Tytuł oryginału: Go Pro - 7 Steps to Becoming a Network Marketing Professional
Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski
ISBN: 978-83-246-8546-2
©2013 Eric Worre, Network Marketing Pro™.
All rights reserved.
No part of this book may be reproduced, scanned, or distributed in any printed, mechanical
or electronic form (including recording or photocopying) without written permission.
Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A.
All rights reserved.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani
za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych
lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/bapro7
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci

Wprowadzenie

11

1. Marketing sieciowy nie jest idealny… Jest po prostu LEPSZY

15

2. JeĂli chcesz siÚ zajÈÊ marketingiem sieciowym,
zajmij siÚ nim profesjonalnie

29

Pozerzy
Amatorzy

29
29

3. Jak w kaĝdym zawodzie, musisz zdobyÊ pewne umiejÚtnoĂci

35

4. UmiejÚtnoĂÊ 1. Znajdowanie prospektów

39

5. UmiejÚtnoĂÊ 2. ObjaĂnianie prospektom produktu lub okazji

45

Zasada pierwsza
Zasada druga
Zasada trzecia
Zasada czwarta
Krok pierwszy: Ăpiesz siÚ
Krok drugi: powiedz komplement
Krok trzeci: przekaĝ zaproszenie
Krok czwarty: „czy gdybym?”
Krok piÈty: potwierdzenie pierwsze — deklaracja terminu

Kup książkę

50
50
51
51
52
53
54
57
59

Poleć książkę

8

BÈdě pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym
Krok szósty: potwierdzenie drugie — potwierdzenie terminu
Krok siódmy: potwierdzenie trzecie — umówienie siÚ na kolejnÈ
rozmowÚ
Krok ósmy: zakoñcz rozmowÚ

60
61
61

6. UmiejÚtnoĂÊ 3. Prezentowanie prospektom produktu lub okazji

65

7. UmiejÚtnoĂÊ 4. Podtrzymywanie kontaktu z prospektami

71

Zasada pierwsza: kontynuacjÈ jest zrobienie tego,
co zapowiedziaïeĂ
Zasada druga: ekspozycje sïuĝÈ tylko do tego,
ĝeby zaïatwiÊ kolejne ekspozycje
Zasada trzecia: rekrutacja wymaga Ărednio
od czterech do szeĂciu ekspozycji
Zasada czwarta: skondensuj ekspozycje
dla uzyskania lepszych rezultatów
Pytania i wÈtpliwoĂci
Kiedy prospekci nie wierzÈ w swoje umiejÚtnoĂci
Kiedy ludzie nie wierzÈ w marketing sieciowy

71
72
75
76
76
78
79

8. UmiejÚtnoĂÊ 5. Przeksztaïcanie prospektów
w klientów lub dystrybutorów

83

9. UmiejÚtnoĂÊ 6. Wspieranie nowego dystrybutora

89

Rozmowa o planie dziaïania — czÚĂÊ pierwsza
Rozmowa o planie dziaïania — czÚĂÊ druga
Rozmowa o planie dziaïania — czÚĂÊ trzecia
Rozmowa o planie dziaïania — czÚĂÊ czwarta
Rozmowa o planie dziaïania — czÚĂÊ piÈta

10. UmiejÚtnoĂÊ 7. Promowanie spotkañ
11. Wszystko, co wartoĂciowe, wymaga czasu
Formuïa 1/3/5/7
Jak siÚ uczyÊ
Zachowuj siÚ tak jak ludzie sukcesu
Nauka

Kup książkę

90
90
92
93
94

95
101
102
103
103
104

Poleć książkę

Spis treĂci
Filmy
Materiaïy online
Spotkania
Uwaĝaj na wszystko, co moĝe CiÚ rozproszyÊ
Dziaïaj
Nauczanie
ZnajomoĂci

12. To siÚ opïaca

9
105
105
105
106
106
108
109

111

Kariera, którÈ sobie stworzysz
WolnoĂÊ, którÈ bÚdziesz siÚ cieszyÊ
Ludzie, na których wpïyniesz
Ludzie, których poznasz
Miejsca, które zwiedzisz
Sprawy, na rzecz których moĝesz dziaïaÊ
Czïowiek, którym siÚ staniesz

