ﻧﺎﻫ ﮔﺬرا ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻣﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه(
ﻟﯿﻨ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://mlmarketing.ir/?p=165210 :
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺳﺠﺎد ﺻﻔﺮی
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ :

ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای ﻧﻮﻋ ﺷﯿﻮه ی ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻫﺎ و دﻻل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ ،و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ و اﻗﻨﺎع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه و
ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮد ﺑﯿﺮﻧﺪ .درآﻣﺪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای ﻫﻢ در ازای ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻ و ﻫﻢ در ازای ﻓﺮوش از ﻃﺮﯾﻖ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی ﮐﺴﺐ ﻣﺷﻮد.
در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای ،ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی »ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻼﻣ «ﯾﺎ »ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﺧﺮﯾﺪاران اﺷﺘﯿﺎق دوﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻣﮐﻨﻨﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎی ﺷﻤﺎﻟ ،ﭼﯿﻦ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ژاﭘﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای
ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ از دور ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ از ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ آن را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣ اﺷﺘﺒﺎه ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺿﺮر و زﯾﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﺮﻣ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ وﻟ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﻣ ﺷﺮﮐﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣدﻫﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ را وارد
ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣ ﻣﺤﺼﻮﻟ را ﻧﻤﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در ﯾﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻮن در ازای ﺟﺬب اﻓﺮاد ﭘﻮل ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﻄﻮر اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮو
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ و وﻗﺘ ﻫﺮم ﻓﺮوﭘﺎﺷ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺠﺰ ﻋﺪهای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﻫﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﭘﻮل ﺧﻮد را
ﻣﺑﺎزﻧﺪ.

دو ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎرز ﮐﻤﭙﺎﻧﻫﺎی ﻫﺮﻣ:
ﻋﺪم ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ) ﻓﺮوش ﺟﺰء ﺑﻪ ﻣﺮدم(
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ ،در اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی داﺧﻞ ﻫﺮم ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﯿﺮون از ﻫﺮم.
اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ
ﮐﻤﭙﺎﻧ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را وادار ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎﻻ )ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ (ﺑﺨﺮﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آن ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻓﺮادی ﮐﻪ دررأس ﻫﺮم ﻗﺮاردارﻧﺪ ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻧﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت در زﯾﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ اﻧﺒﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ،ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن در ﻣﻮرد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ درﺑﺎره ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ی ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺳﺮیﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﻣﺸﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ از وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ذﯾﻨﻔﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ(
زﻣﺎن ﺑﺬارﯾﺪ .ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺮﯾﺪ و ﻗﺮارداد ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻮل ﺣﺮفﻫﺎی رؤﯾﺎﯾ دﯾﺮان را ﻧﺨﻮردن و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻓﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ی ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ
و در آﺧﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ درد ﺷﻤﺎ ﻣﺧﻮرد؟ و از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ درﺑﺎره ی
وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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