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   ست؟ ی چ   یشبکه ا   یاب یبازار 
 مقدمه 

است که در آن فروشندگان به    میمدل کسب و کار فروش مستق   ک ی   یشبکه ا  یابیبازار
به طور   ندگانینما  ای . فروشندگان  کنندیم  غیخدمات را تبل  ایطور مستقل محصوالت  

تا    کندیم  قیکه آنها را به خدمت گرفته است، آنها را تشو  هرکسی.  کنندیممستقل کار  
را که   فروشندگانی. سپس  دهندو آموزش    کرده  را جذب  یشتر یب   و فروشندگان  عوامل

این روند همچنان ادامه  کار را انجام دهند و    نیتا هم  کنندیم  قی تشو  اندکردهاستخدام  
 . ابدییم

به ذهن با آن    همراه  که  متفاوت  و معنای  ریتصو  نیچند   یدارا  است   ایکلمه  ،یابیبازار
فکر    زی، مشاغل بزرگ و همه چهامغازهبه    ،میشنویمکلمه را    نیا  ی . وقتشودیم  متبادر

و در   میکنیمفکر  به آن  در منطقه خود   ییفروشگاه مواد غذا  نیترکوچک. ما از  میکنیم
  ی ابیتا بازار  دیجد  افزارنرم  دیاطالعات ارائه خدمات و تول  یفناور   ی هاشرکتبه    تینها
  تحت   ،ندیآیمهزاران فکر به وجود    نیا  نیکه در ب  ییزها ی. همه چمیپردازیم   ینترنتیا

 .رندیگ یمقرار  یاب یبازار نام

فقط    نیاست. ا  یافتهتکامل  اریزمان بس  باگذشت  زین  یاب یبازار  گر،ی د  یزهایمانند همه چ
خر محدود    داران،یبه  بازرگانان  و  کلیت   عنوانبهبازاریابی    .شودینمفروشندگان   یک 

انواع جد  رییتغ  سرعتبهزمان    باگذشت است.  بازار   یدی کرده  ،  اند یافتهتکامل  یابیاز 
 .انددادهرا گسترش  یابیبازار  مرو و قل اند آمدهبه وجود  یدیجد  یهاراه

  ن یبه هم  میقصد دار  مقاله  نیدر اکه    است  ی شبکه ا  یابیبازار  ، ی ابیبازارانواع  از    یکی
 . میموضوع بپرداز
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 ی شبکه ا  ی اب ی بازار تعریف 

Dictionary.com   اصطالح دارد:   ن ی را از ا   ر ی ز  ف ی تعر 

کاال و خدمات    کنندهع ی عنوان توزمستقل به  ندگان یکه در آن نما  می روش فروش مستق"
مستقل،    ندگانینما  ریتا با استخدام و آموزش سا  شوندیم  قیو تشو  کنندیم  تیفعال

 . "کنند   تی ریو مد کرده جادیفروش خود را ا یرو ین

  عی از توز ی شبکه ا برهی باتکشرکت را  کیاست که  یمفهوم تجار  ک ی یشبکه ا  یابیبازار
  ی استراتژ   یمستلزم استفاده از سه نوع اساس  معموالا پول    جادی. ادهدیمکنندگان رشد  

به    یشبکه ا ی ابی. بازارت یریسرنخ، استخدام، و ساخت و مد دیاست: تول کی ستماتیس
 .شودیم میتقس یو چند سطح  هیدو ال ه،یسه دسته تک ال

ا   یاب یبه زبان ساده، بازار  ، است که بر فروشندگان مستقل  ی مفهوم تجار   کی  یشبکه 
اگر    ه یتک بازار  کی دارد.  ا   یاب یشرکت  ن  ، د یکنیم  اندازیراه  یشبکه  به    از یممکن است 
سرنخ و بستن    جادیتا در ا   دیفروشندگان داشته باش  ای   یتجار   یاز شرکا   یشبکه ا  جادیا

 فروش به شما کمک کنند. 

