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های انسانی ی شبکهباشد که بر پایهمی بازاریابی یای یا نتورک مارکتینگ، زیر مجموعهبازاریابی شبکه

ی کار به این صورت است که شما واسطه هستید و محصوالتی را از ریزی شده است. شیوهبرنامه

فروشید و سود های شرکت میشرکت مورد نظرتان خریداری کرده و با توجه به قوانین و محدودیت

 .کنیدخودتان را دریافت می

ی ت، به عنوان زیر شاخهدر این روش شما باید افرادی را تحت نظر خودتان برای فروش محصوال

خودتان معرفی کنید و هر چه تعداد این افراد بیشتر باشد و فعالیت بیشتری داشته باشند، سود شما 

 .شودهم به نسبت بیشتر می

 

 ایموفقیت در بازاریابی شبکه
عتماد افروشید، خیلی مهم است؛ شما برای اینکه یک بازاریاب قابل اول از همه کیفیت کاالیی که می

و موفق باشید، باید کاالی تضمین شده و باکیفیت بفروشید و اصالً در مورد کاالیتان دروغ نگویید. 

ی تان را بهتر است کاالیی که قصد فروش آن را دارید، خودتان استفاده کرده باشید و حاصل تجربه

 .هایتان قابل باورتر باشدبه مشتری بفروشید تا حرف

را با  تا این انرژی باشد داشته مثبتی یروحیه و قوی اجتماعی روابط که تاس کسی موفق بازاریاب

ها جا کند، به آنها منتقل کرده و به قولی خودش را در دل آنی خوبی که با دیگران برقرار میرابطه

 .کند

 
 توانایی پرزنت کردن و سخن وری خودتان را باال ببرید؛ یک فروشنده، همیشه باید زبان چرب و نرم

 .ها را به سمت خودش جذب کندداشته باشد تا مشتری

کنند، در کنترل سود و درآمد شما کمک خواهد کرد؛ مهارت رهبری کردن تیمی که با شما کار می

طور که گفتیم به افزایش پورسانت شما کمک خواهد کرد، ی شما همانفعال بودن افراد زیرمجموعه

ها یاد بدهید و عهده شماست! این کار را به خوبی به آن ها بههای فروش آنپس باال بردن مهارت

 .ها را هم رهبری کنیدفروش آن
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 تواند شغل دوم باشد؟آیا نتورک می
 لشغ توانند آن را به عنوانبله، کار کردن با نتورک به صورتی است که حتی کارمندها هم می

کار  توانید نتورکشوید، میشود گفت از زمانی که از خواب بیدار میانتخاب کنند، به قولی می دوم

 توانید دست به شروعخوابید؛ در واقع در هر جا و هر موقعیتی که هستید میکنید تا زمانی که می

 .یداین کار بزن

که بتوانید  کنید، شغلی باشدهمیشه به یاد داشته باشید، شغلی که به عنوان شغل دوم تان انتخاب می

ه تان را صرف کار دیگری نکنید کآن را به شغل اولتان تبدیل کنید؛ یعنی بیخودی وقت و خالقیت

 .ی چندانی نداردنتیجه

 

 تواند شغل اول باشد؟آیا نتورک مارکتینگ می
مارکتینگ عالقه داشته باشید، بر روی آن وقت سوال هم بله است؛ اگر شما واقعاً به نتورک جواب این

 .بگذارید و خالقیت به خرج بدهید، می تواند به راحتی تبدیل به شغل اول شما شود

د، ها به مشتری هستیتان و یا فروش آندر نتورک، شما یا مشغول پرزنت کردن و معرفی محصوالت

ساعت برای شروع خوب است و بعد از آن اگر موقعیتی پیش آمد که توانستید وقت  ۵یا  ۴روزی 

ام توانید این کار را انجتان بکنید، میبیشتری را به آن اختصاص داده و آن را تبدیل به شغل اول

 .بدهید

 

 چقدر زمان میبرد تا به درآمد برسیم؟
 مانمد قابل توجه برای گذران زندگیکشد تا به درآاگر سوال شما این باشد که چقدر طول می

شوید، خیلی از اصطالحات را برسیم؟ این را باید بگویم که وقتی شما وارد اتمسفر نتورک می

میلیون  ۵،۵شنوید که فالنی با یک سال کار کردن در نتورک، توانست ماشین بخرد یا فالنی ماهی می

مشخص نیست؛ یعنی فضای نتورک به  تومان درآمد دارد! حقیقت این است که جواب این سوال

اشته تواند چقدر درآمد دبینی کرد که یک فرد با وارد شدن به آن، میتوان پیششکلی است که نمی

 لطفاً! هایی به این درآمد برسند، اما این درآمد موقتی است و پایدار نیستباشد! ممکن است آدم

شما در هر  دارد؛ تریکوتاه زمان مدت رفظ بیشتری درآمد کنیدمی فکر اگر نشوید نتورک وارد

های جدید و هوشمندانه، درآمد خودتان را افزایش توانید با خالقیت و روشکاری که هستید، می

 .دهید
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ای ترند شده بود و حتی در همین زمان که های قبل که تازه بازاریابی شبکهها در سالخیلی از آدم

ای انتخاب کنند نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکهد، فکر میشما در حال مطالعه این مقاله هستی

وند شخوبی است چون درآمدزایی آن عالی است! در حالی که به اشتباه با این رویا وارد این کار می

 .شوندو بعد از اینکه به آن درآمد رویایی نرسیدند، دچار سرخوردگی و اضطراب می

 
ت کنید، در جلسات پرزنها مراجعه میزاریاب دارند و شما به آنهایی که نیاز به باممکن است شرکت

