رازهای پنهان موفقیت افراد در تجارت نتورک مارکتینگ
اگر مشغول فعالیت در تجارت نتورک مارکتینگ هستید ،یا اگر تصمیم به ورود به این حرفه را دارید:

مطالعه نکات این کتاب و اجرای آنها به موفقیت شما کمک چشمگیری میکند

مطالبی که در این کتاب گردآوری شده اند ،حاصل تحقیق فراوان و تجربه ی ارزشمند تعدا کثیری از
بازاریابان شبکه ای در کل دنیاست که بصورت خالصه و چکیده امروز در اختیار شماست.

به شما دوست عزیزی که در حال مطالعه این کتاب الکترونیکی هستی سالم عرض میکنم.
این کتاب کامال رایگانه و قصد ما این بوده که با هدیه دادن اون ،به شما عزیزان کمک کنیم
تا به درآمد و موفقیت بسیار خوبی در این حرفه برسین.
از شما انتظار دارم که هیچ دستکاری در این کتاب انجام ندید و به حقوق مولف احترام
بزارید .هر چند از این مورد کامال اطمینان دارم.
می تونید این کتاب رو به دوستاتون هدیه بدین ،یا درون سایت و وبالگ تون برای دانلود
رایگان قرار بدین.
هدف این کتاب آموزش رایگان و کمک به دیگران هست.

با تشکر – حیدری ) مدیریت وبسایت گروه آموزشی آنالین ام ال ام (
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آیا شما احساس نارضایتی از خودتون و یا شغل فعلیتون و شرایط اون دارین؟
آیا همیشه به این مورد فکر میکنین که حتما یه راه بهتر برای زندگی و کسب درآمد وجود داره؟

خبر خوب اینه که :بله! این راه بهتر وجود داره.
ولی با اون چیزی که توی مدارس یاد گرفتیم کامال تفاوت داره!
این راه بهتر تجارت نتورک مارکتینگ هست.

نکته مهم اینه که :نتورک مارکتینگ کامل و بدون نقص نیست .بلکه فقط یک راه بهتره.
نتورک مارکتینگ میتونه به عنوان یک فرصت کسب و کار برای افرادی که زمان محدودی دارن استفاده
بشه.
افرادی که دوست دارند بتونن با کار کردن بصورت پاره وقت ،تمام وقت زندگی کنن.
بسیار خوب .توضیحات کافیه! دیگه زمان کشف این دالیل ساده ولی قدرتمند که توسط افراد حرفه
ای در تجارت نتورک مارکتینگ مورد استفاده قرار میگیره رسیده.

پس با ما همراه باشید...
تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به گروه آموزشی آنالین ام ال ام میباشد.
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راز اول :بازاریابان شبکه ای حرفه ای بازار هدف خود را دقیق می شناسند.
دوستان شما باید این نکته رو درک کنید که مخاطبین شما مهمترین همراهان شما در این کسب و
کار هستند.
شما باید به خواسته های اونا توجه کنید .مخصوصا اونهایی که عمیقا خواستار تغییر هستند.
شما باید بدونید چه راه هایی اونها رو برای رسیدن به یک زندگی بهتر کمک میکنه.
این نکته رو بدونید که مردم دوست دارن بصورت متفاوت رهبری بشن و زندگی رضایت بخشی رو
تجربه کنن.
رعایت تمام این موارد به موفقیت شما در نتورک مارکتینگ کمک میکنه.

بازار هدف شما در نتورک مارکتینگ افراد سازمانتان هستند.

راز دوم :آنها چرایی و دلیل انجام کار خودشان را میدانند.

