انواع الگوهای بازاریابی های شبکه ای در دنیا

ثبساریبثی ػجکّ ای ثّ ْز دنیهی کّ ثٕدِ ثزای ثظیبری اس يزدو ٔ حتی کبرػُبطبٌ التـبدی َبػُبختّ اطت .ثّ
َظز يی رطذ یکی اس ػبخؾ ْبی يٓى ثحث ٔ ثزرطی درثبرِ ْز پذیذِ ای ػُبخت ػهًی آٌ اطت .ثبساریبثی
ػجکّ ای ثّ ْز دنیهی کّ ثٕدِ ثزای ثظیبری اس يزدو ٔ حتی کبرػُبطبٌ التـبدی َبػُبختّ اطت .اطتخزاج
يؼبَی ٔ يفبْیى يزتجظ ثب ایٍ َٕع تجبرت يی تٕاَذ کبرػُبطبٌ ٔ ؿبحت َظزاٌ را در تؼخیؾ طزِ اس َبطزِ
یبری کُذ .در ایٍ َٕػتبر طؼی ػذِ اطت ثّ ایٍ يٓى اػبرِ گزدد .یبدآٔری ایٍ َکتّ خبنی اس فبیذِ َیظت کّ
ثبساریبثی ػجکّ ای  ))Network Marketingدر ثزخی يٕالغ ثبساریبثی چُذ الیّ ای خٕاَذِ يی ػٕد یؼُی Multi
 Level Marketingکّ ثّ اختـبر ثّ آٌ  MLMيی گٕیُذ.

در ثبساریبثی ػجکّ ای دٔ ػُـز اطبطی ٔجٕد دارد َخظت  Planیب ثزَبيّ ٔ دٔو  Productیب کبال.

ثّ اطتُبد یکی اس يمبالت يؼتجز ٔ تحمیك یکی اس داَؼجٕیبٌ داَؼگبِ ػزیفْcompensation Plan ،بی ثبساریبثی
ػجکّ ای ثز اطبص طبختبر پبداع دْی ،ثّ  ۴گزِٔ اؿهی  Binary ٔ Breakaway, Matrix, Unilevelتمظیى يی
ػَٕذ .يؼًٕال ثزَبيّ کبر ػزکت ْب ثز يجُبی یکی اس ایٍ رٔػٓب ٔ یب تزکیجی اس آَٓب اطت.

▪ Breakaway

در ایٍ رٔعْ ،ز فزد در ؿٕرت اتفبق افتبدٌ لٕاَیٍ خبؽ تؼزیف ػذِ ،اس فزد ثبالطزی خٕد جذا يی ػٕد .در ایٍ
ؿٕرت فزد جذا ػذِ ٔ گزِٔ پبییٍ دطتی أ دیگز ثّ ػُٕاٌ افزاد يجًٕػّ فزد ثبال دطتی يحظٕة ًَی گزدَذ.
رطیذٌ ْز فزد ثّ يزحهّ ای کّ اس فزد ثبالدطتی خٕد جذا ػٕد يؼًٕل لٕاَیٍ خبؿی يثال تؼذاد افزاد
سیزيجًٕػّ أطت ٔ ثزای فزد جذاػذِ يشایبی يختهفی اس جًهّ دریبفت پٕرطبَت ْبی خبؽ یب تخفیفبت ٔیژِ را
در ثز دارد ،ثُبثزایٍ ْز فزد در ایٍ يجًٕػّ تالع يی کُذ ثب ثّ يٕلؼیت  Breakawayیؼُی جذا ػذٌ اس فزد
ثبالدطتی ثزطذ .در ػیٍ حبل در ُْگبو جذا ػذٌ فزد ٔ گزِٔ أ اس ثبالدطتی ،فزد ثبالدطتی ثّ اسای فزدی کّ
درطت در  Levelثؼذ اس أ لزار دارد درؿذی (يثال ۺ ،)%ثّ اسای افزاد يزحهّ ثؼذ اس أ درؿذ دیگزی (يثال ۺ ٔ )%ثّ
ًْیٍ تزتیت ثّ اسای طبیز افزاد َیش پٕرطبَت دریبفت يی کُذ .يمذار ایٍ پٕرطبَت ْب ٔ تؼذاد ْLevelبیی کّ فزد
ثبالدطتی ثّ اسای آَٓب پٕرطبَت دریبفت يی کُذ ثظتّ ثّ ػزکت ْبی يختهف ،يتفبٔت اطت .در ایٍ رٔع فزد،
لجم اس رطیذٌ ثّ يزحهّ َ Breakawayیش ثظتّ ثّ َٕع  ،Planثب لزار گزفتٍ در يزاحم ثبالتز يی تٕاَذ ػبيم
تخفیف ْب یب پٕرطبَت ْبی ٔیژِ ػٕدٔ ،نی طٕد سیبد ثب رطیذٌ ثّ يزحهّ  ٔ Breakawayاس آَجب ثّ ثؼذ حبؿم

