت میپور

   www.freelife.com:منبع

3- New Vision USA, Inc   

  1995: سال تأسیس

com.newvision.www: وب سایت

  انواع محصوالت کاهش وزن: محصوالت

  . درآمده استDSAاین شرکت به عضویت 

 سال اول، 5براي % 98کست براي شرکتها در سال اول تأسیس و     ش% 90در صنعتی با    «:       صاحبان شرکت 

در طول این مـدت     . گیریم   سال جشن می   12 بیلیون دالر فروش در طول       3/1ما موفقیت استثنائی خود را با       

ما شرکتی هستیم که براي کمـک       . ایم   میلیون دالر نیز به اعضاي شرکت، پاداش پرداخت کرده         500ما مبلغ   

  ». موفقیتهاي مالی-3.  کاهش وزن-2.  سالمتی-1: رؤیا ایجاد شده ایم3یابی به این به مردم جهت دست

   www.newvision.com:منبع
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کنند  استفاده میStair Step Breakawayشرکتهایی که از 

1-Amway   

  1959: سال تأسیس

ی اواخـر  زمان راه اندازي این خـواهر اینترنتـ   (www.quixtar.com  و www.amway.com : وب سایت

  .)باشد  می1999سال 

تفریحـی،  -لباس ، لوازم آرایشی، مکمل هاي غذایی، کاهش دهنده هاي وزن، خدمات مـسافرتی             : محصوالت

  ... .عطرهاي مختلف، خدمات آموزشی، جواهرآالت، محصوالت مخصوص نگهداري حیوانات خانگی و

 و Santinique ،Nutrilite ،Artistry ،Home Care ،espring: بخشهاي مختلـف تولیدکننـده محـصوالت   

Icook.  

  .آید  به حساب میDSAاین شرکت نیز از اعضاي 

 یک تجارت Amwayامروزه . شعار ما کمک به دیگران براي رسیدن به زندگی بهتر است    «: مدیران شرکت 

عرضـه   کشور دنیـا     80بین المللی چند میلیارد دالري است که فرصت و آزادي را به میلیونها نفر در بیش از                  

 قصد داریم تا هر روز راه جدیـدتر و بهتـري را             IBO میلیون   3ما با ارائه این تجارت به بیش از         . کرده است 

شـراکت، مـسئولیت   : ما معتقدیم که ارزشهایی چون . براي رساندن آنها به اهدافشان در زندگی ایجاد نماییم        

کنند و به ما کمک   ما را هدایت میپذیري شخصی، موفقیت، ارزش شخصی و تشکیالت اقتصادي آزاد، اعمال    

  ».می کنند به هرچیزي که قادر به انجامش باشیم، بدون مخاطره و صدمه برسیم

 www.quixtar.com وwww.amway.com:منابع

2- Herbalife International Of America,Inc   

  1980: سال تأسیس

com.rbalifehe.www: وب سایت

  .جوانی پوست کنترل کننده هاي وزن، مکمل هاي غذایی و محصوالت حفظ زیبایی و: محصوالت
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Herbalife هم از اعضاي DSAاست .  

هدف ما تغییر زندگی مردم است بـا فـراهم کـردن بهتـرین موقعیـت تجـاري در فـروش                 «: صاحبان شرکت 

  ».زن در جهانمستقیم و بهترین مکمل هاي غذایی و محصوالت کنترل و

 میلیـارد دالر در  5/6 تأسـیس شـد کـه تـاکنون حـدود      Herbalife مؤسسه خیریـه خـانواده   1994در سال   

  .سراسر جهان به کارهاي عام المنفعه بخصوص رسیدگی به امور کودکان صرف کرده است

Herbalife    مناسـبت    جشنی به  2005در سال   .  میلیارد دالر دست یافت    1 به فروش سالیانه     1996 در سال 

 از Herbalife هـاي  IBO نفـر از  35000بیست و پنجمین سال تأسیس این شـرکت بـر پـا شـد کـه در آن             

 کـشور دنیـا توسـط    65 محصوالت این شرکت در Herbalife بر ادعاهاي              بنا. اقصی نقاط دنیا حضور داشتند    

  .شود  نوزیع میIBO میلیون 5/1

 و com .herbalife.www، org .alifefamilyherb.www:منابع

com.marketwatch.www  

کنند   استفاده میMatrixشرکتهایی که از 

1-Melaleuca,Inc   

  1985: سال تأسیس

 www.melaleuca.com:وب سایت

  ... . حصوالت خانگی وهاي وزن، م کنترل کننده هاي غذایی و انواع محصوالت سالمتی چون مکمل: محصوالت

  . می باشدDSAاین شرکت عضو 

ارتقاء سطح زندگی کسانی که با آنها برخورد داریم با کمک کردن به آنها در رسیدن بـه                  : هدف این شرکت  

  .اهدافشان

 میلیـون دالر بـوده      783 نزدیـک بـه      2006 ادعا دارند که میزان فروش آنها در سـال           Melaleucaمدیران  

کشورهاي آمریکا، کانادا، ژاپن، تایوان، هنگ کنگ، کره، نیوزلند و انگلـستان مـشغول    این شرکت در    . است
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 براي فراهم کردن موقعیت براي صدها هزار نفر از مـشتریان بـا    Melaleucaطرح تجاري   . به فعالیت است  

 Melaleucaکارمنـدان  . ارزش بوجود آمده است، فرصتهایی بـراي رشـد و پیـشرفت تؤامـان و بـدون مـرز              

  .دهند  هزار سفارش این شرکت، در تپه هاي آیداهو، ترتیب اثر می70زانه به بیش از رو

 www.melaleuca.com:منبع

2-ELKEN   

  1995: سال تأسیس

www.elken.com.my: وب سایت

  ... . لوازم آرایشی، مکمل هاي غذایی و محصوالت بهداشتی خانواده و: محصوالت

ELKEN جایی در بین اعضاي DSAرد ندا.  

کنند،   کشور دنیا که در آن فعالیت می7تأکید مدیران این شرکت بر این نکته است که تعداد اعضاء آنها در           

 دفتر در مالزي، سنگاپور، اندونزي، تایلند، برونئی، هنگ کنـگ         19این شرکت   .  نفر است  300000برابر با   

وش مستقیم در میـان شـرکتهاي        شرکت برتر فر   10به عنوان یکی از     1997 در سال    ELKEN. و هند دارد  

 بـه اولـین   1998در سـال  . مالزیایی انتخاب شد و در همان سال دفتر سنگاپور این شـرکت گـشایش یافـت           

 نـام آن وارد کتـاب       2003 اسـت و در سـال      ISO-9002شرکت مالزیایی تبدیل شـد کـه داراي گواهینامـه             

  .       رکوردهاي مالزي شد

    www.elken.com.my:منبع
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 استفاده می کنند Binaryایی که از شرکته

 سوءاسـتفاده عمده شـرکتهاي فعـال در ایـران از ایـن طـرح اسـتفاده مـی کنندکـه البتـه تقریبـاً تمـام آنهـا                 (

  .)نمایند می

1-Longevity Network   

  1995: سال تأسیس

  mco.longevitynetwork.www: وب سایت

  ... .هاي غذایی، محصوالت بهداشتی خانواده و مکمل: محصوالت

Longevity هم عضو DSAنیست .  

، در وب سایت خود از هر بازدیدکننـده قبـل   ) Jim&Adi Song (، جیم و ادي سانگ Londevityمدیران 

تـوانم    ه را نمـی   خدایا بـه مـن قـدرت ده تـا آنچـ           «: خواهند تا این دعا را بخواند       از عضویت در تجارتشان، می    

توانم تغییر دهم، بده و دانش الزم بـراي درك تفـاوت    به من جرأت تغییرآنچه را که می      . تغییردهم، بپذیرم 

توانید آنچه را که توانایی تغییـرش را داریـد،     میLongevity Networkشما در : گویند آنها می» .این دو را

  .تغییر دهید

   www.longevitynetwork.com:منبع

2-Usana   

   1992: سال تأسیس

 www.usana.com:وب سایت

  هاي غذایی، محصوالت نگهداري پوست هاو مکمل انواع محصوالت سالمتی چون ویتامین: محصوالت

  .باشد  میDSAاین شرکت عضو 
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باشدکه از کشورهاي آمریکـا، کانـادا ، اسـترالیا،             میلیون دالر می   Usana  ،427میزان فروش متوسط سالیانه     

ند، انگلستان، جزایر دریاي کارائیب، هلند، ژاپن، هنگ کنگ، تایوان، کره، سنگاپور، مکزیک و مـالزي                نیوزل

هـا و ویتـامین هـا،          از ورزشکاران و تیمهاي ورزشی بسیاري بـا تـأمین انـواع مکمـل              Usana. حاصل می شود  

  .حمایت کرده است

رین محـصوالت سـالمتی کـه از طریـق     هدف ما، گسترش و ایجاد با کیفیت ترین و علمی تـ          : Usanaمدیران

توانید براي فروشهاي خود و سـازمانتان    ما میBinaryشما در طرح . شود، است نتورك مارکتینگ عرضه می   

  . دالر بوده است56/658 درآمد متوسط هر عضو ما 2006در سال . درآمد داشته باشید

    www.forbes.comو www.usana.com :منابع

3-Mannatech,Inc   

   1994: ال تأسیسس

 www.mannatech.com:وب سایت

  .هاي غذایی، محصوالت نگهداري پوست و کنترل وزن مکمل: محصوالت

  .باشد  میDSAاین شرکت عضو 

این شرکت در کشورهاي آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلستان، ژاپن، نیوزلند، کره، تایوان، دانمـارك، آلمـان و         

  .رسد  نفر می400000 به بیش از Mannatechضاء تعداد اع. مکزیک فعالیت دارد

  :شود اي با آن روبرو می  نگرانی بزرگ است که هر خانواده2 رفع Mannatechهدف ما در 

  امنیت مالی)2سالمتی                                      )1                          

  com.mannatech.www: منبع

   

 217 شرکت نتورك مارکتینگ مختلف در دنیا کـه البتـه فقـط     3000هایی بودند از بیشتر از        اینها تنها نمونه  

  ).2007تا نوامبر سال ( هستند DSAمورد آنها عضو 
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اش نـشان از گـرایش شـدید بـه نتـورك مارکتینـگ        اجازه بدهید در پایان از شرکتی نام ببرم که تغییر رویه  

 میلیارد دالري که با دیگر روشهاي فروش مستقیم براي نزدیک به یـک قـرن        3شرکت عظیم   . Avon: رددا

  با دیـدن قـدرت عجیـب        2000 در اواخر سال     Avon.  بهداشتی مشغول بود   -به فروش محصوالت آرایشی   

  .رسماً طرح چند سطحی خود را به راه انداخت نتورك مارکتینگ،
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  ر نتورك مارکتینگفرمول موفقیت د: فصل چهارم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي انجام بده و در پایان به  اول یاد بگیر، سپس آنچه را فرا گرفته

.ترین شکل ممکن آموزش بده کامل
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 منتشر شـده بـود، بـه    mlminsider.comکه در سایت ) Mark Rawlins(در یکی از مقاالت مارك رالینز 

با نگاهی به اجزاي   . کرد   را معرفی می   NMفرمولی برخورد کردم که ویژگی هاي یک محصول مناسب براي           

به عنوان پایه هاي موفقیت در نتـورك مارکتینـگ بـه یـک            توان آنها را      افتادم که می   این فرمول، به این فکر    

 براي موفقیت در نتورك مارکتینگ شکل گرفـت کـه از کلمـات              METSبر این اساس    . سازمان تزریق کرد  

  :زیر گرفته شده است

  M: Motivation  )                                                                             تحریک یا تهییج ( انگیزش 

  E: Educationآموزش                                                                                                                 

  T: Training               تمرین                                                                                                        

S: Supportحمایت                                                                                                                      

ت ، مطالعه ي سرگذش   !!! ) داریم؟ نتورك مارکتینگ آیا واقعاً در ایران سازمان      (با بررسی چند سازمان موفق      

چند نتورك مارکتر موفق و نیز تأثیر هر یک از ایـن مـوارد بـر افـراد فعـال در ایـن عرصـه، بـه ایـن نتیجـه                   

هاي آن را یکـی از   اي دانست که هر یک از پایه  پایه4توان سوار بر      ام که موفقیت در این حرفه را می         رسیده

  .دهند کلمات باال تشکیل می

) Motivation(تهییج

در حقیقـت مـصرف و فـروش محـصوالت و دادن ایـن موقعیـت بـه                  ( اي انجام ایـن تجـارت       باید افراد را بر   

  .آنها باید از انگیزه کافی براي انجام این تجارت برخوردار باشند. تحریک کنیم) دیگران 

نحوه فـروش محـصول و دعـوت دیگـران بـه تجـارت خـود را بـه                   . نخست باید آموزش دهنده خوبی باشید     

دهید، به آنها یاد بدهید که چگونه تجارت خود را به سایرین معرفـی کننـد و در پایـان           تان یاد ب    زیرمجموعه

البته در قدم اول باید شـجاعت خـود را در انجـام دادن هریـک از     ( نحوه آموزش دادن را به آنان یاد بدهید         

ادرت بـه انجـام آن     اگر کسی راه درست انجام یک کار را یاد بگیرد، قطعاً مب           ). این کارها به آنها نشان دهید     

  .خواهد ورزید
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روابط شما قبل از روابط کاري، باید روابطـی دوسـتانه باشـد و بـر مبنـاي            . باید عالقه خود را به او نشان دهید       

صحبت کنید و فراموش نکنید که بهترین موضوع براي صحبت کردن       سازمان خود  با افراد . ارزشهاي انسانی 

 کاریتان هم این موضوع را مد نظر داشته باشید که همگی انسان هـستید               در روابط .  هستند خود آنها با افراد،   