این مورد خیلی مهمه .در واقع نیروی محرک اصلی شما همین مورد هست .دلیلی محکم که چرا شما
تصمیم به تغییر و انتخاب نتورک مارکتینگ گرفته اید.
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این مورد میتونه منجر به آزادی زمانی ،استقالل مالی و داشتن زندگی بهتر برای شما بشه.
اطمینان حاصل کنید :که دلیل و چرایی شما قدرتمند باشه.
برای کسب نتیجه بهتر طوری اون رو یادداشت کنید که هر لحظه در معرض دیدتون باشه ،تا اگر
ناخواسته فراموشش کردین یا بی انگیزه شدین شما رو به حرکت وادار کنه.
اگر دلیل و چرایی شما به قدر کافی بزرگ نیست که شما رو به حرکت وادار کنه ،باید بگم متاسفانه
نمیتونید در این حرفه زیاد دووم بیارین!

راز سوم :بازاریابان شبکه ای حرفه ای به دنبال شکار دوستان و افراد خانواده خود نیستند!
یکی از مواردی که اکثر شرکتهای بازاریابی شبکه ای در بدو ورود شما به شرکت از شما میخوان اینه
که یک لیست از تمام اعضای خانواده و دوستان خودتون رو یادداشت کنین ،تا برای معرفی این
فرصت درآمدی به اونها بتونید از اون لیست استفاه کنید.
اغلب نام این لیست رو بازار گرم میگن.
بدترین چیزی که ممکنه اتفاق بیفته این مورده که افراد با بی تجربه گی و بصورت نادرست و شاید
اصرارهای بی مورد موجب رنجش دوستان و خانواده خودشون بشن و کال دیدگاه اونها رو نسبت به
این حرفه منفی کنن.
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بهتره تا شما آموزشها و تجربه الزم رو در این کار کسب نکردین از معرف یا حامی خودتون که تجربه
بیشتری در این مورد داره کمک بگیرین.
پس به هیچ عنوان سعی در تعقیب ،التماس کردن ،احساس گناه دادن و حتی متقاعد کردن هر کسی
بخصوص بازار گرم خودتون نداشته باشین.
وقتی که شما دیدین زمان مناسب فرا رسیده و تجربه کافی برای دادن این پیشنهاد رو دارین ،اونوقت
با دعوت دوستان و اعضای خانواده تون و معرفی این فرصت کسب و کار به اونا کارتون را توسعه
بدین.

بازاریابان شبکه ای حرفه ای هرگز سعی در متقاعد کردن دوستان و اعضای خانواده
خود به هر نحوی ندارند.

لطفا این مورد رو به دقت رعایت کنید:

چون چرخ رو دوباره اختراع کردن اشتباه است!

راز چهارم :آنها فقط از یک استراتژی مشخص برای حرفه ای شدن در یک بازه زمانی
مشخص استفاده میکنن.
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هرگز خودتون را با انجام دادن بیش از حد استراتژی های بازاریابی در این حرفه خسته نکنید!
باید این مورد رو به خوبی درک کنید که نتورک مارکتینگ هم مثل هر کسب و کار دیگه ای دارای یک
منحنی یادگیری مشخص هست.
هر چند عالوه بر رعایت این مورد باید به قدر کافی سخت کوشی و پشتکار هم داشته باشین.
همواره باید ببینید که افراد موفق در نتورک مارکتینگ چه کارهایی رو انجام میدن و شما هم متناسب
با شرایط خودتون از اونها الگو برداری کنید.
و در نهایت با انجام این عمل به موفقیت بیشتری نائل خواهید شد.

نکته اول:
اگر در طول مسیر کسب و کار بازاریابی شبکه ای تان به مسئله ای برخورد کردید سعی کنید از
حامی خودتان کمک بگیرید نه اینکه خودتان سعی در حل این مسائل که تجربه ای در آنها ندارید
بکنید.

