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Wstęp
Marketing sieciowy jest obecnie dynamicznie rozwijającym się kanałem dystrybucji,
który narodził się w 1945 roku w USA. Wywodzi się on ze sprzedaży bezpośredniej - jednej z
form handlu bezpośredniego, który z kolei jest alternatywnym kanałem dystrybucji dla handlu
detalicznego. W Polsce ta egzotyczna forma sprzedaży a zarazem model biznesowy pojawił
się na początku lat 90-tych wraz ze zmianami ustrojowymi. Od tamtego momentu MLM
zyskał wielu zwolenników ale także przeciwników. Nazywany jest „małym biznesem dla
każdego”, szczególnie w czasach dekoniunktury, ponieważ nie wymaga żadnego
doświadczenia czy specjalistycznego wykształcenia; nieważny jest wiek, płeć, wygląd czy
pochodzenie. Z czasem ta forma mikroprzedsiębiorczości może stać się „wielkim biznesem”
dla każdego, wszystko zależy od chęci, nastawienia i przede wszystkim od zaangażowania.
Wiedza na temat marketingu sieciowego w polskim społeczeństwie oraz w wielu
innych krajach na świecie jest nadal uboga. Dostęp do rzetelnych materiałów na ten temat jest
trudny, a jeśli coś opublikowano, to zawiera ono niezrozumiałe, fantastyczne slogany albo
negatywne, nieprawdziwe informacje oparte na stereotypach. System ten jest także często
mylnie utożsamiany z akwizycją, marketingiem bezpośrednim, nielegalnymi piramidami
finansowymi bądź systemami argentyńskimi. Dlatego tak ważne jest prezentowanie
dokładnych danych i obiektywnych informacji oraz zasad funkcjonowania tej formy
sprzedaży. Taka sytuacja zadecydowała o wyborze tematu niniejszej pracy.
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Głównym celem niniejszej pracy jest poznanie przyczyn, dla których coraz większa
liczba osób angażuje się w ten typ działalności oraz zbadanie poziomu zadowolenia
odbiorców tego kanału dystrybucji z szerszej perspektywy. Zadaniem pracy jest także rzetelne
przedstawienie kwestii - czym tak naprawdę jest marketing sieciowy oraz ukazanie szeregu
korzyści dla współuczestników tego systemu na danym rynku.
Podstawą do napisania pracy były studia literatury przedmiotu, informacje z
magazynów branżowych, stron internetowych oraz badania empiryczne z użyciem wywiadów
eksperckich i ankiety przeprowadzonej na 100 dystrybutorach firmy FM Group.
Jako przedmiot badań wybrano polską, dynamicznie rozwijającą się firmę - FM
Group. W pracy wykorzystano także kilkunastoletnie obserwacje branży MLM przez autora
pracy, a także jego 5- letnie doświadczenie jako dystrybutora FM Group. W pracy
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wykorzystano dane z planu marketingowego i statystyki umieszczone na stronie internetowej
firmy FM Group.
Na pracę składają się trzy rozdziały. Pierwszy rozdział pracy zawiera charakterystykę
kanałów dystrybucji oraz przybliża pojęcie i istotę marketingu sieciowego. Następnie
porównuje proces dystrybucji poprzez system MLM z tradycyjnymi metodami.
Rozdział drugi opisuje historię oraz etapy rozwoju branży w Polsce i na świecie, a
także społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania branży. W rozdziale tym, na
podstawie informacji dotyczących dotychczasowego rozwoju branży, trendów i czynników
rozwoju, przedstawiono przewidywania jak MLM będzie rozwijał się w przyszłości.
Na rozdział trzeci składa się charakterystyka firmy oraz planu jej wynagrodzeń.
Dokonano w nim charakterystyki respondentów oraz przedstawiono wyniki ankiety
przeprowadzonej na dystrybutorach firmy FM Group badającej ich poziom zadowolenia z
kanału dystrybucji jakim jest MLM.
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1 Marketing sieciowy – dystrybucja wielopoziomowa
1.1. Rodzaje kanałów dystrybucji
Współcześnie warunki obrotu, w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych, rzadko
wymagają, aby towar wytworzony przez producenta docierał do ostatecznego klienta bez
udziału pośredników. Trudno bowiem wyobrazić sobie, żeby producent dóbr dostarczał swoje
produkty bezpośrednio do konsumenta. Pomiędzy wytwórcę danego produktu lub usługi a
jego końcowego nabywcę włączają się przedsiębiorstwa, które odkupują produkt w celu jego
dalszej odsprzedaży lub pośredniczą w procesie jego dalszej sprzedaży w formie komisowej,
działając we własnym lub cudzym imieniu. Ułatwia to producentowi znalezienie kolejnych
ogniw lub ostatecznych nabywców. Wszystkie ogniwa łączące producenta z ostatecznym
odbiorcą nazywane są kanałami dystrybucji. Istnieje wiele definicji tego pojęcia, jednak są
one do siebie bardzo podobne.2 Najbardziej adekwatną wydaje się być następująca definicja:
Kanał dystrybucji jest to „układ wzajemnie zależnych organizacji zaangażowanych w proces
udostępniania produktu lub usługi do wykorzystania lub konsumpcji”3. Najczęściej
występujące elementy kanału dystrybucji, czyli ogniwa pośrednie pomiędzy producentem, a
klientem końcowym, to:4
•

Producent – traktowany jako ogniwo w kanale dystrybucji, ponieważ ma prawo
odsprzedaży swoich produktów bezpośrednio odbiorcy ostatecznemu i może
działać w oparciu o system marketingu bezpośredniego lub sieciowego.

•

Hurtownik – jedno z najbardziej tradycyjnych pośrednich ogniw sprzedaży.
Handel hurtowy oznacza działania związane z procesem sprzedaży usług i
towarów tym, którzy kupują je na potrzeby działalności gospodarczej lub w celu
dalszej odsprzedaży. Z handlu hurtowego wykluczeni są producenci oraz rolnicy,
ponieważ ich podstawową działalnością jest produkcja, a także detaliści.5
Rola hurtownika polega na gromadzeniu i składowaniu towarów, sortowaniu,
odpowiednim pakowaniu oraz dostarczaniu detalistom zamówionych towarów.
Hurtownicy działają najczęściej na niewielkim terytorium. Nie mają oni prawa
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wyłączności, co oznacza, że na tym samym terenie może działać równocześnie
kilku hurtowników.6
•

Dystrybutor – jedna z form pośrednictwa handlowego. Dystrybutorem, podobnie
jak w przypadku handlu tradycyjnego, może zostać firma wyspecjalizowana, jak
również firma zajmująca się ogólnym handlem. Dystrybutora od hurtownika
odróżnia fakt, że działa on we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to,
że odkupuje towar od dostawcy i dokonuje jego sprzedaży kolejnym pośrednim
ogniwom dystrybucji lub odbiorcy końcowemu. Ma on prawo korzystać z
wyłączności towarowej i terytorialnej, co oznacza, że jeżeli zgłosi się do niego
klient przynależący do innego terytorium, nie ma prawa go obsłużyć. Zakres
terytorium ustalany jest umownie. Może zdarzyć się sytuacja, że dystrybutorowi
podlega teren całego kraju – nosi on wtedy miano dystrybutora wyłącznego.
Wyłączność może odnosić się także do określonej grupy klientów. Współpraca z
dystrybutorem oparta jest na wieloletnim kontrakcie lub umowie dystrybutorskiej.
Obie te formy są długookresowe.

•

Dealer – zastępujący inne pośredniczące ogniwa w łańcuchu sprzedaży, co
oznacza, że spełnia rolę detalisty, który współpracuje bezpośrednio z dostawcą.
Jest to przedsiębiorca dokonujący sprzedaży odbiorcy końcowemu. Działa na
własny rachunek i we własnym imieniu. Działa na zasadzie wyłączności
terytorialnej, ale ta zasada nie musi być respektowana. Oznacza to, że jeżeli pojawi
się klient podlegający terytorialnie innemu dealerowi, to ma prawo być obsłużony.
W przypadku, gdy na terenie danego kraju działa wielu dealerów, jeden z nich
ustanawiany jest dealerem generalnym. Działa on na podlegającym mu terenie, ale
dodatkowo ma do wykonania też inne zadania, takie jak: utrzymanie magazynu,
obsługa przedsprzedażowa i posprzedażowa, sprzedaż używanych wyrobów.
Dealerzy działają najczęściej w obrocie wszelkiego rodzaju pojazdami
(ciężarówki, traktory, motocykle, samochody), sprzętem komputerowym oraz
inwestycyjnym (obrabiarki, kompresory, kasy itp.).

•

Agent handlowy – pośrednictwo agencyjne jest jedną z najczęściej stosowanych
form pośrednictwa handlowego w obrocie zagranicznym. Definicję agenta
handlowego reguluje dyrektywa UE: „agentem handlowym jest ten, kto jako
niezależny pośrednik zobowiązany jest do stałej pracy bądź negocjowania
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transakcji sprzedaży lub kupna towarów dla innej osoby zwanej mocodawcą bądź
negocjowania i zawierania tych operacji w imieniu i na rachunek mocodawcy”7
Mocodawca w polskiej terminologii nazywany jest pryncypałem lub patronem.
Agent ma wpływ na fizyczny rozmiar sprzedaży firmy, dla której pracuje, jednak
nie włada w pełni towarem. Do jego podstawowych zadań należą: wyszukiwanie
nabywców na towar, działalność promocyjna, gromadzenie informacji mających
wpływ na skuteczność działań patrona na danym rynku. Jego podstawowym
uprawnieniem jest otrzymanie zapłaty za wykonanie swoich zadań, najczęściej jest
to prowizja w postaci ustalonego procentu od transakcji. Agent działa na zasadzie
umowy dżentelmeńskiej (umowa niewiążąca, na jej podstawie nie można
dochodzić swoich praw w sądzie) lub listu prowizyjnego.
•

Agent eksportowy – działający w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. Jego
zadanie polega na wyszukiwaniu poza granicami kraju nabywców dla firm, dla
których pracuje. Może reprezentować kilku lub nawet kilkunastu producentów,
których towary nie konkurują ze sobą. Agenci eksportowi zajmują się zazwyczaj
eksportem towarów masowych, takich jak żywność czy produkty farmaceutyczne,
na które jest ciągły i ustabilizowany popyt.

•

Makler (broker) – prowadzący działalność na cudzy rachunek i w cudzym imieniu
na zasadzie pośrednictwa doraźnego. Prowadzi on swoją działalność na podstawie
jednorazowego zlecenia, co oznacza, że może współpracować jednocześnie
z wieloma zleceniodawcami. Makler aukcyjny działa wyłącznie na rzecz
kupującego, a giełdowy na kupującego i sprzedającego. Maklerzy specjalizują się
w poszczególnych dziedzinach działalności, dlatego wyróżnia się maklerów
towarowych, ubezpieczeniowych, frachtowych.

•

Detalista – jego rola polega na wszelkiej działalności związanej ze sprzedażą dóbr
i usług bezpośrednio konsumentowi finalnemu na jego użytek osobisty, a nie do
dalszej odsprzedaży. Poziom obsługi można podzielić na cztery kategorie:8
a) Samoobsługa – stosowana głównie przez sklepy udzielające rabatów. Klienci
samodzielnie wyszukują towary, porównują ceny w celu zaoszczędzenia
pieniędzy

7
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b) Samodzielny wybór klienta przy niewielkiej pomocy sprzedawcy – klienci
samodzielnie wyszukują towary, jednak mają możliwość uzyskania pomocy od
sprzedawcy
c) Niepełna obsługa – stosują ją detaliści, którzy mają szerszy asortyment
produktów, przez co klienci potrzebują większej liczby informacji i częściej
decydują się na pomoc obsługi
d) Pełna obsługa – sprzedawcy oferują pomoc na każdym etapie sprzedaży:
procesie szukania, wybierania i porównywania produktu. W sklepach takich
koszt obsługi jest wysoki, przez co ceny są wyższe.
Ze względu na strategie pozycjonowania w handlu można wyróżnić 4 typy
sklepów, co obrazuje rysunek:
Rysunek 1. Mapa pozycjonowania w handlu detalicznym w stosunku do
wartości dodanej poziomu obsługi i szerokości asortymentu.

Źródło: P. Kotler, Marketing, REBIS, str. 545

Połączenie różnych zakresów asortymentu ze sposobami obsługi klienta
wynikające z rysunku daje strategie:
a) Bloomingdale`s – oferuje wysoką wartość dodaną przy szerokim asortymencie.
Marża jest wysoka, więc poprzez czynniki takie jak jakość towaru, obsługi,
wizerunek, wystrój wnętrza sklepu starają się wytworzyć wysoki obrót. Jeżeli
tak się stanie, to są bardzo dochodowe.
b) Tiffany – sklep oferuje wysoką wartość dodaną i wąski asortyment, jest
postrzegany jako ekskluzywny, narzuca wysoką marżę, która równoważy
niskie obroty.
c) Sunglass Hut – oferuje wąski asortyment i niską wartość dodaną. Utrzymuje
swoje ceny i koszty na niskim poziomie.
8

d) Wal–Mart – sklep oferujący szeroki asortyment produktów w połączeniu
z niską wartością dodaną. Celem tego typu sklepu jest utrzymywać niskie
ceny, a niską marżę równoważyć wysokim obrotem.
Większość produktów sprzedawana jest poprzez sklepy – 97 %, jednak sektor
sprzedaży detalicznej pozasklepowej rozwija się w dzisiejszych czasach bardzo dynamicznie.
Oferta oraz konkurencja sklepowa jest coraz większa, a to sprawia, że konsumenci mają za
mało czasu na porównanie wszystkich ofert. Powoduje to, że coraz częściej korzystają z opcji
zakupów poza sieciami sklepowymi.
Niesklepową sprzedaż detaliczną można podzielić na 4 kategorie:
a) Sprzedaż bezpośrednia (lub marketing wielopoziomowy, który się z niej
wywodzi) – działalność polegająca na sprzedawaniu towarów na pokazach
organizowanych w domach klientów. Na początku istniała jedynie branża
sprzedaży bezpośredniej, jednak zaczęła przynosić coraz mniejsze dochody,
dlatego ewoluowała w system wielopoziomowy. Jest on korzystniejszy dla
przedstawicieli handlowych, ponieważ poza możliwością sprzedaży produktów
pozwala na rekrutację nowych przedstawicieli i zarabianie również na ich
sprzedaży.
b) Marketing bezpośredni – wywodzący się ze sprzedaży katalogowej. Obejmuje
telemarketing oraz zakupy drogą elektroniczną.
c) Automaty – umieszczane najczęściej w miejscach pracy, szkołach, na stacjach
benzynowych, w hotelach, restauracjach i wielu innych miejscach. Oferują
sprzedaż całodobową, zawsze świeży towar i samoobsługę.
d) Usługi zakupowe – detalista bez sklepu obsługujący specyficzną klientelę, np.
pracowników dużych organizacji.

W dzisiejszych czasach producentom ciężko jest dostarczać produkty lub usługi
bezpośrednio do klienta końcowego. W tym celu korzystają oni z pośrednich ogniw
dystrybucji. Przyczynami takiej sytuacji są:9
•

Rozproszenie dostawców - odnosi się to przede wszystkim do branży rolniczej, w
której produkty wymagają przetworzenia w postaci opakowania, zmniejszenia
objętości w celu nadania im formy handlowej. Przykłady takich produktów to mleko,
zboża, bawełna, kawa, herbata, nasiona roślin oleistych, owoce, warzywa itd. Rola
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pośredników w tych dziedzinach polega na gromadzeniu produktów i kierowania ich
do dalszego przetwórstwa.
•

Koszty znalezienia nabywców – w czasach współczesnych odległość pomiędzy
wytwórcą a ostatecznym nabywcą jest coraz większa. Dotyczy to zarówno dóbr
przemysłowych jak i konsumpcyjnych w kraju oraz za granicą. Dlatego producent ma
do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to stworzenie własnego pionu handlowego, co
pozwala na pełną kontrolę asortymentu produktów oraz skali sprzedaży. Takie
rozwiązanie stosowane jest w przypadku niektórych markowych produktów, których
wysoka cena pokrywa koszty organizacji sieci. W zdecydowanej większości
przypadków tworzenie własnej sieci handlowej jest nieopłacalne, dlatego producenci
korzystają z drugiej możliwości - z usług wyspecjalizowanych pośredników. W
obrocie zagranicznym korzystanie z przynajmniej jednego pośrednika w danym kraju
jest warunkiem koniecznym, zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych takich jak np.
Indie czy Egipt. W przypadku, gdy producent na terenie danego kraju nie skorzysta z
pośrednictwa, jego firma traktowana jest na takich samych zasadach jak krajowe i
zobowiązana jest do płacenia podatków w danym kraju.

•

Problemy z zawieraniem kontraktów międzynarodowych (umów kupna i sprzedaży) –
współcześnie w Polsce w obrocie zagranicznym rocznie uczestniczy kilkaset tysięcy
przedsiębiorstw. Większość z nich ma utrudnione zadanie w procesie zawierania
umów z zagranicznymi odbiorcami, co jest spowodowane głównie niedostateczną
znajomością języka oraz międzynarodowego prawa handlowego. Z tego powodu wiele
firm decyduje się na skorzystanie z pośrednictwa zawodowych kupców handlu
zagranicznego opierając się głównie na umowach komisowych lub rzadziej kupnasprzedaży. Za pośrednictwem tego rodzaju firm realizowane jest około 30 % eksportu.

•

Problem zapewnienia elastyczności dostaw – nabywca powinien mieć możliwość
zakupienia produktu w przewidzianej ilości, w czasie i miejscu, w którym zwykł go
nabywać. Wytwórca nie jest w stanie dostarczyć go finalnemu nabywcy z taką
częstotliwością jakiej wymaga, co zmusza go do korzystania z pośrednich kanałów
sprzedaży. W przypadku dużej odległości od punktów sprzedaży detalicznej może
pojawić się potrzeba korzystania z pośrednictwa domów handlowych, centrów
dystrybucji lub składów konsygnacyjnych.

