
ای؟چرا بازاریابی شبکه  

 ای چیست؟بازاریابی شبکه

محصوالت توانند یها مشود که به کمک آن شرکتیروش فروش گفته م یبه نوع نگینتورک مارکت

 دیپس از خر انیمشتر یاشبکه یابیواسطه به فروش برسانند. در بازارو  غاتیتبل نیاز بهرا بدون  خود

 . برای خود درآمدزایی کنندو  ندکن یابیبازار شرکت محصوالتبرای توانند یم ،کاال

 میمستق از فروش ای همشما در بازاریابی شبکهبه دو شکل است.  یاشبکه یابیدر بازار سود

 میزانی از سود ،ی شما هستندمجموعهزیر فروش افرادی که ازای به و هم بریدسود می محصوالت

 .شودنصیب شما می

 های هرمی چیست؟ای با شرکتتفاوت بازاریابی شبکه

به عنوان زیر مجموعه را  یدیتا افراد جد دندهیم ونیسیحق کم شانیبه اعضا یهرم هایشرکت

جمع  جاکیرا در  انیمشتر یهاو پول فروشندینم خاصی یمحصول یهرم یهاکنند. شرکت وارد

کاربردی  ای محصوالتی وجود دارد کها در بازاریابی شبکهام .دهندیانجام نم یو با آن کار کنندیم

 .قیمت بسیار مناسبی دارند هستند و

ها همکاری کنید، اگر نخواهید به عنوان بازاریاب با این شرکت شما حتی ای،در بازاریابی شبکه 

فعالیت  ابتدا به عنوان بازاریابتصمیم بگیرید حتی اگر  ها استفاده کنید.توانید از محصوالت آنمی

ز ضرری متحمل نخواهید شد، زیرا شما فقط محصوالتی مناسب و کنید و سپس منصرف شوید نی

 ها را مصرف کنید.توانید آناید و میمصرفی را برای خود خریده

 کنند؟استفاده میای بازاریابی شبکهاز  برای فروش محصوالت خود هاشرکتچرا 

دهند،  یانجام م خود در طول زندگی مردمکه  یخریدهای درصد از 25دهد که تقریباً یر نشان مآما

اطرافیان  یهاصحبت تاثیر تحت خریدها از درصد ۷5 وها است بلیغات متداول شرکتیر تتحت تاث

 ! است رادو یا مشورت گرفتن از دوستان و آشنایان اف



های هزینهبرابر بیشتر از  ۳ ،یراض یکنندهیا مصرف ییک مشتر یثیر تبلیغات کالماواقع ت در

 . ید برای تبلیغ محصول خود بپردازندها باهنگفتی است که شرکت

( در دنیا نگیمارکت )نتورک یاشبکه یابیسال گذشته که روش بازار ۷۰در طول حدود  ،از این رو 

)نتورک  یشبکه ا یابیدر سطح جهان یا شیوه فروش به سبک بازار شرکتایجاد شده، ساالنه هزاران 

 التفقط از این طریق محصو اصالً و یا  کنندداضافه میخود  تبلیغاتی هایریزیبرنامه( را به نگیمارکت

 .کنندیم عرضهخود را به بازار 

ها این هزینه ،برای تبلیغات محصول خود سنگین یهاخت هزینهها به جای پرداواقع این شرکت در

از  یقسمت کنند،ایشان را تشویق  کنند تایارائه م خود را به شکل پاداش و پورسانت به مشتریان

 و فروش محصوالت آنها به اطرافیانشان اختصاص دهند. یزمانشان را به معرف

 

 چرا؟! پتانسیل بسیار باالیی برای رشد و موفقیت دارد؟ای شغل بازاریابی شبکه آیا واقعاً

 ی کلی تقسیم کرد:توان به دو دستهها را میبه صورت کلی شغل

 ای ساعتیه( شغل1

 ،دندهیانجام م یفعالیت کارخود  که یصرفاً به میزان ساعت ،هستندمشغول  کارهااین افرادی که به 

آژانس، وکیل،  یمانند یک کارمند، معلم، استاد دانشگاه، پزشک، راننده کنند.کسب میدرآمد 

 ...دار، بازاریاب ومغازه

خود  ارانساعت در مطب بیم ۸که در طول یک روز  یدر صورت ی آژانسرانندهیک  ،به عنوان مثال 

