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Poznaj historię i prognozy dla marketingu sieciowego.
Fakty i mity. Jego plusy i minusy.

Pierwsza w Polsce książka 
napisana przez dwóch 
niezależnie od siebie
działających praktyków 
marketingu sieciowego. 
W 2008 roku poziom
sprzedaży stworzonych 
przez nich sieci 
przekroczył 30 milionów 
złotych.
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Drodzy Czytelnicy. Oddajemy w Wasze 
ręce specjalne wydanie „Network 
Magazynu”, pierwszą tak obszerną 
i rzetelną publikację na temat 

branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu 
sieciowego. Almanach MLM to unikatowe, 
personalizowane kompendium wiedzy 
i informacji o tym biznesie, opracowane 
i przygotowane na specjalne zamówienia 
firm i liderów działających 
w network marketingu.

Dlaczego 
zainteresowaliśmy 
się właśnie tą 
gałęzią gospodarki 
i postanowiliśmy 
promować ją wśród 
polskiego społeczeństwa? 
Otóż mówi się, że pieniądze 
nie są w życiu sprawą 
najważniejszą. Ponad nimi 
mamy przecież miłość, 
zdrowie, samorealizację… 
Każdy o tym marzy. To fakt. 
I pomimo tego, że nikogo 
nie namawiamy do ślepego 
uganiania się za „mamoną”, 
to jednak w dzisiejszej 
dobie bez pieniędzy 
bardzo trudno jest człowiekowi zrealizować 
się w czymkolwiek. Być może jest to smutne, 
ale prawdziwe. W realizacji planów i marzeń 
nie pomagają takie zjawiska jak: kryzys, 
bezrobocie, niskie zarobki na etacie, „chaos” 
w systemie emerytalno-rentowym, a do tego 
niemoc lub lenistwo decydentów, którzy 
notabene przez nas wybrani, zapatrzeni 
wyłącznie w swoje prywatne interesy, nie 
kwapią się do wykonywania swoich zadań 
i spełnienia wyznaczonej misji… Takie 
są realia. 

I właśnie w obliczu tych trudnych 
aspektów, wyłania się system biznesowy, 
który jako branża może pochwalić 
się stabilnym wzrostem. Mówię 
o kumulującym miliardowe obroty segmencie 
sprzedaży bezpośredniej i marketingu 
sieciowego. Prawda jest taka, że kiedy 
niemal wszystkie inne segmenty gospodarki 
przechodzą recesję, marketing sieciowy 
dynamicznie się rozwija. I to od przeszło 
50 lat. MLM to totalna odwrotność 
niewolniczego systemu pracy na etacie. 
Zarówno pod względem samopoczucia 
i zdrowej psychiki osobistej, jak i możliwości 
zarobkowo-rozwojowych. Jest również lepszą 
od biznesu tradycyjnego i franchisingu 
metodą na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej dla tych, którzy nie dysponują 
kapitałem i nie lubią wielu innych, zbędnych 
szopek, na opis których nie ma tutaj miejsca. 
Są firmy MLM, z którymi można zacząć 
budować swój biznes za 200 zł, nawet 
za złotówkę.

Oczywiście, każdy człowiek ma swój 
rozum i wybiera to, co jemu odpowiada 
najbardziej. Można grać w Lotto i czekać 
na cud. Można pracować na etacie, 
można wziąć kredyt (jeśli ktoś go da) 
i zainicjować własny biznes tradycyjny. 
Choćby stragan z marchewką. Można 
również wyłożyć kilkaset złotych, nawiązać 
współpracę z porządną firmą MLM, zabrać 

się do roboty i realizować 
marzenia. Każdy jest kowalem 
własnego losu. Nasz magazyn 
zajmuje się branżą DS/MLM, 
albowiem w pełni zasługuje 
ona na uwagę, zwłaszcza 
w Polsce, gdyż pobudza 
i promuje przedsiębiorczość, 
walkę z bezrobociem, 
rozwój osobisty i f ilantropię 
w biznesie. Daje ludziom 
możliwość zarabiania 
godnych pieniędzy i realizacji 
marzeń przy minimalnym 
wkładzie własnej gotówki. 
MLM to kwintesencja 
przedsiębiorczości. Kapitalizm 

w najczystszym wydaniu.
Chcemy również zwrócić 

uwagę, że chodzi tu 
o własny biznes, trzeba więc czasu by go 
zbudować. Lepiej wolniej, a planowo, niż 
szybko i żywiołowo. Dobry system MLM 
ma nie tylko prawo rozwijać się latami, 
ale i ewoluować! Marketing sieciowy jest 
prosty. Prosty wtedy, kiedy się go robi. 
Ale, żeby czynić to dobrze, tak aby odnieść 
sukces, potrzeba dużo wiedzy i umiejętności. 
Najważniejsza rada to: NIE SPAĆ! Szkoda 
czasu. Lepiej dziś i przez kolejnych 5 lat 
mniej spać, rozwijać ten biznes, bo jego 
potencjał jest po prostu nieograniczony! 
Nie możemy przecież cierpieć niedostatku 
na starość.

Według Edwarda Ludbrooka MLM 
wchodzi obecnie w fazę „Shakeout”. 
Jest to faza rozwoju w każdej branży, 
w trakcie której wyrastają największe 
fortuny. To właśnie teraz jest najlepsza 
koniunktura dla networku, teraz jest 
najlepszy moment, aby zacząć robić ten 
biznes. W pełni podzielam jego zdanie. 
Od niedawna zauważam coraz więcej 
dwudziesto-, trzydziestolatków obojga płci, 
którzy w takich f irmach osiągają najwyższe 
pozycje, które wiążą się już z naprawdę 
dużymi zarobkami. No i trzeba pamiętać, 
że network to biznes globalny – stwarza 
możliwość budowy swojej sieci sprzedaży 
na całym świecie, bez potrzeby emigracji. 
Czyli można? Można. Wystarczy chcieć 
i działać. Życzę przyjemnej lektury i samych 
sukcesów.

Maciej Maciejewski
redaktor naczelny

Maciej Maciejewski
redaktor naczelny
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Na początku był 
chaos. Po wielkim 
wybuchu pojawił się
marketing sieciowy

Network marketing (MLM) jest wspaniałym 

wytworem ludzkiej wyobraźni. W odróżnieniu 

od pracy na etacie, firmy tradycyjnej czy 

franchisingowej, działając w systemie MLM 

człowiek może przy bardzo małym wkładzie 

finansowym stworzyć biznes, który będzie mu 

przynosił nieograniczone dochody, dzięki którym 

zrealizuje życiowe plany i marzenia. MLM odnosi 

lepsze rezultaty i dostarcza ludziom więcej wrażeń 

niż konwencjonalne metody biznesu i sprzedaży. 
AGNIESZKA JANIGA

H
omo Sapiens rozpoczął proces 
eksploatacji zasobów przyrody, 
od kiedy stał się istotą rozumną. 
Jednak celem działalności 

ludzkiej jest nie tylko przetrwanie 
i utrzymanie się przy życiu. Archetypy 
sprzed wielu tysięcy lat dowodzą, 
że zawsze dążyliśmy do poszukiwania 
coraz lepszych rozwiązań, aby uczynić 
swoją pracę łatwiejszą i przyjemniejszą.

„Pragnienie polepszenia 
naszych warunków, towarzyszy 
nam od chwili poczęcia i nie 
opuszcza nas do grobowej 
deski”.

(Adam Smith)

Przez wieki ludzie wprowadzali nowe 
wynalazki, a przyroda decydowała 
o warunkach, w których odbywało 
się wytwarzanie dóbr i usług oraz ich 
dystrybucja i konsumpcja. Już dawno 
temu przedstawiciele różnych zawodów 
reprezentujących poszczególne branże, 

łączyli się w silne, zwarte grupy. Z czasem, 
globalny rynek nawiedzało wiele 
wzlotów i upadków. Nasilała się ostra 
konkurencja. Utarte metody produkcji 
i dystrybucji towarów/usług stały się mało 
efektowne. Dlatego wprowadzono 
ekonomiczniejsze i wydajniejsze systemy 
produkcji, opracowano całkiem 
nowatorskie techniki sprzedaży. Zabiegi 
te na jakiś czas dały wyśmienite rezultaty. 
Jednak, niebawem zauważono ogromne 
nasycenie rynku, a menedżerowie skarżyli 
się, że aby cokolwiek sprzedać, trzeba 
z siebie wypruć flaki. Skonstruowano 
więc (na bazie istniejącej od tysięcy lat 
sprzedaży bezpośredniej) organizację 
sprzedaży wielopoziomowej.

Od producenta do klienta
Pytanie „czym jest network marketing?” 
od kilkudziesięciu lat frapuje nie tylko 
polskie media czy instytucje państwowe, 
lecz przede wszystkim ludzi, którzy 
dowiedzieli się o tym zagadnieniu 
podczas rozmów towarzyskich, w pracy 
lub w poczekalni u dentysty. Nierzadko 
zdarza się również, iż człowiek działający 
w tej branży wiele lat, nie zna poprawnej 
definicji MLM. Fachowych publikacji 
na ten temat wciąż jest mało, a jeśli już 

coś w Polsce mówi się o marketingu 
sieciowym, to albo jest to niezrozumiałe 
i skomplikowane, albo okazuje 
się sloganami z obrzeża science-fiction. 
Więc do rzeczy…

„Małe szanse 
są często początkiem wielkich 
przedsięwzięć.”

(Demostenes)

Najpierw była sprzedaż bezpośrednia. 
To oferowanie towarów i usług 
bezpośrednio konsumentom, na zasadach 
kontaktów indywidualnych, zazwyczaj 
w domu klienta, miejscu pracy lub w innych 
miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży 
detalicznej. Jest to forma sprzedaży 
detalicznej poza siecią sklepową. Sprzedaż 
bezpośrednia wymaga osobistej prezentacji 
produktu i udzielenia stosownych 
wyjaśnień. Marketing sieciowy to gałąź 
sprzedaży bezpośredniej. System ten 
stwarza menedżerom możliwość budowania 
osobistych struktur współpracowników, 
od których obrotu otrzymuje się dodatkowe 
prowizje. To młoda, ale mocno 
ugruntowana, dobrze zorganizowana 
i prawnie unormowana branża, 
dostarczająca towary wysokiej jakości.

badania & raporty
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Od producenta do klienta 
– oto droga, która dzięki 
oszczędnościom wynikającym 
z wydatków na reklamę, 
pośredników hurtowych oraz 
detalicznych, stanowi bardzo 
atrakcyjną alternatywę dla 
wszystkich zainteresowanych.

Wynikające z tego oszczędności tworzą 
dochód, czyli prowizję dla menedżera, 
który z własnego wyboru sprzedaje 
klientom produkt. Z własnego wyboru 
dlatego, że każdy kto pracuje w networku, 
sam decyduje o tym, jak i ile sprzedaje. 
Naturalnie wielkość sprzedaży decyduje 
o wielkości dochodów. Uczciwie. Własny 
wybór oznacza także, że samemu decyduje 
się o tym, czy będzie się budować tak 
zwaną „własną strukturę” i razem z nią 
tworzyć wspólny obrót.

Dzieje network marketingu 
w zarysie
Pomimo, iż forma sprzedaży bezpośredniej 
ma w Ameryce długą tradycję 
(Encyklopedia Britanica North American 
– 1768, South Western Company – 1868, 
California Perfume Company – 1886, 
której nazwę w 1939 roku zmieniono 
na Avon Products), to prawdziwy 
rozkwit branży nastąpił ok. 1980 roku. 
W połowie lat 80 wielkie amerykańskie 
koncerny network marketingowe 
rozpoczęły intensywną ekspansję na cały 
świat. Ich polityka globalna przeszła 
drogę od Kanady, poprzez kraje Ameryki 
Południowej, aż po Azję i Europę. 
Na Starym Kontynencie, jako punkt wyjścia 
i bazę niezbędną do dalszej rozbudowy, 
wybrano Wielką Brytanię.

W roku 1990 Amerykę dotknęła 
ciężka recesja, a wielu absolwentów 
renomowanych uniwersytetów nie miało 
szans na rozpoczęcie pracy zawodowej. 
Doktor Charles King z uniwersytetu 
w Harvardzie wykładał w tym czasie 
marketing na Uniwersytecie Illinois w 
Chicago. Starał się znaleźć alternatywną 
formę możliwości pracy dla absolwentów 
swojego uniwersytetu i zastanowił 
się nad network marketingiem. Fakty, 
liczby i dane przemawiały za tym, aby 
skłonić dziekanat do wprowadzenia 
na uczelnię nowego wydziału. 
Od roku 1992 network marketing stał 
się nowym kierunkiem studiów. Prym 
w USA wiodą w tej kwestii uniwersytety 

Houston i Illinois. Przykładowo, 
plan nauczania kierunku „network 
marketing” na Uniwersytecie Illinois 
w Chicago składa się z 3 modułów: 
planowanie przedsiębiorstwa network 
marketingowego, dyskusja do realizacji 
planu, zarządzanie strukturą network 
marketingową i kilkutysięczną grupą 
osób. Po pierwsze, w ten sposób 
powstała fachowo wyszkolona ekipa 
menedżerów network marketingu, 
która wprowadzała do biznesu nowe 
grupy zawodowe, takie jak lekarze, 
adwokaci czy członkowie zarządów 
dużych korporacji. Po drugie, inne 
uniwersytety zwróciły uwagę na MLM, 
jako nowoczesną formę biznesu i zaczęły 
wprowadzać go, jako kierunek studiów.

Od kilkunastu lat network marketing 
jest także promowany przez kraje 
europejskie. 10 stycznia 1995 roku, 
podczas Zgromadzenia Narodowego, 
francuski minister ekonomii Raymond 
Alphandery powiedział:

„Konsumenci 
i przedsiębiorstwa mają same 
korzyści z tego systemu.”
Wystąpienie miało miejsce 
podczas debaty nad 
ustanowieniem prawa 
dotyczącego network 
marketingu we Francji.

Zainteresowani zmianą zawodu 
Austriacy mogą się zapisywać 
na kursy organizowane przez 
Instytuty Wspomagające Inicjatywę 
Gospodarczą dla przedsiębiorców 
pracujących na własny rachunek. Dla 
zarejestrowanych w Austriackiej Izbie 
Gospodarczej członków, wydawany jest 
kwartalnik pod tytułem „direktvertrieb.
biz.”, w którym były kanclerz Austrii, 
dr Wolfgang Schuessel wypowiedział 
się pozytywnie i znacząco dla wizerunku 
networku:

„Sprzedaż bezpośrednia, network 
marketing, e-networking, mają 
wyjątkowy potencjał rozwoju. Ta 
przyszłościowa forma sprzedaży 
bazuje na zaufaniu, wysokiej jakości 
produktach i wiarygodności – a więc 
na tych właściwościach i kryteriach, 
które w świecie gospodarki stają się coraz 
ważniejsze. Wielu ludzi pragnie stać 
się niezależnymi zawodowo. Sprzedaż 
bezpośrednia jest dla nich wielką szansą 
spełnienia tego marzenia, ponieważ 
niezbędny jest tylko minimalny kapitał, 
a pracować można w domu, dzięki czemu 
koszty stałe są również zminimalizowane.” 
(direktvertrieb.biz, nr1/02/październik 
2002).

Były prezydent Niemiec Johannes 
Rau, wypowiedział się w trakcie 

Zalety marketingu sieciowego:
• Dobry czas i dobre miejsce, 

żeby zacząć
• Minimalny wkład gotówki w 

rozpoczęcie tego biznesu
• Niskie koszty prowadzenia 

tego biznesu
• Niezależność finansowa i 

wolność
• MLM może być traktowany 

jako praca dodatkowa lub 
potężny biznes

• Daje możliwość 
doskonalenia, nauki i 
samorealizacji

• Równe szanse dla każdego
• Minimalne ryzyko
• Nikt nikogo nie zwolni bez 

powodu, za widzi mi się lub 
przez kryzys

• Biznes globalny

Wady marketingu sieciowego:
• Bariery prowadzenia 

działalności gospodarczej w 
Polsce

• Niszczenie wizerunku branży 
przez pseudo-specjalistów 

• Krytyka ze strony rodziny i 
pseudo-znawców tematu

• Sprzedawca to wbrew 
pozorom bardzo trudny 
zawód

• Pieniądze wpływają na 
konto, a Ty cholera tego nie 
chciałeś…
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swojego przemówienia do narodu: 
„(...) w wieku XXI nie wystarczy nauczyć 
się zawodu i mieć nadzieję, że będzie 
się go wykonywać aż do emerytury. 
Coraz ważniejsze staje się wykazanie 
zainteresowania w celu zdobycia drugiego 
zawodu, aby pewnego dnia nie stać 
się bezrobotnym.”

