Dominika Szkudlarek

Wykorzystanie i znaczenie struktury sieciowej jako
nowoczesnego systemu dystrybucji na rynkach międzynarodowych na
przykładzie
FM Group World
Use of network structure and structure’s meaning as a modern
distribution system on the international markets on the example of
the FM Group World
Praca magisterska

Promotor:
Prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski

KIERUNEK Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
SPECJALNOŚĆ Biznes Międzynarodowy
KATEDRA Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Poznań 2012
3

SPIS TREŚCI
WSTĘP......................................................................................................................................3
ROZDZIAŁ 1. ..........................................................................................................................7
Idea i istota MLM (Multi Level Marketingu) .......................................................................7
1.1.

Pojęcie i historia MLM .................................................................................................. 7

1.2.

MLM a sprzedaż bezpośrednia .................................................................................... 14

1.3.

MLM a piramida finansowa......................................................................................... 17

1.4.
Inteligencja finansowa drogą do uzyskania niezależności finansowej według Roberta
Kiyosaki……………………………………………………………………………………………………………………………………….19
1.5.

Tendencje w rozwoju MLM ......................................................................................... 23

ROZDZIAŁ 2. ........................................................................................................................28
FM Group i jej działalność na rynkach międzynarodowych. ............................................28
2.1. Geneza powstania firmy.................................................................................................... 28
2.2. Plan marketingowy i system działania FM Group. ............................................................... 33
2.3. FM Group World – działalność na rynkach zagranicznych .................................................... 46

ROZDZIAŁ 3. ........................................................................................................................56
Empiryczna ocena identyfikacji oraz znaczenia MLM. Wyniki badań ankietowych. ....56
3.1. Metodologia przeprowadzonych badań ankietowych ......................................................... 56
3.2. Analiza wyników badań..................................................................................................... 57
3.3. Wnioski dotyczące perspektyw rozwojowych MLM i ich znaczenia w gospodarce................. 75

ZAKOŃCZENIE....................................................................................................................79
BIBLIOGRAFIA: ..................................................................................................................81
Spis rysunków: .......................................................................................................................82
Spis tabel:................................................................................................................................82
Spis wykresów: .......................................................................................................................83
Ankieta:...................................................................................................................................84

2

WSTĘP
Kiedy byliśmy dziećmi, często słyszeliśmy od rodziców: ucz się dobrze, bo jak będziesz
miał dobre oceny, to dostaniesz się do dobrego liceum. Jak będziesz miał dobre oceny
w szkole średniej, to na pewno doskonale zdasz maturę i wtedy dostaniesz się na prestiżową
uczelnię, która zapewni ci edukację na najwyższym poziomie i dzięki temu po studiach od
razu dostaniesz dobrą pracę. Takie podejście sprawdzało się dwadzieścia lat temu, kiedy
studiowali nasi rodzice. Dzisiaj studia już nie są gwarantem znalezienia wymarzonej pracy,
co więcej, nawet nie mamy pewności, że po studiach dostaniemy pracę adekwatną do
naszych kwalifikacji. Mówi się, że współcześni studenci należą do „pokolenia 1500”, co
oznacza, że większość młodych magistrów może liczyć na etatową pracę za 1500 zł. Studia
wyższe stały się masówką, co nie oznacza, że są nieważne. Są bardzo ważne. Wobec tego co
należy zrobić, aby stać się bogatym człowiekiem?
Bogaty ojciec Roberta Kiyosaki mawiał: „Jeśli chcesz być bogaty, musisz być
właścicielem biznesu i inwestorem (…) Najbogatsi ludzie na świecie budują sieci, pozostali
przygotowują się do szukania pracy1 ”. Sieci benzynowe, sieci radiowe, sieci telewizyjne,
sieci supermarketów – zawsze razem z nową siecią bogaciła się osoba, która ją budowała.
Jednak nasz obecny system szkolnictwa nie uczy młodych ludzi budowania sieci. Nie można
jednoznacznie

odpowiedzieć,

dlaczego

tak

jest.

Być może ogromną rolę odgrywa

zadowolenie ze znalezienia jakiejkolwiek pracy, często jako pracownik dużej sieci – sieci,
która czyni bogatych jeszcze bogatszymi. Jesteśmy pokoleniem niecierpliwym. Chcemy, aby
duże zarobki pojawiały się niemal natychmiast, a budowanie sieci i czerpanie z niej korzyści
finansowych wymaga czasu.
Marketing sieciowy (MLM) jest branżą, która rozwija się w niesamowitym tempie. To
nowoczesny sposób dystrybucji produktów bezpośrednio od producenta do konsumenta,
a według Macieja Maciejewskiego2 jest to totalna odwrotność niewolniczego systemu pracy
na etacie. Choć pojawił się na świecie ponad 70 lat temu, nadal ma wielu przeciwników,
którzy uważają,

że jest to

oszukańcza piramida finansowa. Mimo to w Stanach

Zjednoczonych, miejscu narodzin tej branży, jest to dziś najbardziej popularny sposób na
zdobycie fortuny.

1

Kiyosaki R. T., Lechter S. L., Szkoła biznesu. Dla ludzi, którzy lubią pomagać innym, Books&Software Co.,
Instytut Praktycznej Edukacji sp. z o. o., Osielsko 2004, s. 7, 10.
2
Maciej Maciejewski jest redaktorem naczelnym „Network Magazyny” – pierwszego niezależnego pisma
dotyczącego branży MLM.
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Wiele największych biznesów jest opartych na sieci. Wystarczy dobrze rozejrzeć się
dookoła siebie i widzimy: McDonald’s, KFC, BP, Kaufland, Carrefour, Intermarchė, Netto,
Biedronka, Tesco itd. Dlaczego więc mamy kupować produkty w sieciówkach, w których nie
mamy żadnego udziału? Zdecydowanie lepiej zaopatrywać się w produkty w swoim
własnym sklepie. Nie bez powodu idea marketingu wielopoziomowego (MLM)brzmi: „kupuj
dla siebie i dziel się z innymi”. Dzięki temu mamy naliczaną prowizję od obrotu własnego,
czyli zaopatrujemy się w niezbędne nam produkty w swoim sklepie i jeszcze nam za to
płacą! Prowizja naliczana jest też od obrotu osób, które wprowadza się do swojej struktury
sieciowej,

dlatego

najlepiej pracować ze znajomymi.

Dzięki temu mamy zaufanych

współpracowników i każdy jest zadowolony z dodatkowego dochodu, który z biegiem czasu
generuje nam dochód pasywny, często dużo większy niż dotychczasowa pensja.
Marketing sieciowy jest doskonałą szkołą biznesu, w której może uczyć się każdy bez
względu na wiek, wykształcenie, pochodzenie czy status materialny. Właśnie w tej szkole
przekazywane są wartości, których nigdzie indziej się nie nauczymy – uczenie siebie i innych
ludzi bycia właścicielami biznesu, a nie uczenie jak być lojalnym pracownikiem, który
pracuje dla bogatego to najlepsze sposoby na osiągnięcie zamożności. 3
Autorka pracy jest pasjonatką branży marketingu wielopoziomowego, a także aktywnie
działającym dystrybutorem, budującym swoją sieć MLM. Autorka jest związana z firmą
FM Group World, dlatego postanowiła wykazać w niniejszej pracy magisterskiej, że
marketing sieciowy jest niezwykle interesującą i przede wszystkim przyszłościową branżą
właśnie na przykładzie FM Group World. Chce udowodnić, że MLM jest branżą, w której
odnajdzie się każdy bez względu na wiek, pochodzenie, zainteresowania, status materialny,
wykształcenie, że jest to biznes dla każdego.
Pierwszy rozdział pracy ma charakter teoretyczny. Autorka wyjaśnia pojęcie marketingu
wielopoziomowego i wskazuje istotne różnice między MLM, a sprzedażą bezpośrednią,
z którą najczęściej jest on mylony. Następnie zostanie przedstawiona historia branży. I tutaj
okazuje się, że tak samo jak prekursorzy każdej dziedziny i każdego wynalazku – marketing
sieciowy spotkał się początkowo z ogromną krytyką i porównywano go do piramidy
finansowej. Choć w pewnym aspekcie MLM i piramida finansowa są do siebie podobne, to
w rozdziale pierwszym zostaną przedstawione różnice między tymi zjawiskami tak, że
czytelnik będzie umiał odpowiedzieć na pytania czym jest MLM, a czym nie jest i co tak
naprawdę oznacza pojęcie „piramida finansowa”.

3

Ibidem, s.14.
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W kolejnym podrozdziale zostanie poruszona kwestia inteligencji finansowej. Dzięki jej
posiadaniu każdy człowiek ma szansę na osiągnięcie olbrzymich sukcesów uzyskanie
dochodu pasywnego. Każdy może nauczyć się inwestować i dostrzegać różnicę między pracą
na etacie, samozatrudnieniem i prowadzeniem biznesu. Dzięki kwadrantowi przepływu
pieniędzy

stworzonemu

przez Roberta

Kiyosaki

–

wielkiego

inwestora,

zwolennika

marketingu sieciowego, choć niezwiązanego bezpośrednio z żadną firmą w tej branży –
uczymy się jak przejść z kwadrantu „P” i „S” do kwadrantu „B” i „I”, między innymi przy
wykorzystaniu MLM.
Ostatnią kwestią poruszaną w pierwszym rozdziale są tendencje rozwojowe marketingu
sieciowego w przyszłości. Uwaga zostaje zwrócona na fakt, że obecnie trwa faza „shakeout”,
czyli faza intensywnego rozwoju branży na całym świecie. Właśnie teraz jest doskonały
moment na przyłączenie się do MLM, aby wkrótce odnieść ogromny sukces nie tylko
finansowy, ale też rozwojowy – nabycie nowych umiejętności w sferze zarządzania ludźmi,
umiejętności przywódcze, planowanie, samoorganizacja, optymistyczne podejście do życia.
Marketing sieciowy nie jest dla sprinterów. Marketing sieciowy jest dla długodystansowców.
Początkowo trzeba włożyć pewien wysiłek w pracę i być cierpliwym, aby po pewnym czasie
cieszyć się zyskami materialnymi i niematerialnymi. W MLM nazywa się to zjawiskiem
opóźnionej gratyfikacji, o czym będzie mowa w kolejnych rozdziałach.
Bardzo ważną kwestią przed przyłączeniem się do branży marketingu sieciowego jest
wybór

odpowiedniej

firmy,

która

działa

w

systemie

MLM.

W drugim rozdziale

przedstawiona zostanie polska firma FM Group World, która jest obecnie w ponad
sześćdziesięciu krajach na świecie, na sześciu kontynentach, dzięki dystrybucji produktów
w systemie MLM. Jak już wcześniej wspomniano autorka pracy współpracuje z tą firmą,
dlatego opisując system działania firmy w dużej mierze opiera się na własnej wiedzy i na
własnych doświadczeniach. Omówiony zostanie plan marketingowy firmy, do którego
stosowanie się zapewnia osiągnięcie wielu sukcesów w firmie. Temat niniejszej pracy
dotyczy dystrybucji produktów na rynkach międzynarodowych, dlatego autorka przedstawia
też działalność zagraniczną FM Group World.
Aby pokazać wyjątkowość branży i szanse jakie ona daje, autorka przeprowadziła
badania ankietowe i w trzecim rozdziale

przedstawia empiryczną ocenę identyfikacji

i znaczenia MLM. W badaniu wzięły udział zarówno osoby związane z marketingiem
wielopoziomowym oraz te, które nie znają branży. Celem ankiety była konfrontacja dwóch
punktów widzenia odnośnie działalności w strukturze sieciowej w kontekście finansowym

5

i stylu życia. Po szczegółowej analizie wyników badań zostaną wyciągnięte odpowiednie
wnioski.
Podczas pisania pracy magisterskiej korzystano z materiałów światowej sławy autorów
z branży MLM. Autorka powołuje się m. in. na Dona Faillę, Edwarda Ludbrooke’a czy
Roberta Kiyosaki. Ważną rolę odegrał „Network Magazyn” – pierwszy niezależny magazyn
o marketingu sieciowym, w którym znaleziono wiele cennych informacji nie tylko na temat
samej branży MLM, ale także o FM Group. Opisując system działania firmy korzystano z jej
planu marketingowego oraz z wiedzy i doświadczenia autorki. Treść i forma ankiety, którą
posługiwała się autorka pracy podczas przeprowadzania badań została indywidualnie
i samodzielnie stworzona przez autorkę.
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ROZDZIAŁ 1.
Idea i istota MLM (Multi Level Marketingu)
Pojęcie i historia MLM

1.1.

Rozważania dotyczące znaczenia branży MLM we współczesnej gospodarce należy
zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć. Tak naprawdę nie ma jednej definicji, która
wyjaśniałaby funkcjonowanie multi-level marketingu (MLM). Szczególnie Polakom, dla
których jest to zjawisko nowe, trudno zdefiniować to pojęcie. W słownikach spotykamy
tłumaczenia:

sprzedaż

sieciowa,

handel

sieciowy,

handel

wielopoziomowy,

sprzedaż

wielopoziomowa, handel poprzez sieć, sprzedaż poprzez sieć i w zasadzie one nic nie
wyjaśniają.4 Co więcej, przez to MLM nadal kojarzony jest z klasycznym handlem.
Marketing wielopoziomowy jest jedną z najszybciej rozwijających się, a jednocześnie
jedną z najbardziej błędnie rozumianych metod obecnego wprowadzania produktów na
rynek. Wiele osób nazywa w go wynalazkiem lat dziewięćdziesiątych, ale z już teraz sięga on
o wiele dalej.5 Marketing sieciowy (networking) wywodzi się ze sprzedaży bezpośredniej, ale
nią nie jest. To metoda dystrybucji z wyrobów konsumenckich od producenta, prosto do
klienta. MLM używa marketingowej sieci ludzie, aby znaleźć klientów i rozprowadzić wśród
nich produkty. Ludzie, którzy pracują w branży MLM nazywani są przedstawicielami,
dystrybutorami,

konsultantami,

pracownikami

networkowymi.

Rozwinięcie

sieci

marketingowej o daje możliwość pobierania prowizji ze sprzedaży wielopoziomowej sieci
dystrybutorów.

Stąd

też

marketing

sieciowy

nazywany

jest

także

marketingiem

wielopoziomowym lub MLM.6
W literaturze można spotkać również inne definicje, które zebrali Roman Wendt
i Grzegorz Turniak w swojej książce Profesjonalny networking czyli kontakty, które
procentują:7
Networking to proces wzbierania, przechowywania i dystrybuowania informacji
korzystnych dla wszystkich osób z twojej sieci (D. Fisher, S. Vilas).
Networking to skuteczna metoda osiągania wielkich celów (D. Fisher, S. Vilas).
4

Szajna J., Network marketing. Sposób na życie, Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa 1994, s.49.
Failla D., 45-sekundowa prezentacja, która odmieni twoje życie. Podstawy marketingu sieciowego .
Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa 2006, s.11.
6
Ludbrook E., Shakeout! Wielki obraz ukazujący dlaczego marketing sieciowy znowu przeżywa rozkwit, 4Media
Publisher Wydawnictwo Prasowe, Wrocław 2009, s.13.
7
Wendt R., Turniak G., Profesjonalny networking czyli kontakty, które procentują, ARTE, Warszawa 2006,
s. 11-12.
5
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Cel networkingu to dawanie i dotrzymywanie informacji (A. Putman).
Networking to coś więcej niż sposób na znalezienie pracy – to sposób na
utrzymanie się i świetną karierę (M. Kramer).
Networking

to

sztuka

promowania osiągnięć innych osób

(R.

Frishman,

J. Lublin).
Networking to tworzenie społeczności, która opiera się na szczodrym dawaniu
i skupia ludzi, którzy są najlepsi w tym, co zrobią (R. Frishman, J. Lublin).
Networking jest procesem kreacji. To sposób pomagania ludziom w rozwoju.
Każdy z nas ma niepowtarzalne talenty, którymi chce podzielić się z innymi
ludźmi (D. Lindsay).
Networking to odkrywanie tego, co możesz zrobić dla kogoś innego (D. Rezac).
Filozofia networkingu: pomóż innym osiągnąć sukces, a również ty go osiągniesz
(N. Giocomuzzi).
Networking to wysyłanie do sieci kontaktów informacji o tym, co posiadamy i co
wiemy, i otrzymywanie oferowanego przez sieć wsparcia (W. Dyer).
Networking to łączenie idei z zasobami (J. Lipnack, J. Stamps).
Systematyczny procesy spotykania ludzi, poznawania ich i nawiązywania relacji,
tak że uczestnicy budują i rozszerzają bazę zasobów, odnosząc wzajemne
korzyści (J. Hope).
Networking jest kreowaniem wzajemnych, satysfakcjonujących i wspierających
relacji (H. S. Khalsa).
Marketing wielopoziomowy to

przedsięwzięcie, które otwiera przed ludźmi wiele

możliwości. Prawdą jest, że wystarczy raz doświadczyć nieograniczonych możliwości jakie
daje network marketing, aby odkrywać swoje najskrytsze pragnienia i marzenia, o których
wcześniej nie mieliśmy odwagi nawet myśleć. Ważnym jest, że MLM zdecydowanie
przyśpiesza

proces

uczenia

się

każdego

(który

chce)

człowieka.

Umożliwia pełną

samorealizację – potrzebę, która znajduje się na szczycie piramidy Masłowa i od której
zależy nasze poczucie samospełnienia – oraz rozwój osobowości. Dzięki działalności MLM
mamy możliwość korzystnego wpływu na życie wielu ludzi. 8
Bardzo ważną kwestią w marketingu wielopoziomowym jest wolność. Nie jesteśmy
ograniczeni czasowo, nie mamy z góry narzuconego planu do wykonania danego dnia, co
więcej, nie jesteśmy też rozliczani z wykonanej pracy przez szefa, ponieważ go nie ma. Sami
8

Kalench J., MLM marketing wielopoziomowy – dołącz do najlepszych, Studio Emka, Warszawa 2000, s. 22.
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wybieramy, z kim chcemy pracować, czyli z jaką firmą chcemy się związać. Dlatego
wcześniej warto sprawdzić jakie produkty dana firma ma w swojej ofercie i jaki ma plan
marketingowy.

Sami ustalamy,

kiedy

będziemy

pracować.

MLM

można traktować

początkowo jako zajęcie dodatkowe, które generuje dodatkowy dochód pasywny każdego
miesiąca, a z czasem to zajęcie może stać się naszym jedynym źródłem utrzymania, bądź od
razu możemy podjąć decyzję, że pracujemy tylko w branży MLM. Każdy sam może
zdecydować ile czasu przeznaczy na działalność w marketingu sieciowym – wiadomo, im
większe zaangażowanie, tym szybciej widać efekty, ale czy ktoś każe nam zrobić określony
poziom w trybie natychmiastowym? Nie, ponieważ w tym biznesie sami jesteśmy dla siebie
szefem. Ponadto sami decydujemy, gdzie chcemy pracować: w domu, w kawiarni,
w niewielkim biurze oraz jak chcemy pracować: kontakty osobiste, rozmowy telefoniczne,
Internet, spotkania małych grup czy dużych struktur. Warto pamiętać, że każdy aspekt pracy
zależy wyłącznie od nas, bo to jest nasz wybór, bo to jest nasze przedsięwzięcie.
Pracując

w

marketingu

sieciowym,

nie

myślimy

o

kwestiach

związanych

z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Firma, z którą współpracujemy zajmuje się za nas
zarządzaniem,
przetwarzaniem

rachunkowością
danych,

i

kwestiami

wszystkimi
logistycznymi:

rozliczeniami,
nabywaniem

rozwojem

produktu,

towaru,

produkcją,

pakowaniem, transportem, magazynowaniem itd. Skoro wszystkim tym zajmuje się firma to
nasuwa się pytanie: na czym polega praca w marketingu sieciowym? Cała praca zawiera się
w trzech aspektach: używaj produktów i pokochaj je, dziel się produktem i polecaj go innym,
sponsoruj innych, aby dołączyli do Ciebie. 9
Marketing sieciowy jest dostępny dla przeciętnego człowieka i właśnie na tym polega
jego urok. Każdy z nas ma też dostęp do potęgi prawa Metcalfa, według którego wartość
ekonomiczna sieci jest równa liczbie użytkowników podniesionej do potęgi drugiej. Wobec
tego, zgodnie z działaniem tego prawa, przyłączenie się do firmy działającej w marketingu
sieciowym jest bardzo dobrym posunięciem. Jednak samo przyłączenie się do firmy nic nie
daje. Ważne jest, aby zduplikować (in. powielać, sklonować) kogoś, kto będzie postępował
tak samo jak my, bo gdy będzie nas dwóch, wartość ekonomiczna potęguje się do kwadratu,
więc wartość sieci wzrasta z zera do czterech. Kiedy będzie nas trzech, ekonomiczna wartość
sieci wzrośnie do dziewięciu. Potęga biznesu opartego na sieci polega na tym, że zamiast

9

Ibidem, s.23.

9

ciężkiej pracy, która daje efekty w postępie arytmetycznym, nasza ekonomiczna wartość
zaczyna wzrastać do kwadratu.10
W dłuższej perspektywie czasowej osoby pracujące w sieci i odnoszące sukcesy mogą
zarabiać więcej niż prawnicy czy lekarze. Budowanie biznesu sieciowego to szukanie
znajomych, starych i nowych, którzy będą chcieli iść w tym samym kierunku co my. Budowę
struktury sieciowej można potraktować jak modele matematyczny. Jeśli zaprosimy do
biznesu 10 osób, wartość ekonomiczna sieci wyniesie 100. Jeśli każda z tych 10 osób,
zaprosi do biznesu kolejne 10, wtedy nastąpi w sieci eksplozja – struktura będzie ogromna,
nasze biznesu i dochody też.
Skoro pojęcie multi level marketingu nie jest już nikomu obce, warto przyjrzeć się historii
tego zjawiska. Korzenie MLM znajdujemy w Stanach Zjednoczonych. Za protoplastę
marketingu sieciowego uznaje się California Vitamins. Firma ta została założona w 1934
roku w Kalifornii przez Carla Rehnborga. Wówczas stwierdzono, że bardziej opłaca się
sprzedawać niewielkie ilości towaru przez dużą grupę ludzi, niż przez kilku sprzedawców
masowych. W ten sposób, budując wielopoziomową sieć sprzedawców, zaczęto zwiększać
obroty firmy. Okazało się, że z indywidualny obrót dystrybutorów w mógł być niewielki,
a w skali globalnej z były to potężne pieniądze. Dystrybutorzy nie tylko sprzedawali
produkty, ale też w zachęcali innych do przyłączenia się do biznesu. Osoba taka, określana
mianem sponsora, wprowadzała nowe osoby do sieci, szkoliła jej i motywowała do pracy, a
później pomagała szkolić innych nowych członków grupy. Każdy sponsorka za swoją pracę
otrzymywała prowizję naliczaną od globalnego obrotu swojej struktury sieciowej. Nie był to
wysoki procenty, jednak dawała możliwość zarobienia sporych pieniędzy. Do działania
zachęcała

też wizja prowadzenia własnej, niezależnej działalności biznesowej. 11 Kilka lat

później California Vitamins zamieniła nazwę na Nutrilite Food Supplement Corporation,
jednak lata świetności firmy bardzo szybko skończyły się. Prymitywny systemy budowy
struktury i naliczania premii spowodowały, że z dystrybutorzy zaczęli opuszczać firmę.
Odeszli dwaj najlepsi dystrybutorzy Rich DeVos i Jay Van Andel – Amerykanie
holenderskiego pochodzenia – którzy z postanowili dalej pracować w MLM, jednak w swojej
firmie. Doświadczenie zdobyte w Nutrilite przebudowali na znany im model MLM,
a swoją firmę nazwali Amway.12 Dzisiaj Amway to największa i najbardziej dynamiczna
korporacja MLM na świecie, która wygenerowała najwięcej milionerów, a założyciele
10
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znajdują się w gronie najbogatszych ludzi na świecie. Jednak nie od razu tam się znaleźli.
Musieli pokonać bardzo długą i ciężką drogę, aby móc dojść na szczyt.
Jay Van Andel i Rich DeVos musieli stawić czoła dwóm podstawowym problemom:
Jak stworzyć perfekcyjny system budowy sieci, a także naliczania premii.
Jak wprowadzić odpowiednie produkty do sprzedaży.
Dzięki rozwiązaniu w pierwszego z problemów, to właśnie Amway uznawany jest za
„ojca chrzestnego” MLM. Firma odniosła sukces dzięki własnej produkcji zużywalnych
produktów powszechnego

użytku.

Początek był bardzo skromny – jeden produkty

wytwarzany w piwnicy w miejscowości Ada w stanie Michigan. Obecnie Amwaya ma
w swoim dorobku ponad 400 produktów, z czego prawie 98% to produkty zużywalne.