•

Organizacja serwisu technicznego – w przypadku większości produktów trwałego
użytku (sprzęt gospodarstwa domowego, audio, wideo, motoryzacyjny itd.) ogromne
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znaczenie przypisuje się serwisom technicznym. Sprawny i skuteczny serwis traktuje
się nawet jako wyznacznik jakości marki produktu, co poświadcza fakt, że znane
i cenione marki mają szybki i dobry serwis techniczny. Bardzo często towary
sprzedawane są w wielu miejscach zbytu, dlatego wytwórcom łatwiej jest ulokować
serwis w pośrednich ogniwach zbytu (np. u dealerów).
•

Finansowanie obrotu - jest ono w pewnym stopniu powiązane z zagadnieniem
elastyczności dostaw. W warunkach powszechnego stosowania sieci sprzedaży
hurtowej oraz detalicznej przyjmowały na siebie koszty związane z finansowaniem
sprzedaży na kolejnych szczeblach (hurt, detal). Współcześnie taka sytuacja ma
miejsce, gdy produkty wytwórcy sprzedawane są przez stosunkowo niewielkich
detalistów. Supermarkety powierzchniowe (wielcy detaliści) wymagają od producenta
dostawy produktów do ich magazynów, co przyczynia się do częściowego przeniesienia na niego kosztów składowania i przewozu towarów.

W teorii decyzje o tym, czy skorzystać z pośrednich kanałów dystrybucji oraz o ilości
pośredników, podejmuje producent. W praktyce jednak, uzależnione jest to w dużej mierze od
rodzaju produktów oraz pozycji producenta na rynku.10
Odbiorca końcowy oraz producent są traktowani jako części każdego kanału. Liczba
pośredników między nimi wyznacza długość kanału. Ze względu na ilość poziomów w kanale
dystrybucji, na rynku dóbr konsumpcyjnych, dzielimy je na rodzaje przedstawione na rysunku
w części „a”:11
Rysunek 2. Kanały marketingowe na rynku dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych.

Źródło: Philip Kotler, Marketing, wyd. REBIS, str. 515

10
11

Tamże str. 169
P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, str. 514

11

Na rynku dóbr konsumpcyjnych istnieją również dłuższe kanały, jednak z punktu
widzenia producenta: im większa liczba szczebli występuje w kanale, tym trudniej jest
kontrolować proces i uzyskać informację o odbiorcach końcowych.
W przypadku rynku dóbr przemysłowych (rysunek 2, część „b”) producent może
zdecydować, aby personel sprzedawał bezpośrednio odbiorcom przemysłowym. Podobnie jak
w przypadku rynku dóbr konsumpcyjnych powszechnie występują kanały zeroszczeblowe,
jednoszczeblowe i dwuszczeblowe.12
W kolejnym podpunkcie zajmiemy się szerzej dystrybucją zeroszczeblową, a dokładniej
marketingiem sieciowym, który wywodzi się ze sprzedaży bezpośredniej. Trend ten rozwinął
się już w drugiej połowie XX wieku, jednak po wielu latach niepewności nastąpiła faza jego
rozwoju i coraz więcej osób docenia tą formę sprzedaży i dystrybucji.

1.2. Pojęcie i istota marketingu sieciowego
Żyjemy w czasie bardzo głębokich przemian, które ogarniają wiele dziedzin ludzkiego
życia. Jedną z tych przemian jest wzrastająca rola dystrybucji czy szerzej – marketingu.
Dzisiaj prawdziwym problemem nie jest produkcja, lecz dystrybucja. Sprzedawać oznacza
informować. Bez informacji bezpośredniej czy pośredniej, nie można sprzedać swoich
towarów. Tak więc praca w przyszłości będzie w coraz mniejszym stopniu fizycznie i
organizacyjnie związana z produkcją. Najwięcej stanowisk pracy będzie w dziedzinach:
marketingu, informacji i stosunków międzyludzkich, gdzie będzie największy przepływ
pieniędzy i największe szanse na sukces finansowy.13 Dotyczy to szczególnie dystrybucji i
handlu, a szczególnie handlu bezpośredniego, który staje się coraz większą alternatywą dla
handlu detalicznego.14
Obecnie firmy preferują wszelkie czynności mające na celu zmniejszenie kosztów i
liczby pośredników w kanale dystrybucji.15 Przejawem dokonujących się zmian jest pojawienie się nowych form dystrybucji. Przykładem jednego z najnowszych kanałów dystrybucji jest marketing sieciowy zwany też marketingiem wielopoziomowym.16
Istnieje wiele różnych interpretacji tego zjawiska, poniżej chciałbym zamieścić
najtrafniejsze definicje tego pojęcia:
12

Tamże
G. Touati, Cześć kryzysie = Sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy, Horizon International, Szczecin 1998,
str. 51
14
E. Ludbrook, Shakeout, 4 Media Publisher Wydawnictwo Prasowe, Sosnowiec 2006 str. 44
15
G. Touati, Cześc kryzysie = Sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy, Horizon International, Szczecin 1998,
str. 55
16
J. Maciuszek, Jak pozyskać partnerów do marketingu sieciowego, Akade, Kraków 2004, str. 9
13
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1) „Marketing wielopoziomowy, inaczej zwany MLM (ang. Multi-Level Marketing) również marketing sieciowy. Marketing, a konkretniej dystrybucja, to przekazywanie
produktu lub usługi od usługodawcy do odbiorcy. Wielopoziomowy to termin odnoszący się
do systemu wynagrodzeń pobieranych przez osoby, które sprawiają, że dany produkt lub
usługa są dostarczane. MLM polega więc na budowaniu organizacji, w której wiele osób
sprzedaje nieduże ilości produktów, bądź też nie sprzedaje ich wcale, a jedynie kupuje je dla
siebie. Bardzo często ten system mylony jest ze sprzedażą bezpośrednią, od której znacznie
się różni (w MLM możemy, ale nie musimy sprzedawać), bądź też z piramidą finansową,
która jest nielegalna (bo w piramidzie żaden produkt ani usługa nie jest przekazywana, stąd
nielegalność takiej organizacji) …” 17
2) „Marketing sieciowy jest metodą dystrybucji wyrobów konsumenckich prosto do
klienta. Zamiast sprzedaży sklepowej MLM używa marketingowej sieci ludzi (zwanych
„przedstawicielami”), aby znaleźć klientów i rozprowadzić wśród nich produkty.
Przedstawiciele znani są także jako: „niezależni przedstawiciele handlowi”, „dystrybutorzy”,
„konsultanci” lub „pracownicy networkowi”. 18
3) Marketing wielopoziomowy (ang. MLM – Multi Level Marketing) – to forma
sprzedaży, która odbywa się poza sieciami sklepowymi, opiera się na bezpośrednim kontakcie
z klientem, co skraca do minimum drogę produktu do jego nabywcy. Z klientem kontaktuje
się bezpośrednio dystrybutor, który może zaoferować swojemu klientowi produkty danej
firmy, które nie są dostępne w tradycyjnych punktach sprzedaży. Taka forma sprzedaży
wpływa przede wszystkim na ceny oferowanych produktów. Są one stosunkowo niższe niż
ceny podobnych artykułów sprzedawanych w sklepach. Produkty są tańsze i lepsze
jakościowo także dlatego, że ograniczone zostały do minimum nakłady na reklamę
i marketing. Produkt też nie pokonuje długiej drogi z fabryki, poprzez hurtownie,
przedstawicielstwa i sklepy, zanim trafi do rąk klienta.19
Marketing sieciowy jest jedną z najszybciej rozwijających się, a jednocześnie jedną
z najbardziej błędnie rozumianych metod obecnego wprowadzania produktu na rynek. Bardzo
często mylony jest ze sprzedażą bezpośrednią. Spowodowane jest to faktem, że wywodzi się
on ze sprzedaży bezpośredniej, która należy do najstarszych form handlu poprzedzających
handel detaliczny.20
17

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_wielopoziomowy z dnia 8.08.2010
E. Ludbrook, Shakeout, 4 Media Publisher Wydawnictwo Prasowe, Sosnowiec 2006, str. 13
19
Opracowanie własne na podstawie planu marketingowego z płyty DVD firmy FM Group
20
D. Failla, 45-sekundowa prezentacja, która odmieni twoje życie – podstawy marketingu sieciowego, Medium,
Konstancin-Jeziorna 2006, str. 9
18
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Marketing sieciowy i sprzedaż bezpośrednia mają wiele wspólnego, jednak nie należy
mylić tych dwóch form dystrybucji.

Wiele obiekcji, jeżeli chodzi o przystąpienie do

marketingu sieciowego, wynika stąd, że ludzie nie dostrzegają różnic pomiędzy MLM a
sprzedażą bezpośrednią. Ta dezorientacja jest zrozumiała, między innymi dlatego, że
najbardziej znane firmy marketingu sieciowego należą do Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (ang. DSA - Direct Selling Associacion). Wiele osób kojarzy działalność tych firm
z chodzeniem od drzwi do drzwi, ponieważ wielu konsumentów spotkało się z akwizycją.
Sprzedawanie budzi negatywne skojarzenia u 95% ludzi. Tymczasem w marketingu
sieciowym można, ale nie trzeba, sprzedawać produkty w tradycyjnym sensie tego słowa.
Sprzedaż kojarzy się ze zwracaniem się do ludzi i próbowaniem sprzedania im czegoś, czego
być może ani nie chcą, ani nie potrzebują. W MLM sprzedaż nie jest najważniejsza,
aczkolwiek musi wystąpić obrót produktami, bo w przeciwnym razie nikt nie zarobi
pieniędzy. Transakcje handlowe w MLM zawierane są przez dystrybutorów, którzy dzielą się
informacją o sprawdzonych przez siebie produktach ze swymi przyjaciółmi, sąsiadami i
krewnymi. Nie muszą oni chodzić od drzwi do drzwi, ani rozmawiać przez telefon z
nieznajomymi. Prowadząc własną działalność dystrybutor kupuje hurtowo produkty od spółki
MLM, którą reprezentuje (nie jest zatrudniony na etacie). Oznacza to, że może używać ich na
własne potrzeby lub odsprzedawać z ustaloną przez daną firmę marżą. Większość firm
marketingu sieciowego umożliwia rozpoczęcie współpracy po bardzo małych kosztach, dzięki
czemu ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy jest minimalne. Za cenę od kilkudziesięciu
do kilkuset złotych można nabyć licencje na prowadzenie biznesu, który daje teoretycznie
nieograniczone możliwości finansowe.21
Wiele osób przystępuje początkowo do firmy, aby móc kupować po cenach hurtowych
z upustem przeważnie 10 % - 30% na własne potrzeby. Mając prawo do cen hurtowych (cen
dystrybutora) – produkty można sprzedawać po cenie detalicznej (katalogowej) i uzyskiwać z
tego tytułu tzw. zysk aktywny. W przeważającej większości firm marketingu sieciowego
warunkiem utrzymania statusu dystrybutora w kolejnym roku jest zakup osobisty kwotowo
niewielkiej liczby produktów w ciągu roku. W niektórych programach trzeba dodatkowo
zdobyć określony, dość wysoki miesięczny obrót osobisty (od 300 do 3000 zł), żeby mieć
prawo do premii z obrotu sieci, ale w większości firm MLM jest to niewielka suma (od 40 do
300 zł), a co za tym idzie - łatwy do spełnienia warunek. We wszystkich firmach marketingu
sieciowego reklamowanie odbywa się niemal wyłącznie drogą ustną. Stosowana jest tutaj

21

http://www.almanachmlm.pl/almanach_marketingu_sieciowego_mini.pdf, str. 48, z dnia 12.08.2010
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najlepsza forma reklamy, czyli polecenie towaru poprzez marketing szeptany. Tzn. niezależni
dystrybutorzy polecają wypróbowane przez siebie produkty znajomym osobom ze swojego
otoczenia. Coraz więcej firm zauważa, że we wszechobecnym chaosie informacyjnym, z
którym mamy do czynienia, nakłady na reklamę muszą być wielokrotnie większe niż kilka
czy kilkanaście lat temu. W sprzedaży bezpośredniej, w tym w marketingu sieciowym,
produkt czy usługa oferowana jest bez zbędnej i drogiej reklamy, pośredników hurtowych czy
detalicznych. Dzięki temu dystrybutor może się podzielić informacją o produkcie
atrakcyjnym cenowo i jakościowo, którego nie można znaleźć na półkach w sklepach w
tradycyjnym handlu, będącym najczęściej odpowiednikiem tego, którego obecnie używa.22
Ujmując rzecz najprościej: dystrybutor zastępuje starą markę czymś, co sam odkrył,
wypraktykował i uznał za lepsze. Tak więc sprzedawanie w tym biznesie polega na dzieleniu
się informacją o jakości swoich produktów i usług ze znajomymi osobami bez wywierania
przy tym żadnej presji. Jest to sprzedaż inspirująca, która jest prowadzona w większości
przypadków przez nieprofesjonalistów – osoby mające niskie umiejętności sprzedaży. Klient
kupuje produkt w oparciu o jego mocne strony oraz „inspiracje”, inaczej rekomendacje,
jakich dostarcza dystrybutor. Rekomendacja jest kamieniem węgielnym w marketingu
sieciowym. W odróżnieniu od marketingu wielopoziomowego, w marketingu jednopoziomowym, czyli w klasycznej sprzedaży bezpośredniej, stosowana jest sprzedaż profesjonalna.
Jedynym źródłem dochodu przedstawicieli firm sprzedaży bezpośredniej jest zysk z osobistej
sprzedaży, dlatego duży nacisk kładzie się w nich na szkolenia sprzedażowe. Sprzedaż
prowadzona jest przez profesjonalnych i wyszkolonych sprzedawców, którzy znają techniki
manipulacji, dzięki którym łatwo przychodzi im przekonanie klienta do zakupu oferowanego
towaru.23
W MLM prawdziwy sukces finansowy zależy przede wszystkim od budowania sieci
dystrybutorów. Początkowo przychód naliczany od wartości obrotu produktami i usługami
zbudowanej przez siebie grupy jest niewielki, ale z czasem, gdy grupa się rozrasta, a co za
tym idzie wartość obrotów wzrasta, przychody ze sprzedaży osobistej tracą na znaczeniu w
porównaniu do nieograniczonego potencjału dochodów z obrotu sieci. Aby to zobrazować
przedstawię rysunek 3.

22

Diagnoza: Marketing sieciowy, 42 nr tygodnik Wprost,12.10.2009r. Marcin Grudzień, str. 33, 40
E. Ludbrook, Shakeout, 4 Media Publisher Wydawnictwo Prasowe, Sosnowiec 2006, str. 89
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Rysunek 3: Przykładowa, poparta wieloletnimi badaniami branży, symulacja dochodów w
marketingu sieciowym.

Źródło: W. Kajdanowicz, Sam określasz wysokość swoich dochodów!, Network Magazyn, nr 05/2005,
str. 14

Kolejną cechą odróżniającą marketing sieciowy od spółek sprzedaży bezpośredniej
jest sponsorowanie kolejnych dystrybutorów, czyli budowanie sieci, w której część
dystrybutorów będzie głównie kupowała produkty na własne potrzeby po cenie hurtowej,
druga grupa będzie kupowała i odsprzedawała po cenie detalicznej, a trzecia grupa będzie
budowała sieć dystrybutorów i uzyskiwała prowizje z obrotu tej sieci. Aby to zobrazować
przedstawię rysunki 4 i 5.