 ی شبکه ا  ی اب ی اصطالحات مرتبط با بازار 

 م ی مستقفروش    -  1

را مستق  یا  شبکه  یابیبازار  ی هاشرکت   غ یتبل  خود  انیمشتر  رای ب  ماا ی محصوالت خود 
فروش اقالم    فهیمشخص. به شرکت کنندگان وظ  ع یکانال توز  کی  قیو نه از طر  کنندیم

 . شودیم به آنها پرداخت    یونیس یکم  دهندیمهر فروش که انجام    ازایبهو    شودیمداده  

 ( IBOهستند )  یا خویش فرما   خود اشتغال که    ی نان ی کارآفر  -   2

  یی که گو  کنندیمرفتار    یآنها طور   رایز  شوندیمشناخته    IBO  عنوانبهشرکت کنندگان  
 . کنند یمشرکت خود را اداره 

 کننده   ع ی توز  -   3
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سطح  یابیبازار  یهاشرکتاکثر   اعضا  یچند  اشاره   ع یتوز  عنوانبهخود    یبه  کننده 
 تا فروشنده.  کنندیم

 ( Downlineزیر مجموعه )  –  4

  ر ی اعضا، ز نیافراد تازه استخدام شده توسط ا ایکننده   ع یجذب شده توسط توز  یاعضا
  ی ها مجموعه  ریکنندگان از فروش ز  ع ی. همه توزدهندیم  لیکننده را تشک  ع یمجموعه توز
 .برندیمخود سود 

 ( Upline)   باالسری –  5

نامیده    باالسری  عضو  کی   توزیع کنندهکنندگان در سلسله مراتب باالتر از    عیهمه توز
تمام  شوندیم هرمتا    افراد .  باال  راس  فروش شوندیممحسوب    سریفروش  در   .

توز  ،مجموعه  ریز  افرادتوسط    شدهانجام   افت یدر  ونیسیکم  یباالسر کنندگان    ع یهمه 
 . کنندیم

 طرح  –  6

کسب درآمد    از طریق آن  که فروشندگان ممکن است  ییهااز تمام روش  است  یفهرست
که چگونه پرداخت بر اساس حجم فروش و    دهدیمنشان    نیطرح همچن   نیکنند. ا

طرح و ،  کارکنانشان  یمعتبر برا  یها سازمان  استخدام شده متفاوت است.  یتعداد شرکا 
 . کنندیمباز   تاحدامکانرا خود   یاستراتژ 

 پشتیبان  –  7

 . آوردیمرا به شرکت  یدیکه کارمند جد  یشخص

 نیروی تازه گرفتن یا همکاری کردن   –  8

 ک ی بابت فروش شر  بان ی. پشتشودیموارد شرکت    یا پشتیبان  که توسط اسپانسر  یفرد
 . کند میپاداش دریافت  ،خود

 ی هرم   ی هاطرح در مقابل   ی شبکه ا   ی ابی بازار 
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استفاده    گریکدی   جایبه  یهرم  یها طرحو    ی شبکه ا   یاب یافراد از دو اصطالح بازار  یبرخ
 . متفاوت است کامالا آنها  ی، معانحالبااین. کنندیم

 ی هرم   ی هاطرح   - الف 

اجرا    اندازیراهرا    یهرم  ی هاطرحکالهبرداران   هستند   ی عنی،  کنند یمو    . کالهبردار 
فر  یطرح  ی کالهبردار  را  مردم  که  بیرون    دهدیم  ب ی است  چنگشان  از  را  پولشان  تا 

 بکشد. 

  کنندیمکه آن را اداره    یاگر کسان  ی ، حتشودینمفروخته    زیچچیه  ، یشرکت هرم  کیدر  
کسانندیگوب  یگر ید  زیچ ا  ی.  در  سع  نیکه  هستند  طر  کنندیم  یطرح  از   قیصرفاا 

 کار، درآمد کسب کنند.  نی و وادار کردن آنها به انجام هم دیجد  نیروهایاستخدام 

 : آمده است   ی طرح هرم   ک ی  هشداردهنده از عالئم   ی برخ   نجا ی در ا 

پتانس  هرمی  یها طرح   نی مروج  –  1 مورد  شما    لیدر  درآمد  گزاف    یهاوعدهکسب 
 . دهندیم