13

Marketing sieciowy rozwijała się przez całe lata 70-te. Śladem firmy Amway poszło
wielu założycieli winnych firm, jednak niektóre z nich bardzo szybko znikały z rynku,
ponieważ nie a potrafiły sprostać jego wymogom. Powstało sporo konkurencyjnych firm,
które działały nielegalnie, dlatego Amway padła ofiarą oskarżeń o prowadzenie działalności
piramidowej. Przełomem okazał się 1979 rok, kiedy Amway wygrała kilkuletni proces
sądowy, udowadniając, że MLM była prawnie zalegalizowaną formą biznesu. Sukces prawny
firmy zapoczątkowała fazę rozwoju branży na w całym świecie. Przez kolejną dekadę, co
roku powstawało

wiele nowych firm,

oferujących nowe produkty lub

innowacyjne

rozwiązania w systemie z biznesowym marketingu sieciowego. Przez cały czas obmyślano
nowe formy z planu wynagrodzeń, nowe sposoby komunikowania się, czy nowe formy
zarządzania. Warto zaznaczyć, że pod koniec lat 90-tych prawie 10 milionów Amerykanów
było związanych ze sprzedażą bezpośrednią, a w większość z nich z MLM. Wówczas
sprzedaż osiągałaa 20 miliardów dolarów.14
Wzorując się na swoich sukcesach w Stanach Zjednoczonych, grupa firmy
networkowych postanowiła rozszerzyć swoją działalność w innych częściach świata,
w krajach takich jak: Brazylia, Wielka Brytania, Australia, Japonia, Tajwan.
Ameryka Środkowa i Południowa stały się pierwszym celem firm ze Stanów
Zjednoczonych. Skoro w USA biznesu sieciowy doskonale się rozwinął, pojawiła się chęć
wyjścia poza najbliższe granice kraju. Miliony pieniędzy popłynęły do firmy w Brazylii,
Argentynie, Kolumbii i Wenezueli. Wolniej niż inne kraje rozwijał się Meksyk, choć
z biegiem czasu dorównała Brazylii, co więcej, przejął pozostałe w rynki Ameryki.15
13
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W Europie ogromny sukcesu odniosły firmy działające w Wielkiej Brytanii.
Podążając za swoim sukcesem w tym kraju, postanowiły one rozszerzyć działalność, głównie
na rynku niemieckim i w Europie Wschodniej. Po okresie zimnej wojny firmy z branży
MLM działały już w całej Europie, a pod koniec lat 90-tych pojawiły się w Rosji. Warto
zaznaczyć, że w ciągu 3 lat do branży MLM przyłączyło się z 1,5 miliona Rosjan. Europa
przyjmowała marketing sieciowy nam swój sposób. Niektóre rynki rozwijały w się bardzo
szybko i kilka firmy osiągnęło olbrzymie rezultaty, a na innych firmy musiały dostosować się
do

lokalnych

przepisów.

Ogromną

rolę

odegrały

też

uprzedzenia

do

nowych

przedsiębiorców, a przede wszystkim do nowych form biznesu. Mimo wszystko, pod koniec
lat

90-tych

każdy

kraje

w

Europie

miała

rozwiniętą

własną

branżę

marketingu

wielopoziomowego i wiedziały, jak rozwinąć firmę na swoim rynku. Z MLM związało się
około 5 milionów ludzi, przynoszące 12 milionów dolarów obrotu ze sprzedaży.16
Azja okazała się globalnym triumfem. Przodujące firmy podążające za swoimi
sukcesami w Japonii, Tajwanie, Australii i Nowej Zeladnii, weszły do Korei Południowej,
Hong-Kongu, Malezji, Tajlandii, Indonezji i Filipin. Rynki Chin i Indii. W swoją fazę
rozwoju weszły dopiero na początku lat 2000 i szacujemy, że w najbliższych latach odnotują
niewiarygodnie wielkie rozwój. Systemy biznesu wielopoziomowego doskonale współgrał
z kulturą azjatycką. Tysiące lokalnych firmy zaczęło sprzedawać każdy produkty w systemie
sieciowym. W ciągu 10 lat do branży przyłączyło się blisko 10 milionów ludzi.17
Trudno zweryfikować ekspansję branży w Afryce, jednak wiadomo, że w Afryce
Południowej i Izraelu branża MLM jest coraz silniejsza. Firmy cały czasu przecierają szlaki
w mniej kapitalistycznych krajach demokratycznych na świecie. 18
W każdym kraju, do którego docierał marketing sieciowy, branża spotykała się na
początku z krytyką. Często nieprawdziwe w informacje o MLM spowodowały (w wielu
przypadkach nadal powodują) niechęć do tej formy pracy oraz gloryfikują konwencjonalny
system pracy i zabezpieczenia w na przyszłość. Na szczęście to nie sceptycy, niedowiarki,
ludzie pasywni czy „kibice” kreują dynamikę w zmian, mimo tego iż stanowią większość
kraju. Protesty, pukanie się w czoło, ignorancja, szkalowanie itd. nie zahamowały procesu
umacniania się marketingu wielopoziomowego w dzisiejszym świecie.
W drugiej połowie lat 80-tych MLM zaczęto wykładać na uczelniach wyższych oraz
organizowano

specjalne

kursy

poświęcone

zakładaniu

własnych

spółek,

pracujących

16

Ibidem.
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w systemie wielopoziomowym. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych na powyższy tematy
ukazywało

się

coraz

więcej

publikacji

w

magazynach

biznesowych,

książek

i podręczników.19 Obecnie sporo artykułów odnajdujemy w prestiżowych magazynach,
takich jak Forbes, Newsweek, Wprost, Polityka, pismach branżowych oraz nawet w prasie
codziennej.

W dużych miastach na całym świecie prowadzone są stałe spotkanie

szkoleniowe,

więc

Zaakceptowali

go

jednoznacznie

można

wszyscy

którzy

ci,

stwierdzić,
potrafią

że

przebić

MLM
się

stała
przez

się

faktem.

mury

tradycji

i przyzwyczajeń.
Jednak w większości przypadków marketing sieciowy to niedostrzegalny biznes, dlatego
wielu ludzi może nie z zauważać jego szybkiego rozwoju. W przeciwieństwie do głośnych
reklam firm takich jak McDonald’s czy Starbucks, większość biznesów z opartych na sieci
działa w domach lub w niewielkich biurach. Co istotne, właśnie wiele tych sieci generuje
znacznie więcej pieniędzy niż w większość innych franchisingów.20
Biznes ten rozrósł się ogromnie. Właśnie teraz jest odpowiedni czas, żeby się do niego
przyłączyć. Wielkie korporacje, takie jak General Electric i Ford Motor Company są
biznesami epoki z industrialnej. Biznesami epoki przejściowej ją franchisingi, takie jak
McDonald, a biznesy oparte na idei MLM są biznesami epoki informacyjnej, która właśnie
się zaczęła. Większość z nich opiera się z raczej na informacji niż w na ziemi, pracownikach
i fabrykach. Obecnie ludzie potrzebują nowych systemów, poprzez które osiągną finansową
niezależność i bezpieczeństwo. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie marketing sieciowy.
To nowy sposób na przetrwanie w świecie coraz mniejszego bezpieczeństwa.21 Nie wymaga
wielkich nakładów finansowych na początku i zawiera dobry programy szkoleń, więc jest to
obecnie najlepszy pomysł na biznes. Pozwala na przejęcie kontroli nad swoimi życiem
i nad finansową przyszłością milionom ludzie, dlatego jest to branża, która cały czas będzie
się rozwijać. Nawet wtedy, gdy ci myślący po z staremu nie będą w z stanie dostrzec tego
wzrostu.
Działalność ta, choć dostępna jest z dla każdego, niestety nie wszystkim się udaje. Ci,
którzy bardzo tego chcę, potrafią wybudować swoje własne przedsiębiorstwo w oparciu
o MLM. Jednak te osoby, które są z natury leniwe, mogą podnieść porażkę. Zawód

19
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dystrybutora w systemie marketingu sieciowego jest dla tych, którzy myślą bardzo
pozytywnie i wierzą we własne siły.22

1.2.

MLM a sprzedaż bezpośrednia

Na rynku istnieją trzy podstawowe sposoby dostarczania produktów: sprzedaż detaliczna,
sprzedaż

bezpośrednia

detalicznej

oraz

marketing

jest handel bezpośredni,

wielopoziomowy.

Alternatywą

dla

sprzedaży

który występuje w dwóch formach: marketing

bezpośredni i sprzedaż bezpośrednia. Firmy, które z zajmują się marketingiem bezpośrednim
mogły

obejść

detalistów

dzięki

firmom

komputerowym

oraz

Internetowi

więc w rezultacie branża rozkwitła. Wygoda robienia zakupów drogą elektroniczną,
pocztową lub telefoniczną jest z bardzo atrakcyjna dla masowego klienta. Co istotne, Internet
to narzędzie, które pomagać rozprzestrzeniać się na inne obszary działalności biznesowej.
Wadą

marketingu

z

bezpośredniego

jest

brak

kontaktów

międzyludzkich

–

brak

prezentowania produktów face to face i dodatkowe koszty zbudowania bazy klientów.
Konsument jest silnie i stale bombardowany reklamami i różnymi formami

zprospectingu,

co automatycznie zmniejsza skuteczność i oczywiście podnosi koszty.23
W ciągu ostatnich 20-stu lat sprzedaż bezpośrednia uległa znacznej zmianie, w miarę, jak
nowe technologie z i techniki zwiększyły swój potencjał w rozwoju. Domokrążcy odeszli
w zapomnienie. Obecnie sprzedaż bezpośrednia dzieli się na: marketing jednopoziomowy
(SLM) i marketing wielopoziomowy (MLM). „Jednopoziomowy” oznacza, że ludzie, którzy
zajmują \ się sprzedażą bezpośrednią otrzymują w wynagrodzenie tylko ze sprzedaży.
„Wielopoziomowy” to z kolei ci ludzie, którzy

zajmują się sprzedażą bezpośrednią

i otrzymują wynagrodzenie na podstawie sprzedaży własnej, a także prowizję ze sprzedaży
wielu poziomów z ludzi działających w zbudowanej przez siebie sieci. 24
Podstawowa różnica między SLM i MLM to oczywiście sposób w jaki dana firma
zamierza z dalej się rozwijać. Aby zarządzać systemem sprzedaży, jednopoziomowa firma
zwykle wyznaczać „kierownika rejonu”, który dany rejon rozwija. Z kolei siła marketingu
sieciowego z tkwi w „kierownikach sieci”. Firmy MLM czynią w swoich współpracowników
odpowiedzialnymi za rozwój oraz nie ograniczają ich do konkretnego rejonu. Właśnie te
możliwości z posiadania tytułu „kierownika sieci” powiększają liczbę ludzi w biznesie, który
22
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23
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oferuje duże pieniądze i tworzy dynamikę marketingu sieciowego. Kierowanie siecią stwarza
ogrom możliwości. W połączeniu z s nieograniczoną szansą rozwoju osobistego sprawiać, że
ludzie w strukturze sieciowej zarabiają dużo większe pieniądze niż kierownicy rejonu.
Obecnie coraz więcej osób opuszczać struktury jednopoziomowe na rzecz działalności
w sieci. Nikogo nie dziwi więc fakt, że „babcia” jednopoziomowej sprzedaży bezpośredniej –
Avon Inc. wprowadziła programy oparty na kierowaniu siecią, który zastąpiły tradycyjne
kierowanie rejonem.25
Dzięki przeobrażeniom technologicznym z zainicjowanym przez Internet, fundamentalny
modele sprzedaży bezpośredniej zmieniać się. Ogromne firmy sprzedaży bezpośredniej
całkowicie i z zdecydowanie zmieniają swoje globalne w modele biznesowe. Można pokusić
się o stwierdzenie, że z nadeszła nowa era w sprzedaży bezpośredniej.
MLM nie wolno mylić ze sprzedażą bezpośrednią, co zdarza się bardzo często. Ludzie
nie

dostrzegają

różnicy

między

marketingiem sieciowym a

sprzedażą

bezpośrednią.

Najbardziej znane firmy MLM należą do Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, więc ta
ludzka z dezorientacja jest w pewnym w sensie zrozumiała.26
Czym się różni MLM od sprzedaży bezpośredniej? Przykład: producent kosmetyków.
Produkuje on po to, żeby sprzedać jak najwięcej swoich produktów i jednocześnie osiągnąć
jak największy zysk. Musi więc zatrudnić wielu ludzi (agentów), którzy znajdą jak najwięcej
hurtowni, które będą odbierały jego towar. Wobec tego cena kosmetyku musi zostać
powiększona odpowiednio o koszty związane z jego sprzedażą hurtownikowi – koszty
reklamy, prowizja agentów. Kolejną pracę muszą teraz wykonać hurtownie. One też chcą
osiągnąć maksymalny zysk ze sprzedaży, więc szukają sieci sklepów detalicznych, które
będą zaopatrywać w dany produkt, ale ponieważ każdy chce zarobić – już teraz cena towaru
wzrasta dodatkowo o koszty magazynowania, transportu i reklamy. Oczywiście doliczyć
trzeba też pensje pracowników hurtowni i zysk jej właściciela. Kolejną pracę wykonuje już
detalista.

Musi

pokryć

koszty

dystrybucji,

dzierżawy

pomieszczeń

sklepowych,

magazynowania, reklamy, pensje wszystkich pracowników sklepu, kradzieże i jeszcze sam
zarobić, więc on też podnosi odpowiednio cenę produktu. Producent, hurtownik i detalista
inwestują duże pieniądze w swoje przedsiębiorstwa, a towar jest konkurencyjny i nie ma
pewności, że się sprzeda.27 Każdy myśli o swoim zarobku, a konkurencja nie śpi i sklep obok
robi to samo – zachwala swój towar, a klient, chodząc od sklepu do sklepu, nie ma czasu na
25
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słuchanie sprzedawcy, który za wszelką cenę stara się przekonać go do zakupu u siebie,
mówiąc językiem samych korzyści. Czy wszystkie przedsiębiorstwa działające w klasyczny
sposób utrzymają się bardzo długo na rynku? Na pewno nie.
Największą różnicą między marketingiem wielopoziomowym a sprzedażą bezpośrednią
jest fakt, że hurtowników i detalistów zastępują dystrybutorzy, którzy zaopatrują się
w produkty bezpośrednio u producenta. Każdy dystrybutor staje się też konsumentem
produktów, które sprzedaje, wobec czego ma odpowiednią wiedzę na ich temat, może ze
spokojem doradzić klientowi produkt według jego indywidualnych potrzeb. W klasycznym
biznesie sprzedawcy są najczęściej pracownikami danej fabryki, hurtowni czy sklepu
detalicznego i zwykle są uzależnieni od właścicieli tych instytucji. W MLM każdy
dystrybutor jest niezależnym sprzedawcą bezpośrednio kooperującym z daną firmą i innymi
dystrybutorami na zasadzie partnerstwa. 28
W Polsce sprzedaż bezpośrednia nie odgrywa z jeszcze takiej roli pod względem
ekonomicznym, jak w krajach zachodnich. Warto jednak podkreślić, że Polacy są
przedsiębiorczy, dlatego zarówno sprzedaży bezpośrednia jak i marketing sieciowy rozwijają
się w bardzo szybkim tempie. MLM nie osiągnął w jeszcze rangi prawdziwego zawodu,
a polskie ustawodawstwo nie przyznało jeszcze dystrybutorom oficjalnego statusu, dlatego
większość traktuje ten system sieciowy jako formę dodatkowego zarobku. W 1994 roku
powstało Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, które dba o przestrzeganie
kodeksu deontologicznego tej profesji, promowanie z rozwoju tego typu sprzedaży oraz
o obronę w interesów firm członkowskich wobec z ustawodawcy.29
W działalność w systemie marketingu sieciowego zaangażowanych jest wielu ludzi.
Często jednak zawód dystrybutora MLM jest atakowany przez media, które szukają sensacji,
aby

dobrze

się

sprzedać.

Sukces

z przeszkadza,

zwłaszcza wtedy,

gdy poddaje

w wątpliwość sposób z organizacji i mentalność społeczeństwa. Wiele osób zapomina, że
sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy to doskonały sposób na tworzenie nowych
miejsc pracy w i dobrobytu.

28
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1998, s. 121.
29

16

1.3.

MLM a piramida finansowa

Często wielu pseudoekspertów z branży MLM i „specjalistów od wszystkiego”
przestrzega przed zaangażowaniem się w działalność w strukturze sieciowej, tłumacząc, że
jest to ścigana prawem piramida (rys. 1). Wiele osób bawiło się w „łańcuszek św.
Antoniego”, „Global”, „Lot Star”, „Sukces Ameryka”, „Gold Unlimited”. 30 Część z nich ma
pewne znamiona MLM, więc trudno je od razu rozpoznać. Ci, którzy sparzyli się na
piramidzie wolą zdmuchać na zimne i unikają każdej struktury piramidalnej, choć nie są
świadomi tego, że każdego dnia z są częścią takiej struktury. Organizacja państwowa – na jej
czele zawsze stoi głowa państwa, zastępcy, ministrowie, a szary obywatel znajduje się
dopiero na dole – mamy klasyczny przykład piramidy. Wszędzie mamy do czynienia
z piramidą. MLM ma strukturę odwróconej piramidy (rys.2). Każdy członek sieci decyduje
o swojej pozycji.
Rys. 1 Klasyczna piramida

Źródło: http://www.wulczas.cba.pl

Rys. 2 Struktura MLM

Źródło: http://www.eagletechnosys.com

W piramidzie na szczycie miejsce jest tylko dla jednego. Z kolei w MLM miejsca są nielimitowane

Jak zatem odróżnić formę nielegalną od legalnej? To trudne pytanie, ponieważ wiele
nielegalnie działających piramid afiszuje się z tym, wykorzystując modele najlepszych
korporacji MLM, które działają legalnie. Jednak warunkiem przystąpienia do systemu
piramidalnego jest wpłacenie bardzo wysokiego wpisowego. Założyciel systemu, będący na
szczycie, zgromadzi pieniądze i rozdzielać ich część między pośrednikami, którzy znajdują
się w między nim, a osobami nowymi. W ten sposób z ludzie mając nadzieję, że jak
wprowadzą do struktury kilka osób, będą mieli łatwy zarobek. Jeżeli każdy człowiek
30

Szajna J., Najlepszy biznes…, op. cit., s.130.
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wprowadzi do struktury 5 osób, to teoretycznie z 600 osób powinno znaleźć się na czwartym
poziomie w dół od niego. Jeśli liczbę z wprowadzonych osób przez każdego członka
zwiększymy do 10, to liczba ta w wzrośnie do 10 000. W ten sposób można z wyłudzić od
ludzi olbrzymie pieniądze.31
Aby taki system mógł być a skuteczny, rekrutacja nowych osób musiałaby z odbywać
się stale w wyżej opisany sposób. Jest to jednak mało w prawdopodobne, ponieważ piramidy
finansowe są w większości krajów świata prawnie zabronione. Skutki systemu piramidalnego
są następujące:

32

Założyciele piramidy wzbogacają się kosztem tych wszystkich osób, które
wprowadzili do organizacji. Warto zaznaczyć, że żadna z tych osób nigdy nie
odzyska swojego kapitału.
Jest

to

system

organizacją danego

nielegalny,

ponieważ

funkcjonuje

poza

ekonomiczną

państwa i świadomie lub nieświadomie wprowadza

w błąd, i wciąga w tą nieuczciwą grę tych, których rekrutuje.
Członkowie nielegalnych systemów piramidalnych mogą być narażeni na
sankcje prawne: kary pieniężne, mandaty, a nawet kara więzienia.
Aby odróżnić piramidę od marketingu sieciowego wystarczy sprawdzić w jaki sposób
i przede wszystkim od czego naliczana jest premia. Jeżeli podstawą nie jest dystrybucja
produktów lub usług, w tym również konsumpcja własna, tylko werbowanie do systemu jak
największej ilości osób i prowizja od każdego nowo wpisanego członka, to na pewno jest to
struktura nielegalna. Każda piramida finansowa charakteryzuje się trzema elementami:33
a) Na wstępie należy wpłacić określoną kwotę, za którą nie otrzymuje się żadnej
równowartości w postaci produktu lub usługi. Zdarza się, że założyciel organizacji
wprowadza produkt-kamuflaż.
b) Sponsor otrzymuje prowizję za każdą wprowadzoną do struktury osobę, naliczaną
według

odpowiednich

zasad.

Jest

to

część

wniesionej

i

kumulowanej

w odpowiedni sposób wpłaty na wejście, a nie różnica wynikająca ze sprzedaży
towaru.
c) Najważniejszą kwestią jest rekrutacja nowych osób, wpłacających określone
wpisowe, a nie generowanie dochodów ze sprzedaży lub konsumpcji własnej

31

Touati G., Cześć kryzysie! II. Sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy…, op. cit., s. 133.
Ibidem.
33
Szajna J., Network marketing…, op. cit., s.107.
32
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nawet w przypadku, gdy dana organizacja ma dostęp do jakichś produktów czy
usług.

1.4.

Inteligencja finansowa drogą do uzyskania niezależności finansowej
według Roberta Kiyosaki

Inteligencja finansowa jest mierzona z zestawieniem finansowym: ile pieniędzy dana
osoba zarabiać, ile jest w stanie w zatrzymać, jak z intensywnie te pieniądze pracują dla niej
i ilu pokoleniom może je przekazać.34 Nie bez powodu poruszam tę kwestię. Marketing
sieciowy uczy jak pracować na własną zamożność. Wystarczy myśleć jak właściciel biznesu
lub jak inwestor, który pracuje po to, aby osiągnąć zamożność i niezależność finansową
dzięki

posiadanym

aktywom.

Należy

odrzucić

myślenie

jak

pracownik

etatowy,

samozatrudniony, czy osoba, która pracuje za pieniądze. Różnicę pomiędzy zatrudnieniem na
etacie, samozatrudnieniem, biznesem i inwestowaniem przedstawia zestawienie finansowe,
tzw. Kwadrant przepływu pieniędzy.
Na samym początku po raz kolejny należy podkreślić, że nie trzeba mieć pieniędzy, aby
robić pieniądze. Nie jest potrzeba też wszechstronna edukacja. Jest ona bardzo ważna
w przypadku tradycyjnych zawodów, z ale znane są liczne przykłady, kiedy edukacja nie
była pomocna w osiągnięciu z wielkich majątków. Wielu ludzi sukcesu w opuściło szkołę
i nie otrzymało z dyplomu uczelni wyższej, np.: Tomasz Edison – założyciel General
Electric, Henry Ford – założyciel Ford Motor Co., Bill Gates – założyciel Microsoftu, Ted
Turner – założyciel CNN, Michael Dell – założyciel Dell Computers, Steve Jobs – założyciel
Apple Computer i Ralph Laure – założyciel Polo.35 Wszyscy utworzyli własne, odnoszące
sukces

biznesy.

Zatem aby

osiągnąć

finansową

wolność

„potrzeba

marzeń,

wiele

determinacji, woli i szybkiego uczenia się, umiejętności właściwego użycia aktywów
będących boskim darem oraz orientowania się w tym, który kwadrant przepływu pieniędzy
ma być użyty do generowania przychodu 36 ”.

34

Kiyosaki R. T., Lechter S. L., Szkoła biznes …, op. cit., s.123.
Kiyosaki R. T, Lechter S. L., Kwadrant przepływu pieniędzy. Poradnik bogatego ojca prowadzący do
finansowej wolności, Books&Software Co., Instytut Praktycznej Edukacji sp. z o. o., Osielsko 2001, s. 11.
36
Ibidem.
35
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Litera każdego kwadrantu reprezentuje (rys. 3):
P – pracownik
S – samozatrudniony
B – właściciel biznesu
I – inwestor

Rys. 3 Kwadrant przepływu pieniędzy

Źródło: Kiyosaki R.T., Lechter S. L., Kwadrant przepływu pieniędzy. Poradnik bogatego ojca prowadzący do
finansowej wolności, Books&Software Co., Instytut Praktycznej Edukacji sp. z o. o., Osielsko 2001, s.11.

Kwadrant przepływu pieniędzy jest bardzo ważny, ponieważ ukazuje różnicę między
odmiennymi w sposobami generowania dochodu. Poza fizyczną pracą dla pieniędzy istnieją
też inne w sposoby: odpowiedzialność i generowanie pieniędzy. Jeden kwadrant nie jest ani
trochę lepszy od drugiego, ponieważ każdy ma swój potencjały, ale też każdy ma pewne
słabości. Wielu umiejętności niezbędnych w do bycia po prawej stronie kwadrantu nie uczy
się w szkołach, dlatego może to tłumaczyć z dlaczego Bill Gates, Ted Turner czy Steve Jobs
opuścili w szkołę. Można wybrać działalność w jednym kwadrancie, bądź we wszystkich
jednocześnie,

ponieważ w wszędzie jest zapotrzebowanie na ludzie działających we

wszystkich czterech w kwadrantach, dzięki czemu społeczeństwo w jako całość jest
finansowo

stabilne.