قـصد اصـلی شـما از       . خود را علیرغم تجربه و درآمد باال، هم سطح افراد سازمانتان قرار دهید            . و با هم برابر   

  .صحبت کردن با افراد باید کمک به آنها باشد

  .دترین اخبار مربوط به شرکت، به افراد نشان دهیداتصال خود را به منبع اطالعاتی قدرتمند با انتقال جدی

) مـثالً دکتـر آزمنـدیان یـا آنتـونی رابینـز       ( حتماً دیده اید افرادي را که بعد از یک جلسه سخنرانی تهییجی         

نقش چنین جلساتی در    . گردند   روز، بمب انرژي هستند اما بعد از آن به همان روال سابق بر می              3 یا   2براي  

براي اینکه افراد همیشه پر انرژي و با انگیزه باشـند،           .  افراد، غیر قابل انکار اما موقتی است       تحریک و تهییج  

  .باید به آنها نحوه مؤثر بودن را آموزش داد

آزادي در انتخـاب همکـاران، سـاعات کـار و نحـوه ي      . هیچ چیز به اندازه ي آزادي براي انسانها مهم نیست         

.  به آنها اجازه بدهید تا این نعمت بزرگ را در این صنعت حـس کننـد  .کارکردن، آزادي مالی وآزادي ذهنی   

موفقیت هـاي شـرکت و موقعیـت ایـن صـنعت را در دنیـا                . سرگذشت افراد موفق در این حرفه را نقل کنید        

  .بازگو نمایید

) Education(آموزش 

الیـت جدیـدي بـا      طبیعتاً هـر فع   . نتورك مارکتینگ یک روش عرضه متفاوت از دیگر روشهاي مرسوم است          

تـوان بـا     نمـی . ها، نیازمند آموزش است     شود که بکارگیري این استراتژي      هاي خاص خود انجام می      استراتژي

فرض کنید کـه بزرگتـرین فوتبالیـست دنیـا قـصد دارد       . استفاده از روشهاي شخصی در این حرفه موفق شد        

یی که در فوتبال فراگرفته است در هندبال هـم          تواند با استفاده از تکنیک ها       مسلماً او نمی  . هندبال بازي کند  

حتـی یـک بازاریـاب      (او حتی براي فوتسال بازي کردن هم باید استراتژي هاي آن را فرا گیـرد                . موفق شود 

با این مثال کامالً روشن شـد کـه هـر           ). سنتی هم براي انجام این تجارت باید آموزشهاي آن را دریافت کند             
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. آموزشها را فـرا گرفـت      اص خود را دارد و براي انجام آن باید آن روشها و           فعالیتی روشها وآموزش هاي خ    

  :کنم قصد ورود به آموزشهاي خاص این تجارت را ندارم و فقط به ذکر چند نکته بسنده می

              بهتـرین راه بـراي     . در نحوه هدف گذاري و نوشتن اهداف و دالیل کامالً حرفـه اي شـوید

 اهـداف و دالیـل ایـن اسـت کـه یـک قلـم و کاغـذ                   تـرین   حقیقی ترین و   پیداکردن محکم 

در این مدت هر چـه را بـه ذهنتـان آمـد،             .  ثانیه به فکر فرو روید     30بردارید و تنها براي     

تـان هـستند و هـیچ گـاه           مطمئن باشید اینها مهمترین مـسائل زنـدگی       . روي کاغذ بیاورید  

.توانید آنها را فراموش کنید نمی

     توانیـد بـاال ببریـد و         صنعت تا جایی که می     الت، شرکت و  اطالعات خود را در مورد محصو

.همیشه به روز نگه دارید

    فراموش نکنید که در نتورك مارکتینگ با آدمها سـر و کـار         . (اصول رهبري را فرا بگیرید

و پرونده یا کاالیی خاص پس رفتار ماشینی را به کلی از زندگی خـود کنـار                  دارید نه دفتر  

  .) همه آدمها یکسان برخوردکرد چون هیچ دو نفري مثل هم نیستندتوان با  نمی. بگذارید

                     شاید مهمترین ویژگی یک نتورك مارکتر موفق ایـن باشـد کـه او قابـل هماننـد سـازي و

منابع اطالعاتی خود را به طور دقیق بـه زیرمجموعـه خـود             . است) Duplicatable(تکثیر  

هر برخورد شما در سازمانتان تکثیر      . هیدگیرید به آنها نیز یاد بد       برسانید و هرچه یاد می    

  .شود پس عملکرد حرفه اي باید اولین کار شما باشد می

قبل از آموزش دادن هر یک از مراحل ایـن          . بهترین آموزش، آموزشی است که خودتان تجربه کرده باشید        

 پیگیـري  -5 معرفی محصوالت و موقعیت کاري و   -4  دعوت،    -3 مشتري یابی،    -2 شبکه سازي،    -1(حرفه  

  .باید خودتان آن را انجام داده باشید و مشکلی در آنها نداشته باشید) مشتریانتان 

  :راستی بد نیست با اصطالحات رایج مراحل کاري نتورك مارکتینگ هم آشنا شویم
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1)Networking

5)Follow Up

4)Present

2)Prospecting

3)Invite

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اختاري سـ : به عنوان آخرین نکته در این باب باید به ساختار اقتصادي عـصر حاضـر اشـاره اي داشـته باشـم                     

در چنین ساختاري، رقابت بین شرکتها و سازمانهاي مختلف بیش از هر زمان دیگري بر اطالعـات                 . اطالعاتی

افـراد شـاغل در   . مدیریتی، بررسی تحوالت بازار و آنالیز و ترکیب مؤثر و موفق این اطالعات، پایـدار اسـت            

غییرات سالیق افراد اطراف خود و نیازهاي       آنها باید نسبت به ت    . این صنعت هم از این قاعده مستثنی نیستند       

خـود   آنها، کامالً حساس بوده و هر لحظه آمادگی ایجاد تغییراتی در روش فروش خود و نیز روش مدیریت       

  .را داشته باشند

) Training(تمرین 

یـد  با. اما پایه سوم، محـل تکمیـل پایـه دوم اسـت           . ي قبل محل فراگیري روشهاي انجام این تجارت بود          پایه

پایه سوم در نتورك مارکتینگ ماننـد مرحلـه   . اطالعات کسب شده، مرور شود و ایرادات آنها برطرف گردد         

عدم وجود تمرین مانند این است که غذا بـدون جـذب حتـی قـسمت               . باشد  جذب در مراحل گوارش غذا می     

  .اندکی از آن، دفع شود
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تـر،    آنها کـار سـاده اي اسـت امـا مـسأله مهـم            اي این تجارت بسیار ساده هستند و فراگیري         آموزشهاي پایه 

فراموش نکنید که یک تیم فوتبال صـرفاً  . شود تمرین این آموزشها است که باعث ایجاد مهارت در افراد می          

شود بلکه تمرین روي این تاکتیک ها است که موفقیت را بـه ارمغـان    با داشتن تاکتیک هاي خوب موفق نمی 

  :ي بهتري به دنبال دارد  ي اول نتیجه بیعتاً گزینهي زیر ط  گزینه2بین . آورد می

  تمرین خوب+ تاکتیک متوسط ) 1

  تاکتیک استثنائی بدون تمرین) 2

اید و نیز کسب مهارت در آنهـا، جلـسات تمرینـی بـا               پس به یاد داشته باشید که براي مرور آنچه فرا گرفته          

  .همکاران خود برگزار نمایید

) Support(حمایت 

تمام ایـن کارهـا در قالـب وظیفـه اي بـه نـام               . باید براي انجام تجارت تهییج شوید     .  دارید T و   Eه  شما نیاز ب  

اوسـت کـه در مراحـل مختلـف کـار پـشت شـما          . حمایت باید از سوي معرف و باالسریهایتان صورت گیـرد         

جـه اول بـه   البتـه موفقیـت شـما در در   . کنـد  ایستاده و در مسیر حرکت به سوي موفقیت شما را راهنمایی می           

در هنگام پیوستن به یک سازمان نتورك مارکتینـگ میـزان تعهـد             . خوتان و نحوه کار کردنتان بستگی دارد      

باالسریها را به تجارت، شرکت و سازمانشان بسنجید و ببینید قابل اتکا هستند تا بتـوان بـا پـشتوانه ي آنهـا                       

ت توجه کنید تا دریابید که آیا شرکت براي   همچنین به سابقه شرک   . قدم دراین مسیر پرمانع گذاشت یا خیر      

  ها، برنامه خاصی دارد؟ حمایت از اعضاي خود، در تمامی زمینه

خواهید وارد این حرفه شوید، به دنبال این فرمـول در سـازمانی کـه قـصد پیوسـتن بـه آن را داریـد،                  اگر می 

. ل را در سازمان خود ایجاد کنیداگر هم مشغول انجام این بیزینس هستید، ارکان مختلف این فرمو    . بگردید

 پایـه و زمـین   4این نکته را هم به یاد داشته باشید که سست بودن هریک از ایـن پایـه هـا، باعـث شکـستن            

ي محکمی بـسازید حتـی در     پایه4ي محکمی پیدا کنید و یا   پایه 4پس یا . شود  خوردن آنچه بر آن است، می     

  :ي اولیه ناقص باشد چرا که پایه4صورتی که 
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  .شود سازمان هر کس، از خود او شروع می

نکات قابل توجه در مورد شرکتی که قصد پیوستن به آن را دارید

در هنگام انتخاب یک شرکت، قیمت محصوالت آن را کامالً بررسی کنیـد             : ي قیمت محصوالت    بازه. 1

، شـود  محصوالت مشابه که از طریق دیگر شرکتهاي نتورك مارکتینـگ عرضـه مـی   وآن را با قیمت    

. اي باشند که اکثریت افراد، توانایی خرید آن را داشته باشـند            محصوالت باید به گونه   . مقایسه کنید 

نماید، این است که عده اي توصیه می کنند تـا قیمـت محـصوالت بـا               نکته اي که اینجا قابل ذکر می      

یرد؛ در حالیکـه  شوند، مورد قیاس قرار گ موارد مشابه که از طریق روشهاي مرسوم فروش ارائه می    

آید چرا که مسیر توزیع محصول تغییر کرده و در حقیقت ما بـا دو                 چنین عملی نادرست به نظر می     

مقایسه زمانی درست است که دو طـرف از یـک جـنس             . مسیر از دو جنس متفاوت سر وکار داریم       

.باشند

آیـا  .ه انـد  دقت کنید که محـصوالت شـرکت تـا چـه انـدازه قابـل اسـتفاد                : مصرفی بودن محصوالت  . 2

محصوالت به گونه اي هستند که سفارش آنها ادامه پیدا کند؟ چراکه در نتورك مارکتینگ فـروش                 

محصوالت است که سود به همراه می آورد پس شما باید اطراف خود بازاري داشـته باشـید کـه بـه       

.سفارش مداوم محصوالت شما بپردازند

اید به گونه اي باشند که خرید آنهـا از طریـق            کند، ب   محصوالتی که شرکت ارائه می    : نوع محصوالت . 3

و در درجـه اول، ایـن محـصوالت بایـد از            . نتورك مارکتینگ بر دیگر روشها ارجحیت داشته باشـد        

.کیفیت باالتري نسبت به محصوالت مشابه در دیگر روشهاي توزیع، برخوردار باشند

اي سـوابق مـدیریتی در      آیـا دار   .سـوابق مـدیران شـرکت را بررسـی کنیـد          : تیم مـدیریت شـرکت    . 4

انـد یـا بـدون هـر گونـه            بازارهاي مولتی میلیون دالري بین المللی هستند؟ آیا مدیرانی موفق بـوده           

اند که تجربه موفق یـک نتـورك          اند؟ عده اي بر این گمان       تجربه مدیریتی، قدم در این راه گذاشته      

و چـه بـسیارند     ( کنـد     مـی مارکتر، موفقیت او را در مدیریت یک شرکت نتورك مارکتینگ تضمین            



www.84edu.net                                                      نتورك مارکتینگ از نگاهی دیگر                                              

٧٣

؛ امـا در واقـع آنچـه بـراي          ... .)اند و چندي بعد هـم خـداحافظ         شرکتهایی که با این طرز تفکر آمده      

 مهم است، اطالعـات از کـل صـنعت و نحـوه مـدیریت در      NMموفقیت در نقش مدیر یک شرکت     

.بازارهاي بین المللی است

میزان بدهی، سود، سرمایه و پرداخـت      . ار دهید شرکت را از این منظر زیر ذره بین قر        : اوضاع مالی . 5

طـرح پـاداش    . پورسانت را بررسی کرده و به تفاوت حجم فروش و پرداخت پورسانت دقت کنیـد              

شرکت را آنالیز نموده و اطمینان حاصل کنید که آیـا کـل درصـدهاي ارائـه شـده، واقعـاً پرداخـت                  

یعنی درصدي را که به عنوان       (شود؟    می
Breakage  شرکت در نظر گرفتـه شـده اسـت،           از طرف 

.)بررسی نمایید

. توان آنها را سـاده و سـریع توضـیح داد            به طرح و محصوالت دقت کنید و ببینیدکه آیا می         : معرفی. 6

که محصوالت، منحصر به جنس خاصی   دقت کنید . باشد  راز موفقیت هر طرح، سادگی تکثیر آن می       

راد ساده است یا خیر؟ببینید آیا شرایط شروع براي اکثریت اف. نباشند

اي به این مورد هم شد اما به دلیل اهمیـت آن، بهتـر دیـدم تـا هفتمـین            مختصر اشاره : طرح پاداش . 7

شـرایط  در هنگام پیوستن به یک شرکت نتورك مارکتینگ، به نوع طـرح و              . نکته را هم اضافه کنم    

