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Wszystkim tym, którzy szukają
rozwiązań.
Jest to narzędzie biznesowe stworzone
po to, aby pomóc osobom, które są
zaangażowane w tę branżę,
jak i tym, które stoją
przed możliwością jej poznania.
Autorzy
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ROZDZIAŁ 1
CZTERY SPOSOBY
ZARABIANIA PIENIĘDZY
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Cztery sposoby zarabiania pieniędzy
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Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym,
co zrobić, aby mieć więcej czasu i pieniędzy?
Czy gdyby istniał na to sprawdzony sposób,
to czy chciałbyś go poznać?
Sam fakt, że zacząłeś czytać tę książkę, świadczy, że jesteś osobą, która chce czegoś więcej
od życia. To świetna szansa, którą dostałeś
od swojego znajomego. W trakcie lektury zapoznasz się z kluczowymi informacjami na
temat jednego z najciekawszych sposobów zarabiania w XXI wieku.
W dzisiejszych czasach większość ludzi zarabia na jeden z czterech sposobów. Może być
to praca na etacie, bycie specjalistą, własna działalność gospodarcza lub działanie
w oparciu o gotowy system (np. franczyza).
Pierwszy sposób cenią sobie osoby, dla których ważne są jasno określone obowiązki,
z góry ustalony zakres odpowiedzialności oraz
określony czas pracy. Wybierają oni tzw. pracę na etacie. Zdarza się jednak, że zarobki
są tutaj ograniczone. Jest to związane z czasem, jaki można w ciągu doby przeznaczyć na
zarabianie.
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Osoby te, szukając rozwiązań pozwalających
zarobić większe pieniądze, podnoszą kwalifikacje, dzięki czemu mogą zaistnieć na rynku
jako specjaliści w danej dziedzinie lub awansować na wyższe stanowisko. Dzięki większemu zaangażowaniu i wiedzy osiągają wyższe
dochody. Są najlepsi w swojej firmie, tym samym ich obecność w miejscu pracy okazuje
się niezbędna. W ten sposób zarabiają np. lekarze, architekci, mechanicy, stomatolodzy,
prawnicy.
Część ludzi interesuje się otworzeniem własnej działalności. Wyzwaniem jest tutaj zdobycie kapitału początkowego oraz całkowita
odpowiedzialność za powodzenie interesu.
Skutkuje to jeszcze większym zaangażowaniem czasowym. Według statystyk, po wielu
latach wytrwałości w rozwijaniu firmy, nielicznym udaje się przekształcić ją w kilkusetosobowe przedsiębiorstwo generujące wysokie
dochody.
Można również zwiększyć swoje szanse na
powodzenie, wykupując sprawdzony system opracowany przez kogoś innego. Często
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wymaga to wysokich inwestycji oraz regularnie ponoszonych opłat. W zamian za to, już na
starcie, osoba korzysta ze sprawdzonej marki
o znanym wizerunku. Tym charakteryzuje się
tzw. franczyza.
Zapewne znasz w swoim otoczeniu przykłady
osób działających w każdy z wyżej wymienionych sposobów.
Kolejną możliwością zarabiania pieniędzy
— która narodziła się w XX wieku, a przeżywa rozkwit w XXI wieku — jest marketing
sieciowy. Marketing sieciowy czy też wielopoziomowy, w skrócie MLM (ang. Multi Level
Marketing, Network Marketing) — to jeden ze
sposobów, w jaki produkty są wprowadzane
na rynek. Sama idea marketingu sieciowego
ma już blisko 100 lat. Obecnie uczestniczą
w niej dziesiątki milionów osób na całym
świecie. Marketing wielopoziomowy pozwala wypłacać prowizje od obrotu produktami
wszystkim zaangażowanym konsumentom
danej sieci.
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Obecnie najwięcej produktów sprzedaje się
w ramach różnych sieci. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów na dotarcie do jak
najliczniejszej grupy konsumentów. To właśnie dlatego najbogatsi ludzie świata obecnie
w nie inwestują. Dobrymi przykładami są sieci: telewizyjne, fast-foodów, sklepów odzieżowych, stacji benzynowych, hoteli.
W biznesie MLM również można zbudować
swoją sieć, ponosząc niewielkie koszty związane z dostępem do sprawdzonego systemu działania. Twoim kapitałem są czas oraz
umiejętności, które nabędziesz w trakcie.
Osoby zaangażowane w ten biznes zarabiają co roku fortunę. Świadczą o tym obroty
branży. Na świecie w roku 2014 firmy MLM
i sprzedaży bezpośredniej sprzedały produkty o wartości 182,8 miliardów dolarów. Tak
naprawdę to dopiero początek. Dzieje się tak
w związku ze sprzyjającymi trendami, jakie
obecnie występują na rynku.