راز پنجم :بازاریابان شبکه ای حرفه ای هرگز آموزش و یادگیری رو متوقف نمیکنن.
شما باید روزانه زمانی رو به آموزش خودتون اختصاص بدین.
بزرگ ترین بازاریابان شبکه ای دنیا بزرگ ترین و بیشترین آموزش ها رو هم میبینن.
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این رو یادتون باشه که لیدرها کتابخوان هستن:

Leader Are Reader
بازاریابان شبکه ای حرفه ای خوانندهگان مشتاقی هستند که هر روزه در تالش برای بهبود شخصی
خودشون قدم بر میدارن.
اگه شما در مورد هر کدوم از این افراد تحقیق کنید ،متوجه انبوهی از کتابهایی خواهید شد که در
کتابخانه های اونها قرار داره و البته مطالعه هم شده.
به عبارت دیگه مطمئن باشید ،اگه شما نگاهی به هر کسی بندازید که در این تجارت به مبالغ باالیی از
ثروت رسیده ،مطمئن باشین که اونها بصورت روزانه و مداوم با مطالعه کردن سعی در رشد و توسعه
فردی خودشون داشته اند.

نکته دوم:
اگر شما خواستار رسیدن به رشد قابل توجهی در این تجارت هستید باید بطور مداوم دانش خودتان
را افزایش دهید .کتاب بخوانید .در اینترنت تحقیق کنید .در رسانه های اجتماعی فعالیت کنید .و
از هر موضوعی که به رشد شخصی شما کمک میکنه ،استقبال کنید.

راز ششم :بازاریابان شبکه ای حرفه ای بصورت روزانه در شبکه های اجتماعی مرتبط با
کسب و کارشان فعالیت میکنند.
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آیا شما هنوز هم به قدرت بازاریابی شبکههای اجتماعی ،در به معرض دید گذاشتن کسب و کار خودتون
شک دارید؟
پس بهتره بدونید طبق جدیدترین آمارها بزودی این امکان وجود داره که افرادی که از رسانه های
اجتماعی جذب وبسایت و کسب و کار شما میشن بسیار بیشتر از جست و جوهای اینترنتی باشن!
اگر کسب و کار آنالین شما به یک برنامه هدفمند برای استفاده و مدیریت شبکه های اجتماعی مجهز
نباشه ،احتماال شما بازی رو خیلی سریع به رقبایتان باخته اید!
در تجارت نتورک مارکتینگ که تجارت برقراری روابط است ،شبکه های اجتماعی یکی از برترین مکانها
برای پیدا کردن و جذب این روابط و افراد به شمار میره .پس ازش غافل نشید...

راز هفتم :بازاریابان شبکه ای حرفه ای همواره سازگار می مانند! (برنامه ریزی دارند)

داشتن برنامه ریزی در نتورک مارکتینگ یک امر بسیار ضروری است.
یک طرح ایجاد کنید و اونو همواره به عنوان یک لیست قابل انجام نوشته و همراهتون داشته باشین.
شما باید در انجام این لیست کارهای خودتون ،همواره سازگاری داشته باشید.
بدون داشتن لیستی منسجم از اقدامات کسب و کار شما حتما به شکست منتهی میشه.
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در هنگام ارسال مطالب در سایت یا شبکه های اجتماعی خودتون داشتن قوام و برنامه امری کلیدی
است.
اگر خواستار داشتن تیم و عالقه مندانی وفادار به کسب و کارتان هستید همواره سازگار و با برنامه
باقی بمانید.
حتی اگر شما به نتایج دلخواهتان در کسب و کار نتورک مارکتینگ نرسیدین ،دست از تالش کردن
برندارید.
هیچگاه اجازه ورود شک و تردید رو به خودتان ندید .نتیجه تالشهای امروز شما در یکی از روزهای
پیش رو برایتان رقم خواهد خورد.
این یکی از مهم ترین اقدامات و تفکرات بازاریابان شبکه ای حرفه ای در دنیاست.

