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 بنام وجودی که در فهم نگنجد ، وجودی که وسعت دهنده هست و البته داناست !!!

 درود بر شما

 بله منم به این درک رسیده ام که نتورک بدرد نمیخوره

مردم به این نتیجه رسیده اند که نتورک و بازاریابی شبکه ای بدرد دراین مقاله می خواهم در مورد مسائلی صحبت کنیم که 

 نمی خورد و کارساز نیست ؛ اما واقعا چرا چنین مسئله ای هست؟ 

زمانیکه وقتی به کشورهای پیشرفته ی دنیا نگاهی می اندازیم ، متوجه می شویم که میلیونرهای زیادی از طریق نتورک 

وان نتیجه گرفت که آنها راه و رسم درست استفاده کردن از فرصت پیش رویشان را پیداکرده مارکتینگ وجود دارد ؛ آیا نمی ت

 اند و نسبت به آن پیش رفته اند؟

 پس با همین مضمون اجازه بدهید باز به جمله ی اولمان برگردیم : بله نتورک بدرد نمیخورد چون :

 بیار و سریع خرید بکن چون وقتی نتورک به ما معرفی شد ، گفتند که برو پول بردار

 چون وقتی نتورک به ما معرفی شد ، گفتند اگه پول نداری برو قرض کن و این آخرین قرض توست

 چون وقتی نتورک به ما معرفی شد ، گفتند تو مگه غیرت نداری ؟ تو تا کی میخای دستت توی جیب پدرت باشه؟

 ارو بیار اینجا ماهمه کار میکنیم و سازمانتو میسازیم.چون وقتی نتورک به ما معرفی شد ، گفتند برو یواشکی آدمه

 چون وقتی نتورک به ما معرفی شد ، گفتند برو بفروش دیگه ، هرماه باید اینقد خرید بزنی و بزاری توی خونت

 چجوری بفروشیم البته بلدنبودندگفتند نــچون وقتی نتورک به ما معرفی شد ، 

 ـگفتند چجوری پیگیری کنیم که اطرافیانمون از ما نرنجن البته بلد نبودندچون وقتی نتورک به ما معرفی شد ، نـ

چون وقتی نتورک به ما معرفی شد ، نــگفتند چجوری باورهای درستی نسبت به پول و خوشبختی برای خودمان بسیازیم البته 

 بلد نبودند

نفر نبودم  3یکه تاحاال من درجمع بیشتر از چون وقتی نتورک به ما معرفی شد ، نــگفتند چجوری در جمع صحبت کنیم وقت

 البته بلد نبودند

چون وقتی نتورک به ما معرفی شد ، نــگفتند چجوری میشه برنامه ریزی کرد تا بتوانیم کار اولمان را داشته باشیم و اینکارو 

 هم بعنوان کار نیمه وقت شروع کنیم البته بلد نبودند

چون وقتی نتورک به ما معرفی شد ، نــگفتند نگفتند نگفتند و البته بلد هم نبودند و البته که حق هم دارند چون سیستم 

 آموزشی حرفه ای وجود نداشت !

 اکنون زمانی رسیده که باید از یه سری کارها دست برداریم همچون:

 برو سریع بفروش                               بیا خرید اولیه بزن

 اتو فقط بیار دفتر و سه چهارنفری دوره اش میکنیم برو دوست                                 برو ثبتشون بزن
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 قول استادی آدمها دودسته هستند :اما خب ، اجازه بدهید که مطلبی را عرض کنم که ب

 دالیلی برای شدن کارها هستند دسته اول آنهاییکه بدنبال

 و دسته دوم آنهاییکه بدنبال دالیلی برای نشدن کارها هستند...

 

دوست من اگر فکرمیکنی که کار نتورک شدنی نیس و دنبال دالیلی هستی که این مطلب را ثابت کنی ؛ این را بدان که من 

 و گفته های قبلی بسنده کنی!!! تیکسری باورهای درکنار هستم و مخالفت نمی کنم ؛ چراکه تصمیم گرفتی نپذیری و به

یران نیز ا اما اگر آدمی باشی که بدنبال راه حلی باشی میتونم بهت این نوید رو بدم که چندوقتی هست که نتورک مارکتینگ

مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی به فصل جدیدی رسیده و فرهنگ سازی شده ؛ حاال تو می تونی دوتاپایت را محکم روی 

 زمین بذاری و مطمئن تجارتتو بسازی...

 

 دوست عزیز من !