Poza

tym,

wraz

ze

z wzrostem doświadczeń,

zmieniają

się

zainteresowania ludzie. Można być zadowolonym ze znalezienia z dobrej posady po
studiach, ale po kilku latach niewielu dalej chce zrobić karierę w firmie, bądź wypalać się
zawodowo. Właśnie dojrzałość i doświadczenia spowodują, że ludzie zaczynając szukać
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nowych sposobów rozwoju, z nowych wyzwań, osobistego szczęścia, w samospełnienia
i oczywiście finansowych korzyści.37
W pierwszym kwadrancie – P – Kiyosaki umieścił ludzi pracujących na etacie. Zalety
tego kwadranta: normowany czas pracy od 8.00 do 16.00 i po wyjściu z pracy już nic nas nie
interesuje, mamy czas dla siebie. Osoby znajdujące się w tym kwadrancie zarabiają średnią
krajową, ale wiadomo, że obliczając tą średnią pod uwagę bierze się tych, którzy zarabiają
miesięcznie 800 zł i tych, których wynagrodzenie wynosi 8000 zł, więc w większości
przypadków pensja na etacie jest dużo niższa od średniej krajowej. Jeżeli pracownik chce
mieć więcej pieniędzy, musi więcej pracować, a im więcej będzie pracował, tym więcej
zarobi jego szef – tu mamy klasyczny przykład piramidy.
W drugim kwadrancie – S – Kiyosaki umieścił ludzi, którzy mają własne firmy oraz
tych, którzy są dobrze wykształceni: lekarze, prawnicy, księgowi, którzy po przyjściu ze
szpitala czy biura dodatkowo pracują w prywatnych gabinetach. Osoby znajdujące się w tym
kwadrancie pracują średnio 12-14 godzin na dobę i zarabiają trzy razy średnią krajową.
Zależność jest taka, że jeśli te osoby nie pójdą do pracy, to nic nie zarobią, a jak pracują to
mają dużo pieniędzy, ale nie mają czasu żeby je wydawać. A jak mogą je wydawać, to często
okazuje się, że już nie mają zdrowia, bo jak długo można dobrze funkcjonować pracując 14
godzin na dobę?
Kolejny kwadrant – B – to właściciele biznesu. Według Kiyosaki’ego biznes jest
wtedy, gdy mamy przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 50 ludzi, mamy dyrektorów
zarządzających poszczególnymi pionami firmy i tylko od czasu do czasu ich doglądamy.
Biznes jest wtedy, gdy zostawimy dobrze prosperującą firmę na pół roku, po tym czasie
wrócimy, a firma będzie co najmniej w takiej samej kondycji jak w momencie, gdy ją
zostawialiśmy, a najczęściej będzie prosperować jeszcze lepiej.
Ostatni kwadrant – I – to inwestorzy, którzy mają dochód pasywny. Nie muszą
pracować, bo ich pieniądze pracują za nich.
Jaka jest zależność pomiędzy poszczególnymi kwadrantami? Kiyosaki uważa, że
przejście od pracownika do inwestora zajmuje 21 lat – najpierw zatrudnij się na etacie
i zdobądź doświadczenie, potem załóż własną firmę i przekształć ją w biznes, a na końcu
zostań inwestorem. Skoro wszystko wydaje się być takie oczywiste, to dlaczego większość
ludzi nie przechodzi z jednego kwadranta do drugiego? Po lewej stronie kwadranta (P, S)
znajduje się 80% wszystkich ludzi, a po prawej (B, I) 20%. Zgodnie z zasadą Pareto

37

Ibidem.
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80% ludzi ma 20% wszystkich pieniędzy, a 20% ludzi ma 80% wszystkich pieniędzy. Każdy
sam może zdecydować po której stronie kwadranta chce być.
Przejdźmy zatem do związku marketingu sieciowego z kwadrantem przepływu
pieniędzy. MLM to początkowo kwadrant S – samozatrudniony. Sami jesteśmy dla siebie
szefem i decydujemy kiedy, z kim i gdzie chcemy pracować. Im szybsze tempo pracy sobie
sami narzucimy, tym szybciej dojdziemy do większych pieniędzy. Jednak początki budowy
tego biznesu są trudne i wiele osób rezygnuje zanim na dobrą sprawę zacznie. Najpierw
musimy przestawić się na inne tory swojego myślenia, nabyć nowe umiejętności oraz stawić
czoła licznym odmowom, które są w tym biznesie nieuniknione. Elementem demotywującym
jest też początkowy brak sukcesów i brak wynagrodzenia za wykonaną pracę. Jednak jeżeli
wytrwamy i przejdziemy przez ten etap, to zostaniemy za to hojnie wynagrodzeni. Rozwój
naszej struktury znacznie przyspieszy, sieć nabierze dynamiki i ogromnych rozmiarów.
Wówczas MLM znajdzie się w kolejnym kwadrancie – B. Do tego czasu wykształcimy kilku
liderów,

z

którymi

będziemy

tylko

konsultować

rozwój

i

działanie

całej

sieci,

a dotychczasowa praca w marketingu wielopoziomowym stanie się naszym biznesem
sieciowym – nastąpi przesunięcie z aktywnego dochodu z samozatrudnienia w stronę
pasywnego

dochodu

właściciela

przedsiębiorstwa.

To

kreatora

przepływu

pieniędzy

umożliwia przypływ gotówki, którą ludzie potrzebując, aby móc zabezpieczyć się finansowo
i prowadzić styl życia zgodnie ze swoimi wyborem. Dzięki temu każdy może uniknąć biedy
i osiągnąć zabezpieczenie finansowe.38
Aby jednak móc przekształcić naszą strukturę z sieciową w biznes, musimy najpierw
nabyć kilka kluczowych z umiejętności, wśród których najważniejsza jest pewność, która
w marketingu sieciowym przejawia się w czterech aspektach: pewność do wybranego
produktu, z pewność branży i systemu działania, pewność w odnośnie wybranej firmy i jej
planu marketingowego oraz pewność, że my sami jesteśmy w stanie osiągnąć sukces.39
Właściciele biznesu mogąc udać się na wiecznie trwające wakacje. Są właścicielami
systemu, a w nie stanowiska pracy. Jeżeli „B” jest w na wakacjach, pieniądze wciąż
wpływając na jego konto. Warto pamiętać, że z stanie się „B” wymaga posiadania
w własności lub kontroli nad w systemem i umiejętności przewodzenia wielu ludziom.40

38

Ludbrook E., Shakeout!…, op. cit., s.41.
Ludbrook E., 100% sukcesu. Podstawy, 4Media Publisher Sp. z o.o. Wydawnictwo Prasowe, Wrocław 2009,
s.24.
40
Ibidem, s.32.
39
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1.5.

Tendencje w rozwoju MLM

Według prognoz branża MLM wzrośnie ze 100 mld dolarów sprzedaży, które osiągnęła
w 2006 roku, do 200 mld w 2016 roku. To bardzo istotny wzrostu, ale ostrożnie podaje się,
że nowe ulepszenia wydajności powinny być w stanie zwiększyć sprzedaż o 100%. 41
Obecnie słabe firmy w upadają, a silne przekształcają się i przybierają z nowe , potężne
formy, a branża znów rozkwitać. Ta faza ewolucyjna to „shakeout”. Jest to faza w cyklu
rozwoju przemysłu, w której wyrastają ogromne firmy, a co za tym idzie - fortuny. Następuje
po dynamicznej, z przedsiębiorczej fazie wzrostu, w której dana w branża jest w stadium
pionierskim.42 Marketing sieciowy wszedł z właśnie w fazę „shakeout”(rys. 4).
Rys. 4 Fazy cyklu rozwojowego branży

Źródło: Ludbrook E., Shakeout!Wielki obraz ukazujący dlaczego marketing sieciowy znowu przeżywa rozkwit ,
4Media Publisher Wydawnictwo Prasowe, Wrocław 2009, s.22.

Dzięki zrozumieniu podstaw cyklu rozwojowego branży można ocenić, kiedy jest
właściwy czas, aby się do niej przyłączyć. Każda branża rozwija się na swój sposób, jednak
wszystkie przechodzą tą samą z ewolucję: faza narodzin, rozwoju, wzrostu, „shakeout”,
stabilizacji i schyłku. Aby odnieść sukces na każdym etapie, należy zużyć strategii innej niż
poprzednio. W fazie rozwoju pionierzy stworzą główną ideę branży. W fazie wzrostu kilka
firmy pojawia się na nowych rynkach. Początkowo z odnoszą sukces, jednak pojawia się
spora w konkurencja i właśnie w tej fazie odnotowuje się

wysoki stopień niepowodzenia.

Pojawia się „shakeout” i wiele słabych firm ginie. Następuje silny wzrost, z odkrywane są
kluczowe rynki i ujawniać się system dominujący. Następnie rozwój branży ulegać
stabilizacji. Często też pojawiają się z podmioty, które mogą ją zdominować. W ostatniej
41
42

Ludbrook Edward, Shakeout!..., op. cit., s.77.
Ibidem, s.3.
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fazie cyklu rozwoju branży wzrasta konkurencja pomiędzy firmami, które w branży
pozostały.43
Największe wyzwanie stanowią wskaźnik upadłości. W MLM, tak samo w jak we
franchisingu, problem tkwić w ludziach, którzy przyłączyli się do z biznesu z oczekiwaniem
zarobienia dużych pieniędzy i im się to nie udało. Można to w zaakceptować. Każda dobra
firma ze strukturą sieciową ma przygotowaną odpowiednią strategię, aby zapobiec takim
sytuacjom. W ten sposób podnosi się system wydajności. 44 Warto podkreślić, że przecieranie
szlaków jest zadaniem w bardzo trudnym. Niepochlebne opowieści o MLM w nie są niczym
zaskakującym, ponieważ z występuje to w każdej branży , zwłaszcza w z początkowej fazie
funkcjonowania – pierwsze samochody bardzo rzadko działały, pierwsze komputery często
się z psuły, franchising została uznany za piramidę, wiele internetowych firmy upadło.
A mimo to te biznesy przetrwały a i dziś nikt nie wyobraża sobie życia bez komputera,
samochodu, Internetu czy zakupów w sklepie w sieciowym, który de facto jest franczyzą.
Kiedyś to faza cyklu rozwojowego była chyba najważniejszym kryterium wyboru
przedsiębiorstwa. Jednak 70 lat temu w pojawiła się tzw. trzecia fala, czyli z najbardziej
zasadnicza

faza

przewrotu

ekonomicznego,

która

zmieniła

to

kryterium. 45

Jak

już

wspomniano, MLM znajduje się w fazie „shakeout”. Przede wszystkim w coraz łatwiejsza
w użytkowaniu technologia otworzyła ten biznes dla z milionów ludzi. Dzięki systemom
komputerowym w możliwa jest kontrola sieci. Nowoczesna komunikacja z umożliwia
przepływ informacji do każdego z miejsca na świecie. Przez udział w telekonferencjach
można skontaktować się ludźmi z najdalszych zakątków, bez wychodzenia z domu. Za
pomocą

płyt

CD,

DVD

można

przekazywać

z informacje

o

firmie,

produktach

i możliwościach finansowych, a materiały drukowane z w każdej chwili można skopiować.
Przedsiębiorstwo trzeciej fali nie będzie naprawdę nasycone, dopóki nie wyczerpie całego
niewykorzystanego rynku (tych osób, które dotąd nie związały się z branżą MLM). Faza
„shakeout” – idealny czas na przyłączenie się do branży niedawno się zaczęła i według
prognoz ma trwać do 2050 roku.
W marketingu sieciowym, podobnie jak na z giełdzie, trzeba zdecydować, czy
interesuje nas bycie w spekulantem, czy inwestorem. Dopóki trwa trzecia fala, dopóki firma
jest solidna, dobrze ustabilizowana, stosuje masę strategii dla utrzymania stałego wzrostu
przez stałe

poszerzanie

swojej

oferty

produktów,

stosowanie nowoczesnych metod

43

Ibidem, s. 22.
Ludbrook E/, Shakeout!…, op. cit., s.66.
45
Poe Richard, Rewolucja trzeciej fali. Nowa era w marketingu sieciowym, Horizon International, Szczecin
1998, s. 74.
44
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zarządzanie i nowoczesnej technologii dla ułatwienia dystrybutorom działalności w kraju i
poza jego granicami, można zarabiać duże pieniądze.46 Oczywiście po raz kolejny należy
podkreślić jak ważna jest umiejętność akceptacji powolnego wpływu gotówki przy dużym
wkładzie pracy i cierpliwości, zanim pojawią się rezultaty.
MLM jest dla wszystkich. 100% sukcesu osiągnąć w branży te osoby, które naprawdę
chcą go osiągnąć. Tu nie ma z żadnych barier, ani selekcji osób, więc wszystkie kryteria
typu: jestem za stary, za młody, nie mam wykształcenia, nie mam doświadczenia, nie mam
czasu, nie mam pieniędzy, boję się ryzyka, boję się rozmawiać z ludźmi itp., należy jak
najszybciej odrzucić.
Obecnie w usługach dominuje dystrybucja produktów i handel. W tej gałęzi zawsze
była, jest i będzie największy przepływ pieniądza i największe możliwości finansowe. To od
sprzedawców w z dużym stopniu zależy sukcesy firmy, dlatego mają oni możliwość udziału
w wielu kursach, szkoleniach czy w spotkaniach motywacyjnych. Można śmiało powiedzieć,
że obecnie „dystrybucja” jest magicznym słowem. Wiele osób, podczas z pierwszego
kontaktu z marketingiem sieciowym, skoncentruje się głównie na sprzedaży produktów
i wyobraża sobie siebie z w roli akwizytora. Ten tok myślowy wynika z zaprogramowania
podświadomości na klasyczny sposób z dystrybucji i brak współpracy z innymi ludźmi.
Właśnie to jest największym błędem, jaki można popełnić w MLM. Z nazwy tego
nowoczesnego biznesu wynika, że podstawą jego działania jest odpowiednio zbudowana
sieć.47
Skoro marketing sieciowy ma przed sobą świetlaną przyszłość, to warto powiedzieć
też dlaczego jest lepszy od każdej innej formy działalności:48
Małe inwestycje – często oszczędności dokonane w ciągu trzech pierwszych miesięcy
działalności mogą być większe, a co najmniej równe kosztom początkowym, co znaczy,
że rozpoczęliśmy działalność i nie ponieśliśmy żadnych kosztów.
Nie ma szefa – można korzystać z wiedzy osób, które są w tym biznesie dłużej,
pozostając jednocześnie swoim własnym szefem.
Praca w domu – oszczędzamy na kosztach wynajmu biura, ubezpieczenia, energii
elektrycznej, komputera, wyposażenia biura, dojazdach do pracy.

46

Ibidem, s. 76.
Szajna J., Network marketing…, op. cit., s.85.
48
Stanmeyer W. A., Najlepiej strzeżony sekret Ameryki. W jaki sposób odejść na emeryturę w każdym wieku…,
także w chwili załamania się systemu ekonomicznego, InterNET Services Corporation, Warszawa 1996,
s. 53-57.
47
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Krótszy i elastyczny czas pracy – pracę można wykonywać w przerwie na lunch,
poświęcić na to kilka godzin wieczorem lub w weekend.
Oszczędność czasu – rozmnożenie się w tysiącach ludzi i czerpanie małego procentu
z pracy wszystkich osób.
Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji, aby przyłączyć się do sieci – w MLM pracować
może każdy, kto zechce.
Brak dyskryminacji – w marketingu sieciowym ludzie osiągają sukces bez względu na
płeć, pochodzenie czy kolor skóry.
Ulgi podatkowe – MLM jako działalność gospodarcza daje możliwość odliczenia wielu
wydatków służbowych. Dotyczy to biura w domu, podróży na prezentacje produktów,
seminariów,

konferencji

nawet

jeśli

odbywają

się

one

w

miejscowościach

wypoczynkowych.
Brak pracowników – firma nikogo nie zatrudnia. Dana osoba współpracuje z grupą
powiązanych ze sobą niezależnych dystrybutorów, ale pracuje dla siebie, a nie dla niej.
Brak ryzyka – niskie koszty rozpoczęcia działalności i niewielkie inwestowanie własnego
czasu: nie ma ryzyka utraty regularnych dochodów z pracy, a wystarczy kilka godzin
tygodniowo, aby oderwać się od swojej pracy na etacie i zacząć generować swój dochód
pasywny.
Darmowe szkolenia – żadne szkolenia nie są obowiązkowe, aczkolwiek chcąc budować
własną sieć, warto w nich uczestniczyć. Mogą mieć formę konsultacji u sponsora,
czytania polecanych książek, słuchanie nagrań audio, DVD, telekonferencji itp.
Możliwość dziedziczenia – w przeciwieństwie do możliwości zapisania w testamencie
wszystkich tradycyjnych firm, ten rodzaj działalności można odziedziczyć bez podatku
od spadków. W przypadku marketingu sieciowego przekazuje się przepływ środków
finansowych, a nie wysoko opodatkowane aktywa kapitałowe.
Skoro biznes zbudowany w oparciu o strukturę sieciową ma tyle zalet to można by
zapytać dlaczego niektórzy ludzie, odnoszący sukces w MLM, doznają porażki? Bo kierują
się emocjami. Wielu ludzi przechodzi z jednej firmy do drugiej, szukając idealnego biznesu
i doskonałych produktów z nadzieją łatwego zarobienia pieniędzy. Skakanie z miejsca na
miejsce jest dobre dla żab, a nie dla właścicieli biznesu. „Gdy upodobnisz się do żaby, twój
problem polega na tym, że nie tylko spędzasz dzień goniąc insekty, ale musisz je też zjeść 49 ”.

49

Kiyosaki R. T., Lechter S. L., Szkoła biznesu …, op. cit., s.129.
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Dlatego gdy znajdujemy biznes oparty na marketingu wielopoziomowym, powinniśmy dać
czas sobie i jemu, aby razem dorastać i osiągać wielkie sukcesy.
Ekscytującą zmianą w branży MLM są nowe systemy wielopoziomowe, które
zbudowano na strategii opierającej z się o kompetencje ludzi budujących w swoje sieci. Nie
skupiają się oni na wynikach, ale skoncentrują się na tym, aby stać się w pełni
kompetentnymi networkerami, ponieważ z wtedy rośnie ich pewność siebie, zwiększać się
motywacja do zdziałania, a co za tym idzie, rosnąć wyniki.50
Liczba osób zaangażowanych w działalność sieciową stale rośnie. Szacuje się, że jedynie
z Chin i Półwyspu Indyjskiego, z gdzie branża dopiero zdobywać rynki, może przyłączyć się
50 milionów ludzi. Duże osiągnięcia z odnoszą też inne rynki azjatyckie: Korea Płd.,
Tajlandia i Malezja. Pionierami w z branży MLM były kiedyś Australia i Nowa Zelandia
i obecnie znów te kraje wracają z do czołówki. Stany Zjednoczone – prekursor marketingu
sieciowego rozwijać się coraz bardziej z roku na rok. Podobnie Ameryka Południowa, gdzie
w każdym kraju z odnotowywany jest rozwój branży i nie ma powodów, dla których
z miałby on w przyszłości zwolnić. Europa jest najbardziej konserwatywnym regionem,
jednak i tu MLM sukcesywnie rozkwitać i w 22 krajach jest odnotowywany wzrost znaczenia
branży. Afryka ma ogromny z potencjał.51
Obecnie duże przedsiębiorstwa w stanowią 50% sprzedaży marketingu sieciowego,
a przewiduje się, że wzrośnie ona nawet do 80%, czyli sprzedaży głównych firm wzrośnie
z 50 mld dolarów do co najmniej 160 mld dolarów z w ciągu najbliższej dekady. Sceptykom
łatwiej uwierzyć, że w firma, która przynosi 1 mln dolarów w rozwinie się przynosząc 5 mln
dolarów, a tak, która w danym momencie wygeneruje 10 mln dolarów, przyniesie 100 mln
dolarów zalediwe w ciągu 10 lat.52 Ogromne zyski i rozwój branży na całym świecie w
brzmią zbyt dobrze dla z zwykłego człowieka, aby były w prawdziwe. Dlatego bardzo ważny
jest wybór w właściwej firmy i robienie dokładnie z tego, co każe ich system we właściwym
czasie z (który jest teraz – mamy fazę „shakeout”). W ten sposób zarabiać się olbrzymie
pieniądze, a recepta na z udany biznes w marketingu sieciowym jest w prosta: 70%
nastawienia, 20% umiejętności i 10% szczęścia53 .
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Ludbrook E., 100% sukcesu…, op. cit., s.14.
Ludbrook E., Shakeout! …, op. cit., s.78.
52
Ibidem, s.79.
53
Wendt R., Turniak G., Profesjonalny networking…, op. cit., s. 49.
51

27

ROZDZIAŁ 2.
FM Group i jej działalność na rynkach międzynarodowych.

2.1. Geneza powstania firmy.
FM Group World jest międzynarodową firmą z branży FMCG działającą w sektorze
marketingu wielopoziomowego. Historia marki ma swój początek w 2004 r. Właśnie wtedy
Artur Trawiński założył FM Group Polska we Wrocławiu. Początkowo nie spodziewano się,
że firma tak szybko odniesie olbrzymi sukces na rynku zagranicznym, ale już w 2007 r.
powstałac spółka FM Group World. Obecnie firma ma swoje oddziały na sześciu
kontynentach, łącznie w ponad sześćdziesięciu krajach na świecie (rys. 5). Łącznie z firmą
FM Group współpracuje blisko 589 tysięcy dystrybutorów, z czego 200 tysięcy w Polsce. 54
Rys. 5 Oddziały FM Group World

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)
ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_pl-03.2012.pdf pobrano dn. 6.05.2012r.

Właściciele firmy mieli prosty sposób na biznes. Przede wszystkim postawili na produkty
codziennego użytku, na które zawsze będzie popyt. Produkty dobre jakościowo, ale tanie.

54

Dane pobrane z firmowej strony internetowej: www.perfumy.fm dnia 12.05.2012 r.
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FM Group jest najbardziej znana z perfum i wyrobów perfumeryjnych pod własną marką
Federico Mahora (m.in. balsamy, kremy do rąk, wody po goleniu, pianki do golenia, żele pod
prysznic,

perfumy do włosów i inne perfumowane kosmetyki), ponieważ od tych produktów

zaczynano. Z biegiem czasu oferta firmy stawała się coraz szersza. W listopadzie 2008 r.
w asortymencie pojawiły się produkty z chemii gospodarczej – wszystkie środki czystości –
pod marką FM Group FOR HOME, które w 2011 r. zostały wzbogacone także w kosmetyki
do samochodu oraz kosmetyki dla zwierząt. Dystrybutorzy mogą także korzystać z FM
Group MOBILE – od października 2009 r. firma jest wirtualnym operatorem telefonii
komórkowej. Najnowszy segment produktów stanowią kosmetyki kolorowe dla kobiet,
stworzone na bazie składników mineralnych, wzbogaconych ekstraktami oraz olejkami
roślinnymi – FM Group MAKE UP.55
Sukces firmy warunkuje także przyjęta strategia biznesowa – sposób dystrybucji
produktów w systemie MLM. Jak już wspomniano z FM Group współpracuje ponad
500 tysięcy dystrybutorów – jedni kupują produkty z myślą o własnych potrzebach, drudzy
dorabiają

sobie

do

pensji.

Bardzo

duża

grupa dystrybutorów potrafiła skorzystać

z możliwości jakie daje marketing sieciowy i utrzymuje się tylko i wyłącznie ze współpracy
z FM Group, osiągając wysokie wyniki finansowe. 56
FM Group ma swoich partnerów strategicznych. Pierwszym z nich jest Perfand – polska
firma zajmująca się produkcją perfum, wód perfumowanych i wód toaletowych. Perfand
świadczy również usługi w

zakresie konfekcjonowania d produktów perfumeryjnych. Jest

to firma z tradycjami, założona w 1995 r. przez Andrzeja Trawińskiego. Mamy do czynienia
z biznesem rodzinnym, ponieważ jest on ojcem Artura – właściciela FM Group. Perfand
produkuje i przygotowuje perfumy dla całego FM Group World w oparciu o kompozycje
(koncentraty) zapachowe tworzone przez niemiecki Drom Fragrances.57
Właśnie

Drom

Fragrances

jest

kolejnym

partnerem

strategicznym

FM

Group.

To niemiecka firma o zasięgu międzynarodowym, która zajmuje się tworzeniem wysokiej
jakości kompozycji zapachowych. Firma z tradycjami będąca na rynku od 1911 r. Ośrodki
produkcyjne Drom Fragrances znajdują się w Niemczech, Chinach, Brazylii i USA. Firma ta
ma swoje filie w 43 krajach na świecie, m. in. w Australii, Chinach, Szwajcarii, Rosji, USA,
Austrii, Brazylii i we Włoszech. Dla Dromu pracują znani specjaliści z branży perfumeryjnej
55

Dane pobrane ze strony FM Group World: www.fmworld.com z dnia 12.05.2012 r. oraz wiedza własna
autorki pracy.
56
„Biznes z polecenia”, Forbes, 09/2011, s.75
57
www.perfand.pl z dnia 12.05.2012 r. oraz wiedza własna autorki pracy.
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tacy jak: Philippe Romano, Alexandra Monet, Alix Miral, Barbara Wittig, Ikey Smith.
Klientami Drom Fragrances są m. in. Escada, Beiersdorf, L’Oréal czy polski Perfand, który
kupuje koncentraty zapachowe w Dromie i produkuje perfumy dla FM Group.58
Jednym z ważniejszych Partnerów FM Group World jest marka Mercedes-Benz. Od
ponad trzech lat firma motywuje dystrybutorów w Polsce i w Europie mercedesami.
W zależności od

uzyskanych poziomów efektywności w planie marketingowym, co

szczegółowo zostanie omówione w kolejnym podrozdziale, dystrybutorzy mogą jeździć
mercedesami klasy

A,

C,

E,

S.

Dotychczas FM Group

Polska wydała ponad

150 samochodów.59
Polkomtel to kolejny bardzo ważny partner biznesowy firmy. Na jego infrastrukturze
działa telefonia komórkowa FM Group Mobile., która jako jedyna w Polsce świadczy usługi
telekomunikacyjne w oparciu o marketing wielopoziomowy. Usługa abonamentowa jest
dostępna tylko dla polskich dystrybutorów, ale z oferty na kartę mogą korzystać
dystrybutorzy na całym świecie. Mobile dostarczył dystrybutorom dodatkowe narzędzie
pracy oraz jest dla nich dodatkowym źródłem dochodów. Zdaniem Artura Trawińskiego
„rynek MVNO w Polsce wciąż się jeszcze rozwija, a klienci są silnie związani ze swoimi
operatorami, ale w Europie Zachodniej udział MVNO w rynku jest już znacznie wyższy,
nawet kilkunastoprocentowy. W tej chwili spośród wszystkich operatorów działających
w Polsce uplasowaliśmy się w ścisłej czołówce pod względem pozytywnego bilansu
przenoszonych numerów w pierwszym półroczu 2011”.60
FM Group Polska znajduje się obecnie na czwartym, a FM Group World na drugim
miejscu pod względem osiągniętych wyników finansowych wśród firm z sektora MLM
działających na polskim rynku (tab. 1). Przedstawiono firmy działające w Polsce, aby
pokazać jak wysoko wśród wszystkich firm plasuje się FM Group. Należy pamiętać, że firma
ta istnieje od 2004 r., a jest już tak wysoko. Można sądzić, że za kilka lat FM Group będzie
na 1. miejscu.

58

www.drom.com z dnia 12.05.2012 r. oraz wiedza własna autorki pracy.
„Biznes z polecenia”, op.cit., s. 75.
60
Ibidem.
59
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Tab. 1 Wyniki finansowe firm MLM w Polsce. Grupa 1.

Firmy z pełnymi danymi
finansowymi

Przychody

KRS

Przychody

Przychody

2007

2008

2009

(tys. PLN)

(tys. PLN)

(tys. PLN)

Zmiana

Zmiana

przycho

prz ycho

dów

dów

2007/8

2008/9

Oriflame Poland sp. z o. o.

39173

209 407

243 498

272 981

16,3%

12,1%

FM Group World Andrzej Trawiński

268185

92 592

143 078

228 663

54,5%

59,8%

60520

132 165

132 650

133 611

0,4%

0,7%

51 181

51 307

80 607

0,2%

51,1%

S półka Komandytowa
Amway Polska sp. z o. o.
FM Group Polska Artur Trawiński
Akuna Polska sp. z o. o.