 دروغ است.  هاوعده نیا 

شبکه    یبرا   دیکنندگان جد   ع ی بر جذب توز   فقط و فقط   هاطرح  گونه این  نی مروج  –  2
 دارند.   دیکسب درآمد تاک یراه واقع عنوانبهفروش شما 

با  ،یقانون  MLMبرنامه    کیدر   با فروش محصول درآمد کسب    دیبتوان   دی شما  فقط 
 . دیکن

فروش با فشار باال استفاده   یهاکی تاکتاز    ای  کنندیم  یبا احساسات شما باز   نی مروج   -   3
داد و شما    دیفرصت را از دست خواه  دیکه اگر اکنون اقدام نکن   ندیبگو  دی، شا کنندیم

 . کنندیمشرکت منصرف  در مورد مطالعه بررسی و  یرا از صرف وقت برا

از آن اجتناب    دیقرار دهد، با  فشار تحت  وستن یپ  یکند شما را برا  یکه سع  یهر شرکت
 . دیکن
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استفاده کنند    خواهندیمرا نسبت به آنچه که    یشتر ی کنندگان محصوالت ب  عیتوز  -  4
در شرکت فعال بمانند   نکهی ا  ی، فقط برا کنندیم  ی دار ی دوباره بفروشند، خر  توانندیم  ای
 باشند.  هاپاداش ریسا ا ی زیجوا افتیدر طیواجد شرا ای

 . سفت بچسبید، پول خود را افتدیماتفاق  نیکه ا دی ن یبیماگر 

 ی شبکه ا  ی اب ی بازار  - ب 

 . فروشدیمخدمات را    ایاست که محصوالت    یتجارت قانون  کی  ی شبکه ا  یاب یمدل بازار

   ی شبکه ا  ی اب ی بازار  خچه یتار 

  ، شود یم  نامیده  گونهاینکه در سراسر جهان    یشبکه ا   یابیبازار  ای  یچند سطح  یابیبازار
  ی در هر مکان  ،هرکسیکه    تیواقع  نیاست. ا  رشددرحال  سرعتبهاست که    ایپدیده

به فدا    یاز ین  نکهیشود و از ساخت شبکه درآمد کسب کند، بدون ا  کنندهع یتوز  تواندیم
ا  یف اضا   یگذار هیسرما  ایکردن شغل   براکسب  ن یدر  تالش  باشد،  به    وستنی پ  یوکار 
که تنها در   شودیمزده    نی. تخمکند یجذاب م  اریبس  ی اافراد از هر طبقه  یشبکه را برا 

حاصل   ی شبکه ا   یاب یاز بازار  می درصد از درآمد فروش مستق   7 از    شیمتحده ب  االتیا
  ست، یدر دسترس ن   یلارقام درآمد در سطح م  دییتا  یبرا   آماری  چی. اگرچه هشودیم

 یچند سطح  یابینفر در سراسر جهان در بازار  ونیلیم   5از    شیکه ب  شودیمزده    نیتخم
 مشغول باشند. 

  طورکلیبهوجود ندارد، اما    یچند سطح   ی ابیبازار  مبدأاز    یسابقه مستند   چیاگرچه ه
 عنوان بهقبالا    که"  Nurtralite"  ونیمفهوم منشأ خود را مد  نیاست که ا  نی اعتقاد بر ا
و  غذا  که  ، استشدیمشناخته    ایفرنیکال  نیتامیشرکت  تول  ییمحصوالت مکمل   دیرا 

 . فعالیت خود را شروع کرد میفروش مستق درشرکت   این ، 194دهه  لی. در اواکردیم

 توجه جالب نکته 

ظاهر شده است،    یبه طور تصادف  ی شبکه ا  ای  یمفهوم فروش چند سطح  رسدیمبه نظر  
کنندگان متوجه شدند که با ارجاع دوستان و افراد شناخته شده خود به    ع یکه توز  یزمان

. در  کنند یم  جادیشرکت ا  یرا برا  یشتر ی، فروش بNutraliteبا    مرتبط  یفرصت تجار 

۵

http://www.novinlive.com/
http://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

  ی برا   کنندگانع یو پاداش دادن به توز  ییشناسا  یبرا  یستمیس  چی ه   ،یمقطع زمان  نیا
اطالع    بهباتوجهشرکت وجود نداشت.    یبرا  کنندگانع یتوز  ریدر جذب سا  شانیهاتالش