Don’t Give Up
راز هشتم :آنها هرگز کسب و کار خود را رها نمیکنند!
تنها راهی که باعث میشه شما در تجارت نتورک مارکتینگ شکست بخورید رها کردن آن است.
شاید این مطلب کلیشه ای براتون به نظر برسه ولی حقیقت داره.
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بازاریابان شبکه ای موفق در دنیا از همون ابتدا به افکاری مثل نمیشه ،نمیتونم و ...بهایی نمیدهند.
تحت هر شرایطی کارشون رو ادامه میدن و هرگز دست از تالش بر نمیدارن و کارشون رو رها نمیکنن.
نتورک مارکتینگ زمان میبره ولی اطمینان داشته باشید جواب هم میده.
اگر مسیر رو ادامه بدین شما هم تبدیل میشین به یکی از افراد موفق و با درآمد باال در این حرفه.

راز نهم :بازاریابان شبکه ای حرفه ای ارزشهایی رو برای مجموعه خود ایجاد میکنند.
به این جمله به دقت توجه کنید:

"ما به عنوان بازاریابهای شبکه ای در تجارت با مردم هستیم.
مردم به تجارت شما ملحق نمیشوند بلکه آنها به خود شما ملحق میشوند".

اطمینان داشته باشید افرادی در زندگی شما وجود دارن که شما آنها را دوست دارید ،به شما اعتماد
دارن و به شما توجه میکنن.
اگر این شخص به شما بگوید که با پرداخت مبلغ ناچیزی قادرید محصولی خاص را که برای سالمتی
شما مفید است بدست بیاورید ،آیا پیشنهاد او را قبول نمیکنید؟
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حاال فرض کنید این پیشنهاد از طرف شما به او داده شده .فرقش چیه؟!
برای رسیدن به این نقطه ،یکی از راه های مهم در کسب اعتماد مخاطبانتان چه حضوری باشه و چه
متنی در اینترنت ،ایجاد محتوایی ارزشمند و صادقانه است که مخاطبانتان میتوانند از آن بهره مند
شوند.
ارائه این چنین اطالعات ارزشمندی باعث جذب بیشتر مخاطبانتان به شما ،محصول و  ...میشود.
در نتورک مارکتینگ هم یکی از مهمترین اقدامات دادن اطالعاتی مبتنی بر ارزش به افراد است.

بسیار خوب دوستان.

شما اگر تا اینجای متن رو خونده باشین این واقعیت رو نشون میده که حاضرید از مطالب و
ابزارهایی که به شما در رشد کسب و کار بازاریابی شبکه ای تان کمک میکنه ،استفاده کنید.

و این بسیار ارزشمند و قابل تحسینه...

هیچ کدام از این مواردی که گفته شد شاید به تنهایی برای رشد شما و کسب و کارتون کافی نباشن.
سعی کنید هر کدام از مواردی رو که بیان شد با تمام وجود درک کرده ،تحقیق کنید و اونو در مجموعه
خودتون پیاده سازی کنید.
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به خاطر بسپارید که رعایت همین نکات باعث موفقیت چشمگیر بسیاری از افراد شده است.

این رو بدونید :بسیاری از افراد حرفه ای و موفق در نتورک مارکتینگ ،با شکستهای بسیاری در کسب
و کار خودشون روبه رو شده اند .ولی هر شکست پله ای شده برای رسیدنشون به موفقیت فعلی آنها.

"موفقیت در بازاریابی شبکه ای امکان پذیر است"
شما با اجرای حتی یکی از پیشنهاداتی که به شما شد میتونید رشد و تغییر عظیمی که در کسب و
کارتون اتفاق می افته را مشاهده کنید .کافیه امتحان کنید!

درنهایت برای شما دوست عزیزم آرزوی سالمتی ،شادی ،ثروت و موفقیت می کنم.
از شما دعوت میکنم برای کسب اطالعات بیشتر و برخورداری از مطالب مهمی که به شما به رشد در
زمینه آموزش نتورک مارکتینگ کمک میکنه به سایت مراجعه و از مطالب اون نهایت استفاده رو ببرید.
راستی با عضویت رایگان در سایت خبرهای خوبی براتون خواهیم داشت!

حیدری  -مدیریت وبسایت رسمی گروه آموزشی آنالین ام ال ام
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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به گروه آموزشی آنالین ام ال ام میباشد.
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