Niemiecka Akcja „YOU.INC”
Kilkanaście lat temu w Europie 
opublikowano książkę Burke’a 
Hedgesa pod tytułem „YOU.INC”, 
która szybko stała się bestsellerem. 
W roku 2002 niemiecki Bundestag, 
prawdopodobnie po zapoznaniu 
się wiodących polityków z książką 
„YOU.INC”, zatwierdził projekt „Akcja 
JA”. To program, gdzie niezależnie 
od rodzaju prowadzonej działalności 
gospodarczej (także w systemie 
MLM), każdy chętny otrzymuje 
od państwa pomoc f inansową 
w postaci ulg podatkowych, ulg 
w składkach na ubezpieczenie społeczne 
i wiele innych. Niemiecki urząd pracy 
publikuje broszurę, która przedstawia 
możliwości, jakie stwarza network 
marketing w postaci pracy zasadniczej 
oraz dodatkowej. Projekt ten, był 
z pewnością możliwy dzięki niemieckim 
f irmom network marketingowym, 
które potraf iły zbudować w swoim 
społeczeństwie pozytywny wizerunek 
branży. Koncerny podjęły współpracę 
ze znanymi i lubianymi postaciami 
(Michael Schumacher, Boris Becker, 
Claudia Schiffer), które oczywiście 
bardzo skrupulatnie przyglądają 
się poczynaniom tych f irm na rynku.

Niemiecki network marketing 
zawdzięcza bardzo wiele dwóm 
profesorom: Zachariasowi i Engelhartowi, 
którzy od wielu lat nie tylko publikują 
poważne prace naukowe na temat branży, 
ale prowadzą również akademie network 
marketingu w Szkole Wyższej w Worms.

Przychylnie na temat branży wyraził 
się Bill Clinton, były prezydent Stanów 
Zjednoczonych, w trakcie jednego ze 
swoich przemówień do narodu: „Jestem 
zaszczycony, że mam okazję mówić 
do ogromnej rzeszy sprzedawców, 
którzy wspierają wzrost ekonomiczny. 
W Ameryce, jeśli ciężko pracujesz i jesteś 
uczciwy, jeżeli jesteś odpowiedzialny 
za siebie i swoją rodzinę, powinieneś mieć 
wszelkie możliwości na lepszą przyszłość. 
To podstawowa, amerykańska zasada, 
którą promowałem jako prezydent, i która 
jest warta wysiłku każdego sprzedawcy, 
każdego dnia. Umacniacie nasz kraj 
i naszą gospodarkę nie tylko poprzez 
to, że dążycie do osiągnięcia osobistego 
sukcesu, ale również przez to, że oferujecie 
nowe możliwości innym ludziom. Jesteście 
również częścią światowego trendu 
promującego niezależną przedsiębiorczość. 
Dodatkowo, mówiąc o możliwościach 
dla innych, budujecie więzi społeczne 
pomiędzy ludźmi, bez względu na kolor 
skóry, przekonania, wiek, status, dając 
możliwość zaistnienia w tym biznesie. 
MLM daje ludziom możliwość czerpania 
z życia jak najwięcej i spełniania naszego 
amerykańskiego snu. Dlatego dziękuję 
wam za ciężką pracę i wytrwałość.”

Network marketing jest „małym 
biznesem dla każdego”, ale może także 
stać się „wielkim biznesem”. W MLM 
każdy sam decyduje o tym, czy jego 
mały biznes będzie stanowił solidny 
dochód dodatkowy, czy będzie jedynym 
źródłem dochodu z nieograniczonymi 
możliwościami i ogromnymi zarobkami. 
Wszystko zależy od nastawienia 
do działania, a przede wszystkim 
od chęci i zaangażowania. O tym, jaki jest 
wizerunek branży, decydują menedżerowie 
pracujący w firmach network 
marketingowych i sprzedaży bezpośredniej.

MLM ucieleśnia 
najprawdziwszą formę 
kapitalizmu. W tym systemie 
nie ma barier, jak np. na etacie. 
Wystarczy poświęcić trochę 
czasu i mieć gotowość 

do pracy, a marzenia 
o wolności i niezależności 
staną się rzeczywistością.

Od ok. 60 lat MLM jest branżą, która 
notuje stały, stabilny rozwój bez względu 
na koniunkturę czy kryzys gospodarczy, 
co bez wątpienia udowodnimy 
na następnych stronach tego periodyku. 
Kiedy większość dużych koncernów jest 
zmuszona wyrzucać swoich pracowników 
na bruk, firmy MLM nie muszą tego 
robić, ponieważ każdy współpracownik 
(niezależny przedsiębiorca) biznesu 
MLM nie zalicza się do kosztów stałych. 
Firmy nie muszą za nich płacić składek 
na ubezpieczenie społeczne, pensji ani 
podatków. Każdy działający dystrybutor 
przynosi firmie dochód. Dlatego 
koncerny z tego sektora są dużo lepiej 
przygotowane na każde spowolnienie 
gospodarcze. Czy słyszeliście kiedyś 
Drodzy Czytelnicy o dobrej firmie 
MLM, która w wyniku osłabienia 
koniunktury wypowiada umowy swoim 
współpracownikom, członkom, agentom, 
partnerom czy konsumentom? My też 
nie słyszeliśmy. Czy koncerny sprzedaży 
bezpośredniej zwracają się z prośbą 
o dofinansowanie od swojego rządu? Czy 
zmniejszają swoje budżety lub wstrzymują 
produkcję? Nie. I co najważniejsze:

W MLM sprzedaje się nie tylko 
sposób na życie i zarabianie 
pieniędzy, lecz płynność 
i wolność finansową. Sprzedaje 
się system i stabilność 
dochodów. Bezpieczeństwo 
i poczucie komfortu. 
A w dalszym etapie dochody 
pasywne…

Brian Tracy, światowej sławy 
znawca i niekwestionowany 
autorytet w dziedzinie 
biznesu, sprzedaży oraz 
budowania osobistego 
i zawodowego sukcesu:

– Network marketing to po prostu 
metoda dystrybucji, gdzie większość 
zysków przypada networkowcom, a nie 
hurtownikom i sprzedawcom detalicznym. 
Najważniejszą częścią marketingu 
sieciowego jest to, że firma oferuje 
produkt o wysokiej jakości w dobrej cenie, 
który może być konsumowany cały czas. 
Z takimi produktami można budować 
MLM i spełnić wszystkie swoje finansowe 
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marzenia. Osobiście uczę najważniejszych 
zasad sukcesu w biznesie w odniesieniu 
do marketingu sieciowego. Uczę także, jak 
skutecznie wprowadzać na rynek produkty 
i sprzedawać oraz jak szybko zbudować 
biznes oparty na marketingu sieciowym. 
Branża MLM w Ameryce i na całym świecie 
jest dla ludzi jedną z najlepszych okazji, 
aby zacząć z niewielkim kapitałem lub 
zupełnie bez niego i odnieść finansowy 
sukces. A kluczem do sukcesu w tym 
segmencie jest uczenie się od ekspertów. 
Networker musi nauczyć się najlepszych 
strategii, technik i metod używanych 
przez obecnie odnoszących największe 
sukcesy sprzedawców na całym świecie. 
Rozpoczęcie i budowanie biznesu, 
który przynosi sukcesy jest niezwykle 
pracochłonne. Kiedy ktoś zaczyna 
w marketingu sieciowym, musi być 
przygotowany na zainwestowanie od pięciu 
do dziesięciu lat pracy, aby wszystkiego 
się nauczyć, zbudować swoją bazę klientów 
oraz opanować umiejętności niezbędne 
do rozszerzenia biznesu przez rekrutację 
nowych dystrybutorów. Niestety, wielu 
ludzi wkracza w biznes MLM uważając, 
że jest to szybki i łatwy sposób zarabiania 
pieniędzy. Tak naprawdę sposób na łatwe 
i szybkie zarobienie pieniędzy nie istnieje. 
Istnieją tylko czasochłonne i trudne 
sposoby na zbudowanie przynoszącego 
sukcesy biznesu. Marketing sieciowy nie jest 
tutaj wyjątkiem. Lecz jeśli osoba zaczyna 
w dobrej firmie i jest zdecydowana na to, 
aby ciężko pracować, tydzień po tygodniu, 
miesiąc po miesiącu, w końcu odniesie 
sukces. Taki człowiek może zbudować 
szeroką sieć dystrybutorów i zarobić dużo 
pieniędzy.

Dr Robert Gwiazdowski, szef 
Komisji Podatkowej Centrum 
im. Adama Smitha, pracownik 
naukowy wydziału prawa 
i administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego:

– Obecnie ludzie są zniechęceni 
do podejmowania działalności 
gospodarczej z uwagi na bariery 
administracyjne oraz podatkowe. 
Konieczność opłacania horrendalnie 
wysokich składek ubezpieczeniowych, 
zatrudnienie księgowego do rozliczania 
VAT-u powoduje, że wielu rezygnuje 
z zamiaru rozpoczęcia działalności 
gospodarczej bez względu na to, 
w jakiej dziedzinie ona miałaby być 
prowadzona. Dlatego, aby 
wyleczyć chorego pacjenta trzeba 
dokonać odpowiednich zmian 
w prawie gospodarczym, podatkowym 
i ubezpieczeń społecznych. 
Są idee i rozwiązania prawne oraz 
organizacyjne, które mogą wydawać 
się atrakcyjne i korzystne. Jestem jednak 
przekonany, że jeśli naprawdę są one 
atrakcyjne i korzystne, to ktoś prędzej 
czy później po nie sięgnie i doprowadzi 
do ich implementacji w nasze życie. 
Oceniając network marketing 
z intelektualnego punktu widzenia, 
wydaje się on być ciekawą alternatywą 
dla obecnej sytuacji, charakteryzującej 
się jakąś dziwną niemocą. Warto 
więc go propagować. Oczywiście nie 
można postępować w taki sposób, 
aby nadać tylko tej branży jakiś 
specjalny status. Mówiąc o uzdrawianiu 
gospodarki i walce z bezrobociem 
nie możemy jednym dziedzinom 
przypisywać priorytetów, pozostawiając 
inne na uboczu. Należy się skupić 

na poprawie przepisów dotyczących 
funkcjonowania przedsiębiorstw 
od podstaw i dla wszystkich branż. Ale 
w dobie kryzysu i bezrobocia network 
marketing może stać się sposobem 
na ożywienie.

Zwycięstwo nad 
korporacyjnym „matrixem” 
– Jacek Santorski, konsultant, 
trener i psycholog biznesu:

– Kryzys gospodarczy, z którym 
wciąż mamy do czynienia, ujawnił 
m.in. moralno-motywacyjne słabości 
korporacji. Alternatywą dla niej jest 
działalność firm z sektora sprzedaży 
bezpośredniej i network marketingu. 
Korporacje gubią się w gąszczu 
projektów, systemie „matrixowego” 
raportowania, trudnej do określenia 
własności (rozproszony akcjonariat). 
To wszystko sprawia, że ich 
pracownikom bardzo trudno jest poczuć 
się „gospodarzami” firmy i pracować 
„jak dla siebie”. Nie potrafią oni 
w takiej sytuacji uruchomić wewnętrznej 
motywacji, bo mają poczucie 
inwestowania swojej energii i inteligencji 
w korporacyjne gry, a rozproszenie 
odpowiedzialności może prowadzić 
do tak niefrasobliwych biznesowo 
zachowań, jakich świadkami byliśmy 
w czasie kompromitującego krachu 
na Wall Street rok temu. W systemie 
sprzedaży bezpośredniej i multi level 
marketingu wszystko wraca na swoje 
miejsce. Reguły gry są jasne i proste 
– masz większy talent i bardziej się starasz 
to więcej zarabiasz. Antropologicznie 
ten układ jest zdecydowanie bliższy 
kulturze naturalnej wymiany i zdrowej, 
pierwotnej samoregulacji społecznej. 
Oczywiście pod warunkiem, że takim 
„zdrowym układem” nie zawiaduje 
korporacja, podlegająca wspomnianym 
wyżej ryzykom. Aby tego uniknąć, 
ważną rolę muszą odgrywać tzw. liderzy 
„sieci”. Dziś branża bogatsza o dobre 
i złe doświadczenia jest atrakcyjną 
i wartościową propozycją dla kobiet 
i mężczyzn, na sensowną obecność 
na rynku pracy, poza bezdusznymi 
korporacjami i zbiurokratyzowanymi, nie 
wymagającymi kreatywności i własnego 
rozwoju, instytucjami państwowymi.

(Wypowiedź Jacka Santorskiego jest 
fragmentem diagnozy branży MLM, która 
ukazała się w 42 nr tygodnika „Wprost”).
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Bądź sobą 
i wygraj!

Z bloga Henryki Bochniarz: „Lubię być na czele 

i jestem w tym naprawdę dobra. Kiedy się do 

czegoś biorę, jestem konsekwentna. Angażuję się 

we wszystko, co robię. Żadnej sprawy nie traktuję 

pobieżnie. Jestem konkretna i niecierpliwa. 

Jestem osobą, która myśli o przyszłości. Lubię 

planować, zajmować się pomysłami. Jestem 

otwarta na nowe idee, nowe koncepcje, nigdy nie 

miałam pomysłu, aby iść na emeryturę. 

ROBERT GRUSZCZYŃSKI

Rozmowa z Henryką Bochniarz, 
prezydentem Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
synonimem kobiety przedsiębiorczej

Uważam, że network 
marketing to dobry sposób 
na pobudzenie społecznej 
przedsiębiorczości, na 
promowanie postaw 
aktywnych, na zarabianie, 
dorabianie i bogacenie się. 
Oczywiście pod warunkiem, 
że firmy stosują czyste, 
legalne reguły gry.

(Henryka Bochniarz)

Robert Gruszczyński: Czy kobiecie 
sukcesu łatwiej jest robić biznes w Polsce? 
Czy jednak, mimo autorytetu, walczy 
pani na co dzień ze stereotypami, że 
kobiety powinny jedynie dbać o ognisko 
domowe?

Henryka Bochniarz: Sukces przyciąga 
sukces. Jeśli komuś się coś udaje, inni 
chętniej z nim współpracują. Dotyczy 
to i kobiet, i mężczyzn. Osobiście nie 
muszę już walczyć ze stereotypem, że 
miejsce kobiet jest w domu. Doskonale 
jednak wiem, że ten stereotyp jest zmorą 

bardzo wielu kobiet. Jednak to się powoli 
zmienia. To zasługa mądrych, odważnych 
kobiet, ale też sporej grupy mądrych 
i odważnych mężczyzn.

Jesteśmy już 21 lat po zmianach 
ustrojowych, wielu wciąż jest 
zawiedzionych sytuacją gospodarczą 
w kraju. Czy to zwykła kokieteria i chęć 
biadolenia, czy rzeczywiście nie mamy się 
czym pochwalić?

Jedne z najbardziej miarodajnych 
badań społecznych w naszym kraju 
– Diagnoza Społeczna – udowadniają, 
że wszystkim nam żyje się coraz lepiej. 
Jakkolwiek jesteśmy społeczeństwem 
umiarkowanie zróżnicowanym, to wiele 
wymiarów tego zróżnicowania przebiega 
inaczej niż wynikałoby z obecnych dyskusji 
politycznych. Zmniejsza się, a nie rośnie, 
dystans pomiędzy bogatymi a biednymi. 
Co prawda bogaci stają się jeszcze bardziej 
bogaci, ale nie kosztem biednych, bo biedni 
też poprawiają swój poziom życia i to 
w szybszym tempie niż bogaci. Generalny 
wniosek z tych badań jest taki: Polacy coraz 
lepiej oceniają jakość swojego życia, chociaż 
nie przekłada się to na nasze oceny ogólnej 
sytuacji w kraju. Dlaczego tak jest – to już 
zadanie dla psychologów społecznych.