يی گزدد .ایٍ رٔع لجم اس ثٕجٕد آيذٌ کبيپیٕتز َیش کبرثزد داػت ثّ ایٍ تزتیت کّ ػزکت يبدر ثّ جبی ارتجبط ثب
ْشاراٌ ًَبیُذِ فزٔع ،ثب تؼذاد يحذٔدی اس افزاد کّ در يزحهّ  Breakawayلزار داػتُذ ،ارتجبط ثزلزار يی کزد ٔ
آَٓب َیش ثّ َٕثّ خٕد يظٕٔل يجًٕػّ خٕد ثٕدَذ.

▪ Matrix

طبختبر يبتزیظی ثب رػذ کبيپیٕتز ايکبٌ پذیز ػذ .در ایٍ رٔع تؼذاد افزادی کّ ْز فزد يی تٕاَذ در يزحهّ
ثالفبؿهّ ثؼذ اس خٕد جذة کُذ ،يحذٔد اطت ٔ ًْچُیٍ تؼذاد يزاحهی کّ فزد ثّ اسای افزاد پبییٍ دطتی خٕد
پٕرطبَت يی گیزد َیش يحذٔد اطت .ثّ عٕر يثبل ،در یک يبتزیض ْ %*%ز فزد حذاکثز يی تٕاَذ َ %فز را در
يزحهّ ثالفبؿهّ ثؼذ اس خٕد ػضٕ کُذ ٔ در ؿٕرت يؼزفی افزاد ثیؼتز ثبیذ آَٓب را در يزحهّ ثؼذی افزاد يزحهّ أل
ػضٕ ًَبیذ .اس عزف دیگز يجًٕػّ فزد حذاکثز ايکبٌ رػذی ثزاثز ثب  %يزحهّ دارد ٔ ثّ اسای افزاد اس يزحهّ  ۸ثّ
ثؼذ پٕرطبَتی دریبفت ًَی کُذ .در ٔالغ در يثبل یبد ػذِ ،فزد يٕرد َظز ،پتبَظیم درآيذی ثزاثز ثب حبؿم ضزة
تؼذاد اػضب  %يزحهّ در يمذار پٕرطبَت دارد یؼُی:

پتبَظیم درآيذی = يمذار پٕرطبَت *()%^%+...+%^%+۵^%+۵

انجتّ در ٔالؼیت ،يمذار فٕق اتفبق ًَی افتذ ٔ يؼًٕال حتی در يٕارد يٕفك ،تؼذاد افزاد سیز يجًٕػّ اس  ۵ ۵درؿذ
پتبَظیم رػذ ،تجبٔس ًَی کُذ .در حبل حبضز يبتزیظٓبی يختهفی اس لجیم  ٔ ۵*۵ ،۵*۲۵ ،۵*۹ ،%*%يبتزیظٓبی
دیگز در  compensation Planػزکت ْبی يختهف ثّ چؼى يی خٕرد کّ َحِٕ ٔ يمذار يحبطجّ ٔ پزداخت
پٕرطبَت َیش در يٕرد آَٓب يتفبٔت اطت.