رای شخص دیگری کارمیکنیم تا بتوانیم امرومعاش همانطور که خودتم می دانی اکثریت ما آدمها کارمند یا کارگر هستیم و ب

 .درصد هست شاید باور نکنی ، اما واقعا همین طور هست80-70کنیم ، اگر بگویم منظور از اکثریت ما آدمها نزدیک به 

رسن بشویم د و اگر بخواهیم همین روند کارمند و حقوق بگیری را ادامه بدهیم ؛ مسلما ماهها و سالها میگذرد تااینکه بازنشسته

 سالگی ! البته اگر حقوق بازنشستگی کفاف زندگی مارا ندهد میبایست باز بریم سرکار ...00-00

درنتیجه اگر شما نیز مثل ما تصمیم گرفتی که یه از این چرخه زندگی بیرون بیایی و قبل از بازنشستگی ، یک زندگی ایده آل 

 اریها و مشکالت بیرون بیایی ، پیشنهاد ما اینه که بما بپیوندی...برای خودت و خانواده ات درست کنی و از بند گرفت

ساعت برای شغلی زمان بگذارید که می تواند برای شما درآمد  00تا00کافیست که درکنار هر شغلی که دارید برای هفته ای 

 اضافه و یک درآمدغیرفعال بسازد...

این تجارت بی نظیر را بصورتی کارکنیم که مردم بدانند واقعا راهی برای بدست آوردن خوشبختی ، کسب  در<<<  با هم بیایید

 درآمداضافه درماه ، آسایش ، آزادی مالی و آزادی زمانی هست .

 نیاز نیست حتی خرید اولیه ای بزنی و شروع کنی و بدون سرمایه گذاری میتونی شروع کنی که نه بابابگوییم <<<  د باهمبیایی

که همه آدمها فروش بلد نیستن و دوست ندارن یادبگیرن ، پس ما بعنوان نتورکران راهی را اینو بگوییم <<<  د باهم اییبی

 یادبدهیم که مردم ترغیب به خرید محصول بشون و همین

انم را کننده فروش مستقیم باشم و چند نفر از اطرافیکه نتورک یعنی من مصرف کننده یک تولیدو بگوییم این<<<  د باهمبیایی

 آنها هم عالقمند به استفاده باشند .دعوت کنم که از این محصوالت بی نظیر که خودم استفاده کرده ام ، 

 پیروی کنیم .نتورک بدرد میخوره اگر از سیستم و اصول  <<<و بیاییم فرهنگ سازی بکنیم که 
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سالیان تجربه در این زمینه ، توانستم سیستم بازاریابی شبکه ای بسیارقدرتمندی را  خوشبختانه و خدا را هزاران بار شکر که با

 پایه ریزی کنم که هر عزیزی بخواهد به آرزوهایش برسد و یک راه مطمئن میخواهد از این سیستم استفاده کند .

آیتمی در تجارتتان میباشد ، تکنیکهای ناب فروش ، لیست نوشتن ، دعوت کردن حرفه ای ،  سیستمی که همراه شما برای هر

 پیگیری افراد و ...

 : باشد می مفید و کارساز  سازمانتان و شما برای  بارونی زندگی ای شبکه بازاریابی آموزشی سیستم

 یک یمقدمات پکیچ با نتایج بهترین دریافت و شروع برای که است شده تعبیه جامع و کامل بسیار بخش سه در آموزشی روال

  ؛  میکنید شروع ای حــــــــــــــرفــــه بصورت را تجارتتان

 ادهد آموزش گام سه در یک-مقدماتی بخش آموزشهای.   نمایید استفاده نیز دیگر دوپکیچ از راه درادامه توانید می شما البته

 .  باشد می لکانیپ و فزاینــــــــده بصورت آموزش مدل این درواقع ، شود می

 بسیاری عهمطال و تحقیق رویاهایتان و آرزوها به شما دستیابی و مشکــــل حــــل برای بارونی زندگی پشتیبانی تیم جهت ازین

 . است نموده آماده را کاربردی و العاده فوق پکیچ این و است نموده

 

 بسته آموزشی سیستم آموزشی بازایابی شبکه ای زندگی بارونی

 می باشد : دوست عزیز مطالب بعدی که در ادامه می خوانید درمورد محتویات بسته آموزشی برای شروع تجارتتان

 زمانیکــــــه تا دانیم می که همانطور ؛ آید می بعمل صحبت ذهنیشان بــــاورهای و آدمها نگــرش درمورد پکیچ دراین