 اگـر هـر   Stair Step هـاي  هاي قبل اشاره کردم در طرح طور که در فصل همان.  آن دقت کنیدریز

وقـت     براي شمایی که قصد پـاره      تواند  می مورد نیاز براي ارتقا مرتبه باال باشد،         PGV یا   PVیک از   

میـزان فـروش     بـا شـرط      Binaryبه همین ترتیب یک طرح      . کار کردن را داري، دردسر ساز شود      

 دیگر اینکه باید هنگام     نکته.  مناسب نیست  چندانکند،    وقت کار می    ، براي کسی که پاره    تعادلی باال 

براي مثال اگـر آدم     . ي خود را با طرح پاداش شرکت مطابقت بدهید          پیوستن به یک شرکت روحیه    

  به هیچ وجه براي شـروع شـما در نتـورك مارکتینـگ     Stair Stepچندان فعالی نیستید، یک طرح 

رآمد بیشتر، تـالش   باالتر و در نتیجه دRank رسیدن به Stair Stepهاي  در طرح( مناسب نیست 

                                               

تر است و حجـم پورسـانتها را    شود که مقدار آن از قیمت اصلی محصول پایین  تعریف میCV یا BV در طرحهاي پاداش عنصري به نام   معموالً 

. گیـرد  پورسـانت تعلـق مـی   % 25 تومان است  و در صورت فروش در سطح اول بـه شـما   3000براي مثال قیمت یک محصول   . کنند  با آن تعیین می   

BV2500% 25= تومان625: شود پورسانت شما اینگونه محاسبه می% 25در این حالت .  تومان است2500ین محصول هم  تعیین شده براي ا   
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کند و نباید هـم انتظـار داشـته باشـید کـه بـه          طلبد که با ویژگی شما، چندان مطابقت نمی         زیادي می 

  . )یکباره تغییر کنید
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  دسیسه هاي کثیف هرمی: فصل پنجم   

                                                 
 
 
 

  

آیا همین ساختار براي تشخیص هرمی 

بودن یک طرح کافی است؟
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مدیر

معاونین

مینمعل

آموزان دانش

  ... .اعدام، کاله برداري، ثروت و شرکتهاي هرمی، عضوگیري، بازداشت، زندان، 

در . انـد  کلماتی بسیار تکراري که از بدو ورود طرحهاي شبکه اي به ایران، همواره نقل مجـامع عمـومی بـوده             

ي هرمی بـودن      خواهیم ببینیم واقعاً یک طرح هرمی چیست؟ آیا صرفاً عضوگیري نشان دهنده             این فصل می  

سـازمانهاي اجتمـاعی چیـست، سـازمانهایی چـون مـدارس،            طرح است؟ اگر چنین است پس تکلیـف دیگـر           

  ؟ ویژگی طرحهاي هرمی و نیز انواع آن کدام است؟... دانشگاهها و 

  سازمانهاي هرمی مرسوم

براي شروع بهتر است ببینیم آیا منظور از طرح هرمی، هر سازمانی است که ظاهري هرمـی شـکل دارد؟ بـه         

  :مثال هاي زیر دقت کنید

مدرسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

!!!!!!ها در تمام اعصار ترین شبکه هرمی بین بچه محبوب

با توجه به ظاهراین سـازمان، تمـام        

هــاي  مـدارس دنیــا نـوعی از طــرح  

. هرمی هستند و باید تعطیـل شـوند    

البته که تمام افرادي که در قاعـده        

این هرم قرار دارند، حـق شـکایت        

  . از افراد سطوح باالتر را دارند

ــه  ( ــی مدرســـ مخـــــصوصاً وقتـــ

 نـام    انتفاعی باشـد و پـول ثبـت         غیر

.)دریافت شودهم 
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رئیس جمهور

وزرا

نمایندگان مجلس

مردم

پوشی از بسیاري افراد و مراتب در یک حالت بسیار ساده و با چشم

دولت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  !!!!!!ترین شبکه هرمی در تمام اعصار ترین و قدرتمند معروف
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رئیس

ریاست دانشکده

 معاون آموزشی دانشکده

اساتید

دانشجویان

باز هم در یک حالت بسیار ساده 

  دانشگاه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  !!!!!!ترین شبکه هرمی در تمام اعصار مقبول

  

فت که بقاي هر کشور به قدرت طرحهاي هرمی آن بستگی توان اینگونه نتیجه گر    باتوجه به چنین نمایی، می    

 هم که می 1ماده » ز«بند . پس توجه صرف به ظاهر سازمانها، نتیجه اي جز هرم بودن تمام آنها ندارد     !!! دارد

  .نیز تمامی انسانها محکوم به فعالیت در طرحهاي هرمی هستند... . گوید 
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  پس طرح هرمی چیست؟

اه باید گفت که منظور از طرح هرمی هر سـازمانی اسـت کـه در آن افـراد بابـت                     در یک تعریف دقیق و کوت     

صاحبان و طراحان ایـن طرحهـا       . کنند   کسب درآمد می   )در حقیقت عضو گیري صرف    (رشد شبکه اي صرف     

اي و ریختن قسمتی      از رشد تصاعدي نتورك مارکتینگ سوءاستفاده کرده و با خارج کردن پول از جیب عده              

  .کنند ب عده اي دیگر، درآمدهاي کالن کسب میاز آن در جی

آیـد،      در مـی    NMبا توجه به چنین تعریفی از یک طرح هرمی، هنگامی که کسی به عـضویت یـک شـرکت                    

نباید باالسریهاي او پورسانت بگیرند در حالی که در اکثر اوقـات تمـام باالسـریها، مقـدار مـشخص شـده اي                

آیـد ایـن اسـت کـه تفـاوت طرحهـاي هرمـی و                 سؤالی که پیش می   . کنند  پورسانت بابت ورود او دریافت می     

  نتورك مارکتینگ در چیست؟

، بایـد یـک کیـت شـروع خریـداري کنـد کـه شـامل         NMدر حقیقت، هر فرد براي عضویت در یک شرکت          

پـس هـر کـسی هنگـام عـضویت مقـداري از محـصوالت               . وسائل آموزشی و حجم خاصی از محصوالت است       

شـود تـا پورسـانت        کند که براي باالسریهاي او فـروش محـسوب شـده و باعـث مـی                شرکت را خریداري می   

  .بگیرند

که هر یک از این عـضویتها حجـم    هنگام ثبت نام، امکان انتخاب از بین چند نوع عضویت وجود دارد          معموالً  

، هزینـه  ي قابل ذکر این است کـه در میـان برخـی شـرکتها     البته نکته. خاصی از محصوالت را به همراه دارند     

اي بـه عنـوان کیـت شـروع بـه فـروش               یعنی هـیچ بـسته    . (ثبت نام و خرید محصول کامالً تفکیک شده است        

باالسریها . شود   معرفی می  IBO(IR)پردازد و به عنوان یک        فرد اندك هزینه اي بابت ثبت نام می       ) رسد  نمی

والتی را به فـروش برسـاند و بابـت          کنند تا زمانی که او محص       هیچ پورسانتی بابت ورود این فرد دریافت نمی       

البته شاید محـصوالتی را هـم بـراي مـصرف     . (کنند این فروشها است که باالسریهاي او پورسانت دریافت می    

  . )گردد شخصی خریداري کند که به ازاي اینها هم پورسانت پرداخت می

سـود بیـشتري کـسب      ي دیگر در مورد طرحهاي هرمی این است که هرکس زودتـر وارد شـده باشـد،                    نکته

توانند مانند او درآمد داشته باشند اما در نتوك مارکتینگ این توانایی هاي شـما               کند و افراد بعد از او نمی        می
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البته در طرحهاي هرمی کـه از      . سازد نه زمان ورودتان به طرح       در رهبري و فروش است که درآمدتان را می        

ه وجود شرط تعادل براي دریافت پورسـانت در ایـن طـرح،     کنند، با توجه ب      استفاده می  Binaryطرح پاداش   

خود پورسانت بیشتري دریافت کند در صورتی که افراد بیـشتري را            ) يها(تواند از باالسري    زیر مجموعه می  

  .به طور متعادل وارد سازمان خود نماید

از برخوردهاي گذارند به طوري که پس      طراحان طرحهاي هرمی نیز سیر تکاملی خاص خود را پشت سر می           

تر  ارزش یا کم ارزش قضایی با طرحهاي ساده اي که در آنها خبري از هیچ نوع محصولی نبود، محصوالتی بی            

شود را درگیر طرحهاي خود کردند که این خود باعث سـردرگمی بـیش از                 از پولی که بابت آن پرداخت می      

  .پیش مردم در انتخاب یک موقعیت سالم نتورك مارکتینگ شده است

  طرح هاي بدون محصول 

هایی که هیچ محصولی نداشتند و فقط صحبت از عضوگیري و پرداخت پورسانت بـراي                 اي بارز از طرح     نمونه

  .شرکتی ایتالیایی که در زمان خود مشهورترین در ایران بود.   استپنتاگوناآن بود، 

بایـد از کاغـذي کـه بـراي ورود بـه      او . شـد   سطح که فرد از قاعده هرم وارد طرح می7پنتاگونا هرمی بود با     

آنها نیـز هـر یـک بایـد چنـین      . فروخت گرفت وآنها را به چند نفر می مبلغی گزاف خریده بود، چند کپی می   

رفتند تا پله بـه پلـه بـه رأس هـرم نزدیـک                کردند و به همین ترتیب در طول سطوح هرم پیش می            کاري می 

 میلیون تومان هم به عنوان پـاداش  72و مبلغ  ( شدند    ج می شوند و پس از رسیدن به این مرحله، از هرم خار          

اتفاقی که اینجا افتاد فروش کاغذهایی با قیمـت عجیـب بـه افـرادي بـود کـه بـه دنبـال                       ). کردند  دریافت می 

 شکل صفحه بعد این هرم را نمایش می   .گذاشتند  رؤیاهاي خود و با اعتماد به معرفشان، قدم به این طرح می           

  :دهد
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ي   اسـت و خـروج از هـرم بـه نـوعی مرحلـه      Stair Stepلزوم رسیدن بـه سـطوح بـاالتر، یـادآور طرحهـاي      

Breakawayهـاي هرمـی از الگـوي     تـوان گفـت ایـن گونـه طـرح      دهد؛ پـس مـی    را نشان میStair Step 

Breakawayکنند  سوءاستفاده می.  

سی با دادن وعده ثروتمنـد شـدن مـشغول         چنین طرحهایی براي مدتی همه کس را در هر مکانی و از هر جن             

ها، نمونه هاي وطنی هم سریع قدم به بـازار گذاشـتند و کمـال بهـره را از            خود کرده بودند و در کنار خارجی      

اگـر پـس از ورود بـه        . هاي وطنی آن هنوز هم مشغولند       البته پنتاگونا نابود شد اما کپی     . این بازار گرم بردند   

  .ي کنید، پول خود را کامالً از دست خواهید دادها نتوانید عضوگیر این طرح

 product based pyramid(طرحهـایی کـه محـصوالتی را درگیـر نمودنـد      

scheme (  

طراحان آنها به فکر درگیر کردن محصوالتی بـا  ) در تمام نقاط دنیا(بعد از برخوردهاي قضایی با این طرحها        

قابل وجه پرداخت شده براي آنها و یا محـصوالتی ذاتـاً            طرح خودافتادند؛ محصوالتی فاقد ارزش حقیقی در م       

که دسترسی به آن را منوط به کسب شرایطی خـاص نمودنـد مـثالً رسـیدن بـه تعـداد خاصـی زیـر                   ارزشمند

 2هاي هرمی هم مربوط بـه همـین         مجموعه یا اقساط بلند مدت و بیشترین تعداد متضررین در رابطه با طرح            

هایی کـه محـصول    البته در مورد طرح . شود  ل باعث فریب خوردن فرد می     نوع می شود چرا که حضور محصو      
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رسـد، پورسـانت پرداخـت        کنند باید گفت اگر به میزانی که محصول به فروش می            خود را در اقساط ارائه می     

البتـه ایـن    ( شود و با پرداخت اقساط براي الباقی هم پورسانت داده شود، ایـرادي بـه آن طـرح واردنیـست                     

ها   هاي کوچکتر ارائه نمود و هر یک از این قسمت           تی درست است که محصول را بتوان در قسمت        موضوع وق 

متأسفانه ).  بهداشتی -مثالً یک مجموعه مکمل غذایی یا یک مجموعه محصوالت آرایشی         . قابل استفاده باشند  

کـه شـامل    (لیـه   کنند اما به محض پرداخت مبلـغ او         طرحهایی وجود دارند که محصول را در اقساط عرضه می         

در حقیقـت  . کننـد  آن را براي باالسري ها، یک فروش کامل احتساب می        .) شود  هزینه ورود و اولین قسط می     

شـود و بعـد از ورود چنـدین نفـر و      در این طرح بابت ورود افراد و ثبـت نـام آنهـا، پورسـانت پرداخـت مـی           

پـس  . شود   به یکی از باالسریها داده می      پرداخت پورسانتهاي دیگران از پول ثبت نام آنها، تنها یک محصول          

  .خبري از فروش محصول یا خدماتی خاص نیست

  :اجازه بدهید این موضوع را با یک مثال کامالً باز کنم

بـر اسـاس سیـستم ارزش    (  امتیـاز  3 امتیـاز بـه   3 را در نظر بگیرید که بابت تعادل هاي Binaryیک طرح    

کنـد و    تـا را نقـداً پرداخـت مـی    4 تعـادل،    5از هـر    . کنـد   اخت مـی   دالر پورسانت پرد   100) گذاري امتیازي   