W społeczeństwie polskim, nastąpiło 
rozwarstwienie i znaczny podział, na tych 
bardzo bogatych i tych bardzo biednych. 
Czy to normalna kolej rzeczy w zdrowej 
demokracji?

Nie zgadzam się z tezą zawartą 
w pytaniu. Tak jak już mówiłam, 
Diagnoza Społeczna dowodzi, że nie 
jest tak źle. Nie stajemy się krajem, 
w którym żyją tylko bogaci i tylko 
biedni. Oczywiście w stosunku do 
sytuacji sprzed 1989 roku, kiedy 
wszyscy równo dzielili biedę, dziś 
społeczeństwo jest o wiele bardziej 
zróżnicowane. Wolny rynek siłą rzeczy 
premiuje tych bardziej rzutkich, 
nagradza odwagę i zaradność. Ale to 
aktywność tej grupy ludzi decyduje 
o tempie rozwoju kraju. Oni najciężej 
pracują, najwięcej ryzykują i dlatego 
najwięcej mają. Płacą przy tym 
najwyższe podatki, z których można 
pomagać tym, którzy są mniej zaradni. 
Bo państwo powinno wspierać tych, 
którym się w życiu nie powiodło. 
Tyle tylko, że nie da się zbudować 
solidarnego państwa, rzucając kłody 
pod nogi tym energicznym. Państwo 
będzie tym bardziej solidarne, im więcej 
swobody będą mieli przedsiębiorcy.
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Wolny rynek siłą rzeczy 
premiuje tych bardziej 
rzutkich, nagradza odwagę 
i zaradność. Ale to 
aktywność tej grupy ludzi 
decyduje o tempie rozwoju 
kraju.

Mówi się nam, że nie potrafimy 
pracować. Lubimy mieć sporo świąt 
w roku, w godzinach pracy wypaść 
na papierosa, czy małe zakupy. Ale 
za granicą polscy fachowcy są bardzo 
cenieni. W czym tkwi problem?

To przestarzała teza, że nie 
lubimy pracować. Międzynarodowe 
porównania pokazują, że w Europie 
jesteśmy społeczeństwem jednym 
z najciężej pracujących, choć nie zawsze 
wydajnie. I nie mamy innego wyjścia. 
Jeśli chcemy gonić standardy życiowe 
Europy Zachodniej, musimy pracować 
jeszcze więcej. Moim zdaniem Polacy 
pracują dobrze wówczas, gdy praca jest 
sprawnie zorganizowana i właściwie 
wynagradzana. No i przede wszystkim, 
jeśli jest. Bo jak jej nie ma, to jedziemy 

za granicę. Szefowie f irm zagranicznych, 
które zlokalizowały u nas swoje centra 
technologiczne czy usługowe, mówią 
o polskich pracownikach w samych 
superlatywach. Czyli umiemy i chcemy 
pracować. Trzeba dalej liberalizować 
gospodarkę, zadbać o systemowe 
warunki dla wzrostu gospodarczego, 
a w ciągu kilku lat mechanizm 
konkurencji wymusi na wszystkich 
f irmach, także na sektorze publicznym, 
lepszą organizację pracy i wyższą 
wydajność.

Jak można ułatwić życie małym i średnim 
firmom, by mogły lepiej prosperować 
i zatrudniać więcej pracowników na 
dobrze płatnych stanowiskach?

Potrzebne są nam przede wszystkim 
lepsze warunki makroekonomiczne: 
reforma f inansów publicznych, 
racjonalizacja wydatków socjalnych, 
przystąpienie Polski do strefy 
euro, bo już połowa polskich f irm 
eksportuje swoje produkty i usługi 
i ciągle obawia się ryzyka kursowego. 
Za tym musiałoby pójść realne 

obniżenie kosztów pracy. Dziś do 
każdych 100 złotych, które dostaje 
na rękę pracownik, pracodawca 
dopłaca 80 złotych. To zdecydowanie 
za dużo. Firmom z sektora MSP, 
ale i tym dużym, potrzebne są także 
stabilne warunki gospodarowania. 
Przedsiębiorcy chcą wiedzieć, że 
za kilka, kilkanaście lat przepisy 
się zasadniczo nie zmienią. Wtedy 
będą jeszcze bardziej skłonni do 
inwestowania. Pod koniec listopada 
2006 r. sektor przedsiębiorstw, 
pomimo dobrej koniunktury 
gospodarczej, trzymał w bankach 
ponad 116 mld zł. To ogromne 
pieniądze. W połączeniu ze środkami 
z UE byłyby ogromną siłą napędową 
gospodarki i w efekcie przyniosłyby 
konkretne korzyści społeczne. Na 
razie właściciele tych f irm wolą być 
jednak ostrożni.

Jeśli młodzi Polacy nadal będą wyjeżdżać, 
to kto będzie pracował w Polsce? Może 
to szansa dla seniorów, którzy będą się 
douczać?
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Z jednej strony nie ma nic złego w tym, 
że ludzie wyjeżdżają. Mając możliwość 
zdobywania doświadczeń zawodowych 
w innej gospodarce, w innych strukturach 
zarządzania, mogą być wielkim kapitałem 
dla Polski. Problem polega na tym, czy będą 
mieli do czego wrócić. Część z nich otwarcie 
deklaruje, że nie ma takiego zamiaru. Dlatego 
nasi przedsiębiorcy coraz mocniej sygnalizują 
brak rąk do pracy. To groźne zjawisko. 
Jak mu zapobiegać? Przede wszystkim 
zmienić rynek pracy. Dziś pracuje zaledwie 
nieco ponad połowa Polaków w wieku 
produkcyjnym. Trzeba aktywizować, często 
relatywnie młodych, emerytów i rencistów. 
Na stu pracujących przypada ich dziś aż 
72. Warto korzystać z doświadczeń krajów 
skandynawskich, w których duży odsetek osób 
po 65. roku życia nadal pracuje z pożytkiem 
dla siebie i dla gospodarki.

Ostatnio minister pracy wspominała 
o minimalnej płacy. Chciałaby móc sama 
decydować o jej wysokości. Czy takie 
propozycje, które mogą mieć wpływ na 
dynamikę polskiej gospodarki, możemy 
traktować poważnie?

Nasi eksperci ekonomiczni oceniają 
propozycję pani minister jednoznacznie: 
to groziłoby niekontrolowanym wzrostem 
inflacji i innymi negatywnymi skutkami 
makroekonomicznymi. Płace powinny 
rosnąć proporcjonalnie do wzrostu 
wydajności pracy. Tylko wtedy nie grozi 
nam ekonomiczny chaos i regres.

Network marketing na całym świecie, 
od wielu lat, odnosi sukcesy. Czy Polacy 
są gotowi podnieść rękawicę, by stawić 
czoło nowemu wyzwaniu, jakie za sobą 
ten system niesie?

Uważam, że to dobry sposób na 
pobudzenie społecznej przedsiębiorczości, 
na promowanie postaw aktywnych, na 
zarabianie, dorabianie i bogacenie się. 
Oczywiście pod warunkiem, że firmy 
stosują czyste, legalne reguły gry. Ostatnie 
21 lat pokazało, że potrafimy być narodem 
przedsiębiorczym i jeśli tylko nikt nam nie 
przeszkadza, dajemy sobie radę z każdym 
nowym wyzwaniem.

W tym biznesie coraz częściej zaczynają 
działać znane osoby. Czy myśli 
pani, że MLM jest szansą dla walki 
z bezrobociem?

Oczywiście. To także sposób na 
zatrzymanie w kraju przynajmniej części 

młodych, coraz lepiej wykształconych 
ludzi. Praca w systemie MLM wymaga 
wyjątkowych talentów interpersonalnych, 
przedsiębiorczości, odpowiedzialności 
za własne losy. To jest wspaniały kapitał 
społeczny. Tylko dzięki takim postawom 
społeczeństwa mogą się bogacić.

Praca w systemie MLM 
wymaga wyjątkowych 
talentów interpersonalnych, 
przedsiębiorczości, 
odpowiedzialności za własne 
losy. To jest wspaniały kapitał 
społeczny. Tylko dzięki takim 
postawom społeczeństwa 
mogą się bogacić.

Jakie cechy charakteru powinien mieć 
człowiek, który pragnie być niezależny 
finansowo i potrafi czerpać satysfakcję ze 
swojej pracy?

Najważniejsza jest moim zdaniem 
konsekwencja, wręcz upór w dążeniu do celu. 
Przydają się też inwencja oraz otwartość 
na ludzi. Dziś trzeba mieć także solidne 
wykształcenie i znajomość języków obcych.
Czy w Polsce możliwe są tak 
spektakularne sukcesy finansowe 
jak w USA? Powinniśmy wierzyć 
w amerykański mit „od pucybuta do 
milionera”? Wolno nam marzyć?

Marzyć trzeba zawsze. To oczywiste, że 
bez marzeń, bez dalekosiężnych celów, nie 
ma postępu. Jeśli w to wierzymy, musimy 
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też wierzyć w ten znany amerykański mit, 
choć niekoniecznie już „od pucybuta”. Nikt 
nie mówi, że będzie łatwo, bo choćby skala 
polskiego rynku jest znacznie mniejsza niż 
w USA. Za to świat się globalizuje i jest 
coraz mniej granic. Dziś start do kariery 
milionera jest w Polsce trudniejszy niż 
kilkanaście lat temu, ale nadal możliwy. 
Mamy już kilku rodzimych miliarderów 
i niektórzy z nich z rozmachem wkraczają 
na zagraniczne rynki, kupują złoża naftowe, 
przejmują inne firmy. Czyli można.

Jaki powinien być poziom podatków, aby 
przedsiębiorcy byli zadowoleni?

Czasami słyszę, że obecny poziom 
CIT i PIT dla przedsiębiorców jest 
w Polsce bardzo niski w porównaniu 

ze starymi krajami UE, więc czemu ci 
przedsiębiorcy w Polsce wołają o jeszcze 
niższy. To krótkowzroczne myślenie. 
Nie ze starymi krajami Unii musimy się 
porównywać, tylko z nowymi, z naszymi 
sąsiadami. To z nimi rywalizujemy 
o tempo wzrostu, w tym o inwestycje 
zagraniczne. I tu już wyglądamy inaczej. 
Na Litwie f irmy płacą 15%, a małe 13%, 
w Estonii duże co prawda 24%, ale 
małe mają stawkę zerową, na Węgrzech 
CIT jest 16-procentowy, na Łotwie 
15-procentowy. Jednak najlepszym 
dowodem, że polityka rozwoju 
gospodarczego oparta na niskich 
podatkach się opłaca, jest Irlandia, 
gdzie od początku reform obowiązuje 
stawka 12,5%.

Najważniejsza jest moim 
zdaniem konsekwencja, wręcz 
upór w dążeniu do celu. 
Przydają się też inwencja 
oraz otwartość na ludzi. Dziś 
trzeba mieć także solidne 
wykształcenie i znajomość 
języków obcych.

Czego Życzy Pani sobie i polskim 
przedsiębiorcom w Nowym Roku?

Życzę im sprzyjających wiatrów dla 
nowych wyzwań, ożywczej mżawki na 
nowe przedsięwzięcia i ulewnego deszczu 
na głowy tych, którzy przeszkadzają nam 
rozwijać nasze firmy.

Dziękuję za rozmowę. 

Życiorys
Henryka Bochniarz urodziła się 

w Świebodzinie, mieszka w Warszawie. 

Ukończyła Wydział Handlu 

Zagranicznego SGPiS. Jest doktorem 

ekonomii i certyfikowanym doradcą 

ds. zarządzania. Była stypendystką 

Fulbrighta, wykładowcą University of 

Minnesota (1985-87). Od stycznia 

1999 r. jest prezydentem Polskiej 

Konfederacji Pracodawców Prywatnych 

Lewiatan, organizacji pozarządowej 

o statusie partnera społecznego, a także 

wiceprzewodniczącą Trójstronnej Komisji 

ds. społeczno-gospodarczych. Jest 

Wiceprezydentem UNICE, największej 

i najważniejszej organizacji pracodawców 

w Unii Europejskiej. Bierze udział 

w pracach BIAC – The Business and 

Industry Advisory Committee, organizacji 

doradczej przy OECD, reprezentującej 

środowiska przedsiębiorców krajów – 

członków OECD. Jest członkiem Private 

Sector Advisory Group, grupy doradczej 

powołanej przez Bank Światowy oraz 

przewodniczącą Polsko-Japońskiego 

Komitetu Gospodarczego, działającego 

na rzecz rozwoju polsko-japońskiej 

współpracy gospodarczej.

Działalność społeczna
Wspiera twórców i działalność 

kulturalną. Jest wiceprezesem Fundacji 

Sztuki im. Stanisława Ignacego 

Witkiewicza, której główny cel to 

wspomaganie zakopiańskiego teatru 

Witkacego oraz współfundatorką 

Nagrody Literackiej „Nike” dla 

najlepszej książki roku. Przyznaną jej 

Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego 

przeznaczyła na utworzenie fundacji 

Prymus na rzecz wyrównywania 

szans edukacyjnych dzieci wiejskich. 

Uczestniczy w pracach Rady Fundacji 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 

której celem jest przygotowanie dzieci 

i młodzieży do życia w warunkach 

gospodarki rynkowej i w społeczeństwie 

obywatelskim. Jej podstawowe cele 

to: praca na rzecz szerokiego dialogu, 

porozumiewania się tam, gdzie wydaje 

się to niemożliwe; zdrowa gospodarka, 

dobrze ułożone państwo, popieranie 

tych, którym chce się coś robić.

Nagrody, odznaczenia

Jest laureatką Nagrody Kisiela (1998), 

nagrody miesięcznika „Pani” – Inwestycja 

Serc (2000), którą otrzymała za 

działalność społeczną, nagrody Stylu 

Życia (2002) za styl prowadzenia 

mediacji. W 2003 r. otrzymała nagrodę 

im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny 

wkład w rozwój dialogu społecznego 

w Polsce i działania ponad podziałami 

politycznymi. Wyróżniono ją tytułem 

Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 

przyznawanym przez Międzynarodowe 

Forum Kobiet w Olsztynie (2005). 

W 2004 r. otrzymała Krzyż Komandorski 

Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzina, dom
Mąż, Zbigniew Bochniarz jest dyrektorem 

Center for Nations in Transition 

(University of Minnesota). Ma dwoje 

dzieci: Joannę (prawniczka w kancelarii 

prawnej) i Pawła (przedsiębiorca) oraz 

siedmioro wnucząt. Najlepiej odpoczywa 

w swoim domu na Warmii, do którego 

jeździ, gdy tylko ma wolny czas. Zbiera 

słonie – jej kolekcja liczy ponad 400 

sztuk. Jest miłośniczką zwierząt. Ma trzy 

psy i trzy koty. Wraz z córką wspiera 

działania fundacji Pegasus, która zajmuje 

się ratowaniem i rehabilitacją koni oraz 

edukacją ekologiczną dzieci. Jej ulubiona 

książka to „Mistrz i Małgorzata” Michaiła 

Bułhakowa. Jest wielbicielką talentu Marii 

Callas, lubi Bacha, kolekcjonuje dzieła 

współczesnej sztuki polskiej. Relaksuje ją 

praca w ogródku. 
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Sprzedawaj za 
pomocą pytań

Autorka tekstu jest psychologiem, właścicielem 

firmy szkoleniowej OPTA. Jako trener 

z jedenastoletnim stażem prowadzi szkolenia 

sprzedażowe, menedżerskie, negocjacyjne, 

integracyjne i potrzebne. Tworzy własne programy 

szkoleniowe, dopasowując je do potrzeb klienta. 

Materiały oraz ćwiczenia na jej szkoleniach oparte 

są na specyfice branży klientów, przykładach 

z działania ich przedsiębiorstw.

AGNIESZKA MAZIARZ-LIPKA

Od Klienta trzeba się dowiedzieć, co 
dla niego jest najistotniejsze, poznać 
potrzeby.  Wtedy można rozwiać jego 
wszystkie wątpliwości

C
o jest największym grzechem 
w prezentacji? Nuda! Musisz być 
dla swoich Klientów interesujący. 
Nie masz innego wyboru. Dlatego 

Twoja prezentacja powinna być barwna, 
aktywizująca uczestników. Powiem więcej: 
zachwycająca, porywająca, odurzająca, ach! 
Nie, no trochę przesadzam. Ale tylko trochę.