75235

88 566

88 281

72 105

-0,3%

-18,3%

Vorwerk Polska sp. z o. o.

3668

43 417

58 743

63 786

35,3%

8,6%

DS A Financial Group S . A.

34993

42 603

44 563

60 601

4,6%

36,0%

Tupperware Polska sp. z o. o.

105399

35 812

44 544

38 587

24,4%

-13,4%

HERBALIFE Polska sp. z o. o.

86101

22 967

28 962

33 617

26,1%

16,1%

Mary Kay Cosmetics Polans sp. z o. o.

149644

18 696

22 415

27 937

19,9%

24,6%

California Fitness Polska sp. z o. o.

186218

22 578

25 072

27 850

11,0%

11,1%

Vision Polska sp. z o. o.

105147

22 686

24 331

26 567

7,3%

9,2%

Novision sp. z o. o.

127408

24 921

27 735

17 386

11,3%

-37,3%

Europe jskie Centrum Odszkodowań sp. z o. o.

225614

10 547

12 270

15 915

16,3%

29,7%

Dr Nona International sp. z o. o.

142744

8 914

10 824

12 118

21,4%

12,0%

HMI Polska sp. z o. o.

18105

12 933

18 100

11 016

40,0%

-39,1%

AMC Alfa Metalcraft Corporation sp. z o. o .

36377

9 095

9 943

9 228

9,3%

-7,2%

Tiens sp. z o. o.

219740

2 522

4 207

4 778

66,8%

13,6%

LR Health&Beauty S ystems sp. z o. o.

203244

2 009

2 887

4 682

43,7%

62,2%

Finclub Poland sp. z o. o.

148333

2 104

2 395

4 022

13,8%

67,9%

Lifestyles Poland sp. z o. o.

161706

1 792

1 808

1 650

0,9%

-8,7%

Źródło: Wyniki finansowe firm MLM w Polsce, Network Magazyn, nr 26(1), 25.02-25.05.2011 r.

W tabelach 2 i 3 znajduje się zestawienie finansowe firm, które nie podały wszystkich
danych do KRS. Wobec tego ich zestawienia są niepełne.
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Tab. 2 Wyniki finansowe firm MLM w Polsce. Grupa 2.
Firmy
z częściowymi danymi

KRS

finansowymi
ACN Communications
Polska sp. z o.o.

Przychody

Przychody

Zmiana

Zmiana

2007

2008

2009

przychodów

przychodów

(tys. PLN)

(tys. PLN)

(tys. PLN)

2007/8

2008/9

4 650

7 843

brak danych

68,7%

12 141

20 443

brak danych

68,4%

1,0%

brak danych

39,4%

brak danych

-17,9%

brak danych

spr.
263228

niedostępne
brak

Flavon Group Polska
sp. z o.o.

Przychody

294633

sprawozdania

spr.

Forever Living Products
Poland sp. z o.o.

109186

21 808

22 035

w KRS
spr.

P. M. INTERNATIONAL

96047

sp. z o.o.

5 043

7 030

niezłożone
w KRS

A.T.W. Products sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej

niezłożone

201627

5 728

4 704

spr.
niedostępne

Źródło: Wyniki finansowe firm MLM w Polsce, Network Magazyn, nr 26(1), 25.02-25.05.2011 r.

Tab. 3 Wyniki finansowe firm MLM w Polsce. Grupa 3.
Główne powody, dla których firma nie została
Firmy bez danych finansowych

KRS

Vemma Polska sp. z o.o.

309386

Trisana Polska sp. z o.o.

214407

ECPP sp. z o.o.

266592

zakwalifikowana do badania
Brak sprawozdania za 2007 i 2008 r.
Sprawozdanie niedostępna za 2007 r. i niezłożone do
KRS za 2008 r.
Sprawozdanie niedostępna za 2007 i 2008 r., a za
2009 r. niezłożone do KRS

K-LINK-POLAND

Osoba fizyczna prowadząca działalnoś ć gospodarczą

Bialik Aldona

(brak obowiązku udostępniania danych finansowych)

COLWAY Spółka Jawna

205763

Earth Power Europe sp. z o.o.

283663

Perfect Harmony Spółka Jawna

292943

Brak sprawozdania za 2007, 2008, 2009 w KRS
Brak sprawozdania za 2007 r., sprawozdanie
niezłożone w KRS za 2008 i 2009 r.
Brak sprawozdania za 2007, 2008, 2009 w KRS

Źródło: Wyniki finansowe firm MLM w Polsce, Network Magazyn, nr 26(1), 25.02-25.05.2011 r.

O pozycji firmy na rynku świadczy też uzyskanie prestiżowego tytułu Gazeli Biznesu
w 2010 r. przez FM Group Polska, FM Group World oraz Perfand, a także znalezienie się
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FM Group World wśród grona laureatów Gazel Biznesu w 2011 r. Gazela Biznesu to firma,
która rozpoczęła działalność przed rokiem 2008 i nieprzerwanie ją prowadzi do dziś. Zwraca
się uwagę na przychody osiągnięte w roku bazowym 2008. Ważne aby w tym czasie
przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale 3 – 100 mln PLN. Firma, której
przyznawane są Gazele Biznesu powinna odnotowywać wzrost przychodów ze sprzedaży
oraz nie odnotowywać strat w latach 2008-2010. Warunkiem otrzymania tego tytułu jest
publikacja wyników finansowych przynajmniej od 2008 r. w Monitorze Polskim, przekazanie
danych

do

Coface

Poland

lub

udostępnienie

ich

przez

wypełnienie

formularza

zgłoszeniowego.61
W 2009 r. Katarzyna i Artur Trawińscy, właściciele marki, założyli Fundację Golden
Tulip, której celem jest organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, humanitarnej
i rozwojowej, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wybudowanie szkoły
podstawowej dla dzieci w Mozambiku to pierwszy sukces fundacji.
2.2. Plan marketingowy i system działania FM Group.
FM

Group,

wielopoziomowego.

jak

już

Założyciele

wcześniej

wspomniano,

działa

firmy wyszli z założenia,

w

systemie

marketingu

że dzięki temu systemowi

dystrybucji produktów firma znacznie szybciej osiągnie dobrą pozycję na rynku niż
w przypadku gdyby dystrybucja odbywała się za pośrednictwem klasycznej sprzedaży.
Tak naprawdę w firmie FM Group można zarabiać na trzy sposoby. Pierwszy (rys. 6):
wystarczy wpisać się do Klubu FM, aby automatycznie mieć dostęp do wszystkich
produktów w cenach hurtowych. Dzięki temu można oszczędzać na stałych wydatkach,
ponieważ firma dysponuje produktami, których potrzebujemy na co dzień. Kupując je
w cenie hurtowej – oszczędzamy, a dodatkowo mamy produkt najwyższej jakości – perfumy
o zawartości koncentratu zapachowego 20-30%, chemia gospodarcza o wysokiej zawartości
ZPC

(związków

powierzchniowo-czynnych,

które

odpowiadają

za

usuwanie

brudu

z czyszczonych powierzchni), kosmetyki make up o wysokiej zawartości minerałów oraz
telefonię komórkową, dzięki której możemy aż do 90% obniżyć swoje aktualne rachunki za
telefon.

61

W Polsce Gazele Biznesu przyznaje „Puls Biznesu”. Podobne zestawienia dynamicznie rozwijających się
firm opracowują także gazety w Danii, Szwecji, Estonii, Rosji, Chorwacji oraz na Litwie i Łotwie.

33

Rys. 6 Kupuj taniej u siebie – pierwsza możliwość współpracy z FM Group

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)
ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_pl-03.2012.pdf pobrano dn. 6.05.2012r.

Mając dostęp do produktów w cenach hurtowych, automatycznie pojawia się druga
możliwość zarabiania pieniędzy – sprzedaż w cenach detalicznych i zarabianie na marży
(rys. 7), która w firmie FM Group wynosi 43% (licząc w cenach netto kiedy prowizję dany
dystrybutor odbiera w rabatach) lub 32% (licząc w cenach brutto). Czyli przykładowo: jeśli
perfum kosztuje w cenie detalicznej 33,80 zł, to w cenie hurtowej jest to 23,64 zł, więc na
sprzedaży jednej sztuki perfum z kolekcji klasycznej można zarobić 10 zł. Dalej w prosty
sposób obliczamy przykładowe zarobki w ciągu jednego roku ze sprzedaży:
1 sztuka perfum – zarabiamy 10 zł
10 sztuk perfum – zarabiamy 100 zł
100 zł/m-c x 12 m-cy = 1200 zł/rok
Jeżeli dystrybutor ma pewne umiejętności handlowe, to bez problemu może dorobić sobie
każdego miesiąca co najmniej 300 zł z samej sprzedaży. W takim przypadku pieniądze
zarobione w ciągu jednego roku wynoszą 3600 zł, bo:
300zł/m-c x 12 m-cy = 3600 zł/rok
Jest wielu dystrybutorów, którzy wpisują się do Klubu FM właśnie dla wyżej
wymienionej kwoty. Oczywistym jest, że należy też posiadać umiejętność gospodarki
własnymi finansami i pieniądze, które dana osoba zarabia z marży należy odkładać w inne
miejsce niż do portfela, aby też nie bieżąco ich nie wydawać. Sprzedaż sama w sobie jest
prosta. Wystarczy z entuzjazmem opowiadać o produktach, których samemu używa się na co
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dzień, a słuchacz sam będzie chciał je wypróbować. Firma również zadbała o to, aby pomóc
każdemu dystrybutorowi w budowaniu własnego biznesu i radzi, aby:62
Nie ograniczać się do rodziny i najbliższych przyjaciół i zastanowić się komu
konsultant

może

zaoferować

produkty,

które

ma.

Wielu

sąsiadów,

współpracowników, znajomych może stać się najlepszymi klientami,
Pamiętać, że to dystrybutor jest reklamą formy i podstawowym źródłem
informacji o produktach, wobec tego należy stale poszerzać swoją wiedzę na ich
temat, aby być ekspertem,
Być otwartym i nie zapominać, że każda napotkana osoba to potencjalny klient.
Rys. 7 Sprzedaż produktów – druga możliwość współpracy z FM Group

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)
ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_pl-03.2012.pdf pobrano dn. 6.05.2012r.

Trzecia możliwość współpracy z firmą FM Group to budowanie własnej sieci
dystrybutorów i zarabianie prowizji naliczanej łącznego od obrotu całej struktury (rys. 8).
Rys. 8 Budowa własnej sieci dystrybutorów – trzecia możliwość współpracy z FM Group

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)
ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_pl-03.2012.pdf pobrano dn. 6.05.2012r.
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Na samym początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czym jest sieć dystrybutorów?
W prostych słowach to zaproszenie kilku znajomych do współpracy z firmą FM Group
i zachęcenie ich, aby sprzedawały produkty i usługi firmy tak samo jak Ty. Działając w ten
sposób zarabiasz nie tylko na marży ze sprzedanych produktów, ale także na różnicach
procentowych między Tobą, a Twoim zespołem. 63 Jak już wcześniej wspomniano, MLM to
nie tylko sprzedaż, ale przede wszystkim aktywne budowanie własnej sieci dystrybutorów,
czyli sponsorowanie.
Ważnym jest umożliwienie członkom danej grupy zbudowania zespołów podobnych do
siebie, na wzór Twojego. Dzięki temu praca, którą wykonuje sponsor i cały zespół, będzie
o wiele bardziej efektywna i bez wątpienia przyniesie olbrzymie przychody. Nie można
zapominać, że nie wszyscy ludzie mają umiejętności sprzedażowe, ale nie można wykluczyć,
że ten, kto nie potrafi polecać produktów, będzie umiał dobrze kierować swoją siecią
dystrybutorów. Taka osoba może okazać się świetnym Sponsorem, więc nigdy z góry nie
można zakładać czy ktoś nadaje się do tego biznesu czy nie.
Kolejną ważną kwestią techniczną jest sposób

budowania sieci. W marketingu

wielopoziomowym nie chodzi o to, aby wpisywać jak najwięcej osób, bo firma nie płaci
prowizji od ilości osób zaproszonych do współpracy, ale od ogólnego obrotu struktury.
W związku z tym sieć należy budować mądrze.
Rys. 9 Przykład niewłaściwego budowania sieci dystrybutorów – „gwiazda”

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)
ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_pl-03.2012.pdf pobrano dn. 6.05.2012r.
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To od sponsora zależy ile osób będzie chciał zaprosić do współpracy. Najlepiej aby były to osoby, z którymi
sponsor jest w stanie współpracować każdego dnia (dlatego ich liczba nie powinna przekroczyć 5 osób, które
będą chciały robić dokładnie to samo: sprzedawać i sponsorować), ponieważ współpracując z większą liczbą
konkretnych osób, nie jesteś w stanie pomagać i spotykać się z każdym. Ta kie budowanie sieci i pamiętanie
o tej podstawowej zasadzie pozwala na osiąganie dużych zysków i utrzymywanie dobrych relacji ze swoim
zespołem.
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Struktura „gwiazdy” (rys. 9) uniemożliwia regularną współpracę z każdą wpisaną osobą.
Budując grupę w ten sposób nigdy nie będziesz dobrym Sponsorem, dlatego, że fizycznie nie
będziesz w

stanie pomagać wszystkim,

których zaprosiłeś do

swojej sieci.

Twoi

dystrybutorzy będą uczyć się od Ciebie i zrobią to samo – ich struktury będą wyglądały
bardzo podobnie do Twojej, co spowoduje chaos w strukturze i po początkowych sukcesach,
klęskę.
Rys. 10 Przykład niewłaściwego budowania sieci dystrybutorów – „linia”

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)
ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_pl-03.2012.pdf pobrano dn. 6.05.2012r.

Budowanie

struktury

w

sposób

liniowy

(rys.

10)

uniemożliwia

wykorzystanie

możliwości, jakie daje praca w systemie MLM – zarabianie na różnicach procentowych,
które zostanie szczegółowo omówione w dalszej części pracy. 64
O prawidłowym budowaniu sieci każdego dystrybutora informuje plan marketingowy
FM Group, z którym każdy dystrybutor powinien szczegółowo zapoznać się na samym
początku współpracy z firmą, bo to właśnie tam znajdują się informacje o tym jak budować
strukturę, aby wykorzystać możliwości jakie daje MLM i zarobić w tym systemie duże
pieniądze.
W pierwszym planie marketingowym mamy następujące poziomy efektywności: 3%, 6%,
9%, 12%, 15%, 18% i 21%. Jak już wcześniej wspomniano, nabywając produkty FM Group
zdobywa się punkty, które kwalifikują dystrybutora na jeden z wymienionych poziomów
(tab. 1). Aby móc otrzymać prowizję z osiągnięcia danego poziomu efektywności należy
64

Właściwe budowanie struktury zwiększa efektywność działań. W momencie wprowadzaniach nowych osób
do sieci Twój sukces zależy od Ciebie i od Twoich dystrybutorów, ponieważ miesięczna prowizja każdorazowo
jest uzależniona od obrotu Twojego i całej struktury, którą budujesz. FM Group wprowadziło plan
marketingowy w oparciu o przelicznik punktowy, gdzie za każdą wydaną 1 PLN przyznaje ok. 0,8 pkt.
W zależności od tego ile punktów zdobędziesz w danym miesiącu, zakwalifikujesz się na jeden z dziewięciu
poziomów efektywności w I planie marketingowym.
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zakupić produkty firmy za 34,42 punkty, co nie jest dużym wymogiem w porównaniu
z innymi firmami, które działają w systemie MLM. Poza tym FM Group dysponuje
produktami codziennego użytku, które kończą się regularnie co miesiąc, więc nikt nie musi
kupować nic na siłę. Trzeba pamiętać, że każdego miesiąca punkty naliczane są na nowo,
więc obroty uzyskane w poszczególnych miesiącach nie są sumowane.

Tab.4 Poziomy efektywności w I planie marketingowym FM Group
KLASYFIKACJA

POZIOM EFEKTYWNOŚCI

PRZEDZIAŁ PUNKTOWY

Magnolia

3%

300 – 1199,99

6%

1200 – 3599,99

9%

3600 – 7199,99

12%

7200 – 11999,99

15%

12000 – 20399,99

18%

20400 – 29999,99

21%

Powyżej 30000

Srebrna Magnolia

Złota Magnolia

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)

Aby dokładnie poznać i zrozumieć sposób, w jaki firma wylicza prowizję dystrybutorom,
warto posłużyć się dwoma przykładami z planu marketingowego. 65
Rys. 11 Prowizja dla struktury na poziomie efektywności 3%

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)
ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_pl-03.2012.pdf pobrano dn. 6.05.2012r.
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Przykłady zostały omówione na podstawie planu marketingowego firmy oraz na bazie doświadczeń autorki
pracy, która jest aktywnym dystrybutorem FM Group; jej aktualny poziom efektywności to 12%.

38

Mamy przykład struktury 3% (rys. 11). Jest pani, która w danym miesiącu zrobiła zakup
za 50 punktów i dodatkowo poleciła produkty FM Group kilku znajomym, którzy chcieli
mieć je taniej, więc wpisali się do firmy. Każdy z nich też kupił dla siebie kilka produktów
z oferty FM Group za 50 punktów. Ponieważ to ta jedna pani wykonała reklamę
i powiedziała, że jest firma, która posiada dobre produkty za odpowiednią cenę, punkty tych
wszystkich osób, którym poleciła produkty również dopisują się do niej. Łącznie więc na jej
koncie znalazło się 300 punktów, a taka ilość kwalifikuje ją na pierwszy poziom
efektywności 3%. W związku z tym firma zapłaci jej prowizję: 3% (poziom efektywności) x
300 punktów = 9 zł.
To nie jest ani dużo, ani mało. Ta pani nic zrobiła nic poza tym, że przy okazji
powiedziała

o

istnieniu

firmy.

Normalnie

bardzo

często

mówimy

innym

ludziom

o promocjach, wyprzedażach w tradycyjnych sklepach. Kiedy dokonają oni zakupu w takim
sklepie, a my pójdziemy do sprzedawcy czy właściciela, że to my wykonaliśmy reklamę
i dzięki nam oni zarobili, to czy w zamian za to ktoś na zapłaci? Nie. A FM Group tak.
Tak jest na każdym poziomie efektywności. Zmienia się prowizja – na każdym poziomie
jest coraz większa. Aby dokładnie poznać system naliczania wypłaty w systemie MLM,
rozpatrzmy przykład struktury 21% (rys. 12).
Rys. 12 Prowizja dla struktury na poziomie efektywności 21%

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)
ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_pl-03.2012.pdf pobrano dn. 6.05.2012r.
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Jeszcze raz mamy panią, która w danym miesiącu kupiła dla siebie produkty FM Group
za 34,42 punkty (wymagana ilość punktów, aby móc odebrać prowizję). Poza tym, że
poleciła kilku innym osobom produkty firmy i te osoby postanowiły przyłączyć się do Klubu
FM, to jeszcze pomagała im rozbudowywać ich własne struktury tak, że w danym miesiącu
cała grupa Bartka zrobiła obrót w wysokości 17000 pkt. i uzyskała poziom efektywności
15%, grupa Pawła: obrót 2800 pkt. – 6%, grupa Krysi: obrót: 9600 pkt. – 12%, grupa Ani:
obrót: 5500 pkt. – 9%, grupa Dominika: obrót: 6200 pkt. – 9% i grupa Basi: obrót: 2000 pkt.,
czyli 6%. Teraz należy przedstawić jak wszystkie te osoby i całe ich struktury zarabiają, aby
już nikt nie miał wątpliwości, że marketing wielopoziomowy nie jest piramidą finansową.
Tab. 5 Sposób naliczania prowizji w przypadku budowania struktury sieciowej.
POSZCZEGÓLNE GRUPY

SPOSÓB OBLICZANIA

WYPŁATA DLA GRUPY

PROWIZJI
Grupa Bartka

17000 pkt. x 15%

2550 zł

Grupa Pawła

2800 pkt. x 6%

168 zł

Grupa Krysi

9600 pkt. x 12%

1152 zł

Grupa Ani

5500 pkt. x 9%

495 zł

Grupa Dominika

6200 pkt. x 9%

558 zł

Grupa Basi

2000 pkt. x 6%

120 zł

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)

Cała wypłata przyznana każdej grupie jest dzielona wśród wszystkich członków danej
struktury adekwatnie do wykonanej pracy w danym miesiącu. Grupa Bartka otrzymuje
2550 zł do podziału. Jest to struktura na poziomie 15%, więc są tu osoby, które piastują
poziomy 3%, 6%, 9%, 12%. Wypłata jest rozdysponowywana od samego dołu, czyli od tych
osób, które mają 3% i należy im się prowizja ok. 10 zł, przez osoby, które są na poziomie
6%, 9% i 12%. Jeżeli Bartek prawidłowo buduje swoją sieć, to z kwoty 2550 zł ma ok
1000 zł dla siebie. Pozostała część jest podzielona wśród członków jego grupy, odpowiednio
do pracy wykonanej w danym miesiącu. To samo dzieje się w strukturach Pawła, Krysi, Ani,
Dominika i Basi – wypłata zawsze jest rozdzielana w ten sam sposób: pracowałeś –
zarabiasz, nie pracowałeś – nie zarabiasz.
Skoro wiemy już jak zarabiają poszczególne grupy w danej sieci, pozostaje jeszcze pani,
która całą tę strukturę zbudowała. Ponieważ to ona wykonała na początku reklamę
i powiedziała o istnieniu firmy i możliwościach jakie daje MLM kilku znajomym, którzy
zaczęli pracować tak samo jak ona, punkty wszystkich poszczególnych grup są przypisywane
40

również do tej pani. W związku z tym na jej koncie pojawiły się łącznie 43134,42 punkty,
a według planu marketingowego 30000 punktów i więcej kwalifikuje na poziom 21%,
dlatego ta pani ten poziom ma. Jak ona zarabia: przede wszystkim jej zakup własny należy
pomnożyć przez osiągnięty poziom efektywności, czyli:
34,42 pkt. x 21% = 7,23 zł
Ale ta pani zarabia także na różnicach procentowych, co szczegółowo wyjaśnia tabela 6.
Tab. 6 Sposób obliczania prowizji dystrybutora, który tworzy własną sieć
PROWIZJA

SPOSÓB OBLICZANIA

WYPŁATA

Prowizja ze struktury Bartka

17000 pkt. x 6% ((obrót całej grupy Bartka x różnica

1020 zł

procentowa (21%-15%))
Prowizja ze struktury Pawła

2800 pkt. x 15% ((obrót całej grupy Pawła x różnica

420 zł

procentowa (21%-6%))
Prowizja ze struktury Krysi

9600 pkt. x 9% ((obrót całej grupy Krysi x różnica

864 zł

procentowa (21%-12%))
Prowizja ze struktury Ani

5500 pkt. x 12% ((obrót całej grupy Ani x różnica

660 zł

procentowa (21%-9%))
Prowizja ze struktury

6200 pkt. x 12% ((obrót całej grupy Dominika x różnica

Dominika

procentowa (21%-9%))

Prowizja ze struktury Basi

2000 pkt. x 15% ((obrót całej grupy Basi x różnica

744 zł

300 zł

procentowa (21%-6%))
Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)

7,23 zł + 1020 zł + 420 zł + 864 zł + 660 zł + 744 zł + 300 zł = 4015,23 zł
Na poziomie 21% można zarobić ok. 4000 zł. Brzmi to znacznie lepiej niż początkowe
9 zł na 3%, aczkolwiek w MLM wysokie zarobki nie przychodzą od razu. Potwierdzają to
przeprowadzone badania ankietowe, gdzie respondenci uznali opóźnioną gratyfikację jako
wadę marketingu wielopoziomowego, ale szczegółowo zostanie to omówione w rozdziale
trzecim.
Jednak 4000 zł to nie jest szczyt możliwości jakie daje MLM. Będąc na poziomie 21%,
każdy dystrybutor dąży do tego, aby osoby, które są pod nim w jego strukturze też osiągały
jak najwyższe poziomy efektywności. W ten sposób zarabiają wszyscy – obroty rosną
i każdy jest z tego faktu zadowolony. Dystrybutor, który ma 21% zarabia na różnicach
procentowych, co wyjaśniono powyżej, jednak odnosząc się do przykładu, skoro grupa
Bartka ma 15%, to znaczy, że wkrótce osiągnie 21% i wtedy nie ma różnic: 21% - 21% = 0.
41

0 pomnożone przez obrót grupy też daje 0. Mogłoby się wydawać, że pomaganie osobom ze
struktury w osiąganiu coraz wyższych poziomów, jest nieopłacalne. Jednak o takich
sytuacjach pomyślała firma i jest to bardzo korzystne dla każdego członka sieci.
Szczegółowo wyjaśnia do drugi plan marketingowy. 66
Kiedy osoba znajdująca się w strukturze bezpośrednio pod danym dystrybutorem osiąga
poziom 21%, a pozostałe odnogi generują łączny obrót co najmniej 20000 punktów, dany
dystrybutor zyskuje miano Perłowej Orchidei.
Rys. 13 Perłowa Orchidea – kryteria kwalifikacji

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)
ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_pl-03.2012.pdf pobrano dn. 6.05.2012r.

