ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ )ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﻼد ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻬ(
ﻟﯿﻨ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://mlmarketing.ir/?p=2234 :
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺳﺠﺎد ﺻﻔﺮی
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ :

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﻮرد ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻼد ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻬ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ را ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ام ال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮاﻧﻘﺪران ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﻨﺎب ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻬ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد:

وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨ ﺳﺎزی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳ ﻣﻮﺷﺎﻓﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﻫﺮﻣ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮ رﻧ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘ ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ دﺳﺘﯿﺮی ﻫﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ  ،آﺳﺘﯿﻦ
ﺑﺎﻻ زدم و ﺳﻌ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﮐﻨﺎر اﻋﺘﻼ و
اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺑﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻣﺮدم از وﺟﻮد و ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣ – ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﭙﺮدازم .
ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ﺑﺮ روی ﻋﺲ ﻣﻘﺎﻻت آﻧﻬﺎ را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﺗ ﺗ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای اراﺋﻪ دﻫﻢ .

آﺷﻨﺎﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﯿﻼد ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻬ:
در ﺑﺎﻣﺪاد  ۸دی ﺳﺎل  ۱۳۵۹در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭼﺸﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮدم  .دوران ﮐﻮدﮐﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﮐﻪ :
ﭼﺮا ﭘﺪرم در ﺟﻮاب اﯾﻨﻪ ﻓﻼن ﭼﯿﺰ رو ﺑﺮاﯾﻢ ﻣ ﺧﺮی ﻓﻘﻂ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ  :ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪم ﻣ ﺧﺮم .
ﭘﺪر ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣ و ﻣﺎدرم ﻓﺮﻫﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻗﯿﻘﺎ” ﻋﯿﻦ ﻧﺼﺤﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺪر ﻓﻘﯿﺮ را از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻨﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪم  .ﺗﻤﺮﮐﺰ روی روزﻣﺮﮔ ﺷﻐﻠ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ  ،از ﺑﺪو ﺷﺮوع ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن ﻫﺎﺷﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺘ
ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﺎز ﻫﻢ وﻗﺘ ﻣﻦ رو ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ :

ﻣﯿﻼد اﯾﻨﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﺪاره ﺑﺮو ﯾﻪ ﺷﻐﻞ آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﺑﺎ آﺑﺮوی ﻣﺎ ﺑﺎزی ﻧﻦ  ،ﯾﻪ ﺟﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺸﻮ  ،آدم ﺑﺎش  ،ﭼﯿﺰ ﺧﻮرت ﮐﺮدن و
………
در روزﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻌﻮد ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻤﺎن در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ ۹۸ ﺑﻮدم  ،ﻫﺪف ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ در ذﻫﻨﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ و آن ﻫﻢ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺖ  .ﺑﺮای ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﻮﻟﺴﺎز ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺟﺮاح
،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و وﮐﺎﻟﺖ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﮐﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ وﮐﯿﻞ ﺷﺪن وارد
رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق در داﻧﺸﺎه آزاد ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺷﺪم  .در ﻣﺎه اول ورودم ﺑﻪ داﻧﺸﺎه در ﺳﺎل  ۷۹ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺒﻪ ای آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﯾ از اﻗﻮام در ﻃﺮح ﭘﻨﺘﺎﮔﻮﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮم و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ آﻟﺒﺎﻟﻮ
ﮔﯿﻼس ﻫﺎ رو ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪن  ،ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻢ را از وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻮرﮐﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدم .
در اداﻣﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﻣﺖ  pdfاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﺼﻮرت ﻟﯿﻨ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ام ال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ…