Kilka technik, przydatnych 
w sprzedaży
Pamiętam, jak kiedyś jechałam 
pociągiem. W przedziale ze mną 
siedział młody człowiek. Sądząc 
po jego rozmowach telefonicznych, które 
prowadził, był handlowcem. Zaczęliśmy 
rozmawiać o sprzedaży. Powiedziałam, 
że robię szkolenia dla sprzedawców. 
Na co ten młody człowiek zapytał mnie 
dość prowokującym tonem: a cóż to jeszcze 
można nowego nauczyć się na szkoleniach 
sprzedażowych? Odpowiedziałam:

Sprzedawaj za pomocą pytań
Cóż to znaczy „sprzedawaj za pomocą 

pytań”? Zenon, zanim nauczył się sprzedawać 
za pomocą pytań, prezentował swoją ofertę 
Klientowi – oczywiście językiem korzyści. 
Wyglądało to tak:

Szanowny Panie. Bardzo się cieszę, że zechciał 
się Pan ze mną spotkać. Mam przyjemność 
zaproponować Panu firmę, która będzie Pana 
obsługiwać według najnowszych i najlepszych 
standardów. Poza tym, możemy Panu 
zaproponować atrakcyjne warunki finansowe, 
ponieważ nie mamy bardzo rozbudowanej 
infrastruktury i ponosimy mniejsze koszty, 
a to przekłada się na Pana zysk. Ma Pan 
pewność, że materiały, z których będzie Pan 
korzystał są najwyższej klasy, a to daje wygodę 
zarówno podczas budowania, jak i spokój, gdy 
budynek już jest skończony, ponieważ wszystko 
będzie wykonane tak jak powinno. Może Pan 
skorzystać z wiedzy naszych ludzi – poczynając 
od architektów, którzy zaprojektują dom, przez 
nadzór budowy, aż po architektów wnętrz 
i ostatecznych wykonawców, którzy pięknie położą 
glazurę i pomalują ściany lub położą tapetę.

Jak myślisz, ile Klient może tego 
słuchać? 

Już po trzech minutach takiego 
słowotoku Klient wyłącza swoją uwagę 
i przestaje słuchać. Dlatego zamień 
taką prezentację na pytania, które 
będą aktywizować rozmówcę, a Tobie 

pozwolą, z całej ogromnej puli korzyści 
jakie oferujesz, wybrać te naprawdę 
istotne dla potencjalnego Klienta 
czy współpracownika. Nasz Zenon 
przygotował się do rozmowy i teraz 
wygląda to następująco:
Zenon: Cieszę się, że zechciał się Pan ze mną 
spotkać. Mówił Pan, że planuje budowę domu 
jednorodzinnego na osiedlu, prawda?
Klient: Tak, rzeczywiście. Chcę zbudować dom dla 
mojej rodziny.
Zenon: Rozumiem, że już został wybrany 
projekt, który Państwo zaakceptowali?
Klient: A wie Pan, jest z tym pewien problem. Nie 
do końca z żoną się zgadzamy. Ona chce by były 
przynajmniej dwa piętra. Ja uważam, że to będzie 
strasznie dużo biegania po schodach, bez sensu.
Zenon: Może porozmawialibyście Państwo z naszym 
architektem? On pokaże wszelkie za i przeciw 
obydwu koncepcji, a może stworzy specjalnie dla 
Państwa projekt, który pogodzi różne wymagania?
Klient: Może to dobry pomysł.
Zenon: Czy zastanawiał się Pan już w jakiej 
technologii chce Pan budować dom?
Klient: A jaką technologię Pan proponuje?
Zenon: Nasi Klienci mogą wybrać różne materiały 
budowlane. Pozwoli Pan, że najpierw zapytam 
co dla Pana będzie najważniejsze w Pana domu, 
dobrze?
Klient: Mam czworo dzieci, więc dom musi być dość 
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spory. Muszę powiedzieć, że moje dzieci są dość 
energiczne i… głośne, więc moim marzeniem jest 
to, żeby dom był tak zaprojektowany, by można 
było się w nim odizolować od wszystkich i nie słyszeć 
za bardzo odgłosów gier komputerowych, ani 
nowoczesnej muzyki.
Zenon: Doskonale Pana rozumiem. Mam 
w domu dwoje nastolatków, które też bardzo 
lubią słuchać głośno muzyki. To nam od razu 
pokazuje, że w domu dobrze będzie wykorzystać 
materiał izolujący hałas...

I dalsza rozmowa z Klientem toczy 
się w tym kierunku. Dzięki pytaniom Zenon 
będzie wiedział, czy Klient lubi nowoczesne 
technologie, czy też woli tradycyjne 
materiały budowlane. Będzie wiedział, jakie 
warunki Klientowi zaproponować. Dzięki 
pytaniom nie tylko zbiera informacje, 
ale także ciągle okazuje zainteresowanie 
Klientowi, a Klient może nabrać pewności, 
że firma, którą wybiera, zbuduje mu 
dom taki, o jakim marzył. Oczywiście 
posłużyłam się tutaj przykładem 
z dziedziny budownictwa, jednak proszę 
pamiętać, iż za pomocą pytań można 
sprzedawać wszystko, przede wszystkim 
produkty i usługi oferowane w systemie 
sprzedaży bezpośredniej, a nawet „pracę” 
na zasadach marketingu sieciowego.

„Sprzedawcy zadają pytania, aby 
określić priorytety, jednak czujesz 
się jakby to była rozmowa 
z przyjacielem odbywająca 
się w pokoju gościnnym”.
Klient, Scott Paper Company, USA*

Kasia także sprzedaje za pomocą 
pytań. Teraz rozmawia z Klientem, 
prowadzącym firmę, która zajmuje 
się handlem artykułami biurowymi:

Kasia: Wiem, że prowadzi Pan firmę, oferującą 
artykuły biurowe, prawda?
Klient: Tak. Mamy kilkudziesięciu stałych 
Klientów, którzy regularnie zamawiają u nas 
materiały dla swoich przedsiębiorstw. Zawozimy 
im je do ich siedziby.
Kasia: Macie Państwo własny transport?
Klient: Tak, mamy dwa busy.
Kasia: Czy mogę zapytać ilu pracowników Pan 
zatrudnia?
Klient: Zatrudniam 10 osób. Dwie osoby 
w sklepie, gdzie obsługują Klientów „z ulicy”, 
czterech handlowców, dwie osoby, które zajmują 
się telemarketingiem oraz księgowością i jest 
jeszcze moja asystentka, która dodatkowo 
zajmuje się marketingiem.
Kasia: Taka firma jak Pana, na pewno korzysta 
z usług jakiegoś banku, proszę mi powiedzieć, 
jakie produkty banków są Panu najbardziej 
przydatne?
Klient: Wie Pani, ja wcale tak dużo tych usług 
bankowych nie wykorzystuję. Tyle co mi Klienci 
przelewami płacą, bo wiadomo, że teraz 
gotówką nie można. A i niebezpiecznie. Kiedyś 
kredyt na te samochody wziąłem, ale ile 
problemów z tym miałem! Na szczęście już 
wszystko spłacone.
Kasia: A w jaki sposób rozlicza Pan 
się z pracownikami?
Klient: Niektórym przelewam na konta, a część 
woli gotówkę.
Kasia: Nie wolałby Pan wszystkim na konto 
przelewać?
Klient: Jasne, że wolę, ale jak oni wolą gotówkę, 
to nie będę się z nimi kłócił.
Kasia: A gdybym ja ich przekonała, że konto 
będzie dla nich bardziej korzystne?
Klient: Proszę bardzo.
Kasia: Jeszcze tylko zapytam. Zanosi pan 
przelewy do banku, tak?
Klient: Księgowa zanosi.
Kasia: A nie wolałby Pan kontaktować 

się z bankiem na miejscu u Pana w biurze? 
Może Pan na bieżąco sprawdzić, czy Klient 
zapłacił za fakturę, dokonać wszystkich 
płatności, wypłacić pensję pracownikom. 
Wygodniej, szybciej i taniej.
Klient: No już coś o tym słyszałem, ale nie 
jestem przekonany…
Kasia: A co mogłoby Pana przekonać?

I teraz Kasia dowie się od Klienta, 
co dla niego jest najistotniejsze, pozna 
jego potrzeby, więc będzie mogła 
rozwiać wszystkie wątpliwości, jakie 
ma rozmówca.

Oddziałuj na emocje 
i na rozsądek
Twoje argumenty muszą być przekonujące. 
Jak wiesz, każdy z nas ma dwie półkule 
mózgowe. Prawa półkula mózgowa 
odpowiada za lewą część ciała. 
Lewa półkula mózgowa „zawiaduje” 
prawą częścią ciała. Każda z nich jest 
odpowiedzialna za inne funkcje.

Używaj argumentów zarówno 
na prawą, jak i na lewą 
półkulę. Osiągniesz większą 
skuteczność.

To oczywiście duże uproszczenie 
funkcjonowania naszego mózgu! Ale 
na razie tyle jest nam potrzebne, więc 
funkcje mózgu potraktujemy w sposób 
instrumentalny.

Jak będą wyglądały Twoje przykłady 
argumentów emocjonalnych 
i racjonalnych? 
* Cytat pochodzi z książki “Organizacje 
skuteczne w sprzedaży”,
Praca zbiorowa, wydawnictwo IFC Press, 2003, 
(przyp. red.).
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S
powolnienie gospodarcze 
sprzyja branży sprzedaży 
bezpośredniej i MLM. Sprzedaż 
netto wszystkich przedsiębiorstw 

sektora na polskim rynku wzrosła w roku 
2008 o 5% do 2 miliardów 190 milionów 
złotych (dane szacunkowe). W tym samym 
czasie znacząco zwiększyła się liczba 
sprzedawców – o blisko 9%, do ponad 
752 tys. osób. Taki wzrost można 
tłumaczyć między innymi pogłębiającymi 
się kłopotami na rynku pracy.

Panie wciąż górą
Wśród sprzedawców, z których olbrzymia 
większość to indywidualni przedsiębiorcy, 
nadal zdecydowanie przeważają kobiety: 
stanowią niemal 90% osób współpracujących 
z firmami sprzedaży bezpośredniej i network 
marketingu. Dla około 85% spośród nich 
sprzedaż bezpośrednia to zajęcie dodatkowe, 
pozwalające na podreperowanie domowego 
budżetu.

Warto przy tym zauważyć, 
że sprzedaż bezpośrednia 
jest jedną z niewielu branż, 
w których nie ma dyskryminacji 
wiekowej.

Wzrost 
utrzymany

Mamy dane szacunkowe z polskiej branży 

sprzedazy bezpośredniej i marketingu sieciowego 

za rok 2008, które, jak co roku zebrało Polskie 

Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej. 

Okazuje się, że branża, jako jedna z nielicznych, 

pomimo ogólnoświatowego kryzysu, nie poddaje 

się, a nawet wręcz przeciwnie – odnotowuje 

systematyczny rozwój.

Opracowanie: KATARZYNA WAGNER
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Sektor sprzedaży bezpośredniej, w tym 
marketingu sieciowego w Polsce, nie 
poddaje się kryzysowi

Wykres 1. Sprzedaż netto (w tys. PLN)

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

foto: © jeff Metzger - Fotolia.com
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Sprzedaż netto wszystkich 
przedsiębiorstw sprzedaży 
bezpośredniej na polskim 
rynku w roku 2008 
to 2 miliardy 190 milionów 
złotych.

To wzrost o 5% w stosunku 
do roku 2007.

1 miliard 745 milionów 
złotych to sprzedaż 
przedsiębiorstw skupionych 
w PSSB. 

Szacuje się, że osoby powyżej 50 
roku życia stanowią aż jedną czwartą 
wszystkich sprzedawców w tym 
kanale dystrybucji w Polsce. Wciąż 
najlepiej sprzedają się kosmetyki. 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że wbrew obiegowym opiniom, przyczyn 
dominacji wyrobów z tej grupy nie 
można sprowadzać do tzw. efektu 
szminki (polega na tym, że w okresie 
kryzysu konsumenci zwiększają swoje 
wydatki na kosmetyki, podczas gdy 
oszczędzają na innych produktach). 
Udział kosmetyków w ogólnej sprzedaży 
sektora systematycznie maleje od kilku 
lat i ta tendencja się utrzymała. W roku 
2008 było to nieco powyżej 70% wobec 
74,5% w roku 2007 i aż 85% w roku 
2005. Artykuły gospodarstwa domowego 
to 16,1% (wzrost o blisko 2% w stosunku 
do roku 2007), odżywki i artykuły 
dietetyczne – 8,4% (jednoprocentowy 
wzrost), ubiory, biżuteria i inne 
akcesoria mody – 3,2% oraz usługi 
telekomunikacyjne – 0,8%.

Stały wzrost
– W trudnych czasach pieniądze 
wydaje się z rozwagą – mówi Mirosław 
Luboń, dyrektor generalny Polskiego 
Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. 
– Indywidualne podejście do klienta, 
możliwość uzyskania konsultacji 
i porady, warunki umożliwiające 
namysł poprzedzający zakup – to cechy 
charakterystyczne sprzedaży bezpośredniej, 
które czynią tę formę sprzedaży atrakcyjną 
dla konsumentów szczególnie ostrożnych 
w okresie spowolnienia gospodarczego.

Rynek sprzedaży bezpośredniej 
rośnie systematycznie 
i nieprzerwanie od początku lat 
dziewięćdziesiątych, stanowiąc 
znaczące uzupełnienie 
dla tradycyjnego handlu 
sklepowego.

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży 
Bezpośredniej jest członkiem 
Europejskiej Federacji Stowarzyszeń 
Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA) 
grupującej krajowe stowarzyszenia 
z 27 państw europejskich oraz 
Światowej Federacji Stowarzyszeń 
Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), 
w której jest ponad 50 stowarzyszeń 
krajowych. Należy także do Polskiej 
Konfederacji Pracodawców Prywatnych 

„Lewiatan”. Główne cele PSSB to m. 
in.: promocja i stały rozwój tego 
kanału dystrybucji, podnoszenie 
poziomu wiedzy społeczeństwa 
o sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie 
jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla 
klientów oraz upowszechnianie i stałe 
monitorowanie przestrzegania zasad 
„Kodeksu sprzedaży bezpośredniej”. 
Stowarzyszenie współpracuje z kilkoma 
wyższymi uczelniami ekonomicznymi 
w kraju oraz organizuje coroczny 
konkurs dla studentów na najlepszą 
pracę licencjacką i magisterską 
o sprzedaży bezpośredniej. 

(Źródło: Marketing & Communications 
Consultants)
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Wykres 2. Sprzedawcy bezpośredni

Wykres 3. Udział kategorii produktów w sprzedaży sektora

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

foto: © jeff Metzger - Fotolia.com
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W 
jednej z moich poprzednich 
książek, Kwadrant przepływu 
pieniędzy, drugiej z serii 
Bogaty ojciec, wyjaśniam 

dlaczego niektórym ludziom wzbogacenie 
się przychodzi łatwiej niż innym. Kwadrant 
przepływu pieniędzy to najważniejsza 
z moich książek dla tych wszystkich, 
którzy chcą dokonać zmian w swoim 
życiu. Wprowadziłem w niej podział 
na następujące grupy:
P – Pracownik
S – Samozatrudniony lub Specjalista
B – Właściciel dużego biznesu, 
na przykład Donald Trump
I – Inwestor

Dlaczego marketing sieciowy?
Gdy po raz pierwszy usłyszałem 
o marketingu sieciowym, byłem przeciwny 
tej idei. Ale gdy otworzyłem mój umysł, 
zacząłem dostrzegać korzyści, których 
większość biznesów innego typu nie oferuje.

Trwały sukces w życiu jest 
odzwierciedleniem Twojego 

wykształcenia, doświadczeń życiowych 
oraz Twojego charakteru. Wiele firm 
działających na zasadzie marketingu 
sieciowego oferuje szkolenia pomocne  
w tych kluczowych dziedzinach.