 درنتیجه ، افتاد نـــــخواهد اتفاقی هیــــــچ ، نــــــــشود عــوض شرایط و پول ، ها موقعیت به نسبت ما ذهنی باورهای

 رایب راهکاری العاده فوق تکنیک سه با و دارد وجود زیادی خیلی مثالهای البته و است شده زیادی بسیار صحبتی باب دراین

 . کنید بارونی را زندگیتان ما اصطالح به و شود متحول جوانب تمام در زندگیتان که شما

 موزشآ نیز فروش ناب تــــکنیکهای یکسری البته و است شده داده توضیح مفصل شدن مشـــاوره و فروش مورد در همچنین

 یبراحت بارونی فروش گانه ســـه گام متد با اما ، ندارند ای القهع فــروش از مردم از بسیاری که نماند ناگفته ؛ شود می داده

 بصــورت نیز مـــداری مشتـــری گــام ســه مستمر فروش برای و! تخصص بدون حتی بفروشید محصول توانید می

 والتمحص خرید به عالقمند و پذیرند می را شما فروش روش این شما احتمالی مشتریان گام سه این با دارد، وجود ای حرفه کامال

 .شونـــد می شما فروش ی تجربه از استفاده بدون شما

 البته و یا حرفه بسیار متـــد یک با که نماییم یافراد اسامی لیست نوشتن به اقدام زمینه این در نسبی مهارت و فروش از پس

 براحتی دارد دوجو لیست قسمت بطن در که زیادی مثالهای با البته و بنویسیم لیست زیادی بسیار تعداد توانیم می تفکیکی

 فـرن هر برای کافی فضای بارونی کار دفترچه در که میکنیم اضافه باید البته ؛ نویسیم می لیست و لیست و لیست

 تنگذاش قرارمالقات و دعوت مورد در ، لیست نوشتن از پس ؛ دارد وجود اختصاصی کارتکسی هرشخصی برای البته و دارد وجود

 است شده بکاربرده زیادی اقدامات احتمالی همکاران با

 استفاده مورد احتمالی همکاران جذب برای ای حرفه بسیار که.  برد نام بارونی دعوت گام سه  به توان می جمله آن از که 

-مقدماتی آموزش بخش در آخر در و. است شده زیادی صحبتهای( پرزنت) معارفه جلسه مورد در دعوت از بعد و.قرارمیدهید

 کــــــه کنیم می اضافه البته. است شده داده گوناگونی  راهکارهــای و است شده صحبت مفصل پیگیری درمورد یک

 آمده زیر در میباشد قلم10 که شامل پکیچ محتوای و ابزار  از برخی...است شده آماده نیز تصویری فایل بصورت آموزشها تمام

 :است
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 :موارد زیر می باشد پکیچ سیستم آموزشی زندگی بارونی شامل 

 

 کتابچه دستورالعمل استفاده از سیستم  -0

 دفترچه کار بارونی -1

 دفترچه برنامه ریزی)سرسید نتورکی( -3

 وی دی مملو از فیلمها و کلیپهای نتورکیدو عدد دی  -4

 فرم قرارداد بازاریابی شبکه ای -0

 فرم سالمتی زندگی بارونی -0

 فرم محصوالت شرکت -7

 دی وی دی فیلم های آموزشی سیستم زندگی بارونی -8

 دی وی دی های پیش جذب -9

 بروشور محصوالت -00

 بروشور همکاری -00

 و ابزار الزمه همچون مداد،خودکار و پاکن -01
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 کتابچه سیستم آموزشی زندگی بارونی

 

اما خب در مورد سیستم آموزشی زندگی بارونی و مزایای آن بیشتر بدانیم و توضیح بدهیم که چطور این سیستم 

 می تواند برای شما کارساز و مفید باشد :

گام آموزش یک در سه -قبل از اینکه روال آموزشی را توضیح بدهم الزمست بگویم که آموزشهای بخش مقدماتی

دو آغاز میشود درواقع این -داده می شود و پس از سپری شده زمان برنامه ریزی شده آموزشهای بخش مقدماتی

 مدل آموزش بصورت فزاینده و پلکانی می باشد .

 ابتدا آموزشها با مزایای بازاریابی شبکه ای شروع می شود . -0

می آید و البته اضافه کنم که همانطور که می سپس درمورد نگرش آدمها و باورهای ذهنیشان صحبت بعمل  -1

دانیم تا زمانیکه باورهای ذهنی ما نسبت به موقعیت ها ، پول و شرایط عوض نشود ، هیــــــچ اتفاقی نخواهد 

 افتاد ، درنتیجه در این مرحله صحبتی بسیار زیادی شده است و البته مثالهای خیلی زیادی وجود دارد .