این یعنی  .کندیساعت ویزیت م ۴را دارد که  یدو برابر روز یرا ویزیت کند، به طور متوسط درآمد

زیرا  .درآمد بیشتری داشته باشنداز حد مشخصی توانند پردازند، نمیها میافرادی که به این شغل

 روز محدود است. شان در طول شبانهزمان

 های اهرمی( شغل2



 ،دهدیانجام م یکه خود، فعالیت کار یبه میزان ساعت لزوماً پردازند،می هاشغلافرادی که به این 

 !آوردیدرآمد به دست نم

 مالککه  یافراد ،یک اهرم هستند، به عنوان مثال یها، داراواقع افراد فعال در این نوع شغل در 

 ،دارند یروز فعالیت کارکه خود در طول شبانه یاز میزان ساعت تربیش، هستند کارخانه و یا شرکت

 .رندآویدرآمد به دست م

از نظر میزان درآمد نخواهند  ییتمحدود هستند، به لحاظ زمان، یاهرم یهاشغل یکه دارا یافراد

کنند نیست که محدود یکه در طول ماه کار م یآنها میزان ساعت یعامل درآمدزای در واقع .داشت

 کند.مشخص می شان راها میزان درآمدآن (یا... )شرکت یا کارخانه باشد، بلکه کمیت و کیفیت اهرم

با دو روش فروش محصول و درآمد از فروش تیم خود  ،نتورک مارکتینگ دربا توجه به این که 

 هاست.در واقع ترکیبی از هر دو نوع این شغل ید کسب درآمد کنید،توانمی

که شما صرف نسبت وقتی به  ی، یعناست یساعت ییک مدل درآمدزای ،یدرآمد از فروش شخص

و سازمان از فروش تیم  شما . اما درآمدکنیدکسب میتان درآمد میزان فروش او ب گذاریدیفروش م

 کند.یم یپیرو یو تصاعد ی، کاماًل از مدل اهرمتانفروش

 ایمزایای بازاریابی شبکه

 کنیم:ای مزایای زیادی دارد که فقط به بخش اندکی از آن اشاره میبازاریابی شبکه

 ی زیادی ندارد.احتیاج به سرمایه 

 توانید همکاران خود را انتخاب کنید.خودتان می 

 دوستی بسیاری بر این شغل حاکم است. زیرا در نتورک مارکتینگ ما روش حس انسان

از این ایم و دیگران را نیز به استفاده مناسبی را برای رشد مالی و روحی خود پیدا کرده

 کنیم.کنیم و با اشتیاق به یکدیگر در ساختن زندگی بهتر کمک میموقعیت جذاب دعوت می

 تان در اختیار خودتان ای الزم نیست برای دیگران کار کنید و ساعت کاریدر بازاریابی شبکه

 است.



 در این مسیر به دست  کهزیادی  و تجربیات ازیخودس آموزشی هایبا توجه به کالس

  آورید، رشد روحی بسیار زیادی خواهید داشت.می

 ایفروش در بازاریابی شبکه

ها فقط به دنبال گیرند. آنی فروش مستقیم را جدی نمیبسیاری از نتورکرها در آغاز راه، مسئله

 شان هستند، اما این اشتباه بزرگی است.هایی خود و افزایش زیرمجموعهساخت شبکه

هنوز تعداد افراد  ،کار نیآغاز یهادر ماه یاشبکه یابیدر صنعت بازار نکهیا توجه به اباز یک طرف، 

نخواهد بود و  ییرقم باالفروش  میاز ت  کسب درآمد بدیهی است کهنشده،  ادیز یلیخ فروش میت

 .شما درآمدزایی اهرمی نخواهید داشت

 بخشی از زمان خود را به ؛ای بپردازیدبازاریابی شبکه به همین جهت باید به کسب درآمد ساعتی از 

 نیکسب درآمد از ا جهیو در نت یفروشپورسانت خرده یبر رو یذهن یگذارهیو سرما یفروش شخص

 اختصاص دهید. ،قیطر

تان سازمان از طرفی دیگر، شما اگر فروش مستقیم را کنار بگذارید و فقط به جمع کردن افراد تیم و