Rysunek 4. Przykładowy schemat dystrybucji produktów w systemie sprzedaży bezpośredniej.
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Rysunek 5. Przykładowy schemat dystrybucji produktów w systemie marketingu
wielopoziomowego.
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Osoba, która pozyskuje kolejnych kandydatów na dystrybutorów zwana jest
sponsorem. Sponsor zapisując kolejną osobę do sieci czyni wobec niej zobowiązanie, że
nauczy ją wszystkiego, co on sam wie o danym biznesie. A więc ma ją uczyć, jak efektywnie
prowadzić działalność i pomagać w wielu innych sprawach związanych z budowaniem
własnego biznesu. Sponsorowanie jest tym, co sprawia, że biznes w marketingu
wielopoziomowym się rozwija. Gdy organizacja sponsora się rozwija i obrót rośnie, wtedy on
staje się niezależnym, odnoszącym sukcesy biznesmenem, który jest sam dla siebie szefem.
Dystrybutor w firmie MLM ma nieograniczone pole działania i może pracować kiedy chce,
jak chce, z kim chce i w jakim miejscu chce (w kraju czy za granicą), co stanowi kolejną
różnicę w porównaniu do spółek sprzedaży bezpośredniej, które narzucają swoim
sprzedawcom np. terytorialne ograniczenia prowadzenia działalności. W tym wypadku
sprzedawca może szukać klientów tylko na swoim wyznaczonym regionie. Zysk
wypracowany pochodzi w głównej mierze ze sprzedaży produktów, możliwości budowania i
zarabiania z obrotów sieci są mocno ograniczone, a najczęściej w ogóle nie występują.
Zmusza to więc do osobistego poszukiwania dużej liczby kolejnych klientów, najczęściej
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obcych osób. Dzieje się to w szczególności wówczas, gdy są to firmy, które w swojej ofercie
mają produkty nieodnawialne, czyli takie, które klient kupuje na wiele lat lub na całe życie
np. naczynia firmy Zepter, czy chociażby produkty AGD firmy DLF albo Vorwerk. 24
Często zdarza się, że marketing sieciowy mylony jest z nielegalnym systemem, jakim
jest piramida finansowa. Zwyczajny system piramidalny jest podobny do ciągle
pojawiającego się łańcuszka św. Antoniego. Warunkiem przystąpienia do takiego systemu
jest wpłacenie dużego wpisowego pod jakimkolwiek pretekstem. Propozycja jest bardzo
interesująca i ukazuje, jak szybko możemy się wzbogacić. Wpłaty gromadzone są przez
założyciela systemu znajdującego się na szczycie piramidy i rozdzielającego bezpośrednio ich
części pomiędzy pośredników, którzy znajdują się w piramidzie między nim, a nowo
wstępującymi. Zachęca się osoby do wydatku, sugerując im, że oni też łatwo i szybko zarobią
pieniądze przez zachęcenie kolejnych osób do dokonania wpisowego, co umieści ich
w postępie geometrycznym również na szczycie piramidy. Rekrutacja wygląda następująco:
jeżeli każda osoba wprowadzi po 5 osób, to teoretycznie na czwartym poziomie w dół od niej
znajdzie się 625 osób. Jeżeli każda będzie rekrutowała 10 osób, to liczba ta wzrośnie do
10000. Można by w ten sposób wyłudzić bardzo dużą sumę pieniędzy, ale jest to pozorne, bo
w praktyce jest zupełnie inaczej. Ażeby system był skuteczny, to rekrutacja musiałaby się
odbywać stale i nieprzerwanie w opisany powyżej sposób. Jest to jednak tak bardzo
iluzoryczne, że tego typu piramidy finansowe są zabronione prawie na całym świecie.
Skutki takiego systemu są bowiem następujące:
Po pierwsze inicjatorzy systemu wzbogacają się kosztem tych, których wprowadzili do swojej
organizacji innych i którzy nigdy nie odzyskają swojego wpisowego. Po drugie system ten
jest nielegalny pod względem prawnym, gdyż funkcjonuje poza ekonomiczną organizacją
danego państwa i świadomie lub nieświadomie wprowadza w błąd i wciąga w nieuczciwą grę
tych, których rekrutuje. Po trzecie członkowie organizacji piramidalnych, działając na
nielegalnych zasadach wbrew prawu, mogą być narażeni na sankcje prawne, takie jak kary
pieniężne, mandaty, a nawet kary więzienia.
Zamaskowany system piramidalny – w celu ominięcia przepisów prawnych inicjatorzy
piramid finansowych przywdziewają „owczą skórę” i przedstawiają system nieco inaczej.
Mianowicie chowają się za przedsiębiorstwem marketingu wielopoziomowego proponując
rożnego rodzaju towary czy usługi, rzekomo zajmując się ich sprzedażą. W rzeczywistości nie
24

D. Failla, 45-sekundowa prezentacja, która odmieni twoje życie – podstawy marketingu sieciowego, Medium,
Konstancin-Jeziorna 2006, str.13-17
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starają się ich sprzedawać, a główny zarobek pochodzi z wpisowych nowych członków sieci.
Produkty bądź usługi są zazwyczaj drogie, łatwe do wytwarzania, bez znanej marki, brak im
oryginalności, albo są tak niecodzienne, że trudne do sprzedania. Wysokie wpisowe
tłumaczone jest między innymi kosztami szkolenia, kosztami materiałów do demonstracji,
a ponadto członek zachęcany jest do utworzenia sobie magazynu produktów, bez żadnej
gwarancji odkupienia ich przez przedsiębiorstwo. Częstą praktyką takich firm jest to, że nie
proponują dokładnych umów, określających warunki zostania członkiem, rezygnacji z
członkostwa, kupna i sprzedaży produktów oraz gwarancji odkupienia niesprzedanych
towarów nadających się do dalszej odsprzedaży. Jeżeli prowizje dla dystrybutorów nie
związane są głównie z wartością sprzedanych produktów i usług, bądź pochodzą z samej
rekrutacji nowych członków w sieci, to najprawdopodobniej jest to system piramidalny.25
„Piramida finansowa (lub Schemat Ponziego) - struktura finansowa, wzorowana na
marketingu wielopoziomowym i często z nim mylona; określana także jako sprzedaż
lawinowa. Piramida finansowa ma pozornie identyczną strukturę co piramida sprzedaży.
Zyski węzła nie pochodzą jednak ze sprzedaży towarów lub usług, a praktycznie w całości
z wpłat wpisowego wnoszonego przez nowych członków struktury, pozyskanych przez węzeł
i węzły potomne. Na piramidzie finansowej zyskują tylko osoby, które znajdują się u jej
szczytu i wystarczająco wcześnie do niej dołączyły. Olbrzymia większość uczestników
piramidy na niej traci. W Polsce wiele szkód wyrządziły piramidy finansowe Skyline (nie
mylić z amerykańską organizacją kościelną o tej samej nazwie), Tytan i ich pochodne. W
większości krajów świata, w tym w większości krajów Unii Europejskiej, sprzedaż lawinowa
jest nielegalna. W Polsce organizowanie bądź kierowanie systemem sprzedaży lawinowej jest
czynem nieuczciwej konkurencji zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat
8.” 26 Stanowisko w tej sprawie w zajął UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(pełna treść stanowiska w załączniku nr 1)27
Żeby odróżnić piramidę finansową od prawdziwego MLM, należy zaznajomić się
z pewnymi faktami. Piramida finansowa powstaje od wierzchołka w dół i tylko ci, którzy
przystąpili do sieci na samym początku, mogą kiedyś zbliżyć się do wierzchołka, natomiast
w odwróconej piramidzie czyli w tzw. trójkącie MLM wszyscy rozpoczynają od dołu i mają
szanse stworzyć dużą organizację, niezależnie od tego, w którym momencie wystartowali.
Nowa osoba ma możliwość zbudowania struktury przynoszącej wielokrotnie więcej korzyści
25

G. Touati, Cześć kryzysie = sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy, Horizon International, Szczecin 1998,
str. 133-136
26
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida_finansowa, z dnia 10.08.2010
27
http://www.senat.gov.pl/k5/dok/sten/oswiad/borkowsk/3101o.htm, z dnia 12.08.2010
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finansowych niż jej sponsor, a co za tym idzie, zarabiać wielokrotnie więcej od niego. W
piramidzie finansowej taka sytuacja jest niemożliwa, bo zawsze sponsor zarobi więcej niż
osoby, które wprowadził. W piramidzie na szczycie jest miejsce tylko dla jednego, a w MLM
miejsca nie są limitowane.28 Marketing sieciowy jest przykładem jednej z niewielu dziedzin
o równych szansach, w której uczeń może bardzo szybko prześcignąć mistrza. Jest ona tym
bardziej godna uwagi, że sukces osiąga się nie kosztem innych, ale z innymi.29 Każdy nowo
wstępujący ma możliwość zbudowania organizacji bardziej dochodowej niż osoba
wprowadzająca do firmy, czyli tzw. „Sponsor”.30
Piramidę finansową można łatwo rozpoznać - jest to przedsięwzięcie oparte głównie
na operacjach finansowych. Wystarczy sprawdzić na jakich zasadach i od czego naliczana jest
premia, nawet, jeśli dana sieć ma dostęp do jakiś produktów czy usług. W tym wypadku
podstawą nie jest generowanie dochodów z obrotu towarami bądź usługami, czy ze sprzedaży
lub konsumpcji własnej, tylko dochód od rekrutowania kolejnych członków, którzy wpłacają
określone stawki. Premia jest częścią wniesionej i kumulowanej w pewien sposób wpłaty na
wejście, która w dużym stopniu nie odzwierciedla wartości otrzymywanego w zamian
produktu bądź usługi.

31

Aktualną listę firm prowadzących swoją działalność w Polsce w

sposób nieuczciwy i nierzetelny, bądź niezgodnie z obowiązującym prawem, w tym piramidy
finansowe i systemy argentyńskie, można znaleźć na stronie internetowej periodyku Network
Magazyn, który jest niezależnym polskim pismem poświęconym branży sprzedaży
bezpośredniej i marketingu sieciowego (lista firm w załączniku nr 2).

1.3. Porównanie dystrybucji w MLM oraz w tradycyjnym systemie.
Różnice pomiędzy marketingiem sieciowym a tradycyjną dystrybucją towarów i usług:
- inny system organizacji sprzedaży. W klasycznym handlu między producentem
a konsumentem występuje wiele ogniw pośrednich, takich jak: pracownicy działu
handlowego producenta, agencje reklamowe, hurtownie, sklepy detaliczne. W marketingu
sieciowym ogniwa pośrednie zastępowane są przez dystrybutorów, którzy jako niezależni
sprzedawcy (tutaj nie ma pracowników, kierowników ani podwładnych, a w tradycyjnym
handlu sprzedawca jest zwykle czyimś pracownikiem) zaopatrują się w produkty

28

D. Failla, 45-sekundowa prezentacja, która odmieni twoje życie – podstawy marketingu sieciowego, Medium,
Konstancin-Jeziorna 2006, str. 18
29
G. Touati, Cześc kryzysie = Sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy, Horizon International, Szczecin 1998,
str. 81
30
D.Faila, 45-sekundowa prezentacja, która odmieni twoje życie, Wydawnictwo Medium, 2006, s.18
31
J. Szajna, Network Marketing sposób na życie, IJS Enterprises, Wrocław 1997, str. 119
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bezpośrednio u producenta i stają się ich konsumentami oraz handlowcami sprzedającymi je
klientom,
- inny system uzyskiwania i podziału zysków. Dystrybutorzy zajmują się kupowaniem,
demonstrowaniem produktów, reklamą, sprzedażą i pozyskiwaniem kolejnych dystrybutorów
i w zamian za to partycypują procentowo w zaoszczędzonej w ten sposób kwocie zgodnie
z planem marketingowym firmy. Trzy najważniejsze źródła dochodów dystrybutorów to:
po pierwsze zysk (marża) ze sprzedaży produktów (różnica między ceną dystrybutora a ceną
katalogową), po drugie premia od obrotu indywidualnego i po trzecie premia od obrotu
produktami i usługami zbudowanej przez nich sieci dystrybutorów. Dochodzą tu jeszcze
różne inne premie i nagrody. Dochód jest nieograniczony, zależy jedynie od zaangażowania i
efektywności pracy dystrybutora,
- w marketingu sieciowym stosowana jest metoda sprzedaży bezpośredniej, a zatem to nie
konsument poszukuje produktu, lecz dystrybutor poszukuje klienta, przy czym sam także jest
oczywiście swoim klientem. Czyli zarabia na swojej konsumpcji. W roli klienta występuje
także jego rodzina, krewni, znajomi, co wpływa na jego obroty.32
- w marketingu sieciowym cena produktu jest niższa, co spowodowane jest mniejszą liczbą
pośredników w kanale dystrybucji. Aby to wyjaśnić, przytoczę definicję ceny oraz czynniki,
które ją kształtują. Cena jest wartością produktu wyrażoną w pieniądzu. Jej wysokość uzależniona jest w dużej mierze od samego produktu, jego marki oraz cyklu życia. Cena skupia w
sobie wyniki wszystkich pozostałych działań marketingowych. Ogromne znaczenie na proces
jej kształtowania ma dystrybucja. Jej wpływ bezwzględny wyrażany jest w wysokości
pobieranych prowizji i marż na różnych etapach w łańcuchu dystrybucji, a względny w
polityce sprzedaży prowadzonej przez poszczególne ogniwa.33 Na wysokość ceny produktu
istotny wpływ ma również promocja marki i wszelkie działania marketingowe.
W

marketingu

wielopoziomowym

zaoszczędzonych

zostaje

wiele

kosztów

związanych z promocją oraz dystrybucją produktów. Zadania te przejmują niezależni
przedstawiciele, tzw. Dystrybutorzy, których zadaniem jest rekomendacja produktów wśród
znajomych i rodziny, a pieniądze zaoszczędzone w ten sposób przeznaczane są w dużej
mierze

na

wypłaty ich

prowizji

oraz

finansowanie

programów

motywacyjnych.

Aby to zobrazować przedstawię rysunek.
Rysunek 6. Schemat dystrybucji towarów i usług poprzez system MLM
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J. Maciuszek, Jak pozyskać partnerów do marketingu sieciowego, Akade, Kraków 2004, str. 10
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K. Białecki, Instrumenty Marketingu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa 2006, str. 115
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2.1. Historia MLM
Marketing sieciowy rozwinął się ze sprzedaży bezpośredniej i tak jak większość
nowych marketingowych metod, został zapoczątkowany w USA, które jest kolebką firm
MLM.34 Marketing wielopoziomowy istnieje już 65 lat i po przestudiowaniu jego historii
wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach, jest to sprawdzony i powszechnie
zaakceptowany na arenie światowej kanał dystrybucji, a zarazem model biznesowy. Okazuje
się jednak, że system ten spotykał się wielokrotnie z niechęcią i oporem wielu osób, co
prawdopodobnie spowodowane jest tym, że ludzie okazują niechęć w stosunku do zmian.
Społeczeństwo chce na ogół komfortu, tego, co jest znane i akceptowane przez większość.
Taka jest natura ludzka, nie wszyscy podążają za tendencjami, które zarysowują się w
społeczeństwie.35
Historia marketingu sieciowego jest podobna do historii wielu nowych pomysłów,
metod czy koncepcji jakie miały miejsce w historii w prawie każdej dziedzinie sztuki, nauki,
medycyny czy biznesu. Ludzie często wyrażali obawy i wykazywali się daleko idącą
ignorancją w związku z nowymi pomysłami albo metodami, które najczęściej spotkały się z
odrzuceniem w pierwszej kolejności i jak się później okazywało, były przyczyną postępu i
pozytywnych zmian. Im bardziej unikalny i rewolucyjny pomysł, głośniejszy i silniejszy, tym
bardziej ludzie nastawieni są przeciwko niemu. Tak było również, i po części nadal jest, w
przypadku marketingu wielopoziomowego. Tło historyczne rozwoju branży marketingu
sieciowego wskazuje skąd się wzięła ta, zresztą nieodosobniona w swoim rodzaju, mgła
podejrzliwości wokół tej branży.

36

Marketing sieciowy ewaluował na przestrzeni lat, dlatego

należy przedstawić wcześniejsze wydarzenia, które miały wpływ na kształtowanie się tego
kanału dystrybucji.
Sprzedaż osoba-osobie istnieje w naszej cywilizacji od wieków. Na początku XIX
wieku ludzie robili zakupy w małych rodzinnych sklepikach, bądź też kupowali towary od
tzw. domokrążców, wędrownych handlarzy, którzy przemieszczali się z wioski do wioski
proponując różne towary i usługi. Chociaż szybko społeczeństwo przyzwyczaiło się do nowej
formy sprzedaży - wielkich domów towarowych oraz centrów handlowych, to pierwotną
formą handlu był handel obwoźny – sprzedaż bezpośrednio u klienta. Taki właśnie handel

34

E. Ludbrook, Shakeout,4 Media Publisher Wydawnictwo Prasowe, Sosnowiec 2006, str. 61
P. Dewandre, C. Mahieu, Przyszłość Marketingu Wielopoziomowego w Europie, Horizontal International,
2006, str. 89
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dominował we wszystkich społeczeństwach przez wiele lat.37 Potem jednak pojawiły się
osoby, które chciały ulepszyć sposób sprzedaży, ułatwiając tym samym konsumentom dostęp
do towarów. Pionierem w tej dziedzinie był Amerykanin William Thomas Grant, który
wprowadził rozwiązanie rewolucjonizujące handel detaliczny. Postanowił połączyć wiele
małych sklepików pod jednym dachem wielkiego domu handlowego. Ten sposób handlu był
zdecydowanie lepszy dla klientów. Indywidualni handlowcy, którzy prowadzili swoje małe
sklepy, szybko spostrzegli, że to doprowadza do upadku ich działalność i postanowili walczyć
o swoje interesy na arenie politycznej. Ponieważ były to tysiące osób, udało się im w końcu
wpłynąć na lokalny i stanowy rząd. Domy towarowe Grant’s otrzymały na krótki okres czasu
zakaz prowadzenia działalności, lecz ostatecznie koncepcja Granta wygrała. Nie jest to jednak
odosobniony przypadek oporu wobec postępu dokonującego się w handlu. Większość ludzi
dziś nie zdaje sobie nawet sprawy, że tak spopularyzowany i powszechnie zaakceptowany
model biznesowy, a zarazem kanał dystrybucji jakim jest franczyza (ang. franchising)
również spotkał się w swoim początkowym stadium rozwoju z oporem i krytyką. Czasopisma
i gazety w całych Stanach Zjednoczonych wypisywały w latach 60-tych niepochlebne opinie
na temat franchisingu, utożsamiając go z oszustwem. Niemalże każdego dnia opisywano
historie ludzi, którzy stracili oszczędności swojego życia, przez co ten system zyskał
niekorzystny wizerunek. Wskaźnik upadłości na początku lat 70-tych został uznany za zbyt
wysoki. Franchising utożsamiano ze sprzedażą piramidalną, przez co pojawił się silny nurt w
kierunku zdelegalizowania tej formy robienia biznesu.38 W rzeczywistości, w kongresie USA
w 1973 brakło zaledwie jedenastu głosów, by to stało się faktem. W latach 80-tych
franchising został udoskonalony. Zmieniono zasady pobierania opłat od franczyzobiorców,
przez co system wszedł w dynamiczną fazę rozwoju. Dziś ten kanał dystrybucji
odpowiedzialny jest za 40 procent całkowitej sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych
i generuje bilionowe obroty oraz zapewnia tysiące miejsc pracy.39 W Wielkiej Brytanii roczne
obroty brutto wzrosły z 850 milionów funtów w 1984r. do 5,24 miliardów funtów w 1990r.
Jest to niewiarygodny wzrost wynoszący 600% . Ten wzrost został powielony w innych
krajach na świecie i trwa do dnia dzisiejszego.