Jest też druga możliwość, dzięki której można zostać członkiem elitarnego Klubu
Orchidei. Można pomóc dwóm osobom w dwóch odnogach wejść na 21% i wtedy także
można uzyskać tytuł Perłowej Orchidei (rys. 13). FM Group przeznacza 4% swojego
ogólnoświatowego obrotu do podziału między wszystkie Perłowe Orchidee, dlatego też
w drugim planie marketingowym pieniądze są dużo większe niż w pierwszym.
Sponsor, który doprowadzi trzy osoby do osiągnięcia 21% i będą to osoby znajdujące się
w jego strukturze bezpośrednio pod nim, staje się Amarantową Orchideą (kryteria
kwalifikacji przedstawia rys. 14). Firma przeznacza 1,5% swojego obrotu na całym świecie
do podziału między wszystkie osoby znajdujące się na tym poziomie.
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II Plan Marketingowy nosi miano Klubu Orchidei. To międzynarodowe grono dystrybutorów FM Group,
którzy konsekwentnie pracowali i wyróżnili się jako sponsorzy i sprzedawcy. Dzięki temu uzyskują oni
dodatkowe wynagrodzenie – firma przeznacza 9% swojego ogólnoświatowego obrotu do podziału między
członków Klubu Orchidei. Dodatkowo Orchidee mogą brać udział w spektakularnych wydarzeniac h, takich jak
np. gale urodzinowe firm, wyjazdy zagraniczne, szkolenia, a także mogą pełnić prestiżowe funkcje zasiadając
np. w radzie Liderów. Do Klubu Orchidei należą: Perłowe Orchidee, Amarantowe Orchidee, Złote Orchidee
i Diamentowe Orchidee.
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Rys. 14 Amarantowa Orchidea – kryteria kwalifikacji

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)
ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_pl-03.2012.pdf pobrano dn. 6.05.2012r.

Kolejną grupą osób, którym FM Group przyznaje kolejne 1,5% swojego ogólnego obrotu
są Złote Orchidee. Procent jest ten sam, ale ponieważ Złotych Orchidei jest mniej niż
Amarantów, zarobki na tym poziomie są znacznie wyższe. Aby móc piastować ten poziom
trzeba być sponsorem co najmniej trzech grup w trzech odnogach, które już osiągnęły miano
Perłowej Orchidei (rys. 15)
Kolejnym tytułem przyznawanym członkom Klubu Orchidei jest Diamentowa Orchidea.
Na chwilę obecną jest to najwyższy osiągnięty poziom efektywności przez dystrybutorów
FM Group World, mimo że plan marketingowy uwzględnia jeszcze jeden, do którego dążą
wszystkie obecne Orchidee. Diamentowym Orchideom firma przyznaje również 1,5%
swojego ogólnego obrotu, ale że znów Diamentów jest mniej niż Złot, prowizja jest już na
tym poziomie ogromna. Aby uzyskać ten tytuł należy bezpośrednio pod sobą zasponsorować
pięć osób, które osiągną miano co najmniej Perłowej Orchidei (rys. 16).
Rys. 15 Złota Orchidea – kryteria kwalifikacji

Rys. 16 Diamentowa Orchidea – kryteria kwalifikacji

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)
ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_pl-03.2012.pdf pobrano dn. 6.05.2012r.
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Jak już wspomniano drugi plan marketingowy informuje o jeszcze jednym poziomie
efektywności,

którego

dotąd

Diamentowej

Orchidei uzyska

nie uzyskał jeszcze żaden dystrybutor. Miano Czarnej
dystrybutor,

który zasponsoruje co

najmniej dziesięć

Diamentowych Orchidei w dziesięciu różnych odnogach i każda odnoga będzie generowała
miesięczny obrót na poziomie minimum 1000000 pkt. (rys. 17). FM Group oferuje Czarnemu
Diamentowi wynagrodzenie na poziomie 0,5% ogólnego obrotu firmy na świecie. Są na
świecie liderzy, którym już niewiele brakuje do osiągnięcia tego poziomu i kiedy taka osoba
osiągnie ten cel, najprawdopodobniej powstanie kolejny poziom w Klubie Orchidei po to,
aby zmobilizować te osoby do dalszej pracy. 67
Rys. 17 Czarna Diamentowa Orchidea – kryteria kwalifikacji

Źródło: Plan marketingowy FM Group (03.2012)
ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_pl-03.2012.pdf pobrano dn. 6.05.2012r.

Nie bez powodu w pierwszym rozdziale wspomniano, że MLM to odwrócona piramida.
Kolejnym dowodem na to, że marketing wielopoziomowy nie jest piramidą finansową jest
fakt, że osoba będąca w strukturze pod swoim sponsorem w firmie FM Group może zarabiać
dużo więcej niż on sam. O ile w pierwszym planie marketingowym wszystkie punkty idą
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Chodzi o to, aby żaden z największych liderów FM Group na świecie nie spoczął na laurach, tylko dalej
wyznaczał sobie cel, który będzie konkretnie realizował. Gdyby dystrybutorzy z Klubu Orchidei osiągali
poszczególne poziomy i stwierdzali, że „już im wystarczy” to ich śladem mogłyby pójść osoby znajdujące się na
poziomie 21%, dalej te na 15% mogłyby wyjść z założenia, że dodatkowy 1000 zł miesięcznie ich
satysfakcjonuje, kolejno osoba na 9% mogłaby powiedzieć, że jest zadowolona z dodatkowych 300 zł
miesięcznie, bo wystarcza to na jej własne wydatki, to wtedy osoby na 6% i na 3% zastanawiałyby się po co w
ogóle to robić. Kiedy przykład idzie z samej góry, wszyscy pracują wydajniej i efektywniej, co ostatecznie
przynosi korzyści całej strukturze.
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w górę wzdłuż linii sponsorskiej, to w drugim planie marketingowym sponsor może zostać
na poziomie Perłowej Orchidei, a wpisany przez niego dystrybutor może w tym czasie
zyskać miano nawet Diamentowej Orchidei. Co za tym idzie, mimo tego, że jest wpisany
w strukturę pod swojego sponsora, będzie zarabiał dużo więcej niż on.
Dodatkową zaletą członkostwa w elitarnym Klubie Orchidei jest kumulacja prowizji za
każdy poziom w drugim planie marketingowym. Przykładowo, osoba będąca Czarną
Diamentową Orchideą otrzymuje od firmy prowizję, która jest sumą wszystkich poziomów:
Perłowej, Amarantowej, Złotej, Diamentowej i obecnego poziomu Czarnej Diamentowej
Orchidei.
FM Group pozwala także na posiadanie dodatkowych numerów dystrybutorskich
osobom, które osiągnęły poziom 21% (Złota Magnolia) oraz wszystkim Orchideom. Osoby
te mogą dalej działać na dodatkowych, które mogą umieścić w dowolnym miejscu w swojej
strukturze,

we

własnym imieniu

i na

własny

rachunek.

Jeden

dodatkowy numer

dystrybutorski przysługuje Złotej Magnolii, Perłowej i Amarantowej Orchidei. Z kolei Złota
Orchidea może uzyskać dodatkowe 2 numery, a Diament – aż pięć.
Skoro omówiono plan marketingowy, to należy przyjrzeć się członkostwu w firmie FM
Group.68 Aby przyłączyć się do Klubu FM wystarczy zrobić jedną rzecz – zapisać się. Firma
przygotowała umowę dystrybutorską (wniosek o przyjęcie do Klubu FM Group), którą
zawsze ma przy sobie sponsor chcący zaprosić do współpracy nowe osoby oraz taka umowa
również jest dostępna w wersji elektronicznej na firmowej stronie internetowej. Wystarczy
podać swoje dane osobowe, numer sponsora (jako osoby, które rekomendującej) i przesłać
zeskanowany wniosek do Działu Zamówień, aby otrzymać hasło do strony internetowej
i móc od razu zalogować się na własne konto. Na każdym wniosku jest inny numer
(tzw. numer dystrybutorski), który staje się loginem nowej osoby. W ten sposób każda osoba,
która decyduje się na wstąpienie automatycznie ma dostęp do wszystkich produktów
w cenach hurtowych i może je sprzedawać po cenie detalicznej i zarabiać na marży. Jest to
tzw. status odbiorcy – nowy dystrybutor wpisuje się do Klubu, kosztuje to 0 zł, czyli nic nie
traci, może tylko zyskać. Dystrybutor, będąc odbiorcą, ma prawo do: nabywania wszystkich
produktów taniej, sprzedaży w cenie detalicznej w sposób, którego nie zabrania regulamin69 ,
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Wszystkie zasady dotyczące członkostwa w działania w Klubie FM są szczegółowo opisane w regulaminie,
który znajduje się przy każdej umowie dystrybutorskiej oraz dostępny jest także na stronie internetowej firmy
www.perfumy.fm. Wszystkie informacje dotyczące członkostwa przedstawione w tej pracy są przedstawiane
na podstawie regulaminu firmy i na bazie własnego doświadczenia przy współpracy z FM Group.
69
Regulamin zabrania sprzedaży produktów FM Group przez Internet na portalach typu Allegro oraz
w tradycyjnych sklepach
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udziału we wszystkich promocjach jakie się pojawiają, pobierania prowizji od firmy jeśli
spełni kryteria kwalifikujące go na odpowiedni poziom efektywności. Odbiorca nie może
natomiast robić jednej rzeczy – nie może budować swojej własnej sieci dystrybutorów.
Jest też druga możliwość członkostwa w Klubie FM Group – tzw. członkostwo na
pełnych prawach klubowicza, gdzie dodatkowo, poza wszystkimi prawami, które posiada
dystrybutor będący na statusie odbiorcy, można zająć się budowaniem swojej struktury. Aby
uzyskać pełne prawa członka wystarczy jednorazowo kupić sobie starter – próbnik
z zapachami FM Group – duży, w którym znajduje się 150 próbek zapachów (wszystkie,
które posiada w swojej ofercie firma) za 136 zł lub mały, w którym jest 20 próbek
najbardziej popularnych zapachów z kolekcji klasycznej za 30 zł. 70 W starterze znajduje się
numer, którego wymaga firma przy nadaniu pełnych praw członka Klubu FM i nic poza tym.
W każdej chwili można przejść ze statusu odbiorcy na status pełnoprawnego klubowicza i to
nic nie kosztuje. Posiadanie pełnych praw też nie obliguje do budowania własnej sieci
dystrybutorów.
FM Group wymaga, aby każdy dystrybutor kupił przynajmniej jeden produkt z oferty
firmy w ciągu całego roku. Jeżeli dany dystrybutor przez dwanaście miesięcy nie zaopatrzy
się w nic, firma usuwa jego dane z bazy bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W każdej
chwili można też złożyć wypowiedzenie z Klubu FM i wtedy firma też usuwa dane danej
osoby, aby nie zabierały miejsca w bazie.
Podsumowując, FM Group ma doskonale stworzony plan marketingowy. Prosty,
przejrzysty i zrozumiały dla każdego dystrybutora. Ogromną zaletą jest fakt, że firma nie
wymaga dużego wkładu finansowego kiedy nowa osoba decyduje się na współpracę z firmą,
ponieważ jest to 0 zł, 30 zł lub 136 zł jednorazowo (starter), które zwraca się już przy
złożeniu pierwszego zamówienia i od tej chwili dystrybutor tylko na nim zarabia. Więc ten
początkowy, niewielki wydatek to nie koszt, ale inwestycja w przyszłość.
2.3. FM Group World – działalność na rynkach zagranicznych
Wspomniano już, że FM Group World znajduje się obecnie na sześciu kontynentach,
w ponad sześćdziesięciu krajach. Ekspansja zagraniczna firmy zaczęła się bardzo szybko,
70

Z każdym starterem niezależnie od tego czy jest on mały, czy duży dystrybutor dostaje komplet katalogów,
płytę DVD z filmem korporacyjnym i planem marketingowym, przewodnik po zapachach ekskluzywnych. Jeśli
dana próbka się skończy to nowa kosztuje 1 PLN. Jeśli pojawiają się nowe zapachy, to próbka kosztuje 0,50
PLN. Katalogi zmieniają się raz na kwartał. Kiedy pojawiają się nowe, to każdy dystrybutor otrzymuje
bezpłatnie cały komplet.

46

ponieważ już kilka miesięcy po powstaniu dystrybutorzy zaczęli budować swoje struktury
poza Polską. Początkowo tylko w krajach sąsiedzkich takich jak Niemcy, Czechy, Słowacja.
W styczniu 2007 r. liczba krajów, w których istniały struktury FM Group, była tak duża, że
Trawińscy postanowili otworzyć spółkę FM Group World, która odpowiada za obsługę
rynków zagranicznych.71 Był to strzał w dziesiątkę. FM Group na świecie działa w oparciu
o umowy franczyzowe, a ten model biznesu był zagranicą dobrze znany.
Poza Polską największe obroty generują Włochy i Grecja. Bardzo dobre wyniki firma
osiąga w krajach Beneluxu. W Belgii i w Holandii FM Group pojawiło się w 2007 r. jako
nieznany gracz w branży MLM. Obecnie sukces w tych krajach zawdzięcza się głównie
dobrym produktom oferowanym w bardzo konkurencyjnych cenach. FM Group Benelux
przyznaje,

że każdego dnia szuka coraz lepszych rozwiązań, aby wyjść naprzeciw

oczekiwaniom dystrybutorów. W 2012 r. usprawniono funkcjonowanie firmy pod względem
logistyki.72
Marka FM Group rozwija się także na rynku południowoamerykańskim. Na chwilę
obecną w Brazylii i Argentynie dostępne są jedynie wyroby perfumeryjne. Aczkolwiek
według Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas 80% całkowitej sprzedaży na
rynku sprzedaży bezpośredniej stanowią produkty perfumeryjne i kosmetyki. Jest o co
walczyć, dlatego firma planuje wprowadzenie kosmetyków FM Group Make Up na rynek
południowoamerykański.73

Firma stoi przed ogromną szansą dołączenia do czołówki

lokalnych firm z branży MLM. Jest doskonale do tego przygotowana. Ma rewelacyjny
produkt i bardzo dobrze przygotowany plan marketingowy, dlatego nie ma wątpliwości, że
firma będzie prężnie rozwijać się w Ameryce Południowej.
FM Group bardzo szybko rozwija się na Filipinach, gdzie oferta produktowa jest
delikatnie zmodyfikowana i dostosowana do lokalnego rynku. Firma aktywnie działa
i rozwija się w Indiach, Tajlandii oraz w Indonezji, choć wycofała się z Japonii. Firma
postanowiła wybudować fabrykę w Malezji, aby jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał
drzemiący w Azji i osiągnąć jeszcze większy sukces w skali międzynarodowej.
Choć firma działa na całym świecie i dostosowuje produkty do lokalnych rynków, to
niezmienne zawsze pozostają: plan marketingowy, minimalna wartość punktowa zakupu
własnego niezbędna do odebrania prowizji (34,42 pkt.) oraz możliwość przyznawania

71

„Biznes z polecenia”, op.cit., s .76.
Ibidem.
73
Ibidem.
72
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dodatkowych numerów dystrybutorskich. Jednak jest też kilka istotnych różnic, na które
trzeba zwrócić uwagę, budując strukturę poza Polską.
W zależności od oddziału mogą ulec zmianie następujące kwestie:
Oferta zapachów
Oferta produktów for homme i make up
Ceny produktów, także starterów
Wartości punktowe produktów
Programy motywacyjne i promocje (wyłączając te organizowane bezpośrednio
przez FM Group na całym świecie)
Sposób wypłacania prowizji
Wysokość rabatów
Zakupy przez sklep internetowy
Rejestracja on-line
Hasło dostępu do strony www danego oddziału
Godziny otwarcia oddziału
Tab. 7 Zasady współpracy z oddziałami FM Group

KRAJ (waluta)

Argentyna
(peso)

Armenia
(dram)

Koszty
przesyłki

40-64 ARS

1000 AMD

Darmowa
przesyłka od
(liczba
punktów,
perfum,
wartość
zamówienia)

Kryterium wypłaty
prowizji

Dokumenty/Dane
wymagane przy
rejestracji

Rabaty

do 300 km – 420
20 próbek – 67,5
pkt.;
ARS;
ponad 300 km –
76 próbek – 220 ARS
500 pkt.

Umowa
Dystrybutorska;
działalność gosp.

przy rejestracji on
line wymagana jest
dodatkowo
kopia dokumentu
tożsamości użytego
przy
rejestracji; przy
rejestracji w
oddziale - tylko
oryginał umowy

rabat do 95%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

20 próbek – 8 000
AMD;
150 próbek - 29 000
AMD

Umowa
Dystrybutorska;
prowizje
wypłacane
dystrybutorom
powyżej
poziomu
efektywności 9%
(do 9% tylko
w rabacie)

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

20 000 AMD

Rodzaj i cena
startera
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20 próbek – 39,95
AUD;
100 próbek Umowa
99 AUD; 200 próbek Dystrybutorska i
(w
austr.
tym starsze zapachy) numer podatkowy
165 AUD;

Umowa
Dystrybutorska lub rabat do 100%
rejestracja on line i
wartości
australijski numer
zamówienia,
podatkowy
kumulacja do 6
(oryginał umowy
miesięcy
nie jest wymagany)

Minimalna kwota
wypłacania
prowizji
dla Dystrybutorów
wynosi
miesięcznie
50 EUR.

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja do
końca roku
kalendarzowego

Umowa
Dystrybutorska;
prowizje
wypłacane od 30
EUR

rejestracja on line,
po zalogowaniu
przez
sponsora;
przy rejestracji on
line trzeba podać
numer
dokumentu
tozsamości
i NIP belgijski

rabat do 90%
wartości
zamówienia,
kumulacja
bez ograniczeń

umowa na
świadczenie usług
informacyjnych
(Indywidulany
Przedsiębiorca)

rejestracja on line
tylko z opcją
wykupu startera;
Umowa
Dystrybutorska,
numer dokumentu
tożsamości, kod
pocztowy

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

Brazylia (real
brazylijski)

Stan Sao Paulo:
240
pkt. – FM
GROUP
pokrywa 50%,
np. 10 butelek
450 pkt.
perfum
– przesyłka
klasycznych
darmowa;
40 próbek - 65 BRL
Economy 16inne stany: 840 100 próbek - 125 BRL
35 BRL
pkt.
Express 18– Oddział
110 BRL
pokrywa
30 BRL, 1680
pkt. –
przesyłka
darmowa

Umowa
Dystrybutorska,
osoba
fizyczna – RPA
(rachunek);
działalność
gospodarcza faktura

kopie: dowodu
osobistego (RG),
CPF
(odpowiednik NIP)
i potwierdzenie
adresu
zamieszkania – np.
rachunek
telefoniczny, za
prąd (wystawione
na osobę, która się
rejestruje);
dostępna
rejestracja on line

rabat do 90%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

Bułgaria (lew)

6-9 BGN

20 próbek - 20 BGN;
100 próbek - 50
BGN;
161 próbki - 84 BGN

Umowa
Dystrybutorska

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

rabat do 90%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

Chorwacja
(kuna)

33,58-59,48
HRK

30 szt. perfumw
137 próbek - 308,25
cenie
HRK
regularnej

Umowa
Dystrybutorska

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

Australia
(dolar
australijski)

4,95-12 AUD

300 pkt.

Austra (euro)

4-8,5 EUR

243 pkt
(płatność za
zamówienie z
góry);
351 pkt
(płatność za
zamówienie
przy odbiorze)

Belgia (euro)

5-15 EUR; jeśli
paczka waży
więcej
niż 12 kg - 5
EUR
(przedpłata)
lub 15
EUR (za
pobraniem)

Białoruś (rubel
białoruski)

każda
pojedyńcza
sztuka
produktu to
4000 BYR

150 próbki - 50 EUR

480 pkt.
(przedpłata)
900 pkt. (za
pobraniem)

150 próbek – 51 EUR

192 pkt

20 próbek - 81 000
BYR
100 próbek - 203
000 BYR
150 próbek - 289
000 BYR

200 pkt.
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Cypr (euro)

Należy dostarczyć
oryginał Umowy
oryginal deklaracji Dystrybutorskiej,
dotyczacej zasad
oryginal
wyplaty prowizji.
deklaracji
Do 15 600 euro
dotyczacej zasad
rocznie - prowizja
wyplaty prowizji,
wypłacana osobom kopie dokumentu z
150 próbek - 50 EUR
fizycznym,
danymi osobistymi
powyżej 15 600 eur
(np.
trzeba się
dowod osobisty,
zarejestrować w
paszport);
urzędzie i
dostępna
odprowadzić
rejestracja
VAT
on line

rabat do 90%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

3,9 EUR

586 pkt.

Czarnogóra
(euro)

2-10 EUR

30 szt. perfumw
cenie
regularnej

137 próbek - 42,5
EUR

Umowa
Dystrybutorska

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

Czechy
(korona)

100 CZK

200 pkt.

150 próbek - 1100
CZK

Umowa
Dystrybutorska

Umowa
Dystrybutorska i
kopia dowodu
tożsamości

rabat do 90%
wartości
zamówienia

rabat do 50%
20 próbek - 12,90
Umowa
wartości
oryginał Umowy
EUR
Dystrybutorska;
zamówienia,
Dystrybutorskiej;
350 pkt.
100 próbek - 29,90 działalność gosp. ,
kumulacja bez
dostępna
EUR
Prowizja wypłacana
ograniczeńrabat
rejestracja on line
160 próbek - 51 EUR
od 64 EUR
do 90% wartości
zamówienia
oryginał Umowy
Dystrybutorskiej
z wpisanym numer
i kodem startera
Umowa
oraz numerem
20 próbek - 500 PHP
Dystrybutorska i
jakiegokolwiek
rabat do 90%,
25 próbek - 800 PHP
Filipiny (peso) 100-150 PHP
5000 PHP
numer
dokumentu
kumulacja bez
100 próbek - 2000
identyfikacji
tożsamości, nie
ograniczeń
PHP”
podatkowej (TIN)
jest konieczne
wysyłanie kopii
dok. Tożsamości;
dostępna
rejestracja on line
oryginał Umowy
Dystrybutorskiej,
kopie:
10 EUR na
600 pkt. na
dokumentu
terenie Francji
terenie
Umowa
tożsamości
obszary
Francji obszary
Dystrybutorska;
rabaty oraz
i carte vitale (karta
Francja (euro)
DOM-TOM
DOM-TOM - nie 150 próbek - 53 EUR
wypłata
kumulacja ubezpieczenia
koszty
ma
prowizji - zależy od
zależy od statusu
zdrowotnego)
wysyłki zależą opcji darmowej
statusu
lub ubezpieczenia
od wagi
wysyłki
społecznego;
dostępna
rejestracja on line
0-204,99 pkt 4,28 EUR
Estonia (euro) 205-349,99
pkt 2,88 EUR
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Grecja (euro)

Gruzja (lari)

3,18 EUR

5 GEL

-

Należy dostarczyć
oryginał Umowy
oryginal deklaracji Dystrybutorskiej,
dotyczacej zasad
oryginał
wyplaty prowizji.
deklaracji
Do 3200 euro
dotyczacej zasad
rocznie - prowizja
wyplaty prowizji,
wypłacana osobom kopie dokumentu z
150 próbek - 50 EUR
fizycznym,
danymi osobistymi
powyżej 3200 EUR
(np.
trzeba się
dowod osobisty,
zarejestrować w
paszport);
urzędzie i
dostępna
odprowadzić
rejestracja
VAT
on line

rabat do 90%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

od 400 pkt.

Umowa
Dystrybutorska;
prowizje
wypłacane
Dystrybutorom
powyżej
poziomu
efektywności 9%
(do 9%
tylko w rabacie)

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

20 próbek – 39 GEL;
150 próbek – 140
GEL

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

HISZPANIA
(euro)

8 EUR 350 pkt. Półwysep
Półwysep
Iberyjski, Gran Iberyjski, Gran
Canaria,
Canaria,
Umowa
Teneryfa,
Teneryfa,
oryginał Umowy
Dystrybutorska,
Lanzarote,
Lanzarote,
Dystrybutorskiej,
20 próbek - 10 EUR;
działalność
Fuerteventura, Fuerteventura,
kopia dowodu
100 próbek - 27 EUR;
gospodarcza
La
La
tożsamości;
150 próbek - 50 EUR (Autónomo) albo
Palma
Palma
dostępna
wypełniony model
15 EUR 585 pkt. rejestracja on line
037 (IAE)
Baleary
Baleary
20 EUR – El
879 pkt. – El
Hierro, La
Hierro, La
Gomera
Gomera

rabat do 90%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

HOLANDIA
(euro)

5-15 EUR;
jeśli paczka
waży
więcej niż 12
kg
- 5 EUR
(przedpłata)
lub 15 EUR (za
pobraniem)

Umowa
Dystrybutorska;
prowizje
wypłacane od 30
EUR

rejestracja on line
po zalogowaniu
przez
sponsora;
przy rejesracji on
line trzeba podać
numer
dokumentu
tozsamości i NIP
holenderski

rabat do 90%
wartości
zamówienia,
kumulacja
bez ograniczeń

Umowa
Dystrybutorska;

kopia dowodu
tożsamości, oryginał
Umowy
Dystr.; jest opcja
sms’owa - sponsor
sms’em
wysyła dane
nowego
dystrybutora.Kiedy
wpłynie
płatnośc za starter,
dystrybutor jest
wpisywany
do systemu i wtedy
Oddział wysyła
oryginalną
umowę do
dystrybutora, do
podpisu, rezydencja
w Indonezji

rabat do 90%
wartości
zamówienia,
kumulacja
do końca roku
kalendarzowego

INDONEZJA
(rupia
indonezyjska

480 pkt.
(przedpłata)
750 pkt. (za
pobraniem)

150 próbek – 51 EUR

kalkulowane
indywidualnie,
w zależności od
liczby
30 próbek - 240 000
5 000 - 45 000
punktów i
IDR
IDR
zakupionych
100 próbek - 540
perfum, cenie
000 IDR
całkowitej
oraz miejsca
wysyłki
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IRLANDIA
(funt)
obsługiwana
przez
Wlk. Brytanię

3-5 GBP

ISLANDIA
(korona
islandzka)

1500 ISK

KAMERUN
(frank
Centralnej
Afryki)

Do ustalenia
z Odziałem
indywidualnie

KANADA
(dolar
kanadyjski)

KARAIBY
(dolar)

KAZACHSTAN
(tenge)

8,99 CAD - na
terenie
prowincji
Ontario; 15,99
CAD - poza
prowincją
Ontario

580 pkt.

500pkt.

700 pkt.
(dotyczy
wszystkich
prowincji)

Do ustalenia w zależności od
z Oddziałem
kraju/
indywidualnie
wyspy

od 500 KZT

od 350 pkt.