Większość szkół przygotowuje ludzi 
do funkcjonowania w kwadrantach P lub 
S, co nie jest złe, jeżeli to właśnie w tych 
kwadrantach chcesz osiągać dochody 
przez całe swoje życie. Większość 
programów MBA szkoli studentów 
w taki sposób, by mogli oni objąć 
dobrze płatne stanowiska w świecie 
korporacji, czyli także w kwadrancie P, 
a nie B.

Marketing sieciowy: biznes 
dla ludzi, którzy chcą zmienić 
swoje życie

Co zrobić w sytuacji, gdy jesteś 
w kwadrancie P lub S i chcesz 
to zmienić? A jeżeli chciałbyś znaleźć 
się w kwadrancie B? Jak możesz 
się przygotować do funkcjonowania 
w tym właśnie kwadrancie? Polecałbym 
Ci biznes działający na zasadach 
marketingu sieciowego. Jest to system 
idealnie nadający się dla tych, którzy 
chcą się zmienić i zdobyć niezbędne 
umiejętności oraz wyrobić w sobie 

Dlaczego polecamy 
marketing sieciowy?

Robert Kiyosaki jest inwestorem, milionerem, 

autorem książek, które od kilku lat utrzymują się 

na szczycie światowych bestsellerów biznesu. Dla 

wielu ludzi stały się one nieocenionym źródłem 

wiedzy oraz impulsem do działania. Donald Trump 

to przedsiębiorca miliarder, najbardziej znany 

jako właściciel prestiżowych nieruchomości w 

USA. Kierownik, założyciel oraz CEO w Trump 

Organization. Znajduje się na liście najbogatszych 

ludzi świata magazynu „Forbes”.
ROBERT T. KIYOSAKI DONALD J. TRUMP

Branża marketingu sieciowego 
oferuje wiele korzyści tym,  
którzy oczekują więcej od życia

moim zdaniem
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odpowiednią postawę, aby móc odnieść 
sukces w kwadrancie B.

Bycie przedsiębiorcą i zbudowanie 
biznesu w kwadrancie B nie jest proste. 
Właściwie, to moim zdaniem jest to jedno 
z najtrudniejszych wyzwań, jakich 
można się podjąć. To właśnie dlatego 
w kwadrantach P i S znajduje się najwięcej 
osób, ponieważ funkcjonowanie w nich 
jest o wiele łatwiejsze niż w kwadrancie 
B. Jak mawiają niektórzy: „Gdyby to było 
proste, to każdy by to robił.”

Jedną z ważniejszych 
umiejętności wymaganych 
w każdym biznesie z kwadrantu 
B są zdolności przywódcze. 
Czy potrafisz pokonać swój 
strach oraz sprawić, żeby inni 
zapanowali też nad własnym, 
aby można było wykonać 
powierzone zadanie?

(Robert T. Kiyosaki)

Ja też musiałem pokonać brak 
pewności siebie, nieśmiałość i strach 
przed odrzuceniem. I musiałem 
się nauczyć, jak się podnieść i iść dalej 
po poniesionej porażce. Ktoś, kto chce 
odnosić sukcesy w biznesie działającym 
w kwadrancie B – niezależnie 
od tego, czy jest nim marketing 
sieciowy, franchising czy pierwsze 
przedsięwzięcie biznesowe – musi 
wykształcić w sobie tych kilka istotnych 
cech charakteru.

Jedną z ważniejszych umiejętności 
wymaganych w każdym biznesie 
z kwadrantu B są zdolności przywódcze. 
Czy potrafisz pokonać swój strach oraz 
sprawić, żeby inni zapanowali też nad 
własnym, aby można było wykonać 
powierzone zadanie? Tej umiejętności 
nauczyłem się w korpusie piechoty 
morskiej. Dla oficerów korpusu piechoty 
morskiej sprawą nadrzędną była 
umiejętność poprowadzenia innych 
do walki, mimo, że każdy z nas się bał, iż 
zginie.

Spotykam wielu ludzi z kwadrantu 
S – specjalistów lub właścicieli małego 
biznesu, którzy chcieliby zrobić krok 
naprzód, ale po prostu brak im 
umiejętności przywódczych. Nikt nie 
chce robić tego, co mówią. Pracownicy 
nie ufają swojemu przywódcy bo nie 
potrafi on zainspirować swoich ludzi, aby 
poprawiali swoją pozycję.

Jak wspominałem wcześniej, 
magazyn Forbes określa właściciela 
dużego biznesu, właściciela biznesu 
w kwadrancie B, jako osobę, która 
kontroluje biznes zatrudniający 
ponad 500 pracowników. Dzięki tej 
definicji widać, dlaczego umiejętności 
przywódcze są w kwadrancie B 
niezbędne. Gdzie możesz znaleźć biznes, 
który zainwestuje czas w Twoją edukację, 
rozwój i stworzenie Twojej f irmy? 
Odpowiedź brzmi: tak funkcjonuje 
większość biznesów działających 
na zasadach marketingu sieciowego.

Marketing sieciowy to biznes 
należący do kwadrantu B
Zbudowanie biznesu w kwadrancie B 
nie jest zadaniem prostym. W związku 
z tym musisz zadać sobie kilka ważnych 
pytań: „Czy mam dość motywacji? Czy 
chcę wyjść poza moją strefę komfortu? 
Czy jestem skłonny dać się prowadzić 
komuś innemu oraz samemu nauczyć 
się kierować innymi? Czy mam 
w sobie osobowość bardzo bogatego 
człowieka, która chce się ujawnić?”. 
Jeżeli Twoje odpowiedzi są twierdzące, 
to zacznij się rozglądać za biznesem 
działającym na zasadzie marketingu 
sieciowego, który oferuje świetny 
program szkoleniowy. Mniej skupiłbym 
się na produktach czy uposażeniu, 
a bardziej na oferowanej przez 
f irmę edukacji i programie rozwoju 
osobistego.

Biznes działający na zasadzie marketingu 
sieciowego jest biznesem w kwadrancie 
B, ponieważ spełnia kilka kryteriów, które 
są ważne w przypadku każdego innego 
biznesu lub inwestycji. Te kryteria to:
1. Dźwignia finansowa. Czy mogę 

wyszkolić innych ludzi, aby dla mnie 
pracowali?

2. Kontrola. Czy mam prawnie chroniony 
system, który należy do mnie?

3. Kreatywność. Czy biznes ten pozwoli 
mi być kreatywnym i rozwinąć mój 
osobisty styl oraz talenty?

4. Możliwość rozwoju. Czy mój 
biznes będzie mógł rozwijać 
się w nieskończoność?

5. Przewidywalność. Czy rozwój mojego 
biznesu jest przewidywalny, jeżeli 
będę robił to, co do mnie należy? Jeśli 
odniosę sukces i będę rozwijał biznes, 
czy mój przychód będzie rósł wraz 
z moim sukcesem i ciężką pracą?

Czy marketing sieciowy nie 
jest piramidą finansową?

Ludzie często pytają mnie 
o to, czy marketing sieciowy 
nie jest piramidą finansową. 
Odpowiadam, że tak naprawdę 
to korporacje tradycyjne 
są piramidami finansowymi. 
Korporacja ma tylko jedną 
osobę na szczycie, zwykle 
jest nią prezes, a wszyscy inni 
są poniżej.

Model prawdziwego biznesu opartego 
na marketingu sieciowym jest dokładnym 
przeciwieństwem tradycyjnego modelu 
biznesu. Jest on stworzony tak, abyś 
to Ty był u szczytu, a nie na samym dole. 
Prawdziwy biznes tego typu nie odniesie 
sukcesu, dopóki nie będzie stawiał ludzi 
na pierwszym miejscu.

Dodatkowe kwestie warte 
omówienia
Poniżej zebrałem kilka innych kwestii, 
o których chciałbym tu jeszcze 
wspomnieć:

1. Większe ulgi podatkowe. 
Zakładając biznes prowadzony 
po godzinach w systemie marketingu 
sieciowego i pozostając przy 
dotychczasowej pracy, nabywasz 
prawo do ulg podatkowych, z których 
mogą korzystać ludzie bogaci. Osoba 
prowadząca biznes po godzinach 
może wykorzystać więcej odpisów 
podatkowych niż pracownik. 
Na przykład, będziesz mógł odliczyć 
sobie wydatki na samochód, paliwo, 
część posiłków oraz rozrywkę. Oczywiście 
musisz skontaktować się z księgowym 
i zasięgnąć porady dotyczącej Twojej 
sytuacji. Także koszt takich porad można 
odliczyć. W większości wypadków 
pracownik nie może sobie pomniejszyć 
podatku z tego tytułu. Innymi słowy, 
państwo pozwoli Ci odliczyć sobie 
wydatek na poradę dotyczącą tego, jak 
mniej zapłacić f iskusowi.

2. Spotykaj się z ludźmi, którzy myślą 
tak jak Ty. Jedną z korzyści, jakich 
sam doświadczyłem, było to, że moi 
znajomi też chcieli – prawdopodobnie 
jak ja – być w kwadrancie B. Ale, 
gdy stawiałem pierwsze kroki jako 
przedsiębiorca, większość moich 
znajomych z kwadrantu P myślało, 
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że postradałem zmysły. Nie byli w stanie 
zrozumieć, dlaczego nie chciałem mieć 
stałej pracy czy comiesięcznej wypłaty. 
Tak więc, ważnym etapem procesu 
przechodzenia do kwadrantu B jest 
otaczanie się ludźmi, którzy albo już 
należą do tego kwadrantu, albo chcą 
się w nim znaleźć.

3. Daj sobie czas. Aby odnieść sukces 
w którymś z kwadrantów, potrzeba 
czasu. Tak jak potrzeba czasu, aby 
wspiąć się na szczyt korporacyjnej 
drabiny, będąc pracownikiem, lub 
odnieść sukces jako lekarz czy prawnik 
w kwadrancie S, tak samo potrzeba 
czasu i poświęcenia, aby powiodło nam 
się w kwadrancie B. Ja pracowałem 
latami, zanim w kwadrancie B 
zbudowałem biznes, który odniósł 
sukces. Daj sobie czas. Osobiście dałbym 
sobie przynajmniej 5 lat na naukę, aby 
znaleźć się w kwadrancie B.

4. Firmy funkcjonujące na zasadzie 
marketingu sieciowego działają 
z dużą cierpliwością. Jedną z korzyści 
z marketingu sieciowego jest to, że biznes 
taki będzie w Ciebie inwestował, nawet 
jeśli nie zaczniesz od razu odnosić 
sukcesów. Pracując w korporacji, masz 
zwykle 6 miesięcy na przystosowanie 
się, ale jeśli przez następne 
6 miesięcy nie odniesiesz sukcesu, 
to najprawdopodobniej zostaniesz 
zwolniony. W świecie marketingu 
sieciowego dopóki chcesz inwestować swój 
czas, większość firm będzie razem z Tobą 
pracowała nad Twoim rozwojem. W końcu 
oni chcą, abyś to Ty dostał się na szczyt.

5. Zastosuj dźwignię systemów, które już 
istnieją. Systemy w marketingu sieciowym 

są już wypróbowane i sprawdzone, 
co pozwala Ci od razu zacząć działać – nie 
będziesz musiał tworzyć wewnętrznego 
systemu nowej firmy.

Na zakończenie

Gdy wreszcie mój umysł przestał 
się buntować, zobaczyłem część 
niepowtarzalnych korzyści, 
jakie marketing sieciowy 
oferuje osobom, które chcą 
czegoś więcej od życia. Zwykle 
koszt rozpoczęcia działania 
w marketingu sieciowym jest 
znacznie niższy niż samodzielne 
budowanie biznesu.

Odpowiedź Donalda
Marketing to potężne narzędzie, 
a marketing sieciowy może tę potęgę 
jeszcze zwiększyć, jeżeli jesteś ambitny. 
Oto prosty przykład. Wyobraź 
sobie produkt, a potem zapomnij 
o jakiejkolwiek formie dotychczasowej 
reklamy. To Ty zajmujesz się jego 
marketingiem i reklamą.

Nie jest to łatwe zadanie, ale można je 
wykonać, jeżeli masz w sobie dość pasji, 
aby samemu się tym zająć i utrzymać 
ten impet oraz motywację na wysokim 
poziomie. Potrzebny jest do tego 
duch przedsiębiorczości, a to oznacza 
skupienie i wytrwałość. Nie polecam 
marketingu sieciowego osobom, które nie 
mają dużych ambicji.

Upewnij się, że dany produkt 
jest wart energii i całkowitego 
poświęcenia.

(Donald J. Trump)

Kolejnym ważnym aspektem marketingu 
sieciowego jest jego towarzyski charakter, 
tak więc jeżeli nie jesteś osobą towarzyską 
i otwartą, to dobrze się zastanów, zanim 
się w to zaangażujesz. Upodobanie 
do przebywania w towarzystwie jest tu 
warunkiem koniecznym.

Tak samo jak w reklamie, nie 
ma sensu tworzyć fantastycznej kampanii, 
jeżeli Twój produkt nie jest równie 
fantastyczny. Musisz też pamiętać, że jeżeli 
postanowisz być dystrybutorem, to przez 
niezadowolonych klientów możesz być 
pociągnięty do odpowiedzialności prawnej 
za zapewnienia dotyczące produktu, firmy 
oraz dostępnych możliwości. Ale przede 

wszystkim upewnij się, że produkt ten wart 
jest energii i całkowitego poświęcenia. 
W przeciwnym wypadku będziesz 
się energicznie kręcił w miejscu.

Robert wspomina o znaczeniu wyjścia 
poza Twoją własną strefę komfortu, 
jeżeli chcesz się zająć marketingiem 
sieciowym. Mówi też o tym, aby dać 
sobie dość czasu. Warto rozważyć te 
wskazówki. Zgodzę się też, że posiadanie 
cech dobrego przywódcy jest niezbędne, 
aby osiągnąć sukces. Na pewno musisz 
przyjąć postawę przywódcy i wierzyć, 
że możesz wykonać swoje zadanie.

Tak jak w przypadku każdego innego 
przedsięwzięcia, zanim zaczniesz, dowiedz 
się wszystkiego na temat tego, czego 
zamierzasz się podjąć. Funkcjonowanie 
marketingu sieciowego w różnych firmach 
dowiodło, że może on być realnym 
i opłacalnym źródłem dochodu, a związane 
z nim wyzwania mogą akurat Tobie 
odpowiadać. Moglibyśmy wymienić tu 
wiele przykładów ludzi, którzy odnieśli 
niezwykłe sukcesy – przede wszystkim 
dzięki pracowitości, entuzjazmowi 
i właściwemu produktowi, dobrze jest 
też trafić na odpowiedni moment dla 
produktu. Jak w wielu kwestiach, o których 
wspominaliśmy, tak i tu mamy do czynienia 
z konkretami oraz z zagadnieniami mniej 
namacalnymi, jednak sukces nigdy nie 
jest zupełną zagadką i to także dotyczy 
marketingu sieciowego.

Większość z nas słyszała 
o zogniskowanym wywiadzie grupowym, 
czyli narzędziu analitycznym, z którego 
korzystają agencje reklamowe, gdy 
testują nowy produkt. Przeprowadzając 
taki wywiad, ankieterzy udają 
się w różne miejsca i pytają przypadkowych 
przechodniów, co im się w nowym 
produkcie podoba, a co nie. Najlepiej by 
było, gdybyś miał to narzędzie na względzie 
przy wyborze produktu. Nawet jeśli Tobie 
się on podoba, nie musi to oznaczać, 
że innym także przypadnie do gustu. Ważne 
jest, aby znaleźć wspólny mianownik 
w kwestii atrakcyjności produktu. 
Krótko mówiąc, moja porada dotycząca 
marketingu sieciowego brzmi:

Przeprowadź należytą analizę 
rynku, a potem skup całą 
energię na swoim produkcie. 
Prawdziwy entuzjazm trudno 
pokonać, więc będziesz miał 
duże szanse powodzenia.	

moim zdaniem
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Rynek pracy jest, jaki jest – każdy widzi. 

Statystyki biją na alarm. Decydenci, politycy, 

dbając o notowania wyborcze najczęściej szukają 

rozwiązywania tego problemu w doraźnych 

dotacjach i w sferze świadczeń socjalnych. 

Łatwiej przecież zabiegać o popularność, wydając 

pieniądze z budżetu państwa póki jest się przy 

władzy i póki jeszcze jest co wydawać. A potem? 

Potem niech się dzieje wola nieba. 