40

W samej Polsce prosperuje już 415

rodzimych i zagranicznych systemów franchisingowych. Dla porównania w Polsce w 1989 r.
istniał wyłącznie jeden system franchisingowy. Był to franczyzobiorca firmy kosmetycznej
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Yves Rocher.
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Na przykładzie franchaisingu widać, że prawie każda branża przechodzi

przez proces ewolucji i spotyka się w początkowej fazie z dużym oporem.
Wracając do początków powstania marketingu sieciowego, kolejnymi osobami, które
przyczyniły

się

do
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wielkich
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byli:42

sprzedażowych,

- Henry Heinz – były domokrążca, który stworzył organizację 400 sprzedawców do
rozprowadzania

różnych

produktów

warzywnych,

jak

np.
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i
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- Asy Candler, który zbudował sieć handlowców do sprzedaży Coca-coli restauracjom, po
tym jak w 1886 r. odkupił recepturę syropu od farmaceuty Johna Pembertona za kwotę 2.300
USD.
- Jr Watkins, który w 1868r założył Jr Watkins Medical Company, jedną z pierwszych firm
w

Ameryce produkującą naturalne środki lecznicze, które sprzedawano bezpośrednio

konsumentom.
- David Mcconnell, który w 1890 założył California Perfume Company w Nowym Jorku. W
1906 roku miał 10.000 przedstawicieli handlowych, którzy sprzedawali 117 różnych
produktów. The California Perfume Company zmieniła swoją nazwę na Avon Products w
roku

1937.

- Alfred C. Fuller był domokrążcą, który znacząco wpłynął na przyszłość sprzedaży. Fuller
założył w 1906 r. firmę Fuller Brush. Kilka lat później miał wynajętych kilkuset dealerów na
całym obszarze Stanów Zjednoczonych, którzy byli wynagradzani wyłącznie na zasadach
prowizyjnych. W 1919 r. Fuller Brush osiągnął milion dolarów w sprzedaży, a w 1960 roku
109

milionów

dolarów.

- Frank Stanley Beveridge były wiceprezydent sprzedaży Fuller Brush w 1931r., który
założył wraz z Catherine L. O’brien – Stanley Home Products. W czasach trudności
gospodarczych wielkiego kryzysu, Frank i Catherine przedstawili możliwość stworzenia
ludziom własnego biznesu przy minimalnym wkładzie finansowym, w oparciu o produkty
codziennego użytku. Wizja ta została zapożyczona w sposób oczywisty z Fuller Brush.
Stanley Home Products sprzedawało domowe środki czyszczące, szczotki itp. Niektórzy
dealerzy firmy Stanley, w celu zwiększenia sprzedaży, zaczęli przeprowadzać demonstracje
produktów dla większych grup ludzi. Później zaczęto organizować prezentacje w domach
właścicieli zapraszając na nie rodzinę i przyjaciół. Stanley Home Products stanowił grunt dla
wielu dobrze znanych liderów firm takich jak; Mary Kay Ash - założycielka Mary Kay
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Cosmetics; Brownie Wise z Tupperware; Jan i Frank Day założycieli Jafra Cosmetics i Mary
Crowley założyciel Home Interiors.
- Dr Carl Rehnborg, który w roku 1934 założył firmę California Vitamin Corporation
sprzedającą suplementy witaminowe. W roku 1939 firma zmieniła nazwę na Nutrilite
Products Company, Inc. Firma sprzedawała swoje produkty docierając bezpośrednio do
klienta.
- Earl Tupper, który w roku 1945 stworzył linie plastikowych, szczelnych pojemników i
rozpoczął ich sprzedaż poprzez sieć sklepów detalicznych. Zdał sobie jednak sprawę, że ich
sprzedaż wymaga innego podejścia do klienta. Wspólnie z Brownie Wise założył firmę
Tupperware, która jest dzisiaj ogólnoświatowym koncernem o miliardowych obrotach,
działającym w 40 krajach.
- Nutrilite Products Company w roku 1945 właściciele firmy podpisali kontrakt z firmą
Mytinger & Casselberry, która stała się wyłącznym dystrybutorem jej produktów w Stanach
Zjednoczonych. We wczesnych latach 40-tych właściciele firmy Nutrilite (była California
Vitamin Corporation) stwierdzili, że wszyscy nowo pojawiający się sprzedawcy w firmie,
chcą mieć również dostęp do produktów w cenach hurtowych, to głównie rodzina i znajomi
obecnych sprzedawców. Właściciele odkryli również, że duże obroty jest łatwiej stworzyć
znajdując wielu ludzi, spośród których każdy sprzedaje nieduże ilości witamin, niż kilku
super sprzedawców, którzy sprzedawaliby duże ilości produktów. Zaczęto więc zwiększać
obroty budując wielopoziomową sieć sprzedawców. Nawet, gdy indywidualny obrót każdego
dystrybutora z osobna był niewielki, to globalny dawał pokaźną sumę. Przedstawiciele
ściągali do pracy swoją rodzinę, przyjaciół i zadowolonych z produktu klientów. Firma
nagradzała przedstawicieli produktami nie tylko od ich obrotu osobistego, ale także od obrotu
wypracowanego przez całą grupę podległych przedstawicieli. Tak narodził się marketing
wielopoziomowy. Pomimo, że system zastosowany przez Nutrilite, we współpracy z
Mytinger & Casselberry, był daleki od współcześnie funkcjonującego MLM, jest najstarszym
znanym przykładem funkcjonowania tego kanału dystrybucji z pierwszym w pełni
udokumentowanym planem marketingowym i szczegółami współpracy z dystrybutorami.
Polegał on na tym, że dystrybutorzy kupowali produkty Nutrilite z 35% rabatem.
Przedstawiciel firmy kupował opakowanie witamin za 13 USD, a następnie sprzedawał za 20
USD, co dawało mu zysk 7 USD (marża). Aby zachęcić dystrybutorów do większej
sprzedaży, Nutrilite wypłacało dodatkowo 25% prowizji od całego obrotu osobistego, np. 20
sprzedanych opakowań witamin razy 13 USD to obrót 260 USD razy 25% równa się 65 USD
premii. Kiedy dystrybutor dowiódł, że potrafi pozyskać 25 klientów, awansował na
26

bezpośredniego dystrybutora, co dawało mu prawo do tworzenia sieci, czyli mógł szukać
kolejnych dystrybutorów, którzy chcieliby sprzedawać produkty. Jeżeli wraz z grupą pozyskał
150 klientów, firma wypłacała mu ekstra premię - 2% od całego obrotu grupowego. 43
- Rich DeVos i Jay Van Andel, koledzy z ławy szkolnej i później partnerzy biznesowi,
którzy po powrocie z wojska w roku 1949, zostali dystrybutorami suplementów
witaminowych firmy Nutrilite. Rozbudowali dobrze prosperujące sieci w całej Ameryce. Ale
w 1950 roku w firmie powstał problem, który prawie doprowadził do upadku ich działalność.
Obaj liderzy postanowili utworzyć własny produkt, udoskonalić plan marketingowy i
wykorzystać swoje struktury do jego rozprowadzenia. Devos i Van Andel opuścili Nutrilite i
w roku 1959 założyli firmę Amway Corporation, która później w 1972 roku kupiła Nutrilite.44
Firma obecnie działa w 80 krajach świata, posiadając sieć ponad 3 milionów dystrybutorów,
którzy generują sprzedaż netto na poziomie 7.1 miliarda dolarów (rok 2007). Czyni to ją
nadal największą na świecie firmą w branży MLM. 45
- Dr Forrest Shaklee, były dystrybutor Nutrilite, który w roku 1956 opracował metodę
ekstrakcji minerałów z warzyw i rozpoczął dystrybucję swoich produktów z wykorzystaniem
marketingu sieciowego.
- Mary Kay Ash – była sprzedawczyni ze Stanley Home Products, która w roku 1963
stworzyła Mary Kay Cosmetics – kolejną firmę opartą o system MLM. 46
- Kleeneze Homecare – pierwsza firma MLM w Europie, której właściciele w roku 1969,
czerpiąc wzorce z Amway, postanowili zmienić w niej system jednopoziomowej sprzedaży
bezpośredniej na marketing wielopoziomowy. Została ona założona przez H.Crooka w 1923
roku w Bristolu w Wielkiej Brytanii. 47
Pierwsi dystrybutorzy firm MLM przecierali szlaki, dlatego też na początku swojej
działalności zdecydowanie byli nastawieni na wysoką sprzedaż, z dużo mniejszą aktywnością
na obszarze budowania organizacji i generowania prowizji z obrotu grupy.48 Początkowo
najlepszymi i najlepiej zarabiającymi dystrybutorami, byli ci, którzy mieli największą
sprzedaż osobistą. Marketing sieciowy nie miał łatwego startu, gdyż już od samego początku
porównywany był do tego, co dzisiaj określa się mianem piramidy finansowej. Te dwa
systemy są do siebie bardzo podobne i do dnia dzisiejszego wiele osób nie wie, jak je
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rozróżnić. Jedną z pierwszych piramid finansowych był tzw. łańcuszek listowny, który zalał
USA po I wojnie światowej. Listy obiecywały wielki zysk, jeśli ich nadawca wyśle np. 1
dolara na podane konto. Łańcuszki rozprzestrzeniły się także po Europie. Poczta USA
szacuje, że do roku 1930 każdego dnia było wysyłanych ok 10 milionów listów. Władze
pocztowe i organy ścigania walczyły z oszukańczym systemem i łańcuszki zaczęły cichnąć
we wczesnych latach 40-stych. Niestety, nie na długo.
W latach 70-tych wspomniane pierwsze firmy MLM i wiele kolejnych, które zdążyły
do tego czasu powstać, zaczęły przyciągać coraz większą ilość osób. Ludzi intrygowała
możliwość i potencjał wynikający ze zjawiska dźwigni, która mogła powstać w wyniku
procesu rekrutacji kolejnych dystrybutorów do systemu. Kreowane w ten sposób
spektakularne sukcesy stały się przyczyną tego, że zaczęto nadużywać marketingu
sieciowego. Duże dochody, które zostały wypracowane przez rzetelnych i uczciwych
dystrybutorów, zwróciły uwagę ludzi, którzy nie mieli tak czystych intencji biznesowych,
chcących wzbogacić się szybciej i łatwiej, wykorzystując potęgę wzrostu wykładniczego.
Dało to początek niezliczonej ilości różnego rodzaju kolejnych łańcuszków i nielegalnych
piramid finansowych, które próbowały przemknąć pod postacią legalnych firm marketingu
sieciowego. Kładły one cień podejrzliwości na całą branżę. Wynikiem zaistniałej sytuacji,
podobnie jak to było z franchisingiem, było powstanie oporu, tak ze strony mediów jak i
opinii publicznej, wobec tej formy robienia biznesu, co zaowocowało interwencją władz. W
1974

roku

senator

Walter

Mondale

postanowił

sprawdzić

system

marketingu

wielopoziomowego. Organy ścigania szybko zabrały się do likwidowania nadużyć. Nie
rozumiejąc zasad marketingu sieciowego, federalna komisja handlu i agencje państwowe w
całych Stanach Zjednoczonych zwróciły się przeciwko prawie wszystkim firmom marketingu
wielopoziomowego. Najgłośniejsza sprawa to złożenie w 1975 roku przez FTC (Federal
Trade Commission) pozwu sądowego przeciwko firmie Amway. Zarzucano jej, że działa jako
nielegalna piramida finansowa, a jej odmowa sprzedaży swoich produktów w sprzedaży
detalicznej stanowi ograniczenie handlu. Amway spędził cztery lata i poświęcił miliony
dolarów na opłaty prawne, aby oczyścić dobre imię firmy. Przełomowym momentem dla całej
branży stał się rok 1979, kiedy to FTC (Federal Trade Commission) orzekł, że Amway nie
jest piramidą finansową oraz uznał marketing sieciowy jako pełnoprawny i efektywny system
dystrybucji.49
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Od tamtej pory decyzja FTC i plan marketingowy firmy Amway stanowi podstawę w
rozstrzyganiu podstawowych różnic występujących pomiędzy legalnymi a nielegalnymi
systemami sprzedaży. Orzeczenie to zamyka zarazem fazę okresu pionierskiego, czyli fazę
założycielską. Od 1979 roku można mówić o rozpoczęciu drugiej fazy branży MLM –
koncentracji. 50

2.2. Rozwój marketingu sieciowego
Pomimo, że system marketingu sieciowego zapoczątkowany został w 1945 roku, to
prawdziwy rozkwit branży nastąpił około roku 1980. Sukces prawny firmy Amway dał
impuls dla szybkiego rozwoju branży MLM nie tylko w Ameryce Północnej, ale także
otworzył jej drzwi na cały świat. W ciągu następnych 5 lat, zgodnie z danymi podanymi przez
Amerykańskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), powstało setki nowych
firm oraz przybyło ponad 1 milion osób zaangażowanych w tą formę biznesu.51
Faza rozwoju zapoczątkowała proces tworzenia się nowych pojęć, metod, struktur, do
których społeczeństwo powoli dorastało i przyzwyczajało się. Nowo powstające firmy
wprowadzały nowe produkty i innowacje, obmyślano nowe formy planu marketingowego.
Wprowadzono nowe formy komunikacji, zarządzania i kontroli, które zaistniały dzięki
rozwojowi informatyki oraz dostępowi do Internetu. Rozwój marketingu sieciowego był
pewnym procesem, który przebiegał różnie w poszczególnych krajach i środowiskach, gdyż
warunkowała go tradycja, zwyczaje danego środowiska, jego subkultura, dojrzałość
ekonomiczna i regulacje prawne.52
Ta faza rozwoju MLM najskuteczniej przebiegała w USA. W połowie lat 80
największe amerykańskie koncerny network marketingowe, idąc za przykładem sukcesów na
swoim terenie, rozpoczęły intensywną ekspansję na cały świat. Ich polityka globalna przeszła
drogę od Kanady, poprzez kraje Ameryki Południowej, aż po Azję i Europę. Na Starym
Kontynencie, jako „przyczółek” i bazę niezbędną do dalszej rozbudowy, wybrano Wielką
Brytanię, gdzie system marketingu sieciowego był już zapoczątkowany w roku 1969 przez
wspomnianego w niniejszej pracy pioniera MLM na rynku europejskim – Kleeneze
Homecare. Osiągnięty sukces w Wielkiej Brytanii zapoczątkował ekspansję na całą Europę.
Ówczesne firmy MLM upatrzyły sobie jako główny cel rynek Niemiec, a potem inne regiony,
w tym Europę Wschodnią. Pod koniec zimnej wojny firmy networkowe opanowały już całą
50
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Europę, inicjując w końcu swój rozwój w Rosji pod koniec lat 90-tych. Gdy branża dotarła do
Rosji, przyłączyło się do niej 1,5 miliona osób w ciągu 3 lat.
Region azjatycki to historia szybkiego upowszechniania się systemu MLM. Wraz z
sukcesem regionu Japonii i Tajwanu, największe firmy wkroczyły do Korei Południowej,
Hong-Kongu, Malezji, Tajlandii, Filipin i Indonezji. Tak duże regiony jak Chiny i Indie w
swoją fazę rozwoju weszły dopiero w 2000 roku i przewiduje się, że znacząco przyspieszą i
tak gwałtowną już ekspansję na rynku azjatyckim. Ten system biznesowy bardzo dobrze
wpasował się w kulturę Azjatów, gdyż sprzedaż, profesjonalizm i ciężka praca jest dla nich
rzeczą naturalną. W ciągu 10 lat w tamtym rejonie było już ponad 10 milionów osób
zaangażowanych w branżę, a 8 z 12 krajów na świecie, w których działa ponad 1 milion osób,
to kraje azjatyckie. Obecnie w Azji przoduje Japonia, która jest drugim największym rynkiem
na świecie pod względem obrotów, zaraz po USA. 53
Rozwój branży w Ameryce Środkowej i Południowej odbył się również dzięki firmom
ze Stanów Zjednoczonych. Kapitał popłynął do Brazylii, Kolumbii, Argentyny i Wenezueli.
Początkowo najsilniejszym rynkiem była Brazylia, ale wkrótce wraz z pozostałymi rynkami
Ameryki została zdystansowana przez z początku słabo rozwijający się rynek meksykański.
Rejon Afryki to najsłabiej rozwijający się rynek branży MLM, najsilniej rozwija się Afryka
Południowa, aczkolwiek coraz częściej słychać o nowych osiągnięciach w takich krajach jak
Kenia czy Maroko. 54
Pomimo, że w wielu krajach świata marketing wielopoziomowy jest jeszcze w fazie
rozwoju, to stał się on już istotnym, a przede wszystkim bardzo dynamicznie rozwijającym się
kanałem dystrybucji towarów i usług gospodarki światowej. W USA, ojczyźnie marketingu
wielopoziomowego, branżę reprezentuje obecnie ponad 2000 firm, z czego około 300 jest
członkami Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA - World
Federation of Direct Selling Associacion). Około 120 firm z sektora zarówno sprzedaży
bezpośredniej jak i marketingu sieciowego jest notowanych na amerykańskiej giełdzie. Ze
statystyki prowadzonej przez WFDSA dotyczącej rozwoju branży sprzedaży bezpośredniej, w
tym głównie marketingu sieciowego, wynika, że:
- w 1979 roku, na samym początku fazy rozwoju MLM, w USA w branży było
zarejestrowanych l milion ludzi. Do roku 2002 liczba zarejestrowanych wzrosła do 11 350
000 osób.
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- w 1979 roku łączny roczny obrót firm z branży na rynku amerykańskim wyniósł 4,5
miliarda USD. W roku 2002 obrót bieżący wzrósł do 27,8 miliarda USD.
- w latach od 1987 do 2002 roczne obroty branży na świecie wzrosły z 30 miliardów USD do
86,4 miliardów USD. (wartości bieżące)
- w latach od 1987 do 2002 liczba zarejestrowanych współpracowników network marketingu
wzrosła z 8,4 milionów do 47,1 milionów osób.
- w latach od 1992 do 2002 łączne obroty firm branży MLM wyniosły 848 160 000 000 USD,
z czego 50%, a więc 424 080 000 000 USD, zostało wypłacone w postaci prowizji dla
niezależnych dystrybutorów firm marketingu sieciowego.55
Obecnie branża marketingu wielopoziomowego rozwija się w prawie każdym kraju na
świecie. Szybki wzrost napędzany jest najbardziej przez kraje Azji, Południowej i Północnej
Ameryki oraz Europy Wschodniej.56Łączne obroty firm rosną systematycznie z małym
spadkiem w 2000 i 2001 roku, a liczba zaangażowanych osób w branży rośnie nieprzerwanie
od ponad 20 lat, przy czym w tym czasie wartość średniej rocznej sprzedaży na osobę spadła
o ponad połowę z 3929 USD w 1988 roku do 1754 USD w 2008 roku. Tendencja spadkowa
wartości sprzedaży na osobę jest spowodowana tym, że firmy marketingu sieciowego,
wymagają coraz mniejszych obowiązkowych obrotów osobistych od swoich dystrybutorów,
co pozwala im skupić się na budowaniu swojej organizacji. Obecnie pod względem wartości
sprzedaży największymi rynkami w branży marketingu sieciowego i sprzedaży bezpośredniej
są Stany Zjednoczone, następnie Japonia, a na trzecim miejscu jest Brazylia, co pokazują
poniższe statystki opracowane przez WFDSA.
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Wykres
1. Liczba zaangażowanych osób w sprzedaży bezpośredniej i MLM w latach 1988 - 2008
na świecie (w mln.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk WFDSA.