111
112
113
113
114
115
117

O autorze

119

Kup książkę

Poleć książkę

10

BÈdě pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym

Kup książkę

Poleć książkę

Marketing sieciowy nie jest idealny…
Jest po prostu LEPSZY

1

C

zy jesteĂ niespokojny? Czy jesteĂ niezadowolony? Czy masz
poczucie, ĝe musi istnieÊ lepszy sposób na pracÚ i zarabianie?
Dobra wiadomoĂÊ jest taka, ĝe lepszy sposób ISTNIEJE,
ale róĝni siÚ od tego, czego nauczyïeĂ siÚ w szkole. Pozwól, ĝe wytïumaczÚ.
Podczas wystÈpieñ w ramach swoich podróĝy lubiÚ oddawaÊ gïos
sïuchaczom. ProszÚ ich o pomoc w stworzeniu optymalnej firmy i proszÚ
teĝ, by opowiedzieli, czym taka firma miaïaby siÚ odznaczaÊ, a czego
unikaÊ. W ten sposób zawsze powstaje fascynujÈca lista. GdybyĂmy
teraz ze sobÈ rozmawiali, poprosiïbym CiÚ o to samo. Skoro tak jednak
nie jest, przytoczÚ tylko, co powiedzieli mi ludzie z ponad trzydziestu
krajów podczas tworzenia czegoĂ, co nazywam „listÈ idealnej kariery”.
Ludzie zazwyczaj zaczynajÈ od wymieniania tego, czego nie chcÈ:
x ĝadnego szefa,
x ĝadnych dojazdów,
x ĝadnych budzików,
x ĝadnych pracowników,
x ĝadnej polityki,
x ĝadnych kompromisów,
x ĝadnej dyskryminacji,
x ĝadnych wymagañ co do wyksztaïcenia.
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NastÚpnie wykorzystujÈ swojÈ wyobraěniÚ bardziej pozytywnie,
przytaczajÈc jakieĂ zalety:
x coĂ pozytywnego,
x Ăwietny produkt lub usïuga,
x nieograniczony dochód,
x staïy przychód,
x mili wspóïpracownicy,
x wolnoĂÊ zarzÈdzania czasem,
x zajmowanie siÚ czymĂ znaczÈcym,
x rozwój osobisty,
x duĝy zakres Ăwiadczeñ,
x miÚdzynarodowoĂÊ,
x osiÈganie waĝnych celów,
x maïe ryzyko,
x niskie koszty poczÈtkowe,
x stabilnoĂÊ,
x ulgi podatkowe,
x zabawa!
Moĝesz dodaÊ kilka pozycji od siebie, ale czy nie sÈdzisz, ĝe to caïkiem niezïa lista jak na poczÈtek? Wyobraě sobie, ĝe Twoja kariera
teĝ moĝe siÚ odznaczaÊ tymi wszystkimi zaletami!

Kaĝdego znanego mi czïowieka pracy moĝna przypisaÊ do jednej
z piÚciu kategorii:
x Niebieskich koïnierzyków
x Biaïych koïnierzyków
x Handlowców
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x Tradycyjnych przedsiÚbiorców
x Inwestorów

Niebieskie koïnierzyki
Na podstawie Wikipedii moĝna zdefiniowaÊ niebieskiego koïnierzyka jako przedstawiciela klasy robotniczej, który wykonuje pracÚ fizycznÈ.
Sam natomiast uwaĝam, ĝe jest to ktoĂ zajmujÈcy siÚ naprawami,
produkcjÈ, porzÈdkowaniem, budowÈ czy obsïugÈ czegoĂ (lub kogoĂ).
Sam pracowaïem na wielu tego typu stanowiskach i wiem, ĝe kaĝdy
taki pracownik odczuwa pewnÈ satysfakcjÚ z wykonanej pracy.
Pytanie jednak brzmi, czy praca niebieskiego koïnierzyka moĝe
zapewniÊ wszystkie atuty z listy idealnej kariery? OczywiĂcie, ĝe nie.
Owszem, moĝe zapewniÊ czÚĂÊ zalet. Moĝesz wprawdzie tworzyÊ Ăwietny produkt przy niewielkich kosztach wejĂciowych oraz cieszyÊ siÚ innymi plusami z tej listy, ale praca niebieskiego koïnierzyka nie doprowadzi CiÚ tam, gdzie chciaïbyĂ trafiÊ. To nie jest „idealna kariera”.