Cztery sposoby zarabiania pieniędzy

13

Być może zadajesz sobie teraz pytanie: „Skoro
to taka okazja, to dlaczego nie wszyscy o niej
słyszeli?”. Tak naprawdę odpowiedź tkwi
w pytaniu. Zwróć uwagę, że dowiadujesz się
o tym biznesie od swojego znajomego, a nie
z reklamy telewizyjnej czy billboardów.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu największe korzyści czerpały osoby zaangażowane w produkcję określonych towarów. Pod koniec XX
wieku rozwój technologii pozwolił uprościć
i przyspieszyć produkcję oraz — w wielu wypadkach — zastąpić pracę człowieka.
Zminimalizowało to również koszty produkcji. W związku z tym spore korzyści zaczęli odnosić np. właściciele sklepów internetowych,
portali aukcyjnych, agencji reklamowych.
Pierwszym etapem tej ewolucji było przeniesienie sprzedaży do Internetu. Ten sposób
dystrybucji osiągnął ogromną skalę i zarobiono dzięki temu fortuny.
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Kolejnym krokiem okazało się udoskonalenie tego sposobu o bezpośredni kontakt
z klientem i opiekę nad nim. Naturalną konsekwencją owego trendu jest rozwój marketingu
sieciowego.
W naszym rozumieniu MLM polega na używaniu produktów i budowaniu sieci zadowolonych konsumentów. Najlepszymi produktami
do dystrybucji w ramach marketingu sieciowego są towary codziennego użytku. Cena
produktów znajdujących się w obrocie dzięki
systemowi MLM nie jest obciążona kosztami
wynikającymi z reklamy i długiego łańcucha
dystrybucji. Dlatego środki te mogą zostać
przeznaczone na maksymalne podniesienie
jakości produktów oraz na prowizję dla partnerów biznesowych.
Zastanówmy się, czy jeżeli produkty są wysokiej jakości i w korzystnej cenie, to czy ty
dzielisz się informacją o nich z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi? Odpowiedź jest oczywista i właśnie to jest główną siłą napędową tej
branży.
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W MLM otrzymujesz niezbędne wsparcie od
osób bardziej doświadczonych, które już wiedzą, jak odnieść sukces w tym biznesie. Często
to właśnie ta korzyść jest najbardziej podkreślana przez współczesnych ludzi sukcesu,
takich jak Robert Kiyosaki, Donald Trump
czy Anthony Robbins. Na kolejnych stronach
przedstawiamy opinie znanych ludzi o MLM.
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OPINIE
Łukasz Milewski — Milewski & Partnerzy, firma
powstała z pasji do inspirowania ludzi, organizująca największe wydarzenia rozwojowe i biznesowe w Polsce:
To nie jest „kolejna” książka. Tę napisali ludzie,
którzy robią niesamowicie pozytywną pracę
w branży networku. Jakość edukacji, którą oferują, jest wręcz niebywała i lata świetlne przed
innymi. Gdy po raz pierwszy trafiłem na ich spotkanie, byłem pod niezwykłym wrażeniem tego,
co robią. Czerp garściami z ich doświadczeń
— warto.
Robert T. Kiyosaki — inwestor, biznesmen,
autor bestsellera Bogaty ojciec, Biedny ojciec:
Biznes MLM daje ludziom rzadko spotykaną
możliwość zbudowania własnego źródła dochodu i osiągnięcia zamożności, przy minimalnym
ryzyku i niewielkim wkładzie finansowym.
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Dr Alina Vogelgesang — Rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości:
Multilevel marketing jest branżą o dwukrotnie
większym tempie rozwoju niż cała gospodarka
światowa, gdzie pracuje ponad 100 milionów
dystrybutorów. Obecne tempo rozwoju firm MLM
stanowi odpowiedź rynku na wzrastające potrzeby zróżnicowanych i zindywidualizowanych
konsumentów.
Z drugiej strony wskazuje na alternatywne źródła pozyskiwania dochodów, szczególnie przez
młode pokolenia.
Branża ta nie wymaga dużych nakładów kapitałowych do rozpoczęcia własnej działalności
gospodarczej, oprócz determinacji, inwestycji
czasowych oraz cech przedsiębiorczych, co stanowi atrakcję dla młodego pokolenia.
MLM daje ludziom poczucie wolności i niezależności oraz jest dobrą ścieżką samorozwoju.
MLM dla przedsiębiorstw jest obecnie najskuteczniejszą formą dystrybucji i sprzedaży
produktów na trudnym współczesnym rynku.
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Prognozy wskazują, że będzie się rozwijać dwukrotnie szybciej niż najszybciej rozwijająca się