MARIAN POLOK

Licencja na sprawdzony biznes to 
bezpieczna droga do zawodowej 
niezależności

N
ie podejmowanie 
radykalnych 
i zdecydowanych 
reform, nie 

wspieranie alternatywnych 
rozwiązań systemowych, doprowadzić 
może do wielu tragedii, bo społeczeństwo 
ubożeje w błyskawicznym tempie. 
Nie można tego procesu zahamować 
świadczeniami socjalnymi. W kasach 
państwowych pusto. Struktura rynku 
pracy w Polsce powoduje, że na jedną 
osobę pracującą przypadają prawie trzy 
osoby nie pracujące (dzieci, emeryci, 
renciści, bierni zawodowo, bezrobotni 
itp.).

Z pustego, to i Salomon nie 
naleje...
Problem narasta, ponieważ 
przyczyny tkwią w dokonujących się 
w coraz szybszym tempie zmianach 
strukturalnych społeczeństw. Ze względu 
na rozwój techniki, informatyzację, 
nowoczesne technologie, zarządzanie 

et c . , rynek pracy stawia 
coraz większe wymagania. To sprawia, że 
okres nauki wydłużył się średnio do 21–
25 lat. W konsekwencji skraca się okres 
aktywności zawodowej, który w wielu 
krajach kończy się w wieku 65 lat.

Tak więc na przestrzeni średnio 40 lat 
pracy, musimy wygenerować dochody, 
które zaspokoją zarówno potrzeby 
bieżące, jak i koszta wyedukowania 
dzieci. Największy jednak problem, to 
zabezpieczenie środków do życia na tzw. 
emeryturę. Statystycznie żyjemy coraz 
dłużej, co zmusza nas do zgromadzenia 
olbrzymiego kapitału na ten okres. 
Z czegoś przecież po zakończeniu 
aktywności zawodowej będziemy musieli 

żyć. Kto chce żyć godnie, na państwowe 
emerytury nie może już liczyć. Obecnie, 
żadnego państwa nie stać na utrzymanie 
rencistów i emerytów. W Polsce reforma 
emerytalna z 1999 roku także rozwiała 
nam wszelkie wątpliwości. Wiemy 
od paru lat, że środki zgromadzone 
w ZUS i OFE razem wzięte, dadzą 
nam stopę zwrotu w granicach 30-40 
% miesięcznego zarobku. To bardzo 
niewiele, a na dodatek jest warunek 
– musimy ten kapitał zgromadzić. 
Musimy więc przez 40 lat odprowadzać 
do tych instytucji część dochodów. 
Jak to zrobić skoro nauka stała się 
coraz kosztowniejsza, bieżące potrzeby 
narażone są na coraz to większe pokusy, 
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bo i w sklepach coraz więcej i chcemy żyć 
coraz lepiej, zdrowiej, przyjemniej? Ten 
proces dokonujących się zmian będzie się 
pogłębiał. Musimy w takim razie przez 40 
lat aktywności zawodowej sami zadbać 
o swoje dochody. Ale jak to zrobić skoro 
rynek pracy jest jaki jest?

A jaki jest? W Polsce, w powszechnej 
opinii rynek pracy kojarzy się przede 
wszystkim z problemem bezrobocia. 
Jednak nie każda osoba niepracująca 
jest bezrobotna. Według definicji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) za bezrobotnego uważa się taką 
osobę, która jest w wieku produkcyjnym, 
ale: nie pracuje, poszukuje pracy oraz jest 
gotowa do podjęcia pracy.

Liczy się tylko to, co się da 
policzyć – licz na siebie
Wszyscy zgadzamy się co do tego, że 
ok. 3 miliony bezrobotnych to tylko 
statystyka, ale jedna osoba bez pracy 
to już tragedia. Tak więc, trzeba szukać 
przyczyn bezrobocia i skutecznych 
sposobów walki z tym zjawiskiem. 
Politycy od wielu lat jednym głosem 
mówią o walce z bezrobociem, ale 
najgłośniej zawsze przed wyborami 
– potem jakoś milkną. Obserwacja 
trendów w gospodarkach różnych 

państw dowodzi, że to brak 
konsekwencji w reformach sprzyja 

bezrobociu. Stare ludowe 
przysłowie mówi: „jak umiesz 
liczyć, licz na siebie”. Mądre, 
ale jaki mamy wybór? Młode 

pokolenia najczęściej słyszą od 
swoich opiekuńczych rodziców – ucz 
się, zdobądź wykształcenie i poszukaj 
sobie pracy. Najlepiej stałej, państwowej 
i dobrze płatnej. Świetna rada, ale te 
czasy już minęły. Stała praca to pojęcie 
z minionej epoki. Stała praca to taka, 
gdzie mamy pewność, że nas jutro 
pracodawca nie zwolni – trzeba wiedzieć, 
że nigdy nie możemy mieć tej pewności. 
Ponadto, tam gdzie pracujemy dla kogoś, 
zawsze otrzymujemy tylko umowne 
wynagrodzenie za pracę. Z naszej pracy, 
po odprowadzeniu kosztów zatrudnienia, 
pracodawca musi mieć zyski dla 
osiągania własnych celów.

Polska młodzież, często wykształcona, 
gotowa jest szukać zatrudnienia za 
granicą i podejmuje często taką pracę, 
której mieszkańcy danego kraju już nie 
chcą wykonywać. Tak czy owak, model 

pracy najemnej zawsze prowadzi tylko do 
zaspokajania potrzeb bieżących, nawet 
jak mają one wysoki standard. Czy ciągłe 
szukanie pracy jest naprawdę jedynym 
rozwiązaniem? Czy musimy uzależniać się 
od pracodawców? Czy nie lepiej liczyć na 
siebie i zacząć szukać możliwości zarabiania 
stałych dochodów zamiast stałej pracy?

„Młodym ludziom wydaje się, 
że pieniądze są najważniejszą 
rzeczą w życiu. Gdy się 
starzeją, są już tego pewni”.

Oskar Wilde

Zmienisz nastawienie 
– zmienisz sytuację
Co zatem musimy zmienić, aby sprostać 
wymaganiom XXI wieku? Znawcy 
zagadnienia powiadają, że w dzisiejszych 
czasach nie wystarczy szukać pracy, 
trzeba szukać możliwości zarabiania, 
a więc stałych dochodów. Zmiana 
nastawienia idąca w kierunku kreowania 
innego modelu pracy prowadzi do 
zmiany sytuacji. Ukierunkowanie się 
na planowy proces: praca – zarabianie 
– oszczędzanie – inwestowanie, jest 
w istocie koniecznością rozwijania 
przedsiębiorczości. Zarówno futurolodzy, 
stratedzy gospodarczy, jak i ekonomiści, 
w rozbudzaniu chęci do podejmowania 
własnej działalności gospodarczej widzą 
rozwiązanie wielu problemów.

Specyfiką polskiego rynku pracy 
jest bardzo niski wskaźnik aktywności 
zawodowej. Jej współczynnik w Polsce 
spadał w całym okresie transformacji 
i obecnie jest jednym z najniższych 
w Europie i krajach OECD. O ile w 1992 
roku kształtował się on na poziomie 
ok. 80%, to w roku 2003 spadł do ok. 
65%. Polacy z podziwem spoglądają na 
możliwości rynku pracy za oceanem, nie 
dostrzegając dzielących nas z tamtym 
światem różnic świadomościowych. Na tym 
właśnie polu mamy najwięcej zaległości 
do nadrobienia. Amerykanie, dzięki 
pozytywnemu nastawieniu na aktywność 
zawodową, przedsiębiorczość oraz 
zapobiegliwość, są największymi na świecie 
optymistami. Na pytanie, czy ludzie ubodzy 
sami mogą wyjść z biedy, aż trzy czwarte 
Amerykanów odpowiada pozytywnie. 
Taka mentalność powoduje, że na liście 
najbogatszych ludzi świata publikowanej 
przez magazyn „Forbes” zawsze przeważają 
obywatele USA. Co na to Polacy...?

Ratuj się kto może – bierz 
sprawy w swoje ręce
Czas na zmiany mentalności. Czas ruszyć 
do pracy na własny rachunek. Czas 
na własny biznes. Wbrew pozorom, 
mamy w Polsce ogromne możliwości. 
Generalnie, są trzy sposoby na 
osiągnięcie niezależności zawodowej, 
poprzez założenie własnej f irmy:

1. Spółka tradycyjna.
Jest to realizowanie własnych pomysłów 
poprzez zakładanie własnej działalności 
gospodarczej w postaci wpisu do 
rejestru działalności gospodarczej 
lub założenie tradycyjnej spółki 
w przystosowanej do tego celu formie 
prawnej (SA, Sp. z. o.o., Sp. jawna. Sp. 
cywilna, Sp. komandytowa itp.). Do 
tego potrzebujemy: pomysł, kapitał, 
wykształcenie, miejsce, pracowników, 
produkty, rynek, klientów i już możemy 
pracować na własny rachunek. Jak 
pokonamy kolejne „schody” w postaci 
koncesji, licencji, zezwoleń – musimy 
się przygotować na zmagania 
z konkurencją, globalizacją, recesją, 
bezduszną administracją państwową, 
księgowością, ciągłą zmianą 
przepisów prawnych, bankowcami, 
leasingodawcami itp. Kiedy sobie z tym 
wszystkim poradzimy, będziemy mogli 
spać spokojnie. Rozwiązanie bardzo 
dobre, ale okupione dużym ryzykiem. 
„Firmy umierają młodo” – napisali 
Witold Jankowski i Tomasz Sankowski 
(„Global Business” nr 2/98) – „(...) 
życie większości f irm jest krótsze niż 
przeciętna życia człowieka. Średnia 
życia f irmy znajdującej się na liście 
„Fortune 500” ocenia się na 40-50 lat. 
Ponad jedna trzecia f irm będących 
na tej liście w 1970 r., nie istniała 
już w roku 1983 (...). Podstawową 
przyczyną przedwczesnej śmierci f irm 
jest brak umiejętności dostosowania się 
do zmian w otoczeniu ekonomicznym.” 
– piszą autorzy.

2. Franchising (franczyza).
Jest to własna działalność gospodarcza 
oparta na włączeniu się do sieci 
przedsiębiorstw określonego pomysłu 
i wykreowanej marki, i podjęciu się 
ścisłej oraz ciągłej współpracy pomiędzy 
prawnie i f inansowo odrębnymi, 
niezależnymi przedsiębiorstwami 
– franczyzodawcą i franczyzobiorcą. 
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Przykładami w Polsce mogą być 
zagraniczne sieci sprzedaży paliw Schell, 
fast food’y McDonald’s i KFC, czy też 
polskie f irmy, takie jak sieć cukierni 
Bliklego i restauracji „Polskie jadło”. 
W Polsce działa już kilkaset takich f irm, 
a zainteresowanie nadal rośnie. W tym 
systemie jest prościej i pewniej, bo do 
tego potrzebujemy: tylko KAPITAŁ – duży 
kapitał. Franczyza (ang. franchising) to 
zakup licencji na sprawdzony biznes. 
Istotą tego wzorca jest kupienie sobie 
prawdopodobieństwa uniknięcia ryzyka 
biznesu. Niedogodnością jednak jest 
to, że ten kosztowny zabieg nie daje 
gwarancji sukcesu, a nakłada bardzo 
wiele uwarunkowań. Wykupienie 
licencji nadaje swoim poszczególnym 
franczyzobiorcom prawo do znaku 
towarowego oraz nakłada prawo 
i obowiązek prowadzenia działalności 
zgodnie z koncepcją franczyzodawcy. 
Ponadto, bez względu na uzyskiwaną 
wysokość obrotów franczyzobiorca 
zobowiązany jest co miesiąc 
odprowadzać franczyzodawcy 
świadczenia f inansowe za używanie 
nazwy handlowej, znaku towarowego 
lub usługowego, metod prowadzenia 
działalności gospodarczej, wiedzy 
technicznej, systemów 
postępowania i innych praw 
własności intelektualnej lub 
przemysłowej, a także do 
korzystania ze stałej pomocy 
handlowej oraz technicznej 
franczyzodawcy.

3. Włączenie się do sieci 
w systemie network marketingu 
i budowanie w tej branży własnej 
sieci dystrybucyjnej.

Jest to własna działalność gospodarcza, 
oparta na włączeniu się do sieci 
przedsiębiorstw określonego pomysłu 
i wykreowanej marki, podejmując 
ścisłą i ciągłą współpracę pomiędzy 
podmiotem określonej marki, 
a podmiotem reprezentującym tę markę 
i dążącym do wykreowania swojej 
własnej f irmy w przedsiębiorstwie 
„matce”. Dokładnie tak samo jak we 
wspomnianym systemie franczyzy. 
Przykładami w Polsce jest już ok. 200 
sieci sprzedaży, w tym usług finansowych, 
suplementów, kosmetyków czy art. 
gospodarstwa domowego. Multi lewel 
marketing, network marketing, marketing 
sieciowy, wielopoziomowy – to w naszym 
kraju najczęściej spotykane nazwy tego 
trendu gospodarczego. Bez względu 
jednak na to, jaką nazwą posługują się 
firmy działające w tym systemie, jest to 
„marketing równych szans”, ponieważ 
stwarza jednakowe możliwości i jest 
dostępny dla wszystkich.

W tym systemie 
jest jeszcze prościej 
i jeszcze pewniej – wręcz 
bezpiecznie. Do tego 

nie potrzebujemy 

nawet kapitału. Marketing sieciowy to 
zakup licencji na sprawdzony biznes. 
Istotą tego systemu jest kupienie sobie 
(za symboliczne kwoty) bezpieczeństwa 
w tworzeniu własnej f irmy. W tym 
systemie, praktycznie początkujący 
przedsiębiorca nie podejmuje żadnego 
ryzyka, bo licencja na starcie kosztuje 
zwykle bardzo niewiele. Budowanie 
własnego przedsiębiorstwa z f irmą 
o określonej marce jest proste – bo 
w przeciwieństwie do systemu franczyzy, 
każdy partner w tym biznesie może 
być zarówno licencjobiorcą, jak 
i licencjodawcą. Licencjobiorca 
(współpracownik) sam staje się 
aktywnym zawodowo i jednocześnie 
pobudza do aktywności innych, dając 
im pracę i możliwości budowania 
ich własnych f irm. Jednocześnie taki 
system pracy jest skutecznym sposobem 
na bezpośrednie docieranie do 
konsumenta z produktami i informacją, 
bez ponoszenia kosztów reklamy, 
magazynowania, zatrudnienia, itp. 
Tym samym, produkty nie tracąc na 
jakości, mogą być oferowane klientom 
po znacznie niższych cenach, niż 
w sprzedaży tradycyjnej. To wszystko 
daje możliwości generowania dużych 
obrotów, a co za tym idzie, także 
dochodów.

System jest otwarty dla tych wszystkich, 
którzy chcą tyko dorobić sobie do pensji, 
jak i dla tych, którzy chcą zadbać o swoją 
zawodową czy finansową niezależność. 
W tym systemie pracy, możliwości 
ogranicza jedynie 
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wyobraźnia. Takie rozwiązanie pozwala 
duplikować system absolutnie bez 
żadnych ograniczeń. Zarówno produkty, 
jak i organizacja systemu ma w większości 
przypadków ponadnarodowy wymiar. 
System umożliwia budowanie swojej 
własnej sieci dystrybucji bez żadnych 
ograniczeń terytorialnych. Nowoczesne 
firmy tego typu dysponują już własnymi 
systemami operacyjnymi, działającymi 
poprzez internet. Aplikacja do systemu 
jest prosta, co powoduje, że bez ruszania 
się z własnego miejsca zamieszkania 
można zarządzać swoją firmą z każdego 
miejsca na świecie.