20 próbek - 9,5 GBP;
100 próbek - 24,5
GBP;
150 próbek - 42,5
GBP

rejestracja on line
(należy
dostarczyć również
oryginał Umowy
Dystrybutorskiej)

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

rabat do 90%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

20 próbek - 10 000
XAF
150 próbek - 47 500
XAF

fotokopia dowodu
tożsamości

rabat do 100%
wartości
zamówienia

Umowa
Dystrybutorska;
160 próbek – 87 CAD
prowizje
wypłacane od 100
CAD

Umowa
Dystrybutorska
oraz kopia
dokumentu
tożsamości ze
zdjęciem (prawo
jazdy, paszport,
dokument prawa
stałego pobytu);
dostępna
rejestracja on line

rabat do 100%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

rabat do 100%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

Umowa
Dystrybutorska,
numer PESEL,
numer
dokumentu
tożsamości;
dostępna
rejestracja
online

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

IC - dowód
osobisty

do 100%
wartości
zamówienia

150 próbek - 9800
ISK

150 próbek - 100
USD

20 próbek - 4000
KZT;
150 próbek- 12000
KZT

Umowa
Dystrybutorska

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

Umowa
Dystrybutorska,
prowizje
wypłacane od 50
USD
(poniżej 50 USD tylko rabat)
Umowa
Dystrybutorska,
prowizje
wypłacane
dystrybutorom
powyżej
poziomu
efektywności 15%
(do 15%
tylko w rabacie)

LITWA
(lit)

9-15 LTL

249,59 pkt.

20 próbek - 35 LTL;
150 próbek - 160 LTL

Umowa
Dystrybutorska;
działalność
gosp.

MALEZJA
(RM)

w zależności
od wagi; na
terenie
Półwyspu
Malajskiego:
1kg10kg ->11,00RM
- 27,60RM do
Sabah i
Sarawak:
1kg-10kg
-->13,80RM 125,40RM

450 punktów na
terenie
Półwyspu
Malajskiego ,
1200
punktów do
Sabah
i Sarawak

100 probek - RM
199,
20 probek - RM 55,

minimalny
miesięczny zakup
na
34,42 pkt
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10 szt. perfumw
cenie
regularnej

100 próbek - 250
MAD;
150 próbki - 450
MAD

Umowa
Dystrybutorska

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej,
kopia
dowodu
tożsamości

20 próbek - 20 000
TGG
100 próbek - 60 000
TGG
150 próbek - 90 000
TGG

brak

dowód osobisty
lub paszport

brak

kopia dowodu
tożsamości, orginał
Umowy
Dystrybutorskiej;
dostępna
rejestracja on line

rabat do 90%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

MAROKO
(dirham)

45 MAD

MONGOLIA
(tugrik)

do 299 pkt terytorium
Ułan Bator
- 10 000TGG,
poza
Ułan Bator ok.
15 000TGG
300 - 499 pkt 50%
kosztów
przesyłki

500 pkt.

NIEMCY
(euro)

3,90 EUR
(zwykła)
10,80 EUR (za
pobraniem)

100 Euro przy
wplacie
na konto, 200
EUR (za
pobraniem)

20 próbek - 15 EUR;
150 próbek - 51 EUR

Umowa
Dystrybutorska;
działalność
gosp.

-

160 próbek - 14000
NGN;
20 próbek - 2500
NGN

Umowa
Dystrybutorska,
prowizja
wypłacana od 1000
NGN

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

rabat do 100%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

od 183,6 pkt.

20 próbek – 30,25
PLN
150 próbek – 136,11
PLN

Umowa
Dystrybutorska;
umowa-zlecenie,
działalność
gospodarcza

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej,
numer PESEL/
karta stałego
pobytu; dostępna
rejestracja online

rabat do 90%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

20 próbek - 10 EUR;
100 próbek - 27 EUR;
150 próbek - 50 EUR

Umowa
Dystrybutorska,
działalność
gospodarcza

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej,
kopia dowodu
tożsamości,
dostępna
rejestracja on line

rabat do 90%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

Umowa
30 000 RUB
20 próbek - 450 RUB; Dystrybutorska;
Umowa
(Oddział
100 próbek - 1 350
Indywidualny
Dystrybutorska,
pokrywa koszty
RUB;
Przedsiębiorca
numer dokumentu
do
150 próbek - 2 000
=
tożsamości
1500 RUB)
RUB
Индивидуальный
предприниматель

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja
do 3 miesięcy

NIGERIA
(naira)

od 1 500 NGN

POLSKA
(złoty)

do 110,16 pkt
–
18 PLN
110,17 –
183,59
pkt– 7 PLN

PORTUGALIA
(euro)

ROSJA
(rubel)

8 EUR

od 100
do 2000 RUB

350 pkt.

RUMUNIA
(lej)

8-16 RON

400 pkt.

20 próbek – 47,30
RON;
100 próbek – 125
RON;
160 próbek – 188
RON

SŁOWACJA
(euro)

5 EUR

200 pkt.

150 próbek - 45 EUR

Umowa
Dystrybutorska

Umowa
Dystrybutorska i
kopia dowodu
tożsamości

rabat do 50%
wartości
zamówienia

SŁOWENIA
(euro)

3,90 – 5,20
EUR

od 100 EUR

44 próbki – 20 EUR;
120 próbek – 42 EUR

Umowa
Dystrybutorska

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

Umowa
oryginał Umowy
Dystrybutorska;
Dystrybutorskiej;
działalność
dostępna
gospodarcza; osoba
rejestracja on line
prawna

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń
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STANY
ZJEDNOCZONE 5,95-9,95 USD
(dolar)

SZWAJCARIA
(frank)

9-13 CHF

SZWECJA
(korona)

150 SEK na
terenie
Szwecji,
wysyłki
zagraniczne:
wycena
indywidualna

TAJLANDIA
(bat)

TURCJA
(lira turecka)

UKRAINA
(hrywna)

WĘGRY
(forint)

WIELKA
BRYTANIA
(funt)

240 pkt.

Umowa
Dystrybutorska,
wystarczy
numer
rejestracja on line,
150 próbek - 59 USD podatkowy (SS, TIN umowa może być
+ VAT
lub EIN); prowizje
przesłana też
w zależności od
wypłacane od 100
emailem lub
stanu
USD, raz do roku
faksem (oryginał
(w styczniu)
umowy nie jest
wypłacane prowizje
wymagany)
poniżej 100 USD

od 190 CHF

20 próbek - 20 CHF;
100 próbek - 47 CHF;
160 próbki - 86 CHF

Umowa
Dystrybutorska;
prowizje
wypłacane od 80
CHF

500 pkt.

160 próbek (+próbki
balsamów+ekotorba)
499 SEK

Umowa
Dystrybutorska,
działalność
gospodarcza

rabat do 100%
wartości
zamówienia,
kumulacja do
grudnia

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej, rabat do 100%
kopia
wartości
dowodu
zamówienia,
tożsamości;
kumulacja bez
dostępna
ograniczeń
rejestracja on line
oryginał Umowy
Dystrybutorskiej,
obowiązkowo
do 50% wartości
kopia „id-kort”
zamówienia,
albo
kumulacja
„personnummerdo końca roku
bevis”; dostępna kalendarzowego
rejestracja
on line

20 próbek – 900 THB
72 próbki – 1 950
THB

Umowa
Dystrybutorska,
rezydencja w
Tajlandii

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej,
kopia
dowodu
toższamości, 1 szt.zdjęcie twarzy w
kolorze, kopia 1-ej
strony book bank
(zawiera
dane osobowe
posiadacza konta
wraz z jego
numerem konta)

8 TL

przesyłka
darmowa
powyżej 200
pkt.

20 próbek - 35 TL
100 próbek - 99 TL

Umowa
Dystrybutorska,
prowizje
wypłacane od 100
TL

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

rabat do 50%
wartości
zamówienia

30 UAH

300 pkt. dostawa
do domu; 150
pkt. dostawa na
magazyn
firmy kurierskiej

20 probek - 135
UAH;
100 probek - 365
UAH;
150 probek - 565
UAH;

działalność
gospodarcza

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej;
dostępna
rejestracja on line

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja do
grudnia

od 250 pkt.

20 próbek - 2500
HUF
Full Starter - 150
próbek
– 12 000 HUF
Classic Starter - 100
classic
próbek – 8 200 HUF
Insert for Starter - 50
próbek
luxury- 3 800 HUF

Umowa
Dystrybutorska;
działalność
gospodarcza,
umowa-zlecenie

oryginał Umowy
Dystrybutorskiej

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

580 pkt.

20 próbek - 9,5 GBP;
100 próbek - 24,5
GBP;
150 próbek - 42,5
GBP

Umowa
Dystrybutorska

rejestracja on line
(należy dostarczyć
również
oryginał Umowy
Dystrybutorskiej)

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja bez
ograniczeń

każda
przesyłka
wyceniana
indywidualnie

400 pkt.

1250 HUF

3-5 GBP

rabat do 50%
wartości
zamówienia,
kumulacja
do 6 miesięcy
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WŁOCHY
(euro)

12 EUR (za
pobraniem)
na terenie
całych Włoch
6 EUR
(przedpłata,
sklep on-line)

120 EUR

20 próbek- 12 EUR
100 próbek- 27 EUR
160 próbek- 50 EUR

Umowa
Dystrybutorska
obowiązująca na
terenie
Włoch wraz z
załączoną
kserokopią
włoskiego
dowodu os. i
codice fiscale;
Minimalna kwota
obywatele państw
wypłacania prowizji
UE: oprócz umowy,
dla Dystrybutorów
kserokopia
wynosi miesięcznie
paszportu oraz
50 EUR.
certyfikatu
rezydencji we
Włoszech;
obywatele
państw spoza UE:
kserokopia
paszportu oraz
zezwolenia na
pobyt we
Włoszech.

brak rabatów

Źródło: Poradnik dla dystrybutorów i liderów FM Group działających na rynkach zagranicznych, marzec 2012.

Mimo, że zasady współpracy z firmą różnią się od siebie, to idea FM Group World
jest wszędzie taka sama. Dystrybucja produktów codziennego użytku z branży FMCG za
pośrednictwem marketingu sieciowego to nie tylko olbrzymie przychody firmy, ale także
ogromna szansa dla ludzi, którzy budują swoje struktury zarówno w kraju jak i poza jego
granicami. Dlaczego? Bo kiedy dystrybutor w Polsce śpi, w Stanach Zjednoczonych w tym
samym czasie rozwija się jego struktura.
Jak

już wcześniej

wspomniano,

poszczególnych rynków nie tylko

pod

FM

Group

dostosowuje

względem produktów,

swoją

ofertę do

ale także uwzględnia

zmienność rynków w ustalaniu zasad współpracy. Dzięki temu produkty, usługi i możliwości
jakie daje firma znajdują uznanie wśród społeczności na całym świecie.
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ROZDZIAŁ 3.
Empiryczna ocena identyfikacji oraz znaczenia MLM. Wyniki badań ankietowych.
3.1. Metodologia przeprowadzonych badań ankietowych
Obecna gospodarka i rynek pracy nie są przyjazne ludziom. Wielu młodych absolwentów
pozostaje bez pracy, a Ci, którzy pracę mają drżą z obawy przez jej utraceniem. Takim
osobom naprzeciw wychodzi MLM. W ciągu ostatnich 20 lat niesamowicie rozwinęła się
technologia, która umożliwia budowanie struktur we wszystkich częściach świata. Czy
możliwe byłoby dzisiaj budowanie struktury bez telefonu komórkowego? Byłoby znacznie
trudniej, zresztą dzisiaj to jak rano zapomnimy telefonu z domu i zauważamy to będąc na
drugim końcu miasta, więc nie możemy się po niego wrócić, to cały dzień czujemy się jak
bez ręki. A Internet? Za MLM przemawia też nadmiar wykształconych ludzi na rynku
i mówię to z punktu widzenia już za chwilę absolwentki UE, rynek nie jest w stanie
zaoferować nam tego, czego oczekujemy po 17 latach nauki, a MLM pozwala nam zostać
miliarderami i poza tym mieć szereg innych korzyści, o których będzie mowa później.
I bezrobocie, ciągle coraz większe – dla networkowców to plus – ludzie szukają pracy, więc
wystarczy pokazać im szanse i możliwości jakie daje marketing sieciowy, a już nigdy nie
będą narzekać na brak pracy.
W marcu 2012 roku przeprowadzono badania dotyczące identyfikacji oraz znaczenia
marketingu wielopoziomowego. Zastosowano metodę badań ankietowych i wykorzystano
Internet,

aby losowo dobrać odpowiednią populację do badania. Link do ankiety

zamieszczono

na

popularnych

portalach

społecznościowych.

Przez

kilkanaście

dni

respondenci mogli udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące znajomości branży MLM.
Ankieta była anonimowa i zawierała zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte.
Celem ankiety było sprawdzenie poziomu wiedzy respondentów nie tylko na temat branży
MLM, jej istnienia i funkcjonowania, ale także firmy FM Group. W związku z tym znaczna
część respondentów była w większym lub mniejszym stopniu związana z firmą.
Ankieta składała się z dwudziestu siedmiu pytań i pozwoliła na dokładne poznanie
sposobu myślenia i działania osób, które są związane z firmą, jak i powody, dla których część
respondentów nadal nie chce słyszeć o MLM. Część pytań była przeznaczona tylko dla osób,
które działają w systemie marketingu wielopoziomowego, więc ci ankietowani, którzy nie
znają MLM, albo ich wiedza na temat branży jest znikoma, odpowiadali tylko na pytania
ogóle: dotyczące danych osobowych oraz podstawowej znajomości tematu.
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Pytania w ankiecie ułożono w logicznej kolejności: dane osobowe ankietowanego,
pytania ogólne dotyczące znajomości samego zagadnienia MLM i kojarzenia firm, które
działają w systemie marketingu sieciowego, pytania dotyczące znajomości firmy FM Group,
pytania dotyczące osiągnieć ankietowanych w FM Group.
Wyniki badań zostały opracowane i przedstawione w skali procentowej w odniesieniu do
ilości respondentów. Oczekuje się, że respondenci wykażą znajomość branży, będą umieli
przedstawić zarówno zalety jak i wady pracy w systemie MLM oraz skonfrontują swoje
początkowe oczekiwania z rzeczywistymi sukcesami.
3.2. Analiza wyników badań
W badaniu wzięły udział 104 osoby – 53 kobiety (51%) i 51 mężczyzn (49%). Były to
osoby pełnoletnie. Najmłodsi ankietowani mieli 18-20 lat (11,54%), a najstarsi ponad 50
(1,92%). Największą grupę respondentów stanowiły osoby w przedziale wiekowym 21-25 lat
(65,38%). 39,42% ankietowanych miało wykształcenie wyższe 1. stopnia, 24,04% - średnie,
18,27% - pomaturalne, 17,31% - wyższe magisterskie i 0,96% - zawodowe.
ankietowanych, bo aż 53,85%,

Ponad połowa

pochodziła z dużego miasta. Natomiast z małego miasta

pochodziło 29,81% respondentów, a ze wsi – 16,35%.
Wyk. 1 Znajomość branży MLM wśród uczestników badania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że 66% respondentów zna branżę i wie, na czym
polega marketing wielopoziomowy. Z kolei 17% ankietowanych coś na ten temat słyszało,
ale nie do końca wie, o co chodzi i również 17% nie ma pojęcia czym jest MLM. Okazuje
się, że to mężczyźni znają branżę niż kobiety.
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Zapytano ankietowanych o znajomość firm, które działają w systemie MLM i wyniki
przedstawiają się następująco:
Wyk. 2 Znajomość firm z branży MLM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Okazuje się, że osoby, które wzięły udział w badaniu nie tylko potrafią wymienić wiele
firm, które funkcjonują w systemie MLM, ale także 85% z nich jest bezpośrednio
związanych z jedną z firm. Najwięcej ankietowanych, aż 59% współpracuje z firmą FM
Group. Jeśli chodzi o znajomość firmy to zarówno kobiety (84,91%) i mężczyźni (88,24%)
zna ją na pewno ze słyszenia. Sprawdzono także czy profil działalności firmy jest znany
wśród ankietowanych – jakie produkty FM Group potrafią wymienić i których z nich
używają.
Wyk. 3 i 4 Rozpoznawalność i użycie produktów FM Group

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Firma rozpoczęła swoją działalność od produkcji perfum, o czym napisano w poprzednim
rozdziale, i okazuje się, że to perfumy są najbardziej rozpoznawalnym produktem wśród
respondentów (25%), ale kosmetyki kolorowe – make up – i produkty chemii gospodarczej,
które firma wprowadziła na rynek w 2008 r., są znane równie dobrze – odpowiednio 24%
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i 21%. Mniejszą rozpoznawalność wśród respondentów ma telefonia komórkowa. Jest to
produkt młody, dostępny na rynku zaledwie od 2 lat, ale 18% ankietowanych wie, że firma
ma swoją sieć telefoniczną. Biżuteria FM Group Fashion i Internet mobilny zna jedynie 5%
badanych, a tylko 2% nie potrafiło wymienić żadnego z szerokiej gamy produktów firmy.
Świadczy to o dobrej pozycji firmy na rynku, bo w przeciwnym wypadku ten odsetek byłby
zdecydowanie większy. Jeśli chodzi o używanie produktów przez respondentów, to wyniki
rozkładają się bardzo podobnie. Perfumy (28%) i chemia gospodarcza (24%) zajmują
czołową pozycję. Zaraz za nimi są kosmetyki kolorowe (18%), FM Mobile (15%), Internet
mobilny (5%) i biżuteria (3%). 7% ankietowanych, którzy znają firmę, nigdy nie używało
żadnego z produktów.
Przed

szczegółowym

przeanalizowaniem

efektów

działalności

ankietowanych

w marketingu wielopoziomowym, należy powiedzieć dlaczego ludzie w ogóle chcą pracować
a tej branży, a jeśli nie chcą, to co ich powstrzymuje przed podjęciem decyzji dotyczącej
związania się z firmą z branży MLM.
Na pytanie dotyczące powodów, dla których respondenci zdecydowali się na biznes
sieciowy najwięcej odpowiedzi było związanych z możliwościami finansowymi, które daje
MLM. Nie chodzi tu tylko o możliwości dorobienia dodatkowych kilkuset złotych
miesięcznie, ale także o zarobienie naprawdę dużych pieniędzy rzędu kilkudziesięciu tysięcy
złotych miesięcznie. Oczywiście nie chodzi tu o obiecywanie komukolwiek przysłowiowych
„złotych gór”, ponieważ do takich korzyści finansowych dojdzie się tylko i wyłącznie
konsekwentną pracą.
Zaraz za korzyściami finansowymi ankietowani podają, jako główny powód, dla którego
związali się z marketingiem wielopoziomowym, możliwość rozwoju osobistego. Ludziom
zależy na nabyciu praktycznych umiejętności, które są wysoko cenione, wręcz pożądane
w XXI wieku. Są to m. in.: wystąpienia publiczne, które wśród wielu osób wywołują większy
lęk niż śmierć, umiejętność pracy w grupie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie
czasem, planowanie, kierowanie, samoorganizacja, samodyscyplina. Są wartości cenione
przez wszystkich etatowych pracodawców, a tradycyjne szkolnictwo wyższe uczy jedynie
teorii. To tak samo jak uczyć się jazdy na nartach z podręcznika, dopóki się nie przewrócisz,
nie będziesz wiedział, o co w tym chodzi. Dzięki Uniwersytetowi MLM ludzie mają
możliwość poznania przede wszystkim wiedzy praktycznej.
Kolejnym argumentem, który przekonał ankietowanych do związania się z marketingiem
sieciowym jest dostęp do wysokiej jakości produktów w dobrych cenach. Dzięki temu nie
tylko, jako dystrybutorzy, mogą nabywać wszystko taniej, ale także mogą sprzedawać dane
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produkty w cenach detalicznych i zarabiać na marży. Z badań wynika, że wiele osób tylko
z tego powodu decyduje się na MLM – zależy im na dodatkowej gotówce – podczas
sprzedaży klient płaci od razu. Jednak błędem jest mówienie, że jest się aktywnym
w marketingu wielopoziomowym,

jeśli działania ograniczają się tylko

do sprzedaży

produktów. Tak działa sprzedaż bezpośrednia – jest klient i dystrybutor, między którymi
dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży produktu. O aktywnej działalności w MLM można
mówić dopiero wtedy, gdy networkowiec tworzy własną sieć dystrybutorów.
Na podjęcie decyzji o związaniu się z firmą działającą w systemie marketingu sieciowego
mają też wpływ, zdaniem respondentów, elastyczne godziny w pracy. MLM można bez
problemu godzić z innymi zajęciami w ciągu dnia – pracą etatową, szkołą, uczelnią wyższą,
zajęciami pozalekcyjnymi czy obowiązkami domowymi. Każdy indywidualnie ustala sobie
czas pracy sam ze sobą, wobec tego nikt nikogo nie ogranicza. Z tym argumentem wiąże się
pewien styl życia – kolejny powód podawany przez ankietowanych, który przekonał ich do
branży MLM – styl, który pozwala żyć na wysokim poziomie i nie martwić się o przyszłość.
Ważną kwestią jest także możliwość dziedziczenia, którą wskazują respondenci. MLM
pozwala nie tylko zapewnić sobie godne życie, ale także przyszłym pokoleniom, ponieważ
nie ma problemu z przekazaniem/dziedziczeniem biznesu. Nie trzeba się martwić czy
przyszłe pokolenia spełniają określone warunki, aby przejąć cały wypracowany dorobek
w marketingu wielopoziomowym, ponieważ nie trzeba spełniać żadnych warunków, aby ten
biznes odziedziczyć, czego nie ma np. w biznesie tradycyjnym.
Nie wszyscy ankietowani są związani z marketingiem sieciowym, więc zapytano ich o to,
co powstrzymuje ich od podjęcia decyzji o przyłączeniu się do jednej z firm MLM
i uzyskano następujące odpowiedzi: brak znajomości tematu – padało najczęściej. Świadczy
to przede wszystkim o tym, że polski system edukacji jeszcze nie dorósł do tego, aby uczyć
ludzi marketingu wielopoziomowego, nawet rzadko wspomina się o MLM na przedmiotach
związanych z marketingiem, podczas, gdy na światowych uczelniach, np. Harvard, marketing
wielopoziomowy jest jednym z prestiżowych kierunków studiów. Ponadto, w Polsce nadal
jest niewielu naukowców, profesorów, którzy propagują ten temat, nie mówiąc, że tylko
nieliczni są nie tylko teoretykami, ale i praktykami MLM – np. dr Alina Warzecha, która
publikuje wiele artykułów na temat branży MLM.
Respondenci nie wiążą się marketingiem sieciowym, ponieważ: nie mają na to czasu, są
zbyt leniwi, albo w ogóle nie odczuwają potrzeby wiązania się z tą branżą, uważają, że to
nachalny system i że nie mają bazy swoich klientów, a najbardziej przeraża ich niepewność
zarobków. Wszystkie te odpowiedzi mają związek z główną przyczyną, która stawia ten
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biznes w negatywnym świetle, a mianowicie z brakiem odpowiedniej wiedzy na temat
branży. Gdyby osoba kompetentna poinformowała dokładnie tych ankietowanych o co
chodzi w MLM, to wszyscy wiedzieliby, że jest to zajęcie też dla tych, którzy nie mają czasu,
że nie ma nic wspólnego z akwizycją, więc nie może być nachalny, a klienci sami się znajdą
– każdy zaopatruje się w produkty codziennego użytku – kwestia przestawienia się na
produkty innej firmy.
Każda podjęta decyzja ma jakąś przyczynę. Wobec tego zapytano ankietowanych,
związanych z FM Group, o powody i oczekiwania jakie mieli w odniesieniu do firmy
w momencie, kiedy decydowali się na współpracę. Przyczyn było wiele.
Wyk. 5 Oczekiwania respondentów w momencie podjęcia współpracy z FM Group