 دالر و هزینـه  800قیمـت محـصول را    . کنـد   پورسانت تعادل پنجم را به عنوان قسط محصول، پرداخـت نمـی           

. دالر بابت قـسط اول محـصول  100 دالر آن بابت ثبت نام است و     100 دالر در نظر بگیرید که       200شروع را 

کند و با توجه بـه ایـن کـه     پورسانت پرداخت می % 8 دالري تقریباً 600ي تعادل هاي این طرح در واقع برا   (

 امتیـاز محـسوب   1 دالر 200هـر  . باشـد   است، پرداخت در تمام سـطوح آن یکـسان مـی           Binaryیک طرح   

  :به جدول زیر دقت کنید) شود می

  

  

  

ــماره   1  2  ...  5  ...  10  ...  15  ...  20  ...  25  ...  30  ...  34  35 ش

  تعادل

rقسط  ...  قسط  ...  قسط  ...  قسط  ...  قسط  ...  قسط  ...  100  سط  ...  
  پورسانت   100  100

  )دالر(
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 ایجاد کرده تـا اقـساط   3 به3 تعادل 35کنید، باید در این مورد خاص    همانطور که در این جدول مشاهده می      

 نفـر  105 در هر سمت شـما  با این تفاسیر. »محصولتان را آزاد کنید«محصولتان کامل شود و به قول معروف     

که در   شود   هزینه ورود در یک شاخه شما پرداخت می        105 × 200= 21000 $پیوندند و مبلغ        به طرح می  

= 2800 $از ایـن پـول   .  دالر خواهـد بـود  42000 شاخه شما برابـر  2مجموع هزینه ورود پرداخت شده در   

  دالر هـم بـراي محـصولتان خـرج     800 و پورسانت شما است و انـدکی نیـز پورسـانت بقیـه     100× ) 7-35(

بقیه هم متعلق بـه رئـیس شـرکت و    .) شود از این حجم به اصطالح خرید تنها یک محصول داده می   . (شود  می

  ... .پول کمی نیست . شرکاي اوست

  نفر به باالسري ها پورسانت داده شد، هر یک از این افـراد بایـد در         3 نفر به  3با توجه به اینکه با تعادل هاي      

البته این محصول هم فقط نباید اسم محـصول را یـدك بکـشد    . کردند همان ابتدا محصول خود را دریافت می    

  .بلکه باید محصولی باشد که بدون طرح درآمد زایی و در یک حالت معمولی هم به فروش برسد

نکات قابل توجه هنگام بررسی هرمی یا سالم بودن یک طرح 

و ادعـا بـر ایـن    اي اسـت   ه به طرحی که در آن صحبت از شبکه و کـار شـبکه  شود ک   وقتی به شما پیشنهاد می    

بپیوندید، بهتر است به نکات زیـر توجـه کنیـد تـا از              است که پاي بیزینس نتورك مارکتینگ در میان است،          

.افتادن در دام طرحهاي هرمی مصون بمانید

.ی استهرم% 100آیا محصول یا خدماتی وجود دارد؟ اگر محصولی نبود، طرح .1

.قیمت محصول حقیقی است یا کاذب؟ قیمت کاذب معرف یک طرح هرمی است.2

که پول شما بابت خرید محصول است، آیا محصول در همـان ابتـداي امـر تحویـل        شود  اگرگفته می .3

شود یا تحویل محصول منوط به احراز شرایطی خاص از جانب شماست؟ گـرفتن محـصول                  داده می 

کـار کنیـد، بـاز هـم بایـد بتوانیـد محـصول یـا احتمـاالً                    نخواسـتید  خواهـد و اگـر      هیچ شرایطی نمی  

محصوالت خود را بگیرید اما در مثالی که گذشت مشاهده کردید که بـراي گـرفتن محـصول خـود            

.مجبور به عضوگیري بودید



www.84edu.net                                                      نتورك مارکتینگ از نگاهی دیگر                                              

٨۴

پرداخت پورسانت منوط به عـضوگیري صـرف اسـت یـا فـروش محـصوالت؟ اگـر بـراي دریافـت                .4

.پرداختید، طرح چیزي جز یک دسیسه کثیف هرمی نیست  عضوگیري میپورسانت، صرفاً باید به

شـود و   محصول وجود دارد، قیمت آن حقیقی است و در همان زمان پرداخت پول تحویـل داده مـی        . 5

رسـد   شود اما این محصول بدون طرح پـاداش بـه فـروش نمـی     با فروش آن، پورسانت پرداخت می 

که در این حالت نیز باید از طـرح و شـرکت   ) ه محصولیعنی انگیزه اصلی طرح درآمدزایی است ن   (

یا در حالتی دیگر با همین محصوالت، شما از طـرف شـرکت و باالسـریهاي           . صاحب آن دوري کرد   

گیرید که در ایـن حالـت هـم بایـد دمتـان را روي                 خود جهت خرید محصوالت تحت فشار قرار می       

  .کولتان بگذارید و فرار را بر قرار ارجح کنید

هاي هرمی و اینترنت طرح 

در . متأسفانه نقش غیر قابل انکار اینترنت در توسعه نتورك مارکتینگ براي طرحهاي هرمی نیز صادق است  

کـرده  ) Chain Letter(این زمینه می توان گفت که بیشترین سوءاستفاده را طرحی به نام نامه زنجیـره اي  

افـراد بـا اضـافه کـردن نـام خـود بـه        . شود ارسال میاي وجود داردکه از طریق پست     در این طرح نامه   . است

این نامه به همین ترتیـب  . کنند پایین این نامه و پرداخت مبلغی به عنوان حق عضویت، کار خود را شروع می 

شود و بخشی از مجموع پولهاي دریافتی به افرادي کـه جـزء اولـین فرسـتندگان               براي افراد بعدي ارسال می    

 اوج گسترش این طرح در اروپا و آمریکا، مربوط به سالهاي پیش از شروع جنـگ                 .شود  هستند، پرداخت می  

اما نحوه استفاده این طرح ازاینترنت به این ترتیب است که معموالً یک نامه الکترونیکی           . شود  جهانی اول می  

 نامه اي که درخواست نشده باشد و بدون اجازه براي صـاحب پـست الکترونیکـی ارسـال     ( Spamبه صورت

شود تا مبلغی را به عنوان حق عضویت پرداخت کند و نـام       براي فرد ارسال گشته و از او خواسته می        . ) گردد

متن این . خود را در پایان نامه و احتماالً زیر اسامی دیگران اضافه نماید و شروع به ارسال آن به دیگران کند 

  .ي جذاب است نامه معموالً یک شایعه

هـاي آسانـسوري     طـرح : ي خـود اینترنـت اسـت        که کـامالً زاییـده     رمی وجود دارد  نوع دیگري از طرحهاي ه    

)Elevator Scheme ( که به سایتهاي ماتریکس )Matrix Site ( ها در واقع نـوعی   این طرح. هم معروفند
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Matrix  با ابعاد a × 1    اي در نظـر   براي کسانی که سـتون خـود را پـر کننـد، جـایزه     .  هستند یعنی یک ستون

 و دیگـر انـواع وسـائل الکترونیـک     LCD TV ، Laptop ، Play Station شده است که اغلـب یـک   گرفته

بـه  . شود  می  است ، وارد ستون معرف خود      Ebook فرد با خرید محصولی ارزان قیمت که معموالً یک           .است

زه مبـادرت  ي همان دستگاه الکترونیک داده شده است و او نیز براي رسیدن به جـای         این تازه وارد هم وعده    

  ... .شوند و  اما هیچگاه همه نمیتوانند به جایزه برسند چرا که خیلی زود آدمها تمام می. کند به عضوگیري می

  هاي هرمی تقسیم بندي طرح

: دسته طبقه بندي کرد4هاي هرمی را در  توان طرح به طور کلی می

.هاي هرمی کالسیک بدون محصول مانند پنتاگونا طرح.1

:که محصولی را درگیر طرح خود کردندهاي هرمی  طرح.2

.تر از مبلغ اخذ شده هاي هرمی داراي محصول کم ارزش طرح  - أ

.طرحهایی که دریافت محصول درآنها نیاز به عضوگیري دارد  - ب

تجربـه نامـه هـاي زنجیـره اي رو          : و نامه زنجیـره اي اینترنتـی      ) از طریق پست  (اي کالسیک     نامه زنجیره .3

.شته باشه اما طرحهاي مشابه اینترنتی بعضاً به چشم می خورندندیدم که کسی توي ایران دا

.هایی که محصول آنها بدون طرح پاداش بازاري ندارد طرح.4

 را هم به عنوان بخشی دیگر از طرحهایی که محصولی را درگیر طرح خود کردند، بـه   4البته شاید بتوان نوع     

  .حساب آورد

  :هاي هرمی شباهت هایی هرچند کوچک دارداما نوعی دیگر از رشد شبکه اي که با طرح 
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طرح هاي پونزي 

 در پارمـا متولـد شـد، ابـداع شـده      1882 که در سال کارل چارلز پونزياین طرح توسط یک ایتالیایی به نام        

مـشاغل  1917 به آمریکا مهاجرت کرد و تا زمان ورود به بوسـتون یعنـی سـال               1903پونزي در سال    . است

در بوسـتون وظیفـه تایـپ و جـواب دادن بـه             . ارسنی و فروشندگی اختیار کرد    بسیاري چون ظرف شوري، گ    

، ایده ي استفاده از تمبرهاي پـستی بـین المللـی    1919دار بود تا اینکه در آگوست  هاي خارجی را عهده     نامه

ز توانست تمبرها را با ارز کشور دیگري بخرد و هنگام معاوضه با تمبرهاي آمریکـایی، ا        می. به ذهنش رسید  

 دالر 600خریـد و آنهـا را درآمریکـا بـه          دالر تمبر در اسپانیا مـی      100مثالً  (تفاوت ارزش دو ارز بهره ببرد       

فروخت و خوب مشخص است که چه پولی به جیـب   آنگاه تمبرها را به شخصی ثالث می    . کرد  تمبر تبدیل می  

 راه اندازي نمـود و بـراي    The Security Exchange Companyبا همین ایده شرکتش را با نام . ) زد می

گـذاري   در ابتـدا افـراد کمـی سـرمایه     .  روز داد  90سـود را تنهـا در عـرض         % 50گذاران، قول     جذب سرمایه 

کردند اما با توجه به این حربه تبلیغاتی، تعداد زیادي از مردم عـادي طـرح پـونزي راپـسندیدند و سـهام          می

گـذاران اولیـه را       گذاران جدید، سـود سـرمایه        پول سرمایه  پونزي با استفاده از   . شرکتش را خریداري کردند   

مجمـوع ثـروت    . که همین موضوع باعث شهرت و جذابیت بیش از پیش طرح پـونزي شـد               کرد  پرداخت می 

اما مشکالت او از این زمان به بعد شروع شد و کـار او را  . رسید   به میلیونها دالر می    1920پونزي در تابستان    

او در ژانویـه  .  دالر پول پس انداز بـاقی مانـده بـود          75اش، تنها     ي مراسم خاك سپاري   به جایی رساند که برا    

اي ناتمام بـا نـام     میراث او، دست نوشته    تنها.  در بخش خیریه بیمارستان شهر ریودوژانیرو فوت کرد        1949

ح هرمـی   آید این است که آیا طرح پونزي هم نـوعی طـر             سؤالی که اینجا پیش می    . بود» سقوط آقاي پونزي  «

هـاي هرمـی    هاي پونزي بـه عنـوان طـرح      با وجود ظاهر هرمی شکل آن، طرح      : است؟ که در پاسخ باید گفت     

هاي هرمی، کسب درآمد از سوي اعضا مبنـی بـر جـذب افـراد جدیـد        به طورکلی در طرح   . شوند  شناخته نمی 

گـذار     افـراد سـرمایه    هاي پونزي راه کسب درآمد، افزایش سرمایه است حال چه از طریـق              است اما در طرح   

  .اش گذار و با افزایش سرمایه اولیه جدید و چه از طرف خود سرمایه
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گـذاري هـستند و بعـضاً     هاي پونزي، از طرف کسانی که خود صاحب موقعیتی براي سـرمایه        در حقیقت طرح  

هـد،  د امـا آنچـه در تمـام حـاالت رخ مـی     . شـوند  افرادي که در تصورات خود چنین وضعی دارند، ترویج مـی        

گذاري در معدن یاجایی دیگـر   گذاران، به عنوان سود به آنها است نه سرمایه   بازگشت بخشی از پول سرمایه    

تـوان از ایـن    شود که چنین شرایطی داشته باشـد وگرنـه مـی        دقت کنید زمانی به یک طرح، پونزي گفته می        (

شـود،   سرمایه گذار دریافت مـی    گذاري به شکل صحیح استفاده نمود به شرط آنکه پولی که از               روش سرمایه 

  . )گذاري، سود اعضا پیشین پرداخت شود گذاري شود و از سود سرمایه واقعاً سرمایه

گذاران اولیه با توجـه بـه برگـشتی کـه در              اول اینکه سرمایه  .  مزیت به دنبال دارد    2بازگشت این سود، خود     

ده که این خود، بقاي بیشتر طرح را به دنبـال           گذاري خود نمو    بینند، اقدام به افزایش سرمایه      سرمایه خود می  

کنـد   پرداخت سود ادامه پیدا می. شود گذاران جدید به طرح می  باعث جذب سرمایه  ،دارد و نیز این بازگشت    

هـاي   تـوان طـرح   امـا ببینـیم چگونـه مـی      . تا اینکه پوشش طرح کنار رفته یا مروج اصلی آن با پولها فرار کند             

  پونزي را شناخت؟

تـوان قبـل از عـضویت در         هاي پونزي وجود ندارد فقط مـی        دقیقاً؛ هیچ راهی براي شناخت طرح      .نتوا  نمی