Biaïe koïnierzyki
Na podstawie Wikipedii moĝna zdefiniowaÊ biaïego koïnierzyka jako
osobÚ wykonujÈcÈ pracÚ wymagajÈcÈ profesjonalnych umiejÚtnoĂci,
zwiÈzanÈ z zarzÈdzaniem lub administracjÈ, w odróĝnieniu od pracy fizycznej niebieskiego koïnierzyka. Zwykle wiÈĝe siÚ to z pracÈ w biurze.
Sam natomiast uwaĝam, ĝe jest to osoba zatrudniona przez kogoĂ
innego, ĝeby wykonywaïa zadania inne niĝ fizyczne i zwiÈzane ze sprzedaĝÈ.
Wielu ludzi decyduje siÚ na karierÚ biaïego koïnierzyka, jako ĝe naleĝy ona do najbardziej akceptowanej spoïecznie kategorii. Od dawna
uwaĝa siÚ jÈ za bezpieczny wybór. Ostatnimi czasy ulegïo to jednak
zmianie. Juĝ nie moĝna ĝyÊ w przeĂwiadczeniu, ĝe lojalny pracownik
firmy zaskarbi sobie jej lojalnoĂÊ wobec siebie.
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Sam pracowaïem takĝe na tego typu stanowiskach. Z doĂwiadczenia
wiem, ĝe w tej kategorii moĝna siÚ zetknÈÊ z dwoma rodzajami ludzi:
Tygrysami i Strusiami.
Tygrysy sÈ luděmi pragnÈcymi uzyskiwaÊ wyniki na wysokim poziomie. SÈ ambitni, zmotywowani i energiczni. MajÈ gïowy peïne
pomysïów i chcÈ siÚ wspinaÊ po szczeblach firmowej hierarchii — to
duĝe zalety. Bycie Tygrysem wiÈĝe siÚ jednak z pewnymi minusami.
Kiedy ktoĂ postanawia zostaÊ Tygrysem, staje siÚ jednoczeĂnie
chodzÈcÈ tarczÈ strzelniczÈ. Jego przeïoĝony traktuje go jako zagroĝenie, wobec czego stara siÚ go powstrzymaÊ lub ugodziÊ w jego reputacjÚ. Jego wspóïpracownicy postrzegajÈ go jako czïowieka, który
moĝe ich poniĝyÊ lub pozbawiÊ awansu, wiÚc za wszelkÈ cenÚ starajÈ
siÚ umniejszaÊ jego dokonania.
Aby pozostaÊ Tygrysem i przetrwaÊ w nieprzyjaznym Ărodowisku,
trzeba nauczyÊ siÚ czegoĂ, co nie ma nic wspólnego z produktywnoĂciÈ
— politykierstwa. Trzeba nauczyÊ siÚ poruszaÊ po krajobrazie politycznym tak, aby umniejszaÊ wartoĂÊ wrogów i wzmacniaÊ swoje relacje
z luděmi na mocnych pozycjach. W rzeczy samej, najwiÚkszymi sukcesami w Ăwiecie korporacji cieszÈ siÚ czÚsto nie Tygrysy, tylko peïnokrwiĂci politycy.
JeĂli wiÚc zdecydujesz siÚ na pracÚ w Ărodowisku korporacyjnym
w roli Tygrysa, musisz pogodziÊ siÚ z tym, ĝe w takim Ărodowisku trzeba
byÊ równieĝ sprawnym politykiem.
Przejděmy teraz do Strusiów. SÈ to ludzie, którzy NIENAWIDZk
polityki, ale potrzebujÈ pracy. UczÈ siÚ, by nie byÊ ambitnym Tygrysem.
Nie wyróĝniajÈ siÚ. Nie wypowiadajÈ siÚ na zebraniach. Nie wnoszÈ nowych pomysïów. CHOWAJk siÚ. ChowajÈ gïowÚ w piasek i robiÈ to, co
im kaĝÈ. PracujÈ tyle, by nie mówiono o nich ěle. PróbujÈ przetrwaÊ.
To podejĂcie sprawdza siÚ od dziesiÚcioleci. Jednak w Nowej Gospodarce chowaÊ siÚ jest coraz trudniej, a czas zaczyna siÚ ludziom koñczyÊ.
WróÊmy wiÚc do listy idealnej kariery: czy praca biaïego koïnierzyka
moĝe Ci zapewniÊ wszystko z tej listy? OczywiĂcie, ĝe nie. Moĝe zapewniÊ pewne atuty w niewielu zakresach.