از    پشتیبانکننده    عیبه توز  یدرصد   2پرداخت پاداش    ستمیکنندگان و شرکت، س  ع یتوز
ساخته شده   ای  پشتیبانی  یو   توسط  که  یکننده و شبکه ا  ع یکه توسط توز  ییهافروش

 شد.   ی بود، معرف 

Nutralite    ز ین  هاقاره  ریمتحده بلکه در سا  االتیدر ا  تنها نه  ای  شبکهبازاریابی  به لطف 
  ، دو مرد  196دهه    لی . در اواافتیدست    ای سابقهبیبعد به رشد و سود    یها دههدر  
ج  ووسید  چاردیر  یها نامبه   توز  ی و  که  آندل  از   بودند،  Nutraliteکنندگان    ع یون 

  ی ا یشرکت در دن  نیتربزرگ   شد که  گونهاینو  جدا شدند تا شرکت خود را بسازند    شرکت
نام    MLMتجارت   آمد  Amwayبه  اپدید  تول  نی.  به  ابتدا  در  محصوالت   دیشرکت 

و ادغام محصوالت مکمل    تیشرکت نوترال  دیدست زد و اقدام به خر  یو خانگ  ینظافت
 در سبد خود کرد. ییغذا

که    یادر همان دوره  زین  "یشاکل  یدکتر فارست س"به نام    یگر ید  کنندهع ی، توزحالبااین
Amway    از شد،  جد  Nutraliteمتولد  شرکت  و  شد  نام    یدیجدا  را    Shakleeبه 
 . داشتسروکار  Nature  ید یخورش که با محصوالت  تاسیس

را   سیستم پاداشو   یفروش چند سطح یها امروزه صدها شرکت وجود دارند که روش
خود    یبرا محصوالت  کار  فروش  برندهارندیگیمبه  ،  Avonمانند    یمتعدد  ی. 

Tupperware  ،Electrolux  ،Discovery Toys  ،Herbal life  ،Kleenez  ،
Oriflame  ،Reliv   مفهوم   نیبا استفاده از ا  یجهاندر رشد تجارت خود در سطح    رهیو غ
 . اندبودهموفق  اری فروش بس

 ست؟ ی چ   یشبکه ا   ی ابی انواع بازار 

 : کند ی م در سطوح مختلف عمل  ی شبکه ا   ی ابی بازار 

 ه یتک ال یشبکه ا  یابیبازار .1
 ه یدو ال یشبکه ا  یابیبازار .2
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 ی چند سطح یشبکه ا  یابیبازار .3

 ه یتک ال   ی شبکه ا  ی ابی بازار   -  1

خدمات   ایتا محصوالت    دیشویمشرکت ملحق    کی  همکاری در فروششما به برنامه  
طر از  را  ا   یاب یبازار  قیآن  ال  یشبکه  ندیبفروش  ه یتک  شما  توز  ی از ی.  استخدام    ع یبه 
شرکت   کی ،  Avonتنها منبع درآمد شماست.    میو فروش مستق  دیندار  گری کنندگان د

 . کند یماستفاده   هیال  کت یشبکه ا یابیشناخته شده، از بازار آرایشیلوازم

  ت ی سابه وب  کی تراف   تیهدا  ی برا  نترنتیا  در  همکاری در فروش  یهااز طرح  یبرخ
م  پول  شما  به  وابسته  ال  یهاشبکه.  دهندیشرکت   ی هاطرحشامل    نیهمچن   هیتک 

 ( است. PPLسرنخ ) ازای به( و پرداخت PPC) کیکل ازای بهوابسته پرداخت 

 ه یدو ال   ی شبکه ا  ی اب ی بازار  -   2

دارد،   رو یبه جذب ن  ازین ه،یتک ال یشبکه ا  ی ابیبرخالف بازار ه،یدو ال یشبکه ا  یابیبازار
  ا ی )  می. شما بابت فروش مستقستیوابسته ن  نیرو   آن   جذب  اما پاداش شما کامالا به