Wykres 2. Roczna bieżąca wartość sprzedaży bezpośredniej, w tym MLM w latach
1988-2008 na świecie (w mld USD).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk WFDSA.
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Wykres 3. Wartość sprzedaży bezpośredniej, w tym MLM w roku 2008 w
poszczególnych krajach świata ( w mld USD).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk WFDSA.

2.3. Rozwój MLM w Polsce.
W Polsce branża marketingu sieciowego jest stosunkowo młoda, gdyż pojawiła się
wraz z przemianami gospodarczymi na początku lat 90. W czasie, gdy rynek polski był
chłonny na wszelkie nowe pomysły zarabiania pieniędzy, do Polski przybyło kilka firm
sprzedaży bezpośredniej i network marketingowych, w tym głównie z USA i z Europy
Zachodniej. Start był nieudolny, gdyż we współpracę zaangażowała się bardzo duża liczba
ludzi, w tym większość nieprzeszkolonych osób, bez wiedzy i doświadczenia w biznesie.
Jedynymi instrukcjami były niedostosowane do polskich realiów i mentalności, dosłownie
przetłumaczone materiały szkoleniowe. Popełniono wiele błędów. Stosowano nieetyczne
metody i techniki, których wykorzystywać nie można. Negatywnie wpłynęło to na wizerunek
branży.57
Wiele złego wyrządzili również oszuści i naciągacze z licznych wtedy piramid
finansowych, które w momencie wykrycia w danym karaju jako nielegalne systemy,
przenosiły swoją działalność na nowe nieświadome rynki. Tak było w przypadku Polski w
czasie po zmianach ustrojowych, kiedy to piramidy finansowe mylnie utożsamiano z
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legalnym systemem MLM. Działały one bezkarnie, ponieważ nie było jeszcze wtedy
odpowiednich regulacji prawnych.58
Okazuje się jednak, że sytuacja branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu
wielopoziomowego, mimo początkowych problemów, zmienia się na korzyść i ma się coraz
lepiej. Choć echa złej sławy ciągle pobrzmiewają, a jej skutki są jeszcze odczuwalne po dzień
dzisiejszy przez dystrybutorów, Polacy coraz chętniej kupują towary oferowane przez ten
kanał dystrybucji. Rośnie też liczba osób zaangażowanych w firmach marketingu sieciowego
i sprzedaży bezpośredniej. Z okresowych badań firmy konsultingowej Case-Doracy Sp z o.o.
przeprowadzonych na zlecenie PSSB (Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej)
wynika, że od 12 lat systematycznie rosną przychody branży, a od 5 lat liczba dystrybutorów.
W 2009 roku przychody netto branży wyniosły 2,28 mld PLN, a liczba dystrybutorów
wzrosła do 869 tys. co stanowi około 5,5 % wszystkich osób pracujących w Polsce. W tym
gronie nadal zdecydowanie przeważają kobiety, które stanowią aż 88 proc. dystrybutorów.59

Wykres 4. Liczba zaangażowanych osób w sprzedaży bezpośredniej i MLM w latach
2001-2009 w Polsce.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk PSSB
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Wykres 5. Roczna bieżąca wartość sprzedaży bezpośredniej, w tym MLM w latach
1997-2009 w Polsce (w mln PLN).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk PSSB

Marketing wielopoziomowy jest obecnie w Polsce w fazie ciągłego rozwoju. Na rynku
polskim istnieją duże i doświadczone firmy, które przecierały szlaki od nieznanych
zagranicznych koncernów na początku lat 90-tych do uznanych graczy rynkowych z obrotami
liczonymi w setkach mln zł oraz dużą ilością zarejestrowanych dystrybutorów. Obok nich w
Polsce próbują zaistnieć kolejne zagraniczne firmy i zaczynają rozwijać swoje sieci
sprzedaży. W branży powstają także silne firmy wyłącznie na bazie polskiego kapitału,
między innymi takie jak A.T.W., Colway czy FM Group, które z archetypu amerykańskich
MLM-ów pozostawiły tylko strukturę organizacyjno-finansową. Patrząc na dynamikę wzrostu
poziomu sprzedaży i liczby dystrybutorów w Polsce, z całą pewnością można powiedzieć, że
sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy staje się coraz bardziej znaną i popularną formą
sprzedaży, coraz więcej osób sprzedaje przez ten kanał dystrybucji swoje produkty, ale
również coraz więcej jest w Polsce osób zadowolonych z tego sposobu zakupu oraz
możliwości oszczędzania i zarabiania pieniędzy.60
W 2007 roku przychody branży, która uformowała się dopiero od początku lat 90tych, przekroczyły 2 miliardy zł. Liczba dystrybutorów w ciągu 6 lat (2003-2009) zwiększyła
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się o 84%, przy czym wartość sprzedaży na osobę zmalała o 32%. W ciągu dekady (19972007) branża rozwijała się bardzo dynamicznie, ponieważ sprzedaż wzrosła o przeszło 145%.
Największy przyrost przychodów o 33% odnotowano w 2000 roku. Z badań
przeprowadzonych w 2008 roku przez firmę badawczą GfK Custom Resarch nad postawami
Polaków wobec sprzedaży bezpośredniej wynika, że z tej formy sprzedaży regularnie
korzysta 9% społeczeństwa i jest to trzykrotnie więcej niż w roku 2004 i aż dziewięciokrotnie
więcej niż w 1997 roku. Wyniki badania także pokazały, że 42 proc. Polaków skorzystało z
towarów i usług oferowanych w tym kanale dystrybucji.61 Według tych samych badań
wynika, że inny jest odbiór społeczny sektora wśród osób korzystających z usług
dystrybutorów, a inny stereotypowy, wśród osób, które nie zetknęły się z tym kanałem
zakupów.62
Liczba firm sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego oraz ich
przedstawicielstw w Polsce aktualnie przekroczyła liczbę 100. Spis firm działających
rzetelnie i legalnie na polskim rynku można znaleźć na łamach wcześniej wspomnianego
periodyku Network Magazyn (lista firm w załączniku nr 3). W ofercie tych firm można
znaleźć różnego rodzaju produkty, takie jak: kosmetyki, perfumy, artykuły mody, AGD,
suplementy żywieniowe, produkty dietetyczne, biżuteria, produkty finansowe, produkty
ubezpieczeniowe, odszkodowania, usługi telekomunikacyjne, chemia gospodarcza, sklepy
internetowe, kursy językowe, filtry do wody, wycieczki, galanteria i bielizna.63 Największym
zbytem w Polsce w sektorze sprzedaży bezpośredniej, w tym MLM cieszą się kosmetyki
(ponad 2/3 sprzedaży), choć ich udział procentowy w ogólnym obrocie w ciągu ostatnich lat
systematycznie i powoli spada na korzyść takich produktów jak artykuły AGD, suplementy i
dietetyka (branża wellness), artykuły mody czy telekomunikacja.
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Wykres 6: Udział w sprzedaży ogółem grup produktów w sprzedaży bezpośredniej, w
tym MLM w Polsce w roku 2009 (w mln PLN)
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kosmetyki 69%
suplementy i dietetyka 8%
telekomunikacja 1%

AGD 16%
artykuły mody 5%
inne 1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk PSSB

2.4. Społeczno-ekonomiczny aspekt marketingu wielopoziomowego
Obecnie w branżę zaangażowanych jest w mniejszym lub większym stopniu 65
milionów osób w ponad 100 krajach na świecie. Roczny obrót wynosi ponad 114 miliardów
USD. Od producenta do klienta – oto kanał dystrybucji, który dzięki oszczędnościom
wynikającym z wydatków na reklamę, pośredników hurtowych oraz detalicznych, stanowi
bardzo atrakcyjną alternatywę dla wszystkich zainteresowanych.64
W ubiegłym stuleciu, w wyniku rozwoju nowych technologii, koszt wytworzenia
produktu zaczął znacząco tracić swój procentowy udział w całkowitej cenie produktu, na
korzyść kosztów dystrybucji. Stało się oczywiste, że w erze dystrybucji ten, kto znajdzie
sposób na zredukowanie kosztów z nią związanych, uzyska przewagę rynkową. Firmy
działające w oparciu o system sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego zauważyły
ten trend i rozpoznały wiążące się z nim nowe możliwości w świecie sprzedaży, po czym
zaczęły rozwijać się w zawrotnym tempie. Dzięki dodatkowemu rozwojowi firm kurierskich
firmy MLM mogą wysłać produkt bezpośrednio do swoich dystrybutorów i klientów,
eliminując dzięki temu zbędnych pośredników z kanału sprzedaży i ograniczając do
niezbędnego minimum koszty dystrybucji.
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Dystrybutorzy sami konsumują produkty i wykorzystując relacje międzyludzkie oraz
metodę marketingu przez polecenia, promują produkty wśród swojej rodziny, przyjaciół i
znajomych.65
Firmy MLM dodatkowo pozwalają także sponsorować kolejnych dystrybutorów i
płacą procent od ceny produktów i usług zakupionych przez nowych członków sieci.
Spoglądając z innej strony, prowizje dla dystrybutorów są to koszty rozwoju firmy i
dystrybucji wydane w inny, bardziej efektywny sposób. Dziś, w dobie ery informacyjnej,
każdego dnia społeczeństwo wystawione jest na ogromną ilość reklam, gdzie każda z nich
przekazuje informację, że jej produkt jest najlepszy. Gdziekolwiek człowiek nie spojrzy,
widzi reklamy – w prasie, w radiu, w telewizji, w Internecie, na przystanku, w budynkach, na
drodze i w powietrzu, dosłownie wszędzie, co powoduje przeładowanie informacją. Ogromna
liczba dostępnych produktów i usług powoduje, że na każdą potrzebę istnieje wiele
różnorodnych możliwości jej zaspokojenia. Niekończąca się liczba reklam, różnorodnych
opcji, skomplikowanych ofert nie ułatwia podjęcia decyzji konsumentom. Reklamy tracą
zaufanie i skuteczność. Prowadzi to do powstania największego problemu, z jakim obecnie
borykają się klienci – dezorientacją. Zamęt powoduje, że konsumenci tracą swoje
umiejętności kupieckie, czyli zdolności przetworzenia informacji i dokonania wyboru. W
wielu przypadkach kupują nieodpowiedni bądź droższy produkt. Dla wielu osób zakupy to
rzecz stresująca, czasochłonna i pozbawiona radości.66
W tym całym zamieszaniu przebić może się znana konsumentowi osoba, dystrybutor
branży MLM, który przyjdzie i powie „słuchaj wybierz ten produkt, ja go używam, jestem
zadowolony, świetne warunki … ” itp.67
Dziś konsumenci chcą dokonywać zakupów opartych na jasnych informacjach i
godnych zaufania rekomendacjach. Chcą inspirujących produktów i przemyślanych zakupów
w dogodnym miejscu i czasie. Marketing sieciowy jest kanałem dystrybucji, który zaspokaja
te oczekiwania konsumentów oraz dodatkowo ma większą możliwość ich edukowania. Jest
on stosunkowo niewielką metodą dystrybucji w porównaniu do sprzedaży detalicznej, lecz ma
ogromne możliwości rozwoju, dlatego że jest atrakcyjny dla konsumentów, dystrybutorów,
producentów i reszty współuczestników na rynku.
Klienci w tym kanale dystrybucji mają wiele korzyści. Po pierwsze: nie muszą iść do
sklepu, ponieważ dystrybutor dostarcza im produkt, dzięki czemu oszczędzają swój czas i
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pieniądze. Zakupy robione w domu są wygodne i przyjemne. Po drugie: uzyskują
indywidualne podejście i profesjonalną informację o produktach czy usługach od osoby, która
osobiście je przetestowała. Po trzecie: uzyskują obsługę posprzedażową. Firmy sprzedaży
bezpośredniej i MLM także doskonalą swoje produkty i usługi, dbają, by ich oferta
odpowiadała najwyższym standardom innowacyjnym i jakościowym oraz oferują poszerzone
warunki gwarancji i satysfakcji, ponieważ ich przyszłość zależy od skłonności klientów do
nawiązania długoterminowych relacji.68
Z badań przeprowadzonych w 2008 roku przez firmę badawczą GfK Custom Resarch
nad postawami Polaków, którzy mieli styczność z branżą sprzedaży bezpośredniej (w tym
MLM) wynika, że zdecydowanie zadowolonych i raczej zadowolonych było 89 % badanych.
W stosunku do roku 2000 liczba ta zwiększyła się o 25 %. Blisko połowa respondentów, bo
47 % uważa, że sprzedaż bezpośrednia ma wiele zalet i jest korzystna dla konsumentów.
Współczynnik ten w porównaniu do 2000 roku zwiększył się o 9 %.69
W Polsce klient może zwrócić towar w ciągu 10 dni od daty sprzedaży, co regulowane
jest przez dyrektywę 85/577/EEC Unii Europejskiej „o ochronie konsumentów, w przypadku
umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa”. Daje to klientowi wystarczająco dużo
czasu na przemyślenie zakupu. Kodeks obowiązujący członków PSSB (Polskiego
Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej) wydłuża ten termin do 14 dni. Klient ma również 2
miesiące czasu na zgłoszenie ewentualnej niezgodności towaru z umową. Kodeks PSSB
chroniący prawa konsumentów przewiduje na to okres 3 miesięcy. Ponadto w naszym kraju
kwestie ochrony praw nabywcy w sprzedaży bezpośredniej regulują następujące ustawy:
- ustawa z 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów,
- ustawa z 27 lipca 1999 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,
- ustawa z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
- ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- ustawa z 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
W rezultacie zakupy w systemie sprzedaży bezpośredniej i MLM są obecnie najlepiej
chronioną formą zakupów z punktu widzenia konsumentów. 70
Jeżeli chodzi o producentów to marketing sieciowy jest również atrakcyjnym i
efektywnym kanałem dystrybucji z kilku ważnych powodów:
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Po pierwsze: producent nie musi ponosić kosztów marketingu, dystrybucji czy
sprzedaży zanim sprzedaż zostanie dokonana, a produkt dostarczony do klienta. W przypadku
konwencjonalnego marketingu stosowanego przez firmy sprzedaży detalicznej, trzeba
najpierw wydać mnóstwo pieniędzy na reklamę, zarządzanie zasobami ludzkimi,
zatrudnienie, transport, biura i salony sprzedaży, zanim sprzeda się jakikolwiek produkt.
Obecnie szacuje się, że 80% ceny produktu pochłaniane jest przez koszty konwencjonalnego
marketingu, 20% to koszt wytworzenia produktu.71 Fakt ten wykorzystują firmy MLM, które
zamiast wydawać pieniądze na tradycyjny marketing, przeznaczają zaoszczędzone w ten
sposób pieniądze na podniesienie wartości produktów bądź obniżenie ich ceny oraz głównie
na premie dla dystrybutorów, wypłacane po sprzedaży produktu.
Po drugie: producent dostarcza swój wyrób bezpośrednio do domu konsumenta, przez
co nie musi dopasowywać produktu do struktury kanału dystrybucji, w tym pośredników,
tylko do ostatecznego klienta, co przynosi obopólne korzyści. Producent otrzymuje także
precyzyjne informacje o sprzedaży produktu i o dystrybutorach, ponieważ każdy zakup jest
rejestrowany na bieżąco w Internecie przez globalny system komputerowy, dzięki czemu
między innymi może na bieżąco produkować towary według aktualnego zapotrzebowania, nie
tworząc przy tym zbędnych zapasów magazynowych. O atrakcyjności tego kanału dystrybucji
może świadczyć fakt, że wiele istniejących klasycznych firm zmienia system dystrybucji na
marketing sieciowy, tworzy oddzielne odziały w tym kanale sprzedaży, bądź rozpoczyna
współpracę z istniejącymi korporacjami MLM. Produkty między innymi takich firm jak
Palmolive, Gillette, Pierre Cardin, IBM, Microsoft, General Motors, Goodyear czy Coca-Cola
są także dystrybuowane w branży marketingu sieciowego. Firmy telekomunikacyjne, takie jak
Sprint, MCI, AT&T czy Polkomtel S.A., dostarczają usług firmom MLM, które są ich
wirtualnymi operatorami. 72
Dla samych dystrybutorów marketing sieciowy niesie najwięcej korzyści z wielu
powodów. W odróżnieniu od pracy na etacie, firmy tradycyjnej czy franchisingu, działając w
systemie MLM człowiek ma możliwość stworzyć biznes, który będzie mu przynosił
potencjalnie wysokie dochody przy bardzo małym wkładzie finansowym w kwocie od
kilkudziesięciu do kilkuset PLN.73 Dystrybutor nie ponosi ryzyka, kosztów stałych, ponieważ
może pracować w domu. Firma MLM wyręcza dystrybutorów w wielu kwestiach, ponieważ
zajmuje się produkcją towaru, dostarcza materiały marketingowe, zapewnia szkolenia,
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inwestuje w badania i rozwój, zajmuje się finansami, magazynowaniem, pakowaniem,
wysyłką produktów, kontrolą jakości, administracją, eksportem, przetwarzaniem i
udostępnianiem danych, dba o PR, nalicza i wypłaca prowizje dystrybutorom.74
Przedstawicielom firmy pozostaje przekazywanie informacji o ofercie produktowej oraz o
możliwościach zarabiania z wykorzystaniem siły rekomendacji ustnej, która jest
nieporównywalnie skuteczniejszą od innych formą reklamy. Marketing sieciowy jest często
nazywany małym biznesem dla każdego, bądź franczyzą dla ludzi. Tu każdy może spróbować
swoich sił, choć nie każdy odniesie sukces. System jest otwarty dla tych wszystkich, tzn. dla
tych, którzy chcą tyko dorobić dodatkowe pieniądze do pensji, jak i dla tych, którzy chcą
zadbać o swoją zawodową czy finansową niezależność. Dobre chęci nie wystarczą, ponieważ
w tym biznesie nikt niczego nie wymaga, nie ma przysłowiowego bata nad głową, a to
rozleniwia. Liczy się wytrwałość i samodyscyplina w dążeniu do celu. Sukces odnoszą Ci,
którzy wiedzą, że wymaga to długotrwałej, intensywnej i systematycznej pracy oraz
podejmują w tym kierunku odpowiednie działania. 75
Dla około 88 procent zaangażowanych w branżę Polaków jest to zajęcie dodatkowe,
pozwalające na podreperowanie domowego budżetu. 76
Zdaniem Henryki Bochniarz, prezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan”, sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy powstały z potrzeby wolności i są
dobrymi sposobami na pobudzenie społecznej przedsiębiorczości, odpowiedzialności za
własne losy, na promowanie postaw aktywnych, na zarabianie, dorabianie i bogacenie się.
Ludzie chcą decydować o tym, ile czasu poświęcają na pracę. Chcą pracować dla siebie i
dokonywać różnych wyborów, jest to dobry sposób na odnalezienie się na rynku pracy w
trudniejszych

ekonomicznie czasach,

uważa

Bochniarz.