Kup książkę

Poleć książkę

Marketing sieciowy nie jest idealny… Jest po prostu LEPSZY

19

Handlowcy
Niektórzy rezygnujÈ z bycia „pracownikami” i decydujÈ siÚ na karierÚ
handlowca. Jest to zdecydowanie ciekawsza i odwaĝniejsza praca, poniewaĝ handlowcy zwykle wynagradzani sÈ za wyniki, a nie od godziny.
Znam tysiÈce handlowców. W ciÈgu swojej kariery zwróciïem uwagÚ
na pewien staïy wÈtek. Handlowiec standardowo cieszy siÚ przez jakiĂ
czas okresem, w którym wszystko dziaïa sprawnie. Zamienia w zïoto
wszystko, czego dotknie, i zarabia naprawdÚ nieěle.
W tym okresie niemal wszyscy handlowcy dostosowujÈ swój styl
ĝycia do poziomu swoich przychodów. KupujÈ nowy dom, samochód,
przenoszÈ swoje dzieci do lepszych szkóï, kupujÈ domek wakacyjny
— wszystko, co zechcÈ. Wszystko przez jakiĂ czas dziaïa Ăwietnie.
Ale potem coĂ siÚ zmienia.
Firma zmienia swój system wynagrodzeñ, traci pozycjÚ na rynku,
musi siÚ zmierzyÊ z nowym konkurentem, traci swojego najlepszego
klienta, zaczyna siÚ recesja, nowe technologie obniĝajÈ wartoĂÊ oferty
albo zmiany w prawie wpïywajÈ na branĝÚ. To zaledwie kilka moĝliwoĂci.
IstniejÈ setki innych powodów, dla których Ăwiat handlowca moĝe
staÊ siÚ (i na pewno stanie siÚ) bardziej skomplikowany.
W takiej sytuacji, majÈc wzglÈd na bogaty styl ĝycia, okazuje siÚ,
ĝe 40 godzin pracy tygodniowo nie wystarczy do opïacenia rachunków.
Handlowiec zaczyna wiÚc pracowaÊ 50 godzin tygodniowo. Potem 60.
Potem 70. Jego ĝycie osobiste kurczy siÚ. Owszem, ma swój dorobek,
ale nie ma czasu, by siÚ nim nacieszyÊ.
Innym wyzwaniem towarzyszÈcym karierze handlowca jest to, ĝe
niezaleĝnie od osiÈgów handlowiec zaczyna kaĝdy dzieñ od zera. ¿ycie
pod takÈ presjÈ przez dïuĝszy czas moĝe byÊ mÚczÈce.
Czy handlowca staÊ na opïacenie swoich rachunków? Owszem.
Ale czy jego kariera pasuje do idealnej kariery, którÈ wczeĂniej opisaliĂmy? Nie.
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Tradycyjni przedsiÚbiorcy
Niektórzy decydujÈ siÚ speïniÊ wielkie marzenie — stworzyÊ wïasnÈ
firmÚ, byÊ sobie sterem i podejmowaÊ wszystkie decyzje. To zachÚcajÈce, nie sÈdzisz? Dla wiÚkszoĂci ludzi wyglÈda to jednak nastÚpujÈco:
Krok pierwszy. WykorzystujÈ swoje ĝyciowe oszczÚdnoĂci, zaciÈgajÈ kredyt oraz zadïuĝajÈ siÚ u krewnych i znajomych, ĝeby
zaczÈÊ dziaïalnoĂÊ.
Krok drugi. ZadïuĝajÈ siÚ jeszcze bardziej, wynajmujÈc
obiekty i skïadajÈc dookoïa osobiste zobowiÈzania.
Krok trzeci. Teraz zamiast koncentrowaÊ siÚ na tym, co potrafiÈ robiÊ (np. ktoĂ byï Ăwietnym handlowcem i postanowiï zaïoĝyÊ
wïasnÈ firmÚ), muszÈ byÊ wszystkim dla wszystkich. W sprawach
prawnych sÈ adwokatami, w finansowych ksiÚgowymi, w pracowniczych niañkami, w nabywczych negocjatorami, a w sprawach
wierzytelnoĂci samodzielnym pionem windykacyjnym. Do tego
wynoszÈ Ămieci. ZajmujÈ siÚ WSZYSTKIM, tylko nie sprzedaĝÈ.
Krok czwarty. Zdesperowani, walczÈ. To nie oni prowadzÈ firmÚ,
to firma prowadzi ich. PrzychodzÈ do pracy pierwsi i wychodzÈ
ostatni. Po zapïaceniu wszystkim dookoïa moĝe nawet sÈ w stanie
wyskrobaÊ wystarczajÈco duĝo pieniÚdzy na opïacenie bieĝÈcych rachunków, ĝe nie wspomnÚ o spïacaniu dïugów zaciÈgniÚtych na zaïoĝenie przedsiÚbiorstwa.
Krok piÈty. OdnoszÈ sukces lub ponoszÈ klÚskÚ. Albo trafiajÈ
na etap, na którym firma zaczyna siÚ cieszyÊ powodzeniem, albo
przeĝywajÈ poraĝkÚ, ogïaszajÈ bankructwo i wracajÈ do pracy
biurowej lub w charakterze handlowca. A nawet jeĂli odnoszÈ
sukces, to jest on okupiony dalszym ĝyciem w stresie i ciÈgïÈ
pracÈ.
Romantyczna wizja, prawda? JeĂli nie prowadziïeĂ nigdy wïasnej
firmy, popytaj znajomych przedsiÚbiorców, czy powyĝszy opis nie
wydaje im siÚ znajomy. WiÚkszoĂÊ tradycyjnych przedsiÚbiorców nie
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interesuje siÚ stopÈ zwrotu z inwestycji. Zaleĝy im na jakimkolwiek
zwrocie. WidaÊ czarno na biaïym, ĝe prowadzenie firmy nie moĝe
zapewniÊ idealnej kariery, którÈ sobie opisaliĂmy.