شده   هیتوص  ک یتراف   ای  م یفروش مستق  نی( و همچنسایت وب  کی به    واردشده  ک یتراف 
شما    یبرا  دی کنیمکه انتخاب    یکنندگان  ع یوزت  ایوابسته    یهاشرکتشده توسط    دیتول

 .د یکن یم افتیکار کنند، پاداش در

 ی چند سطح   ی شبکه ا  ی اب ی بازار  -   3

  کنند ی( استفاده مMLM)  یچند سطح  یاب یاز بازار  می فروش مستق  یها از سازمان  یبرخ
  از فروش استخدام   یبخش   دریافت  یکنند تا در ازا  قیموجود را تشو  کنندگانع یتا توز

توزشوندگان  "  ی د یجد  کنندگانع ی،  شده  استخدام  افراد  کنند.  جذب  مجموعه را  "  زیر 
 ان یمحصول به مشتر  میفروش مستق  زکنندگان ا  ع یتوز  نیکننده هستند. همچن  ع یتوز

 . برندیمسود  خود نیز

Amway  ،بازار  کی سطح  ی ابیسازمان  بهداشت  یچند  اقالم  که  و    ییبایز  ،ی معروف 
شناخته شده    میسازمان فروش مستق  کیاز    اینمونه،  دهد یممراقبت از خانه را ارائه  

 است. 
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 ؟ کند ی م چگونه کار   ی شبکه ا   ی ابی بازار 

بازارMLM)  ی چند سطح  یابیبازار   ی اب یبازار  ،(cellular marketing)  یسلول  یابی(، 
فروش در  مشارکت  یا  بازار(affiliate marketing)  همکاری  مصرف   می مستق   یابی، 

بازار امت   ،یارجاع  یابیکننده،  خانگ  یازدهیو   home-based business)  یمشاغل 
franchising)  استفاده    ی شبکه ا   یاب یبازار  فیتوص   یهستند که برا   یاصطالحات   ی همگ

 . شوندیم

ها  در آنکه    کنندیم  جاد ی از فروشندگان ا  ییهاهی اغلب ال  یاشبکه  یابیبازار  ی هاشرکت
فروش    یهاشبکه  فروشندگان بیشتری جذب کرده  تا  شود یداده م  زهی فروشندگان انگبه  

 . توسعه دهندخود را 

 نکات: 

، از فروش خود و  کنند یم   اندازیراه  را  "( سری"باال  ای)  دیجد  فیرد  کی که    یافراد  ▪
رد  نیهمچن افراد در   ون یسی"( کمزیر مجموعه)"  اندکردهکه شروع    یفیفروش 

 . کنند یمدریافت  
را   یاضاف   ونیسیکمکه    ظاهر شود  دی جد  هیال  کیزمان، ممکن است    باگذشت ▪

 . کندیم فراهم  یانی م هیال نی باال و همچن هی ال یبرا
عضوگیری  به    نی به فروش محصول و همچن  یشبکه ا   یابیعضو بازار  کیدرآمد   ▪

 دارد.  یبستگ  و معرفی افراد جدید به شبکه فروش،

ا  یابیبازار  م یکه به ت  یهر فرد   ی : اول کندیم  یرا ط  فراینددو    شودیمملحق    ی شبکه 
 فروش. یگر یآموزش و د 

 آموزش   – 1

  پس نیازا  ی عنیکننده شرکت است،    ع یشدن به توز  لی تبد  ت،یقدم پس از عضو  نیاول
 بود.   دیشما فروشنده محصوالت خواه
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که به    یکنندگان است، شرکت   ع ی کسب و کار مستلزم فروش و استخدام توز  که ییازآنجا
ملحق   ارائه    پشتیبان  ای   دیشویمآن  فروش  و  محصول  جامع  آموزش  شما  به  شما 

 . دهدیم

  ن یکمک به شما در شروع کار با شرکت، شرکت اطالعات کامل محصول و همچن  یبرا
 . دهدیمشما قرار  اریو ابزار مارکوم را در اخت یغاتی تبل ابزارهایمانند   یغاتیاقالم تبل

 ( Marcom)  مارکوم توضیح در مورد  

Marcom  عبارت    مخففMarketing Commuinication  معنا ارتباطات    یبه 
آن با بازار هدف خود   قیکه شما از طر  یام یدر واقع، هر نوع ارتباط و پ   .است  یابیبازار