آورید، ماه دوم فالن قدر، ماه سوم این حرف را بزنند که مثالً ماه اول یک میلیون تومان در می

 .بیشتر و بیشتر، اما تمام این حرف ها به خاطر جذب شماست و صحت ندارد

 
ی توانید یک منشه ظرف ذهنی شما دارد. شما میاینکه شما چقدر درآمد داشته باشید، بستگی ب

باشید، اما ماهی ده میلیون تومان درآمد داشته باشید و این افزایش درآمد بستگی به نتورک 

 .ها و ظرفیت ذهن شما داردمارکتینگ یا هر شغل دیگری ندارد، بلکه تماماً بستگی به توانایی

 
رد. شود زیاد حساب کگویم روی درآمد نتورک نمیاگر مجبورید که شغل دوم داشته باشید، باید ب

های بیشتری دارد و شما را از لحاظ این کار ریسک باالیی دارد، اما از لحاظ اینکه نتورک آموزش

رد؛ شود روی آن حساب کبرد، به عنوان به دست آوردن یک تجربه میشخصیتی و ارتباطی باالتر می

گذاری و رشد ها سرمایهتوانید روی آندارد که شما می های خیلی بهتری وجوداما در کل بیزینس

 .کنید

 
ید توانتان دارد که آیا میهای شخصی و ارتباطینتورک مارکتینگ بستگی به شما و توانایی

ب ی سنتی، وارد شدن به نتورک یک رشد خوتان را بفروشید یا نه؟! مثالً برای یک فروشندهمحصوالت

تواند به فروش او کمک زیادی کند، اما برای یک فروش است که می ی قبلی درهمراه با تجربه

 !تر است و ممکن است دیرتر به رشد دلخواهش برسدکارمند یا یک مهندس، این کار سخت
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 ی اولیه نتورک مارکتینگسرمایه
ر با فروش دای برای شما در بر دارد، اما در مقایسه شود گفت که کامالً بی هزینه است، هزینهنمی

 ی ثابتی برای آن تعیین نشده وی اولیهمغازه ممکن است برابر یا کمتر باشد. در حقیقت سرمایه

ن کنید دارد؛ در یک بیزینس مهم این است که با کمتریبستگی به محصول و شرکتی که با آن کار می

 .هزینه، بیشترین سود را داشته باشید

کنند؛ به این صورت که شما در هر بار خرید، ما تعیین میها خرید اجباری برای شبعضی از شرکت

 .تا یک میلیون تومان هزینه کنید، اما در کل هزینه هنگفتی برای شما در بر ندارد ۰۸۸باید 

 در نتورک مارکتینگ نیاز به تخصص خاصی داریم ؟
؛ شما اگر ستدر واقع تخصصی که شما باید داشته باشید، ارتباط اجتماعی خوب و شخصیتی جذاب ا

تان خوب باشد و طوری رفتار کنید که دیگران به شما جذب شوند، بزرگترین تخصص را حال عمومی

افتد؛ یعنی شما باید همیشه در دارا هستید. فروش امری است که در ابتدا به صورت ذهنی اتفاق می

ی آوردن سود زیادتان این تصور را داشته باشید که توانایی فروش محصوالت زیاد و به دست ذهن

 . را دارید
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های بهتری هم برای پول درآوردن نسبت به نتورک مارکتینگ آیا راه

 وجود دارد؟
ارکتینگ، راه متوان گفت که نتورکهای اینترنتی، امروزه میبا توجه به پیشرفت اینترنت و بیزینس

 .تهای اینترنتی و مجازی دیگر استری برای پول درآوردن نسبت به راهسخت

 
 معایب نتورک مارکتینگ

؛ کامالً های دیگر نیستاگرکسی به شما گفت که در نتورک مارکتینگ، مزایایی وجود دارد که در شغل

های دیگر اشتباه است! این را از کسی شنیدم که دو سال نتورک کار کرده و بعد به دنبال بیزینس

 .ها را داردرفته است و این تجربه

 
ها عمل کنید و حق ندارید خودتان شخصاً مارکتینگ، شما باید طبق قوانین شرکتدر نتورک _ ۱

های مجازی دیگر، محصوالت تان را بفروشید. این کار را سایت بزنید و یا از طریق تلگرام یا گروه

 .توانید از طریق سایت شرکت انجام دهیدفقط می

 
 اشید،ب داشته را خودتان بیزینس اگر شما در این نوع از بیزینس، شما اختیار کمی دارید؛ مثالً _ ۲

 فروش زا حتی یا و ببرید باال را تانمحصوالت کیفیت بدهید، افزایش را تان کاری یدامنه توانیدمی

فروش محصوالت غیر فیزیکی رو بیاورید؛ سایت خودتان را داشته باشید و در  به فیزیکی محصوالت

 .اصل رئیس خودتان باشید

 
شود و تنها چیزی که به شما آموزش قابل قبول و کاربردی از سوی شرکت به شما ارائه نمی_ ۳

 .باشدهای قدیمی میدهند، کاتالوگ محصوالت با یکسری آموزشمی

 
دهند که این کار یک شغل پاره وقت است، اما وقتی که وارد به شما وعده میدر جلسات پرزنت _ ۴

تان را خواهید پیشرفت کنید، باید تمام وقتشوید که اگر میرفته متوجه میشوید، رفتهاین کار می

 .روی آن بگذارید

د و به خودتان یافزایش درآمد شما کامالً بستگی به باورتان دارد، اگر اعتماد به نفس کافی داشته باش

های دیگری غیر از نتورک مارکتینگ توانید درآمدتان را افزایش بدهید، حتماً از راهبقبوالنید که می

 .توانید این کار را انجام بدهیدهم می

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha

