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Wstęp 

Biznes MLM, pomimo znaczących różnic jest biznesem takim, jak inne. 

Trzeba się liczyć z tym, że zanim odniesiesz jakiekolwiek satysfakcjonujące 

rezultaty, musisz się sporo nauczyć i wyposażyć się w dużą dawkę 

cierpliwości. Jesteś o tyle w lepszej sytuacji, że w momencie podjęcia decyzji, 

podpisania umowy, Twoja nauka i zdobywanie doświadczenia odbywa się 

w tym samym czasie. Prowadzisz biznes i nabywasz coraz więcej umie-

jętności. Nie trzeba posiadać specjalnego wykształcenia ani szczególnych 

umiejętności, ważne, aby odpowiednio dobrać firmę, a jest ich sporo. Kryteria 

doboru mogą być różne; reputacja firmy, firma będąca już bardzo długo na 

polskim rynku, plan marketingowy, specyfika produktowa, ceny produktów, 

organizacja firmy, materiały szkoleniowe, marketingowe. Bezsprzecznie, 

przynajmniej dla początkujących, bardzo ważnym elementem jest osoba 

wprowadzająca, sponsor, mentor. Zanim cokolwiek podpiszesz, zanim 

zdecydujesz się do podjęcia współpracy, warto zasięgnąć języka; przeszukać 

sieć, uzyskać jak najwięcej informacji o danym systemie. Z pozoru są one do 

siebie podobne, jednak w szczegółach mogą się od siebie różnić w sposób 

zdecydowany. Dobry sponsor powinien umieć przekazać w sposób łatwy 

i czytelny, mnóstwo cennych informacji, które pomogą Ci zacząć działać. 

Najlepiej wyszukiwać Liderów, osoby powszechnie znane i szanowane w tej 

branży. Powstało mnóstwo platform, stron, portali, które skupiają na swych 

łamach najlepszych, przejrzyj je wszystkie. Zanim się podejmie decyzję, trzeba 

mieć pełny obraz, zwłaszcza, że w większości wypadków trzeba wykupić 

określony start up. Zazwyczaj nie są to duże kwoty i wiążą się z zakupem 

określonych produktów.  

Moim zdaniem najważniejszym czynnikiem jest zbadanie i sprawdzenie, 

w jaki sposób realizowana jest duplikacja. Duplikacja jest to system, na 

którym oparta jest rozbudowa struktur. Dobra firma powinna mieć opracowany 

model duplikacji do perfekcji. To bardzo ułatwia, opracowanie własnych 

strategii duplikowania w ramach gotowego systemu. Skuteczny system 

przekazywania wiedzy, łatwość i skuteczność uczenia innych, dobra kontrola, 

do co najmniej trzech poziomów w głąb struktury, gwarantuje sukces i to 

nawet w krótkim czasie. Musisz bardzo dokładnie wiedzieć, czego chcesz 

uczyć innych, w jaki sposób to robić, czy inne osoby, które zgodzą się na 

współpracę z Tobą są, w stanie, duplikować Twe własne działania. Od tego 
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zależy wszystko, ponieważ, tylko rozbudowane silne struktury, przynoszą 

dochody. Ocena czy dany kandydat potrafi ogarnąć podstawy jest decydująca. 

Oczywiście wśród tych ludzi, będą tylko konsumenci, będą kupować i nic 

więcej. To tylko margines i nie oto przede wszystkim w tym biznesie chodzi.  

Jednak nigdy nie wiadomo, czy wśród nich nie wyłoni się, nie zostanie 

polecony człowiek, który będzie duplikował. Dlatego przyjmując innych nie 

odmawiaj pochopnie, być może potrzebują oni więcej czasu na oswojenie się. 

Ważne, abyś utrzymywał z nimi stały kontakt, pokazując, jakie zalety ma 

aktywna praca w danym systemie. 

Mam nadzieję, że ten e-book znacznie skróci czas nauki, Twoje wątpliwości 

i zniechęcenie będą trwały krótko. Wszyscy Liderzy od czegoś musieli 

zaczynać, przedstawiam Ci gotowe recepty i rozwiązania, które możesz 

wdrażać natychmiast. MLM nie miał dobrej prasy, głównie z powodu 

niezrozumienia jego istoty, lecz to już powoli się zmienia. Moje podejście 

także się zmieniało, im dalej zagłębiałem się tajniki marketingu sieciowego. 

Większość startujących, po pierwszym entuzjazmie odpuszcza, zaniedbuje tę 

pracę, tak, bo MLM to jest normalna praca. Trzeba poświęcić wiele czasu, 

pieniędzy, aby potem zbierać plony. Mogę Cię jedynie pocieszyć, że warto 

przepracować intensywnie wiele miesięcy, im dalej, tym do zrobienia jest dużo 

mniej. Dobrze prowadzony biznes procentuje, w MLM są to skoki drastyczne 

i zaskakujące, porównując do normalnej pracy, Twoja kariera i awanse mogą 

Cię często dziwić. Wystarczy zapytać Liderów w tym biznesie, oni tego 

doświadczyli i teraz pracują spokojnie i specjalnie się nie zamartwiają. Oni 

zrozumieli i dostrzegli możliwości i potencjał dźwigni opierającej się na 

duplikacji i sponsorowaniu.  

Firmy działające w marketingu sieciowym doskonale sobie radzą w dzisiejszej 

rzeczywistości, zastąpiły tradycyjny model sprowadzania towarów, magazy-

nowania w hurtowniach i rozprowadzania do sprzedawców detalicznych. Za to 

wszystko musi płacić nabywca, do tego dochodzą koszty marketingowe, 

reklama. Dlatego też ceny nie są stałe, najczęściej wzrastają, ze względu na 

powyższe uwarunkowania. Sprzedawcy specjalnie się tym nie przejmują, 

wliczając te wszystkie pasożytnicze elementy w cenę końcową. Jeśli mamy do 

czynienia z towarami pierwszej potrzeby, klient płaci, bo musi. MLM pozbył 

się tych wszystkich niepotrzebnych pośredników. Dystrybucja przypomina 

marketing wirusowy, towar jest rozprowadzony poprzez polecenie.  
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Wzrasta niebotycznie wiarygodność jakości towaru, jeśli polecają go setki 

tysięcy osób, to musi to być towar absolutnie z najwyższej półki. I tak często 

jest, wszelkie nowości technologiczne, odkrycia wykorzystują często właśnie 

marketing sieciowy, gdyż to pozwala na utrzymanie w miarę stałych cen (brak 

uwarunkowań pośrednich).  

Pytanie czy te ceny są niskie czy wysokie?. Popatrzmy na tradycyjny model 

handlu, wszystkie nowości i rewolucyjne produkty są bardzo drogie, nie ma co 

do tego wątpliwości, dopiero rozłożenie w czasie, nasycenie rynku, pojawienie 

się zamienników (inni producenci wykorzystujący patent), umożliwia obni-

żenie poziomu ceny i powszechną dostępność. W MLM wszelkie nowości 

utrzymują swe ceny na jednakowym poziomie przez wiele lat i dopiero, 

niekiedy dokonuje się korekt w stosunkowo niewielkim stopniu. 

Ten e-book zachęci Cię do wytężonej pracy, pracy bez specjalnie widocznych 

efektów na wstępie. MLM wymaga przewartościowania wielu kwestii, 

wymaga wytrwałości, odporności, uporu i wiary. Elementem kluczowym jest 

wyjście ze swojej strefy komfortu, jest to bardzo trudne, bowiem praca ta 

wymaga sporej aktywności, uczestniczeniu w wielu prezentacjach, rozmowach 

z niezliczoną ilością ludzi. Najważniejsza jest odporność na odmowę współ-

pracy, ten element należy od razu wkalkulować w tę działalność. Twoje 

umiejętności przekonywania będą rosły, doświadczenie pokaże, że odmowy 

będą, ale rzadsze a potem bardzo rzadkie, nie należy się tym przejmować. 

Trzeba wyznaczać sobie krótkofalowe cele i z determinacją je realizować. 

Potrzebna jest samodyscyplina i systematyczność, silna odporność na strach 

przed porażką, zwątpienie. Pragnienie sukcesu wymaga pielęgnacji, dosko-

nałym uzupełnieniem jest praca nad swoim rozwojem osobistym, to jest 

dopiero coś. Głównie z powodu natychmiastowych widocznych zmian w Tobie 

samym. Doskonalisz się z dnia na dzień, jaka praca daje takie możliwości. 

Im dalej tym łatwiej, wartość dodana w postaci rozwoju osobistego, jest 

swoistą trampoliną, która wyniesie Cię na wyższy poziom. MLM i rozwój 

osobisty ma jedną wspólną i przekonująca cechę, nie ma żadnych barier 

w drodze do sukcesu. Możesz się nieustanie doskonalić i zarabiać nieogra-

niczone niczym, wielkie sumy pieniędzy. 

Ta wizja połączona z pasją znacznie łagodzi ten początkowy dyskomfort. 

Twoja żmudna praca; organizowanie spotkań, tworzenie ankiet, pisanie 

ogłoszeń, rozmowy telefoniczne ma wtedy sens. Zresztą po jakimś czasie oka-

zuje się, że nawiązujesz ciekawe znajomości a przede wszystkim korzystasz 
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z produktów, które sam polecasz. Produkty po obniżonych cenach, często 

niedostępne w inny sposób. Niemal wszystko jest w Twoich rękach, nie 

zdajesz się na los. Każde seminarium, szkolenie uczy, pozwala odkrywać 

tajemnice najlepszych, uczy kreatywnego myślenia. W końcu sam zostaniesz 

Liderem i jako mentor będziesz pomagał innym, czyż to niefascynujące, 

zarabiasz pomagając. 

Wszystkimi kierują emocje, ale Ty wyposażony we własną wypracowaną 

inteligencję emocjonalną, możesz spokojnie nad nimi panować. Jest to 

szczególnie ważne, gdy nie wszyscy chcą zaakceptować Twoją działalność. 

Możesz się nawet spotkać z wrogim nastawieniem, wiele osób tego nie 

wytrzymuje, ale nie musisz to być akurat TY. 

Po raz kolejny zaznaczam, że we wszystkich dziedzinach, aby do czegoś dojść 

trzeba non-stop się uczyć, doskonalić. Wielcy Liderzy także mieli znaną Ci 

huśtawkę nastrojów, jednak skoro im się udało, to czemu Tobie ma się nie 

powieść. Moja wiara była tak silna, że postanowiłem udać się w podróż, 

dla odkrycia nowych technik i strategii. Moje maleńkie skrzydełka zaczęły 

rosnąć i w pełnym momencie poderwałem się do lotu. 

Rozwój i powszechna dostępność Internetu, jako uniwersalnego medium, jest 

świetnym uzupełnieniem tradycyjnego MLM. Niektórzy doszli do takiego 

punktu, że przenieśli w całości swoją działalność do sieci, z olbrzymim powo-

dzeniem. Szukając nowych i rewolucyjnych metod rozwoju biznesu, ktoś 

rzucił zupełnie odmienny punkt widzenia na całą branżę.  

Mike Dillard jeden z największych Liderów MLM w USA, pionier budowania 

struktur marketingu sieciowego w Internecie. Jego blog potwierdza, że marke-

ting sieciowy w USA, jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią 

przemysłu. Jest sporo do zrobienia w Polsce, zobacz jakie możliwości daje 

słabo zagospodarowany obszar. 

Istnieje powszechne mniemanie, że MLM jest biznesem dla ludzi, którzy 

posiadają dużą rodzinę i mnóstwo znajomych, musisz stworzyć listę złożoną 

z osób, które posiadają podobne przymioty. Ta prawda ma zastosowanie tylko 

w tradycyjnym MLM, ale i tak nie jest to żadna reguła. Jeśli przyjmiemy, 

że MLM jest biznesem relacji międzyludzkich, to opanowanie odpowiednich 

technik, służących właśnie skutecznemu budowaniu relacji, stawia całe 

zagadnienie w zupełnie nowym świetle. W Internecie możesz nawiązać 

i utrzymywać kontakt nie z setkami, ale wielu setkami tysięcy ludzi.  
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Myślisz, że to niemożliwe?. Odpowiednie narzędzia marketingowe pozwalają 

być może jeszcze na wiele więcej. Internet to szybkość wymiany informacji, 

rozległość wprost nieograniczona, tylko od Ciebie zależy, jak do tego podej-

dziesz, jak to wykorzystasz, jak to zagospodarujesz. 

Zmartwienie, że oto kończy mi się lista i nie będę miał się z kim kontaktować, 

należy odłożyć ad acta, Twoja lista jest praktycznie nieograniczona, ale uwaga, 

trzeba mieć wiedzę, jak ten fakt wykorzystywać, kontakty internetowe rządzą 

się bowiem odmiennymi od rzeczywistości regułami. 

Konflikt pomiędzy rzecznikami tradycyjnego MLM a MLM w Internecie jest 

akademicki i wynika tylko i wyłącznie z nieznajomości tematu. Budowanie 

pozytywnych i trwałych relacji międzyludzkich jest czymś tak samo natura-

lnym, jak w rzeczywistości, ale na innych warunkach. Internet pozwala na 

ciągły i nieograniczony kontakt, o każdej porze dnia i nocy z ludźmi mieszka-

jącymi wiele tysięcy kilometrów stąd.  

W tym e-booku znajdziesz odpowiedzi na pytania, jak działać skutecznie 

w sieci, jak budować markę eksperta. To nie Ty będziesz prosił ludzi, to ludzie 

będą prosić Ciebie. Prezentacje webinarowe mogą gromadzić jednorazowo, 

setki osób, Twoja inwencja innowacyjność, pójdzie w świat. Zainteresujesz 

setki, przyjdą tysiące. Nie jest to żadne odkrycie, ale fakt przetestowany 

w innych krajach, tysiące razy, to działa. 

Zasady i koncepcja jest prosta, działa na zasadzie przyciągania, dobro 

przyciąga dobro, zło przyciąga zło. Ludzi przyciągają nowości mogące 

zmienić ich życie. Ty prezentując odpowiednią postawę, mając do zaofero-

wania intrygujące możliwości, przyciągasz do siebie ludzi zainteresowanych 

tematem. Pozytywna energia Lidera, przyciągnie tylko i wyłącznie ludzi 

o charakterystycznych cechach, na których właśnie Tobie zależy. Ludzi otwar-

tych, pewnych siebie, kreatywnych, o wysokiej pewności siebie. Wartości, 

które prezentujesz są na tyle atrakcyjne, że stanowią podstawę do utrzymy-

wania dłuższych relacji, a co za tym idzie, subtelnego przekonywania ludzi do 

rozważenia prowadzenia biznesu właśnie z Tobą. Mentor, przewodnik, wzór 

od zawsze przyciągał rzesze zainteresowanych.  

Skuteczność tych działań zależy od Twojej postawy, wiedzy, umiejętności 

komunikacyjnych. Będziesz silnym Liderem, będziesz miał grupę silnych 

Liderów, których sam kształtujesz. Nigdy nie rób niczego pochopnie i bez 
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przemyślenia. Być może trzeba będzie poświęcić wiele czasu na naukę, 

doskonalenie, oczywiście będziesz się uczył na błędach, ale po co?  

Masz gotowe rozwiązania na wyciągnięcie ręki, tysiące książek, stron 

artykułów e-booków, jak właśnie ten, który czytasz. To jest właśnie prawdziwa 

inwestycja, bynajmniej nie droga, choć wymaga początkowo wysiłku.  

Pewnego dnia nadejdzie pora do działania bardziej intensywnego, ale to Ty 

będziesz miał wszystkie asy w rękach w tej rozgrywce. Nie oglądaj się na 

swojego sponsora, działaj, bądź najlepszy. Zresztą nie oglądaj się na nikogo, 

odważnie zdobądź przekonanie o sobie, jako o mistrzu, ekspercie. Ludzie to 

natychmiast podchwycą i wszystko nabierze nowego, pożądanego tempa. 

Nie chodzi o to, aby ktoś Cię polubił, raczej chodzi o szacunek i uznanie; 

tak właśnie z Panem chciałbym współpracować!! 

Stając się trenerem, mentorem, szkolisz, przekazując nabytą wiedzę innym, 

budujesz autorytet. Wokół Twojej osoby gromadzą się ludzie chętni do 

działania, wybierasz najlepszych, uczysz ich jak mają budować struktury, 

uczysz ich wreszcie, jak sami mają nauczać innych. Jest to absolutny kanon 

MLM, w Twoich strukturach wszyscy, zdecydowana większość, może, a nawet 

powinna być lepsza od Ciebie. Wtedy struktura jest pewna, stała i odporna na 

rozproszenie. Nie ma powodów do niepokoju, lepsi od Ciebie będą i tak będą 

wskazywać na Ciebie, jako nauczyciela, a Ty budujesz nowe struktury 

w dalszym ciągu. Tu nie ma miejsca na współzawodnictwo, tylko współpraca 

daje wyniki, życzliwość i zachęta. Motywacje dla swoich Liderów są kluczem 

do sukcesu, czyli nieograniczonego rozbudowywania Twoich struktur. 

Jeśli masz za dużo na głowie, możesz z pełnym zaufaniem przekazywać 

nowych kandydatów swoim uczniom, masz przecież pewność, że zrobią z tego 

najlepszy pożytek. Nie musisz niczego specjalnie kontrolować, Twoim głów-

nym zadaniem stanie się przyjmowanie zaproszeń na spotkania w charakterze 

eksperta, absolutnego Lidera swoich struktur. 