Prosperująca gałąź 
przemysłu
Z pełną odpowiedzialnością możemy 
powiedzieć, że ten funkcjonujący w świecie 
już od ponad 50 lat trend gospodarczy 
jest dostępny dla wszystkich. Stwarza 
ogromne możliwości i jest szansą przede 
wszystkim dla ludzi otwartych na rozwój, 
chcących budować swoją stabilizację 
zawodową. Jest doskonałym narzędziem 
do realizacji swoich życiowych celów. 
Ten system biznesu sprawia, że można 
pracować na własny rachunek nie 
posiadając tych wszystkich zależności 
warunkujących prowadzenie działalności 
gospodarczej, przygotowania ani 
elementów ryzyka, jakie są potrzebne 
w systemach tradycyjnych. Know-how 
marketingu sieciowego oraz pomoc 
partnerów wprowadzających do biznesu, 
pozwala każdemu systematycznie 
rozwijać swoje umiejętności i krok po 
kroku poznawać zadania wynikające 
z obowiązków na poszczególnych 
szczeblach kariery. Partnerstwo, zaufanie, 
wiarygodność, praca zespołowa, to 
nieodłączne atrybuty network marketingu.

Ten nowoczesny trend gospodarczy 
jest w krajach Azji i Ameryki Północnej 
standardowym rozwiązaniem 
ekonomicznym, cenionym i wspieranym 
przez rządy, także jako element 
walki z bezrobociem. W Europie 
poważnie zainteresowano się network 
marketingiem dopiero po 2000 roku, 
głównie w krajach niemieckojęzycznych 
– Szwajcarii, Austrii i Niemczech. Za 
sprawą książki Burkea Hedgesa pod 
oryginalnym tytułem YOU.INC („Akcja 
JA” ), niemiecki rząd w roku 2002 
uznał marketing sieciowy jako istotny 

potencjał gospodarczy i zatwierdził 
projekt o tej samej nazwie. Program 
otrzymał pomoc f inansową państwa 
oraz duże wsparcie w postaci ulg 
podatkowych. W maju 2005 roku 
podjęto kolejną akcję promującą 100 
tys. miejsc pracy w MLM. Network 
marketing, jako dobrze prosperująca 
gałąź przemysłu o bilionowych 
obrotach w krajach Azji i Ameryki 
Północnej wygenerował najwięcej 
milionerów. To są oczywiste fakty, 
których żaden rozsądny człowiek nie 
jest w stanie podważyć.

Dlaczego więc tak ogromne 
możliwości, z takim trudem przebijają się 
do świadomości Polaków? Dlaczego tak 
oczywiste rozwiązanie, odpowiadające 
na dzisiejsze wymagania rynku pracy, nie 
jest w sposób powszechny wykorzystane 
do budowania niezależności zawodowej, 
także wśród Polaków? Dlaczego 
konieczność zadbania o stałe dochody 
poprzez zmianę modelu pracy nie jest 
wystarczająco dostrzegana w tym właśnie 
trendzie gospodarczym? Pytań jest 
więcej. Problem pozostaje.

Z kim pracować, na czym 
zarabiać, z jaką firmą się 
związać?
Wprawdzie zbyt wolno, ale jednak 
z roku na rok zaczynamy doceniać 
możliwości, jakie daje MLM. Przemiany 
świadomościowe to praca na wiele 
pokoleń. Póki co, warto wiedzieć, że 
licencja na sprawdzony biznes w tym 
systemie jest dostępna dla każdego, kto 
tylko chce dokonać zmian w swoim życiu. 
Każdy, kto jest otwarty na dokonujące 
się transformacje, kto chce się rozwijać 
i uczyć, znajdzie w network marketingu 
miejsce dla siebie. Marketing sieciowy to 
biznes naprawdę prosty, ale na pewno 
nie łatwy. Pierwszą trudnością jest 
rozpoznanie możliwości. Umiejętność 
rozdzielenia „ziarna od plew” wymaga 
wiedzy oraz dużego doświadczenia. 
Najlepiej zdać się na fachowców. 
Marketing sieciowy to biznes na lata. 
Celem jest budowanie niezależności 
zawodowej, a w dalszej konsekwencji 
dążenie do niezależności f inansowej. 
Najważniejszym więc będzie podjęcie 
odpowiedzialnej decyzji: Z KIM, NA 
CZYM i W JAKIEJ FIRMIE będziemy 
budować swoją stabilizację.

Oto kilka osobistych wskazówek, które 
warto wziąć pod rozwagę:
Z kim pracować – poszukaj mentora – 
praktyka;
Na czym zarabiać – identyfikuj się 
z produktem, sprawdź go, korzystaj 
z niego i polecaj innym dopiero wtedy, 
kiedy sam będziesz z niego w pełni 
zadowolony;

Z jaką firmą się związać – rozpoznaj 
markę, sprawdź możliwości f irmy 
poprzez:
• Środki własności, formę własności, 

uwarunkowania prawne w danym 
kraju;

• Wizję, f ilozofię, strategię, perspektywy 
rozwoju, realne prognozy, możliwości 
ekspansji, itp.;

• System kariery (skuteczny plan 
marketingowy) – droga od ciężkiej 
pracy do stylu życia;

• Prowizje aktywne i pasywne – droga 
od zarobku, poprzez niezależność 
zawodową do finansowej wolności;

• Możliwości rozwoju – proces 
edukacyjny od osoby do osobowości;

• Możliwości terytorialne 
– organizowanie własnej sieci 
dystrybucji i budowanie portfela 
klientów, poczynając od znajomych, 
po całą Polskę, Europę, świat...

• Możliwości dziedziczenia sieci 
dystrybucji i portfela klientów – od 
pracy własnej do kolejnych pokoleń;

• Możliwość własności – poczynając od 
partnera w biznesie do możliwości 
zostania akcjonariuszem firmy.

Jeśli podejmiesz współpracę 
z liderem-mentorem o sprawdzonych 
umiejętnościach i potwierdzonych 
dokonaniach, takim, który będzie 
w stanie pokierować Twoim rozwojem 
oraz pomóc Tobie w budowaniu Twojej 
f irmy; jeśli będziesz mieć w dyspozycji 
produkty, z których sam będziesz 
zadowolony, a polecanie ich będzie 
Ci sprawiać radość; jeśli zwiążesz się 
z f irmą o potwierdzonej marce – to 
masz duże szanse, że kupienie licencji 
na sprawdzony biznes w marketingu 
sieciowym będzie licencją na sukces. 
Ale gwarancję sukcesu otrzymasz od 
samego siebie, bo gwarancja sukcesu 
to zaangażowanie, nauka, wytrwałość, 
wytrwałość i jeszcze raz wytrwałość. 

magazyn myśliszoł
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M
ichael Strachowitz urodził 
się w 1951 roku w Niemczech. 
Od 34 lat jest żonaty, 
ma dorosłą córkę. Ukończył 

studia prawnicze. Po zakończeniu szkoły 
kilka lat pracował w branży tekstylnej, 
a później w reklamie i marketingu. 
W marketingu sieciowym działa od roku 
1977. W ciągu 5 lat osiągnął najwyższą 
pozycję (crown ambasador) w jednej 
z największych na świecie firm MLM. 
Stworzył organizację ponad 20 tys. 
partnerów. 20 lat temu postanowił 
pracować jako doradca firm (consulter), 
trener oraz szkoleniowiec dla całej branży 
sprzedaży bezpośredniej i marketingu 
sieciowego.

NETWORK magazyn: Na czym 
dokładnie polega pana praca?
Michael Strachowitz: Około 80% 
czasu poświęcam na prowadzenie 
szkoleń, seminariów i wykładów 
na terenie Niemiec, ale także w 15 
innych krajach Europy, gdzie jestem 
zapraszany. Pozostałe 20% mojego 
czasu angażuję w doradztwo na rzecz 
znanych i cenionych w świecie różnych 
firm i organizacji. Udzielam się również 
pomagając wystartować zupełnie 

Kto się nigdy nie 
podda, osiągnie 
wszystko!

Od kilkunastu lat specjaliści branży DS/MLM 

zgodnie twierdzą, że w zakresie coachingu jest 

dwóch facetów, którzy znajdują się na samym 

szczycie światowej listy trenerów. Jednym 

z nich jest Edward Ludbrook z Nowej Zelandii 

– urodzony mówca i mistrz od strategii, a drugi 

to nie kto inny, jak Michael Strachowitz z Niemiec, 

uczący technik sprzedaży. Ludbrooka już Państwo 

znacie. Teraz czas na Strachowitza.

MACIEJ MACIEJEWSKI  WALDEMAR ROTH

Rozmowa z Michaelem Strachowitzem – jednym  

z najlepszych na świecie szkoleniowców z zakresu 

sprzedaży w MLM.

na widelcu
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nowym i młodym przedsiębiorstwom, 
które chcą osiągnąć sukces w sprzedaży 
bezpośredniej czy multi level marketingu.

Nm: Dlaczego, według pana, branża 
sprzedaży bezpośredniej i network 
marketingu zasługuje na szacunek?
MS: Według mnie MLM jest najbardziej 
demokratyczną formą prowadzenia 
biznesu. W tej branży nie ważne jest, czym 
dana osoba zajmowała się w przeszłości. 
Nie odgrywa żadnej roli to, czym człowiek 
trudnił się zawodowo, jak też fakt, jaki 
ma zawód, czy ile ma lat.

W tym biznesie każda 
osoba, jeśli tylko chce, 
może osiągnąć sukces 
i zrealizować swoje marzenia. 
Nie ma znaczenia czy jesteś 
kobietą, mężczyzną, czy masz 
20, a może 90 lat, czy jesteś 
zamożny lub też biedny…

Jedyne co się naprawdę liczy, 
to osobiste zaangażowanie, odrobina 
odwagi, ponadprzeciętna pracowitość, 
wytrwałość oraz zdecydowanie. Ten, 
kto posiada te cechy, musi osiągnąć 
sukces, ponieważ w żadnej innej branży 
poza MLM nie panuje tzw. prawo kwoty 
(częstotliwości). Kto nie zaprzestanie 
ustalać terminów spotkań, prowadzić 
rozmów rekrutacyjnych i organizować 
prezentacji biznesu, ten musi prędzej 
czy później dotrzeć na szczyt. MLM jest 
szansą dla każdego i dlatego tak dobrze 
pasuje do naszych czasów.

Nm: Jak obecnie wygląda sytuacja 
marketingu sieciowego w Niemczech?
MS: Dziś można powiedzieć, iż ten biznes 
dojrzał. MLM w Niemczech nie jest już 
branżą egzotyczną, a stał się trwałą 
częścią gospodarki i nie można wyobrazić 
sobie wszystkich zachodzących na rynku 
procesów gospodarczych bez jego 
udziału. Setki tysięcy ludzi działa lub 
działało już w pełnym zakresie lub choćby 
dodatkowo współpracując z firmą 
marketingu sieciowego. Liczba firm 
network marketingowych rośnie z roku 
na rok. Jeśli dziś ktoś chciałby rozpocząć 
współpracę z jakąś firmą w tej branży, 
ma do dyspozycji dziesiątki naprawdę 
dobrych przedsiębiorstw. Dzięki temu 
biznes ten cechuje się wysokim poziomem 
konkurencyjności.

Wprawdzie branża rozwija 
się systematycznie, jednak większość firm 
– dzieje się tak na pewno także w Polsce 
– walczy o tych samych ludzi, których 
chce pozyskać do swojej organizacji. 
To jest proces skomplikowany pod 
względem etycznym. Dzisiaj, jak nigdy 
dotąd, bardzo widocznie zauważa 
się przejścia pojedynczych partnerów 
oraz całych grup, które opuszczają 
jedną organizację i zamieniają na inną. 
To przynosi każdorazowo na rynku 
niepokój. Pomimo tego, szanse, by 
w tej branży do czegoś dojść są większe 
niż kiedykolwiek. Jest to podyktowane 
bardzo niepewną sytuacją na rynku 
pracy. Obecnie w Niemczech bardziej 
niż w przeszłości coraz więcej ludzi 
zastanawia się nad tym, by poprzez MLM 
otworzyć własny biznes i usamodzielnić 
się.

Nm: Co według pana należy zrobić i jak 
postępować, by odnieść sukces w MLM?
MS: Marketing sieciowy jest 
prawdopodobnie najłatwiejszym 
biznesem na świecie. W zasadzie należy 
spełnić trzy podstawowe zadania, by w tej 
branży odnieść sukces: należy znaleźć 
klientów i związać ich ze sobą, pozyskać 
partnerów i utrzymać ich przy sobie, 
a nowym partnerom pomóc wypełnić 
dwa powyższe punkty. W praktyce 
przekłada się to na następujące zadania:

Utworzenie listy nazwisk 
(każdy człowiek zna 
przeciętnie od 300 do 800 
osób), telefonowanie, by 
zaprosić ludzi z listy 
nazwisk na rozmowy 
rekrutacyjne, prezentacje 
swojego biznesu 
i produktów, przeprowadzanie 
rozmów i prezentacji, 
wprowadzenie nowych 
partnerów w ich biznes 
oraz organizowanie szkoleń.

W tym biznesie, każdy nowy partner 
posiada z reguły osobę wprowadzającą, 
czyli sponsora oraz linie nadrzędne, 
które od samego początku wspólnie 
z nim idą powyżej, odpowiednio 
wyszczególnionymi krokami. Tą drogą, 
każdy nowy partner uczy się w trakcie 
rozwoju własnego biznesu zasad jego 
działania. Wszystko inne to wyłącznie 

sprawa odpowiedniej ilości powtórzeń. 
Kto regularnie telefonuje, otrzymuje dużo 
terminów spotkań. Kto ma dużo spotkań, 
może często przedstawiać swój biznes 
i produkty. Kto robi to odpowiednio 
wiele razy, znajdzie wystarczająco dużo 
klientów i partnerów, co z drugiej 
strony pozwoli mu zdobywać poziom 
za poziomem na drabinie swojej kariery.

Oczywiście możemy rozmawiać 
na temat częstotliwości. W tym 
względzie występują różnice pomiędzy 
poszczególnymi partnerami. Dla jednego 
wystarczającym będzie zatelefonowanie 
do czterech osób, aby uzyskać jeden 
termin spotkania. Inny partner musi 
w tym celu zadzwonić do siedmiu osób. 
Jeden musi przedstawić swój biznes 
trzem osobom, by uzyskać jednego 
współpracownika, a kto inny będzie 
musiał przeprowadzić pięć prezentacji, 
by uzyskać ten sam wynik. Wobec 
powyższego, jeden menedżer dotrze 
szybciej do celu niż inny. Cel osiągnie 
jednak każdy, kto się nie podda. 
Podsumowując:

Jeśli jest jakikolwiek 
wspólny mianownik 
cechujący sukces, 
który o wszystkim 
decyduje, to jest nim 
wytrwałość. 
Kto się nigdy nie podda, 
osiągnie wszystko!

Nm: Jakie cechy musi posiadać partner 
rozpoczynający działalność w MLM?
MS: Sukces w MLM osiąga się wyłącznie 
wspólnie. Tajemnica sukcesu oraz samej 
idei biznesu w marketingu sieciowym 
leży w podziale pracy pomiędzy danym 
przedsiębiorstwem a jego partnerami 
dystrybucyjnymi. Przedsiębiorstwo 
przejmuje z zasady wszystkie te 
zadania, które są kosztowne, bądź 
wymagają dużego poziomu wiedzy 
fachowej: produkcja, zakup surowców 
i magazynowanie, rozwój produktów, 
logistyka, rozliczanie prowizji i premii, 
ekonomia i f inanse oraz sprawy prawne. 
Partnerzy dystrybucyjni mogą się wtedy 
skoncentrować na trzech centralnych 
zadaniach jakie mają do wykonania: 
pozyskanie klientów, nowych partnerów, 
wprowadzenie i szkolenia. W wyniku 
takiej specjalizacji obu stron biznes 
MLM uzyskuje ogromną dynamikę. 

magazyn na widelcu
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Network marketing funkcjonuje najlepiej 
wtedy, gdy każda ze stron troszczy 
się o swoje pierwotne zadania i nie 
miesza się w zakres drugiej strony. 
Dlatego też, każdy nowy partner 
powinien posiadać następujące cechy: 
ducha przedsiębiorczości, gotowość 
do odpowiedzialności za siebie, 
wyrozumienie i respekt dla swojego 
przedsiębiorstwa oraz menedżerów, 
z którymi współpracuje.