Inwestorzy
OstatniÈ kategoriÈ czïowieka pracy jest inwestor. Co jest potrzebne,
by zostaÊ inwestorem? PieniÈdze, prawda? JeĂli nie jesteĂ bogaty,
utrzymanie siÚ ze zwrotu z inwestycji bÚdzie niezwykle trudne, zwïaszcza jeĂli staraïbyĂ siÚ dziaïaÊ ostroĝnie, by zmniejszyÊ ryzyko straty.
Zaïóĝmy jednak, ĝe masz pieniÈdze. Co musisz jeszcze mieÊ, ĝeby
cieszyÊ siÚ powodzeniem jako inwestor? Musisz mieÊ niezwykïÈ wiedzÚ i umiejÚtnoĂci. Nie zliczÚ ludzi, którzy przez lata okazywali siÚ
sprawnymi inwestorami na rynku nieruchomoĂci. Kiedy jednak sytuacja w branĝy zmieniïa siÚ, ich umiejÚtnoĂci im nie pomogïy. Przegrali z kretesem.
ChciaïbyĂ zainwestowaÊ w czyjeĂ tradycyjne, maïe przedsiÚbiorstwo?
Powodzenia. BÚdziesz raczej filantropem niĝ inwestorem.
A co z gieïdÈ? Ludzie sobie radzÈ na niej Ăwietnie, czyĝ nie? Niektórzy tak, przynajmniej od czasu do czasu. Znam jednak wielu ludzi, którzy
raczej ponieĂli poraĝkÚ, niĝ cokolwiek wygrali, zwïaszcza w minionym
dziesiÚcioleciu. Trudno zagwarantowaÊ sobie zwrot, kiedy nie masz
kontroli nad biegiem wydarzeñ. Zaufaj mi: inwestor nie ma ¿ADNEJ
kontroli. ZdarzyÊ moĝe siÚ wszystko, w dodatku z dnia na dzieñ.
Pozwól, ĝe opowiem Ci historiÚ. Pod koniec 2001 roku ĝyïem na
wysokich obrotach. WïaĂnie sprzedaïem firmÚ, której byïem wspóïzaïoĝycielem, i miaïem wysoko pïatnÈ pracÚ w charakterze konsultanta.
Ze sprzedaĝy firmy otrzymaïem okoïo 170 tysiÚcy akcji nowego przedsiÚbiorstwa. Akcje znajdowaïy siÚ w obrocie na nowojorskiej gieïdzie.
Kaĝda z nich byïa warta okoïo 44 dolarów, wobec czego ïÈczna wartoĂÊ
moich akcji wynosiïa 7,5 miliona dolarów. Miaïem duĝy przychód
i Ăwietny portfel. ¿yïo siÚ DOBRZE.
CzÚĂÊ akcji wykorzystaïem jako zabezpieczenie kredytu budowlanego o wysokoĂci 2 milionów dolarów, za które miaïem zbudowaÊ swojÈ
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wymarzonÈ posiadïoĂÊ. Nie dywersyfikowaïem swoich inwestycji, bo
wiedziaïem, ĝe firma jest w dobrej kondycji, oferuje dobry produkt i ma
sprawny dziaï sprzedaĝy.
Nagle staïo siÚ coĂ, na co nie miaïem wpïywu. Z dnia na dzieñ wartoĂÊ akcji spadïa do 37 dolarów, poniewaĝ grupa inwestorów dokonaïa
szybkiej sprzedaĝy. Innymi sïowy, mieli zarobiÊ tym wiÚcej, im niĝsza
byïa wartoĂÊ akcji.
SÈdziïem, ĝe to idiotyczny pomysï, skoro firma radziïa sobie tak
dobrze. Dokupiïem zatem wiÚcej akcji w cenie 37 dolarów, wykorzystujÈc swoje bieĝÈce udziaïy jako zabezpieczenie — wiedziaïem, ĝe
ceny jeszcze podskoczÈ. Cena spadïa do 33 dolarów. Kupiïem wiÚcej
akcji. Cena spadïa do 27 dolarów. ZaczÈïem otrzymywaÊ wezwania
do uzupeïnienia depozytu zabezpieczajÈcego, co oznaczaïo, ĝe aby
pokryÊ straty, przystÈpiono by do sprzedaĝy moich udziaïów, jeĂli nie
przekazaïbym pieniÚdzy. Nie miaïem z czego opïaciÊ depozytu.
WartoĂÊ akcji nadal spadaïa. Kiedy zeszïa do 10 dolarów, moje 7,5
miliona magicznie siÚ ulotniïo. To wszystko w niecaïe 90 dni. WartoĂÊ akcji w koñcu wróciïa do normy, a firma zostaïa wykupiona za 65
dolarów od akcji. Sam jednak nie mogïem na tym skorzystaÊ. Wykurzono mnie.
Czy mogïem siÚ zachowaÊ sprytniej? Owszem. Czy popeïniïem
bïÚdy? Bez wÈtpienia. Ale moraï jest taki: jeĂli zamierzasz zostaÊ inwestorem, musisz mieÊ ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe od czasu do czasu sprawy
bÚdÈ wymykaÊ siÚ spod Twojej kontroli. A wtedy moĝesz za to sïono
zapïaciÊ.
WróÊmy zatem do naszej listy idealnej kariery. Czy bycie inwestorem pozwala zapewniÊ sobie plusy z tej listy? Nie sÈdzÚ.
OmówiliĂmy pracÚ niebieskich koïnierzyków, biaïych koïnierzyków, handlowców, tradycyjnych przedsiÚbiorców oraz inwestorów.
¿adna z nich nie oferuje korzyĂci z listy idealnej kariery. Czy idealna
kariera jest w ogóle osiÈgalna? Jak najbardziej, ale ĝeby jÈ sobie zapewniÊ, trzeba zrozumieÊ, ĝe wszystko siÚ zmienia. Stare modele zapewniania wynagrodzeñ sÈ juĝ przeĝytkiem lub jeszcze dogorywajÈ, a obecnie
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przechodzimy przez najwiÚkszÈ transformacjÚ gospodarczÈ w caïym
swoim ĝyciu.