Po pewnym czasie i to nie będzie konieczne, Twoja decyzja Twoje warunki, 

Twój czas. Czy już złapałeś, na czym polega fenomen MLM?, od pucybuta 

do milionera? Czemu nie? 

Dokładne instrukcje otrzymasz w tym podręczniku, choć tajemnica w pewnym 

stopniu została wyjaśniona. Doskonalenie siebie nie ma granic, im większą 

wartość będziesz stanowić dla innych, tym osiągniesz większy sukces, to proste.  
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Praca staje się Twoją pasją i misją, wreszcie realizujesz się naprawdę, jako 

człowiek. Zobacz, jak przy tym wygląda praca w korporacji, może awansujesz, 

może nie, może Cię wyrzucą albo nie, w najlepszym przypadku dostaniesz na 

odchodnym ozdobny zegarek z wygrawerowanym uznaniem i hulaj na cienką 

emeryturę. Być może na tym zasadza się, tak wielka niechęć do marketingu 

sieciowego przez ponadnarodowe korporacje. Przypominają one średnio-

wieczne państwa feudalne. Pracownicy, sprzedający swój czas za pieniądze, są 

traktowani jak chłopi pańszczyźniani. Jeśli pracują ciężko, to pracują, głównie 

na potężny aparat korporacyjny, który jest nad nimi. Nie mają czasu na nic, 

niczego się nie dorabiają, są więźniami systemu. W MLM te kajdany są 

zrywane, dystrybutor sam zarabia na siebie pomagając innym zarabiać, jest to 

do przyjęcia. Złamanie struktury hierarchicznej, odwrócenie jej wręcz do góry 

nogami, jest istotnym zagrożeniem dla wszelkich bossów, menedżerów, 

dilerów itp.  

Tylko ten biznes daje takie możliwości. Czy istnieje droga na skróty?. I tak 

i nie. Powiedzmy, że zależy Ci na czasie, masz odpowiednią ilość gotówki, 

swoją edukację możesz uzupełniać na specjalnych płatnych szkoleniach. 

Nauczysz się języka, jedziesz do źródła, wykupujesz najlepsze szkolenia na 

świecie. Jest to najlepsza inwestycja z możliwych. Ha, może się wkrótce 

okazać, że wcale już nie musisz kontrolować, czy specjalnie rozbudowywać 

swoich struktur. Wyposażony w potężną wiedzę, sam prowadzisz płatne 

szkolenia, uczysz innych, nie martwiąc się o sponsorowanie innych. 

Będąc silnym Liderem, mając sporo gotówki, możesz zorganizować własną 

firmę MLM, zresztą wielu Liderów tak robi i nikt się temu nie dziwi, to 

naturalne. 

Pamiętaj jednak, że to praca, żmudna, systematyczna, wymagająca samody-

scypliny i wytrwałości. Czy ciężka, to zależy od Twojego podejścia i chęci. 

Wcale nie musisz mieć specjalnych uzdolnień ekonomicznych, nie musisz być 

urodzonym geniuszem w określonych dziedzinach. Wystarczy zdrowy roz-

sądek, umiejętność logicznego myślenia, pozytywne nastawienie do ludzi. 

Zresztą na pewnym etapie, wiele rzeczy możesz zlecać innym specjalistom, 

kontrolując ich poczynania. Jest to nawet wskazane, gdyż możesz się 

koncentrować tylko i wyłącznie na istotnych zagadnieniach, nie zawracając 

sobie głowy innymi rzeczami. 
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Nie musisz też wiedzieć absolutnie wszystkiego, zawsze możesz sięgnąć do 

odpowiedniego źródła. Cała tajemnica polega na tym, że Ty wiesz, gdzie 

szukać, a inni nie. To nie przypadek, że ludzie wielcy posiadali własne, 

ogromne biblioteki, choć dzisiaj nie jest to niezbędne, wystarczy znać język  

i wpisać w do wyszukiwarki kilka tajemniczych słów. 

Ten poradnik potraktuj, jako wstęp do dalszej edukacji, zawiera on bardzo 

istotną wiedzę, lecz nie wyczerpuje tematu, mam nadzieję, że będzie dla Ciebie 

bardzo pomocna. Szukaj według klucza, jedna dobra rzecz, której nie znam,  

a chce wiedzieć, to oszczędzi czasu na powtórkach, zaoszczędzisz mnóstwo 

pieniędzy. Gdy żal Ci wydać, pomyśl o korzyściach jakie z tego będziesz mieć, 

jak to zaprocentuje. 

Dlaczego powinieneś zająć się marketingiem sieciowym?. Żaden inny system 

nie daje możliwości, szansy na osiągnięcie wolności finansowej, przy 

niewielkich lub prawie żadnym kapitale początkowym. Możesz wybierać 

dowolną grupę osób, z którymi Ci się najlepiej pracuje, dostosowywać 

elastycznie godziny pracy, możesz pracować w domu (znacząca redukcja 

kosztów), otrzymujesz dostęp do wyjątkowych produktów, niedostępnych 

w normalnej dystrybucji, korzyści podatkowe, zapewniasz sobie nieogra-

niczone możliwości dochodów. W dodatku zbywalnych, gdyż biznes mogą 

kontynuować Twoje dzieci, pracujesz dla siebie dla swojego sukcesu 

umożliwiając innym, osiągnięcie podobnych rezultatów. 

Ktoś wreszcie powie; ech ja to się nie nadaje do tego biznesu, to sygnał, że nie 

warto sobie nim zawracać uwagi. Teraz, w tej chwili na całym świecie, czekają 

na Ciebie setki tysiące osób, które się nadają, ponieważ czegoś chcą. Czekają 

na Ciebie.  

Wszystko czego potrzebujesz już masz, to Twój rozum !!! 
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Rozdział 1. Mistrz sprzedaży czy mistrz marketingu 

Wiele osób startując w przeróżnych systemach MLM, dostosowuje swoje 

preferencje do produktu i bardzo dobrze. Szczere zainteresowanie i pasja 

dotycząca przedmiotu jest bardzo ważna. Jednak nie należy marketingu 

sieciowego mylić ze sprzedażą. Niektórzy marketerzy próbują przedstawiać 

ten biznes, jako swoisty sposób wymiany dóbr, oparty o konkretny plan 

marketingowy. Sama nazwa – Multi Level Marketing, czyli marketing wielo-

poziomowy, już daje do zrozumienia, że chodzi o system biznesowy, oparty 

o odpowiednie działania prowadzące do osiągania zamierzonych celów. 

System, dodajmy bardzo przemyślany, którego początki datują się na początek 

lat pięćdziesiątych. Od tego czasu jest nieprzerwanie obecny, na rynku 

i w dodatku święci stałe powodzenie wielu milionom ludzi na całym świecie. 

W samej tylko Polsce jest to milion osób osiągający dochód rzędu grubo 

powyżej dwóch miliardów złotych. Nie mamy powodów, aby go w jaki-

kolwiek sposób krytykować. Włóżmy między bajki opowieści dziwnej treści 

w rodzaju; oszołomy, piramida, pranie mózgu. Takie opinie wyrażają ludzie, 

kompletnie niezorientowani w temacie lub Ci, którym się nie powiodło 

i szukają sposobów na własną porażkę. 

Produkty; kosmetyki, suplementy, ich jakość, specjalne cechy, wyjątkowość,  

nieosiągalność na normalnym rynku, są bardzo istotne. Nie należy się jednak 

nad tym zagadnieniem nadmiernie skupiać. Dobre produkty są tylko nośnikiem 

dla systemu marketingowego, którego celem jest zarabianie pieniędzy. Należy 

się zastanowić, co tak naprawdę sprzedajemy, jeśli już użyć tego słowa. 

Zrozumienie głównej idei zajęło mi trochę czasu, choć w dalszym ciągu 

uważam, że początkowa fascynacja produktami jest czymś, jak najbardziej 

pożądanym, to jednak promowanie swoich możliwości biznesowych jest 

kluczowe. 

Bardzo ważnym elementem jest to, aby Twoje produkty posiadały wymierną 

i czytelną wartość dla konsumenta. Jeśli rozwiązują problemy Twoich współ-

pracowników i jeszcze można na tym zarobić, czegóż chcieć więcej. Mamy 

więc główne czynniki przesądzające o Twoim sukcesie w tej branży. 

W większości wypadków przydatność produktów jest faktem, a wybranie 

przez producentów takiej formy dystrybucji, świadczy tylko o tym, że chcą oni 

wyróżnić je w sposób specjalny. Aby nie zaginęły w całej masie innych ofert. 
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Elementy reklamy, promocji tych rzeczy są konieczne, trzeba się w końcu 

czymś wyróżniać od konkurencji, mieć siłę przebicia, nie zapominaj o tym. 

Skupienie się tylko i wyłącznie na tych cechach jest jednak błędem. Dopiero 

umiejętnie przedstawienie planu marketingowego firmy, bez specjalnych 

zawiłości, uwypuklając najważniejsze korzyści, stawia całą sprawę w innym 

świetle. Umiejętne wyważenie wszystkich tych zabiegów sprawi, że biznes 

nabierze najbardziej pełnego wyrazu. Jest wiarygodny i optymalny. Każdy 

jednak musi dojść do tego punktu, w swój najbardziej właściwy dla siebie 

sposób. 

Możesz mieć załadowany po brzegi magazyn, warty fortunę, jeśli jednak nie 

nabędziesz odpowiednich umiejętności marketingowych magazyn nie będzie 

się opróżniał, Ty nie będziesz zarabiał. Oczywiście to przenośnia, na szczęście 

nie trzeba mieć żadnego magazynu. Produkty same z siebie nie stanowią 

wartości, dopóki nie zaczną, poprzez rozprowadzanie, uruchamiać całego 

mechanizmu, na którym korzystają wszyscy, nie tylko producenci. Żaden inny 

system nie umożliwia najlepszym na bezpłatne korzystanie z oferty danej 

firmy. Tak, tak, najlepsi Liderzy mają te produkty za darmo i jeszcze im się 

płaci. Czasy nie są łatwe, a wiele osób zaoszczędza w domowym budżecie 

wiele set tysięcy złotych, w przypadku firm oferujących produkty w bardzo 

szerokiego asortymentu. Czasami jest wręcz alternatywny rynek obrotami 

produktami, codziennej potrzeby. 

Znaczenie ma Twoje własne wypracowane Marketingowe Rozwiązanie. Ty je 

z powodzeniem stosujesz i polecasz innym, oferujesz pomoc we wdrożeniach.  

Wybierasz odpowiednich kandydatów, odpowiednio prezentujesz biznes 

i przekazujesz potencjalnym współpracownikom swoje rozwiązania. Wszystko 

w odpowiedni sposób, jasno i czytelnie. Jeśli już na tym etapie ludzie zaczną 

Cię właściwie rozumieć, Twoje Marketingowe Rozwiązanie będzie rozwijane, 

ulepszane, modyfikowane, ale utrzyma najważniejszy zamysł. Pozwoli na 

osiąganie dochodów Tobie, oraz ludziom których uczysz. 

Wiele osób o tym zapomina, prezentacja biznesu a potem prezentacja 

produktów. Ta kolejność jest ważna, ponieważ, owszem ludzie są zaintere-

sowani dbaniem o własne zdrowie, na przykład, ale argument, że polepszy się 

ich sytuacja finansowa, jest decydujący w podejmowaniu decyzji. 

Cechą ułatwiającą zadanie jest prostota i uniwersalność tego biznesu. Miliony 

ludzi na całym świecie przystępują do MLM z tego powodu. Już na wstępie 
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dostają gotowy, perfekcyjnie zaplanowany biznes do realizacji. Poukładane 

rozwiązania, pozwalają na szybkie zrozumienie idei. Tylko i wyłącznie zależy 

od Ciebie, jak ten system przedstawisz, dodajmy, zainteresowanym ludziom. 

Wszyscy, którzy zbyt długo się wahają, prawdopodobnie nie będą Twoimi 

partnerami, zresztą szkoda marnować czasu.  

Weźmy przykład McDonalda, to, że franczyza tej firmy jest tak bardzo po-

pularna we wszystkich zakątkach świata, jest warta zastanowienia. Czy chodzi 

o jedzenie?. W pewnym stopniu tak, franczyzobiorcy mają na uwadze jednak 

inną rzecz. Kupują gotowe rozwiązania, starannie przemyślane i zaplanowane, 

które działają i pozwalają zarobić pieniądze. Wszyscy, którzy odwiedzają tę 

sieć restauracji, wiedzą, czego się spodziewać, czują się bezpieczni, bo dostają 

dokładnie to, po co przyszli. Wysoka jakość i szybkość obsługi, stosunkowo 

niskie ceny i smaczne jedzenie. Maszynka do robienia pieniędzy, prowadzący, 

nabywając prawa do prowadzenia restauracji, nie muszą niczego wymyślać 

i specjalnie o nic się martwić. Wszystko zostało wcześniej zrobione, uniwer-

salny gotowy system, wystarczy trzymać się bardzo konkretnych standardów, 

opracowanych przez profesjonalistów z należytym pietyzmem. Dokładnie 

podobnie jest w MLM, możesz wprowadzać innowacje i swoje pomysły, ale 

tylko w określonych ramach, które decydują o fakcie, że wszystko działa 

zgodnie z wytycznymi. Twoim zadaniem jest zapoznać się, nauczyć się 

i działać. Oto dziesięć najlepszych franczyz na świecie oprócz McDonalda; 

Anytime Fitness (kluby fitness), HamptonHotels (hotele), Subway (gastro-

nomia), Supercuts (salony fryzjerskie), Jimmy John's Gourmet Sandwiches 

(gastronomia), 7-eleven Inc. (sklepy spożywcze), Servpro (usługi), Denny’s 

(gastronomia), Pizza Hut (gastronomia), Dunkin’ Donuts (gastronomia).  

System MLM nie ma precedensu w innych obszarach biznesu, nie musisz 

angażować nie wiadomo jakich środków, wystarczy poświęcenie nieco czasu 

a maszynka ruszy z miejsca, przynosząc Ci upragnioną swobodę finansową. 

Masz do dyspozycji gotowe narzędzia, instrukcje obsługi, układasz wszystko 

w sobie właściwy sposób, ale zgodnie z zasadami i ideą marketingu sieciowego.  

W najlepszy z możliwych dla siebie sposobów opracowujesz strategię pre-

zentacji, sposoby przekazywania swoim potencjalnym i obecnym współpraco-

wnikom, gotowych rozwiązań marketingowych. Uczysz przeróżnych technik, 

trików, wprowadzasz zainteresowanych w świat tego biznesu. Jak działać, aby 

produkty były rozprowadzane, jakie są możliwości biznesowe? Pomagasz im 
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stać się Liderami, jest to tylko i wyłącznie w Twoim interesie, pomagasz 

i zarabiasz.  

Mówi się, że dobrze jest na początek wyszkolić 5, 6 osób i prowadzić je do 

3 poziomu w głąb struktury. Wtedy masz pewną kontrolę nad wszystkim. 

Jeśli osoby te są pojętne, same będą realizować, to czego się nauczyły, 

a Ty szkolisz następnych współpracowników.  

Wszyscy mamy w tym biznesie jednakowe możliwości i szanse, nie potrzebne 

jest do tego żadne specjalne wykształcenie. Zasady są proste, Twoim zadaniem 

jest opanowanie i zrozumienie idei, wprowadzanie w życie nabytej wiedzy. 

To, w jaki sposób wykorzystasz narzędzia, możliwości zarobkowe, materiały 

marketingowe zależy od Ciebie. Praktyka pokazuje, że nie warto czekać. 

Najlepsi zaczynali od razu, stale ucząc się i weryfikując swoje postępowanie, 

nie trzeba od razu wiedzieć wszystkiego.  

Zaletą MLM jest możliwość nauki już w trakcie pracy, uczenie się na błędach 

jest czymś naturalnym. Nie należy się zniechęcać i irytować, najlepsi też tak 

zaczynali i pomimo to, osiągnęli pozycję, o której marzyli. A i oni nie 

poprzestają na tym, działają i uczą się w dalszym ciągu, lecz to już inny 

poziom. Mając pewne dochody, mają większy komfort, więcej czasu, tak jak 

wspomnieliśmy we wstępie, im dalej, tym łatwiej, choć czekają nowe 

wyzwania. Możesz je podejmować w dowolnym momencie, stały rozwój nie 

ma granic. 

Zanim jednak to nastąpi musisz dokonać odpowiedniego wyboru firmy 

i produktów, właściwy wybór znacznie przyśpieszy realizacje Twoich celów, 

zwiększy szanse. Oczywiście jest to fundament do budowy sieci, choć zasady 

wszędzie są podobne. Różne firmy są na różnym poziomie rozwoju w Polsce, 

a i tak to jeszcze niczego nie przesądza. Jednak warto zwrócić uwagę, co dana 

firma oferuje poza produktami, jakie daje możliwości marketingowe. 

Dla jednych będzie odpowiednia firma z dużymi tradycjami, a dla innych 

całkowicie nowa na rynku. Wszystko zależy od wielu czynników, predy-

spozycji i wreszcie chęci. Emocjonalne przywiązanie do produktów Twojej 

Firmy, motywuje ludzi do rozwoju, nie muszą oni także korzystać z ofert 

innych firm konkurencyjnych. Plan marketingowy powinien pomagać osiągać 

określone cele; możliwość w miarę szybkiego zarobienia pieniędzy na starcie 

(nie chodzi o zawrotne sumy), osiąganie dochodu pozwalającego na zdobywa-

nie doświadczeń i umiejętności, wypracowanie pewnego dochodu pasywnego, 
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oferować interesujące bonusy, jak konkursy, wycieczki, firmowe samochody. 