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Z powyższego wykresu (rys. 5) wynika, że głównym powodem, dla którego ludzie
decydują się na MLM jest chęć posiadania dodatkowych pieniędzy. Z początku nikt nie myśli
o ogromnych sumach, które mogą pojawić się na koncie po kilkuletniej działalności. Ludzi
satysfakcjonuje każe dodatkowe 300 zł miesięcznie. Z czasem jednak zmienia się
nastawienie i cel: dążymy do wolności finansowej. Na początkowym etapie działalności
wizja wolności finansowej może przerażać, dlatego znaczniej mniej respondentów wskazuje
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to jako główny powód podjęcia współpracy z firmą. Trzeba też dobrze rozumieć to pojęcie.
Wolność finansowa jest wtedy, gdy mamy zapewniony dochód pasywny, który wpływa co
miesiąc na nasze konto i nie musimy martwić się o przyszłość, bo w kwestii materialnej
jesteśmy zabezpieczeni do końca życia. Ale nie to jest najważniejsze.
Rozwój osobisty – to drugi powód jakim kierują się ludzie w momencie podjęcia
współpracy z FM Group. O tym mówi się już od samego początku działania – jeśli nie
będziesz się rozwijał, to nic nie osiągniesz. MLM daje możliwość opanowania umiejętności
przydatnych nie tylko w biznesie, ale także w życiu codziennym. Ludzie nabierają pewności
siebie, stają się bardziej otwarci i komunikatywni. Mogą pokonywać własne słabości takie
jak nieśmiałość, czy lęk przed wystąpieniami publicznymi. Każdy ma dostęp do najlepszych
książek i audiobooków z zakresu rozwoju osobowości, motywacji, samoorganizacji. I nie
można pominąć wielu darmowych szkoleń, które dają możliwość przebywania wśród ludzi
sukcesu, słuchania ich, rozmawiania z nimi i również występowania na takich szkoleniach,
bo coś takiego jak podział na „lepszych i gorszych” nie istnieje. Tam wszyscy są równi.
W dalszej kolejności padały powody takie jak dostęp do wysokiej jakości produktów
w dobrych cenach, przekonanie, że sukces przyjdzie łatwo i szybko, chęć bycia niezależnym
i wolnym – brak dominującego szefa. Dla części respondentów w momencie podjęcia
współpracy z firmą FM Group najważniejsze były takie czynniki jak pomoc ze strony
sponsorów przez cały czas i dokładne wprowadzenie do działania, chęć nawiązania nowych
znajomości i przyjaźni oraz wizja osiągnięcia poziomu 21%. W mniejszym stopniu liczyło
się posiadanie czasu na własne hobby i rodzinę, bo na tym etapie mało kto zdaje sobie
sprawę, że działając w systemie MLM można mieć zdrowie, czas i pieniądze pracując kiedy,
gdzie i z kim się chce. To, co najbardziej cenią sobie aktywni networkowcy po pewnym
czasie działania zostanie przedstawione w dalszej części pracy.
Wyk. 6 i 7 Czas działania w MLM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzon ych badań ankietowych
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Zanim zostaną przedstawione wady i zalety marketingu wielopoziomowego jakie
dostrzegają respondenci oraz ich aktualne sukcesy należy zatrzymać się przy czasie. Okazuje
się, że 45% ankietowanych jeszcze nie pracuje w MLM jednego roku, a 41% jest związanych
z branżą od 1 do 3 lat. Zaledwie 3% zajmuje się tym biznesem 4-5 lat, 5% 8-9 lat, a 6%
ponad 10 lat. Okazuje się, że żaden z respondentów nie jest związany z branżą w przedziale
6-7 lat. Z kolei dane statystyczne odnośnie współpracy z firmą FM Group wyglądają trochę
inaczej. 14% ankietowanych, którzy są związani z marketingiem sieciowym współpracuje
z firmą inną niż FM Group. Okazuje się, że 28% ankietowanych współpracuje z firmą mniej
niż 6 miesięcy. Są to młodzi dystrybutorzy, pełni energii do działania i mający wizję sukcesu
przed oczami. To dobrze, bo takie osoby zarażają swoim optymizmem i dają motywację do
działania tym, którzy są dłużej. 22% respondentów jest związanych z firmą 1-2 lata, a 18%
2-3 lata. Te osoby osiągnęły już wyższe poziomy efektywności w planie marketingowym,
o czym będzie mowa w dalszej części pracy, gdzie zostanie wykazany związek pomiędzy
okresem działania w MLM, a aktualnymi efektami. 15% ankietowanych działa w branży
między 6-12 miesięcy. Oni już wiedzą dlaczego warto to robić i już widzą pierwsze efekty.
FM Group istnieje od 2004 roku, więc tylko 3% osób, które wzięły udział w ankiecie jest
związanych z firmą 3-4 lata. Jest więc wiele osób, które mają doświadczenie, większe bądź
mniejsze, i mogą wypowiedzieć się na temat zalet i wad tego systemu. Jest mnóstwo rzeczy,
które respondenci sobie cenią i mocno podkreślają, ale są też pewne wady, które mają duże
znaczenie dla networkowców (wyk. 8).
Za największą zaletę MLM networkowcy uważają dążenie do osiągnięcia wolności
finansowej oraz rozwój osobisty. Nie bez powodu marketing wielopoziomowy nosi miano
„Uniwersytet Sukcesu”. Wystarczy rok aktywnego działania w tej branży, aby otrzymać
dyplom zwany stylem życia. Za rozwojem osobistym idą od razu nowe znajomości
i niezależność – nikt nikim nie rządzi, nikt nikomu nie podlega, każdy może robić to, na co
ma ochotę. Dla aktywnych działaczy MLM bardzo ważny jest elastyczny czas pracy. Można
pracować kiedy się chce – rano, w południe, wieczorem, weekendowo, gdzie się chce –
najczęściej przy dobrej kawie w kawiarniach, uśmiechając się do siebie i z kim się chce – nie
mamy obowiązku pracować z ludźmi, których nie lubimy. Najczęściej na początku każdy
chce współpracować ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi, bo MLM to przede wszystkim
biznes relacji. Na kontakt z innymi ludźmi pozwalają liczne szkolenia, gdzie można
wymienić się swoim doświadczeniem, spostrzeżeniami i uniknąć błędów, które już popełnił
ktoś inny – lepiej uczyć się na cudzych błędach niż je samemu powielać.
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Rys. 8 Zalety MLM według respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

W dalszej kolejności respondenci wymieniali cały szereg innych zalet i korzyści. MLM
pozwala na spełnienie marzeń – można podróżować po całym świecie, budować własne
struktury na każdym kontynencie (FM Group ma swoje oddziały na sześciu kontynentach).
Ta branża to doskonały system, który może odmienić życie każdemu, a perspektywa
i świadomość, że możemy pomóc innym ludziom „odbić się od dna” staje się kolejnym
czynnikiem

motywującym

do

pracy.

Marketing

wielopoziomowy

uczy

biznesu

i przedsiębiorczości w praktyce. Każdy jest od początku odpowiedzialny za siebie i za swój
sukces. Linia sponsorska może pomóc, ale nigdy nie zrobi wszystkiego za nas. Każdy bierze
swój los w swoje ręce. Ankietowani nazwali tę drogę karierą od pucybuta do milionera.
Nieważne jaki masz status społeczny i ile masz lat – każdy ma takie same szanse na sukces.
Jednak MLM to nie tylko zalety. Ta branża ma też wiele wad. Jest ich zdecydowanie
mniej niż zalet, ponieważ 39% ankietowanych nie dostrzega wad, jednak te, które są, mają
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bardzo duży wpływ nie tylko na działanie networkowców, ale także na negatywne
postrzeganie branży przez polskie społeczeństwo, które jak się okazuje nadal na temat
marketingu wielopoziomowego wie niewiele.
Wyk. 9 Wady MLM według respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Mimo tego, że brak szefa w systemie MLM jest wielką zaletą, to jednocześnie jest to też
wada, co zauważyli respondenci. Oznacza to, że wielu networkowców musi nauczyć się
samodyscypliny i konsekwentnego działania, a kiedy nie ma nad sobą przełożonego, który
wszystkiego pilnuje, to początkowo trzeba włożyć dużo wysiłku, aby nauczyć się planowania
i zarządzania własnym czasem. Choć z pozoru może wydawać się, że to nic takiego,
opanowanie tej umiejętności wymaga czasu i wielu nowych dystrybutorów poddaje się, kiedy
po kilku podjętych próbach nadal nie potrafi działać konsekwentnie.
Kolejną wadą marketingu sieciowego jest brak stałego dochodu. Na początkowym etapie
działania nikt nie może nam niczego zagwarantować. Możemy dorobić sobie dodatkowe
pieniądze ze sprzedaży produktów, zarabiając na marży, ale wypłata, którą dostajemy od
firmy jest niewielka. Wielu młodych networkowców uznaje, że taka praca nie ma sensu,
skoro poświęcają na nią czas, a korzyści materialnych nie widać, więc bardzo szybko
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rezygnują. Mamy tu do czynienia z kolejną wadą jaką jest odroczona gratyfikacja. Dopiero
po 3-6 miesiącach aktywnego i konsekwentnego działania pojawiają się efekty – wyższe
poziomy efektywności, a co za tym idzie – zarobki – oraz dostrzegalny rozwój osobisty.
Dlatego wiele niecierpliwych osób nastawionych na szybki i łatwy zysk odpada już
w przedbiegach.
Jako kolejną wadę ankietowani podają mentalność polskiego społeczeństwa. W Stanach
Zjednoczonych ponad 80% sprzedaży odbywa się za pośrednictwem MLM. Ludzie cenią
jakość produktów, wygodę składania zamówień i dostawę do domu – zaopatrują się we
wszystko, nie wychodząc z domu. W Polsce nadal jest to zaledwie 3%. Wobec tego polskie
społeczeństwo nie wierzy w MLM. Uważają, że to wszystko jest zbyt proste, aby było
prawdziwe. Nadal większość ludzi myli marketing sieciowy ze sprzedażą bezpośrednią i, co
gorsza, z piramidą finansową twierdząc, że tylko te osoby, które są na szczycie zarabiają
najwięcej. Wynika to z braku odpowiedniej wiedzy na temat branży, ponieważ na uczelniach
wyższych w Polsce o tym się nie mówi. Dodatkowo duży wpływ na takie postrzeganie MLM
ma jego przeszłość, kiedy istniało wiele nielegalnych firm. Jeśli firma działająca w systemie
MLM ma dobrze opracowany plan marketingowy, to networkowcy doskonale wiedzą, że
można zarabiać więcej od swojego lidera. Warunek jest jeden – trzeba być konsekwentnym
w działaniu. Na takie postrzeganie

branży mają wpływ błędnie rozpowszechniane

informacje, np. na forach internetowych, gdzie najwięcej do powiedzenia mają Ci, którzy
nigdy nie mieli do czynienia z MLM, ale uważają, że mają wiedzę na ten temat
i bezpodstawnie negują branżę. Jest też wielu nieodpowiedzialnych liderów, którzy, chcąc
pozyskać jak najwięcej osób do swojej struktury, mówią ludziom, że wystarczy się wpisać,
nic nie robić i będą bogaci. Po pierwsze, żadna firma nie płaci za leżenie do góry brzuchem
i czekanie na to, aż pieniądze spadną z nieba, a po drugie – wynagrodzenie dystrybutorów nie
zależy od ilości osób w strukturze, ale od ogólnego obrotu ich sieci.
Jako wady ankietowani wymieniali też: duży wkład własny, wysokie ceny produktów,
czas oczekiwania za produktem i czasochłonność. Różne firmy działające w systemie MLM
mają różne założenia. Prawdą jest, że niekiedy wkład własny jest bardzo wysoki i ceny
produktów nie są dostosowane do polskich realiów, ale nie w FM Group, gdzie wkład własny
wynosi 30 zł (mały próbnik z zapachami) lub 136 zł (duży próbnik z zapachami), co zwraca
się w pierwszym zamówieniu, więc o wkładzie własnym nie ma tu mowy. Ceny produktów
są na pewno adekwatne do jakości, a 30,80 zł za 30 ml prawdziwych perfum to cena
naprawdę niska. Wystarczy przejść się do drogerii/perfumerii i zapytać ile kosztują
prawdziwe perfumy… najczęściej w ogóle nie będzie ich na półce. Dostawa produktów
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w FM Group jest ekspresowa – od 24 do 48 godzin. I nie może być mowy o czasochłonności
– masz tak jak pracujesz – im więcej, tym szybciej osiągasz efekty, ale nikt niczego nie
narzuca.
Respondenci odpowiadali też na pytania dotyczące potencjalnych zarobków. Zapytano
osoby działające w marketingu sieciowym o to, ile realnie miesięcznie chciałyby zarabiać na
dany moment oraz po trzech latach intensywnej pracy i wyniki przedstawiają się następująco:
Wyk. 10 Potencjalne miesięczne dochody networkowców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
Wyk. 11 Potencjalne dochody networkowców po 3 latach pracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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Okazuje się, że celem większości networkowców są miesięczne zarobki rzędu 10.000 zł
(17,5%).

Taka kwota wystarcza na pokrycie kosztów życia codziennego oraz na

przyjemności bez obaw czy wystarczy do pierwszego kolejnego miesiąca. Taka kwota nie
jest

przerażająca

i brzmi bardzo

realnie.

12%

ankietowanych

satysfakcjonowałoby

miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50.000 zł, a drugie 12% respondentów nie ogranicza
się i uważa, że nie ma takiej granicy, która określałaby poziom ich miesięcznych dochodów.
Te osoby od początku mają jasno określony cel, do którego dążą: wolność finansowa. 10,5%
ankietowanych chce zarabiać 20.000 zł miesięcznie, 5,5% - 30.000 zł i zdecydowanie mniej,
bo 3,5% - 40.000 zł.
Oczywistym jest, że zarobki rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych nie pojawią się
w pierwszym miesiącu działania, nawet nie w pierwszym roku, tylko po kilku latach pracy
w tej branży, dlatego w odpowiedziach ankietowanych pojawiały się też mniejsze kwoty,
które mogą być drugą pensją do wynagrodzenia z pracy etatowej, albo dodatkowe 100-500 zł
na bieżące wydatki. Dużo pieniędzy jest pojęciem względnym.
Z kolei wyniki dotyczące potencjalnych zarobków po 3 latach intensywnej pracy w MLM
przedstawiają się następująco: tym razem większość respondentów (39%) po takim czasie
chce zarabiać 10.000 zł. Ankietowani wskazują tę kwotę jako realną po 3 latach, bo wiedzą,
że trzeba włożyć odpowiednio dużo pracy, aby dojść do odpowiedniego poziomu i są
świadomi, że od początku tak się nie da. Drugą grupę stanowią osoby, które chcą zarabiać
50.000 zł (28%), dalej 1.000.000 zł (13%), 5.000 zł (12%) i 8% uważa, że będzie to więcej
niż 1 milion złotych. Tutaj już nie pojawiają się kwoty rzędu kilkuset złotych. Networkowcy
wiedzą, że na tym etapie działania można zarabiać bardzo dużo, pod warunkiem, że przez
cały czas jest się konsekwentnym i wytrwałym. W przeciwnym razie nigdy nie dojdzie się do
tego poziomu.
Badanie wykazało, że 72,55% mężczyzn, którzy wzięli udział w ankiecie, wie czym jest
i na czym polega biznes w marketingu wielopoziomowym, podczas gdy wiedzę na ten temat
ma 60,38% ankietowanych kobiet. Zapewne duży wpływ na to ma czas, od kiedy dane grupy
respondentów są zawiązane z MLM. Okazuje się, że aż 51,28% ankietowanych mężczyzn
zajmuje się marketingiem sieciowym 1-3 lata, a kolejne 10,26% ponad 10 lat. Pozostali
pracują w tej branży mniej niż rok. Statystyki kobiet są inne. Tylko 8,33% kobiet, które
wzięły udział w badaniu jest związanych z MLM między 8-9 lat, a aż 62,5% poniżej 1 roku.
Również w przypadku znajomości firmy FM Group lepszą wiedzę wykazali mężczyźni
(88,24%), choć w tym przypadku kobiety prawie im dorównują (84,91%). Od razu na myśl
nasuwa się pytanie: dlaczego to mężczyźni bardziej znają firmę z branży perfumeryjno68

kosmetycznej niż kobiety? Okazuje się, że kobiety są też bardziej wybredne i mają więcej
zastrzeżeń do FM Group. Na pytanie czy współpraca z tą firmą spełnia ich oczekiwania, aż
88,24% mężczyzn odpowiedziało

twierdząco.

Z kolei zadowolonych kobiet, według

wyników badania, jest tylko 65%.
Ankieta sprawdzała też aspiracje respondentów związanych z marketingiem sieciowym
odnośnie realnego miesięcznego wynagrodzenia, jakie chcieliby otrzymywać za wykonaną
pracę. Okazuje się, że 56,41% odpowiadających mężczyzn uważa zarabianie od 50000 zł
wzwyż miesięcznie za całkowicie realne i uparcie do tego dąży. W przypadku kobiet jest to
36%. Zapewne ma to związek z traktowaniem MLM jako zajęcia dodatkowego przez 96%
ankietowanych

kobiet.

Według

statystyk

–

78,95%

mężczyzn

traktuje

marketing

wielopoziomowy jako pracę „po godzinach”, a dla 21,05% praca w tej branży jest głównym
źródłem utrzymania. Taki wynik ma związek z czasem, jaki badana płeć poświęca na pracę
w FM Group. Okazuje się, że 35,9% ankietowanych mężczyzn pracuje więcej niż 10 godzin
tygodniowo, podczas gdy w przypadku kobiet jest to zaledwie 4%. Z czasem jaki dana grupa
respondentów poświęca na FM Group wiążą się poziomy efektywności osiągane przez
ankietowanych w planie marketingowym firmy. Badanie wykazało, że dzięki większemu
zaangażowaniu mężczyźni osiągają poziomy od 0% do Złotej Orchidei (0%, 3%, 6%, 9%,
12%, 15%, 18%, 21%, Perłowa Orchidea, Amarantowa Orchidea, Złota Orchidea), a wśród
ankietowanych kobiet najwyższy wynik, jaki odnotowano, to 9%. Poziom efektywności
przekłada się na dochody: zaledwie 3,7% ankietowanych kobiet i 12,5% ankietowanych
mężczyzn zarabia ponad 2000 zł miesięcznie.
Zapytano respondentów także o ich plany na przyszłość: czy rozważają całkowite
porzucenie obecnej pracy na rzecz MLM i uzyskano odpowiedzi: 63,64% mężczyzn
i

45,45%

kobiet

odpowiedziało

twierdząco.

Taki

wynik

ukazuje,

że

marketing

wielopoziomowy pozwala na godne życie. Jest on większy w przypadku mężczyzn,
ponieważ na chwilę obecną to oni mają dużo większe przekonanie do branży i wyższe
zarobki niż kobiety, ale to dlatego, że albo są dłużej związani z MLM, albo poświęcają na
pracę więcej czasu.
Przeprowadzone badanie wykazało także związek ludzi z marketingiem sieciowym
w odniesieniu nie tylko do płci, ale także do wieku ankietowanych. Okazuje się, że najwięcej
na temat MLM wiedzą osoby między 18-30 rokiem życia i osoby po 50 roku życia.
Zastanawiającym jest, że ludzie w wieku 30-50 lat znają branżę w niewielkim stopniu, albo
nigdy o niej nie słyszeli. Można ten fakt interpretować w następujący sposób: młodzi ludzie
szukają wyzwań, są otwarci na zmiany, chcą poznawać nowe rzeczy. Z kolei ludzie dojrzali
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w wieku produkcyjnym nie są gotowi na zmiany. Skończyli szkoły wyższe, dostali pierwszą
pracę na etacie i żyją w przekonaniu, że jest to coś najlepszego, co mogło ich spotkać.
Natomiast ludzie w średnim wieku i starsi wiedzą już, że etatowa posada nie spełniła ich
początkowych oczekiwań, więc szukają alternatywy na emeryturę. MLM pozwala im nie
tylko na zarobienie dodatkowych pieniędzy, ale przede wszystkim jest dla nich okazją na
wyjście z domu, spotkanie się z ludźmi, porozmawianie na różne tematy.
Okazuje się, że 40,24% ludzi w wieku 21-25 lat jest związanych z marketingiem
sieciowym od 1 do 3 lat. Oznacza to, że już podczas nauki w szkole średniej albo na
początku studiów wiedzieli, że w obecnych czasach w XXI wieku samo wykształcenie i tytuł
magistra przed nazwiskiem dają niewiele. Pojawił się pewien trend – ludzie chcą mieć styl
życia, chcą żyć na odpowiednim poziomie i komfortowo, a trendu nie da się zatrzymać.
Ludzie mają prawie to samo. Właśnie to „prawie” powoduje, że jedni mają lepiej od innych.
Dla wielu z nich motorem napędowym, który pobudza do zmiany stylu życia na lepszy jest
MLM. Kończąc studia mają nie tylko dyplom z tytułem „magister”, ale także dyplom
Uniwersytetu MLM, czyli styl życia i doświadczenie, którego mogą im zazdrościć nie tylko
rówieśnicy.
Z badań wynika, że z marketingiem wielopoziomowym powyżej 3 lat związane są osoby
po 45 roku życia. Mamy kolejny dowód na to, że rutyna i stagnacja w pracy na etacie
znudziła im się i te osoby szukają rozwiązań w MLM. Są świadome, że przyszła emerytura
nie pozwoli im żyć na godnym poziomie, dlatego wiążą się z marketingiem sieciowym –
chcą nie tylko zabezpieczyć finansowo rodzinę, ale także cieszyć się życiem i spełniać swoje
marzenia, których mają wiele.
86,54% wszystkich ankietowanych związanych z MLM zna firmę FM Group, więc wiek
w tym przypadku nie ma znaczenia. Świadczy to również o tym, że bogaty asortyment
produktów firmy jest dostępny dla każdego człowieka bez względu na to, ile ma lat. Również
statystyki dotyczące czasu współpracy z FM Group potwierdzają zaangażowanie ludzi –
28,21% ankietowanych w wieku 21-25 lata i 50% respondentów po 50 roku życia jest
związanych z firmą 2-3 lata.
Jeśli chodzi o wysokość realnych miesięcznych zarobków z marketingu sieciowego, to
największe zróżnicowanie wykazała grupa wiekowa 21-25. 44,74% z nich chce zarabiać
10000 zł, 28,95% - 50000 zł, 5,26% 100000 zł i kolejne 5,26% - więcej, a pozostali mniej niż
10000 zł. Te kwoty wynagrodzenia są realne, jednak najpierw trzeba włożyć odpowiednią
ilość pracy, aby z czasem dojść do zarobków rzędu 50000 zł miesięcznie i więcej.
Zróżnicowanie wykazały też osoby w przedziale 26-30 lat, z których 60% wskazało 10000 zł
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jako realną wysokość miesięcznego wynagrodzenia, a 40% - 100000 zł. Osoby po 40 roku
życia są zgodne. Ankietowani pomiędzy 41, a 50 rokiem życia chcą realnie zarabiać 50000 zł
miesięcznie, a ci respondenci, którzy mają więcej niż 50 lat – więcej niż 100000zł. Kolejny
dowód na to, że można i że ta grupa wiekowa doskonale wie, że praca na etacie nie spełnia
oczekiwań.
W badaniu sprawdzano ile godzin tygodniowo ankietowani w różnych przedziałach
wiekowych przeznaczają na pracę w FM Group i uzyskano następujące wyniki (tab. 8):
Tab. 8 Tygodniowy czas pracy w odniesieniu do badanych grup wiekowych

GRUPA WIEKOWA:

1-5h/tydz.

5-10h/tydz.

10-15 h/tydz.

15-20 h/tydz.

więcej:

18-20

12,5%

75%

0%

12,5%

0%

21-25

50%

34,21%

7,89%

5,26%

2,63%

26-30

20%

20%

20%

40%

0%

31-35

25%

50%

0%

25%

0%

36-40

20%

60%

20%

0%

0%

41-45

0%

0%

0%

100%

0%

46-50

0%

0%

0%

100%

0%

powyżej 50

50%

0%

0%

0%

50%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Okazuje się, że najmłodsze grupy wiekowe, które najwięcej wiedzą na temat MLM,
poświęcają na pracę w FM Group najmniej czasu – pomiędzy 1 a 10 godzin tygodniowo.
Z badań wynika, że wśród tej grupy są osoby, które pracują więcej, aczkolwiek jest ich
znacznie mniej. Być może wynika to z ograniczeń czasowych – ten przedział wiekowy to
głównie studenci, którzy mają wiele zajęć na uczelni, często rozłożonych na całe dnie. Tyle
samo czasu na pracę w MLM przeznaczają ankietowani między 30, a 40 rokiem życia. To
najczęściej osoby, które poza marketingiem wielopoziomowym mają pracę etatową, a obecne
zarobki jeszcze nie pozwalają z niej zrezygnować. Z kolei 40% respondentów między 26,
a 30 rokiem życia przeznacza na pracę w FM Group 15-20 godzin tygodniowo. Najczęściej
są to osoby, które nie mają pracy na etacie, są bezrobotne i nic ich nie ogranicza. Najbardziej
zgodną grupę stanowią osoby w wieku 41-50 lat. Z badania wynika, że pracują 15-20 godzin
w tygodniu – w związku z tym ich oczekiwania odnośnie realnych miesięcznych zarobków
są najwyższe spośród wszystkich grup wiekowych, biorących udział w ankiecie.
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Tab. 9 Aktualny dochód z MLM w badanych grupach wiekowych
WIEK:

<200

200-500

500-1000

1000-1500

1500-2000

2000-4000

4000-8000

8000-10000

18-20

77,7%

11,11%

0%

11,11%

0%

0%

0%

0%

21-25

61,5%

10,26%

12,82%

2,56%

5,13%

5,13%

2,56%

0%

26-30

33,3%

16,67%

16,67%

0%

0%

0%

0%

16,67%

31-35

25%

0%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

36-40

20%

0%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

41-45

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

46-50

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

>50

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Badanie potwierdza prostą zależność – młodsze grupy wiekowe zarabiają mniej, ale
i poświęcają na pracę mniej godzin w skali całego tygodnia. Okazuje się, że wystarczy
większe zaangażowanie, aby osiągnąć większe korzyści finansowe. Wszyscy ankietowani po
40 roku życia zgodnie deklarują porzucenie obecnej pracy na etacie na rzecz marketingu
wielopoziomowego, ponieważ aktualne wyniki i dochody są dla nich satysfakcjonujące, ale
jeszcze niewystarczalne. Te osoby postawiły sobie poprzeczkę i mierzą bardzo wysoko. Jeśli
nadal będą konsekwentne, osiągną zamierzone cele. Należy pamiętać o odroczonej
gratyfikacji, o której wspomniano przy wadach marketingu wielopoziomowego. Praca, która
te osoby wykonują dzisiaj, przyniesie efekty za 3-6 miesięcy. Ankietowani z pozostałych
grup wiekowych również rozważają porzucenie obecnej pracy. I choć większość chce
zajmować się tylko MLM, są też tacy, którzy nie zostawią etatu. Powodów jest kilka: boją się
ryzyka – że marketing sieciowy może im się znudzić, albo po prostu lubią swoją pracę i nie
chcą się z nią rozstawać. Najmłodsze grupy wiekowe nie deklarują porzucenia pracy,
ponieważ jeszcze jej nie mają.
Przygotowując

badanie,

postanowiono

sprawdzić

relację

aktualnego

poziomu

efektywności z pierwszego planu marketingowego respondentów w stosunku do: okresu
współpracy z FM Group, tygodniowego czasu pracy przeznaczonego na MLM, aktualnego
dochodu i możliwości porzucenia obecnej pracy na etacie.
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Tab. 10 Aktualny poziom efektywności i okres współpracy z FM Group

POZIOM:

nie

<6

współpracuję

6-12

miesięcy miesięcy

1-2

2-3

3-4

4-5

lata

lata

lata

lat

0%

25%

62,5%

12,5%

0%

0%

0%

0%

3%

0%

50%

14,29%

28,57%

7,14%

0%

0%

6%

0%

20%

26,67%

26,67%

26,67%

0%

0%

9%

0%

0%

28,57%

28,57%

42,86%

0%

0%

12%

0%

33,33%

0%

33,33%

33,33%

0%

0%

15%

0%

0%

50%

0%

50%

0%

0%

18%

0%

0%

0%

50%

25%

0%

25%

21%

0%

0%

0%

33,33%

33,33%

0%

33,33%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Osiągnięcie danego poziomu nie zależy jedynie od okresu, który minął od początku
nawiązania współpracy z firmą FM Group do dnia dzisiejszego, ale przede wszystkim od
stopnia zaangażowania danego

networkowca.