NOWA gospodarka
¥wiat siÚ zmieniï. Tych, do których to nie dociera, czekajÈ najciÚĝsze
czasy. Tych, którzy sÈ tego Ăwiadomi, czeka sukces.
Ostatnie stulecie byïo Ăwiadkiem ciekawego zjawiska. Powstanie
korporacji wyznaczyïo standard spoïeczny. Bycie pracownikiem korporacji staïo siÚ bezpiecznym i powaĝanym wyborem zawodowym.
Krok pierwszy. WyksztaïÊ siÚ na pracownika firmy.
Krok drugi. Znajdě firmÚ, która CiÚ zatrudni.
Krok trzeci. Pracuj dla firmy przez czterdzieĂci lat.
Krok czwarty. Przejdě na emeryturÚ.
W ciÈgu ostatnich dziesiÚcioleci prysï mit, ĝe za lojalnoĂÊ wobec firmy
i ciÚĝkÈ pracÚ czeka pracownika nagroda. Do ludzi zaczÚïo docieraÊ,
ĝe ich lojalnoĂÊ jest nieodwzajemniona. Z tego wzglÚdu powstaï nowy
proces.
Krok pierwszy. WyksztaïÊ siÚ na pracownika firmy.
Krok drugi. Znajdě firmÚ, która CiÚ zatrudni.
Krok trzeci. Zmieniaj pracodawcÚ co 3 – 5 lat przez caïe swoje
ĝycie zawodowe ze wzglÚdów osobistych bÈdě ekonomicznych.
Krok czwarty. Po czterdziestu latach zorientuj siÚ, ĝe nie moĝesz
spokojnie przejĂÊ na emeryturÚ; pracuj dalej.
Przechodzimy obecnie najwiÚkszÈ transformacjÚ w caïym swoim ĝyciu. Przez caïe stulecie firmy pïaciïy ludziom od godziny, tygodnia
lub roku. Obecnie zmienia siÚ to w skali globalnej.
¥wiat zwraca siÚ w kierunku gospodarki wydajnoĂci. Dokonuje siÚ
to na naszych oczach. Znaczy to tyle, ĝe w przyszïoĂci bÚdÈ Ci pïaciÊ
wyïÈcznie za wydajnoĂÊ. Nie bÚdziesz juĝ dostawaï pieniÚdzy za swój
czas. Obsïuga w branĝy restauracyjnej juĝ pracuje zgodnie z tym modelem. Pracownicy otrzymujÈ bardzo niskÈ stawkÚ godzinowÈ (którÈ
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muszÈ otrzymywaÊ ze wzglÚdu na prawo pracy), a ĝyjÈ z napiwków,
które zdobywajÈ za efektywnoĂÊ.
JeĂli wyobrazisz sobie zastosowanie tego modelu w praktycznie
kaĝdym zawodzie, bÚdziesz wiedziaï, co CiÚ czeka. SprzÈtaczka hotelowa nie bÚdzie opïacana od godziny pracy, tylko od posprzÈtanego pokoju.
Podam teraz przykïad pracownika biurowego.
Pracownik zarabia rocznie 35 tysiÚcy zïotych.
Krok pierwszy. Firma obniĝa mu pensjÚ do okoïo 32 tysiÚcy, poniewaĝ w dzisiejszych czasach sÈ inni gotowi wykonywaÊ tÚ samÈ
pracÚ za mniejsze pieniÈdze.
Krok drugi. Firma redukuje „podstawowÈ” pensjÚ do okoïo 20 tysiÚcy zïotych rocznie.
Krok trzeci. Pracownik dowiaduje siÚ, ĝe dodatkowe 12 tysiÚcy
rocznie moĝe zarobiÊ, osiÈgajÈc pewne poziomy wydajnoĂci w skali
miesiÚcznej.
Innymi sïowy, jeĂli pracownikowi siÚ powiedzie, bÚdzie sobie
mógï dorobiÊ 1000 zïotych miesiÚcznie. Jest presja, a firma moĝe jedynie zacieraÊ rÈczki. JeĂli pracownikowi siÚ nie powiedzie, firma zaoszczÚdzi na wynagrodzeniu. JeĂli jednak pracownikowi siÚ powiedzie, wiesz, co siÚ stanie? Firma PODNIESIE wymagania.
Jeĝeli nie jesteĂ skrajnie wyspecjalizowanym pracownikiem, wszystko powyĝsze stanie siÚ równieĝ z TobÈ — o ile jeszcze to nie nastÈpiïo. Moĝesz byÊ tego pewien. Stanie siÚ to z kaĝdym zawodem. Czas
przemian juĝ siÚ zaczÈï.
Dlaczego tak siÚ dzieje? Po pierwsze, model ten jest korzystniejszy dla firmy, która uzyskuje lepsze rezultaty mniejszym kosztem. Po
drugie, Nowa Gospodarka potrzebuje mniejszej liczby pracowników,
wiÚc coraz wiÚcej ludzi konkuruje o coraz mniej stanowisk pracy.
Dlaczego Nowa Gospodarka nie potrzebuje tylu pracowników? PrzyspieszajÈcy rozwój technologiczny zmieniï wszystko. Sto lat temu 90%
ludzi pracowaïo na roli. DziĂ, za sprawÈ ogromnego wzrostu wydajnoĂci,
zajmuje siÚ tym mniej niĝ 1%, a w rolnictwie trudno o pracÚ.
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PamiÚtasz biura obsïugi klienta, do których dzwoniïo siÚ, ĝeby z kimĂ
porozmawiaÊ? DziĂ rozmawiasz z automatem i tych stanowisk pracy
juĝ nie ma. PamiÚtasz, jak w firmach byïo peïno ludzi zajmujÈcych siÚ
sprzedaĝÈ? DziĂ ludzie kupujÈ w sieci i tych etatów juĝ nie ma. PamiÚtasz wypoĝyczalnie kaset? DziĂ ludzie oglÈdajÈ filmy na komórkach
i tabletach i nie ma juĝ wypoĝyczalni. Uwielbiam ksiÈĝki, ale muszÚ
CiÚ teraz nakïoniÊ, ĝebyĂ czym prÚdzej przeszedï siÚ do pobliskiej ksiÚgarni. Takie ksiÚgarnie juĝ wkrótce zniknÈ, wraz z miejscami pracy,
które zapewniaïy.
Mógïbym bez koñca omawiaÊ w ten sposób kolejne branĝe. Technologia i wzrost wydajnoĂci prowadzÈ do eliminacji nastÚpnych stanowisk pracy i nie moĝemy zrobiÊ niczego, ĝeby to powstrzymaÊ. Co
wiÚcej, proces ten moĝe co najwyĝej przyspieszyÊ. JeĂli czekasz, aĝ
gospodarka wróci na poprzedni tor i tamte miejsca pracy znowu siÚ
pojawiÈ, to przestañ czekaÊ. Nic takiego siÚ nie stanie.
Dzieci rolników dostrzegïy nadciÈgajÈce przemiany i zrezygnowaïy z pracy swoich ojców na rzecz innych zawodów. To samo dzieje
siÚ dziĂ z luděmi pracujÈcymi na posadach wïaĂciwych Starej Gospodarce. Aby przetrwaÊ, muszÈ spojrzeÊ prawdzie w oczy i znaleěÊ nowe zajÚcie.