برقرار   طر  تواند یم  اتارتباط  نیا  .شودیمنامیده    MarCom  ،دیی نمایمارتباط    ق ی از 
 و ... صورت گیرد.  نگیفروش، برند یهانیکمپ ،یروابط عموم   ای غاتیتبل

پ در مورد  تول  یهایدگ ی چ یشما  ک  دیخط  الزامات  ا  تی فیشرکت خود،  آنها   یمن یو  که 
انتظار داشته    انیاز مشتر  دیکه با  چیزهاییآنها با رقبا،    سهینحوه مقا  کنند،یبرآورده م

 گرفت.  دیخواه  ادی گر،ید ی زها یچ و سؤاالت متداول،  یبرا ییهاحلو راه  د،ی باش

آموزش    هاشرکتاکثر   با  همراه  را  فروش  جدآموزش  افراد  ، دهندی مارائه    د ی جذب 
 . دهندیم بی آن ترت یکوتاه برا یکارگاه آموزش ک یمعموالا 

 فروش   –  2

و شما را به ابزارها   ارائه کرد، دانش محصول را  را آموخت  که شرکت به شما فروش  یزمان
همچن  و  الزم  لوازم  کرد  اندازیراهبسته    نیو  هست  برای  آماده  ،مجهز  کار  .  د یشروع 

در شروع کار به    نیشما در طول آموزش شما در دسترس خواهد بود و همچن  پشتیبان
 . کند میشما کمک  

  ن یی بودن افراد بالقوه، تع  طیبالقوه، واجد شرا  انیاز مشتر  یفهرست  هیته  ای  یابیی  مشتر 
، پاسخ به  MLM  یتجار   شنهادی بالقوه، مالقات با آنها و ارائه پ  انیقرار مالقات با مشتر

آنها به طور   یر یگیبه شبکه، و پ   وستنیپ  یبرا  یر یگ  میسؤاالت و کمک به آنها در تصم
 فروش شما خواهد بود.  فراینداز  یمنظم بخش 
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،  به آنها   آموزش محصول، فروش  دادنکننده،    ع یتوز  عنوان بهآنها    نامثبتبا    فرایند  نیا
  ی و همکار   دنی الهام بخش  نی، و همچنفروش  شروع  تی و ک  ،یابیابزار، مواد بازار   نیتأمو  

ادامه    ،شوندیمکه در واقع شبکه خودتان محسوب    کلیکمک به رشد شبکه    یبا آنها برا
 . ابدییم

کننده خود، فروش   ع ی کرد تا عالوه بر استخدام و توسعه شبکه توز  دیخواه  یشما سع
 ی خرده فروش  یبالقوه برا  انیاز مشتر  یستی ل  هی. تهدی ده  شیافزا  نیز  را  مستقیم خود

همکاران، شرکت   نیشما و همچن  یو جامعه محل  گانی شامل خانواده، دوستان، همسا
نحوه عملکرد    نی ا.  دی دار  ای شدهشناخته    باطاست که با آنها ارت  هاییشرکت  ر یشما و سا

 ساده است.   ی شبکه ا   ی اب یمدل کسب و کار بازار   ک ی

 ی شبکه ا   ی اب یبازار از ( ی )مطالعات مورد   یی ها نمونه 

1 –  Tupperware 

 ن ی در جهان است. ا  یچند سطح  یابیبازار  یهاسازمان  نیترشدهاز شناخته    یکی  نیا
که  شد، با کل دسته محصوالت خود    سیمتحده تأس  االت یدر ا  1938در سال  که    برند

مرتبط شده است که تنها    چنان  باشد یم  یک یپالست  ییمواد غذا  ی ظروف نگهدار   شامل
  ی هوور برابر   یجاروبرق  ا یاسکاچ    رمانند نوا  یسنت   ع یتوز  یهاروشبا    ییهاشرکتتوسط  

در سراسر جهان   Tupperware  یا گردهمایی  یمهمان   4  باا یتقر  قه،ی. در هر دقکند یم
 .شودیمبرگزار 