▪ Unilevel

ایٍ طبختبر ،يؼبثّ طبختبر يبتزیظی اطت ثب ایٍ تفبٔت کّ فزد در يزحهّ أل خٕد يی تٕاَذ ْز تؼذاد افزاد را
ػضٕ ًَبیذٔ ،نی ًْبَُذ طبختبر يبتزیظی تؼذاد يزاحهی کّ فزد ثّ اسای آَٓب پٕرطبَت دریبفت يی کُذ ،يحذٔد
اطت .در تئٕری ،فزد يی تٕاَذ تؼذاد َبيحذٔدی اس افزاد را در سیز يجًٕػّ خٕد ػضٕ کُذ .در ػیٍ حبل تؼذادی اس
ػزکت ْب ،پٕرطبَت اضبفّ ای تحت ػُٕاٌ جبیشِ َبيحذٔد ( )Infinity Bonusدر َظز يی گیزَذ کّ ثّ ػکم
تئٕری فزد يی تٕاَذ تب يزحهّ ثیُٓبیت پٕرطبَت ثگیزد ،يُتٓی ػزکت ثب لٕاَیٍ دیگزی اس جًهّ تؼذاد افزاد فؼبل
سیز يجًٕػّ فزد ،يجذدا گزفتٍ پٕرطبَت را يحذٔد يی کُذ.

▪ Binary

ػکم جذیذی  compensation Planاطت کّ در طبنٓبی اخیز رٔاج پیذا کزدِ ٔ در ٔالغ يؼبثّ یک يبتزیض
ثیُٓبیت * ۵اطت .ایٍ ثذیٍ يفٕٓو اطت کّ ْز فزد يی تٕاَذ حذاکثز دٔ َفز را در يزحهّ يظتمیى ثالفبؿهّ ثؼذ
اس خٕد ػضٕ کُذ ٔ ایٍ ػضٕگیزی يی تٕاَذ تب ثیُٓبیت يزحهّ ادايّ پیذا کُذ .ثب يحبطجبت أنیّ ثّ َظز يی رطذ
کّ اگز ْز فزد تُٓب يٕفك ثّ جذة دٔ َفز در سیز يجًٕػّ خٕد ػٕد ٔ ْز یک اس افزاد يزحهّ ثؼذ َیش ثّ َٕثّ خٕد
تُٓب دٔ َفز را در سیز يجًٕػّ خٕد ػضٕ کُذ در ایٍ ایٍ  Planػزط يحذٔدیت طغزْب (ْLevelب) حذف ػذِ ٔ در
ػٕف ػزط تؼبدل اضبفّ يی ػٕد ،ايب جذاة تزیٍ ٔ ثشرگتزیٍ تفبٔت ایٍ  Planثب  Matrixدر َذاػتٍ يحذٔدیت
درآيذ اطت حتی ثزخی يؼتمذَذ چٌٕ ػزایظ اػجبع پیغ ًَی آیبد درآيذ يی تٕاَذ يبداو انؼًز ثبػذ .رٔع ثب
تٕجّ ثّ لذرت  Binaryپتبَظیم کظت درآيذ ثیُٓبیت ثزای ْز فزد را دارد .چُذ يٕضٕع ،ثبػث ػذو تحمك ایٍ
يٕضٕع در ٔالؼیت يی ػٕد کّ در ٔالغ يذل کظت درآيذی ػزکت ْبی َ Binaryیش ثز ًْیٍ يجُبطت.

اس آَجب کّ ثیؼتز ػزکت ْبیی کّ تحت ػُٕاٌ ٔ Network Marketingارد ایزاٌ ػذِ اَذ دارای Binary Plan
ْظتُذ ،ثّ تٕضیح ثیؼتزی در يٕرد يذل کظت درآيذی در ایٍ طبختبر يی پزداسیى.

 )۲لبٌَٕ ػذو تؼبدل:

گزفتٍ پٕرطبَت در طبختبر ثبیُزی ،ػالِٔ ثز تؼذاد اػضبی سیزيجًٕػّ فزد ،ثّ تؼبدل لزار گزفتٍ آَبٌ َیش ثظتگی
دارد ،یؼُی ثزای گزفتٍ ْز پٕرطبَت فزد ثبیذ تؼذاد افزاد يؼیُی (يثال َ ۵فز) در طًت چپ سیز يجًٕػّ خٕد ٔ
ثّ ًْیٍ تؼذاد افزاد در طًت راطت سیزيجًٕػّ خٕد داػتّ ثبػذ .گزچّ در طبختبر ثبیُزی ،فزف جذة دٔ َفز
جذیذ تٕطظ ْز فزد ،فزف ٔالغ ثیُبَّ ای ثّ َظز يی رطذ ،ايب اتفبلی کّ در ػًم يی افتذ خالف ایٍ يٕضٕع را
ثبثت يی کُذ .ثزخی اس افزاد ثب رٔاثظ ػًٕيی ٔ تبثیزگذاری لٕی يی تٕاَُذ ثیؼتز اس دٔ َفز را در يجًٕػّ خٕد
ػضٕ کُُذ( .افزاد ثیغ اس دٔ َفز در يزحهّ ثؼذی ٔ در سیزيجًٕػّ افزاد يزحهّ أل لزار يی گیزَذ ٔ ).تؼذاد سیبدی
اس افزاد َیش اس جذة دٔ َفز در سیزيجًٕػّ خٕد ،کُُذ ْظتُذ .ثُبثزایٍ در ػًم ثّ جبی یک يجًٕػّ کبيم يتمبرٌ
در دٔ عزف فزد ،ػذو تمبرٌ اتفبق يی افتذ.

