ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺐ زاده ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آوﯾﮋه ﺳﺎل
ﻟﯿﻨ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://mlmarketing.ir/?p=1878 :
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺳﺠﺎد ﺻﻔﺮی
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ :
ﺷﺮﮐﺖ آوﯾﮋه ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺐ زاده و آدرس وب ﺳﺎﯾﺖ  www.asnm.irو ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ و ﺧﺸﺒﺎر ،اﻧﻮاع
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ،اﻧﻮاع ﻣﺎﮐﺎروﻧ و اﻧﻮاع ﮐﻨﺴﺮو در ﺗﺎرﯾﺦ  ۹۱/۳/۱۰ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.آدرس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ؛ﺗﻬﺮان،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮه ﻧﻮر ،ﮐﻮﭼﻪ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﻼک  ،۱ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ واﺣﺪ  ۸۳ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۹۳/۳/۱۰دارای ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ  mlmbookﺑﺎ آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺐ زاده ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،در ﻣﻮرد ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای و وﺿﻌﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﻮال :ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻘﺪاری از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻋﺮض ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ و ﻧﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠ و
ﻣﯿﺪاﻧ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ و ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﻮده اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ اﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم داران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﺨﺼﺼ اﻣﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم
را در ﺧﻮد دﯾﺪه و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
در ﮐﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠ و ﻣﯿﺪاﻧ ﺧﯿﺮ وﻟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﻠﻪ!
ﺳﻮال :آﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﻬﺎم دار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﯾﻌﻨ راه ﺣﻠ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﯾ اﯾﺪه .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣ
اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﯾ اﯾﺪه ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ در ﺣﺎل ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮاواﻧ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ .وﻟ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ را ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮوش ﯾ ﮐﺎﻻ ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﯿﺮ .ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرﺗ ﻧﺰده اﯾﻢ .اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان ﻣﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺠﺎرت ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر اﻧﺼﺎف ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺳﻮق داد.
ﺳﻮال :ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
ﻣﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻤﺮان ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ در ﺳﺎل  ۸۴ﻫﺴﺘﻢ.
ﺳﻮال :ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ آوﯾﮋه ﺳﺎل و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺟﺬب ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮی ﮐﻪ در آن اﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﺮی و ﻣﺎدی ﻓﺮاوان وﺟﻮد دارد و در آن

ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی زﯾﺎدی دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨ را در آن ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎﻟ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎل ﻋﺮض اﻧﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺎورﯾﻨ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را در اﻣﻮر ﺗﺨﺼﺼ ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻞ اﯾﻦ اﺗﺎق ﻓﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺧﻮد را رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوﺷ ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﺠﺎرت اﺧﻼق ﻣﺪار ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻢ.

ﺳﻮال :ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﻪ در ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺼﻮل آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻗﺎﺑﺘ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﺮ ﻃﺮح درآﻣﺪزاﯾ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻤﻠ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ
ﺷﺒﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻞ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آﻣﻮزش ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﻣﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﻤﺎﻣ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای و ﺣﺘ ﻓﺮاﺗﺮ از آن
رﻣﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻣﻮزش در آن اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ در آوﯾﮋه ﺳﺎل ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﮐﻨﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻮرا ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی آﻣﻮزش
را ﺗﺸﯿﻞ دادﯾﻢ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧ در اراﺋﻪ ﮐﺎﻻ ،ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮی و ﻣﻬﺎرﺗ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ راﻫ را ﭘﯿﺶ روی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻧﺸﻮد.
ﺳﻮال :ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺪ؟
ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻓﺮ ﺑﻮدن را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣ داﻧﯿﻢ  .ﻟﺬا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ وﻟ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن را ﻻزم ﻧﻤ
داﻧﯿﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ دﯾﺮی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﻓﻌﻼ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ.
ﺟﺴﺎرﺗﺎً ﻧﻘﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻫﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ای در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دارای ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﺮاوان ﺗﺮی اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻮاب
ﻣ دﻫﺪ .زﯾﺮا در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دارای ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ.

ﺳﻮال :ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن از ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟
ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎزه زﻣﺎن ﺷﺮوع اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ
دارﯾﻢ وﻟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ راه ﻃﻮﻻﻧ در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﺳﻮال :آﯾﻨﺪه ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای را ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟
ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ! ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ! ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺎ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای در اﯾﺮان ﺣﺘ از ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺎرت اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻓﺮاواﻧ در دﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺘ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﯾﻌﻨ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ
ﺷﺒﻪ ای ﺑﺮ دﯾﺮ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻢ دﺳﺘﺎوردی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری آن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزش
ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻧﺘﻘﺎل ﻣ ﯾﺎﺑﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ در اﺧﻼق ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﻫﺎی دﻗﯿﻖ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ دوﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻈﺎرﺗ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺰاح ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ ﺗﺠﺎرت ﻫﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.
ﺳﻮال :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﻣﺸﻐﻮل در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾ از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺳﺖ .در ﺗﺠﺎرت ﻫﺎی دﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘ ﮐﻪ ﻟﻮازم آراﯾﺸ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣ ﮐﻨﺪ رﻗﺎﺑﺘ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘ ﮐﻪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻧﺪارد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﺗ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤ ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ و رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﯾ دو ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ در آن ﻻزم اﺳﺖ .ﻧﻘﺪﻫﺎﯾ ﻫﻢ در ﻋﻤﻠﺮدﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻧﺪارم اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﯾﺮادات از ﻓﻬﻢ ﻏﻠﻂ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎورﯾﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ.
ﺳﻮال :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻟﻢ و درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ ﭘﻮﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﻧﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن آن .ﻫﻨﺎﻣ
ﮐﻪ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎب از روز اول ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ ﻓﺮوش ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤ
اﺗﻔﺎق ﻧﻤ اﻓﺘﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ رﺻﺪ ﻣ ﺷﻮد و از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ آﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ اول ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و آﻣﻮزش دوم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا و ﺳﻮم ﺣﻤﺎﯾﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ رﮐﻦ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺸﯿﻞ دﻫﺪ.
ﺳﻮال :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾ دارﯾﺪ؟

ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻘ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ وﺟﻮد دارد و از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ ﻫﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮرا ﻣﻮﺿﻮع او رﺳﯿﺪﮔ
ﻣ ﺷﻮد.
ﺳﻮال :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﺷﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾ ﻃﺮح درآﻣﺪزاﯾ ﺧﻮب ﻃﺮﺣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎداش را از آن ﻓﺮدی ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﯾﻌﻨ ﻣﻬﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﯾ ﻟﯿﺪر اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﻌﻤﻮﻟ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش ﻗﻮی ﺗﺮی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و در روﻧﺪ
ﻓﺮوش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮال :در ﺑﺨﺶ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ ﭼﻪ ﻗﺪر ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ﺑﯿﻦ  ۴۰ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ از ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺷﺒﻪ در ﻃﺮح درآﻣﺪزاﯾ آوﯾﮋه ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺗﺎﺑﻌ از ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎداش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﺧﺎﺻ ﻓﺮوش ﺷﺨﺼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺎداش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺳﻮال ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺷﺮﮐﺘﺘﺎن را ﭼﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻗﻄﻌﺎً دﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت در ﯾ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آوﯾﮋه ﺳﺎل ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر
ﺗﺨﺼﺼ اﻧﺠﺎم ﻣ ﭘﺬﯾﺮد .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﻣﻮر اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ و آﻣﻮزش زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد وﻇﯿﻔﻪ ﯾ راﻫﺒﺮ ،راﻫﺒﺮی ﺷﺒﻪ ﺧﻮد وﻇﯿﻔﻪ ﯾ ﻓﺮد در اﻧﺒﺎر ﮐﺎﻻ ،اﻧﺒﺎر داری اﺳﺖ و ﮐﺴ در ﮐﺎر دﯾﺮی دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓ ﻧﺪارد و ﺑﺎز ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در آوﯾﮋه ﺳﺎل ﺑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ و آﻣﻮزش ﻣﻤﻞ رﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺳﺖ.
ﺳﻮال :آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﺗ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ ﻧﺮدﯾﺪ ﻣ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺪوﻧﻢ ﻋﻠﺘﺶ ﭼﻪ ﺑﻮده؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾ
ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺎد؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪم ﮐﻪ ﻣﺎ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﮐﻤ ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﺎﻻ و از ﻃﺮح درآﻣﺪزاﯾ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻧﺒﻮد .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر را ﻣ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ دﭼﺎر ﯾ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﻓﻮراً ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺷﺪﯾﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﻻ و ﻃﺮح درآﻣﺪزاﯾ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺻﻼح ﯾ ﺳﺎﺧﺘﺎر در اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﺑﻠﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺧﻮدﻣﺎن ﻣ داﻧﯿﻢ .ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ
ﻫﻨﺎﻣ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺎﯾﻪ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺪام ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻮاﻟ اذﯾﺖ ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻟﺬا ﺗﺮﺟﯿﺢ
دادﯾﻢ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ را ﺑﺮای اﺻﻼح اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺬارﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ روﻧﺪ اداری اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻢ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و اﺻﻼﺣﺎت در آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ ﺧﺪا ﺣﺪود  ۲ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده
اﯾﻢ و آﻣﺎده ﮐﺎر دراز ﻣﺪت ﺷﺪه اﯾﻢ.

ﺳﺆال :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎﻻ از ﻣﺸﻼت اﺳﺎﺳ ﮐﻨﻮﻧ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮﺗﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﯾﻌﻨ ﭘﯿﺶ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺎزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺶ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺎزی ﻣﺜﺎل ﻋﯿﻨ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم .ﯾﻌﻨ اراﺋﻪ راﻫﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷ از ﺧﻮد
ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﻈﺎرت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﺟﺮا .ﻣﺎ در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﻓﺮوش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﭼﻪ زﻣﺎﻧ
اﺳﺖ؟ ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺻﺤﯿﺢ ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧ اﺳﺖ؟ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺎرش ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در
آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻮال ﻧﻈﺮﺗﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  mlmbook.irﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص آن ﺑﻮدﯾﻢ و از ﻣﻄﺎﻟﺒ ﮐﻪ در آن اراﺋﻪ ﻣ ﺷﺪ ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده را ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﯿﺰان
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻨ آن را ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ و ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮی ﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.