2  – Avon 

  ارد یل ی م  3.63درآمد ساالنه  فروش و    ندهی نما  هاونیل یمبا    آرایشیلوازمشرکت    کی  نیا
 ی چند سطح  یابیبازار  یهاشرکت  نیتربزرگ از    یکیشرکت    نیاست. ا   2 2در سال    دالر

است.   جهان  شرکت    کی ،  Natura & Coتوسط    Avon Products  ،Incدر 
 شد.   یدار یخر   2 2سال    لیهست، در اوا  زی ن  The Body Shopکه مالک    آرایشیلوازم

3  – Herbalife 
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بازار  کی  نیا افروشدیمرا    ییغذا  یهامکملاست که    یچند سطح  یابیشرکت   ن ی. 
کال   198شرکت در سال   امروزه حدود    سیتأس  ا یفرنیدر  و  کننده   ع یتوز  هاونیلی مشد 

 مستقل در سراسر جهان دارد. 

4 – Amway 

Amway   حدود    2 2در جهان است که در سال    یشبکه ا  یابیشرکت بازار   نیتربزرگ 
از زمان تأس شتدا  دالر درآمد   ارد ی لی م   8.5  ن ی، ا1959در سال    گانیشیآن در م  سی. 

و مراقبت از    ییبایز   ،یفروش محصوالت بهداشت  ندهی نما  ونیلیم   3از    شیشرکت به ب 
 . تاس  افتهیتوسعه کشور    1از  شی خانه در ب

 ی شبکه ا  ی اب ی بازار  ی ا یمزا 

 وجود ندارد.   یشبکه ا   ی اب ی در اندازه سازمان بازار   یت ی محدود  چ ی ه   -  1

ا  نیا زکه کسب  افتدیاتفاق م  لیدل  ن یبه  تعداد  با  افراد    یاد یوکارها ممکن است  از 
  ن یشوند. همچن  لیتبد  کنندهع یبه توز   خود  به نوبهشروع شوند و آنها نیز    مشارکت کنند

کنند تا فروش شرکت را   یهمکار   یکنندگان فرع  ع یتوز  ریبا سا  توانندیمکنندگان    ع یتوز
 دهند.   شیافزا

 تبلیغات   تر ن یی پا هزینه    –  2

  گران قیمت برون سازمانی   غاتیبر تبل  هیبه تک  یاز یمحصوالت خود ن  غیتبل  یبرا  هاشرکت
  ان یمشتر  ماا ی و قدرتمند هستند که مستق  ی قو  ع یشبکه توز  کی  یآنها دارا   را یز  ،ندارند
 . کندیم ریرا درگ

 تحویل محصول  هزینه پایین انبار کردن و   –  3

 ره یذخ  یبرا   یادیسابق پول ز  اندازهبه  ستندیمجبور ن  هاشرکتاست که    نیا  گر ید  تیمز
کنندگان مسئول    ع یاست که توز  تیواقع  نی ا  لیبه دل  نیکنند. ا  نه یهز  ،لیو تحو  یساز 

 هستند.  هانهیهز نیا

 سود دوطرفه برای توزیع کنندگان   –  4
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خود   یاز معامالت تجار   پایانیبی  درآمد  توانند یمکنندگان    ع یچارچوب، توز  نیا  لیبه دل
  ،خود و هم از پورسانت خود  یمق فروش مست هم از    توانندیمبا سازمان کسب کنند. آنها  

 درآمد کسب کنند. 

 نتیجه گیری

که    یاست. افراد  یاب یبازار  یهاکیتکن از انواع    یکی  ی شبکه ا   یاب یبه طور خالصه، بازار
دخ آن  را    لی در  آن  بازار  دانند یم   فردمنحصربههستند  که  معتقدند  سرعت    آن  و  با 

آ  یز ی انگ شگفت در  است.  گسترش  حال  بتوان  ک،ی نزد  ندهیدر  است  شاهد    میممکن 
 . میباش  یشبکه ا  یابیبازار  یا یدن دیگسترش شد

 منابع: 

analyticssteps.com 

marketbusinessnews.com 

consumer.ftc.gov 

managementstudyguide.com 

 ترجمه و اقتباس 

 حسین شکرگزار

 غیاث الدین مشایی 
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