اس عزف دیگز طزػت رػذ سیزيجًٕػّ ْز فزد در دٔ جٓت چپ ٔ راطت ثظتّ ثّ تٕاَبیی اػضبی سیز يجًٕػّ در
آٌ جٓت يتفبٔت اطت .اتفبلی کّ در ػًم يی افتذ ایٍ اطت کّ افزاد دارای تؼذاد افزاد سیز يجًٕػّ يتفبٔتی
در دٔ طًت خٕد ْظتُذ ٔ پٕرطبَت خٕد را ثز حظت تؼذاد يؼتزک دریبفت يی کُُذ.

ًْبَغٕر کّ يؼبْذِ يی ػٕد یکی اس يُبثغ يٓى کظت درآيذ ػزکت ْب ثب طبختبر ثبیُزی ػذو تؼبدنی اطت
کّ در ٔالؼیت اتفبق يی افتذ .ايب ایُجب خاللیت افزاد ثّ کبر يی آیذ ٔ کظبَی کّ اس ْٕػًُذی ثزخٕردارَذ ثب
ایجبد رٔاثظ ْذفًُذ ٔ تٕسیغ يتمبرٌ ػبخّ ْب ٔ ًْچُیٍ ًْزاْی ثب سیزػبخّ ْب ػجکّ را در يظیز تؼبدل
ػبخّ ْبی خٕد تٕطؼّ يی دْذ ٔ چُیٍ افزادی ْظتُذ کّ يی تٕاَُذ طٕد طزػبری را ثّ دطت آٔرَذ .انجتّ
ًَی تٕاٌ اس يمٕنّ رلبثت سیزػبخّ ْب َیش غفهت کزد.

 )۵لبٌَٕ طمف درآيذ:

ثب تٕجّ ثّ يٕرد لجم ،يی تٕاٌ يؼبْذِ ًَٕد کّ ثب رػذ سیز يجًٕػّ یک فزد تب یک حذ ثبال ،يی تٕاٌ تمزیجب
يغًئٍ ثٕد کّ ایٍ يجًٕػّ ثّ عٕر تـبػذی ثّ رػذ خٕد ادايّ يی دْذ ٔ ػزکت يتؼٓذ اطت کّ ثّ اسای افزاد
جذیذ جذة ػذِ ،تب اثذ ًْٕارِ در ثبسِ ْبی سيبَی يؼخؾ ،پٕرطبَتی را ثّ عٕر تـبػذی ثّ فزد پزداخت ًَبیذ.

در يٕرد افزاد يٕفك ثب سیزيجًٕػّ ْبی ثشرگ ٔ رػذ یبثُذِ ،اػذاد پٕرطبَت در ْز ثبسِ سيبَی يی تٕاَُذ اػذاد
ثظیبر ثشرگی ثبػُذ ،نذا در طبختبر ثبیُزی ،طمف درآيذی ثزای فزد در ْز ثبسِ سيبَی لبئم يی ػَٕذ کّ حذاکثز
يمذار پزداختی ثّ فزد يحظٕة يی ػٕد .ایٍ لبٌَٕ ثظتّ ثّ  ،Planلبٌَٕ  ٔ Max Outیب َ Flush Outبيیذِ يی
ػٕد ٔ ثّ ایٍ يؼُی اطت کّ افزاد اضبفی در سیزيجًٕػّ فزد در ْز ثبسِ سيبَی يؼًٕال رٔساَّ یب ْفتگی َّ ،تُٓب
در يحبطجّ پٕرطبَت آٌ ثبسِ سيبَی ،يٕرد يحبطجّ لزار ًَی گیزَذ ،ثهکّ در يحبطجّ پٕرطبَت ثبسِ ْبی سيبَی
ثؼذی َیش ،يٕرد يحبطجّ لزار ًَی گیزَذ ٔ در ٔالغ پزداخت ػذِ تهمی يی ػَٕذ .انجتّ يؼًٕال لبٌَٕ طمف
درآيذ ،در يٕرد افزاد ثب سیزيجًٕػّ ْبی ثظیبر ثشرگ اتفبق يی افتذ ٔنی ثّ ْز حبل یکی اس ثخؼٓبی جذا
َؼذَی طبختبر ثبیُزی ٔ طبختبرْبی َبيحذٔد دیگز اطت.