W długofalowym zamierzeniu zapewnieniu dochodów na prowadzenie 

komfortowego życia, prawidłowe zachowania powinny być premiowane. 

Duże znaczenie ma wyznaczanie sobie celów, adekwatnych do swoich 

możliwości. Takim nadrzędnym celem jest pomoc największej ilości osób, to 

swoisty poligon doświadczalny. Można otrzymać mnóstwo cennych informacji 

zwrotnych. Ważne jest działanie, zbyt długie przygotowania, studiowanie 

planu marketingowego, studiowanie poszczególnych narzędzi, e-booków, stron 

internetowych ma swoje znaczenie. Same chęci i intencje są istotne, bez 

zdobywania wiedzy wiele się nie zrobi, ale wiele osób stoi jakby w miejscu, 

szukając przeróżnych, najbardziej korzystnych wariantów. To nie magia, ale 

biznes, którego działanie musisz testować sam, z pomocą swojego sponsora 

czy mentora.  

Aby stale się motywować warto zainwestować w swój rozwój osobisty, 

marketing sieciowy jest oparty o ludzi, na ich wzajemnych relacjach. Twoja 

pozytywna postawa wpływa na innych, jest bardzo pomocna. Inni natychmiast 

zauważą Twoją siłę i determinację, skuteczne promowanie się, zainspiruje 

każdego. 

Większe poczucie pewności pozwala na marzenia, ja podobnie, jak wielu 

ludzi, chcę mieć lepszy samochód, marzę o podróżach, chciałbym skosztować 

lepszego życia, przeżywać wspaniałe chwile z rodziną. To bardzo mocno mnie 

motywuje do dalszych działań, dodaje odwagi. Wiem, że muszę zrobić 

wszystko co się da, najważniejsze to stwarzać okoliczności sprzyjające 

w zarobieniu większych pieniędzy. MLM jest taką okolicznością, która 

przynosi rezultaty, to wspaniałe, że będę się cieszył życiem. Już to, że mam 

możliwość pomagania innym, jest czymś bardzo ważnym, chcę także innych 

zachęcić, nie warto się zamartwiać. Życie jest krótkie, warto je przeżyć jak 

najlepiej. MLM stwarza wiele przeróżnych możliwości i okazji. Gorąco 

namawiam do działania i pracy nad sobą, nie ma nic gorszego, od biernej 

przeciętności lub zabijania czasu niepotrzebnymi rzeczami. 

Otwartość na innych jest podstawą w tym biznesie, jeśli nie lubisz ludzi 

wiele nie osiągniesz. Warto mieć oczy otwarte, słuchać, rozmawiać. Mike 

Dillard, Lider MLM z USA, opowiada na swoich prezentacjach, jak to nie-

winna rozmowa ze swoim dawnym sponsorem, zainspirowała go. Dillard ma 

teraz wpływ na setki tysięcy osób, a ten człowiek, z którym rozmawiał, 
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nawet o tym nie wie. Zapoznaj się z jego fascynującymi osiągnięciami na 

stronach; www.TheElevationGroup.net – publikacje prywatne inwestowanie 

i budowanie bogactwa. www.MagneticSponsoring.com – firma szkoleniowa, 

wprowadzanie do obrotu branży sieciowej. www.BetterNetworker.com – naj-

popularniejszy serwis społecznościowy sieci i szkolenia działalności branży.  

Każdego z nas spotykają podobne doświadczenia, ale trzeba być aktywnym 

i chłonnym czegoś nowego. Dlatego kiedy tylko mogę, kontaktuję się z wie-

loma ludźmi, stale dowiaduję się nowych rzeczy, które rzutują na to co robię, 

sporo czytam. Książka Roberta Kiyosaki pod tytułem – „Biedny ojciec, bogaty 

ojciec”, wprost odmieniła moje życie. Zmieniłem sposób myślenia, swoje 

życie zawodowe, przewartościowałem wiele spraw. Szczerze polecam lekturę 

tej książki. 

Inne książki tego autora warte poznania to; Bogaty ojciec, biedny ojciec. 

Czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni 

i średnia klasa! Właśnie ta!!!. Kwadrant przepływu pieniędzy. Przewodnik 

bogatego ojca prowadzący do finansowej wolności, Inwestycyjny poradnik 

bogatego ojca. W co inwestują bogaci, – czego nie robią biedni i średnia 

klasa!. Mądre bogate dziecko. Pobudź inteligencję finansową swojego dziecka. 

Młody bogaty rentier. Jak stać się zamożnym i na zawsze takim pozostać. 

Szkoła biznesu. Dla ludzi, którzy lubią pomagać innym, Ucieczka z wyścigu 

szczurów. Jak stać się bogatym dzieckiem, stosując rady bogatego ojca. 

Przepowiednia bogatego ojca, Zanim rzucisz pracę i wiele, wiele innych. 

Zrozumiesz wtedy, o co tyle hałasu. Dla mnie typowa praca etatowa straciła na 

znaczeniu, zrozumiałem, że można żyć i pracować inaczej. Co to za strefa 

komfortu, gdy nie ma pola do rozwoju. Lubię to, co robię, dzięki temu ta praca 

jest łatwa i przyjemna. Nigdy nie wiadomo, co na Ciebie czeka i wcale nie 

mam na myśli przykrych niespodzianek. Specyfika marketingu sieciowego 

wzbogaciła moje życie w bardzo wyraźny sposób, bez wątpliwości stanowi 

przełom, zwłaszcza, gdy pomyślę o straconym czasie. Każdy będzie to 

odbierał na swój sposób i trudno to jednoznacznie określić. Człowiek powinien 

iść do przodu, mieć jakąś perspektywę, nie ma na co czekać, Twoje odkrycia 

też tam gdzieś czekają. Pora wyjść im naprzeciw. 

http://www.theelevationgroup.net/
http://www.magneticsponsoring.com/
http://www.betternetworker.com/
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Rozdział 2. Recepty na sukces 

Każdy chciałby mieć takie recepty na pod orędziu, wystarczy udać się do 

lekarza. Niestety to nie jest takie proste, ani ja, ani nikt inny takiej gotowej 

recepty Ci nie wypisze. Jednak mogę Ci pomóc, jak taką receptę sporządzić, 

czym się kierować, co brać pod uwagę? Wielu ludzi robi krzywdę innym, 

rozbudzając ich nadmierne oczekiwania, błyskotliwa prezentacja rozbudza 

nadzieje na szybkie efekty, już natychmiast po przystąpieniu do danej firmy. 

Nie jest to regułą jednak w większości wypadków tak jest. Takie podejście 

może i owszem przyciągnie ludzi, ale będą oni niedoinformowani. Większość 

z nich poczuje się oszukana, rozczarowana i zrezygnuje. Nawet w przypadku 

ludzi, którzy pracowali w niejednej firmie tradycyjnego biznesu i mają jako 

takie pojęcie. Prezentacja musi uwzględniać wszystkie aspekty tego biznesu, 

powinna być przystępna, wyczerpująca i bardzo bardzo dokładnie i starannie 

przygotowana. Jeśli sam nie czujesz się na siłach, Twój sponsor, mentor ma 

obowiązek Ci pomóc to leży tylko i wyłącznie w jego interesie. 

Szukając i studiując mnóstwo przeróżnych materiałów do tej książki, 

natrafiłem na jeden, stale powtarzający się fakt. Wiele osób chcących szybko 

wystartować zmienia firmy, w nadziei osiągnięcia pozycji innych Liderów, 

networkerów. Nie chodzi tu bynajmniej tylko o Polskę, w kolebce MLM, 

Stanach Zjednoczonych dzieje się podobnie. Sukces kojarzony jest z określoną 

firmą i jej produktami, jak już mówiliśmy, nie jest to żadną regułą. W doborze 

firmy trzeba wziąć pod uwagę wiele rzeczy, przede wszystkim swoje 

predyspozycje, produkty, plan marketingowy, lecz to nie wszystko. 

Cały problem wymaga gruntownego przemyślenia od podstaw, ponieważ 

istnieje tak wiele elementów, że łatwo się pogubić.  

Spróbujmy pokrótce znaleźć, i wyłowić najważniejsze.  

Marketing sieciowy wymaga nauki, cierpliwości, zdobycia i rozwinięcia 

w sobie odpowiednich cech osobowościowych. Jeśli masz etat, to od razu 

z niego nie rezygnuj, jeśli nie masz pracy, znajdź jakiekolwiek źródło dochodu. 

To będzie baza, dzięki której możesz spokojnie zaczynać, naprawdę istnieje 

bardzo niewiele osób, które osiągnęły satysfakcjonujące dochody, w bardzo 

krótkim czasie. Możemy to przyjąć, jako regułę. Weźmy pod uwagę fakt, że na 

wstępie trzeba ogarnąć bardzo dużo rzeczy jak; spora ilość wiedzy, poznanie 
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możliwości, sprawy czysto biznesowe, marketingowe, to dochodzi jeszcze 

jeden ten najważniejszy element; zmiana mentalności i związane z nią sposoby 

działania.  

Bieganie, nawet ze wspaniałym katalogiem, od drzwi do drzwi jest kompletną 

pomyłką i przypomina pracę domokrążców, zajmujących się sprzedażą 

bezpośrednią. To dwa różne światy, a w pojedynkę i tak niewiele zdziałasz, 

olbrzymie znaczenie ma osoba wprowadzająca, sponsor. To właśnie on po-

winien Cię zaznajomić z podstawowymi działaniami, on powinien przekazać 

Ci, o co w tym wszystkim biega. Jeśli tego nie robi, nalegaj, jeśli dalej nic, 

szukaj wyżej w strukturze, na pewno znajdziesz odpowiednią osobę. Główną 

przyczyną frustracji jest to, że tak naprawdę niewiele z tego masz a jeszcze 

w dodatku czeka Cię sporo pracy, bez jakiekolwiek dochodu. Aby pracować 

skutecznie, w bardziej wymagającej dziedzinie, musisz coś umieć, każdy fach 

wymaga nauki. W MLM uczysz się pracując i nie musi Ci to zając czterech lat 

studiów.  

Wydaje się, że ta początkowa motywacja niezłomność jest kluczowa, bez 

wiary we własne umiejętności, pewności siebie, niewiele zdziałasz. To nie 

produkt, czy plan marketingowy jest przyczyną niepowodzeń, Twoje cechy 

charakteru trzeba także kształcić. Dlatego tak wiele mówimy o coachingu, 

o rozwoju osobistym.  

Jedno jest pewne, MLM działa, dowodów na to jest aż nazbyt wiele, nie ma co 

wątpić. Oczywiście może się zdarzyć, że źle trafiłeś, zmień więc firmę, ale 

pamiętaj, reguły w każdym marketingu sieciowym są niezmienne i wszędzie 

możesz się spotkać z podobnymi problemami. Niestety trzeba wszystko dobrze 

przeanalizować, zorganizuj swoistą burzę mózgów, angażując wszystkich, 

którzy mają jakiekolwiek pojęcie o temacie. Zresztą osoby z zewnątrz niespo-

dziewanie, także mogą odkryć odpowiednie tropy.  

Odkrywanie przeszkód i znajdowanie rozwiązań, główne priorytety dla począt-

kujących. W końcu Twój pakiet doświadczeń, wniosków, postanowień będzie 

na tyle duży, aby Twój biznes ruszył powoli z miejsca. A pewnie w dalszym 

ciągu będą wynikać jakieś trudności i zwolnienia, pamiętaj jednak, im dalej, 

tym łatwiej. Im dalej, trudności tylko uczą, nie zatrzymają Cię tak łatwo 

w postanowieniu, jak na początkowym etapie. 



Opłacalny MLM 21 

Twoje doświadczenie jest kapitałem, pozwalającym wchodzić na drogę 

sukcesu, stanie się ekspertem i w końcu upragnionym Liderem. Z czasem 

będzie wzrastać pewność siebie, pozytywna postawa i ogromne pragnienie. 

Ja właśnie tak zaczynałem, rozbudziłem w sobie ogromne pragnienie, 

wizualizowałem przyszłość, zanim wybudowałem pierwsze zręby swoich 

struktur.  

Uczyłem się cierpliwie podstaw blogowania, copywritingu, e-mail marketingu. 

Większość osób, tego ani nie robi wcale, albo robi po łebkach. Jeśli myślimy 

o nowoczesnym marketingu sieciowym w Internecie, to brak zaangażowania 

zniweczy wszystko. Większość osób zniechęca ten z pozoru ogrom materiału 

i umiejętności do ogarnięcia, weź to pod uwagę, sponsorując kogokolwiek. 

Od osób właściwie umotywowanych, chętnych zależy Twoja pozycja. 

Takie osoby powinny wiedzieć wszystko na wstępie, materiał jest na tyle 

obszerny, że możecie prezentacje podzielić nawet na kilka części. Dopilnuj, 

aby ludzie robili notatki, prowokuj do zadawania pytań, wszelkie wątpliwości 

powinny być wyjaśniane na bieżąco. 

Notabene, paradoksalnie, te wszystkie techniki, triki budowania list kontaktów, 

generalnie 90% materiału do nauki, jest łatwa. Wcale nie potrzeba mieć nie 

wiadomo jakich uzdolnień, wystarczy logiczne myślenie. Jeśli to zrozumiesz, 

znajdziesz wszystkie brakujące elementy pełnego obrazu tego biznesu. 

Przestaniesz się zajmować tylko produktami, ich zaletami, zrozumiesz, że one 

są tylko środkiem, bardzo ważnym elementem pośrednim w zarabianiu 

pieniędzy. Solą jest marketing i wszystko, co jest z nim związane. Jest to na 

tyle obszerne, elastyczne i uniwersalne zagadnienie, że każdy może odnaleźć 

własne sposoby realizacji, własnej drogi do osiągnięcia sukcesu. 

Być może nie spotkałeś na swojej drodze właściwej osoby, która uświadomiła 

Cię w tej kwestii. Czy wiesz czym jest prawdziwy marketing MLM? Jeśli nie 

masz pewności, chętnie podzielę się Tobą swoją wiedzą i doświadczeniami. 

Zobaczysz wszystko w nowym świetle. 
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Rozdział 3. Atrakcyjny Marketing 

Marketing sieciowy rozwija się i działa tylko wtedy, gdy w sposób regularny 

i skuteczny tworzone są struktury konsumentów. Konsumenci Ci z czasem 

stają się Liderami kształcącymi, kolejnych konsumentów itd. Jednak, aby 

wszystko działało prawidłowo, ludzie muszą dokonywać zakupów produktów, 

głównie na własne potrzeby, czy potrzeby rodziny. Nie muszą to być wielkie 

zakupy, powinny jednak być w miarę regularne. Firmy oferują znacznie zniżki 

zachęcające do zakupów.  

Sprawa wydaje się być prosta i czytelna a jednak budzi, wiele emocji 

i wątpliwości. Paradoksalnie, bardzo skomplikowane biznesy nie wywołują 

takich emocji. Być może chodzi o ważność czynnika ludzkiego w tym 

biznesie, w żadnym innym, nastawienie do innych nie decyduje w taki silny 

sposób na wyniki. W żadnym innym biznesie tak wiele nie zależy od samych 

ludzi, jedno jest pewne, jeśli sam nie zadbasz o to, aby będąc Liderem, 

zbudować silne struktury, to nikt tego inny nie zrobi. Ty świecisz niejako 

przykładem, jeśli zdołasz przekazać swój wypracowany model marketingowy 

odpowiedniej ilości osób, będzie on działał w głąb, co możesz kontrolować 

i przyjąć, że warto przekazywać swe umiejętności następnym. Ten poradnik 

zawiera odpowiednie strategie i metody działania, z pewnością cały proces 

dochodzenia do zamierzonych wyników, stanie się dużo łatwiejszy i szybszy. 

Jednak żadnej gwarancji, nie mogę Ci dać, chyba, że przystąpisz do mojej 

grupy, wtedy będąc w stałym kontakcie, możemy wspólnie wiele dokonać. 

Ilość i różnorodność narzędzi czasem oszałamia, ale mądry i zdecydowany na 

wiele początkujący marketer, traktuje to, jako niezmierzony obszar możli-

wości. Jedno z narzędzi nie działa właściwie, bierze na próbę następne, czegoś 

nie rozumie, sięga do źródła. Być może, niemrawy i kulejący biznes, jak 

naprawiany samochód, potrzebuje czasu, aby zabłysnąć i osiągnąć konkretne 

prędkości, a przede wszystkim stać się niezawodnym. Nikt przecież nie rodzi 

się wspaniałym specem od napraw samochodów, a jednak wielu ludzi 

samodzielnie dokonuje napraw. W tradycyjnym biznesie uczenie kogoś, jak się 

naprawia samochody jest dla warsztatu strzałem w stopę. Jednak nikt nie 

potępia wydawania podręczników, instrukcji obsługi, nikt nie zabrania handlo-

wania częściami samochodowymi.  
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W MLM jest zupełnie inaczej, to właśnie uczenie naprawy jest niezwykle 

istotne. Nieustanne testowanie, przeróbki, próbowanie nowych możliwości jest 

właśnie głównym kierunkiem, w którym powinien zmierzać ten biznes. Każdy 

następny mechanik samochodowy jest lepszy od poprzedniego. W związku 

z tym, że wszystko idzie do przodu i się zmienia, górna granica szkolenia nie 

ma końca, podobnie jak i dochody. Umiejętności i ciągłe doskonalenie się jest 

właśnie głównym celem, dzięki realizacji, którego rozrastanie się struktur jest 

coraz szybsze i coraz skuteczniejsze, to właśnie buduje dochody.  