Nm: Jakich argumentów należy użyć, by 
przekonać ludzi z tradycyjnego biznesu 
do działania w branży MLM?
MS: W tym względzie istnieje cały 
szereg korzyści, które dla ludzi biznesu 
są szczególnie kuszące. Po pierwsze 
– niskie inwestycje. Większość firm 
MLM umożliwia rozpoczęcie współpracy 
po bardzo niskich kosztach. Za cenę 
dobrej kolacji lub garnituru męskiego 
możemy rozpocząć biznes, który daje 
człowiekowi szansę na doprowadzenie 
go do zamożności. W tradycyjnym 
biznesie otwarcie handlu detalicznego 
może kosztować więcej niż 100 tys. 
euro. To samo dotyczy otwarcia salonu 
samochodowego, hotelu czy firmy 
budowy maszyn.

Po drugie – brak stałych kosztów. 
W MLM mamy jedynie koszty bieżące. 
Podczas, gdy w tradycyjnym biznesie 
występują koszty stałe, comiesięczne, 
np. takie jak czynsz za wynajem 
biura, koszty personelu, leasingu, 
ubezpieczenia, odsetki bez względu 
na to czy biznes przynosi obroty, 
czy też nie… W branży MLM koszty 
występują wyłącznie wtedy, gdy partner 
jest faktycznie aktywny. Ale i wtedy 
koszty te są przejrzyste, np.: koszty 
podróży i paliwa, koszty telefoniczne 
oraz, od czasu do czasu, koszty 
reprezentacyjne. Kto w MLM nic nie 
robi, nie zarabia wprawdzie pieniędzy, 
ale także nie ponosi strat.

Po trzecie – brak ograniczeń 
regionalnych. W biznesie tradycyjnym 
wybór lokalizacji może decydować 
o sukcesie, bądź porażce przedsięwzięcia. 
Kto ulokuje swój handel detaliczny 
w niewłaściwym miejscu zdany jest 
na porażkę. Kto utworzy fabrykę 
w niewłaściwym miejscu, gdzie trudno 
znaleźć odpowiednich fachowców, 
także poniesie porażkę. W branży MLM 
lokalizacja nie odgrywa żadnej roli.

Kto posiada telefon, łącze 
internetowe i samochód może 
zbudować swój biznes wszędzie, 
w każdym miejscu świata.

Jak bardzo atrakcyjne są powyższe 
argumenty świadczy fakt, że coraz 
więcej przedsiębiorców prowadzących 

biznes tradycyjny, przechodzi 
do marketingu sieciowego, a niejeden 
rezygnuje po pewnym czasie ze swojego 
wcześniejszego biznesu, by mieć 
więcej czasu dla pełnoetatowej pracy 
w networku.

Nm: Dziękujemy za rozmowę.  

na widelcu
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GRUPA MLM
Nowa era network 
marketingu 

Internet zmienił  świat nieodwracalnie. To 

społeczna rewolucja. Mały krok techniki zrobiony 

kilkadziesiąt lat temu, okazał się milowym krokiem 

w dziejach ludzkości. Dzięki internetowi ludzie 

na całym świecie nieodwracalnie zmienili styl 

życia i pracy. Inaczej korzystamy z rozrywki, 

porzekazu wiedzy i informacji, inaczej sprzedajemy 

i kupujemy, nawiązujemy i utrzymujemy kontakty. 

Specjaliści różnych zawodów i branż zmieniają 

systemy działania. Również w DS/MLM.
MAREK WYRZYCHOWSKI

W 
sprzedaży bezpośredniej 
i marketingu sieciowym 
zawsze najważniejszym 
czynnikiem był bezpośredni 

kontakt międzyludzki. Jednak niedawno 
pojawiła się nowa koncepcja pracy 
w tym segmencie. Globalna pajęczyna 
umożliwiła sprzedawcom działania 
skomasowane i globalne, bez wysokich 
nakładów finansowych i straty czasu. 
W efekcie wytworzyły się nowe pojęcia 
związane z network marketingiem. Już 
mówi się o „internet network marketingu” 
czy „access marketingu”. Tak. Weterani 
MLM oburzają się na samą myśl o tego 
typu nowatorstwie. Ale choćbyśmy 
byli niewiadomo jak zatwardziałym, 
konserwatywnym betonem, to nie 
uciekniemy od zmian. Albo się tego 
nauczymy, albo zostaniemy w tyle.

Generacja Y nadchodzi!
Aby robić network marketing 
poprzez sieć inteligentnie i wydajnie, 
potrzebne są odpowiednie narzędzia 

i wiedza. Strony personalizowane, 
blogi, mikroblogi, komunikatory, 
portale społecznościowe... Wśród 
tych ostatnich wyróżniają się dzisiaj 
Goldenline, Biznes.net, Profeo, 
Facebook czy MySpace. Można z nich 
korzystać i budować dzięki nim swój 
wizerunek i markę. Nie mamy natomiast 
w sieci profesjonalnego miejsca, które 
skupiałoby społeczność sprzedawców 
bezpośrednich i networkerów. A przecież 
taki portal mógłby świetnie nadawać 
się zarówno do pracy, jak i informowania 
społeczeństwa o branży i możliwościach 
biznesowych, jakie daje ten segment 
w dzisiejszej dobie. Moment, moment. 
Od czego jest „Network Magazyn”?

Ale o co chodzi?
– Takie specjalne miejsce dla branży MLM 
w internecie marzyło mi się od kilku 
lat – mówi Maciej Maciejewski, twórca 
i redaktor naczelny „Network Magazynu”. 
Albowiem zgodnie z mottem Petera 
Drucker’a: „W biznesie, jak w życiu, 
pewna jest tylko zmiana” – trzeba iść 
do przodu.

Dzięki temu, że poznałem inicjatorów 
portalu Suportio, połączyliśmy siły i teraz 
powstaje cudo, jakiego nikt dla network 

marketingu na świecie jeszcze nie zrobił. 
Powstają profesjonalnie serwisy o nazwie 
Grupa MLM.

   – W definiowaniu funkcjonalności 
portalu Suportio bardzo pomogli nam 
sami liderzy – stwierdził Grzegorz Iwacz, 
dyrektor techniczny w Grupie MLM. 
– Podzielili się z nami problemami, 
jakie napotykają w codziennej pracy, 
wskazując tym samym, w jaki sposób 
możemy im pomóc. Tak więc Suportio 
stara się rozwiązać problem komunikacji 
w strukturach, pomaga w budowaniu 
wizerunku menedżerów w sieci 
i co równie ważne, skupia społeczność, 
pozwalając na swobodną dyskusję 
i wymianę poglądów. Z drugiej strony, 
Suportio to stosunkowo młody portal 
i mamy świadomość, że nie jest jeszcze 
w pełni dostosowany do potrzeb 
naszych użytkowników. Jednak dzięki 
najnowszym technologiom, jakie 
użyliśmy do jego budowy, jesteśmy 
w stanie szybko i sprawnie reagować 
na wszelkie sugestie. Przygotowaliśmy 
również całkiem nową stronę „Network 
Magazynu”, która zaskoczyła wiele osób. 
Funkcje społecznościowe przejął portal 
Suportio, sklep jest odrębnym serwisem, 
a sam „Network Magazyn” przerodził 
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się w rasowy serwis informacyjny. 
Przejrzysty interfejs ułatwia użytkownikom 
szybki i łatwy przegląd informacji 
przygotowanych przez redakcję. Ponadto, 
ważnym elementem Grupy MLM jest 
Vidnet – platforma konferencyjna, 
dzięki której każdy menedżer będzie 
mógł prowadzić wideokonferencję 
nawet dla kilkuset osób! To jest grupa 
zintegrowanych serwisów.

  – Suportio jest codziennym miejscem 
pracy każdego nowoczesnego menedżera 
DS/MLM – dodał Mieczysław Brzezicki, 
prezes Grupy MLM. – To nowoczesny 
portal społecznościowy, zawierający 
narzędzia i nowatorskie rozwiązania 
komunikacyjne, tak potrzebne 
wszystkim pracującym w tym segmencie. 
Użytkownicy mają do dyspozycji m.in. 
zintegrowany kalendarz, personalizowane 
strony internetowe z blogami 
i autoresponderami, kącik wiedzy, 
aktualności, fora i wiele innych rozwiązań, 
które zdecydowanie poprawiają 
komunikację wewnątrz struktur 
i umożliwiają wypromowanie siebie oraz 
własnej oferty w internecie w sposób 
absolutnie niezależny. Portal jest żywym 
organizmem i będzie się zmieniał zarówno 
pod względem funkcjonalności, jak 
i ilości świadomych użytkowników. Grupa 
MLM jest niezależna, opiniotwórcza 
i bardzo potrzebna w kształtowaniu 
wizerunku czy spełniania funkcji 
nadzorczych, a nawet arbitrażowych. 
„NM” to przede wszystkim merytoryka, 
a Suportio to nowoczesna technologia 
w sieci – razem stanowimy kompleksowe 
rozwiązanie dla tego rynku.

Mogę zapewnić, że rozwój 
Grupy MLM będzie bardzo 
dynamiczny.
Naszych użytkowników 
zaskoczymy wiele razy.

  – Każdy networker powinien 
budować biznes MLM w oparciu 
o internet, ponieważ nie ma przed tym 
ucieczki – stwierdził Michał Świderski, 
dyrektor zarządzający w Grupie MLM. 
– Jest takie powiedzenie: „Nie ma Cię 
w Google – nie istniejesz”. Internet staje 
się miejscem pracy, miejscem z wielkim 
potencjałem na budowę swojego 
biznesu, ale i na kreowanie swojego 
wizerunku. Internet rzuca nam świat 
do stóp. Tu nie ma granic. Możemy robić 

biznes w każdym miejscu na globie. Wraz 
z tak zwaną Generacją Y, która traktuje 
komputer, internet i wszelkie nowinki 
technologiczne jak chleb powszedni, 
świat przeniesie się do tej internetowej 
rzeczywistości, a branża MLM musi 
tam być już teraz, aby tego potencjału 
nie przegapić. Grupa MLM jest według 
mnie swoistym mostem łączącym świat 
realny ze światem wirtualnym. To spirala 
równowagi pomiędzy technologią, 
wiedzą, nauką oraz społecznością 
sprzedaży bezpośredniej. To „grupa 
wsparcia”, płynnego wejścia i pełnego, 
profesjonalnego zaistnienia w nowej 
rzeczywistości. Jest wyjściem naprzeciw 
dynamicznie rozwijającemu się rynkowi, 
a niebawem będzie jedynym miejscem 
zrzeszającym wszystkich ludzi DS/
MLM w Polsce, jak i na świecie. Branża 
ta potrzebowała nowoczesnych 
systemów wspomagających organizację 
pracy i usprawnienie dotarcia 
do szerokiej gamy klientów, poprzez 
zastosowanie zintegrowanych rozwiązań 
internetowych, jaki i najnowszych 
zdobyczy techniki cyfrowej. GRUPA 
MLM to inicjatywy wchodzące w jej 
skład: wiedza to „Network Magazyn”, 
„Klub Top Liderów MLM” oraz Lider 
Sklep, a technologia to Vidnet i Suportio 
– tłumaczy Świderski.

Kształcic, kształcić, 
kształcić…
W ten sposób GRUPA MLM posiada 
nowatorskie technologie, które do tej 
pory były trudne do zdobycia lub bardzo 
drogie w zakupie, a są potrzebne 
w codziennej pracy menedżerów branży 
DS/MLM – współdzielony kalendarz, 
ogłoszenia dla struktur sprzedażowych, 
graficzne przedstawienie struktur 
współpracowników, prywatne strony 
wraz z blogami i mikroblogami oraz 
profilem użytkownika, prezentacje 
multimedialne, fora zamknięte i otwarte, 
wideokonferencje (pokoje konferencyjne).

 Zapytany o szczegóły dotyczące 
planów rozwoju grupy, Michał Świderski 
dodał: – Na początku chcemy kształcić, 
kształcić i jeszcze raz kształcić liderów 
MLM w skutecznym wykorzystaniu 
narzędzi internetowych, jakie oferuje 
Grupa MLM. Następnie będziemy 
dodawać nowe, ciekawe i użyteczne 
funkcjonalności, zwiększające 
atrakcyjność naszych serwisów. W ten 

sposób, w przeciągu roku zwiększymy 
ilość użytkowników naszych portali 
do ponad 100 tys. i jako unikatowy serwis 
dla branży MLM zaczniemy światową  
ekspansję terytorialną, rozpoczynając 
od krajów angielskojęzycznych. 
Teraz networkerzy będą mieli dostęp 
do najnowszych technologii, szkoleń 
oraz praktycznej wiedzy na światowym 
poziomie. W jednym miejscu 
i za dotknięciem jednego klawisza 
komputera.

Grupa MLM to pociąg 
odjeżdżający z peronu 
w kierunku „nowe technologie”, 
którego przegapić nie wolno!

Ponad połowa Polaków korzysta już 
z internetu. Oznacza to, że w Polsce 
jest obecnie ok. 17 mln internautów 
w wieku 15-75 lat. Ponad 80% z nich 
wchodzi do sieci kilka razy w tygodniu 
lub codziennie. W domu z internetu 
korzysta już połowa ankietowanych, 
niemal co trzecia osoba korzysta z niego 
również w pracy, szkole lub na uczelni 
(28%), a 13% w innych miejscach, takich 
jak kawiarenki, u znajomych, rodziny itp. 
Bardzo szybko rośnie liczba komputerów 
podłączonych do sieci, szczególnie 
laptopów. Prawie 70% ankietowanych 
używa internetu do wyszukiwania 
informacji potrzebnych do pracy 
(źródło: Instytutu GfK Polonia). 
Według najnowszego badania serwisu 
Marketingcharts.com, w sumie liczba 
internautów korzystających z blogosfery 
i społeczności na świecie jest większa niż 
korzystających z poczty email. Według 
analiz opublikowanych w raporcie 
„Global Faces and Networked Places”, 
liczba użytkowników społeczności rosła 
ostatnio trzy razy szybciej niż liczba osób 
korzystających z sieci. Co ciekawe, duży 
udział w ruchu w web 2.0 mają ludzie 
wcale nie najmłodsi (35-49 latkowie). 
Największy wzrost uczestnictwa 
w serwisach społecznościowych 
odnotowano w Niemczech. Aktywność 
w serwisach społecznościowych 
i w blogosferze stała się zatem jednym 
z fundamentów działalności online 
w każdym biznesie. Ta wzrastająca rola 
społeczności to z jednej strony sygnał 
dla menedżerów, a z drugiej – wirtualna 
przestrzeń realnej działalności związanej 
z komunikowaniem biznesu. 
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Chcesz budować swój wizerunek, markę i biznes z takim narzędziem? 

Zgłoś się do swojej firmy!!!

Chcesz mieć pełną, 100 stronicową wersję 
Almanachu Marketingu Sieciowego?

Zapytaj o niego w Twojej firmie!

Almanach nie będzie dostępny w regularnej 
sprzedaży. Możesz go zamówić TYLKO 
w swojej firmie.

Almanach Marketingu Sieciowego to kom-
pendium wiedzy niezbędnej dla każdego 
menedżera marketingu sieciowego, narzędzie, 
które pozwoli Ci rozwinąć skrzydła! 
Almanach MLM to wydrukowane na kre-
dowym papierze wydanie specjalne Network 
Magazynu, zawierające najlepsze, najbardziej 
wartościowe teksty z 6 lat.

Chcesz wiedzieć więcej? Zgłoś się do swojej 
firmy. Almanachu Marketingu Sieciowego 
nie można kupić w żadnym sklepie. 
Zamówisz go tylko w swojej firmie!

Almanach Marketingu Sieciowego to kom-
pendium wiedzy, niezbędne dla menedżerów 
MLM, którzy chcą budować swój biznes 
w oparciu o fakty i wiedzę.

magazyn

almanach
marketingu sieciowego



RUSZA DRUGA EDYCJA KONKURSU DLA SPRZEDAWCÓW:
Polish National Sales Awards - Profesjonalny Sprzedawca Roku 2009

NOWA KATEGORIA: 
MENEDŻER BRANŻY MLM. 

NOWE WYZWANIA. 
PODEJMIJ JE JUŻ DZIŚ!

ZGŁOSZENIA: 2.01.2010–30.04.2010
WWW.PNSA.PL

 www.pnsa.pl

Od 2 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2010 przyjmujemy zg oszenia kandydatów. W konkursie w ramach 12 kategorii mog  wzi
udzia  wszyscy pracownicy dzia ów zwi zanych ze sprzeda , niezale nie od sta u pracy, bran y i wielko ci  rmy.

nadajemy smak sprzedaży
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