Szczególnie dla młodych

mieszkańców małych miejscowości, dla osób z obszarów dotkniętych dużym bezrobociem, a
także dla ludzi starszych, często spychanych na margines rynku pracy. 77
Z problemem rozpoczęcia pracy zawodowej spotkali się absolwenci renomowanych
uniwersytetów w USA w czasie recesji, która nawiedziła kraj w 1990 roku. W tym czasie
doktor Charles King, absolwent uniwersytetu w Harvardzie, wykładał marketing na
Uniwersytecie Illinois w Chicago. Starał się znaleźć alternatywne możliwości pracy dla
absolwentów swojego uniwersytetu i przyjrzał się marketingowi sieciowemu. Fakty i liczby
przemawiały za tym, aby skłonić dziekanat do wprowadzenia na uczelnię nowego programu
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edukacji dla tej nowoczesnej formy biznesu. Od roku 1992 marketing sieciowy stał się
nowym kierunkiem studiów podyplomowych. Dzięki studiom powstała fachowo wyszkolona
ekipa menedżerów network marketingu, która wprowadzała do biznesu ludzi z różnych
środowisk i innych grup zawodowych, takich jak adwokaci, lekarze czy właścicieli biznesów.
Marketing sieciowy jest oferowany jako dodatkowy program edukacyjny na kilku uczelniach
na świecie. W Niemczech, w Szkole Wyższej w Worms, prowadzona jest akademia MLM
przez dwóch profesorów: Zachariasa i Engelharta, którzy dodatkowo są autorami prac
naukowych na temat branży.78 W Polsce od października 2010 roku rusza pionierski program
studiów podyplomowych we wrocławskiej Wyższej Szkole Bankowej pod nazwą „Marketing
Bezpośredni i Mikroprzedsiębiorczość” dedykowany dla sektora sprzedaży bezpośredniej i
marketingu sieciowego. Pierwsze studia dla menadżerów i osób zainteresowanych tą profesją
składać się będą z 3 modułów: Obszar-Otoczenie, Obszar-Ja i Obszar-Zespół, które
obejmować będą między innymi takie tematy jak: Specyfika branży, Trening kluczowych
umiejętności osobistych lidera, Psychologiczne aspekty działalności, Projektowanie,
planowanie i prowadzenie szkoleń. W sumie program studiów składa się z 15 tematów i 192
godzin wykładów i zajęć prowadzonych przez praktyków odnoszących sukcesy w realnym
biznesie.79
Aktywizacja zawodowa i mikroprzedsiębiorczość w ramach sprzedaży bezpośredniej i
marketing sieciowego promowana jest od kilkunastu lat w krajach europejskich. We Francji,
podczas obrad zgromadzenia narodowego i debaty nad prawem dotyczącym tejże branży w
styczniu 1995, minister gospodarki Raymond Alphandery powiedział: „Konsumenci i
przedsiębiorstwa mają same korzyści z tego systemu”. W Austrii z kolei zainteresowani
zmianą zawodu mogą brać udział w kursach organizowanych przez Instytuty Wspomagające
Inicjatywę Gospodarczą dla przedsiębiorców pracujących na własny rachunek. Pozytywnie
dla wizerunku branży na łamach kwartalnika „direktvertrieb.biz”, (nr1/02/październik 2002 )
dla osób z Austriackiej Izby Gospodarczej wypowiedział się również były kanclerz Austrii dr
Wolfgang Schuessel, który powiedział, że handel bezpośredni, w tym marketing sieciowy,
jest możliwością przyszłościową o dużym potencjale rozwoju. Jest branżą, bazującą na coraz
to ważniejszych wartościach i kryteriach w świecie gospodarki. W Niemczech w 2002 roku
Bundestag zatwierdził projekt „Akcja Ja”, który niezależnie od rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej (także MLM), wspiera tą działalność poprzez pomoc finansową od
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państwa w postaci wielu ulg, między innymi podatkowych i na ubezpieczenie społeczne.
Dodatkowo niemiecki urząd pracy wydaje broszurę przedstawiającą możliwości związane z
marketingiem sieciowym w formie pracy zasadniczej lub dodatkowej. W Stanach
Zjednoczonych przychylnie na temat branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu
sieciowego wypowiedział się były prezydent Bill Clinton, mówiąc, że coraz większa grupa
osób zaangażowanych w branżę wspiera wzrost ekonomiczny w kraju i promuje niezależną
przedsiębiorczość nie tylko poprzez dążenie do osobistego sukcesu, ale także poprzez
oferowanie nowych możliwości innym ludziom.80
W Polsce od roku 2008 obserwuje się zintensyfikowaną działalność jedynego w kraju
organu zajmującego się branżą sprzedaży bezpośredniej, w tym MLM, jakim jest PSSB
(Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej), które od 1994 roku zrzesza największe
przedsiębiorstwa z tego sektora. Misją stowarzyszenia, które jest członkiem FEDSA i
WFDSA, jest działalność na rzecz rozwoju, integracji i popularyzacji tego kanału
dystrybucji.81
Zdaniem dr Roberta Gwiazdowskiego, szefa Centrum im. Adama Smitha oraz
pracownika naukowego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w
obliczu kryzysu, bezrobocia, wysokich barier administracyjnych i podatkowych, przy
zakładaniu działalności gospodarczej marketing sieciowy intelektualnie wydaje się być
ciekawą alternatywą dla innych form zatrudnienia, w związku z czym warto go propagować.
O korzyściach ekonomicznych i zaletach branży MLM mówią też światowej sławy
biznesmeni. Robert Kiyosaki - inwestor, autor książek utrzymujących się na szczycie
światowych bestsellerów biznesu twierdzi, że oprócz pieniędzy w firmach MLM można
wypracować sobie odpowiednie cechy charakteru i nauczyć się praktycznie za darmo
niezbędnych umiejętności w kluczowych dziedzinach w każdym biznesie. Donald Trump,
przedsiębiorca miliarder, znany najbardziej jako potentat w mediach i w nieruchomościach,
jest rzecznikiem jednej z amerykańskich firm MLM, a także zainicjował swoją własną firmę
opartą na tym systemie – „Trump Network”. Z kolei Warren Buffet, guru inwestycyjny, trzeci
najbogatszy człowiek na świecie, obecnie inwestuje swoje pieniądze w przedsiębiorstwa
marketingu sieciowego. W USA od lat branżę regularnie i rzetelnie opisują różne uznane
czasopisma poruszające tematykę biznesu i finansów, między innymi takie jak „Sukccess”,
„Fortune”, Forbes”, „USA Today”. W Polsce pierwszy obiektywny i rzetelnie napisany
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artykuł w prasie opiniotwórczej ukazał się w tygodniku „Wprost”, który w październiku 2009
opublikował raport na temat marketingu sieciowego.82
Oprócz finansowych korzyści związanych z branżą wymienia się pozaekonomiczne
czynniki. Ludzie angażują się w tą działalność i doceniają ją także z powodu innych korzyści
takich jak możliwości: pracy w domu i spędzania więcej czasu z rodziną, wzbogacenia życia
towarzyskiego, nawiązania nowych ciekawych znajomości i przyjaźni, zdobycia uznania i
zredukowania stresu. Praca w marketingu sieciowym daje możliwość prowadzenia innego
stylu życia, daje szansę na to, aby w pełni z niego korzystać. Dzięki aspektowi rozwoju
osobistego w MLM wiele osób zyskuje na pewności siebie i samoocenie. Wiele firm
działających w tym sektorze oferuje szkolenia pomocne w rozwijaniu kluczowych
umiejętności i cech takich jak: przywództwo, wytrwałość, dyscyplina, motywowanie siebie i
innych, zwalczanie strachu przed porażką czy podnoszenie się po porażce, potrzebnych nie
tylko w biznesie, ale także w życiu.83 Na ten cel firmy MLM przykładowo w Polsce w 2007
roku wydały 6,5 mln zł.84
Praca w MLM w porównaniu do pracy na etacie bądź prowadzenia tradycyjnej
działalności gospodarczej, nie zajmuje tyle czasu, dzięki czemu dystrybutor może go więcej
poświecić np. rodzinie. Badania dotyczące społeczno-ekonomicznych aspektów branży
sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego, przeprowadzonych przez firmę Ipsos Mori
International wśród dystrybutorów w Polsce, pokazują powody, dla których przyłączyli się do
branży: 98% z nich działa w branży ze względu na tańsze produkty dla siebie, 85% ze
względu na bycie własnym szefem, 84% ze względu na większe dochody, 82% ze względu na
spotykanie nowych ludzi, 79% ze względu na rozwój osobisty i doskonalenie umiejętności
biznesowych, 72% ze względu na polepszenie bytu rodzinie.

2.5. Przyszłość MLM
Marketing sieciowy jako uznana forma detalicznego handlu poza siecią sklepów stoi
przed wielką szansą dalszego dynamicznego rozwoju w kolejnych latach. Branża ta może
skorzystać dzięki wielu zmianom i trendom, jakie pojawią się na rynku. Z wielu przyczyn
konsumenci będą mieli mniej czasu na robienie zakupów w tradycyjny sposób, co spowoduje
większe zapotrzebowanie na inne formy dostawy produktów do domu. Wpływ na tą tendencję
będzie miało również postępujące starzenie się społeczeństwa. Rosnąca popularność
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systemów MLM wynikać będzie z pewnego znużenia konsumentów dużą ilością reklam oraz
potrzeby kontaktu z dystrybutorem służącym radą i pomocą przy wyborze coraz to lepszych
jakościowo i innowacyjnych produktów i usług.85
Kolejnym czynnikiem rozwoju będzie nie najlepsza sytuacja na niepewnym rynku
pracy oraz zmiana stylu życia ludzi, która spowoduje wzrost ich zainteresowania innymi
możliwościami zarabiania pieniędzy, w tym szczególnie tak elastycznymi, niskobudżetowymi
i egalitarnymi formami jak marketing sieciowy. Wartym uwagi dla ludzi faktem może być to,
że z czasem wypracowane pasywne dochody w firmach MLM stanowić mogą zabezpieczenie
emerytalne oraz polisę ubezpieczeniową, gdyż wypracowane comiesięczne dochody są
dziedziczne. Jednym z największych czynników rozwoju branży będzie związany z jej
możliwościami dowiedziony sukces finansowy coraz większej liczby osób na całym świecie,
które będą innym ludziom oferować i pomagać osiągnąć również to samo.86
Ze

statystyk

WFDSA

na

rok

2002

wśród

wszystkich

zarejestrowanych

współpracowników sprzedaży bezpośredniej i Network Marketingu na świecie wynika, że:
- 47,1 milionów osób na świecie jest zarejestrowanych w branży
- 75% z nich stanowią kobiety
- około 25% osób traktuje ten biznes jako jedyne źródło utrzymania
Na podstawie ostrożnych prognoz opartych na danych statystycznych z lat przeszłych
i obecnych grupa ekspertów stwierdziła, że dotychczasowy rozwój branży będzie się
utrzymywał, a suma obrotów światowych w latach od 2002 do 2012 wyniesie 1 253 miliardy
USD, z czego około 50%, czyli 626,5 mld USD zostanie wypłacone jako prowizje dla
dystrybutorów. Z kolei suma obrotów w następnej dekadzie w latach 2012 do 2022 wyniesie
2 788 mld USD, z czego około 50%, czyli l 394 mld USD zostanie wypłacone jako
prowizje.87
Branża marketingu sieciowego, dzisiaj bogatsza w dobre i złe doświadczenia, będzie
rozwijać się nadal, gdyż wiele ugruntowanych i dostosowanych do danego rynku światowych
firm, nie wspominając o tych nowych, nadal kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję,
co nadaje tym firmom dużego rozpędu. Rozwój logistyki na świecie oraz form płatności,
takich jak karta kredytowa, a także technologii komunikacyjnych, takich jak poczta głosowa,
telekonferencje, wideokonferencje, Internet i systemy telefonii komórkowej, dodatkowo
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będzie przyspieszać rozwój tego kanału dystrybucji, gdyż oparty on jest na komunikacji w
społeczeństwie. 88
W Polsce potencjał rozwoju branży jest bardzo duży, ponieważ według
wspomnianych badań GfK Custom Resarch 60% społeczeństwa jeszcze nigdy nie korzystało
z tego kanału dystrybucji. O potencjale rozwojowym mówi także poziom sprzedaży w
porównaniu z innymi krajami w Europie i na świecie. Świadczy o tym zaledwie 3 % udział
Polski w całym europejskim rynku, którego wartość sprzedaży według analiz FEDSA
(Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej) w 2008 roku przekroczyła
16 miliardów euro, co oznacza, że była dwukrotnie wyższa niż w 2003 roku.89 Polski rynek
jest prawie pięciokrotnie mniejszy niż rynek Wielkiej Brytanii, około dziesięciokrotnie
mniejszy niż rynek Niemiec i ponad trzydziestokrotnie mniejszy niż rynek Japonii.
Edward Ludbrook, który jest światowej rangi szkoleniowcem, ekspertem i znawcą od
marketingu sieciowego i sprzedaży bezpośredniej, prognozuje, iż przychody branży wzrosną
ze 100 miliardów USD w 2006 roku do 200 miliardów USD w roku 2016, czyli o 100% w
ciągu dekady. Na podstawie swoich analiz stwierdził, że sektor MLM według Modelu Cyklu
Rozwojowego Branży wchodzi w tzw. fazę „Shakeout” czyli okres największego wzrostu.90
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3 Funkcjonowanie systemu MLM w praktyce na przykładzie firmy FM
Group
3.1. Charakterystyka firmy FM Group
Firma FM Group powstała we wrześniu 2004 roku. Jest dynamicznie rozwijającą się
polską firmą w branży FMCG91, która działa w sektorze MLM. W lutym 2008 r. siedziba
firmy FM Group została przeniesiona do podwrocławskich Szewc, gdzie obecnie znajduje się
jej zaplecze administracyjno-magazynowe. Firmę tworzą młodzi i energiczni ludzie. W nowej
siedzibie pracę znajdują około 200 osób w tym specjaliści z dziedzin ekonomii, chemii,
eksportu, IT, grafiki itp., absolwenci wrocławskich uczelni oraz pracownicy niższego
szczebla.92 Dzięki temu FM Group szybko reaguje na oczekiwania i potrzeby klientów.
Produkty firmy trafiają do odbiorców przez system marketingu sieciowego, co ułatwia
rozpoznanie oczekiwań i opinii klientów, które uwzględniane są w dalszych działaniach
firmy. Firma dąży do tego, aby jej klienci stali się jej współtwórcami poprzez
rozbudowywanie sieci marketingu wielopoziomowego. Celami firmy są: 93
• Ciągły wzrost liczby produktów w ofercie;
• Spełnianie wszelkich oczekiwań klientów;
• Budowanie i wzmacnianie zaufania do firmy poprzez rzetelną współpracę z
klientami, dystrybutorami oraz partnerami strategicznymi.
Na początku 2005 r. rozpoczęła się szeroko zakrojona ekspansja na rynki zagraniczne –
oddziały FM Group zaczęły pojawiać się w bardzo szybkim tempie na całym świecie.
Dynamiczny rozwój wymagał otwarcia centrali, której zadaniem była koordynacja działań
wszystkich oddziałów. W styczniu 2007 Andrzej i Artur Trawińscy założyli firmę FM Group
World podlegająca pod FM Group, której zadanie polega na obsłudze oddziałów
zagranicznych oraz stałym pozyskiwaniu nowych rynków zbytu.94
Firma posiada 53 oddziały na wszystkich kontynentach, co obrazuje poniższy rysunek:
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Rysunek 7. Mapa przedstawiająca oddziały FM Group na świecie.