  .گذاري، سوابق شرکت و اعتبارات آن را بررسی نمود هاي سرمایه طرح

هاي هرمی، قوانین حاکم بر این دو نیز باید         هاي پونزي نسبت به طرح      با توجه به این تفاوت در ساختار طرح       

  . با هم داشته باشدفرقهاي اساسی
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  آیا طرح شما، یک هرم است؟

بر این اصل استوار است که از گسترش طـرح          ) منظور ایاالت متحده آمریکاست   (تمام قوانین ایاالت مختلف     

ها و برنامه هایی که به اعضا به خاطر عضوگیري یا وارد کردن افراد دیگر به جاي فروش کاال یا خدمات بـه                       

براي مثال کارولیناي شمالی، هرم را اینگونه تعریف        . ش می دهند، جلوگیري نمایند    مصرف کننده نهایی پادا   

  :می کند

هر برنامه اي که پروسه اي هرمی یا زنجیره اي به کار می برد که در آن یک عضو بهاي زیادي به موقعیـت                 «

  ». نمایدمی دهد تا در برابر وارد کردن دیگران به برنامه، پاداش یا چیزهایی با ارزش دریافت

دقیق تر است اما به هـر حـال معـرف قـوانین آنتـی هرمـی                 » طرح زنجیره توزیع کننده   «تعریف نیویورك از    

  :است

»   شیوه اي از فروش است که در آن، فرد در شرایطی که سرمایه گذاري    » طرح زنجیره توزیع کننده

دي را بـه دسـت مـی    کند، حق وارد کردن دیگران و در واقع عضوگیري با هدف سود یا بهره اقتصا             

آورد که افراد جدید نیز با سرمایه گذاري داراي چنین حقی خواهند شد که احتمـاالً زنجیـره افـراد               

محـدودیتهایی چـون   . داراي حق عضوگیري در صورت سرمایه گذاري را، دائمـی تـر خواهـد کـرد            

ن بـراي حـق     تعداد افرادي که می توانند عضو شوند، یا وجود شرایطی اضافی که واجد شرایط شـد               

عضوگیري یا دریافت سود حاصل از آن را تحت تأثیر قرار می دهد، هویت طـرح بـه عنـوان طـرح       

  . زنجیره توزیع کننده را تغییر نمی دهد

  :قوانین تگزاس شامل تعریفی مشابه از طرحهاي زنجیره اي بی پایان هستند

              سـت کـه در آن یـک عـضو      منظور از زنجیره بی پایان هر طرحی براي مصرف یا توزیـع مایملـک ا

هزینه قابل توجهی براي شانس دریافت پاداش جهت معرفی یک نفر یا بیشتر به منظـور عـضویت                 

در طرح پرداخت می کند یا براي شانس دریافت پاداش در زمان عضویت فردي که توسـط فـردي        

.که یک عضو معرفی کرده، معرفی شده است
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اي هرمی، طرحهاي زنجیره اي بی پایان یـا طرحهـاي زنجیـره             قوانین آنتی هرمی بر غیر قانونی بودن طرحه       

  :در صورت نبود هر یک از موارد زیر در طرح مورد نظر، آن طرح هرمی نیست. معرف داللت دارند

طرح، نقشه یا برنامه اي؛

که یک عضو براي آن چیزي جهت عضویت می پردازد؛

رزش دیگر؛به منظور دریافت یا شانس دریافت پاداش یا چیزهاي با ا

که موکول به معرفی اعضاي دیگر طرح، نقشه یا برنامه است.

با این حال، تصمیمات کمیـسیون تجـارت        . الت متحده، در سطح فدرال قوانین آنتی هرمی وجود ندارد         ادر ای 

فدرال و دادگاههاي فدرال، بیش از قوانین هر ایالتی، چهارچوبی قانونی به وجود آورده که شرکتهاي مـولتی                  

بـر اسـاس آن برنامـه هـاي خـود را ایجـاد کـرده و        ) Multi Level Marketing: MLM(ل مارکتینـگ  لو

 Federal Trade(جدیدترین تعریف طرح هرمی، در تصمیم کمیسیون تجارت فـدرال  . توسعه می بخشند

Commission: FTC ( در مورد پروندهKoscot Interplanetary, Incدر آن، .  به دست آمدFTC ایراد 

پرداخت پول از طـرف اعـضا بـه شـرکت در مقابـل              «: ، داراي ویژگی زیر هستند    معرفرد که زنجیره هاي     ک

در برابر وارد کردن اعضا جدیـد بـه برنامـه           ) جوایز(دریافت حق فروش یک محصول و حق دریافت پاداش          

  ».که هیچ ارتباطی به فروش محصول به مصرف کننده نهایی ندارد

  :  صورت وجود موارد زیر، طرح شما هرمی است، درFTCپس بنا به تعریف 

پرداخت پول به شرکت؛

 را به دست می آورد؛) یا خدمات(عضو حق فروش محصول

عضو در برابر وارد نمودن دیگران به طرح، پاداش دریافت می کند؛

 به مصرف کننده نهایی ربطی ندارد) خدمات(پاداش به فروش محصول.

د شرکتی که در یک ایالت کامالً قانونی است در ایالتی دیگر یک هـرم بـه         با وجود این تعریف مشخص، شای     

  .حساب آید که این خود بیان گر تفاوت قوانین حاکم بر طرحهاي هرمی در ایالتهاي مختلف است
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  موجودي باال و طرحهاي هرمی

 بـه   ،فـراد بـه طـرح     با توجه به آنچه گذشت به این نکته پی بردیم که برنامه اي که بابت وارد نمودن دیگـر ا                   

طراحان بی پرواي طرحهاي هرمی شیوه اي را بـه کـار            . عضو پاداش پرداخت می کند، یک طرح هرمی است        

که عمدتاً بـسیار گـران هـستند و    (گرفتند که در آن هر عضو جدید ملزم به خرید حجم باالیی از محصوالت         

در چنـین   . براي اعضا باالتر ایجاد می کرد     که این مهم به نوبه خود، کمیسیون باالیی         . است) غیر قابل فروش  

معمـوالً یـک توزیـع کننـده     . طرحهایی، تأکید بر عضوگیري است نه فروش محصول به مصرف کننده نهـایی       

بـا توجـه بـه ایـن فاکتورهـا،      . معمولی توانایی مصرف یا فروش تمام این محـصول خریـداري شـده را نـدارد          

دون توجه به فروش محصوالت، معامله هایی همسان یک جایزه          دادگاهها اعالم نمودند که چنین طرحهایی ب      

اینکه حجـم و قیمـت فـروش بـه توزیـع کننـدگان              . عضوگیري هستند و بنابراین یک هرم را ایجاد می کنند         

  .منطقی بوده و سندي براي اثبات آن وجود داشته باشد، مهم است

  فروش به مصرف کننده نهایی

گ می خواهند طرحهاي پاداشی را توسعه دهند که در آن بابت خرید و              بسایري از شرکتهاي نتورك مارکتین    

کـه البتـه بـا    . مصرف محصوالت توسط خود توزیع کننده، کمیسیون پرداخت شود تا فروش آن بـه دیگـران          

بـه عـالوه، کـل      . توجه به مخالف عموم با مشارکت در یک طرح چند سطحی پاداش، منطقی به نظر مـی آیـد                  

بـا توجـه بـه مـورد     . بناي مصرف شخصی محصوالت توسط توزیع کنندگان بنا شده اسـت صنعت، تقریباً بر م   

Koscot               می توان اینگونه نتیجه گرفت که مصرف شخصی گزینه دو تست را تأمین می نمایـد چـرا کـه مـی 

توان توزیع کنندگان را در صورت مصرف شخصی محصوالتی که می خرند به عنوان مصرف کننده نهایی در                  

  .نظر گرفت

کسی کـه   : با این وجود مجریان قانون و دادگاهها به دنبال ارائه چنین تعریفی از مصرف کننده نهایی هستند                

جدیدترین تـصمیم فـدرال در ایـن مـورد، توسـط            . خود عضو نباشد، در واقع افرادي که توزیع کننده نیستند         

دادگـاه  .  اتخاذ شد.Webster v. Omnitrition International, Inc دادگاه تجدید نظر در مورد 9شعبه 

 را مبنی بر فروش به مصرف کننده نهـایی تـأمین        Koscotتشخیص داد که مصرف شخصی، ملزومات تست        
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بنابراین، زمان طراحی یک طرح مولتی لول مارکتینگ، دیدگاهی که کمترین ریسک را بـه همـراه                 . نمی کند 

خرید یک توزیـع کننـده ناشـی از خـرده           % 70دارد، این است که قانونی وضع شود که بر اساس آن حداقل             

  .فروشی وي به افرادي باشد که در برنامه پاداش دهی شرکت عضویت ندارند

  ملزومات بازخرید موجودي

 در ایــاالت جورجیــا، لوئیزانــا، ماساچوســت، مــري لنــد، پورتــو ریکــو و وایومینــگ، MLMقــوانین پیچیــده 

کاالهایی می کنـد کـه توسـط توزیـع کنندگانـشان برگـشت       شرکتهاي نتورك مارکتینگ را ملزم به بازخرید  

 کتبی از این ضابطه همراه با قرارداد        اعالنیبه عالوه این ایاالت به شرکتها دستور می دهند که           . داده شده اند  

هدف این عمـل، کـاهش ریـسک بـارگیري محـصول نـزد توزیـع        . توزیع کننده به توزیع کنندگان داده شود   

  .  به طور مفصل توضیح داده شده استDSAمورد در بخش ضوابط اخالقی در این . کنندگان است

  همکاران اجرا قانون

در ایاالت متحده، سازمانهاي متفاوتی هـستند کـه در برابـر گـسترش طرحهـاي هرمـی فعالیـت مـی کننـد؛                        

، کمیـسیون ارز و  )Federal Trade Commission: FTC(سـازمانهایی چـون کمیـسیون تجـارت فـدرال      

که طرحهاي این چنینـی را کـه بـا نـام     ) Securities and Exchange Commission: SEC(بهادار اوراق 

شناخته می شوند و در واقع اوراق بهادار ثبت نـشده مـی فروشـند، مـورد بررسـی و                » شبکه هاي توزیع مالی   «

 و  FBIوزارت دادگستري ایاالت متحده با همکـاري آژانـس هـاي تحقیقـاتی چـون                . رسیدگی قرار می دهد   

سرویس بازرسی پستی ایاالت متحده، طرحهاي هرمـی را بـراي حقـه هـاي پـستی، اوراق بهـادار، مالیـات و                       

  .پولشویی تحت تعقیب قرار می دهد

افسران ایالتی به طور مستقل در دادگاههاي ایالتی، مواردي را بر اساس قـوانین خـاص ایـالتی کـه هرمهـا را                   

 بر   را فرنیا، تعریفی مشابه زنجیره هاي بی پایان از هرمها دارد و آنها    کالی. قدغن می کند پیگیري می نمایند     

با روشـی بـا تفـاوت بـسیار کـم، ایلینـویس طرحهـاي               . اساس قوانین التاري هاي غیرقانونی منع نموده است       

بعـضی ایـاالت چـون    . هرمی را به عنوان فعالیتی مجرمانه در جهت کسب مال نامشروع طبقه بندي مـی کنـد              
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، طرحهاي هرمی را بر اساس چارچوبی قـانونی کـه موقعیتهـاي تجـاري و مـولتی لـول مارکتینـگ را                       جورجیا

  .ساماندهی می کند، منع می نمایند

 است که به طـور گـسترده   FTC مواردي که علیه طرحهاي هرمی عنوان می شود، بر اساس مصوبه    FTCدر  

. را منع نمـوده اسـت     » ه تجارت یا مؤثر بر تجارت     فعالیتها و آموزشهاي غیر منصفانه و فریب کارانه در زمین         «

  .این مصوبه به کمیسیون این امکان را می دهد که در دادگاه فدرال اقامه دعوي کند

   و طرحهاي هرمی90دهه 

 موارد هرمـی جدیـد را پیگیـري    FTCدر حالی که .  اولین پاالیش مهم در قانون را همراه خود آورد      90دهه  

ین مدعی بودند که قوانین سه گانه بازخرید موجودي        می کرد، بسیاري از متهم    
1

  ،70%
2

 مشتري 10 و   
3

 را که   

Amway4در پرونده   
هرچنـد کـه رأي دادگـاه اسـتیناف در مـورد           .  حاصل شده بودند را رعایـت مـی کننـد          

Webster v. Omnitrition Int'l, Inc.      نشان داد که موارد فـوق هـر طـرح بازاریـابی را ایمـن نمیـسازد ، .