w tej chwili branża IT.
Brian Tracy — pisarz, jeden z najlepszych mówców zawodowych na świecie:
Potencjał marketingu sieciowego jest nieograni
czony. Biznes MLM będzie rósł, ponieważ coraz
lepsi ludzie zaczynają się nim interesować. Dla
tego wkrótce będzie to jeden z najbardziej szano
wanych modeli biznesowych.
Donald Trump — Prezydent Stanów Zjednoczonych, amerykański przedsiębiorca, miliarder,
filantrop:
Marketing to potężne narzędzie, a marketing
sieciowy może tę potęgę jeszcze zwiększyć, jeżeli jesteś ambitny. (...) Potrzebny jest do tego
duch przedsiębiorczości, a to oznacza skupienie
i wytrwałość.
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Podsumowując, gdybyś zapytał nas, czym
jest marketing sieciowy, odpowiedzielibyśmy,
że to możliwość zarabiania dzięki budowaniu
sieci zadowolonych konsumentów oraz dostęp
do wysokiej jakości produktów, którymi możesz dzielić się z bliskimi.
Jest to również szansa na stopniowe wejście
w świat biznesu przy wsparciu osób z większym doświadczeniem.
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ROZDZIAŁ II
DLACZEGO MARKETING
SIECIOWY TO SZANSA?
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Dlaczego marketing sieciowy to szansa?
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Pewnie zastanawiasz się, czy warto zacząć
i czy ty się do tego nadajesz. W tym rozdziale
znajdziesz odpowiedzi, które wynikają z wieloletniego doświadczenia nabytego we współpracy z tysiącami ludzi.
W XXI wieku wiele osób chce być szefem dla
samego siebie i zarabiać przy tym większe
pieniądze. Otwarcie własnej firmy wiąże się
z tym, że potrzebujesz kapitału na start.
Nawet najprostsze formy prowadzenia własnej
działalności (kawiarnia, mała firma budowlana, sklep internetowy) wymagają inwestycji początkowej. Poza tym trzeba się liczyć
ze stałymi kosztami, np.: wynagrodzenia dla
pracowników, narzędzia, wynajem lokalu czy
utrzymanie domeny internetowej.
Powyższe czynniki powodują, że wiele osób
nawet nie rozpoczyna biznesu lub docelowo bankrutuje. Według oficjalnych statystyk
około 90% firm w ciągu pierwszych 5 lat upada. Dlaczego? Wynika to z faktu, że nie mają
doświadczenia i niezbędnej wiedzy.
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Naszym zdaniem marketing sieciowy jest
świetnym rozwiązaniem na wejście do biznesu. Niska kwota startu i brak możliwości bankructwa zdecydowanie go wyróżniają. Dzięki
pominięciu kosztów stałych i wyeliminowaniu
ryzyka finansowego, biznes ten lokuje się jako
jeden z najlepszych sposobów zarabiania pieniędzy w XXI wieku.
Te aspekty powodują, że do marketingu sieciowego przyłączają się ludzie z różnych
środowisk: studenci, pracownicy etatowi, specjaliści, właściciele firm i inni. Dla większości
z nich ta forma zarabiania pieniędzy początkowo jest dodatkowym zajęciem, wykonywanym w wolnym czasie. Podobnie może być
w twoim przypadku. Wiele osób poszło jednak
krok dalej. Wykorzystując sprawdzony system, uczyniło MLM głównym źródłem dochodu dla siebie i swoich rodzin.
Marketing sieciowy zapłaci tobie za efekty.
Dlatego każda zaangażowana osoba może
osiągnąć wysokie dochody.
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Aby odnieść sukces w MLM, przyłącz się do
dobrego zespołu. Dobry zespół to taki, który
zapewni tobie niezbędną wiedzę oraz wsparcie
i profesjonalnie przygotuje cię do prowadzenia
tego biznesu. Dlatego nie potrzebujesz wiedzy,
aby zacząć.
W tym momencie możesz zastanawiać się,
czy znajdziesz na to wszystko czas i jak długo
trzeba będzie czekać na rezultaty.
Fenomenem tego biznesu jest to, że już w trakcie nauki zarabiasz. Oczywiście, potrzebujesz
na to czasu, ale pamiętaj — czas i tak upłynie.
Z naszej praktyki wynika, że zarówno ludzie
studiujący, pracujący na etacie, jak i prowadzący własną działalność odnieśli w MLM
sukces.
Dobrze ilustrują to historie osób, które zaczęły współpracę, studiując, dysponując jedynie
czasem w weekendy, pracując na 3 zmiany czy
prowadząc działalność. MLM z czasem stał się
dla nich głównym źródłem dochodu, ponieważ
wykorzystały dźwignię w postaci sprawdzonego systemu działania i pomocy zespołu.