Źródło: http://www.perfumy.fm/index.php?dzid=27&did=9

Założycielem firmy FM Group jest Artur Trawiński. Pomysł na stworzenie
ekskluzywnej linii kosmetycznej zrodził się podczas jego rocznego pobytu w Australii. W
trakcie poszukiwania pomysłu na najlepszy produkt do sprzedaży otrzymał wiele propozycji.
Jego celem był jak najszybszy i jak najbardziej efektywny rozwój firmy, dlatego zdecydował
się współpracować z rodzinną firmą swojego ojca Andrzeja Trawińskiego, mającą 10-letnie
doświadczenie w produkcji perfum. Bazuje ona na kompozycjach zapachowych, które
kreowane są przez jedną z największych firm na świecie, dynamicznie rozwijającą się,
posiadającą 100-letnią tradycję.95
Głównym produktem firmy FM Group są wysokiej jakości perfumy i wody perfumowane.
Dalszym uzupełnieniem asortymentu stały się produkty perfumeryjne (m.in. wody po goleniu,
kremy do rąk, pianki do golenia, balsamy, żele pod prysznic, perfumy do włosów oraz inne
perfumowane kosmetyki). Produkty te tworzone są przy współpracy z kluczowymi partnerami
- Perfand oraz Drom Fragrances, co obrazuje rysunek:
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Tamże
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Rysunek 8. Partnerzy strategiczni FM Group.

Źródło: Prezentacja Firmowa FM Group

Właścicielem firmy Perfand jest Andrzej Trawiński – ojciec Artura Trawińskiego. Firma
powstała w 1995 r. Produkuje perfumy, wody toaletowe i wody perfumowane o szerokiej
gamie zapachowej zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Na początku działalności firma
produkowała 2000 sztuk produktów perfumowanych miesięcznie, o wartości około 42 000 zł.
Na dzień dzisiejszy w najlepszym miesiącu handlowym – grudniu produkowane jest około
1 500 000 sztuk miesięcznie o wartości około 46 000 000 zł, a możliwości produkcyjne mogą
sprostać zapotrzebowaniu na 6 000 000 sztuk produktów. W styczniu 2008 roku ogłoszona
została 7 edycja rankingu najbardziej dynamicznych firm w Polsce, którego zwycięzca
określany jest mianem Gazeli Biznesu. Firma Perfand – partner strategiczny FM Group
Polska – znalazło się w gronie firm nagrodzonych tym tytułem. Wyniki finansowe osiągnięte
przez Perfand, stawiają go na drugim miejscu najlepiej rozwijających się firm na Dolnym
Śląsku oraz na 24 miejscu w Polsce. W rankingu uwzględniono 3795 firm. W eliminacjach
badane były wyniki finansowe firmy osiągane w latach 2004-2006. W tym okresie Perfand
uzyskał 510%-owy wzrost przychodu oraz nie odnotował strat w kolejnych latach. Firmy
odznaczone mianem Gazeli Biznesu mają bardzo dobrą reputację, są uczciwe wobec
kontrahentów, pracowników, a także Skarbu Państwa.
Perfand odpowiedzialny jest za produkcję perfum, z kolei Drom Fragrances, firma
niemiecka istniejąca od 1911 roku, dostarcza niezbędnych do ich wytworzenia kompozycji
zapachowych.. Została założona przez farmaceutę Bruno Storpa. Drom Fragrances jest
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również firmą rodzinną. Obecnie prowadzona jest przez wnuków założyciela - Ferdynanda i
Andreasa Storp’a. Firma działa w 43 państwach, przy czym ośrodki produkcyjne
zlokalizowane są w Niemczech, USA, Australii, Chinach, Libanie i Brazylii. Drom
Fragrances zajmuje 9 miejsce w rankingu firm produkujących kompozycje zapachowe na
świecie. Warto zaznaczyć, że skupia się tylko na tym rodzaju działalności. Firmy, które ją
wyprzedziły w rankingu, zajmują się również innymi działaniami, m.in. tworzeniem
surowców kosmetycznych lub esencji smakowych dla branży spożywczej. Zdecydowana
większość obrotów firmy Drom Fragrances wypracowywana jest w Europie – 43%.
Czołowymi klientami są oprócz Perfandu znane marki, takie jak m.in. Loreal czy Nivea.
Na dzień dzisiejszy Perfand zaopatruje się tylko w Drom Fragrances. Dynamiczny rozwój
FM Group spowodował, że FM Group wraz z Perfandem są jednymi z kluczowych klientów
firmy Drom Fragrances, jak twierdzi Halina Melad – Dyrektor Handlowy firmy Drom
Fragrances ds. Centralnej i Wschodniej Europy oraz krajów Dalekiego Wschodu.
W listopadzie 2008 roku firma FM Group zdecydowała się na otworzenie kolejnego
działu i wprowadziła na rynek wysokiej jakości środki czystości pod odrębną marką FM
Group For Home. Kolejne poszerzenie asortymentu nastąpiło w październiku 2009 roku. Od
tamtego czasu klienci i Dystrybutorzy FM Group mogą korzystać z usług wirtualnego
operatora telefonii komórkowej FM Group Mobile, działającego na łączach największego
operatora w Polsce – Polkomtel S.A. Kolejne osiągnięcie FM Group to kolekcja kosmetyków
kolorowych FM Group Make Up, która stworzona została w oparciu o składniki mineralne
wzbogacone w ekstrakty i olejki roślinne.96
W każdym z krajów, w których firma FM Group ma swój oddział może istnieć nie
więcej niż jeden salon sprzedaży, a przesyłki realizowane są poprzez firmy kurierskie. Takie
rozwiązanie jest tańsze niż koszty otwarcia oraz prowadzenia kilku salonów sprzedaży w
każdym kraju, co pozwala na kolejne cięcia kosztów dystrybucji. W oddziale polskim FM
Group salon sprzedaży mieści się we Wrocławiu. Reszta zamówień realizowana jest przez
firmę kurierską GLS. Od początku swojej działalności firma FM Group zlecała realizację
zamówień 4 firmom kurierskim: UPS, Siódemce, DPD oraz GLS. Od 9 czerwca 2008 roku
firma zdecydowała się korzystać z usług tylko jednej firmy – GLS (General Logistics
Systems Poland Sp. z o.o.), która okazała się najmniej zawodna.
GLS Poland istnieje na rynku polskim od roku 1998. Firma świadczy usługi przewozu
paczek oraz usługi dodatkowe związane z tym procesem. GLS Poland jest aktualnie jedną z
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trzech największych, prywatnych firm polskich zajmujących się przewozem paczek, zarówno
w obrocie krajowym jak i międzynarodowym. Firma wyznaczyła sobie za cel najwyższą
jakość dostaw, co oznacza dokładną usługę przewozu paczek na terenie Polski oraz w 36
krajach Europy, stały podgląd drogi przesyłki oraz niski współczynnik szkód. 97 Dzięki temu,
że firma FM Group Polska zdecydowała się powierzyć dostawę paczek jednej firmie
kurierskiej, udało się wynegocjować korzystne warunki. Przy zamówieniu o równowartości
punktowej minimum - 183,6 pkt (1 punkt równy jest około 1 zł netto) wysyłka jest darmowa
– koszty pokrywa FM Group. W przypadku, gdy wartość zamówienia wynosi minimum 110,16 pkt i nie więcej niż 183,6 pkt, koszt przesyłki wynosi 7 PLN, przy wartości przesyłki
niższej niż 110,16 pkt koszt dostawy wynosi 18 zł.
Od początku działalności liczba dystrybutorów firmy FM Group wykazuje stały
wzrost. Coroczny przyrost liczby dystrybutorów przedstawiony jest na wykresie.

Wykres 7. Liczba dystrybutorów FM Group od 2004 roku do maja 2010 roku
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Źródło: Dane z prezentacji firmowej FM Group i z filmu szkoleniowego FM Angels

Według oficjalnych danych z maja 2010 roku z firmą FM Group współpracuje ponad
480 000 dystrybutorów na całym świecie, z czego 130 000 w oddziale polskim.
Obroty firmy rosną w każdym roku jej działalności. Jest to wynikiem zaufania do
marki, produktów oraz szansy biznesowej oferowanej przez firmę. Obroty światowe oraz
oddziału polskiego zaprezentowane są na wykresach.
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http://www.gls-poland.com/pl/home/index.html z dnia 11.08.2010
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Wykres 8. Bieżące roczne obroty światowe FM Group w mln PLN netto.
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Źródło: Dane ze strony www.fmgroup.pl po zalogowaniu

Wykres 9. Bieżące roczne obroty FM Group w Polsce w mln PLN netto.
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Źródło: Dane ze strony www.fmgroup.pl

Z wykresów wynika, że obroty cechują się stałym wzrostem. Obroty polskiego oddziału w
pierwszych dwóch latach działalności – 2004 i 2005 - stanowiły zdecydowaną większość
obrotów światowych. Jednak wraz z rozwojem międzynarodowym firmy i otwieraniem
kolejnych zagranicznych oddziałów obrót oddziału polskiego ma coraz mniejszy udział w
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obrocie światowym firmy. W 2009 roku obrót polski stanowił ok. 1/6 obrotu całościowego
firmy, co świadczy o rozwoju firmy w jej zagranicznych oddziałach. Wartość średniej rocznej
globalnej sprzedaży w przeliczeniu na jednego dystrybutora FM Group wrosła w ciągu 3 lat o
35%, z 467 PLN w 2007 roku do 630 PLN w 2009 roku, przy czym w oddziale polskim
wartość ta w 2009 roku wyniosła 505 PLN.
Korzyści, jakie daje współpraca z FM Group:
• Możliwość zarobienia dodatkowych dochodów ze sprzedaży produktów, lub
budowania sieci sprzedaży
• Potencjalnie nielimitowane dochody
• Dostęp do wysokiej jakości produktów codziennego użytku w atrakcyjnych cenach
• Łatwość i wygoda zamawiania - poprzez tel., fax, e-mail, Internet
• Szybki termin realizacji zamówienia - 1-2 dni robocze
• Minimalny wkład własny na start w biznesie
• Elastyczny czas pracy
• Możliwość indywidualnego doboru współpracowników bez konieczności ich zatrudniania
• Możliwość prowadzenia działalności w kraju i za granicą
• Pełna swoboda działania, brak szefa
• Przejrzysty system rozliczeń finansowych
• Możliwość stałego kontrolowania pracy zbudowanej struktury na stronie internetowej
• Promocje i rabaty na zakup produktów
• Specjalne programy motywacyjne dostosowane do możliwości poszczególnych
Dystrybutorów
• Konkursy i zabawy
• Bale, pikniki, szkolenia
• Wysoka marża - 43%, co daje spory zysk na produkcie

3.2. Plan wynagrodzeń oraz systemy motywacyjne obowiązujące w firmie
Aby rozpocząć współpracę z firmą, należy dokonać wyboru sponsora – osoby, która
odpowiedzialna jest za prawidłowe wypełnienie oraz zarejestrowanie umowy dystrybutorskiej, a w czasie późniejszym za pomoc nowemu dystrybutorowi w jego rozwoju w firmie
poprzez udzielanie najważniejszych informacji oraz organizacji szkoleń. Następnym
warunkiem jest zakup startera – podstawowego narzędzia pracy dystrybutora, za pomocą
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którego dokonuje on prezentacji produktów. W jego skład wchodzą próbki zapachów, druk
umowy dystrybutorskiej, płyta DVD, katalogi oraz plan marketingowy. Są dwa rodzaje
starterów do wyboru: "Starter 100+60", w którego skład, oprócz materiałów marketingowych,
wchodzi 160 próbek zapachów (135 zł.) oraz "Starter MINI", który zawiera 20
najpopularniejszych próbek zapachów (30 zł). Wykupienie startera jest warunkiem uzyskania
statusu pełnoprawnego dystrybutora i daje możliwość korzystania ze wszystkich możliwości
zarabiania w firmie oraz zakupu produktów po cenach hurtowych. Istnieje również możliwość
dołączenia do klubu FM Group jedynie w celu nabywania produktów na własne potrzeby po
cenach dystrybutora. W tej sytuacji wykup startera nie jest wymagany, konieczne jest jedynie
wypełnienie umowy dystrybutorskiej z zaznaczeniem statusu odbiorcy.
Członkowie klubu FM Group otrzymują prawo do nabywania produktów po cenach
hurtowych i mają prawo do 3 pól aktywności:98
1. Kupowanie produktów na własny użytek
2. Odsprzedawanie produktów i zarabianie na marży – zysk aktywny
3. Budowanie własnej organizacji sprzedaży i zarabianie na jej obrocie – zysk pasywny.
Pierwsze pole pozwala członkom klubu FM Group oszczędzać na zakupach własnych.
Dzięki drugiemu polu mają oni możliwość zarabiania na marży – odsprzedając produkty
zarabiają na marży, która wynosi 43%. Oznacza to, że nabywając produkt – perfumy
klasyczne za cenę hurtową 23,45 zł, odsprzedając ją klientowi po cenie katalogowej 33,50 zł,
dystrybutor zarabia 10,05 zł. W przypadku perfum luksusowych cena dystrybutora wynosi
38,33zł, cena katalogowa 54,75zł, co oznacza, że jego zysk wynosi 16,42zł.
Trzecie pole aktywności stwarza możliwość, dzięki której można zarobić największe
pieniądze, a zarazem to głównie na niej polega istota MLM i różnica pomiędzy nim a
sprzedażą bezpośrednią. Dlatego dalsza cześć pracy skupiać będzie się głównie na tym polu
aktywności. Budowanie własnej sieci sprzedaży polega na zachęcaniu innych osób, aby robiły
to samo, co dany dystrybutor. Przy tworzeniu własnej sieci sprzedaży ważne jest, aby
zbudować ją prawidłowo, tzn. tak, aby inne osoby miały szansę na zrobienie tego samego.
Plan marketingowy skonstruowany jest tak, że błędnie stworzone struktury nie pozwolą w
pełni wykorzystać jego możliwości. Przykładami nieprawidłowych struktur są:
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struktura

„liniowa”, budowana pionowo, polegająca na wpisywaniu kolejnych osób bezpośrednio po
sobie. Kolejną błędnie stworzoną strukturą jest struktura „gwiazdy” - mamy z nią do
czynienia, gdy dystrybutor skupi się na sponsorowaniu w poziomie, tzn. w swojej pierwszej
98
99

Plan marketingowy FM Group
Plan marketingowy FM Group
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linii. Taka struktura nie rozwija się prawidłowo, ponieważ dystrybutor sponsorując zbyt dużo
osób na pierwszej linii nie ma możliwości udzielenia im pomocy oraz informacji o zasadach
działania w tym biznesie.
Plan marketingowy firmy FM Group podzielony jest na dwa etapy:
1. Pierwszy Plan marketingowy – tzw. Klub Magnolii, na który składają się prowizje
należne za zakupy dokonywane przez dystrybutora oraz wszystkich członków jego
struktury w danym miesiącu. Aby przybliżyć, na czym polega pierwszy plan, warto
wyjaśnić definicję oraz zasadę naliczania punktów kwalifikacyjnych. Każdy produkt z
asortymentu FM Group posiada swoją określoną wartość punktową, która naliczana
jest za pomocą systemu komputerowego na kontach poszczególnych dystrybutorów.
W przypadku większości produktów zasada obliczania wartości punktów to 1 zł netto
= ok. 1 pkt. Ilość punktów uzyskanych przez dystrybutorów w danym miesiącu
kwalifikuje ich na określone poziomy efektywności zgodnie z poniższą tabelą. Aby
dystrybutor mógł otrzymać należną mu z obrotu grupy i własnego premię, musi
spełnić jeden warunek – dokonać zakupu osobistego produktów o wartości minimum
34,42 pkt, czyli np. 2 sztuki perfum klasycznych.

Tabela 1. Kwalifikacje na kolejne pozycje w pierwszym planie marketingowym
Poziom efektywności

Kwalifikicja
punktowa

Pozycje

Uśrednione
zarobki*

3%

300 - 1199,99 pkt

6%

1200 – 3599,99 pkt

9%

3600 – 7199,99 pkt

200 zł

12%

7200 - 11999,99 pkt

500 zł

15%

18%
21%

12000-

20399,99

pkt
20400 - 29999,99

9 zł
Magnolia

Srebrna

1 000 zł

Magnolia
2 000 zł

pkt
powyżej 30000 pkt

50 zł

Złota Magnolia

3 000 zł

*przy założeniu, że struktura zbudowana jest prawidłowo, tzn., że główna linia
sponsorowania nie stanowi więcej niż 60 % całego obrotu grupy
Źródło: opracowanie własne na podstawie planu marketingowego firmy.
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Wypłaty dla dystrybutorów obliczane są na zasadzie międzyprowizji. Na przykładzie
grupy na poziomie 21% przedstawiono szczegółowo proces obliczania prowizji dla tej
struktury.

Rysunek 9. Przykładowa struktura na poziomie 21 %.

Źródło: Plan marketingowy FM Group.