 مشتري در صورت پرداخـت کمیـسیون بـر مبنـاي فـروش عمـده       10و  % 70 اعالم کرد که دو قانون       دادگاه

  .و نه بر مبناي خرده فروشی واقعی، بی معنی هستند) که تنها به اعضا جدید فروخته می شوند(توزیع کننده 

  . اجرا گرددهمچنین دادگاه اعالم کرد که ضابطه بازخرید موجودي تنها در صورتی مؤثر است که واقعاً

طرحهـاي  . در حالیکه موارد جدید در حال پاالیش قانون بودند، تغییرات سریعی در بازار در حال وقوع بـود                 

و درست مانند هر فعالیت اقتصادي دیگر، سـیکلهایی از فریبهـا ایجـاد      . هرمی با انگیزه انتقام برگشته بودند     

 70فرینان را که از مشکالت هرمها در دهـه  شد و طرحهاي هرمی جدید نسل جدید مصرف کنندگان و کارآ        

و البته جهانی شدن اقتصاد زمینه گسترش طرحهاي هرمی به جوامعی کـه قـبالً از                . آگاه نبودند، فریب دادند   

                                               
2
  . در این مورد توضیح کامل داده شده استDSAدر بخش ضوابط اخالقی  

3
ودي پیشین خود را به موج% 70بر اساس این قانون، توزیع کننده تنها زمانی می تواند اقدام به خرید موجودي جدید کند که  

.فروش رسانده یا مصرف کرده باشد

4
 مشتري متفاوت در آن ماه را به شرکت ارائه 10 مشتري، هر عضو باید مدارکی دال بر داشتن فروش به 10بر اساس قانون  

.نماید تا مشمول دریافت پاداشها گردد

5
 قانون 3 به پایان رسید و نتیجه آن استخراج Amwayع  به نف1979 که در سال MLM در برابر شرکتهاي FTCاولین پرونده  

  . مشتري بود10و % 70، )قیمت خریداري شده توسط توزیع کننده% 90همان قانون بازخرید موجودي با حداقل % (90
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 1بـراي مثـال در آلبـانی، سـرمایه گـذاران حـدود       . آن بی خبر بودند یا آن را نمی شـناختند را فـراهم آورد          

  .به باد دادندبیلیون دالر در طرحهاي هرمی 

. در ایاالت متحده هیچ چیز به اندازه اینترنت و بازاریابی اینترنتی به گسترش طرحهاي هرمـی کمـک نکـرد            

تجارت الکترونیک به مجرمان این فرصت را داد با هزینه اندکی طـرح خـود را بـه قربانیانـشان در سراسـر                       

دالر یا کمتـر بـه اصـطالح بیـزینس خـود را در       30می توانستند تنها با هزینه اي حدود  . جهان معرفی نمایند  

شبکه گسترده جهانی معرفی نمایند یا در گروههاي خبري طرح خود را تبلیغ کنند و نیز به ارزانی از طریـق                   

با افراد رابطه تک بـه تـک برقـرار    ) unsolicited commercial email(ارسال نامه هاي تجاري ناخواسته 

کارت پستال به اعضاي احتمالی طرح از طریق پست معمولی شاید چند ده هـزار           در حالیکه ارسال مثالً     . کنند

  .دالر هزینه در بر داشت، از طریق اینترنت، این کار با حدود چند صد دالر یا حتی کمتر قابل انجام شد

  طرحهاي هرمی و بانکداري

 بر عملکرد روزانه بانکها     طرحهاي هرمی تنها به مصرف کنندگان آسیب نمی رسانند که در بسیاري از موارد             

بسیاري از مروجان طرحهاي هرمی، سیستم بانکی را بی اعتبار مـی خواننـد و طـرح خـود را بـه       . تأثیرگذارند

 درمورد شرکت   SECملوین فورد، متهم پرونده اخیر      . عنوان نسل جدید بانکداري به عموم معرفی می کنند        

International Loan Networkدر طول عمر بانکداري، قـوي  «رح پاداش شرکت وي، ، ابراز میدارد که ط

  .»ترین سیستم مالی است

، کمیسیون اولین بررسی تأثیر طرحهاي هرمی بر سیستم بانکداري و بانکهـاي             Cano علیه   FTCدر پرونده   

در آن پرونده، کمیسیون یک طرح هرمی اینترنتی را هـدف قـرار داد کـه تحـت نـام                    . خصوصی را انجام داد   

Credit Development International (CDI)دالر و پـس از آن  130با پرداخت اولیه .  فعالیت می کرد

 بپیوندنـد و عـضو   CDI دالر، مصرف کنندگان می توانستند به طرح پاداش بـی نهایـت پالتینیـوم    30ماهیانه  

ضو  آن شوند یعنی ساختاري که در آن پورسانتها براي هفت سطح پرداخت مـی شـد و هـر عـ      73ماتریس  

 ادعا میکرد که اعضا مـی تواننـد در ایـن    CDI.  نفر را به طرح معرفی می کرد و عضو می شدند     3می بایست   

  . دالر درآمد داشته باشند18000برنامه، ماهیانه بیش از 



www.84edu.net                                                      نتورك مارکتینگ از نگاهی دیگر                                              

٩۴

پیـشنهادش مبنـی بـر دادن کـارت اعتبـاري نـامطمئن ویـزا یـا                  CDIدر کنار قول سود باال، جـذابیت اصـلی          

بود که مخصوصاً براي افـرادي بـا تاریخچـه    % 9/6دالر و نرخ بهره سالیانه  5000تبار  مسترکارت با سقف اع   

تأییدیه تـضمینی، بـدون نیـاز بـه         «:  در تبلیغاتش خطاب به آنها گفته بود       CDIاعتباري ضعیف مناسب بود و      

  »!و بدون کنترل اعتبار، بدون بررسی درآمد و ورشکستگی مهم نیست! ودیعه گذاري

 Banque National de ادعا می کردند که به دلیل رابطه شان با بانک بزرگ خارجی با نام CDIنمایندگان 

Parsi (BNP)نماینده .  می توانند چنین قواعد جذابی پیشنهاد دهندCDI     در یک نـوار ضـبط شـده از یـک 

عتبـاري  بانکهاي معمولی نمیخواهند مردم بفهمند که می تواننـد یـک کـارت ا          «جلسه فروش، ادعا میکرد که      

 خود را بخشی از یک بانـک قـانونی معرفـی کـرد و               CDIدر یک جلسه مشابه،     » . درصدي داشته باشند   9/6

  .»ما بانک هستیم» «خط مشی ما این است که بزرگترین اتحادیه عضویت اعتباري دنیا را داشته باشیم«: گفت

 و هیچ   BNPیزا، مسترکارت یا     هیچ رابطه تجاري با و     CDIدر واقع بر اساس تحقیقات و مدارك کمیسیون،         

  . نداشتوجود  داشته باشد، CDIبانکی که تمایل به صدور کارت اعتباري براي اعضاي 

 هرگز کارتهاي اعتباري خویش را دریافت ننمودند و با توجـه بـه صـحبتنهاي یکـی از                   CDIدر نهایت، اعضا    

. ق عـضویت خـود کـسب ننمودنـد         درصد آنان پول کافی براي جبـران حـ         89اقتصاددانان کمیسیون، حداقل    

 مصرف کننـده از ایـاالت متحـده، اروپـا،     30000، حدود CDI ماهه   5کمیسیون تخمین زد که در طول عمر        

  .  میلیون دالر در طرح مذکور بر باد دادند4 تا 3استرالیا و جنوب شرق آسیا، حدود 

رمی چگونه سعی دارند دارایی ، می توان دید که مروجان طرحهاي ه90 در دهه FTCدر بزرگترین پرونده    

 مـتهم  Fortuna Alliance بـا  FTCدر مورد .هاي خود را از طریق سیستم بانکداري بین المللی مخفی کنند

 دالر در 5000 دالر می تواننـد سـودي بـیش از    250به مصرف کنندگان قول داده بود که در برابر پرداخت      

 کـشور را  60ورد و هزاران سرمایه گذار در بـیش از         این طرح چندین وب سایت به وجود آ       . ماه کسب کنند  

هرچند که متهم در خارج از ایاالت متحده فعالیت می کرد، کمیسیون پی بـرد کـه آنهـا میلیونهـا                    . فریب داد 

اما همکاریهاي بین المللی کمـک    . دالر در حسابهاي بانکی خارج از مرزهاي خود در آنتیگوآ مخفی کرده اند            
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 میلیون دالر بـه وطـن خـویش و          2 متهم شکایت نماید، که وي را ملزم به بازگرداندن           کرد تا کمیسیون علیه   

  . کشور نمود60 میلیون دالر به مصرف کنندگانی از 7نیز 

  )DSA: Direct Selling Association(انجمن فروش مستقیم 

بـر در صـنعت     انجمن فروش مستقیم ایاالت متحده در واقع، انجمن ملی متـشکل از شـرکتهاي بـزرگ و راه                 

 شرکت عضو آن هستند که در میان آنها نامهـاي           200فروش مستقیم آمریکا می باشد که هم اکنون بالغ بر           

 Amway ،Avon Products Inc. ،FreeLife International ،Global Domainsمعتبــري چــون 

International, Inc.و بسیاري از دیگر شرکتهاي معتبر و معروف به چشم می خورد .  

از شرکتهاي عضو و افراد فعال در آن حمایت نموده، به آنها کمک کند و بـر                « أموریت انجمن این است که      م

یـا موقعیـت تجـاري فـروش     /نیز حصول اطمینان از اجراي بازاریـابی محـصوالت و     . میزان تأثیر آنها بیفزاید   

  ».مستقیم بر اساس بهترین ضوابط و خدمات تجاري به مصرف کنندگان

تمـام  .  و التزام انجمن به آموزشهاي تجاري اخالقی و حمایت مشتریان، ضوابط اخالقی آن اسـت               اساس تعهد 

شرکتهاي عضو به وفاداري در رعایت و اجرا قواعـد انجمـن بـه عنـوان شـرطی بـراي عـضویت و نیـز حفـظ                           

  . عضویت خود، متعهد هستند

DSA       موزشی فراهم می آورد و نیز بـا   به جاي شرکتهاي عضو خود، براي فعاالن فروش مستقیم فرصتهاي آ

  .کار میکند... کنگره، آژانس هاي دولتی متعدد و سازمانهاي حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 

 WFDSA: World Federation of(فدراسیون جهانی انجمنهاي فروش مستقیم 

Direct Selling Associations(   

فدراسیون انجمن هاي فروش مستقیم (منطقه اي  انجمن فروش مستقیم ملی و یک فدراسیون    58متشکل از   

  .می باشد) اروپا

 حمایت فروش مستقیم در سراسر جهان مـی باشـد کـه شـرکتها و انجمنهـاي                  WFDSAاما مأموریت اصلی    

  :فروش مستقیم را با فراهم آوردن موارد زیر حمایت می کند

عهد و آبرومندایجاد، نگهداري و توسعه بهترین استانداردهاي جهانی براي اجرا مت.



www.84edu.net                                                      نتورك مارکتینگ از نگاهی دیگر                                              

٩۶

دفاع از جایگاه و منافع فروش مستقیم در برابر دولتها، رسانه ها و دیگر عناصر کلیدي داراي نفوذ.

فعالیت و خدمت به عنوان یک منبع قابل اعتماد جهانی درباره فروش مستقیم.

آسان کردن برهم کنش هاي میان مدیران اجرایی فروش مستقیم در موارد مهم براي صنعت.

  DSAابط اخالقی ضو

انجمن فروش مستقیم بر این باور است که شرکتهاي درگیر در فروش مـستقیم، مـسئولیتهاي خاصـی را در                    

شـرکتهاي  . قبال مشتریان حاصل از روش معرفی رو در روي محصوالت یا خدماتشان، عهـده دار مـی شـوند             

  .عضو به این قواعد پایدار خواهند بود

A .ضوابط حرفه اي و اجرایی  

   آموزشهاي عضوگیري یا مصرف کننده فریبنده یا غیرقانونی.1

شرکتهاي عضو باید مطمئن شـوند کـه        . هیچ یک از شرکتهاي عضو اجازه اجراي چنین آموزشهایی را ندارند          

  .هیچ عبارت، قول یا شرح حالی احتمال گمراه نمودن مصرف کنندگان یا فروشندگان احتمالی را ندارد

  محصوالت و خدمات. 2

: نهاد فروش محصوالت یا خدمات از سوي شرکتهاي عـضو بایـد در مـوارد زیـر دقیـق و صـادقانه باشـد                  پیش

سـفارش مـصرف    . قیمت، کالس، کیفیت، تولید، ارزش، عملکرد، کمیت، ارز رایج کشور و در دسترس بودن             

  .کننده باید در زمانی معقول به انجام رسد

  شرایط فروش. 3

سید خرید به مشتري ارائه شود که از پیش به زبانی ساده و عاري از ابهام                در زمان فروش باید نسخه کتبی ر      

  :تنظیم شده است

سـود، هزینـه هـاي    : ه مجموع مبلغی که مشتري باید بپـردازد شـامل      اتمام شرایط و ضوابط فروش به همر      . آ

  خدمات و دیگر هزینه هایی که توسط دولت فدرال و ایالتی الزم دانسته شده اند؛

  . نام فروشنده یا شرکت عضوآدرس و. ب
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  ضمانت نامه ها. 4

ضوابط هر ضمانت نامه اي که توسط فروشنده در ارتباط با فروش ارائه می شود باید در مدت زمـانی مطـابق          

یـا  /تولید کننده، توزیع کننده و. با قواعد و قوانین فدرال و ایالتی مربوط به ضمانت نامه، به خریدار اعطا شود   

بط ضمانت نامه اي کـه بـه مـصرف کننـده اعطـا شـده                ا طور کامل و بدون معطلی مطابق ضو       فروشنده باید به  

  .است، عمل کند

  حریم شخصی و شناسایی. 5

تمـاس  . فروشندگان باید خود، شرکت، محصوالت و هدف خود از تماس با مشتري احتمالی را توضیح دهنـد      

. رد تا از دخالتهاي بی مورد جلوگیري شود       با مصرف کننده باید در زمان منطقی و ساعاتی منطقی صورت گی           

  .تشریح یا معرفی فروش باید با درخواست مصرف کننده متوقف شود

  طرحهاي هرمی. 6

مـسئول  . هدف این قانون، تحت پوشش و تعقیب قرار دادن طرحهـاي هرمـی و زنجیـره اي نامتنـاهی اسـت                

ي نامتنـاهی، ایـن قـانون را بـا توجـه بـه       اجراي قانون باید تشخیص دهد که آیا چنین طرح هرمی با زنجیره      

  .یا منطقه اي نقض می کند یا خیر/قواعد و قوانین فدرال، ایالتی و

 ایجـاد   Amwayتعریف یک طرح هرمی غیرقانونی بر اساس استانداردهاي قانونی موجـود کـه در پرونـده                 