Ludzka pomysłowość ciągle zaskakuje, pojawiają się stale nowe innowacyjne 

rozwiązania, czemu z nich nie korzystać?. Wiele osób boi się nowości, 

ponieważ ich po prostu nie zna, zamiast więc narzekać, jak to nikt mnie, ani 

tego, nie rozumie, czemu nie podziela mojego entuzjazmu, warto się 

zastanowić jak to przykładowo w przyjazny sposób przedstawić. Jak widzisz, 

stale wracamy do podstawowego pojęcia, znaleźć sposób na atrakcyjne dla 

ludzi formy reklamy, informacji.  

Skupienie się i wymyślenie najbardziej optymalnych sposobów przekazywania 

swoich informacji, uczyni Cię w bardzo szybkim czasie autorytetem 

wyposażonym w sporą dawkę charyzmy. Pociągniesz za sobą tłumy a one 

pociągną następne. Jako ekspert, Lider, nie będziesz sobie zawracał głowy 

sprzedawaniem. 

Sam będziesz na tyle atrakcyjny, że ludzie sami będą chcieli z Tobą współ-

pracować, będziesz mógł sobie dać spokój z ogłoszeniami, za pośrednictwem 

innych, ludzie sami będą do Ciebie trafiać. Odpowiednie podejście 

i kreatywność, a także możliwości MLM, mogą zapewnić rozpowszechnianie 

Twoich działających pomysłów w sposób błyskawiczny. 

Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, dlaczego trudniej?. Ponieważ wiele osób 

zamiast myśleć, sprawdzać, testować, czytać, dyskutować, wchodzić w całe 

zagadnienie od podstaw, lata z piórkiem w ręku, usiłując wszystkich 

przekonywać, że to piórko jest wyjątkowe i najlepsze ze wszystkich. Lider to 

człowiek myślący już nieco odrębnymi kategoriami, przesycony wiedzą, 

kreatywny, pomysłowy, umiejący korzystać z napotkanych szans. Jego 

myślenie jest przefiltrowane sukcesem, łapaniem okazji, ludzie są dla niego 

najważniejsi, w każdym szuka potencjału, który mógłby być nośnikiem jego 

pomysłów, idei.  
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Moje rozwiązanie sprzedaje mój produkt, rozwija listę i zapewnia napływ 

nowych kandydatów, wszystko, przez to, że ukierunkowałem swój biznes 

w określony sposób. Po prostu Atrakcyjny biznes. 

Unikaj sponsorów, którzy dają sztampowe, dobrze wszystkim znane w porady, 

w rodzaju zrób listę 100 osób, wszystkich znajomych. Polecaj swój produkt, 

bądź wiarygodny, opowiedz o swoich doświadczeniach, opowiadaj ciekawe 

historie innych. Następnie zrób marketing, zainwestuj trochę grosza w mate-

riały reklamowe, nie opuszczaj żadnych poważniejszych wydarzeń, organizuj 

regularnie prezentacje i spotkania. Zatankuj samochód i objedź całą Polskę. 

To już nie działa efektywnie, mając pod ręką Internet z jego możliwościami 

będziesz trwonił czas, niewiele osiągając, może zbudujesz kilkuosobową 

strukturę, która zamiast się umacniać, zaraz się rozproszy.  

Bez silnych argumentów dzisiaj, już niewiele zdziałasz, Atrakcyjny marketing 

to rozmowy przez telefon, używanie komunikatorów internetowych, organi-

zacja webinarów dla wielu set osób. Poznawanie nowych ludzi, budowanie 

relacji, codziennie regularnie, o nikim nie zapominając. Konsultacje, propo-

zycje, próby współpracy na wielu poziomach, współpraca na wielu poziomach. 

Aktywność, aktywność, musisz zaistnieć, pokazać się, ale z głową, jeśli masz 

pleść truizmy i nieciekawe opowieści, lepiej się zastanów, Internet, może 

działać na Twoją korzyść albo niekorzyść. 

Masz już swój model? Jeśli tak, pora na atrakcyjną prezentację i przekazy-

wanie Twojej wiedzy, maksymalnie dużej ilości osób. Spokojnie, nie wszyscy 

zareagują, a nawet, jeśli zawsze masz do pomocy swoich odpowiednich 

wykształconych partnerów. 

Poprzez ten poradnik pomogę Ci dotrzeć do większej ilości potencjalnych 

współpracowników, ludzie będą Cię sami zapraszać do zaprezentowania 

swoich możliwości biznesowych. Jeśli się okaże, że masz umiejętności 

pedagogiczne, to możesz nawet na tym zarabiać. 

Na początku opracowujemy strategie, mądrze promujemy swoje aktualne 

rozwiązania i możliwości biznesowe. Ludzie rozmaicie reagują, jedni nie są 

zainteresowani, drudzy potrzebują trochę czasu, inni znów są nastawieni 

entuzjastycznie. Kompletnie to o niczym świadczy, ani niczego nie przesądza. 
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Dwie formy reklamy 

 nowa rewolucyjna firma ….. w ciągu trzech miesięcy zarobisz 20.000 

nie wychodząc z domu. 

 Jak 36-letni mężczyzna w małej miejscowości, z małym budżetem 100 zł, 

osiągnął znaczne wyniki finansowe, zobacz, czy może to zadziałać 

w Twoim przypadku. 

Wydaje się, że ta druga reklama wskazuje właściwą drogę, jest bardziej 

Atrakcyjna poprzez swoją realność i wiarygodność. 

Ważny jest atrakcyjny przekaz i sposób, w jaki oferujesz swojemu poten-

cjalnemu współpracownikowi wartościowe informacje, które dają szansę na 

zmiany w życiu, życie stanie się łatwiejsze. Na szczegóły przyjdzie czas.  

Forma musi być atrakcyjna, kreuje Ciebie, jako osobę atrakcyjną, wyróżniającą 

się spośród innych ofert. Jest to kanon w tej branży, pomysłowość, nowość, 

realna szansa na zmianę, Wkrótce, przyciągając masy ludzi, staniesz się 

prawdziwym Liderem, który jest gotowy pomóc każdemu, kto wyrazi chęć 

i zainteresowanie. 

Spójrzmy na najlepszych, Mike Dillard nie osiągał znaczących sukcesów. 

Jednak decyzje i działania jakie wdrożył, pozwoliły mu zdobyć niezależność, 

w ciągu zaledwie trzech miesięcy. 

Co zrobił? 

Podjął decyzję, że marketing sieciowy jest jego jedyną działalnością, 

potraktował ten biznes poważnie. Zainwestował w siebie, podnosząc swoją 

wartość, mającą znaczenie dla innych. Aktywność opłaciła się przerobienie 

mnóstwa szkoleń, inwestycje w materiały internetowe zwróciły się bardzo 

szybko. 

Zachował właśnie tę kolejność postanowił, bardzo intensywnie promować 

siebie, własną markę i swoich Liderów w strukturach – szybko uzyskał 

potrzebny rozgłos. Następnie przeszedł do sprzedaży rozwiązań i systemów. 
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Stworzył starannie swój produkt informacyjny, atrakcyjność ogłoszeń 

z łatwością pokrywała wszelkie nakłady, co pozwoliło mu spokojnie kreować 

swoją markę eksperta. Nie przestraszył się tzw. zimnym rynkiem i za grupę 

docelową obrał niezbyt atrakcyjny z punktu widzenia marketingowego rynek 

innych networkerów. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Lista kontaktów 

urosła bardzo szybko, zdołał przekonać do siebie mnóstwo osób, co pozwoliło 

mu finansować dalsze działania. 

Działania na ciepłym rynku, czyli grupie osób już zainteresowanych jest dużo 

łatwiejsza, jego baza klientów, pozwoliła promować innymi swoimi produk-

tami, otrzymał mnóstwo informacji pomocnych do przejścia do kolejnego 

etapu. Wprowadził swój program nauczania, jego struktury wzrosły bardzo 

szybko i już wkrótce pojawiły się osoby z tej grupy, z którą współpracował, 

stające się Liderami w jego biznesie.  

Dillard, doszedł do wniosku, że nie warto sztywno koncentrować się na 

szczegółach, wziął pod uwagę najważniejszy czynnik; dobre rozpoznanie 

potrzeb i umiejętny sposób rozwiązywania ich problemów.  

Ja zrobiłem podobnie, zdałem sobie sprawę, że zarzucanie ludziom, przynaj-

mniej na tym etapie, mnóstwa informacji niczego nie daje. Wprost przeciwnie 

produkuje jeszcze większą ilość problemów, niż dotychczas mieli. Nie każdy 

jest bowiem przygotowany na studiowanie bardzo obszernych czasami 

materiałów, najeżonych niezrozumiałymi pojęciami. Postawiłem na prostotę, 

na emocjonalny wpływ. Tysiące z tych marketerów, do których adresowałem 

swoje rozwiązania, stały po prostu w miejscu, ja po prostu wysłałem im impuls 

do działania, szybko zmotywowałem ich do swojego dobrze zaplanowanego 

modelu. Ta akcja dociera także do początkujących, ponieważ od razu wiedzą 

oni, o co chodzi i nie trzeba im na wstępie zbyt długo tłumaczyć przeróżnych 

zawiłych zasad.  

Celem wyjaśnienia, zimny rynek jest grupą osób, których nie znamy i które 

być może nigdy się tym biznesem nie zainteresują, nie warto się tym 

przejmować, nawet jeśli miało by to oznaczać większość braku reakcji. Ważni 

są Ci, którzy wykazują chęć i podejmują inicjatywę, to właśnie oni, są tym 

ciepłym rynkiem. Jeśli Twoi partnerzy to zrozumieją, nie będą mieli żadnych 

oporów i Twoja struktura będzie się regularnie rozwijać i jak grzyby po 

deszczu będą się pojawiać nowi Liderzy. 
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Podsumowując, liczy się atrakcyjny przekaz wstępny, rozbudzający potrzeby 

i pragnienia Twojej grupy docelowej, w ten sposób docierasz i wyławiasz 

najlepszych współpracowników. Nadzieja na lepszą przyszłość, wykreowanie 

odpowiedniej wizji z pewnością zainteresuje ludzi, którzy chcą w swoim życiu 

czegoś dokonać. Twoje wsparcie jest dodatkowym czynnikiem motywującym, 

nie będą sami. Ważną sprawą jest, abyś wykreował własną osobę na człowieka 

wartego zaufania, mającego ogromną wiedzę i doświadczenie. Ty jesteś 

w stanie pomagać i rozwiązywać problemy innych. 

Nie jesteś więc zwykłym sprzedawcą, ale ekspertem, który wie o czym mówi 

i który daje nadzieję na zmiany. Pozytywne zmiany. 

Twoją grupą docelową nie są ludzie, którzy chcą dbać o swoje zdrowie, 

chociaż i to jest ważne. Oni będą tylko biernie nabywać Twoje produkty, nie są 

zainteresowani tworzeniem biznesu. To oczywiście przykład, ale wielu począt-

kujących networkerów właśnie to robi, próbuje sprzedawać. Sama sprzedaż 

niczego nie zmieni, chociaż jest ważnym elementem całej układanki. Szukaj 

ludzi podobnych do siebie, chcących skutecznie realizować Twoją wizję 

rozwijania biznesu. Będą to ludzie, którzy już korzystali z Twoich usług lub 

osoby, które aktywnie poszukują podobnych rozwiązań. Inne działania są 

chaotyczne i przypominają nieco loterię. 

Ta reguła jest bardzo ważna, gdyż zaoszczędzi Ci sporo czasu i pieniędzy. 

W MLM nie ma miejsca na łut szczęścia, przestrzeganie powyższych reguł 

zaoszczędzi także przykrych rozczarowań i zniechęcenia. Mimo to musisz 

wziąć pod uwagę, że sporo osób może odmawiać, jest to czymś naturalnym, 

byle nie odmawiała większość. 

Istnieje wiele osób już działających, jako marketerzy, którzy chcąc wyjść 

z impasu, poszukują nowych informacji, sposobów, jest to Twoja główna 

grupa docelowa. Oni już znają podstawy, wiedzą, o jaki model biznesu chodzi, 

zainwestowali już jakieś środki. Chcą odnosić sukcesy, ale wszystko z czym 

się zetknęli, nie pomogło im na tyle, aby skutecznie za pomocą posiadanych 

informacji zrobić cokolwiek nowego. Oni odczuwają w dalszym ciągu 

wewnętrzną potrzebę osiągania sukcesów, wiedzą, że to możliwe, potrzebują 

innych ciekawych rozwiązań, które będą dla nich właściwe. To do tych osób 

powinieneś kierować swoją ofertę. 
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Niemal wszystkie materiały marketingowe przeróżnych firm kładą nacisk na 

pracę ze znajomymi, rodziną, w porządku. Jest to jednak margines, wyma-

gający odrębnego, właściwego podejścia. Na pewno kogoś tam znajdziesz, 

ale kupującymi nowe możliwości biznesowe, są ludzie już nieco zaawan-

sowani. Zapytasz skąd takie przekonanie i porady, wystarczy przeanalizować 

ogłoszenia wpisy, komentarze, w większości wypadków piszą osoby zainte-

resowane, które jeszcze się nie zrealizowały. Ludzie nie mający pojęcia o co 

chodzi, rzadko wykazują taką aktywność. Jeśli uda Ci się zagospodarować dla 

siebie tę ogromną rzeszę ludzi, chcących czasami wprost być sponsorowanymi, 

osiągniesz bardzo konkretne rezultaty, w stosunkowo krótkim czasie. 

Nawet najlepsze firmy z wyrobami najlepszej jakości, muszą po pierwsze 

znaleźć uznanie, a po drugie muszą umieć zdobywać nowe rynki zbytu. 

W normalnych warunkach kosztuje to mnóstwo czasu, zatrudniania odpo-

wiednich osób, wyjazdów, Internet otwiera nowe możliwości. Stąd niebywały 

rozwój agencji reklamowych, specjalistów od public relations. Chcąc 

cokolwiek znaczyć i sprzedawać swoje produkty, musisz zaistnieć na rynku 

w sposób bardzo dynamiczny. Już nie wystarczy Twoje miasto, czy ruchliwa 

ulica, przy której znajduje się Twój sklep. Musisz uczestniczyć, zaistnieć i być 

aktywnym na swoim rynku. Wystawy, imprezy okolicznościowe, branżowe 

akcje lobbujące określone produkty. Podobnie w Internecie, szukaj takich 

miejsc, gdzie jest najwięcej osób potencjalnie zainteresowanych Twoją ofertą. 

W inny sposób będziesz spostrzegany, jako kolejny dziwak oferujący 

niezrozumiałe i podejrzane propozycje. Na tym właśnie polega nieustanna 

krytyka i porównywanie MLM do piramid czy łańcuszków szczęścia. Mnóstwo 

osób oferuje swoje możliwości w niewłaściwych miejscach.  

Tworzy to ogromne bariery i przeszkody, ludzie stają się, co najmniej 

nieprzychylni. Dobrze jest stworzyć własną platformę informacyjną w postaci 

dobrze pozycjonowanego portalu branżowego, współpracuj innymi, w celu 

wspólnego lobbowania marketingu sieciowego.  

W ten sposób tworzysz rynek potencjalnie zainteresowanych ludzi, którzy 

będąc potem marketerami, będą stanowić bazę do właściwego działania. 

Reklamowanie, nawet najlepsze na ślepo, nie ma sensu. Należy też brać pod 

uwagę bardzo ważną kwestię, samo ustalenie swojej grupy docelowej, w tym 

wypadku innych networkerów, nie wystarczy. Trzeba sobie zdać sprawę, że nie 

jesteś na rynku sam. Inni ludzie z branży także mają coś do zaoferowania 

pozostałym, Twoja oferta powinna być przygotowana na najwyższym 
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poziomie, coaching, innowacje, nowe ciekawe rozwiązania, nowość. Tego nie 

należy lekceważyć. Dając zajawki w atrakcyjnych reklamach, nie możesz 

niczego obiecywać bez pokrycia. Rozczarowanie może bardzo zaszkodzić 

Twojej reputacji. 

No cóż, trzeba poświęcić nieco czasu i dobrze wszystko przemyśleć, dopiero 

potem użyć swojego perfekcyjne Marketingowego rozwiązania do spon-

sorowania nowych osób. Czego oczekują od Ciebie nowe osoby, musisz 

wiedzieć wcześniej.  

Promuję własne rozwiązania, które doskonale się duplikują a lista kontaktów 

rośnie nieustanie 24/7, ale dlaczego właśnie moje rozwiązanie, czym się chara-

kteryzuje i dlaczego warto je kupować. Oczywiście nie musisz wszystkiego 

odkrywać natychmiast. Ale jaki jest McDonald każdy widzi, pomimo tego, 

że nigdy pewnie nie poznasz jego wszystkich tajemnic. 

Nie da się w MLM stworzyć ogromnego biznesu w tydzień ani nawet 

w miesiąc, jednak przedstawiona przeze mnie kolejność działań, pozwala na 

stały rozwój, jest właściwym kierunkiem i drogą do wymiernych rezultatów. 

Stworzyć potężne narzędzia biznesowe w oparciu o zdobywaną nieustannie 

wiedzę, sprawdzić ich działanie i niezwykle pomysłowo atrakcyjnie je pro-

mować. Reklamowy przekaz musi być jasny i czytelny, kupując moje projekty 

realizujesz swoje potrzeby i marzenia. Wkrótce przypływ nowych zainte-

resowanych Cię zaskoczy, to najprostsza i najbardziej skuteczna metoda. 

Czasami to co proste, działa najlepiej. 
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Rozdział 4. Finansowanie Twojego biznesu  

Pojawia się pytanie, jak utrzymać płynność finansową całego przedsięwzięcia, 

tak aby nie dopłacać zbyt dużo do interesu. I tu ważna jest kolejność działań, 

które finansują się same na różnych etapach prowadzenia tego biznesu. Nie jest 

to zbytnio skomplikowane, a jednak wiele osób wciąż i wciąż popełnia te same 

błędy. Znowu zasady nie są aż tak skomplikowane, nie trzeba zbytnio 

komplikować wszystkiego.  

Spójrzmy znowu na sławnego McDonalda. Okazuje się, że ten wielonarodowy, 

wielomiliardowy biznes są w stanie prowadzić i kierować nim uczniowie szkół 

średnich przynajmniej w USA. Jak to możliwe?. I dlaczego? Odpowiedzialny 

za to jest doskonale i prosto zaprojektowany system duplikacji. System 

duplikacji jest głównym elementem napędzającym wszystkie podobne systemy 

w tym MLM.  

1. Przyjąć zamówienie. 

2. Zrealizować zamówienie  

3. Nauczyć innych, jak to robić.  

McDonald opracował swoje recepty na potrawy obowiązujące w każdym 

zakątku świata, stale je modyfikuje. Jasny i czytelny podział pracy, odpo-

wiedni nadzór, każdy wie, co ma robić i to robi. Ten niesamowity porządek 

jest zrozumiały dla wszystkich, nikt sobie nie wchodzi w drogę, nie wymyśla 

samodzielnie żadnych nowości, innowacji, one idą od centrali. Nie ma miejsca 

na pomyłki. Jest to zamknięty, perfekcyjnie działający system, który działa 

w niczym szwajcarskim zegarku.  

Efekt – minimalny czas oczekiwania na potrawę, pełna gwarancja jakości 

na określonym poziomie, stałe ceny, specyficzna atmosfera. Każdy turysta, 

gdziekolwiek by się nie znalazł, wchodząc do McDonalda ma pewność, 

bezpieczeństwo i spodziewa się określonych doświadczeń i je dostaje. To nie 

potrawy są najważniejsze, choć pewnie domowe hamburgery bardziej smakują, 

obsługa i unifikacja całego systemu, wokół gotowania ma znaczenie. Perfek-

cyjny dopracowany i profilowany system marketingowy. Ziemniaki na frytki 

mają mieć 10 centymetrów, więc mają. Prawdziwym produktem McDonalda 

jest jego franczyza, mająca zastosowanie na całym globie, w każdym miejscu. 
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Prawdziwym produktem dobrej firmy MLM jest dopracowany system 

duplikacji oparty o narzędzia do sponsorowania z myślą o masowości zasto-

sowania, narzędzia kierujące do ciepłego rynku, standardowa i jednakowa 

prezentacja, stosowanie eskalacji zachęty poprzez odpowiednie argumento-

wanie korzyści, szkolenia szybkiego startu, jasne i czytelne systemy spotkań 

szkoleniowych. Czy to działa? Tak, dlaczego? Bo daje się łatwo duplikować. 

Tu nie ma żadnej filozofii, Twoi współpracownicy będą sponsorowali w taki 

sam sposób, w który Ty ich sponsorowałeś, musisz tego pilnować. 

Twój MLM powinien posiadać takie same cechy i powinien funkcjonować 

w taki sam sposób. Najważniejsze ramy nie powinny podlegać dyskusji, nie 

ważne, co sprzedajesz, system jest wartością nadrzędną, decydującą o suk-

cesie. Wszyscy, którzy osiągają jakieś wyniki, doskonale o tym wiedzą, 

sprzedawany towar jest nośnikiem, gdyby go nie było w ogóle, albo by 

płacono za samo sponsorowanie, byłaby to zwykła piramida finansowa. Przez 

Europę Wschodnią przetoczyła się ogromna masa takich piramid, może 

dlatego jest tutaj nieco trudniej, niż na przykład w USA, gdzie wprowadzono 

w życie już dawno odpowiednie przepisy. Współczesny model gospodarczy 

jest niestabilny, stąd wszelkie sztucznie wywoływane – tak, tak, wielcy tego 

świata manipulują ile wlezie, kryzysy, na których większość traci a mniejszość 

zarabia. Hurtownicy, pośrednicy, detaliści są całkowicie zbędni, powiem 

więcej, korporacje są zbędne, w razie czego zwolnienie setek tysięcy ludzi nie 

stanowi dla nich żadnego problemu. Rozwój technologiczny ma w rzeczy-

wistości dwa oblicza, dobre i złe, złym jest znikanie milionów przeróżnych 

miejsc pracy, które już się nie pojawiają. Konieczność stałego przekwalifi-

kowywania ludzi, które niesie za sobą olbrzymie koszty.  

Sprzedajesz produkty, ale przede wszystkim system, według którego, tysiące, 

setek, tysięcy ludzi pracuje na całym świecie. Marketing sieciowy ma 

wypracować konkretne pieniądze, w określonym czasie, jeśli się tak nie dzieje, 

to coś tu nie gra, ktoś coś przekombinował albo jest po prostu niedo-

informowany. 

Tak jak tajemnice McDonalda, MLM też ma swoje tajemnice, jednak one 

można a nawet trzeba ujawniać. Jeśli Twój sponsor zarabia miliony, a Ty nic, 

to nie jest to jakieś oszustwo. Kryją się za tym reguły, które Ty poznając i od-

powiednio realizując, możesz sam wprowadzać w życie, zresztą powinieneś się 

domagać pomocy swojego mentora. Wkrótce okaże się, że pracuje on w biz-

nesie odpowiednią ilość czasu i nabył sporą dawkę wiedzy i doświadczenia. 
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Poznawał on tajniki zawodu w przeróżnych firmach, jeśli nie ma on ochoty Ci 

sprzedać najlepszych rozwiązań, znajdź kogokolwiek innego, o podobnej 

pozycji, kto chętnie to zrobi, nie czekaj, nie załamuj rąk i nie psiocz. Tutaj 

ujawnia się kolejny niepożądany trend, wszyscy, którym się nie udało, 

rezygnując, wieszają wszystkie psy na tym biznesie. Tymczasem w sam sobie 

jest on bardzo pomysłowy, tylko ludzie nie potrafią zrozumieć odpowiednio 

jego zasady działania. 

Skoro są osoby, które osiągnęły coś konkretnego w tej dziedzinie, to musi być 

jakiś na to sposób. Postaram Ci go zdradzić, zwłaszcza, że jest prosty jak drut 

w mikrofalówce McDonalda. 

Najlepsi networkerzy, jeśli już dopracowali się własnych metod, to będą je 

sprzedawać tylko zainteresowanym osobom ze swojej firmy. To bowiem jest 

regułą, im więcej będą wiedzieć i właściwiej działać Liderzy w podległej 

strukturze, tym więcej Ty zarobisz. 

System finansowania Twojego biznesu przebiega w kilku etapach, czasami 

trzeba więcej czasu, czasami mniej, ale możliwości finansowe staną się realne. 

1. OZK – Oferta Zwrotu Kosztów, opiera się o prowizję ze sprzedaży 

Twojego produktu. Nie możesz tych pieniędzy wydawać na zachcianki. 

System wymaga ich reinwestowania w koszty promocji i reklamy, będzie 

budować Twoją listę kontaktów. Możesz się doszkalać, inwestować 

w narzędzia. 

2. Kolejny produkt, nieco bardziej wartościowy i dochody z niego przenoszą 

cały proces na inny poziom. Tutaj już powinieneś inwestować w opraco-

wywanie, opartych na systemie, swoich własnych taktyk, metod, które 

będziesz później sprzedawał. Zrobisz to dopiero wtedy, gdy będzie on 

kompletny. Ten dochód pozwala Ci na tworzenie budżetów na określone 

działania, związane z późniejszym szkoleniem i w dalszym ciągu na 

rozwijanie swojej listy kontaktów, niekoniecznie związanych bezpośrednio 

z Twoją strukturą. Dopuszczalne jest nawiązanie współpracy z innymi 

Liderami, z innych biznesów, budujesz cały czas swój kapitał osobisty. 

Pamiętaj, że celem jest pasywny dochód, czyli dochód uzyskiwany 

w sposób półautomatyczny lub całkowicie automatyczny, z uwzględ-

nieniem potrzebnych poprawek. 



Opłacalny MLM 33 

3. Wchodzimy w strefę właśnie dochodu pasywnego, sprzedajesz, oferujesz 

swoim partnerom gotowe możliwości biznesowe na najwyższym z możli-

wych poziomów. Twoja struktura nie musi być od razu nie wiadomo jak 

wielka, ważna jest jej jakość. Wyszkoleni Liderzy, wprowadzają w życie 

swoje produkty biznesowe, siła Twojej sieci jest kluczowa, odporność na 

utratę ciągłości, rozpraszanie. Jeśli jednak zaczniesz od punktu trzeciego 

z pominięciem pierwszych dwóch, wpadniesz w pułapkę kosztów, która 

zmusi Cię do zawieszenia działalności, nie możesz do tego dopuścić. 

Płynność przepływu pieniędzy musi być zachowana, to tak jakbyś chciał 

zbierać plony bez odpowiedniego ziarna, nawożenia, podlewania. 

OZK jest konieczne i znowu wielu ludzi robi błąd, zaniedbując te strefy, 

a właśnie to pozwala na finansowanie Twojego biznesu, bez tego przepływu 

nie zapewnisz sobie być może nigdy własnego pasywnego dochodu. 

Współpraca z innymi, stanowi wartość dodaną, zarówno dla Ciebie jak 

i innych. Twoja oferta powinna być możliwie pełna. Dalej, idąc do kina 

musiałeś się sam rozglądać za pop cornem czy frytkami, teraz masz je w kinie. 

Coś musi być jeszcze w Twojej ofercie, co by Cię odróżniało od innych. Wiele 

firm stosuje pewien chwyt, który nie do końca jest uczciwy. Kupujesz tanio 

drukarkę, zastanów się, czemu jest taka tania? Zakup uzupełniających tuszów 

wszystko Ci wyjaśni. Producent przeniósł koszty, na materiały eksploatacyjne, 

to pewna forma szantażu. Oferta powinna być bardziej atrakcyjna, ale nie 

możesz wymuszać pewnych działań, to zawsze obraca się przeciwko. Z drugiej 

strony nie można sprzedawać samych dodatków, mają one być tylko 

uzupełnieniem do właściwej oferty, gotowego, wartościowego, pewnego 

systemu rozwiązań biznesowych.  

Cztery najważniejsze filary biznesu 

1. Zapewnienie sobie stałego przychodu nowych zainteresowanych i utrzymy-

wanie wysoko wykwalifikowanych kontaktów. Głównie poprzez generowa-

nie wartościowego ruchu na Twoim portalu internetowym. Regularne 

dołączanie, poprzez dobry kontakt z Twoją grupą docelową, stanowi Twój 

największy kapitał biznesowy, nie każdy bowiem podejmuje decyzje 

natychmiast, czy tak szybko jakbyś chciał. Ludzie też obserwują, oceniają, 

sprawdzają, musisz ich czymś zdobyć, musisz być atrakcyjny, wtedy sami 

będą utrzymywać kontakt. Podejmą w końcu oczekiwaną akcję, zakup 
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Twoich rozwiązań marketingowych i współpraca właśnie z Tobą z Twoją 

marką. Tylko wtedy ten system ma szanse na powodzenie. 

2. Lejek sprzedażowy 

Ten być może zabawny termin ma swoje uzasadnienie, na początku Twój 

lejek jest szeroki i przebywają w nim duże ilości osób, im dalej Twój lejek 

staje się węższy, aby w końcu przyjąć tylko te najbardziej wartościowe 

osoby, które rokują dobrą i owocną współpracę. Zwracasz uwagę na siebie 

i zyskujesz nieco czasu, aby zachęcać kandydatów do ściślejszej współ-

pracy. Dzięki temu możesz oferować swoim subskrybentom, odpowiednio 

stopniowane, wartościowe informacje. Możesz wykonać sprytne posunięcie 

i podzielić stronę na przykład na dwie części – informacje dla wszystkich 

i informacje tylko dla współpracowników, ta druga opcja niedostępna dla 

wszystkich. Autoresponder jest w sumie czymś podobnym, ale tu warun-

kiem jest tylko pozostawienie adresu. To doskonałe w pełni automatyczne 

narzędzie pozwala Ci na stopniowe wciąganie ludzi w biznes do oczeki-

wanego zapisu do Twojej struktury. Po raz kolejny przypominam, że muszą 

to być naprawdę dobrze dopracowane i przemyślane treści. 

3. Pieniądze.  

Pieniądze przynajmniej w początkowym okresie, uzyskiwane ze sprzedaży, 

pozwalają na swobodne finansowanie wszelkich działań, Twoich działań 

marketingowych. Nie zawsze się to udaje w 100%, ale z czasem jest to jak 

najbardziej realne i wymagane. W ten sposób utrzymasz na odpowiednim 

poziomie swoją reklamę i określony budżet rozłożony w czasie. 

4. OZK – produkt informacyjny. 

Twój pomysł powiązany ściśle z biznesem, w założeniu ma prowadzić do 

sprzedaży całego opracowanego przez Ciebie produktu, zawierającego 

możliwości, biznesowe rozwiązania. Głównym jego zadaniem jest przeko-

nanie Twoich potencjalnych klientów do tego, aby sami za jego pomocą, 

sprzedawali w Twojej strukturze, aby sami zarabiali i przynieśli Ci okre-

ślony dochód pasywny.  

Jeśli wszystko jest doskonale zaplanowane, przetestowane będzie działać 

samodzielnie. Twoim zadaniem będzie skierowywać i dbać o paliwo do tej 

biznesowej maszynerii. Dobre relacje, szacunek, traktowanie serio, skuteczne 

edukowanie Twoich klientów, spowoduje, że system zacznie sprzedawać bez 

Twojej nadmiernej kontroli.  
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Nie zapominaj jednak, że trzeba pracować z ludźmi systematycznie i aktywnie, 

bowiem za tymi filarami stoi człowiek i to on jest najważniejszy, ludzie nie 

robią interesów z maszynami. Twój rozwój osobisty bardzo Ci to ułatwi, 

nabędziesz odpowiedniej siły przekonywania, zachęcania do podjęcia następ-

nych kroków. Podane niżej szczegóły pozwolą na chętne kupowanie produ-

któw i usług. Zresztą cały system powinien być tak właśnie sprofilowany, nie 

wciskać Bogu ducha winnym ludziom, czegoś na siłę. Profesjonaliści nie 

sprzedają ryb, sprzedają wędki, które pozwalają na samodzielne ich łowienie. 

Im w cudzysłowie, sprzedawca więcej na ten temat wie, rozumie, jakie są 

oczekiwania, nawyki wędkarzy, tym większy obrót uzyska.  

Nieustanna optymalizacja potrzeb i metod ich zaspokajania nieco rozleniwia 

wszystkich. Zarówno kupujących, jak sprzedających. Ludzie najbogatsi nie 

zajmują się szczegółami, mają do tego odpowiednich ludzi, którym płacą. 

W MLM Ci ludzie sami płacą Tobie i sami zarabiają, gdy ktoś działa w ich 

strukturach. Tak czy inaczej, nic nie stoi w miejscu i wszyscy szukają 

najlepszych sposobów, tych lepszych, szybszych i efektowniejszych metod jest 

wiele. Ale po raz kolejny doświadczam tego, o czym wspomniałem wcześniej, 

im lepszym jesteś Liderem, ekspertem, tym łatwiej pracować. Dlatego promuję 

w tym e-booku głównie zdolności przywódcze, wiedzę i doświadczenie, to 

naprawdę procentuje. Działa tutaj niewidzialna siła przyciągania, marka 

eksperta, możliwie największa wartość, którą możesz oferować innym, jest 

ważnym elementem, niejako przetargowym. Podobnie jak w życiu, mając do 

wyboru odwiedzamy najlepsze sklepy w wykwalifikowanym personelem, 

mający towar w największym wyborze, najlepszych marek. Zakupy sprawiają 

wtedy autentyczną frajdę, kiedyś bywało różnie, ale te czasy ogromnych 

kolejek, zapisów przeszły już do historii. 

Dzisiaj sam towar stracił nieco na znaczeniu, zwłaszcza w obliczu obfitości 

podobnie jak w handlu, działalność w MLM przesunęła się w kierunku jakości 

obsługi klienta. Wysoka jakość obsługi klienta, na którą składają się powyższe 

wskazówki, już same w sobie stanowią o wartości towaru.  