Marketing sieciowy jest LEPSZY
Najlepszym znanym mi sposobem, by nie tylko przetrwaÊ, lecz takĝe
cieszyÊ siÚ sukcesami w Nowej Gospodarce, jest marketing sieciowy.
W dzisiejszym Ăwiecie istniejÈ waĝne produkty i usïugi, które naleĝy
promowaÊ wĂród ludzi majÈcych na nie zapotrzebowanie. Konsumentów wciÈĝ trzeba informowaÊ o ofercie.
Firmy majÈ róĝne moĝliwoĂci. MogÈ zagïÚbiÊ siÚ w pofragmentowanym Ăwiecie reklamy, zatrudniÊ wielki i kosztowny dziaï sprzedaĝy albo
przedstawiÊ Ăwiatu swojÈ ofertÚ, uĝywajÈc marketingu sieciowego.
Coraz wiÚcej firm decyduje siÚ na marketing sieciowy, poniewaĝ przystaje on do Nowej Gospodarki. W promocji swoich produktów mogÈ

Kup książkę

Poleć książkę

26

BÈdě pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym

w ramach marketingu sieciowego udzielaÊ peïnego wsparcia dystrybutorom, wynagradzajÈc ich jednoczeĂnie wyïÈcznie za wydajnoĂÊ.
Jest to niezwykle efektywne, poniewaĝ w Nowej Gospodarce marketing szeptany dziaïa sprawniej niĝ jakakolwiek inna forma promocji.
Firma moĝe dziÚki temu pïaciÊ dystrybutorom z tych pieniÚdzy, które
w innym wypadku wydaïaby na reklamÚ i promocjÚ.
Jako przedsiÚbiorca czerpiesz dziÚki temu wszystkie korzyĂci zwiÈzane z prowadzeniem tradycyjnej firmy, a jednoczeĂnie nie musisz siÚ
mierzyÊ z typowymi zagroĝeniami. Twój przychód nie jest nijak ograniczony, poniewaĝ firmy z branĝy marketingu sieciowego CHCk, ĝebyĂ
zarabiaï jak najwiÚcej. Skoro i tak wszyscy pïacÈ Ci za wydajnoĂÊ, to
na co Ci ograniczona wysokoĂÊ pensji?