26

Podstawy marketingu sieciowego

Reasumując, aby skutecznie budować ten biznes, potrzebujesz czasu wynoszącego od kilku
godzin — na starcie, do kilkunastu — docelowo w tygodniu.
Kiedy pojawią się rezultaty? Jeśli mówimy
o dodatkowych pieniądzach — pojawią się
szybko. Jeżeli chcesz wygenerować w MLM
duże dochody, nasza rada dla Ciebie — daj
sobie czas. Tak jak pracownik potrzebuje czasu, aby wspiąć się na szczyt korporacyjnej
drabiny, a lekarz lub prawnik, aby odnieść
sukces, tak i tutaj potrzebny jest czas i zaangażowanie, żeby zbudować duży biznes.
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DLA KOGO TO JEST?
Atutem MLM jest to, że to ty decydujesz, z kim
będziesz współpracował. Kto może być tym
zainteresowany? Jest wiele przykładów na to,
że olbrzymi potencjał tkwi w samej rodzinie,
bo jest to biznes relacji.
Marketing sieciowy to doskonała szansa dla
osób, które cenią sobie etykę w życiu i w pracy. Chcą mieć wpływ na kształt firmy, wnosząc do niej odrobinę indywidualizmu. Cenią
sobie wartości, takie jak rodzina i przyjaźń
oraz możliwość rozwoju.
Warto zauważyć, że aby żyć w pełni, potrzebujesz czasu. Żeby dobrze go wykorzystać,
potrzebujesz pieniędzy. Z naszej praktyki
wynika, że ta forma biznesu spełnia wszystkie te wymagania. Jeżeli któraś z tych rzeczy
brzmi dla Ciebie interesująco, przyjrzyj się
temu dokładniej.
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Podsumowując, marketing sieciowy to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących przejąć kontrolę nad swoim czasem i zarobkami.
Możesz zacząć budować swój własny biznes
równolegle z obecnym zajęciem, bez żadnego
ryzyka. Masz na to sprawdzony sposób i pomoc wielu ludzi.
Jeżeli zaangażujesz się i potraktujesz MLM
profesjonalnie, stanie się on twoim głównym
źródłem dochodu. Takie podejście pojawia
się z upływem czasu i po zdobyciu pewności.
W przypadku, gdy dasz sobie czas, możesz dołączyć do czołowych postaci w firmie, mających procentowe udziały w obrocie globalnym.
Wymaga to koncentracji i zaangażowania,
a wówczas korzyści znacznie przewyższą
nakłady.