ها آموزش دهد؟ چه کسی باید به آنان در حل مشکالت و بپردازید، چه کسی باید فروختن را به آن

 رآمدزایی کمک کند؟د

های فروش حاکم بر شبکهکلی یک قانون  گویندبسیاری از نتورکرهای مشهور و موفق جهان می

آموزش ندیده  تان برای فروش خوبکند! اگر سازمانمانند خود شما عمل می سازمان شما :است

و نه  خواهند داشتمستقیم ها درآمدی از فروش ی فروش را جدی نگیرند، نه آنباشند و مسئله

تان شبکهفراموش نکنید شما از فروش  تان خواهید داشت.هایمجموعهشما درآمدی از فروش زیر

 کنید نه از تعداد اعضای آن!درآمد کسب می

 ی فروش، مزایای بیشتری هم دارد!اما فعالیت در عرصه



ی نتورک مارکتینگ را کنار بگذارید. خواهید فعالیت در عرصهفرض کنید که شما به هر دلیلی می

های شغلی فراوانی ی فروش افزایش داده باشید، موقعیتهای خود را در زمینهدر صورتی که مهارت

 ی شما خواهند بود.وجود دارند که پذیرای تجربه

 پس هرگز فروش را دست کم نگیرید!

 ایفروش در بازاریابی شبکهاصول 

 ( آشنایی کامل با محصوالت1

شان آشنا ها و مشخصات، باید به خوبی با آنرا بفروشیدخود شما برای این که بتوانید محصوالت 

ی باشید. شما برای این که بتوانید در فروش این محصوالت موفق باشید، باید خودتان مصرف کننده

ای افزایش کهطور که در بخش اول مقاله ذکر کردیم، اساساً هدف از بازاریابی شبآن نیز باشید. همان

  تبلیغ دهان به دهان و مصرف کننده به مصرف کننده است.

ی خود را صادقانه ی استفادهتوانید تجربهی محصوالت خود باشید، میاگر شما خودتان مصرف کننده

ها نیز به شما اعتماد خواهند کرد و این محصول را در اختیار مشتریان احتمالی خود بگذارید و آن

 ند خرید.از شما خواه

 ( داشتن لیست مشتریان احتمالی2

شما باید بدانید که چه کسانی مشتریان محصول شما هستند. چه کسانی به این محصول نیاز دارند 

ها ایجاد کنید. شما باید متوجه شوید، هرکس به چه ز را در آنتوانید این احساس نیاو یا چگونه می

 چیزی احتیاج دارد و پاسخ متناسب با آن را به او بدهید.

از فروش خود در ماه  توانید تخمینیشما با ساخت لیست مشتریان احتمالی خود، همچنین می

 گذاری کنید.نسبت به آن هدفداشته باشید و 

 فروش زانیم یبر رو یهدف گذار( ۳

 یکه بر مبناو مناسب است  یریگاهداف قابل اندازه نییتع ،یابیاقدامات در بازار نیاز مهم تر یکی

 .و مکتوب باشد نانهیب، واقعقیبه صورت دق دیبا یاحتمال انیمشتر ستیل



توانید کیفیت و کمیت طبق آن میو  خواهد شد شما شتریاهداف منجر به تالش ب ستیل نیا 

 عملکرد خود را بسنجید.

 چگونه سازمان فروش خود را شکل دهیم؟

 یترین مراحل کاراین مرحله، از مهم .است افراد ستینوشتن ل یاشبکه یابیدر صنعت بازارگام اول 

  شماست.

. این لیست بنویسد ،شناسیدکه میرا سال  6۰تا  1۸ول، شما باید لیست تمام افراد بین ی ادر مرحله

ای باشد، پس در نوشتن نتخب شما برای همکاری به عنوان بازاریابی شبکهقرار نیست که لیست م

 ها را در لیست خود بنویسید.داوری در موردشان، فقط نام آنو بدون پیش فیلتر نگذارید هااسم

 ،پولدارسواد، چه چه با ،سوادیشناسید، چه بیها را ماست که شما آن یافراد لیستصرفاً  ستیاین ل

 میوه فروش محل و...چه  ،، چه برادرفقیرچه 

که شما  یافراد یتمام ،کیفیت شرکت شماو با یفراموش نکنید که با توجه به محصوالت مصرف