بـا توجـه بـه ایـن      .  اسـتوار اسـت    شدند و نیز قوانین آنتی هرمی ایاالت لوئیزانا، مونتانا، اوکالهامـا و تکـزاس             

قوانین، شرکتهاي عضو می بایست فروشـندگان مـستقیم را صـرفاً بـر اسـاس فـروش محـصوالت، از جملـه                       

چنین ارتقـائی مـی توانـد       . خدمات، که توسط هر فردي براي مصرف حقیقی خریداري می شود، ارتقاء دهند            

یم براي مصرف شخصی خودشـان پرداخـت   شامل پاداشهایی بر اساس فروش باشد که به فروشندگان مستق         

  .می شود
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  خرید موجودي کاال. 7

هر شرکت عضوي با طرح بازاریابی شامل فروش محصوالت چه به صورت مـستقیم چـه غیـر مـستقیم بـه           . آ

فروشندگان مستقل، باید در متون عضوگیري، راهنماهاي فروش، یا قرارداد با فروشنده مـستقل، ذکـر کنـد                

بل فروش در اختیار فروشنده را که به منظـور فـروش خریـده بـود، پـیش از پایـان                     که شرکت محصوالت قا   

بـا  .  تجاري و مالی منطقی بازخرید خواهد نمـود شرایطرابطه تجاري وي با شرکت یا فروشنده مستقل آن، با  

ر باید شامل بازخرید محصوالت و موجودي قابـل عرضـه در بـازا            »  تجاري منطقی  شرایط«توجه به این قانون،     

هزینه پرداختی فروشنده منهاي هزینه هاي  % 90 ماه از تاریخ خرید فروشنده با قیمتی که از           12براي مدت   

کمتر نباشد، بوده و بر اساس ایـن قـانون محـصوالت در صـورت بازگـشت بـراي                   ) در صورت وجود  (قانونی  

همچنین محـصوالتی   . باشندبازخرید، نباید عمر قفسه اي خود یا کارایی تجاري منطقی خود را از دست داده                

که شرکت از پیش به فروشنده مستقیم اعالم نموده که محصوالتی فصلی یا براي یک دوره تبلیغاتی هـستند                   

  .و یا دیگر تولید نخواهند شد نیز مشمول این قانون نمی شوند

اي خریـد   است، یعنی آموزش به فروشنده بر     » بارگیري محصول «هدف بازخرید، غلبه بر پتانسیل ضرر از        * 

حجمی از محصوالت و موجودي که در مدت زمانی منطقی قادر به فروش آن نباشند یا به نظر نتواننـد آن را                      

 بارگیري محصول با دادن محرکهاي مالی به فروشندگان         ،در طول تاریخ  . بفروشند یا نتوانند مصرفش نمایند    

قـوانین بازخریـد    . نـدگان واقعـی   همراه بوده است بدون توجه به فروش یا مصرف نهایی توسـط مـصرف کن              

 وسیله اي اسـت بـراي تـشخیص بـارگیري محـصول و حمایـت از توزیـع کننـدگان در برابـر              ،ضوابط اخالقی 

  .آسیبهاي مالی که می توانند نتیجه بارگیري محصول باشند

. هم به محصول قابل لمس و هم غیر قابل لمس اطـالق مـی شـود یعنـی هـم کـاال و هـم خـدمات                          » موجودي«

فاکتورهـایی کـه   . موجودي باید بر اساس شرایط خاص محـصول تعیـین شـود         » بلیت عرضه فعلی در بازار    قا«

یـک محـصول مـورد توجـه هـستند        » قابلیـت عرضـه در بـازار      «توسط مجري ضوابط اخالقی در زمان بررسی        

  .عبارتند از شرایط کاال و اینکه محصوالت باز شده یا مصرف شده اند یا خیر
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اي بازار، فرموالسیون محصول یا نام گذاري دالیل کافی براي  اینکـه یـک محـصول دیگـر                   تغییرات در تقاض  

بهر حال ماهیت خوراکی برخـی محـصوالت خـاص، فـی نفـسه              . توسط شرکت قابل عرضه نیست، نمی باشند      

قوانین دولتی که باعث محدود یا در نهایت توقف فروش یـک  . قابلیت عرضه در بازار آنها را محدود می کند  

  .محصول می شوند، قابلیت عرضه در بازار آن را که در قانون فوق مورد آن صحبت شد، محدود نمی کنند

هر شرکت عضو داراي طرح بازاریابی که فروشـنده مـستقل را ملـزم بـه خریـد ابـزار تبلیغـاتی، کمکـی                        . ب

ارداد با فروشنده   فروش یا کیت هاي مختلف می نماید، باید در متون عضوگیري خود، راهنماي فروش یا قر               

  . مستقل، صراحتاً اعالم دارد که شرکت این موارد را با ضوابط تجاري منطقی بازخرید خواهد نمود

هر شرکت عضو داراي طرح بازاریابی که به فروشندگان مستقل خویش براي فروش ابـزار تبلیغـاتی تولیـد                   

سودي پرداخت مـی کنـد، بایـد    شده توسط شرکت، محوصالت کمکی در فروش یا کیتهاي مختلف، هرگونه          

در متون عضوگیري خود، راهنماي فروش یا قرارداد با فروشنده مستقل، صراحتاً اعالم نماید کـه شـرکت بـا           

ضوابط تجاري منطقی، از بین موارد ذکر شده، آنهایی که در حال حاضر قابلیـت عرضـه در بـازار را دارنـد را        

  .بازخرید خواهد کرد

عضوگیري خود، راهنماي فروش یا قرارداد با فروشنده مستقل صراحتاً بیان کنـد      شرکت عضو باید در متون      

که اگر هر موردي در هر صورتی تحت پوشش این قسمت قرار نگیرد، مـشمول بازخریـد از سـوي شـرکت                    

  .نخواهد شد

  معرفی درآمدها. 8

یش را بـد معرفـی      هیچ شرکت عضوي نباید میزان واقعی یا پتانسیل فروش یا درآمد فروشنده مـستقل خـو               

هر معرفی از فروش یا درآمد که توسط شرکتهاي عضو انجام می شود باید بر اساس مـدارك مـستند                 . نماید

  .باشد

  خرید محصوالت با حجم باال. 9

شرکت عضو نباید فروشنده مستقل را ملزم یا تشویق به خرید حجمی از محصوالت کند که از میزان منطقـی         

  .  دت زمانی منطقی بیشتر باشدیا مصرف در م/قابل فروش و
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  پرداخت پول. 10

چه شرکتهاي عضو و چه نمایندگان آنها، نباید از افراد بخواهند تا هزینه هایی باال و غیـر منطقـی ماننـد حـق             

ورود، هزینه آموزش، هزینه راه اندازي نمایندگی، هزینه خرید ابزار تبلیغاتی یا هر هزینه دیگر که منحصراً 

  . ضویت در بیزینس فروش مستقیم باشد، را متقبل شوندمرتبط با حق ع

طرحهاي هرمی باشد که در آن ها افراد تشویق می شوند هزینه هاي از هزینه هاي ورود باال می تواند جزئی       

  .باالیی بپردازند بدون دریافت محصوالتی با ارزش یکسان با وجه پرداختی

B .وظایف و مسئولیتها  

  اع پیمانکار مستقلبررسی فوري و بدون دف. 1

ممکن است شرکتهاي عضو در برابر خطاهاي فروشندگان مستقیم یا نمایندگانشان در معرفی محصوالت یـا             

  .خدمات شرکت توسط مجري قانون مسئول شناخته شوند

  انتشارات الزم و ضروري. 2

گان مستقیم خـود و     که قصد دارند از طریق آن به نمایندگان یا فروشند         را  تمامی شرکتهاي عضو باید روشی      

آنهـا بایـد ایـن روش را همـراه بـا          .  را منتشر نمایند، اعالم کننـد      DSAیا مصرف کنندگانش، ضوابط اخالقی      

  :این عمل حداقل باید یکی از موراد زیر را در بر گیرد.  تقدیم نمایندDSAدرخواست عضویت خود به 

ه راهنمـاي گـام بـه گـام نحـوه ثبـت              روي وب سایت شرکت موجود باشد بـه همـرا          DSAضوابط اخالقی   . آ

  .DSAشکایت به 

  . در سایت شرکت به طوري که کامالً روشن و واضح باشدDSAلینکی به ضوابط اخالقی . ب

بـا توضـیح نحـوه تقـدیم        یـا   وجود ضوابط اخالقی شرکت یا پروسه شکایت به آن در وب سایت شـرکت               . ج

ي شرکت وارد دانـسته نـشود نیـز بـه همـراه              در شرایطی که شکایت از سو      DSAشکایت به مجري ضوابط     

  .DSAلینک ضوابط اخالقی 
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  افسر مسئول قانون. 3

تمام شرکتهاي عضو و شرکتهایی که عضویت آنها در حال بررسی است، باید یک افسر مسئول قانون معرفی 

قـانون  د و نیز پاسخگویی به سئواالت مجـري         ل بررسی قانون در شرکتشان می باش      وي مسئول تسهی  . نمایند

DSAوي همچنــین اولــین فــرد مــسئول در معرفــی ضــوابط اخالقــی .  را عهــده داردDSA بــه فروشــندگان 

  .مستقیم، کارمندان شرکت، مشتریان و عموم مردم است

C .اجرا  

  شرح و اجرا. 1

  . هیأت مدیره انجمن فروش مستقیم باید یک مجري قانون جهت اجرا قانونی خاص بگمارد

  مجري قانون. 2

 رئیس باید کسی باشد که به صداقت و امانت شناخته شـده باشـد، در صـنعت دانـش پـذیر بـوده و                     مجري و 

  . باید کارمندانی جهت انجام وطایفش نسب نماید. داراي مقامی شامخ در صنعت و از سوي عموم باشد

  شیوه کار. 3

. رت گرفتـه یـا خیـر   رئیس باید تشخیص دهد که نقض قانون درباره آنچه که در این مکتوب میخوانید، صـو        

وي باید به تمام سئواالت اعضا درباره قانون  و درخواستهاي آن با بیشترین سرعت ممکن پاسـخ دهـد و در                      

زمان مناسب، با نظارت هیأت رئیـسه، امکـان دارد قواعـد یـا تعـاریف جدیـد بـراي مـؤثرتر کـردن ضـوابط            

  .پیشنهاد دهد

D . قواعد اجرا ضوابط اخالقیDSA  

  یتدریافت شکا. 1

با دریافت شکایت یک مشتري واجد شرایط یا جایی که مجري دالیلـی بـراي بـاور نقـض ضـوابط اخالقـی از               

سوي یک عضو دارد، مجري باید یک کپی از شکایت را به همراه نامه اي مبنـی بـر اینکـه بررسـی هـایی در                      
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 مـدارك و نظـرات   مورد یک نقض قانون در حال انجام است و همکاري عضو براي فـراهم آوردن اطالعـات،               

  .توجیهی را بخواهد؛ به متهم ارسال کند

  همکاري با مجري قانون. 2

در مواردي که عضو با مجري قانون همکاري نمیکند، مسئول با آدرس پستی ثبت شده عضو تماس گرفتـه و    

عضو در مواردي که    . از شرکت دعوت به عمل می آورد تا در هیئت بررسی حضور یابد تا از خود دفاع نماید                 

با انجمن و رئیس آن همکاري نکند، هیأت مدیره یا بخش منتخبی از آن، احتمال دارد رأي به لغـو عـضویت    

  .وي دهند

  بررسی غیر رسمی و آمادگی اجرا. 3

اگر که مجري قانون در بررسی هاي خود پی ببرد که نقض قانون مورد اعتراض، صـورت نگرفتـه، بررسـیها                   

بسته به روش رئـیس، امکـان دارد تخطـی شـرکت عـضو را از                . ار میگیرد متوقف شده و شاکی در جریان قر      

در مواردي که رئیس دالیل کـافی بـراي نقـض قـانون ببینـد،      . طریق غیر رسمی، کالمی یا مکتوب ارائه نماید    

شرکت عضو را با در نظر گرفتن منافع مصرف کننده، صنعت فروش مستقیم و انجمن در جریـان گذاشـته و          

  .مورد یا موارد نقض قانون می زنددست به اصالح 

ماقانون 

فعالیـت در هـر یـک از بنـدهاي زیـر جـرم              : گـران در نظـام اقتـصادي کـشور          قانون مجازات اخالل  » 1«ماده  

  :شود محسوب می

تأسـیس، قبـول نماینـدگی و    «: گویـد  که به قانون منع فعالیـت شـرکتهاي هرمـی معـروف اسـت، مـی           » ز«بند  

 شرکت یا گروه به منظورکسب درآمد ناشـی از افـزایش اعـضا بـه نحـوي کـه                    عضوگیري در بنگاه، مؤسسه،   

اعضا جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگري را جذب کرده و توسعه زنجیر یا شـبکه انـسانی تـداوم یابـد،                      

  ».شود جرم محسوب می
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ي خـود را    هـا   آموزان تبلیغ نکند، چگونه باید هزینه       اگر یک مدرسه غیرانتفاعی، هر سال، جهت جذب دانش        

اگـر مؤسـسات آمـوزش عـالی        . آموزان یعنی عضوگیري مـداوم      تأمین کند؟ تبلیغ سالیانه براي جذب دانش      

هـاي جـا    تواند آورد که از سـازمان  هاي بسیاري می براي جذب دانشجو تبلیغ نکنند، تکلیفشان چیست؟ مثال       

 در کشور نیـاز بـه چیـزي بـسیار           NM براي قانونمند کردن  . شود  اند ولی این قانون شامل حال آنها می         افتاده