Dobrze podane zagadnienia – jak to się robi? Skuteczna promocja produktów, 

zamiast samych firm, właściwe i atrakcyjne oferty kursów szkoleniowych, są 

podstawą działalności każdego dobrego Lidera. Oferenci już nie każą się 

prosić, sami wychodzą z inicjatywą, sprzedaż dla klienta nie ciągnie już za 

sobą elementów stresu. Konkurencja nie walczy już bezpośrednio sama z sobą, 

wszyscy starają się przedstawić najlepszą ofertę. Wielu oferentów zapomina, 
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że ludzie nie znoszą być przymuszani do podejmowania decyzji zakupowych, 

wolą sami podejmować te czynności, sprzedawca został głównie konsultantem. 

Wiele fachowców o tym zapomina i dziwi się, że nie wiele się dzieje w ich 

firmie, nieprzeszkoleni, bez motywacji tracą swoje biznesy, pogrążając się tej 

niewiedzy. A poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, sprawiają to prze-

dewszystkim olbrzymie możliwości wyboru. Dlatego też działając w MLM, 

musisz zwracać uwagę na wszystkie, nawet z pozoru błahe szczegóły, 

dosłownie wszystko ma znaczenie, jeden fałszywy ruch i po ptakach, jak to się 

mówi potocznie. Klient odchodzi niepyszny do innego sprzedawcy, innej 

firmy, albo bardzo mocno się zastanawia odkładając zakup w czasie.  

Tradycyjny model sprzedaży, pompowanie niezliczonej ilości pieniędzy 

w reklamę bezpośrednią, pracoholizm, natarczywość w obliczu klęski urodza-

ju, już dawno nie ma takiego znaczenia, jak kiedyś. Te metody zostały 

zreformowane, wychodzenie z czymś wprost do klienta, jeśli nie śmieszy, 

to w dodatku irytuje. Cały model sprzedaży, podobnie, a szczególnie w MLM 

opiera się już o inne, bardziej subtelne metody zachęty, budzenia i przed-

stawiania korzyści, potrzeb.  

Ciężka praca liczy się w dalszym ciągu, lecz bez inteligencji emocjonalnej, bez 

wyczucia rynku, bez wzięcia pod uwagę nowych trendów i tendencji, to bicie 

głową w mur. Pracować mądrze, to znaczy dzisiaj, wykorzystać elementy 

sprzyjające, ułożyć je w określony działający system, to jest prawdziwe 

wyzwanie. 

Tak jak w markecie odpowiednie rozłożenie towaru, stwarza okazję do 

lepszych obrotów, tak w MLM odpowiednia taktyka gwarantuje sukces, nie 

chodzi tu o bicie się o klienta. Raczej walka o to, jak wzbudzić autentyczne 

zainteresowanie poprzez rozbudzenie potrzeb. Wychodzenie im naprzeciw, 

sugestia, sam towar przesuwa się na plan dalszy, ważne są wartości, jakie 

zyskuje klient, nabywając określoną usługę czy produkt.  

Perry Marshall świetnie to ujął mówiąc o sprzedaży wierteł. Nikomu nie 

potrzebne jest wiertło jako takie, ważne co można zrobić z jego pomocą. 

Zwróć uwagę na sprzedaż w telewizji, specjalne kanały sprzedażowe nie 

reklamują samych produktów, natomiast wszyscy coś robią za pomocą tych 

produktów. To obrazowe przestawianie korzyści zastępuje bierną reklamę. 

Zobacz co można zrobić, jak łatwo, jak uniwersalnie, już nie musisz wzywać 

fachowca, zrób to sam.  
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Nie biegaj z torba pełną wierteł, wykorzystaj wszystkie media, aby pokazać, co 

można za pomocą tych wierteł dokonać. Wiertło nie musi być najwyższej 

jakości, byle wykonało przeznaczoną mu rolę. Najlepsza firma, niepowtarzalny 

plan marketingowy najtańszy, najwyższej jakości? Te hasła już na nikim nie 

robią żadnego wrażenia.  

Pojazdem, narzędziem Twojego zaangażowania jest korzyść, ułatwienie komuś 

życia, pokazanie, że oto pojawiły się nowe rozwiązania, nowe możliwości. 

Pewnie, że niektórzy boją się nowości, ale to nie Ci, na których powinno Ci 

zależeć. Dawniej wszystko kręciło się wokół firmy, marketing koncentrował 

się tylko i wyłącznie marce, to ważne, ale jest tylko częścią większej całości.  

W MLM ważni są ludzie i to, co myślą, co robią, w jaki sposób, dlaczego tak 

a nie inaczej. Należy promować OZK i późniejsze elementy. Zachwyceni 

produktem ludzie pozbywają się ogromnej ilości pieniędzy nic nie zyskując, 

zyskuje tylko producent, w tej sytuacji tylko on może być zadowolony, bez 

pieniędzy osiąga rozgłos. Chyba nie o to Ci chodzi, aby ktoś po Twoich 

plecach, spijał śmietankę. Ty masz zarabiać wykorzystując produkt, tylko 

i wyłącznie to się liczy. Przyciągać ludzi, budować struktury, kształcić 

Liderów i duplikować to w nieskończoność, efekty przyjdą.  

Sprzedając poradnik, który sfinansuje Twoją dalszą działalność, realizujesz 

właściwie całe zamierzenie. Powinno to być automatyczne, ponieważ 

powinieneś mieć odpowiedni komfort czasowy do realizacji dalszych etapów. 

Nie kupujesz reklamy, to ludzie kupują możliwości, jakie stwarza im market-

ing sieciowy. Zacznij od tego, doprowadź wszystko do punktu, aby działo to 

właściwie dopiero w następnej kolejności, bierz się za następne działania. Jest 

to naprawdę swoisty papierek lakmusowy, czy rzeczywiście nadajesz się do 

tego typu biznesu. Wielką zaletą tego rozwiązania są stosunkowo niskie koszta 

początkowe i niewielkie ryzyko.  

Załóżmy, że masz spory zapas przykładowych wierteł, zresztą być może 

najlepszej jakości i w dodatku niezbyt drogo. Mimo to sprzedaż nie idzie, nie 

ma ruchu, nie ma zysków. Bardzo wielu sprzedawców to przeżywa, nie mogąc 

zrozumieć co się dzieje. Świetny, tani towar i nie schodzi.  

Pytanie, a niby dlaczego mieliby kupować od Ciebie?, jest ostatnią rzeczą, 

o której pomyśli tradycyjny sprzedawca. A ludzie są leniwi, nie chce im się 

myśleć samodzielne, wszystko trzeba im podtykać pod nos, wszystko 
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tłumaczyć od zera. Nie ma siły bez dodatkowych informacji, Twoje wiertła 

prędzej zardzewieją, niż się sprzedadzą. Konieczna jest dodatkowa informacja. 

W MLM będzie to bardzo krótki i treściwy poradnik, zagajający najważniejsze 

korzyści i narzędzia, które pozwalają zarabiać. Uchylasz tylko rąbka, tak, aby 

potencjalny klient mógł się zorientować bardzo dokładnie w temacie i tylko 

tyle. Za pełną usługę, produkt trzeba już zapłacić.  

Bardzo pomocna jest umiejętność pisania listów sprzedażowych, w których 

wypowiadają się inni, autorytety, zadowoleni klienci. Wszystko powinno być 

ujęte w możliwe najprostszy i przekonujący sposób, dla każdego jednakowo 

zrozumiały. Jeśli to możliwe, bardzo dobre wrażenie robią fragmenty ze 

szkoleń, krótkie filmy, oczywiście wszystko bezpłatnie. Musisz w bardzo 

atrakcyjny sposób udowodnić, że to właśnie z Tobą najbezpieczniej i naj-

skuteczniej współpracować, oferujesz gwarancję i wzrost pieniędzy w okre-

ślonym czasie, jeśli ktoś stwierdzi, że to bubel. Ty, jako sprzedawca służysz 

pomocą i poradą. Najważniejszy staje się współpracownik, klient, którego 

zresztą także nauczysz jak działać? 

Ludzie nie znoszą natarczywości, a chwyty typu, jesteś tego warty, już są 

dawno wyświechtane, ludzie lubią sami podejmować decyzję, jedyne co 

możesz zrobić, to dać niewerbalnie do zrozumienia – Twoja strata. Tylko 

u mnie dostaniesz przy okazji całego zakupu cały dodatkowy serwis. Wszystko 

to jest dopiero wstępem do sprzedaży właściwych produktów, ta wstępna 

sprzedaż niedrogich produktów ma finansować dalsze kroki. Sprzedaż 

Twojego OZK pozwoli na swobodne finansowanie kampanii reklamowych 

AdWords, tworzenie innych budżetów w czasie. Twoje kontakty powinny 

duplikować te czynności, traktować je jako swoje własne rozwiązania. 

Z pewnością dotrwasz do momentu, gdy zacznie wszystko przynosić pierwsze 

czyste zyski. 

Możesz podejść do sprawy w nieco bardziej dynamiczny sposób i zredagować 

bardzo dobry i wartościowy poradnik płatny. Jest on sprzedawany przy okazji 

działań marketingowych od początku. Jeśli założymy, że 80 procent ludzi nie 

podejmie dalszych kroków, tzn. nie podejmie współpracy z Tobą to i tak 

wyjdziesz trochę na swoje. Masz środki na poprawianie swoich reklam 

i marketingu. Jest to niezwykle istotne a być może najważniejsze, wydawanie 

pieniędzy z własnych oszczędności, przy braku konkretnych skutków jest 
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bardzo stresujące i może łatwo doprowadzić do zniechęcenia. Dlatego 

sprzedawanie OZK pozwala sobie tego oszczędzić. 

Zdobycie zaufania klienta, przyszłych potencjalnych współpracowników 

wymaga wielu bardzo subtelnych zabiegów. Ludzie muszą dotknąć, powąchać 

i po prostu czegoś spróbować samodzielnie. Zaoferowany niedrogi warto-

ściowy produkt, usługa, spełni te potrzeby. Budujesz relacje, poznajecie się, 

wyjaśniasz ludziom wiele kwestii w dużo lepszej atmosferze. Przechodzisz 

do poważniejszych ofert, oferty sponsorowania, jesteś osobą, która w razie 

wątpliwości służy pomocą i wsparciem. Jest to bardzo istotna sprawa, 

zwłaszcza, że wiele sklepów niczym specjalnie się nie interesuje, już po 

sprzedaży. Załatwiają tylko i wyłącznie reklamacje, które trwają czasami 

bardzo długo. Ty, jako ekspert, mentor, opiekun swojej grupy jesteś na 

zawołanie i w zasadzie w każdej chwili jesteś gotowy do konsultacji. 

Tak właśnie działa prawdziwy Lider MLM. Jeśli wykształcisz z taką postawę 

wśród swoich ludzi, jesteś po prostu skazany na sukces. 

Porównaj możliwości spokojnego trenowania i szkolenia osób chętnych 

i chłonnych wiedzy, mających potencjał do wygłupów i szamotania się 

ulicznych domokrążców, prezentujących zalety swoich produktów. To są dwa 

różne światy. Nikt Cię nie zmusza do biegania z ulotkami po całej rodzinie 

znajomych, czy osiedlu, nie oszukujesz, nikogo zwodząc i wywołując sztuczne 

podniecenie i obietnice. 

Na tym właśnie polega nowoczesny biznes MLM na miarę XXI wieku. 

Promujesz mały produkt, w rezultacie po pewnym czasie to ludzie do Ciebie 

dzwonią, Ciebie proszą, jako eksperta do uczestnictwa w spotkaniach, 

prelekcjach, prezentacjach. Zapotrzebowanie na silną osobowość, Liderów, 

ekspertów było jest i będzie zawsze. 

Podsumowując, jaki jest najlepszy i najszybszy model budowania biznesu 

MLM w początkowej fazie? 

Stopniowanie swoich działań, sprzedawanie swojego podręcznika OZK, 

Liderzy oferują przeróżne materiały szkoleniowe; książki, szkolenia, filmy 

wideo, nagrania audio za pomocą odpowiednich działań marketingowych 

codziennie, bez przerwy, w ten sposób zarabiają na płytach e-bookach, 

prenumeratach, mając pieniądze potrzebne do dalszego działania.  
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Mając w świadomości, że tego biznesu nie buduje się z dnia na dzień dopiero 

potem, w odpowiedni czasie, przedstawiają dalszy ciąg ofert dla ludzi już 

trochę przygotowanych stanowiących już, przygotowaną podatną bazę.  

Dobrze skrojone kampanie reklamowe wymagają dużych środków, muszą być 

utrzymywane przez odpowiedni czas, oczywiście można próbować finansować 

je wspólnie z innym, lecz to nieco rozprasza celność przedmiotu reklamy. Jest 

nim tak naprawdę zdobycie uwagi i zainteresowania ludzi chcących zarabiać 

pieniądze w ramach systemu MLM. Najlepsi nie rzucają kandydatów od razu 

na głęboką wodę, ponieważ od razu utoną. 

Nikt rozsądny nie poprzestaje tylko na sprzedawaniu OZK, to jest tylko etap 

wstępny, co prawda stały, ale mający prowadzić do dalszych konsekwencji. 

Pokusa niereinwestowania pieniędzy może być duża, zarobiłeś 1000 złotych 

i chcesz tylko połowę przeznaczyć na kolejna reklamę, nie rób tego, pieniądz 

robi pieniądz. OZK robi listę klientów, którzy niosą za sobą nie tysiąc złotych, 

ale 10000 i więcej. To nie gra w ruletkę, chociaż może ją przypominać, im 

więcej stawiasz, tym więcej zarabiasz, ale tutaj nie ma elementu ryzyka utraty 

wszystkiego.  

Nie wiem, co robi w tej chwili Mike Dillard, na pewno nie sprzedaje w sieci 

swoich rozwiązań, on już jest na innym poziomie, do którego, Ty też możesz 

spokojnie dojść, przestrzegając zasad. 

Jakie cechy powinien posiadad Lider taki, jak Mike? 

Wierność swoim produktom, nie kupuj u konkurencji, sprawdzaj zawsze 

dostępność, rozwijanie grupy konsumentów, dbanie o nich, trzymanie się 

konsekwentne swojego systemu i wierne przekazywanie tych zasad innym, 

branie udziału we wszystkich ważniejszych wydarzeniach, zarówno w sieci jak 

i rzeczywistości, zachęcanie innych do uczestnictwa, nieustanne dokształcanie 

siebie i innych, wiarygodność i uczciwość, wspieranie innych, planowanie 

własnych poczynań, na przykład ilość rozmów w tygodniu, praca nad swoim 

rozwojem osobistym, zawsze postępuj właściwie zgodnie ze sobą i nie bój się 

błędów. 

Dillard pewno nie biega od domu do domu i nie zasypuje wszystkich dookoła 

kosztownymi e-mailami z ofertą wszystkich innych potencjalnie klientów, 

networkerów, borykających się z własnymi rozterkami. Zostawmy Mike'a. 
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Jeśli potrafisz, zrób, jeśli nie potrafisz, zleć, produkt z dowodami, że to działa, 

masz w swojej dyspozycji rozwiązania skuteczne i sprawdzone. Wykorzystaj 

go do nawiązania kontaktu budowania relacji. Twórz różne warianty 

dopasowane do różnych grup ludzi, używaj jasnych prostych i czytelnych 

argumentów, bądź przekonujący i atrakcyjny. To, że nie wszyscy podejmą, czy 

zrobią to, czego oczekiwałeś nie ma specjalnego znaczenia. Ty zarobiłeś ludzie 

skorzystali, otrzymując zastrzyk wiedzy, pozwalający im zarobić. Wszyscy 

wygrywają. 

W moim przypadku mój w pełni zautomatyzowany system OZK, zbiera 

skutecznie środki do tego, aby poprzez marketing zbierać kolejne nowe 

kontakty, kieruje ich na moje strony, generuje natychmiastowy przychód 

w postaci konkretnych sum pieniędzy. Stworzenie takiego systemu jest bardzo 

tanie, i nie wymaga prawie w ogóle mojej uwagi. Automatyczne prezentacje 

mojego biznesu, odbieram tylko e-maile z ewentualnymi, dodatkowymi pyta-

niami, a i tych jest niewiele, gdyż wszystko bardzo dokładnie zaplanowałem 

i przemyślałem. W rzeczywistości jest to niemożliwe. 

Setki prezentacji dziennie? – a dojazdy, koszty wynajmu, wcześniejsze koszty 

sponsorowania, drukowanie kilkunastu tysięcy ulotek, rozkładanie ich po całej 

okolicy, narażanie się na bluzgi przeróżnych oszołomów. Tradycyjny MLM 

odchodzi już do przeszłości, większość publiczności przychodzi z nudów, albo 

tylko z ciekawości. Zaproponuj im, aby oni po prowadzili jakąś prezentację. 

Wyobrażasz siebie, gdy wracasz niepyszny z dalekiej podróży z pękiem nie-

wiadomych zasponsorowań w dłoni. Setki telefonów, przekonywań, zachęceń. 

Można stracić pół życia, to już inny czas, inna rzeczywistość. Warto poświęcić 

nieco czasu na zapoznanie się, nauczenie i działać w nowoczesny optymalny 

sposób. 
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Rozdział 5. Skrzyżowanie dróg komunikacyjnych, 

jako centrum Twojego dowodzenia 

Internet jak sam nazwa wskazuje oznacza sieć, wszystko, co trzeba zrobić, 

to doprowadzić do sytuacji, aby jak najwięcej węzłów komunikacyjnych 

wskazywały drogę do Ciebie. Twórz drogowskazy, wszelkie możliwe skróty, 

a nawet wielkie skrzyżowania komunikacyjne. 