Wyniki przeprowadzonych badań jasno

wykazują, że najwyższy poziom jaki można osiągnąć przy ogromnym zaangażowaniu
w okresie mniejszym niż pół roku to 12%. Wyższe poziomy przychodzą później. Jednak nikt
nie mówi, ani nie nakazuje, osiągnąć 21% w rok. Można to zrobić w kilka lat, przeznaczając
na pracę zaledwie kilka godzin tygodniowo.
Tab. 11 Poziom efektywności a tygodniowy czas pracy

CZAS

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

28,57%

33,33%

18,57%

4,76%

0%

0%

4,76%

0%

4,35%

26,09%

34,78%

21,74%

4,35%

0%

0%

8,70%

0%

0%

0%

25%

0%

50%

25%

0%

0%

12,5%

12,5%

0%

25%

0%

25%

12,5%

PRACY
1-5
h/tydz.
5-10
h/tydz.
10-15
h/tydz.
15-20
h/tydz.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych
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Badania potwierdzają – im więcej pracy, tym wyższe efekty. Nawet jeśli początkowo
pracy jest dużo, a poziomów nie ma, to znaczy, że dalej trzeba robić dokładnie to, co się robi,
a efekty przyjdą prędzej niż można się ich spodziewać. Zdarza się, że osoby osiągające
wysokie poziomy wkładają mniej czasu w FM, co ilustruje tabela 4. Oni teraz doglądają
swego biznesu. Mają pod sobą kilku liderów, z którymi się kontaktują i doradzają w wielu
kwestiach działania. Jednak wcześniej, w trakcie budowania biznesu i dochodzenia do tego
poziomu, pracowali dużo więcej. Nasuwa się na myśl wniosek: warto od początku dobrze
i ostro wystartować, zarazić entuzjazmem kilku znajomych, przeznaczyć swój wolny czas
maksymalnie na marketing wielopoziomowy i po niedługim czasie cieszyć się efektami
swojej pracy.
Badanie sprawdzało także poziom satysfakcji ankietowanych w odniesieniu do
początkowych oczekiwań jakie mieli, wiążąc się z FM Group. 79,63% respondentów uważa,
że firma spełniła ich początkowe oczekiwania. Przyznają, że rozwijają się coraz szybciej
i wciąż rośnie ich motywacja do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów, rozwijają
swoje umiejętności interpersonalne i oczywiście zarabiają pieniądze. Z kolei 20,37% uważa,
że praca w MLM nie jest tak łatwa, jak zapewniano na początku – wiąże się to z wadą
wymienianą przez ankietowanych – nieodpowiedzialność liderów – którzy nie wyjaśniają
szczegółowo planu marketingowego, tylko obiecują przysłowiowe „złote góry”. Te osoby
zakładały, że budowanie struktury pójdzie o wiele szybciej niż jest w rzeczywistości.
Na koniec badania zapytano ankietowanych czy jest coś, co zmieniliby w FM Group.
67,27% respondentów jest zadowolonych ze współpracy i nic by nie zmieniło, mówiąc że
jest to biznes uczciwy, sprawiedliwy, wręcz idealny. Jednak pozostałe 32,73% uważa, że
firma powinna skuteczniej ścigać i egzekwować konsekwencje wobec nieuczciwych
dystrybutorów, którzy sprzedają produkty na aukcjach internetowych po zaniżonych cenach,
co stanowi nieuczciwą konkurencję dla tych, którzy stosują się do postanowień regulaminu
i nie łamią go. Ważną kwestią, którą chcieliby zmienić ankietowani jest możliwość zapłaty
przelewem za produkty. Obecnie to kurier pobiera opłatę w momencie dostawy produktów,
co jest niewygodne dla wielu dystrybutorów, ponieważ muszą mieć wtedy przy sobie
gotówkę, a niekiedy są to bardzo duże sumy pieniędzy. Panowie z kolei chcieliby, aby oferta
produktowa była jeszcze bardziej rozbudowana i poszerzona o więcej produktów dla
mężczyzn, kolekcja SkinLab, szampony, kosmetyki do golenia i perfumy to dla nich
zdecydowanie za mało. Wielu ankietowanych chciałoby aby istniała możliwość nagrywania
i udostępniania szkoleń, które odbywają w siedzibie firmy na Żmigrodzkiej we Wrocławiu.
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Mimo wszystko większość respondentów zgodnie uważa, że mimo tego iż można by
usprawnić kilka kwestii, jak w każdym biznesie, to firma FM Group stara się na bieżąco
spełniać oczekiwania wszystkich swoich partnerów, a każdy dystrybutor jest jej partnerem –
nie tylko Drom, Perfand i Mercedes-Benz.
3.3. Wnioski dotyczące perspektyw rozwojowych MLM i ich znaczenia w gospodarce
We współczesnej gospodarce praca staje się wartością, którą trudno będzie zatrzymać na
całe życie. Coraz częściej pracodawcy oferują swoim pracownikom umowy terminowe
i zdarza się, że ludzie dostają umowę-zlecenie na trzy miesiące, aby ominąć okres
wypowiedzenia i po tym czasie zwolnić daną osobę. Ludzie, którzy pracują na umowęzlecenie dodatkowo martwią się o swoje emerytury, które i tak są niewysokie, ale kiedy nie
są zatrudnieni na umowę o pracę, to ten okres do emerytury nie liczy się. Bezrobocie we
współczesnej gospodarce też jest coraz większe, a takie długotrwałe odsunięcie się od pracy
degraduje człowieka. Ludzie stają przed wyborem: albo robisz to, co musisz, a nie to, co
lubisz za grosze, albo jesteś na bezrobociu. Niezależnie od tego, co wybiorą, nie rozwijają się
i automatycznie potrzeba samorealizacji nigdy nie zostaje zaspokojona. Naprzeciw takim
sytuacjom wychodzi marketing

wielopoziomowy

–

totalna

odwrotność niewolniczego

systemu pracy na etacie74 .
Przeprowadzone badanie wykazało, że ludzie chcą się uczyć praktycznych i przydanych
rzeczy, takich jak wystąpienia publiczne, umiejętność pracy w grupie, zarządzanie zasobami
ludzkimi,

planowanie,

kierowanie,

samoorganizacja,

samodyscyplina.

Tradycyjne

szkolnictwo zapewnia nam tą wiedzę, jednak rzadko kiedy uczy nas jak tę wiedzę
wykorzystać w praktyce. A wiadomym jest, że teoria i praktyka to zupełnie dwie różne
rzeczy – jeśli nie masz podstaw teoretycznych, to nie będziesz umiał zastosować danej
umiejętności w praktyce, z kolei sama teoria bez praktyki na nic się nie zda. A gdzie uczyć
się praktycznych umiejętności? Na Uniwersytecie Sukcesu jakim jest MLM. Jak już
wcześniej wspomniano wystarczy rok, aby otrzymać dyplom „styl życia” i czerpać z jego
posiadania korzyści do swoich ostatnich dni.
Dlaczego marketing wielopoziomowy jest lepszy od innych tradycyjnych form biznesu?
Krótkie porównanie przedstawia tabela 12.
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Definicja MLM według Macieja Maciejewskiego – redaktora naczelnego „Network Magazynu”, pierwszego
niezależnego pisma dotyczącego całej branży MLM przedstawiona podczas VI szkolenia struktury Krzysztofa
Cybul w Tarnowie Podgórnym w dniach 28-29.04.2012 r.
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Tab. 12 Porównanie MLM z innymi formami biznesu.
Cecha

Czas pracy

Przygotowanie

Praca

Biznes

na etacie

tradycyjny

Łatwość

społeczeństwa

Dochody

organizacją czasu

organizacją czasu

pracy

pracy

pracy

Przygotowani

Powszechna

początkowy
Wynagrodzenie

Przygotowan

przygotowania ze

ie przez

strony szkoły

franczyzodawcę

Często

Często

Problem z
organizacją czasu pracy

Przygotowanie przez
sponsora
Często widoczna

widoczna niechęć

widoczna niechęć

niechęć ze strony

społeczeństwa

ze strony

ze strony

społeczeństwa do

społeczeństwa do

społeczeństwa do

przedsiębiorców

przedsiębiorców

przedsiębiorców

Przewidywaln

Przywileje
socjalne

Kapitał

Brak

MLM

aprobata ze strony

ość dochodów

Zaplecze socjalne

Problem z

organizacji czasu

e przez szkołę

S tosunek

Problem z

Franchising

Trudno

Trudno

Trudno przewidzieć

przewidzieć

przewidzieć

dochód – czasem pojawia

dochód – zwrot z

dochód – zwrot z

się po dłuższym okresie

inwestycji po

inwestycji po

dłuższym okresie

dłuższym okresie

Konieczność

Konieczność

ciągłego wkładu

ciągłego wkładu

w działalności w
dowolnym momencie

(chorobowe,

pracy w biznes

pracy w biznes

macierzyńskie itp.)

brak możliwości

brak możliwości

skorzystania z

skorzystania z

przywilejów

przywilejów

socjalnych

socjalnych

Brak kapitału
inwestycyjnego
Wynagrodzen

Duży kapitał
inwestycyjny
Adekwatne

ie często

do włożonej

nieadekwatne do

pracy

M ożliwa jest przerwa

Duży kapitał
inwestycyjny
Adekwatne
do włożonej pracy

M ały kapitał
inwestycyjny
Adekwatne do
włożonej pracy

wykształcenia i
wkładanej pracy
S topień ryzyka

Pozorne

Duża

bezpieczeństwo

upadłość wśród

stanowiska pracy

małych

M ałe ryzyko

M ałe ryzyko

upadłości

upadłości

Wypracowan

Wypracowana

przedsiębiorstw
90% w ciągu 5
pierwszych lat
Konkurencja

Rodzaj
przychodu

Duża

Duża

konkurencja na

konkurencja na

a pozycja na

rynku

rynku

rynku

Dochód
aktywny

Dochód
aktywny z

Dochód
aktywny z

pozycja na rynku
Dochód aktywny z
możliwością dochodu
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Dziedziczność

Brak
możliwości

możliwością

możliwością

dochodu

dochodu

pasywnego

pasywnego

M ożliwość
dziedziczenia

M ożliwość
dziedziczenia

dziedziczenia

regulowana przez

stanowiska pracy

franczyzodawcę,

pasywnego

M ożliwość
dziedziczenia

często brak takiej
możliwości
Podatki

Brak

Duży zakres

M ożliwość

możliwości

możliwości

odliczeń

odliczeń

odliczeń

podatkowych

podatkowych

podatkowych

M ożliwość odliczeń
podatkowych

Źródło: Opracowanie własne.

Nie ma więc najmniejszych wątpliwości, że MLM jest najlepszą formą biznesu we
współczesnej gospodarce ze względu na szereg korzyści, jakie daje ta branża. Ponadto
obecnie marketing wielopoziomowy znajduje się w fazie shakeout – fazie gwałtownego
rozwoju i to właśnie teraz jest odpowiedni czas na podjęcie współpracy z firmą, która działa
w tym systemie, aby w niedługim czasie cieszyć się z efektów pracy i korzystać z nich przez
długie lata, bez żadnych zmartwień i zastanawiania się czy wystarczy rodzinie pieniędzy na
przeżycie przez cały miesiąc.
Ponadto MLM jest biznesem relacji, co również wykazały przeprowadzone badania.
Ludzie cenią sobie fachową obsługę i doradztwo na każdym etapie zakupu. Następnym
razem wracają do tego samego sprzedawcy, ponieważ ufają mu bezgranicznie. Bardzo łatwo
można porównać ze sobą produkty i obsługę klienta w każdym hipermarkecie i w marketingu
sieciowym (tab. 13)
Przeprowadzone badania wykazały, że MLM daje możliwość samorealizacji każdego
człowieka, a co za tym idzie – spełnienie wszystkich potrzeb, o których mówił Masłow
w swojej klasyfikacji. Nie ma żadnych ograniczeń ze względu na: płeć, wiek, wykształcenie,
miejsce zamieszkania czy status społeczny – MLM jest dla każdego.
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Tab. 13 Porównanie produktów i obsługi klienta w hipermarkecie i MLM.

Hipermarket

MLM

Niska jakość

Wysoka jakość produktów

Brak profesjonalnej obsługi

Profesjonalny doradca – często osoba, którą
znamy i której ufamy

Poczucie przeciętności (wszyscy używamy tych

Poczucie wyjątkowości używanych produktów

samych produktów)
Mała dostępność dla ludzi mieszkających w

Możliwość dowozu produktów w dowolne

dużej odległości od miasta

miejsce w kraju

Brak relacji sprzedawca - klient

Rozbudowana relacja sprzedawca - klient

Często zagraniczny kapitał

W przypadku FM Group – polski kapitał

Źródło: Opracowanie własne.

Nie ma znaczenia także kraj, w którym chcemy rozwijać swoje struktury. FM Group jest
w ponad sześćdziesięciu krajach na świecie, na sześciu kontynentach. To jedyna polska
firma, która wyszła tak daleko bez udziału zagranicznego kapitału. Warto więc to
wykorzystać i pomagać zarabiać pieniądze obcokrajowcom, pomnażając jednocześnie swój
dochód. W tym systemie każdy będzie zadowolony, pod warunkiem, że będzie cierpliwy
i wytrwały.
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ZAKOŃCZENIE
Marketing sieciowy (MLM) jest branżą, która rozwija się w niesamowitym tempie jedną

z najszybciej rozwijających się,

a jednocześnie jedną z najbardziej błędnie

rozumianych metod obecnego wprowadzania produktów na rynek. Zmienia się każdego dnia,
dosłownie tak samo jak trendy, którym w jednej chwili ulegają wszyscy ludzie na świecie.
Zmienia się historia, nastroje społeczne, cele, priorytety. Nie da się ukryć, że zachodzącym
zmianom podlegają także sposób wybierania pracy, sprzedaż, sposób zakupu, a przede
wszystkim styl życia.75 Początkowo nie ufa się nowatorskim pomysłom, ale z biegiem czasu
następuje totalna zmiana modelu myślenia.
Przeprowadzone badania wykazały, że MLM daje możliwość samorealizacji każdego
człowieka, a co za tym idzie – spełnienie wszystkich potrzeb, o których mówił Maslow w
swojej klasyfikacji. Nie ma żadnych ograniczeń ze względu na: płeć, wiek, wykształcenie,
miejsce zamieszkania czy status społeczny – MLM jest dla każdego.
Nie ma znaczenia także kraj, w którym chcemy rozwijać swoje struktury. FM Group jest
w ponad sześćdziesięciu krajach na świecie, na sześciu kontynentach. To jedyna polska
firma, która wyszła tak daleko bez udziału zagranicznego kapitału. Warto więc to
wykorzystać i pomagać zarabiać pieniądze obcokrajowcom, pomnażając jednocześnie swój
dochód. W tym systemie każdy będzie zadowolony, pod warunkiem, że będzie cierpliwy
i wytrwały.
Marketing sieciowy jest doskonałą szkołą biznesu, w której może uczyć się każdy bez
względu na wiek, wykształcenie, pochodzenie czy status materialny. Właśnie w tej szkole
przekazywane są wartości, których nigdzie indziej się nie nauczymy – uczenie siebie i innych
ludzi bycia właścicielami biznesu, a nie uczenie jak być lojalnym pracownikiem, który
pracuje dla bogatego to najlepsze sposoby na osiągnięcie zamożności.76
Obecna gospodarka i rynek pracy nie są przyjazne ludziom. Wielu młodych absolwentów
pozostaje bez pracy, a Ci, którzy pracę mają drżą z obawy przez jej utraceniem. Takim
osobom naprzeciw wychodzi MLM. Praca staje się wartością, którą trudno będzie zatrzymać
na całe życie. Ludzie stają przed wyborem: albo robisz to, co musisz, a nie to, co lubisz za
grosze, albo jesteś na bezrobociu. Niezależnie od tego, co wybiorą, nie rozwijają się
i automatycznie potrzeba samorealizacji nigdy nie zostaje zaspokojona.
75

Molińska K., Hadasik R., Etat, biznes tradycyjny czy marketing sieciowy?, 4Media Publisher Sp. z o. o.,
Wydawnictwo Prasowe, Wrocław 2009, s. 50.
76
Kiyosaki R. T., Lechter S. L., Szkoła biznesu…. op. cit., s. 32.
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Fenomenu marketingu wielopoziomowego

można doszukiwać się w następujących

czynnikach: każdy lubi polecać dobre produkty innym ludziom, jasne zasady, nikt
przepłacać,

niezależność,

każdy

woli

bezpieczne

rozwiązania

od

ryzyka,

nie lubi
postęp

technologiczny.
Zarówno w pracy na pełen etat jak i w marketingu wielopoziomowym trzeba solidnie
pracować,

aby

ostatecznie

osiągnąć

sukces.

Należy

pamiętać

o

ważnej

zasadzie

obowiązującej w MLM: pracuj mądrze, ale nie ciężko. Od zawsze działa prawo siewu i
zbioru. Tak samo w marketingu sieciowym – aby móc zebrać dorodne plony musisz przede
wszystkim być cierpliwym i stale pielęgnować i wzmacniać to, co zasiałeś. W przeciwnym
razie nie zbierzesz nic.
Ponadto, aby odnieść sukces w MLM, musisz lubić to, co robisz. Mówi się : „zacznij
robić to, co lubisz, a nie będziesz musiał pracować do końca życia”. Świat stoi przed
ogromną szansą. W dobie ciągle pogłębiającego się kryzysu i bezrobocia trzeba szukać
alternatyw i rozwiązań, które umożliwią przetrwanie w XXI w. Właśnie taką alternatywą jest
marketing wielopoziomowy – branża, która każdego roku generuje milionerów, pozwala na
niesamowity rozwój własnej osobowości i na nabycie wielu przydatnych umiejętności. Nikt
nie musi niczego robić na siłę, nie ma obowiązku przyłączania się do MLM, ale czy warto
rezygnować z branży, która wychodzi ludziom naprzeciw i może sprostać wszystkim
oczekiwaniom?
FM Group World jest polską firmą, która stoi przed szansą stania się jedną z wiodących
marek eksportowych w XXI w. Jako jedyna firma w Polsce bez udziału zagranicznego
kapitały rozwinęła się i wyszła na wszystkie kontynenty. W ciągu 7 lat działalności potrafiła
opanować rynki ponad sześćdziesięciu krajów na świecie i nadal planuje kolejne ekspansje.
Będzie budować fabrykę w Malezji. Wobec tego czy istnieje druga firma, która rozwija się
tak prężnie i daje wiele możliwości uzyskania korzyści materialnych i niematerialnych
swoim pracownikom? Bez wątpienia nie.
Mimo że system dystrybucji i branża w jakiej działa FM Group jest krytykowana
i jeszcze wciąż uznawana za piramidę finansową czy sektę, wkrótce wszyscy będą mówić, że
MLM jest najlepszą formą na uzyskanie godnego stylu życia. Dlaczego? Bo każdy
nowatorski produkt i każda nowatorska branża zawsze z początku bywa wyśmiana
i wyszydzana. Dopiero po czasie ludzie zapatrzeni w tradycyjne formy biznesu potrafią
przyznać, że to był strzał w dziesiątkę.
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10. Przykład niewłaściwego budowania sieci dystrybucji – „linia”
11. Prowizja dla struktury na poziomie efektywności 3%
12. Prowizja dla struktury na poziomie efektywności 21%
13. Perłowa Orchidea – kryteria kwalifikacji
14. Amarantowa Orchidea – kryteria kwalifikacji
15. Złota Orchidea – kryteria kwalifikacji
16. Diamentowa Orchidea – kryteria kwalifikacji
17. Czarna Diamentowa Orchidea – kryteria kwalifikacji

Spis tabel:
1. Wyniki finansowe firm MLM w Polsce. Grupa 1
2. Wyniki finansowe firm MLM w Polsce. Grupa 2
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3. Wyniki finansowe firm MLM w Polsce. Grupa 3
4. Poziomy efektywności w pierwszym planie marketingowym
5. Sposób naliczania prowizji w przypadku budowania struktury sieciowej
6. Sposób obliczania prowizji dla dystrybutora, który tworzy własną sieć
7. Zasady współpracy z oddziałami FM Group
8. Tygodniowy czas pracy w odniesieniu do badanych grup wiekowych
9. Aktualny dochód z MLM w badanych grupach wiekowych
10. Aktualny poziom efektywności i okres współpracy z FM Group
11. Poziom efektywności a tygodniowy czas pracy
12. Porównanie MLM z innymi formami biznesu
13. Porównanie produktów i obsługi klienta w hipermarkecie i MLM
Spis wykresów:
1. Znajomość branży wśród uczestników badania
2. Znajomość firm z branży MLM
3. Rozpoznawalność produktów FM Group
4. Używalność produktów FM Group
5. Oczekiwania respondentów w momencie podjęcia współpracy z FM Group
6. Czas działania w MLM
7. Czas działania w MLM
8. Zalety MLM według respondentów
9. Wady MLM według respondentów
10. Potencjalne miesięczne dochody networkowców
11. Potencjalne dochody networkowców po 3 latach pracy
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Ankieta:
Identyfikacja i znaczenie MLM
Witam! Ankieta ma na celu uzupełnienie i weryfikację badań, których wyniki wykorzystam
w swojej pracy magisterskiej na temat znaczenia i wykorzystania MLM (marketingu
sieciowego), dlatego proszę o poświęcenie 15 minut i jej rzetelne wypełnie nie. Dziękuję!
1 . Płeć: *
kobieta
mężczyzna
2 . Wiek: *
mniej niż 18
18-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
więcej niż 50
3 . Wykształcenie: *
zawodowe
średnie
pomaturalne
licencjat/inżynier
magister
doktorat
4 . Miejsce zamieszkania: *
duże miasto
małe miasto
wieś
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5 . Czy wiesz dokładnie czym jest i na czym polega MLM (marketing sieciowy)?
*
tak
nie
coś słyszałem/am, ale nie do końca wiem o co chodzi
6 . Czy znasz firmy, które działają w systemie MLM? Jeśli tak, to jakie? *

7 . Czy współpracujesz z firmą, która działa w systemie MLM? Jeśli tak, to z
jaką? *

8 . Jeśli działasz w MLM to co sprawiło, że się na to zdecydowałaś/eś? Jeśli
natomiast nie działasz, napisz co sprawia, że tego nie robisz i co przekonałoby
Cię do tego systemu? A jeśli zastanawiasz się nad rozpoczęciem działalności w
MLM napisz co Cię powstrzymuje od decyzji? *

9 . Twoja osobista opinia na temat MLM: *

10 . Czy znasz firmę FM Group? *
tak
nie
11 . Jakie znasz produkty/usługi firmy FM Group?
Dotyczy osób, które odpowiedziały twierdząco na pyt. 10
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12 . Czy używasz produktów firmy FM Group? Jeśli tak, to jakich?
(Dotyczy osób, które odpowiedziały twierdząco na pyt. 10)

13 . Twój aktualny dochód z MLM to:
(Dotyczy osób działających w MLM)

poniżej 200 zł
200-500 zł
500-1000 zł
1000-1500 zł
1500-2000 zł
2000-4000 zł
4000-8000 zł
8000-10000 zł
10000-20000 zł
więcej niż 20000 zł
14 . W MLM chcę zarabiać .... miesięcznie
(Dotyczy osób działających w MLM)

15 . Zalety MLM to: *

16 . Wady MLM to: *
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17 . MLM jest dla Ciebie zajęciem dodatkowym, czy głównym źródłem
utrzymania?
(Dotyczy osób, które działają w MLM)

zajęcie dodatkowe
główne źródło utrzymania
18 . Ile godzin tygodniowo poświęcasz na pracę w MLM?
(Dotyczy osób, które działają w MLM)

1-5h/tydz.
5-10h/tydz.
10-15h/tydz.
15-20h/tydz.
więcej
19 . Ile realnie miesięcznie chciałbyś/abyś zarabiać w MLM po 3 latach
intensywnej pracy?
(Dotyczy osób, które działają w MLM)

5000 zł
10000 zł
50000 zł
100000 zł
więcej
20 . Jakie, Twoim zdaniem, jest nastawienie większości ludzi w Polsce do MLM?
(Dotyczy osób, które działają w MLM)

uważają każdy MLM za piramidę finansową
nigdy nic nie słyszeli o MLM
nie wierzą w ten biznes
są zafascynowani MLM i wierzą, że odniosą sukces w tej branży
są zainteresowani dorabianiem w MLM
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inne

21 . Jak długo zajmuje się Pan/Pani marketingiem sieciowym?
(Dotyczy osób, które działają w MLM)

mniej niż 1 rok
1-3 lat
4-5 lat
6-7 lat
8-9 lat
10 lat i więcej
22 . Jak długo współpracuje Pan/Pani z firmą FM Group?
(Dotyczy osób działających w MLM)

nie współpracuję z tą firmą
mniej niż 6 miesięcy
6-12 miesięcy
1-2 lat
2-3 lata
3-4 lata
4-5 lat
6-7 lat
23 . Jaki jest Pana/Pani aktualny poziom efektywności?
(Dotyczy osób, które współpracują z FM Group)

0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
Perłowa Orchidea
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Amarantowa Orchidea
Złota Orchidea
Diamentowa Orchidea

24 . Jakie były Twoje oczekiwania w momencie podjęcia współpracy z FM
Group?
(Dotyczy osób, które współpracują z FM Group)

25 . Czy współpraca z FM Group spełnia Twoje początkowe oczekiwania?
(Dotyczy osób, które współpracują z FM Group)

tak
nie
26 . Czy jest coś, co byś zmienił/a w FM Group?
(Dotyczy osób, które współpracują z FM Group)

tak
nie
27 . Czy rozważasz porzucenie swojej obecnej pracy etatowej i zajęcie się tylko
i wyłącznie MLM?
(Dotyczy osób, które działają w MLM)

tak
nie
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