ک فوق العاده توضیح داده میشود که شما با این سه تکنیک می توانید زندگیتان را در مرحله سوم سه تکنی -3

 متحول کنید و به اصطالح ما زندگیتان را بارونی کنید .

در مرحله چهارم در مورد فروش و مشاوره شدن مفصل توضیح داده شده است و البته یکسری تکنیکهای ناب  -4

گفته نماند که برای فروش ، سه گام فروش بارونی برنامه ریزی شده فروش نیز آموزش داده می شود ؛ البته نا

است که شما براحتی می توانید محصول بفروشید و باز اضافه می کنم که سه گام مشتری مداری نیز برای 

 فروش مداوم نیز بصورت کامال حرفه ای وجود دارد .

می نماییم که با یک متد بسیار حرفه ای و  پس از فروش و مهارت نسبی در این زمینه اقدام به نوشتن لیست -0

البته تفکیکی می توانیم تعداد بسیار زیادی لیست بنویسیم و البته با مثالهای زیادی که در بطن قسمت لیست 

وجود دارد براحتی لیست و لیست و لیست می نویسیم ؛ همانطور که خودتان می دانید سرمایه اصلی ما در این 

 می باشد .تجارت لیست پربارمان 

پس از نوشتن لیست ، در مورد دعوت و قرارمالقات گذاشتن با همکاران احتمالی اقدامات زیادی بکاربرده شده  -0

 است که از آن جمله می توان به سه گام دعوت بارونی نام برد .

واکسنها و بعد از دعوت در مورد جلسه معارفه )پرزنت( صحبتها شده است و درمورد سه جمله که ما به اصطالح  -7

 می گوییم دقیق صحبت شده است .

یک درمورد پیگیری مفصل صحبت شده است و راهکارهای گوناگونی داده -و در آخر در بخش آموزش مقدماتی -8

 شده است .

 دو درمورد باورها و نحوه فعالیت اصولی تجارت صحبتهای مفصلی می کنیم .-در بخش آموزش مقدماتی -9
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  سیستم آموزشی زندگی بارونی:دفترچه کار 

 

 

شامل جداولی برای نظارت دقیق کارتان و برنامه ریزی برای کسب موفقیت در این تجارت را برای شما فراهم می کند ؛ 

 :همچون جدوالی برای 

 مشتری مداری

 پیگیری  

 دعوت 

 فروش 

 و ...

 

و برنامه ریزی و پیگیری همکاران احتمالی و حتی  این دفترچه کار طوری تعبیه شده که تمام نیازهای شما برای مدیریت

 همراهانتان در تجارت را بتوانید مدیریت کنید و خودمانی بگویم که حواستان به همه چیز در تجارتتان باشد .
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 دفترچه سررسید و برنامه ریزی :

 

 

 تواند کارساز و موثرباشد. + این دفترچه برنامه ریزی ،فوق العاده برای شما می

+ شاید وقتی به این سرسید نگاه می اندازید ، تفاوت عجیبی در آن می بینید بدین صورت که تاریخ ندارد! بله همین طور است 

به این دلیل که این سرسید مختص بازاریابان شبکه ای تعبیه شده که از زمانیکه شروع به فعالیت بازاریابی شبکه ای می کنند 

در این سررسید به چشم می  "فصل نتورکی من  " "سال نتورکی من  "ز آن استفاده کنند بدین ترتیب اصطالحاتی بنام ، ا

وارد این کار شده ؛ پس آغاز سال  0390خورد ؛ برای توضیح بیشتر می توانیم بگوییم که بطورمثال شخصی در آذرماه سال 

و در واقع یکسال مفید در این زمینه ، تعبیه  0390ورکی او می شود آذر ماه و پایان سال نت 0390نتورکی او می شود آذر ماه 

 شده است

پس ابتدا سال نتورکی خود را مشخص کنید و سپس هر سه ماه سه ماه بعنوان فصل نتورکی خود را مشخص کنید که برفرض 

 مثال برای شخص مذکور می شود آذرماه+آبان ماه+دی ماه اولین فصل نتورکی شخص!
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 آرزوی زندگی مملو از عشق،سالمتی،برکت،فراوانی و ثروت  همچون باران را برایتان دارم .

 ( مـــرد بارونــیسعید عبدالهی)                                                                                              

 

 