Wracamy do podstawowego narzędzia w marketingu sieciowym w Internecie, 

czyli strony internetowej. Budowanie samej strony optymalizacja pozycjo-

nowanie Seo jest oczywistą strategią, jednak długoterminową, nie wymaga 

dużych nakładów. Najlepszą formą są kampanie reklamowe. Przynoszą jednak 

olbrzymią ilość odwiedzających i to tych wartościowych. Nie wystarczy 

bowiem, aby naszą stronę odwiedzało 100 tysięcy osób. Wystarczy tysiąc, 

ale takich, którzy stanowią potencjalne źródło Twoich klientów, współ-

pracowników. 

Zakładamy, że posiadasz już określone regularne dochody, rozpoczynamy 

więc wykorzystanie najlepszych dźwigni jakie daje Internet. Reklama 

w Google oferuje miejsce w Internecie, ale nie przypadkowe, tylko takie, które 

będzie kojarzone z ustalonymi przez Ciebie słowami kluczowymi. Wszędzie 

tam, gdzie pojawią się wyniki wyszukiwania, będą skojarzone lub wprost 

zgodne z Twoimi założeniami, pojawi się Twoja reklama. Samo wyświetlanie 

nie niesie żadnych kosztów, dopiero kliknięcie na nie generuje koszty. Możesz 

w ten sposób opracowywać i dostosowywać swoje możliwości w dalszych 

krokach. W kolejnym miesiącu możesz mieć pełną kontrolę nad tym, co się 

dzieje. To oferta czasowa, zależna od ilości kliknięć, inny wariant, unieza-

leżnia czas wyświetlania od kliknięć jest wyświetlana w dokładnie dwa, trzy 

miesiące. 

Najbardziej popularna w Polsce tego typu reklamą jest Google AdWords. To 

bardzo prosty system, bardzo dokładnie opisany. Oferuje wiele przeróżnych 

opcji, dokładne przestudiowanie, pozwoli Ci na korzystanie optymalne i nie 

stracisz nie potrzebnie zbyt dużych środków. Cała inwestycja warta jest 

zachodu, w grę wchodzą miliony użytkowników. Większa ilość odwiedza-

jących przekłada się w prosty sposób na kontakt z ludźmi zainteresowanymi 

Twoim biznesem. Jeśli jednak sprawi Ci to trudność, zawsze możesz swoje 
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działanie skonsultować z kimś z zewnątrz. Dokładnie sprawdź reputacje 

referencje i umiejętności tych osób. 

Google jest firmą wartą zaufania, daje sporo narzędzi za darmo. Niewątpliwie 

Google AdWords jest podstawą, od której warto zacząć przygodę z market-

ingiem internetowym. Warto zaoszczędzić sporo pieniędzy i zapoznać się 

osobiście z różnymi funkcjami. Zapewniam, że nie trzeba mieć specjalisty-

cznej wiedzy informatycznej, wystarczy logiczne myślenie.  

Kolejną formą reklamy jest działalność w social media. Facebook jest najbar-

dziej popularną platformą społecznościową, stwarza podobnie jak Google, 

wiele możliwości marketingowych. Określamy przede wszystkim grupę doce-

lową i odpowiednią oprawę graficzną w postaci starannie dobranych, prze-

konujących zdjęć. Grafik, info-tablic, sloganów reklamowych. 

Szkoda czasu i pieniędzy na reklamę do szerszych grup ludzi, trzeba starannie 

zaplanować, do jakiej kategorii osób chcesz docierać i prezentować im swoje 

produkty biznesowe. To zawężanie przebiega stopniowo, rozpoczynasz od 

kilku słów kluczowych i obserwujesz wyniki, spokojnie, masz czas na uzupeł-

nienie listy słów. Jednak dokładnie ustal swój budżet miesięczny. Zdobędziesz 

wtedy pewność, że oferty będą wyświetlane tylko tym osobom, które raz są 

zainteresowane, dwa, które stać na zakup Twoich usług, czy produktów. Warto 

też rozejrzeć się w sieci za wszelkiego rodzaju poradami, z których większość 

jest darmowa, jedyny koszt to czas, który na to poświęcisz. Są to podstawowe 

zasady, bez których, działanie po omacku jest tylko stratą czasu i pieniędzy. 

Wróćmy na chwilę do oprawy graficznej, jak wszędzie pierwsze wrażenie się 

liczy, być może najbardziej. Trzeba się trochę wyróżnić. Bierzemy pod uwagę 

fakt, że Facebook jest platformą przede wszystkim rozrywkową, zbyt dosłowne 

reklamowanie jest traktowane jako spam. Ważne jest właśnie to wyważenie, 

inaczej możesz być z drugiej strony potraktowany niepoważnie. Istnieje wiele 

stron oferujących za darmo przeróżne zdjęcia, które możesz wyszukiwać za 

pomocą wewnętrznych wyszukiwarek, zwróć jednak uwagę na opisy tych 

fotografii, wiele, bowiem nie pozwala na użycie komercyjne. Zdjęcia powinny 

być najwyższej jakości, mające niekonwencjonalne, kreatywnie zastosowane. 

Możesz wykorzystać pomysłowe skojarzenia, przekazywać różne treści nie 

wprost. Tytuł i tekst z kolei powinien być bardzo dokładnie przemyślany, aby 

uniknąć mylących przekazów, wszystko ma być jasne i czytelne. Wiele osób 

o tym zapomina i tak naprawdę nie wiadomo, o co im chodzi. Zdjęcia 
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zmieniamy co pewien czas, dla urozmaicenia i po to, aby stale przykuwać 

uwagę internautów. 

Potężny ruch w social mediach, stwarza okazje dotarcia do dużych grup ludzi, 

będą oni regularnie odwiedzać Twoją stronę. Jeśli Twoja reklama nie jest zbyt 

nachalna, możesz wykorzystać elementy marketingu wirusowego. Ludzie 

chętnie dzielą się atrakcyjnymi treściami, stosując udostępnianie twoich treści 

na własnych tablicach. Tobie jednak nie polecam tego robić, chyba, że ktoś się 

na to godzi. 

Stwórz swój funpage, własną grupę, w której będą publikować ludzie podobni 

do Ciebie. Nie kosztuje to nic, poza czasem a efekty wkrótce zrekompensują 

Twoje wysiłki. 

Facebook jest bardzo dobrym narzędziem do przeprowadzana kampanii 

reklamowych, zarówno płatnych opcji, jak i darmowych, ma jednak swoją 

specyfikę i trzeba się odpowiednio dostosować do specyfiki tego medium.  

Opracowałem specjalną ofertę pełną porad dotyczących reklamy na Face-

booku. Odkryj najsilniejsze marketingowe strategie na Facebooku. To pełne 

szkolenie wiele Cię nauczy i sporo wyjaśni. Jeśli więc rozważasz wybór 

między Facebookiem a Google AdWords, wypróbuj wiele rzeczy na Face-

booku. Wykorzystasz te doświadczenia później w pracy z Googlem. Kolejną 

bardzo atrakcyjną formą reklamy jest system AdTaily, obsługa jest dużo 

bardziej prosta, niż na przykład AdWords. 

Jest on bardzo tani, można wykupić opcje nawet 50 groszy na dzień, zależnie 

od ilości osób, które odwiedzą Twój serwis. Generalnie należy wybierać 

usługi, których bannery reklamowe są położone bardzo wysoko i pozwalają na 

dobrą widoczność Twoich reklam. Serwis Adtaily także posiada możliwość 

dokładnego i szczegółowego zaznajomienia się z ich ofertą, Wejdź na adres 

www.adtaily.pl i wybierz dla siebie najbardziej korzystne możliwości. 

Darmowe formy promocji 

Główną metodą jest, chociaż minimalne zapoznanie się z kodem HTML, 

spokojnie nie jest to specjalnie trudne. Wpisanie odpowiedniej treści 

w odpowiednie miejsca, nie przysparza wiele trudności. Znów odwołaj się do 

wyszukiwarki, podaj kilka słów, a znajdziesz odpowiednie informacje zupełnie 

za darmo. Twoja strona internetowa ma służyć internatom, a nie wyszu-

http://bit.ly/strategiefacebooka
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kiwarce. CMS'y, czyli systemy obsługiwania stron, pozwalają na użycie wielu 

zabiegów, pozwalających na lepsze pozycjonowanie Twojej strony. Przede 

wszystkim słowa kluczowe, wprowadzanie do odpowiednich meta tagów 

zawierających tytuł, podtytuł. 

I znowu możesz znaleźć w sieci mnóstwo specjalistów, obiecujących pierwsze 

miejsca w wyszukiwarkach. Ceny nie są niskie i taka inwestycja wymaga 

dokładnego sprawdzenia referencji i portfolio, pokazujące, czego dany oferent 

już dokonał. Tymczasem dobry opis strony, regularne aktualizowanie strony 

artykułami, z użyciem słów kluczowych na początek wystarczy. 

Zacznijmy od podstawowych rzeczy i w sumie najprostszych; wprowadzenie 

swojego adresu we wszystkie komunikatory, których używasz jest 

obowiązkowe. Świetnie zaprojektowana stopka we wszystkich Twoich 

e‑mailach, w sposób atrakcyjny, wzbudza ogromne zainteresowanie; zobacz, 

jak w krótkim czasie rozwinąłem swój biznes..... zaprosiłem kilkanaście osób 

w kila dni... itp. 

Nie będę ukrywał, trzeba trochę popracować, aby Twoja firma zaistniała 

w świadomości internautów. Najlepiej ustalić, gdzie najlepiej się promować, 

nie chodzi tu o reklamę bezpośrednią, ale o tzw. Niewidzialny marketing. 

Zacznij od forów tematycznych, wyszukaj te zgodne tematycznie ze swoim 

biznesem, zrób listę i zacznij pisać, komentować, odpowiadać na pytania. Cała 

sprawa w skrócie polega na tym, że większość osób nie potrafi samodzielnie 

wyszukiwać rozwiązań na swoje problemy. Twoim zadaniem jest właśnie 

zarządzanie informacją, ponieważ znając się na temacie, potrafisz bardzo 

szybko przeprowadzić research i szybko przedstawić ludziom odpowiedzi na 

ich pytania. Im dalej tym łatwiej. W ten sposób kreujesz swój autorytet, stajesz 

się ekspertem. Administratorzy forów to docenią i uzyskasz podstawę do 

negocjowania z nimi lepszych rozwiązań, jak na przykład stopka w Twoich 

postach, pokazująca się pod każdym Twoim postem. Najlepiej żeby miała 

swoją aktywną formę, czyli po kliknięciu przekierowuje na Twój portal. 

Wszystko to wymaga trochę czasu i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Nigdy 

nie reklamuj się wprost, gdyż napotkasz tylko niechęć i irytacje. Takie próby 

kończą się ostrzeżeniami i w końcu banem z forum, dlatego nie warto. Lepiej 

robić to w sposób pośredni, jeśli będziesz skuteczny, wkrótce ludzie sami do 

Ciebie zaczną pisać i w ten sposób zaczniesz budować ciepłe relacje. 
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Informacje powinny być wartościowe i wnoszące coś nowego, autentycznie 

pomagającego innym uczestnikom, jeśli nie masz pewności lepiej nie pisz, po 

co wprowadzać nie miłe skojarzenia i prezentować swój brak kompetencji. 

Po wielu wartościowych wypowiedziach admini Cię docenią i może nawet 

wyróżnią w specjalny sposób Twój profil. Tu nikt nie pyta o formalne 

wykształcenie, tytuły i doświadczenie, wszyscy szukają i są wdzięczni za 

okazaną im szybką pomoc. Nie wstawiaj jednoznacznych wpisów kierujących 

na Twoją stronę. 

Twoja bezinteresowność jest dużo lepiej odbierana, lecz trzeba sobie na to 

zaufanie zapracować, jak wszędzie. Te posty, szczególnie na popularnych 

i renomowanych forach są formą content marketingu, budowania swojego 

wizerunku. Twoje wpisy będą indeksowane przez Google i będą widoczne 

bardzo długo. Aktywne stopki są linkami, im wyższa pozycja forum tym lepiej, 

Twoja pozycja w rankingu w wyszukiwarkach rośnie. Warto przeznaczyć 

dziennie trochę czasu na bycie na bieżąco, dawać możliwie szybko 

odpowiedzi. Tworzyć nowe tematy, prowokować dyskusje na gorące tematy. 

Zwracaj uwagę na liczbę użytkowników, fora odwiedzane przez małe ilości 

osób, nie dają praktycznie żadnych rezultatów. Zwróć także uwagę na daty 

postów, jeśli są sprzed kilku miesięcy, to Twoja odpowiedź jest mniej 

znacząca, bo szukający już dawno znalazł odpowiedź. Ale warto to robić ze 

względu na innych, którzy być może mają podobne problemy. 

Content is king, to znane powiedzenie ma jak najbardziej uzasadnienie 

w dzisiejszych realiach internetowych. Jest przede wszystkim najlepiej 

premiowane przez wyszukiwarki. Dlatego warto też pisać artykuły, jak 

najwięcej i jak najbardziej wartościowych. Wszystko to jest bowiem bardzo 

widoczne w późniejszych wyszukiwaniach. Pisz do specjalnych portali 

z artykułami do przedruku typu Artelis. Oprócz naturalnego pozycjonowania, 

zawierają przecież wskazówki w postaci adresu, czy linków wewnętrznych, 

kierujących do strony, to jeszcze istnieje szansa, że będą rozpowszechniane 

w sposób naturalny, przez innych internatów posiadających własne blogi, czy 

portale.  

Ważny jest jeden szczegół, każdy artykuł zawierający podobne treści nie 

powinien być taki sam. Duplicate Content obniża w sposób znaczny Twoją 

pozycję. Jeśli więc piszesz artykuł, przygotuj wcześniej kilka jego wariantów. 

Zresztą mogą to być artykuły z Twojego portalu, lecz brzmiące inaczej, 

bardziej unikalne. Pisz naturalnym językiem, tak jakbyś z kimś rozmawiał, 
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stosuj zasadę AIDA – Attention, Interest, Desire, Action, czyli zwróć uwagę, 

zainteresuj, wzbudź pożądanie i zachęć do podjęcia działania. Jednak nie 

rób tego w sposób sztywny i przewidywalny, unikaj sformułowań typowo 

reklamowych. Nie ma tu miejsca na lanie wody, artykuły powinny się trzymać 

ściśle tematu, być merytoryczne, nasycone słowami kluczowymi z wyró-

żnionymi podtytułami. Długość nie powinna przekraczać 3000-4000znaków 

bez spacji, choć, jeśli masz dobry pomysł, możesz go odpowiednio rozwinąć. 

Tematy i formy mogą być różne, poza wartościowymi informacjami, mogą być 

nieco kontrowersyjne, prowokacyjne, pobudzające do dyskusji zawierające 

pytania. Pokazuj rozwiązanie, ale i otwieraj inne możliwości rozwiązań, 

z sugestią, że te zagadnienia także możesz poruszyć, czy poruszysz 

w następnych publikacjach.  

YouTube stało się jednym z najważniejszych kanałów przepływu informacji, 

wielu osobom nie chce się czytać. Dobrze zrealizowany film ma ogromną siłę 

przebicia i możesz liczyć na to, że będzie on oglądany przez mnóstwo osób. 

Osoby te będą się dzielić tymi filmami z innymi. Wszystko odpowiednio 

podlinkuj, tytuł słowa kluczowe. YT oferuje świetny edytor bardzo łatwy  

w obsłudze, pozwalający na wprowadzanie wprost do filmów różnych treści 

w formie tekstowej i w aktywnej formie. 

Sprawdź mój kanał – Nowoczesny Marketing Internetowy. 

Zacznij od prostych rzeczy, nie potrzebny jest do tego specjalistyczny sprzęt, 

większość kamerek laptopowych spełnia podstawowe wymagania jakościowe. 

Edycja jest bajecznie prosta a narzędzi, zarówno darmowych i płatnych jest 

tyle, że z pewnością dobierzesz je do własnych preferencji. Nie przejmuj się 

pierwszymi nie powodzeniami i wpadkami. Trening czyni mistrza i już 

wkrótce będziesz produkować bardzo interesujące, marketingowe własne 

produkcje. 

Media społecznościowe rozwijają się w błyskawicznym tempie, trzymaj rękę 

na pulsie. Uzyskasz w stosunkowo krótkim czasie popularność i bardzo duży, 

w dodatku darmowy ruch na swojej stronie. Największe firmy o tym nie 

zapominają, tworząc swoje oficjalne strony w social media, bynajmniej nie jest 

to tylko Facebook. Poszukaj, a stwierdzisz, że jest ich setki, niektóre nawet 

odpowiednio sprofilowane pod różnymi kątami. 

Zaprezentuj swoją osobę, swoją firmę w sposób pełny i wyczerpujący. Twój 

profil powinien zawierać wszystkie istotne informacje, zdjęcia. Możesz wtedy 

https://www.youtube.com/channel/UCv57CyQkCblKgQzZDK6o0Og
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liczyć na to, że ludzie będą Cię zapraszać do grona swoich znajomych i będą 

pozytywnie przyjmować Twoje zaproszenia. Jeśli spróbować szacunkowo 

policzyć ilość kontaktów możliwych do nawiązania przez media społecz-

nościowe, to liczba ta przekroczy setki tysięcy. Pamiętaj jednak, że ludzie 

głównie szukają lekkich treści i tak swoje informacje powinieneś traktować, 

profesjonalnie, ale bez natarczywych reklam, propozycji, ofert współpracy, 

to zazwyczaj nie działa, a jeśli już to na Twoją niekorzyść. Odpowiednie 

wyważenie proporcji jest konieczne i niezbędne. 