 یبسیار ،دیگر به دلیل جذاب بودن محصوالت یاز طرف .یان شما باشندمشترتوانند یم ،شناسیدیم

 یغها تبلآن یبعد از خریدن محصوالت، خود به خود برا ،کنیدیفکرش را نم یکه شما حت یاز افراد

 .بنویسید ستیدر ل ،شناسیدیرا که م یهیچ کس قضاوت نکنید و هر فرد یپس بر رو .خواهند کرد

بر مبنای صفاتی امتیاز دهید. امتیاز شما باید به هر یک از این افراد سپس به کمک حامی خود، باید 

ها پیش دیگران، ارتباطات و ها، اعتبار آناعتبار شما پیش آن رشد، ها برایآن یانگیزهمیزان مانند 

 ها و... باشد.های آنتوانایی

 سپس حامی شما به شما کمک خواهد کرد تا افراد را به سه دسته تقسیم کنید:

 یمشتریان احتمال یاسام ستیلی اول: دسته

شما  یمشترتوانند یکه خود م عالوه بر اینکه  یفروشندگان احتمال یاسام ستیلی دوم: دسته

و فروشنده محصوالت  را نیز ایفا کنند یبا مشتریان دیگر ،شما یتوانند نقش پل ارتباطیباشند، م

 باشند.هم 



پیشرفته یا در  هایو فروشنده، نقش بازاریاب یتوانند عالوه بر نقش مشتریایشان می سوم: دسته

 نیز ایفا کنند. ساز و مدیر فروش راواقع شبکه

 شود؟یچگونه انجام م یاشبکه یابیدعوت در بازار

که شما از افراد جدا شده از است  دهیرسزمان آن  ،شد یبندتیافراد شما اولو ستیل نکهیپس از ا

 .تا با محصوالت و امکانات شرکت شما آشنا شوند کنیددعوت  تانستیل

 ،یاشبکه یابیبازار یفرصت شغل دنیبه شن دوستان خوداصل در هنگام دعوت شما از  نیمهمتر

  است. ایارزش بازاریابی شبکهشما به  یو گفتار یرفتار ،یقلب نانیو اطم مانیا

 رییبه او، تغ ایدن یهاشغل نیترو کامل نیاز بهتر یکی یآن فرد را با معرف یزندگ دیخواه یشما م

 دوبارهدهد، حتماً یم رییشما را تغ انیشما و اطراف یتجارت زندگ نیکه ا دیاگر هنوز باور ندار. دیده

 کنید.مطالعه  ترقیدق یبررسرا با تفکر و  یاز جلسات آموزش تانهایآموزشجزوات و 

به شما  یکه امروز فرصت دیبرس جهینت نیا اعتماد کامل بهتا با منطق و ، دیخود سوال کن انیاز حام 

 زیخواهد کرد و شما ن رییتغ ندهیتا دو سال آ کی یشما ط یکه به واسطه آن زندگ است هآورد یرو

 بدهید. دیگرانرا به  فرصت نیا دیتوان یم

 ها هستید.دعوت از دوستان و آشناهایتان به این جلسات، در حال لطف به آندرواقع شما با 

و از  دیریگیخود تماس م یابتدا با حام که است بیترت نیجلسه به ا کیکردن  کسیف ینحوه 

 یچند بازه افتیپس از در .دیپرسیم ،دیجلسه معارفه برگزار کن دیتوانیکه مرا  ییهازمان هاآن

 .دیریگیخود تماس م ستیبا افراد ل ،یزمان

فرد  نیرا از ا یزمان یوقت .دیدهیم شنهادیرا پ تانحامی یخال یهابه نفر اول چند بازه، از بازه 

 د،یدهیاطالع م اوشده را به  کسیو زمان ف دیریگیتماس مخود  یبالفاصله با حام د،یکرد افتیدر

روال را  نیو مجدداً هم دیریگیسپس با نفر دوم خود تماس م .دالزم را انجام ده یهایهماهنگتا 

 .دیکنیم یط



روز بعد، حتماً شب قبل از جلسه  کیاز  شیب یبرا یول ،دیکرد کسیزمان معارفه را ف یاگر با فرد

 .دیریتان را بگبرجا بودن جلسه یپاجواب مثبت جهت  اوکرده و از  یادآوری یبار به و کی

 