اصالً با فرض اینکه این بند به هـیچ یـک از سـازمانهاي دیگـر کـاري                  .  است 1فراتراز الحاق یک بند به ماده       

باشد، اگر در یـک شـبکه کـسب منفعـت بـه واسـطه        اي تازه وارد می    هاي شبکه   ندارد و منظورش صرفاً طرح    

شد، آنگاه تکلیف چیست؟ حتی با همین فـرض هـم، بـه نظـر               افزایش اعضا، به دلیل افزایش حجم فروش با       

درآمد بخاطر عضوگیري صرف یـا افـزایش فـروش از طریـق             (رسد نحوه کسب منفعت از افزایش اعضا          می

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!از متن قانون جا افتاده است) اعضا جدید

هـاي قـوانین اسـت کـه          کند،کاستی  میهاي هرمی جلب توجه       ي برخورد با طرح     البته آنچه در مورد تاریخچه    

هـاي آسانـسوري،    مـثالً در مـورد همـان طـرح    . آیـد   یعنی ایاالت متحده هم به چشم می MLMحتی در مهد    

هـاي آسانـسوري       به عنوان پیـشگام طـرح      2002 اشاره کرد که در سال       EZExpo.comتوان به داستان      می

در انگلـستان هـم ایـن    . هـایی وجـود نداشـت    ن طرحدر آمریکا هیچ قانونی در مورد چنی  . شروع به کار نمود   

  .نمودند هاي غیرقانونی، توقیف می ها را با عنوان التاري طرح

توان انتظار داشـت در کـشوري کـه      نقایصی هر چند کوچک در قانون وجود دارد، نمی  NMوقتی که در مهد     

توان با اسـتفاده از   هر چند می در آن، حدود یک دهه است، قوانینی جامع وضع شود؛            اي  هاي شبکه   طرحعمر  

تر وضع نمود و شاید زمـان آن رسـیده باشـد کـه          تر و دقیق    تجربیات دیگر کشورها، قوانینی به مراتب کامل      

  :وب سایتی با این آدرس قدم به دنیاي مجازي بگذارد

IR.ORG.DSA.WWW  
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   کشورلزوم وجود انجمن فروش مستقیم در

با توجه به مواردي که ذکر شد می توان دید که شرکت عضو انجمن فروش مـستقیم یـک کـشور، از قـوانین            

خاصی تابعیت می کند که متضمن سالمت موقعیت تجاري شرکت و افرادي که با آن به عنـوان فروشـندگان             

  . مستقل کار می کنند، می باشد و نیز مدافع حقوق مصرف کننده

ی توان چنین نتیجه گیري نمود که شاید مهمترین نیاز صنعت نوپاي فروش مـستقیم ایـران،                 با این تفاسیر م   

تشکیل انجمن فروش مستقیم کشور باشد که با الگو برداري از کشورهاي باتجربه در ایـن زمینـه مـی تـوان               

  یـا نتـورك  MLMگامهایی بزرگ در مسیر پیشبرد صنعت فروش مستقیم و البته مهمترین بخش آن یعنی           

  .مارکتینگ برداشت

  :از مزایاي تشکیل چنین انجمنی می توان به موارد زیر اشاره کرد

  

 حقوقی در زمینه فروش مستقیم و نتورك مارکتینگ در کشور–وجود مرجع رسمی اطالعاتی .

مشخص شدن سالمت و صداقت شرکتهاي عضو براي مراجعه کنندگان به این مرجع.

اي شرکتهاي عضو و فروشندگان آنهاامکان کنترل و نظارت بر فعالیته.

جلوگیري از فعالیتهاي نامشروع در پوشش صنعت فروش مستقیم و نتورك مارکتینگ.

حمایت از شرکتهاي فروش مستقیم و فروشندگان مستقیم در برابر سوء تفاهمهاي حقوقی.

ایجاد مرجع اصلی رسیدگی به شکایات مربوط به فروش مستقیم و نتورك مارکتینگ.

  

ا توجه به موارد باال، مشاهده می شود که تشکیل انجمن فروش مـستقیم در کـشور، صـرفه جوییهـا و سـود                        ب

بـا تـشکیل ایـن انجمـن و سـر و سـامان دادن بـه        . آوریهاي مالی بسیاري براي کـشور دربـر خواهـد داشـت       

هد آمـد و خـود      فعالیتهاي فروش مستقیم، موقعیتهاي شغلی بسیاري در این صنعت براي افراد به وجود خوا             

باعث کاهش نرخ بیکاري خواهد شد که به دنبال کاهش بیکاري بسیاري از جرائم حذف خواهند شد و یا بـه             

تشکیل انجمن فروش مستقیم بار پرونده هاي شـکایت از شـرکتهاي هرمـی را از دسـتگاه          . حداقل می رسند  

بـا وجـود چنـین منبـع اطالعـاتی در      نیز . قضایی خواهد کاست که خود صرفه جویی مالی بسیاري در پی دارد     

  .کشور، هزینه هاي اتالف شده براي عضویت در انواع طرحهاي هرمی به حداقل خواهد رسید
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  حقوق توزیع کننده

شرکت و دولـت    . توزیع کنندگان حق دارند که بیزینس مستقل خویش را داشته باشند و اجرا کنند             . 1

کوچک مـستقل اسـت بـا تمـام حقـوق و مزایـاي       باید بدانند که توزیع کنندگی نوعی از بیزینسهاي         

با بستن قرارداد با هر شـرکتی، توزیـع کننـده حقـوقی     . مالیاتی هر بیزینس کوچک مستقل دیگري   

خاص و انکارناپذیر به دست می آورد تا از درآمد رسوبی کوتـاه و بلنـد مـدت برخـوردار گـشته و                  

  .بتواند آن را حفظ نماید

زیر مجموعه توزیع . ان باید محترم شمرده شده و حمایت شوندروابط تجاري شخصی توزیع کنندگ    . 2

کنندگان که شخصاً وارد نموده اند و مشتریان خرده شخصی آنان، بخشی از بیزینس توزیع کننـده                

توزیـع  . توزیـع کننـده را بـه رسـمیت بـشناسند          /شرکتها باید ماهیـت خـاص رابطـه حـامی         . هستند

شهاي شـرکت در راسـتاي حمایـت و تقویـت ایـن رابطـه        کنندگان این حق را دارند که بخواهند تال       

هـیچ  . باشد و شرکتها کاري نکنند که به بیزینس توزیع کننده ضرري برسد یا بـا آن رقابـت کننـد                   

محدودیتی نباید بر هیچ رابطه تجاري قانونی اعمال شود، بدون توجه به اینکه شرکتی رقیب در کار     

.هست یا نه

ه  ب ،هاي توزیع کننده که شخصاً معرفی نموده است و مشتریان         مصرف محصول توسط زیرمجموعه     . 3

مـصرف محـصوالت   . د و مـشمول دریافـت کمیـسیون هـستند    عنوان خرده فروشی شناخته می شـو      

نامیده می شود» مصرف درونی«شرکت در سازمان فروش 

 از لغـو    توزیـع کننـدگان بایـد     . توزیع کنندگان حق دارند قراردادي متعادل و منصفانه داشته باشند         . 4

ندگان حق دارند که قراردادشـان بـدون هـیچ          نتوزیع ک . قراردادشان بدون هیچ حقی حمایت شوند     

ندگان حق دارند که پروسه و سیستمی منـصفانه و مـستقل            نتوزیع ک . گونه نقض قانونی تمدید شود    

.جهت مراجعه به آن داشته باشند

 داشته باشد که بخواهند اقدام بـه انجـام   نباید محدودیتی براي همسر یا خانواده توزیع کننده وجود     . 5

براي شرکت حقی مبنی بر اینکه بخواهد با بیـزینس          . بیزینسهاي قانونی دیگر به انتخاب خود کنند      
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توزیع کنندگانش بر اساس شخص ثالثی که امضا وي در قرارداد توزیع کننده مستقل وجود نـدارد،       

.هند بودچنین اقداماتی غیر قانونی خوا. برخورد کند، نیست

توزیع کنندگان این حق را دارند که بیزینس مستقل خود را به کس دیگري فروخته یا منتقل کننـد              . 6

این بند همچنین می توانـد بـه حفـظ حالـت            . که در شرایط عادي واجد شرایط توزیع کنندگی است        

.مستقل قرارداد کمک کند

بانه و توأم با مـسئولیت پـذیري        توزیع کنندگان حق دارند که از شرکت و کارمندانش برخورد مؤد          . 7

.انتظار داشته باشند

آنها حق دارند از شرکت انتظار داشته باشند که در معرفی محصوالتش تمامی گامهاي منطقی براي                . 8

حصول اطمینان از رعایت تمام استانداردهاي قانونی را بردارد و نیز تمـامی گامهـاي منطقـی جهـت             

.مدت زمانی مطلوبحمایت از مالکیت کاال و ارسال آن در 

.باید این حق را داشته باشند که به هر انجمن قانونی به انتخاب خودشان بپیوندند. 9

.وظیفه شناسی و صداقت نسبت به هم از توزیع کننده و شرکت انتظار می رود. 10

  

بـسیار  با توجه به نکاتی که ذکر شد، متوجه میشویم که آنچه ما به آن به عنوان قانون استناد میکنیم، بـسیار                    

در مقام نقد قانون نمی توانم برآیم امـا بـه           . ناقص است و حتی به سادگی قابل دفاع از سوي مجرمین حقیقی           

 قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي گریخت چرا که درآن اشاره             1ماده  » ز«سادگی می توان از بند      

ئه خدمات یا محصوالت شرکتی که با آن براي مثال اگر فرد به منظور ارا    . اي به هدف عضوگیري نشده است     

یعنی در واقع فرد، افرادي را وارد طرح پاداش شرکت          (کار میکند اقدام به عضوگیري نماید، تکلیف چیست         

می کند که تنها می خواهند محصوالت شرکت را با تخفیف خریداري نمایند و در واقـع بـه موقعیـت تجـاري                  

ردي در شرکتی فعالیت کند کـه محـصوالت آن تنهـا در صـورت               و از آن طرف اگر ف     .) شرکت کاري ندارند  

یعنی محصوالتش در بین مردم طرفدار نداشته باشد کـه صـرفاً هـدف    (عضویت افراد جدید به فروش برسد   

  !!اذ نمود؟خچه تصمیمی باید ات) مشارکت در موقعیت تجاري شرکت است و محصوالت آن یک بهانه است
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 توان هر دو را تبرئه نمود حال آنکه بـا توجـه بـه تعـاریف تخصـصی از هـرم و                        می 1ماده  » ز«با توجه به بند     

  !طرحهاي هرمی، فرد دوم کاري غیر قانونی انجام میدهد

از آن گذشته، با استناد به بند مذکور در قانون مجازات اخـالل گـران در نظـام اقتـصادي کـشور، بـسیاري از                 

بـراي مثـال    . د چرا که دقیقاً مـصداق بنـد مـذکور هـستند           موقعیتهاي تجاري و غیرتجاري زیر سئوال می رون       

شرکتهاي بیمه که براي افزایش فروش خود اقدام به جذب بازاریابـان و در واقـع اقـدام بـه عـضوگیري مـی                      

می شوند و باید با آنها برخورد صورت گیرد حال آنکه شکی در صحت نحوه               » ز«نمایند، مشمول تعریف بند     

یا حتی نهادي چون دانشگاه که براي بقاي خود باید عضوگیري کند اما آیـا در              . ردعکلکرد بیمه ها وجود ندا    

  !!!نوع عضوگیري مشخص شده است؟ مسلماً خیر و با این حساب دانشگاهها هم زیر سئوال می روند» ز«بند 

ینی می توان با استفاده از تجربیات کشورهاي پیشگام در این زمینه و نیـز بـه کـار گیـري متخصـصین، قـوان                       

  . و فروش مستقیم در کشور وضع نمودMLMبسیار جامع تر و دقیق تر در زمینه 
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هید آخرین جملـه دربـاره نحـوه پـول     اجازه بد. اولین جمله درباره میزان اهمیت پول بود   

  :درآوردن باشد

شـود کـه بـه     سود بردن بهتر از مزد گرفتن است، حقوق گرفتن باعث گذران زندگی مـی      

  .العاده است شود و این فوق ي خود خوب است اما سود بردن باعث ایجاد ثروت می نوبه

» جیم ران«

  

  

  

  

  فهرست منابع

ام، سـایتهاي انگلیـسی زبـان هـستندکه           تمامی منابعی که براي تحقیقات و جمع آوري مطـالبم بـه کـار بـرده               

  .تعدادي از آنها را اینجا آورده ام

1. www.ftc.gov

2. www.mlmwatch.org

3. www.pyramidschemealert.org

4. www.mlm-thetruth.com

5. www.onlinemlm.com

6. www.mlminsider.com

7. www.network-marketing-work.com

8. www.mlmlegal.com

9. www.mlmia.com

10.www.dsa.org

11.www.sec.gov

12.www.wfdsa.org

13.www.mlmlessons.com

14.www.mlmlaw.com

15.www.networkmarketingnews.com

16.www.network-marketing-business-school.com
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17.www.all-about-home-businesses.com

18.www.smallbusinesses.liftips.com

19.www.marketingsource.com

20.www.thenetworkmarketingmagazine.com

21.www.passionfire.com

22.www.mlmstartup.com

23.www.impulse.net

24.www.best-mlm-opportunities.com

25.www.bbbsilicon.org

26.www.mlmsure.com

27.www.mlmnetworkmarketing.blogspirit.com

28.www.excel-mlm.com

29.www.findyourwhy.com

30.www.networkmarketingtimes.com

31.www.mlmsmallbusiness.com

32.www.brilliantexchange.com

33.www.mlmu.com

34.www.vandruff.com          

   