„Haczyk” marketingu sieciowego
Brzmi to Ăwietnie, bo to jest Ăwietne. Jest jednak haczyk, o którym
wiÚkszoĂÊ ludzi nie wspomina. Oto on:
Musisz wytrzymaÊ tymczasowÈ utratÚ statusu spoïecznego
w oczach ignorantów.
Oznacza to, ĝe przez pewien czas osoby starajÈce siÚ nadal funkcjonowaÊ w starym systemie bÚdÈ TobÈ pogardzaÊ. Nie zrozumiejÈ
CiÚ. BÚdÈ sÈdziÊ, ĝe postradaïeĂ zmysïy, wiÈĝÈc siÚ z branĝÈ marketingu sieciowego.
Ponadto sïowo „wytrzymaÊ” nie jest do koñca trafne. Musisz zrobiÊ
coĂ wiÚcej. Musisz w peïni zaakceptowaÊ tymczasowÈ utratÚ statusu
spoïecznego w oczach ignorantów. To TY widzisz przyszïoĂÊ, gdy inni pozostajÈ Ălepi. To TY jesteĂ mÈdry. To TY podejmujesz dziaïania,
by ĝyÊ lepiej.
Ludzie bÚdÈ TobÈ pogardzaÊ nie tylko dlatego, ĝe utknÚli w starym
systemie. SpróbujÚ pomóc Ci w zrozumieniu tej sprawy, poniewaĝ
warto mieÊ tÚ wiedzÚ, kiedy podejmuje siÚ decyzjÚ w sprawie wejĂcia
w marketing sieciowy.
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WiÚkszoĂÊ ludzi albo doïÈczyïa kiedyĂ do firmy zajmujÈcej siÚ
marketingiem sieciowym, albo zna kogoĂ, kto to zrobiï. Praktycznie kaĝdy, kto siÚ na to decyduje, myĂli nastÚpujÈco: „Hm, przychodzi mi do
gïowy z piÚÊ, szeĂÊ osób, które mogïyby siÚ przyïÈczyÊ. Na przykïad
moja siostra! Mój kolega zresztÈ teĝ lubi takie rzeczy. O, jeszcze ten
jeden znajomy by siÚ doskonale nadawaï! Dobra, doïÈczam”.
Innymi sïowy, nie doïÈczajÈ do branĝy. Zwyczajnie majÈ nadziejÚ,
ĝe im siÚ poszczÚĂci, doïÈczÈ kilka osób, ĝeby pokryÊ swojÈ wstÚpnÈ
inwestycjÚ, i pozostanie im czekaÊ, aĝ pieniÈdze napïynÈ same. Wizja zarabiania na cudzym wysiïku jest zachÚcajÈca, ale bïÚdnie rozumiana.
Tacy ludzie nie zakïadajÈ prawdziwego przedsiÚbiorstwa, tylko
kupujÈ los na loterii. Wyobraě sobie kupon z szeĂcioma zaznaczonymi
kratkami. Te kratki przedstawiajÈ poszczególne osoby, które miaïyby
„na pewno” doïÈczyÊ. Taki czïowiek odzywa siÚ do swoich znajomych
i stara siÚ ich zachÚciÊ. Ze wzglÚdu na brak umiejÚtnoĂci na ogóï nie
wygrywa niczego — jak na loterii. W ten sposób traci szansÚ, jak zwykle,
a byÊ moĝe — z powodu wïasnej ignorancji i braku umiejÚtnoĂci —
niszczy swoje relacje z innymi.
Czïowiek ten drze swój kupon na strzÚpy i zamiast wziÈÊ na siebie
odpowiedzialnoĂÊ za zlekcewaĝenie swojego przedsiÚwziÚcia, obwinia
marketing sieciowy, koniecznie jeszcze powtarzajÈc wszystkim: „Ja to
robiïem, ja wiem. Wszyscy inni teĝ mówiÈ, ĝe marketing sieciowy siÚ
nie sprawdza. Lepiej nie traÊ pieniÚdzy”.
WïaĂnie Z TYM musisz siÚ zmierzyÊ, jeĂli zdecydujesz siÚ zajÈÊ
marketingiem sieciowym zawodowo — z opiniami ignorantów, przekonanych, ĝe zrobili wszystko poprawnie i okazaïo siÚ, ĝe system nie
dziaïa. JeĂli CiÚ to przerasta, marketing sieciowy nie jest dla Ciebie.
JeĂli jednak czujesz siÚ na siïach, Ăwiat naleĝy do Ciebie.
Ci, którzy sÈ do tego zdolni, zarabiajÈ KROCIE. Firmy wypïacajÈ
nieograniczone sumy tym, którzy potrafiÈ uzdrowiÊ Ălepych, oĂwieciÊ
ignorantów i stworzyÊ spoïecznoĂÊ zgodnych umysïów.
Niektórzy twierdzÈ, ĝe „punkt widzenia zaleĝy od punktu siedzenia”. NienawidzÚ takich powiedzeñ jak to. Wszyscy wielcy przywódcy
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gardzili nim od stuleci. Czy Nelson Mandela w to wierzyï? Czy Martin
Luther King w to wierzyï? Co by byïo, gdyby Steve Jobs w to wierzyï? Wielcy przywódcy Ăwiata myĂleli raczej: „RzeczywistoĂÊ to rzeczywistoĂÊ, a ja zrobiÚ wszystko, co siÚ da, ĝeby ludzie to zrozumieli”.
Prawda jest taka, ĝe marketing sieciowy nie jest idealny. Jest po prostu
LEPSZY. I taka jest rzeczywistoĂÊ!
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