 )۵اػجبع:

یک يظبنّ يٕرد ثحث در طبختبرْبی ثب رػذ طزیغ اس جًهّ طبختبر ثبیُزی ،اػجبع اطت .اػجبع ثّ يؼُی
ٔالؼی ْیچگبِ اتفبق ًَی افتذ ايب سيبَی يی رطذ کّ ثیؼتز اغهت دٔطتبٌ ،آػُبیبٌ ٔ ًْکبراٌ فزد یب در
ػجکّ يشثٕر ػضٕ ػذِ ٔ یب يخبنف ػضٕیت در ػجکّ ْظتُذ .در ایٍ حبنت جذة یک فزد جذیذ در سیزيجًٕػّ
فزد ،يظتهشو تالع سیبدتز ٔ در ٔالغ ْشیُّ فزؿت ثیؼتز اطت ٔ نذا در ایٍ حبنت ،تؼذاد سیبدی اس افزاد دطت اس
تالع يی کؼُذ.

خٕد ایٍ ايز ثبػث افشایغ ػذو تؼبدل در طیظتى يی ػٕد ،سیزا ثظیبری اس افزاد کّ در حبنت ػبدی ثّ تالع
ثزای يتؼبدل کزدٌ يجًٕػّ َبيتؼبدل خٕد ادايّ يی دُْذ ،در ایٍ حبنت دطت اس تالع کؼیذِ ٔ يجًٕػّ خٕد
را رْب يی کُُذ .ػزکت َیش ؿزفب پٕرطبَت لظًت يتؼبدل طیظتى را ثّ افزاد يی پزداسد ٔ در ػیٍ حبل اس عزیك
فؼبنیت افزاد ثبلی يبَذِ ثّ فزٔع يحـٕالت خٕد ادايّ يی دْذ .ثب تٕجّ ثّ ایُکّ ثّ دنیم ایُکّ در یک  Planثب
عزاحی ْذفًُذ ًْیؼّ ػبخؾ رػذ  Planاس ػبخؾ رػذ جًؼیت کًتز اطت .اػجبع ثّ يؼُی ٔالؼی
ْیچگبِ اتفبق ًَی افتذ ايب اس ػٕايم تؼذیذ ػذو تؼبدل در طیظتى اطت.

ػهی رغى ٔجٕد يٕارد ثیبٌ ػذِ ،طبختبر ثبیُزی ثّ دنیم ايکبٌ درآيذسایی ًْیؼگی اس جذاثیت خبؿی در يیبٌ
إَاع طبختبرْبی ثبساریبثی ػجکّ ای ثزخٕردار اطت .در ػیٍ حبل ،افزاد در ایٍ طبختبر تالع يی کُُذ تب ثب
گظتزع سیزيجًٕػّ خٕد ثّ يُبعك جغزافیبیی جذیذ ،در ػٓزْب ٔ کؼٕرْبی دیگز ،ايکبٌ رػذ عٕالَی يذت
ػجکّ خٕد را فزاْى آٔرَذًْ .چُیٍ افزاد در سیزيجًٕػّ خٕد ،الذاو ثّ خزیذ يجذد يحـٕل يی ًَبیُذ تب ثتٕاَُذ
اس چُذ َمغّ در ػجکّ ،پٕرطبَت دریبفت کُُذ ٔ در ایٍ سيیُّ تکُیک ْبی ثظیبری ٔجٕد دارد کّ ثّ تؼبدل
سیزػبخّ ْبی در کُبر یک فزد کًک يی کُذ.
يُجغ  :پبیگبِ اعالع رطبَی ؿُؼت گبس ایزاٌ

پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يؼبٔرِ رايگبٌ تًبص حبؿم فزيبئیذ:
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