29

ROZDZIAŁ III
MOC SIECI
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Firmy wydają miliony, żeby reklamować swoje
produkty i usługi, a i tak w większości przypadków klienci decydują się na zakupy, polegając
na poleceniach znajomych. Czym kierujesz
się, wybierając restaurację, sklep odzieżowy
lub film w kinie? Czy ważna jest opinia twojego znajomego, który z tych usług korzystał?
Naturalne jest, że polecamy produkty i usługi, które nam się podobają. Zastanów się, czy
kiedykolwiek zapłacono tobie za to? W MLM
właśnie za tę formę reklamy otrzymujesz pieniądze.
Stosunkowo łatwo jest zacząć swoją działalność w MLM, jeżeli jest ona oparta o usługi
oraz produkty zużywalne i codziennego użytku. Czyli takie, których już teraz używasz na
co dzień w domu razem z bliskimi. Dzisiaj
prawdopodobnie kupujesz je w różnych
sieciach w cenach detalicznych. Dodatkowo
nie otrzymujesz zwrotu za zakupy — jesteś
konsumentem. Zmieniając klasyczny system dystrybucji na opisywany wcześniej, czyli MLM, kupujesz je w swojej sieci po cenach
hurtowych i uczestniczysz w podziale zysków.
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Idąc od A do Z, uczysz się kolejnych kroków. Główną zaletą marketingu sieciowego jest fakt, że w trakcie nauki już zarabiasz
pieniądze. Zdobywasz wiedzę, wykorzystując
doświadczenie „sponsora”, czyli kogoś, kto pokazał ci ten biznes. Pomaga on tobie, bo jeżeli
ty zarobisz, to on również.
Większość produktów i usług wprowadzona
jest na rynek z wykorzystaniem modelu sieciowego. Rozejrzyj się wokół siebie:
Gdzie tankujesz samochód?
Gdzie kupujesz artykuły spożywcze?
Gdzie kupujesz odzież?
W jakiej sieci jest zarejestrowany telefon,
z którego korzystasz?
Tych przykładów jest mnóstwo. Jak widzisz,
i tak kupujesz w sieci, ale zastanów się, czy
kupując tam, zarabiasz?
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Ludzie zauważają produkty: chemię gospodarczą lub kosmetyki czy usługi telekomunikacyjne. Nie zdają sobie sprawy z tego,
że samo w sobie nie jest to biznesem. Może
ci się wydawać, że osoba działająca w marketingu sieciowym powinna sprzedawać
i prezentować produkty. Otóż nie. Prawdziwy
biznes nie zależy od produktu, ale od sieci,
przez którą ten produkt przechodzi. Ludzie
nie zauważają sieci (np. sieci elektroenergetycznej), tylko produkty (żarówkę w każdym
domu). Podkreślamy raz jeszcze, to właśnie
w sieci, którą zbudujesz, tkwią największe
pieniądze.
W MLM nie produkujesz towarów — tworzysz
ich sieć dystrybucji. Siła nie tkwi w produkcie, siła tkwi w sieci. Zarabiasz pieniądze proporcjonalnie do wartości produktów, które
przechodzą przez sieć. Im więcej użytkowników, tym większa wartość sieci. Budowanie
sieci sprowadza się do przekazywania informacji o niej innym osobom. Znajdź partnera,
który zrobi to, co ty.
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Prześledźmy to na przykładach. Sprawdźmy
jak dużą sieć możesz zbudować pracując
z dwoma, trzema lub pięcioma osobami:

Na starcie jesteś sam i z pomocą sponsora
wprowadzasz dwóch nowych partnerów. Twój
zespół to Ty i dwie osoby. Pomagasz im zrobić to samo i każdy z nich wprowadza dwóch
partnerów. W kolejnym poziomie są 4 nowe
osoby. Będzie się to rozwijać według następującego schematu:
2 osoby
4 osoby
8 osób
16 osób
32 osoby itd.
Na tym przykładzie pracujesz tylko z 2 poważnymi osobami. Sprawdźmy co się wydarzy kiedy będziesz pracować z 3 poważnymi
osobami:
3 osoby
9 osób
27 osoby
81 osób
243 osoby itd.

Moc sieci
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Zauważ, że między pierwszym a drugim schematem, różnica w ilości osób w piątym poziomie to aż 211 osób. Wynika to TYLKO z tego,
że każdy wprowadził o jedną poważną osobę
więcej.
Kolejny schemat pokazuję, co się wydarzy,
pracując z 5 poważnymi osobami:
5 osób
25 osób
125 osób
625 osób
3125 osób itd.
Sumując osoby z każdego poziomu, łącznie
w Twojej sieci znajduje się 3905 osób.
Zakładając, że każdy w sieci kupi produkty za
100 zł w skali miesiąca, Twoja sieć wygeneruje następujące obroty: 3905 osób x 100 zł =
390 500 zł. A pracujesz TYLKO z 5 osobami.
Powyższy przykład pokazuje jak powstaje gigantyczna sieć, która generuje wielkie przychody, a tym samym Twoje zarobki.
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ROZDZIAŁ IV
JAKI JEST KOLEJNY
KROK?
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Jaki jest kolejny krok?
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Informacje, z którymi się zapoznałeś do tej
pory, przygotowały cię do kolejnego kroku. Jest nim indywidualne spotkanie z osobą, która przedstawi ci możliwości zarabiania
w branży MLM z konkretną firmą. Odbędzie
się ono w kawiarni i potrwa około 30 minut.
Chcemy, żebyś poznał ten biznes w najbardziej profesjonalny sposób, dlatego na spotkaniu twój znajomy zrobi to wspólnie z osobą,
która ma wiedzę i doświadczenie.
Celem tego spotkania będzie bliższe zaznajomienie cię z firmą, produktami i możliwościami zarabiania pieniędzy. Obecność
w tym miejscu stwarza szanse i możliwości.
Tam podejmiesz najlepszą dla siebie decyzję.
Dziękujemy, do zobaczenia!

40

Podstawy marketingu sieciowego

Dziękujemy wszystkim tym, którzy byli
zaangażowani w tworzenie tej książki.
Dziękujemy również tym,
którzy swoimi działaniami i rezultatami
aktywnie promują branżę MLM.
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