Cierpliwość i konsekwencja, pozytywne nastawienie, spójność. Zdobywanie 

kontaktów jest zajęciem długofalowym, nie ma tu dróg na skróty, podobnie jak 

w rzeczywistości. Daj się poznać jako człowiek, który ma coś do zaoferowania 

innym, bezinteresownie naturalnie z czystych intencji. Możesz być pewny, że 

ludzie dostrzegą wszystkie marketingowe zabiegi, o ile nie są one natrętne. 

Rozsyłanie spamu, propozycji interesów nie wiele przynosi. Wszystko ma 

swój czas, ludzie muszą poznać Ciebie i Ty musisz poznać innych. Z każdą 

osobą rozmawiasz przecież inaczej, ustalanie jakichś sztywnych szablonów 

i kurczowe trzymanie się ich, też na niewiele się zdaje. Nie daj się w końcu 

ponosić emocjom, jak w życiu, spotkasz różnych ludzi. Niektórzy będą Ci 

przychylni, niektórzy będą Próbować Cię ośmieszyć, będą Ci wrodzy i będą 

próbować Ci zaszkodzić. Nie dawaj się prowokować, bądź asertywny, 

opanowany, nie wdawaj się w pyskówki, przepychanki i jałowe dyskusje, 

szkoda czasu. W dodatku zabiera Ci to energię. Nie krytykuj, nie ubliżaj, 

trzymaj fason i swój wypracowany styl, możesz być pewny, że to się spraw-

dza, odstaw w kąt własne przekonania polityczne i religijne, najważniejszy jest 

biznes i realizacja Twoich zamierzeń. Twój funpage powinien być taką zatoką, 

do której chętnie warto przypłynąć, spędzić miło czas, dowiedzieć się wielu 

interesujących rzeczy. Masz być inspirujący, intrygujący, dający do myślenia. 

Ludzie o usposobieniu pozytywnym szukają innych o podobnych cechach. 

Narzekających i wiecznie krytykujących, niezadowolonych pozostaw ich sobie 

samym, taki mają urok. Ty jesteś inny. 

Zobacz, jak ja to zrobiłem na swoim funpage'u, czerpię z tego autentyczną 

przyjemność, ludzie to czują, chętnie odwiedzają moje strony. Ważną rzeczą 

jest możliwość moderacji, wszelkich szkodników, możesz usuwać zanim 

rozpętają jakąkolwiek zbędną burzę. Uczestnicz tylko w konstruktywnych 

dyskusjach, podając przy okazji swoje namiary na stronę. 
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Pamiętaj, MLM to biznes ludzi, oparty na wzajemnych relacjach, bez tego 

w pojedynkę, lepiej sobie dać spokój. Zacznij działać aktywnie na wszelkich 

platformach społecznościowych a już wkrótce zobaczysz, jakie to daje dla 

Twojego biznesu korzyści. 

Internet is for share, nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że ludzie 

uwielbiają się dzielić wszystkim, co wartościowe z innymi. Dzielenie się jest 

głównym motorem napędowym całego Internetu, a już mediów społe-

cznościowych w największym stopniu, niewykorzystanie tego jest błędem, być 

może decydującym o powodzeniu Twojej firmy.  

Komentuję wpisy na kilkudziesięciu innych funpage'ach, zostawiam tam linki 

do swojego funpage'a, pozwalam innym na to samo. Ta metoda działa 

wybornie, buduję swoją listę fanów, listę adresową, nawiązuję i utrzymuję 

kontakt z ogromną liczbą ludzi, z wieloma już nawiązałem współpracę i nie 

zamierzam na tym poprzestać. Sprawdź mój funpage. 

Zasada share, obowiązuje wszędzie, mój blog ekspercki też się na tym opiera, 

to moja prywatna gazeta, na którą zapraszam mnóstwo osób, zachęcam do 

dzielenia się informacjami na nich zawartymi, pozwalam na przedruki, zgodnie 

z zasadami, nie zmienianie treści, podawanie autora i jego adresu. Współ-

pracuję z wielką liczba innych networkerów, dzielimy się doświadczeniami, 

tworzymy własną sieć, łączymy usługi, wspieramy się. Tak, konkurencja nie 

tylko służy do rywalizacji, ale łączenia wspólnie sił, lobbowania określonych 

wartości. 

Dobrze skonstruowane treści mogą osiągnąć niebywałą popularność, musisz 

być jednak otwarty na wszystkie kanały komunikacyjne, pomagasz innym, 

a oni pomogą Tobie. Osiągniesz w szybkim czasie wysoką rozpoznawalność 

i popularność, będą o Tobie mówić, będą się wypowiadać. Kolejna zasada, 

niech mówią jak najwięcej, niż by mieli milczeć. Nie ma tu miejsca na strach, 

lęk i zachowawczość, uprzedzenia i niedomówienia. Bądź odważny nie daj się 

stłamsić. Lubisz ludzi, oni polubią Ciebie.  

http://www.facebook.piotridzik.pl/
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Rozdział 6. Pieniądze a lista 

Im większa lista, tym lepiej, zawsze możesz poddać ją weryfikacji, jaki stopień 

stanowią ludzie, którzy będą Twoją potencjalną grupą docelową i z nią przede 

wszystkim zawiązuj bliższe kontakty. Twoja wartość to nie tylko Twoje 

produkty, Twój plan marketingowy. Pamiętasz jak to było na przeróżnych 

targowiskach, niektóre stoiska były stale oblegane a inne puste, za którym 

siedzieli smutni i znudzeni sprzedawcy. Tak samo jest w Internecie, siedzisz 

głęboko w temacie, jesteś w stanie rozmawiać, dawać dobre rady, jesteś przy 

tym atrakcyjny, zabawny, stanowisz wartościową osobę dla innych. Zawsze 

możesz liczyć na zainteresowanie, zawsze będzie się gromadzić wokół Ciebie 

olbrzymią ilość osób. Jak z tego skorzystasz, jak to zagospodarujesz, zależy 

tylko i wyłącznie od Ciebie.  

Oferujesz wartościowe informacje, działaj, opracuj świetnie swój biuletyn 

zawierający setki pożytecznych i gotowych do zrobienia porad. Może to być 

nawet setki e-maili i wysyłanych codziennie. Najlepsi tak robią, budują 

mnóstwo stron przechwytujących, ich listy sięgają wielu set tysięcy 

odbiorców. Ale to tylko baza do dalszych działań, nawiązywania bliższych 

relacji i to z ludźmi, na których Ci naprawdę zależy. 

Wprowadzasz filtrujące informacje, prowokujesz swoich ludzi do osobistego 

kontaktu. Skoro zostawili Ci w zaufaniu swój adres, możesz do nich pisać 

bezpośrednio, wyławiając tych, którzy są zainteresowani do ściślejszej 

współpracy. Pieniądze są w liście, ale musi być ona dawać nadzieję na dalszą 

interakcję. Pisz e-booki, jak właśnie ja w tej chwili, opracuj kursy płatne, 

darmowe. Na przykład tak jak ja. Mam jeszcze wiele różnych kursów, 

a w planach mam jeszcze sporo innych. Moja aktywność, którą realizuje na 

wiele sposobów, przynosi rezultaty. Chciałem Ci jeszcze zarekomendować 

kurs, który przerobiłem i znajdziesz w nim wiele wartościowych informacji na 

temat list mailingowych. Zobacz teraz jak to szkolenie może Ci pomóc 

w budowaniu baz adresowych, tak jak mi pomogło możesz znaleźć w kursie 

pt. „Jak błyskawicznie i tanio zbudować dochodową listę adresową?”.  

http://bit.ly/budowanie-listy
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Dzięki autoresponderowi, odwiedzam codziennie setki osób, niewiele się 

z nich wypisuje, bo są solidnie opracowane, pełne przeróżnych odnośników, 

linków, poleceń, opisów, ciekawych treści, dzięki temu wiele osób, same się ze 

mną bezpośrednio komunikują.  

Wokół mnie stale się coś dzieje, coś inspiruje innych, sam się nieustannie 

dowiaduję i inspiruję od innych. To jest właśnie Opłacalny MLM, bez pracy 

i bez aktywności, bez nieustannego poszukiwania przeróżnych nowych rozwią-

zań, siedziałbym bezczynnie, jak owi wspomniani smutni ludzie za straganem.  

Autoresponder jest takim narzędziem, które pozwala zaoszczędzić mnóstwo 

czasu na dość powtarzalne czynności, ja tylko dbam o treść, kontroluje prze-

pływ informacji i realizuję swoje zamierzenia. 

Od czego zacząd budowanie porządnego biuletynu? 

 rozwiązujemy określone problemy, kurs e-mail, dotyczący tylko kolejnych 

zagadnień, 

 korzyści dla Twoich czytelników, poproś o informację zwrotną, czy infor-

macje były, są przydatne, o czym chcą być informowani. 

Przedstaw siebie, swoją historię, kieruj się emocjami, bowiem to emocje 

decydują o podejmowaniu decyzji, kupowaniu, ludzie kierują się także logiką, 

bądź szczery. 

Dawaj gotowe rozwiązania do wykorzystania w praktyce, w ten sposób pod-

grzejesz atmosferę oczekiwania, dostaniesz mnóstwo e-maili ze swojego 

autorespondera, odpowiadaj na nie. Używaj delikatnych i subtelnych treści, 

wywierających wpływ sugestii, możliwości dalszego postępowania, rozbudzaj 

nadzieje i realizuj je w najlepszy sposób, w jaki umiesz. 

O proszę, właśnie napisałem, mam w swoim zbiorze odpowiedni kurs o tym 

traktujący, zachęcam do bliższego zapoznania się, w ten sposób uruchamiasz 

sprzedaż swojego OZK i wpłyną pierwsze lub kolejne środki, potrzebne na 

dalszy rozwój biznesu. 

Plan jest prosty, zasygnalizuj swoją obecność, wejdź poprzez wartościowe 

informacje, w bliższe relacje z ludźmi, zdobądź zaufanie, dużo dawaj, często 

za darmo, ale ludzie wciągnięci w zagadnienie, chcący dowiedzieć się dalszych 
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rzeczy, informacji, porad, chętnie zapłacą niewielkie sumy. Będą zadowoleni, 

możesz im oferować poważniejsze rzeczy do współpracy, włącznie, będą to 

najlepsi Liderzy o jakichkolwiek mógłbyś marzyć. Będą przywiązani, chłonni, 

lojalni i będą z chęcią pracować na sukces swój i Twój. Tak jak napisałem 

wcześniej, nagrywaj swoje wypowiedzi na dyktafon, zresztą możesz nagrywać 

wszystkie swoje rozmowy, pod warunkiem, że nie będą one publicznie 

wykorzystywane, w innym wypadku musisz powiadomić interlokutora o tym 

fakcie i powinien on wyrazić zgodę. Piszesz, tak, jak mówisz do kogoś, 

z sercem, uczciwie, możesz się nawet przejęzyczyć, czy obrócić to w żart i tak 

będzie to miało większą siłę przebicia niż sztywna, zredagowana oferta 

handlowa. 

Autoresponder ma wiele przydatnych w sobie narzędzi, możesz dokładnie 

kontrolować, które maile są otwierane częściej, ile osób kliknęło w dany link 

itp. Masz tam bardzo dokładne narzędzia statystyczne, wszystko to służy do 

weryfikowania, poprawiania skuteczności Twojego biuletynu, e-mailingu. Już 

wiesz, w jaki sposób optymalizować tematy, czego unikać, co podkreślać. Jak 

wreszcie zaktywizować swoich subskrybentów do bardziej aktywnego 

działania.  
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Podsumowanie 

Powiedzenie bez pracy, nie ma kołaczy, jest morderczo prawdziwe. Nie należy 

się jednak specjalnie zniechęcać, uczenie się na błędach jest czymś jak 

najbardziej normalnym. Jak widzisz, możliwości jest bardzo dużo. Masz 

w czym wybierać i jeśli nawet coś się nie uda, zawsze możesz to poprawić 

i podejść do rzeczy z innej, możliwej strony. 

Moja strategia OZK zadziałała znakomicie, wreszcie zacząłem aktywnie 

działać i zaczęło to przynosić wymierne rezultaty. Mam nadzieję, że będzie to 

dla Ciebie pożyteczna wskazówka, przetestuj to, wykorzystaj w praktyce. 

Jeśli masz wątpliwości pytania, chcesz porozmawiać zachęcam do kontaktu. 

Jestem zawsze do dyspozycji, odwiedź moje strony, zapisz się na biuletyn. 

Zapoznaj się z moimi ofertami, zadzwoń, napisz, otrzymasz ode mnie zawsze 

informacje uzupełniające. Niczego nie robisz w ciemno. Wszystko odpowie-

dnio wyjaśnię, kto wie może ta rozmowa przyniesie nieoczekiwane rezultaty, 

zarówno dla mnie jak i dla Ciebie. 
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Niniejsza publikacja, ani żadna jej częśd, nie może byd kopiowana, ani w jakikolwiek inny 

sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez 

mojej pisemnej zgody. Zabrania się jej publicznego udostępniania w Internecie oraz 

odsprzedaży. 

Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie materiałów na 

nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich 

niniejszej publikacji. 

Dołożyłem wszelkich starao, aby zawarte w tym materiale informacje były kompletne 

i rzetelne. Nie biorę jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za 

związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Nie ponoszę 

również żadnej odpowiedzialności za ewentualne sukcesy i szkody wynikłe z wykorzystania 

informacji zawartych w niniejszej publikacji. 

 Z życzeniami samych sukcesów nie tylko w MLM 

 Piotr Idzik 

 

Zapraszam do odwiedzania moich internetowych projektów. 

http://skutecznetechnikimlm.pl/sp/ twoja druga wypłata 

http://www.skutecznetechnikimlm.pl/ninja techniki mlm 

http://piotridzik.pl/mlm ekspercki 

http://www.zarabianieskuteczne.pl/ serwis z licencją na sukces i zarabianie 

http://www.sklep.zarabianieskuteczne.pl/ zarabiaj na info-produktach 

Jeżeli masz jakieś pytania lub chcesz podzielid się ze mną opinią na temat tej książki to 

chętnie wysłucham. 

piotridziksukces@gmail.com 

 

Powodzenia w budowaniu biznesu MLM 

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam 

I życzę Ci samych sukcesów!  

http://skutecznetechnikimlm.pl/sp/
http://www.skutecznetechnikimlm.pl/
http://piotridzik.pl/
http://www.zarabianieskuteczne.pl/
http://www.sklep.zarabianieskuteczne.pl/
mailto:piotridziksukces@gmail.com
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Kilka słów o mnie 
Zawsze wszędzie czytam, że trudno jest pisad o sobie samym. Czy 

można wymyślid trudniejsze zadanie niż koniecznośd napisania 

czegoś o sobie: tak, żeby nadal było z polotem, bez przesadnej 

skromności, ale i bez samouwielbienia? 

Przede wszystkim chciałbym, aby każde zdanie, które będzie zawarte 

w tej publikacji – świadczyło o mnie. Mądry czytelnik bez problemu 

wyciągnie odpowiednie wnioski z tej lektury i będzie potrafił powie-

dzied coś o mnie. 

Miało jednak byd parę słów o mnie. Złe wrażenie bym zrobił, jeśli w tym miejscu 

zrezygnowałbym z tego zamiaru. 

Moje imię i nazwisko już znasz, pojawiło się przy tytule tego poradnika. Dośd popularne 

imię Piotr i zdecydowanie rzadkie nazwisko Idzik. Od teraz możemy mówid, że się znamy.  

Jestem zwykłym człowiekiem, który postanowił, że w życiu będzie lubił to, co robi i robił to, 

co lubi. I nie jest ważne, że urodziłem się w typowej rodzinie klasy średniej, w niewielkiej 

miejscowości, której nazwy pewnie nie znasz. Ważne jest to, że swoje postanowienie 

zrealizowałem.  

Był zupełnie zwykły i nudny dzieo, kiedy „zabijałem czas” poprzez bezsensowne siedzenie 

przed komputerem. Ale w tym dniu natknąłem się na informacje o tym, jak sprawid, by to 

siedzenie przed komputerem przestało byd bezsensowne i stało się dla mnie sposobem 

na życie. Tego dnia natknąłem się na informacje odnośnie działania w programach 

partnerskich. Zapragnąłem wiedzied więcej. 

Sporo czasu minęło od tego dnia, a moja fascynacja zarabianiem przez Internet nadal nie 

zmalała. Ba! Stała się jeszcze większa. Okazało się, że nie tylko PP mogą zapewnid mi stały 

zarobek, ale także marketing sieciowy. Teraz mogę już  z dumą powiedzied, że jest to dla 

mnie najlepszy sposób na generowanie gotówki.  

Jednak to nie tylko pieniądze przyciągnęły mnie do tego biznesu. Poprzez działanie  

w Internecie mam okazję stale się rozwijad, szkolid i powiększad swoją wiedzę. Nigdy nie 

jest tak, że już wiem wszystko i zaczyna mi się nudzid. Internet i zarabianie w nim to stałe 

wyzwanie, które bez przerwy mnie fascynuje. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja 

pozwoli Tobie nie tylko dowiedzied się czegoś nowego, ale wykorzystasz  w praktyce 

tą wiedzę. 
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