Sumę wszystkich prowizji dla osób ze struktury na poziomie 21%, obliczamy poprzez
pomnożenie sumy punktów grupowych tej struktury razy 21% - wynikiem jest 9 058 zł. Aby
obliczyć prowizję, która należna jest liderowi grupy, stosowana jest zasada międzyprowizji.
Oznacza to, że od wypracowanego przez niego poziomu efektywności (21 %) odejmujemy
procenty wszystkich osób, które są na jego pierwszej linii i wynik mnożymy przez liczbę
punktów uzyskanych przez te osoby. W tym przykładzie międzyprowizję obliczamy w
następujący sposób:
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Tabela 2. Obliczanie międzyprowizji
osoby z

liczba

poziom

między

wypłata dla

punktów

efektywności

prowizja

lidera

Ania

5 500 pkt

9%

12%

660 zł

Bartek

17 000 pkt

15%

6%

1 020 zł

Basia

2 000 pkt

6%

15%

300 zł

Dominik

6 2000 pkt

9%

12%

744 zł

Krysia

9 600 pkt

12%

9%

864 zł

Paweł

2 8000 pkt

6%

15%

420 zł

pierwszej linii
lidera

4 008 zł
suma prowizji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rysunku

Dodatkowo lider dokonał zakupu osobistego na poziomie 34,42 pkt, które należy
pomnożyć przez jego poziom efektywności – 21 %. Za swoją sprzedaż otrzymuje 7, 23 zł,
więc łącznie z punków własnych oraz grupowych zarabia 4015, 23 zł.
2. Drugi plan marketingowy – Klub Orchidei przeznaczony jest dla liderów osiągających
najlepsze wyniki. Oprócz prowizji należnych z pierwszego planu, otrzymują oni do
podziału 9 % z obrotu światowego firmy. Mają również możliwość wzięcia udziału w
atrakcyjnych wydarzeniach – m.in. coroczny Bal FM Group, Piknik FM Group oraz
biorą udział w obradach tzw. „Rady Liderów” zlokalizowanych przy każdym z
oddziałów firmy na całym świecie. Rada ma charakter opiniodawczy, jednak jej opinie
są cenione i mają realny wpływ na rozwój oraz strategię firmy.
Na Klub Orchidei składają się następujące pozycje liderskie:
- Perłowa Orchidea – aby zakwalifikować się na tą pozycję, należy mieć w swojej
strukturze co najmniej jedną grupę 21%, a z pozostałą częścią struktury wypracować co
najmniej 20 000 pkt lub mieć dwie struktury na pozycji 21%. Minimalne zarobki na tej
pozycji to 3 000 zł miesięcznie.
- Amarantowa Orchidea – kwalifikacja na ten poziom polega na stworzeniu trzech grup
21% w oddzielnych liniach. Premia dla Amarantowej Orchidei wynosi minimum 8 000 zł
miesięcznie.
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- Złota Orchidea – na tą pozycję kwalifikują się liderzy, którzy wypracowali na trzech
osobnych strukturach poziom co najmniej Perłowej Orchidei. Zarobki minimalne na tej
pozycji to 20 000 zł miesięcznie.
- Diamentowa Orchidea – na ten poziom kwalifikują się liderzy, którzy w swoim zespole
mają 5 odrębnych struktur na pozycji co najmniej Perłowej Orchidei.
- Czarna Diamentowa Orchidea - jest najwyższą pozycją w planie marketingowym firmy.
Pozycja ta utworzona została w 2009 roku na prośbę dystrybutorów, ponieważ wielu z
nich osiągnęło poziom Diamentowej Orchidei i nie chcieli na tym poprzestać.
Hipotetyczne miesięczne zarobki na tej pozycji to około 400 000 zł. Aby spełnić
kwalifikację na tą pozycję, dystrybutor musi mieć 10 osób w odrębnych strukturach na
pozycji Diamentowej Orchidei, każda z obrotem miesięcznym minimum 1 000 000 pkt.
Dotychczas żaden dystrybutor nie osiągnął jeszcze tego poziomu.
Na premie dystrybutorów w drugim planie składają się prowizje należne z tytułu pierwszego
planu oraz 9 % obrotu światowego firmy dzielone w danym miesiącu rozliczeniowym
pomiędzy wszystkich członków Klubu Orchidei. Podziału dokonuje się w następujący
sposób:
- Perłowe Orchidee – 4%
- Amarantowe Orchidee – 1,5 %
- Złote Orchidee – 1,5 %
- Diamentowe Orchidee 1,5 %
- Czarne Diamentowe Orchidee 0,5%
Pule te dzielone są pomiędzy wszystkie osoby, które osiągają dane poziomy
efektywności na podstawie wielkości ich obrotów punktowych. Progi procentowe są
kumulowane, co oznacza, że np. Czarna Diamentowa Orchidea otrzymuje wypłatę w postaci
sumy prowizji wszystkich poziomów Orchidei (Perły, Amaranta, Złota, Diamentu i Czarnego
Diamentu). Wysokość premii danego dystrybutora obliczana jest na zasadzie punktów
skumulowanych, na które składają się: punkty grupy osobistej dystrybutora (punkty grupowe
dystrybutora – punkty grupowe Orchidei znajdującej się pod tym dystrybutorem, w
przypadku, gdy lider w jednej odnodze ma kilku członków Klubu Orchidei, do obliczeń
wykorzystuje się punkty Orchidei, która jest najbliżej tego dystrybutora), punkty umowne
(punkty umowne przyznawane za osoby ze struktury dystrybutora, które są na pozycji 21%
lub wyższych). W obliczeniach wykorzystywana jest również zasada odnogi, zgodnie z którą
w przypadku, gdy w jednej strukturze lidera jest kilku członków Klubu Orchidei na różnych
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pozycjach, do obliczeń brane są pod uwagę punkty umowne za Orchidee o najwyższym
poziomie, znajdujące się najbliżej dystrybutora.
Poniżej przedstawiono sposób wyliczenia premii dla dystrybutora z pozycji Diamentowej
Orchidei na przykładzie rysunku:
Rysunek 10. Przykład struktury Diamentowej Orchidei.

Źródło: Plan marketingowy firmy FM Group.

Sposób wyliczeń oraz kalkulację dla przytoczonego przykładu struktury Diamentowej
Orchidei przedstawiono za pomocą tabeli.

Tabela 3. Kalkulacja punktów skumulowanych dla struktury Diamentowej Orchidei.

Sposób obliczania wartości punktów skumulowanych dla omawianego przykładu struktury
Diamentowej Orchidei:

Kalkulacja dla podanego przykładu

1. Za każdą grupę Perłową, która nie jest jednocześnie
Amarantową, Złotą lub diamentową Orchideą, lider grupy

60 000 + 60 000 = 120 000 (Perła A

otrzymuje 60 000 pkt umownych do kalkulacji zgodnie z

+ Perła B)

zasadą odnogi.
2. Za każdą grupę Amarantową, która nie jest jednocześnie
Złotą, Diamentową lub Czarną Diamentową Orchideą,

90 000 (Amarant)

lider otrzymuje 90 000 pkt umownych do kalkulacji
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zgodnie z zasadą odnogi

3. Za każdą grupę Złotą, która nie jest jednocześnie
Diamentową lub Czarną Diamentową Orchideą, lider

120 000 ( Złoto)

otrzymuje 120 000 pkt umownych do kalkulacji
zgodnie z zasadą odnogi
4. Za każdą grupę Diamentową lub Czarną Diamentową,

150 000 (Diament)

lider otrzymuje 150 000 pkt umownych do kalkulacji
zgodnie z zasadą odnogi
5. Za każde bezpośrednio zasponsorowane 5 grup oraz ich
wielokrotność na poziomie 21% lub wyższym lider
grupy otrzymuje 60 000 pkt umownych do kalkulacji,
lub za każde bezpośrednio zasponsorowane 5 grup oraz

60 000 = suma(5a+ 5b+ 5c+ 5d+ 5e)

ich wielokrotność na poziomie 21% lub wyższym lider
grupy otrzymuje 120 000 pkt umownych do kalkulacji

6a – 120 000 – 50 000 =
70 000(Perła A – Perła C)
6b – 62 000 (Perła B)
6. Do kalkulacji liczona jest suma punktów grup osobistych

6c – 130 000 – 50 000 = 80 000

wszystkich Perłowych, Amarantowych i Złotych

(Amarant A – Perła D)

Orchidei, które jednocześnie nie są Diamentowymi i

6d – 260 000 - (140 000 + 60 000 +

Czarnymi Diamentowymi Orchideami.

50 000) = 10 000 (Złoto – (Amarant
B +Perła E + Perła F))
6a + 6b + 6c + 6d = 70 000 +
62 000+ 80 000 + 10 000 = 222 000

7. Do kalkulacji liczona jest suma punktów grup osobistych
wszystkich bezpośrednio zasponsorowanych grup o

70 000 – 62 000 = 8 000(21% - Perła

poziomie efektywności 21%, które jednocześnie nie są

B)

Orchideami.
Punkty

skumulowane

łącznie

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)= 770 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planu marketingowego firmy.

Lider omawianej struktury uzyskał 770 000 pkt skumulowanych. Aby wyliczyć wysokość
jego prowizji, należy wykonać działanie: punkty skumulowane dystrybutora podzielić przez
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=

sumę punktów skumulowanych wszystkich osób, które zakwalifikowały się na poziom
Diamentowej Orchidei i pomnożyć przez 100. Wynikiem będzie udział procentowy
dystrybutora. Następnie obrót punktowy firmy mnożymy razy 1,5% oraz razy udział
procentowy lidera - wynikiem jest prowizja netto.
Obliczenia te są skomplikowane, dlatego dystrybutorzy nie muszą obliczać ich
samodzielnie. Każdy członek klubu FM Group ma swoje konto na stronie internetowej firmy i
na bieżąco może sprawdzić ilość punktów oraz wysokość swojej prowizji, które obliczane są
za pomocą specjalnego programu komputerowego.
Przykładowo w firmie FM Group w 2009 roku suma wartości sprzedaży netto
globalnie wyniosła 302 290 000 PLN netto, z czego 29,5% czyli 89 175 550 PLN zostało
wypłacone w postaci premii dla wszystkich dystrybutorów na pozycji od 3% do pozycji
Diamentowej Orchidei w ramach planu marketingowego firmy. Przy założeniu, że wszystkie
produkty i usługi w ciągu tego roku zakupione w firmie zostały sprzedane z ustaloną marżą
43%, dystrybutorzy zarobiliby na sprzedaży dodatkowo 158 083 091 PLN. Łączna suma
prowizji z planu marketingowego i marży na produktach w tym wypadku wynosi 247 258 641
PLN. Średni roczny obrót jednego dystrybutora w 2009 roku wyniósł 630 PLN. W oparciu o
powyższe dane jeden dystrybutor FM Group w 2009 roku zarobił średnio około 515 PLN
(średnio miesięcznie ok. 43 PLN), przy czym na sumę 480 000 000 dystrybutorów, składają
się osoby, które budują grupę (szacunkowo ok. 20%), osoby, które odsprzedają produkty i
usługi, osoby które kupują je na własne potrzeby oraz osoby, które są nieaktywne i nie
generują żadnych obrotów.
Dystrybutorom, którzy osiągnęli pozycję Złotej Magnolii lub zakwalifikowali się do
Klubu Orchidei, przysługuje możliwość działania na kolejnych kontach dystrybutorskich we
własnym imieniu i na własny rachunek. Numery te mogą być utworzone w dowolnie
wybranym miejscu, w strukturach danego lidera. Dzięki temu lider może zwiększyć swoje
dochody. Złota Magnolia, Perłowa Orchidea oraz Amarantowa Orchidea mają prawo do
jednego dodatkowego numeru dystrybutorskiego. Złota Orchidea do dwóch, a Diamentowa
Orchidea do 5 dodatkowych kont.
Oprócz wypłat prowizji należnych dystrybutorom za obroty punktowe, które wypracowali
razem ze swoimi grupami, firma motywuje ich do pracy następującymi programami
motywującymi:100

100

www.perfumy.fm z dnia 24.08.2010
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• „Ekstra Prowizja” – Program ten skierowany jest do osób z pierwszego planu
marketingowego firmy znajdujących się na poziomach efektywności od 0% do 9%. W
przypadku awansu z poziomu 0% lub 3% na poziom 6% oraz utrzymanie tego
poziomu, lub awans na poziom wyższy w kolejnym miesiącu, dystrybutorzy
otrzymują premię w wysokości 100 zł. W przypadku awansu z poziomu 6% na
poziom 9 % i utrzymanie lub osiągnięcie poziomu wyższego w miesiącu następnym,
dystrybutorzy otrzymują premię w wysokości 250 zł. Dystrybutorzy, którzy awansują
z poziomu 9% na poziom 12% i utrzymają go lub osiągną poziom wyższy w 2
następujących miesiącach, mają prawo do premii w wysokości 350 zł. W przypadku,
gdy dystrybutor szybko awansuje i omija któreś z poziomów (np. awans z 3% na 9% z
pominięciem 6 %) należne mu są wszystkie premie.
•

„Poławiacze Pereł” – Program jest nagrodą za osiągnięcie pozycji Perłowej Orchidei,
a co za tym idzie, przejście z pierwszego do drugiego planu marketingowego. Edycja
2010 r. rozpoczęła się 1 stycznia i trwa do 30 listopada. Aby się zakwalifikować,
należy uzyskać co najmniej tytuł Perłowej Orchidei oraz utrzymać go w następnym
miesiącu. Osoby, które spełnią wymagane warunki, otrzymują jednorazową premię w
wysokości 3 000 zł.

• „Mercedesem po sukces” – skierowany jest do liderów z drugiego planu oraz na
specjalnych warunkach dla Złotych Magnolii. Osoby, które znajdują się na pozycji
Diamentowej Orchidei, mają prawo do mercedesa klasy S – firma FM przesyła im
dodatkowo na konto premię na spłatę raty leasingowej za samochód w miesiącach, w
których osiągną tą pozycję. W przypadku, gdy w danym miesiącu nie osiągną
poziomu, spłacają ratę samodzielnie. Złote Orchidee na tych samych warunkach mają
prawo do mercedesa klasy E, a Amarantowe Orchidee do mercedesa klasy C. We
wszystkich powyższych przypadkach raty rozłożone są na okres 3 lat, a po upływie
tego okresu dystrybutor staje się pełnoprawnym właścicielem samochodu. Perłowe
Orchidee mają prawo do mercedesa klasy A, jednak muszą spełnić dodatkowy
warunek – na bocznej linii wypracować co najmniej 50 000 punktów. Perłowe
Orchidee, które nie spełniły dodatkowego warunku oraz Złote Magnolie mają prawo
do mercedesa klasy A, ale firma spłaca tylko część raty, a resztę pokrywa dystrybutor.
Dopłata uzależniona jest od liczby punktów lub wysokości premii:
- Perłowa Orchidea, która na bocznej linii wypracowała od 20 000 do 29 999,99 pkt ,
do raty za mercedesa dopłaca we własnym zakresie 250 zł.
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- Perłowa Orchidea, która na bocznej linii wypracowała od 30 000 do 39 999,99 pkt ,
do raty za mercedesa dopłaca we własnym zakresie 150 zł.
- Perłowa Orchidea, która na bocznej linii wypracowała od 40 000 do 49 999,99 pkt ,
do raty za mercedesa dopłaca we własnym zakresie 100 zł.
- Złota Magnolia, której premia wynosi od 2 000 zł do 2 999,99 zł, do raty za
mercedesa dopłaca 500 zł.
- Złota Magnolia, której premia wynosi od 3 000 zł do 3 999,99 zł , do raty za
mercedesa dopłaca 400 zł.
- Złota Magnolia, której premia wynosi powyżej 4 000 zł , do raty za mercedesa
dopłaca 300 zł.
Raty za mercedesa klasy A rozłożone są na 4 lata. Miesięczna rata wynosi około 1 600
zł.
Program trwa od lutego 2008 roku i od tego czasu w oddziale Polskim 120
osób otrzymało mercedesy.
• „Szkolenie pod palmami” – Program, w którym mogą wziąć udział wszyscy
dystrybutorzy zarówno z pierwszego jak i drugiego planu. Osoby z pierwszego planu
marketingowego z pozycji od 0 % do 18 %, po spełnieniu następujących warunków
otrzymują:
- w przypadku awansu z pozycji od 0% do 9 % na poziom 15% w ciągu 3 miesięcy,
po czym utrzymanie tego poziomu przez kolejny miesiąc (3 (+1)), dystrybutorowi
przysługuje nagroda w postaci dwutygodniowego, profesjonalnego szkolenia w
Egipcie, Turcji lub Tunezji
- w przypadku awansu z pozycji od 12% na poziom 18% w ciągu 2 miesięcy, po czym
utrzymanie tego poziomu przez kolejny miesiąc (2 (+1)), dystrybutorowi przysługuje
nagroda w postaci tygodniowego, profesjonalnego szkolenia w Egipcie, Turcji lub
Tunezji
- w przypadku awansu z pozycji od 15% na poziom 18 % w ciągu 2 miesięcy, po
czym utrzymanie tego poziomu przez kolejny miesiąc (2 (+1)), dystrybutorowi
przysługuje nagroda w postaci trzydniowego, profesjonalnego szkolenia wraz z
pobytem w Hotelu „Gołębiewski”
- w przypadku awansu z pozycji od 18% na poziom 21 % w ciągu 2 miesięcy, po
czym utrzymanie tego poziomu przez kolejny miesiąc (2 (+1)), dystrybutorowi
przysługuje nagroda w postaci dwudniowego, profesjonalnego szkolenia wraz z
pobytem w Hotelu „Gołębiewski”
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Liderzy z pozycji Złotej Magnolii lub Klubu Orchidei, którzy są chętni do wzięcia
udziału w programie, otrzymują na jego potrzeby dodatkowy numer dystrybutorski
(tzw. „Klon”), na którym muszą spełnić określone warunki:
- w przypadku awansu z pozycji od 0 % na poziom 21 % w ciągu 7 miesięcy, po czym
utrzymanie tego poziomu przez kolejny miesiąc (7 (+1)), dystrybutorowi przysługuje
nagroda w postaci dwutygodniowego, profesjonalnego szkolenia w Egipcie, Turcji lub
Tunezji
- w przypadku awansu z pozycji od 0 % na poziom 18 % w ciągu 5 miesięcy, po czym
utrzymanie tego poziomu przez kolejny miesiąc (5 (+1)), dystrybutorowi przysługuje
nagroda w postaci tygodniowego, profesjonalnego szkolenia w Egipcie, Turcji lub
Tunezji
- w przypadku awansu z pozycji od 0 % na poziom 15 % w ciągu 3 miesięcy, po czym
utrzymanie tego poziomu przez kolejny miesiąc (3 (+1)), dystrybutorowi przysługuje
nagroda w postaci trzydniowego, profesjonalnego szkolenia wraz z pobytem w Hotelu
„Gołębiewski”
- w przypadku awansu z pozycji od 0 % na poziom 12 % w ciągu 2 miesięcy, po czym
utrzymanie tego poziomu przez kolejny miesiąc (2 (+1)), dystrybutorowi przysługuje
nagroda w postaci dwudniowego, profesjonalnego szkolenia wraz z pobytem w Hotelu
„Gołębiewski”.
Programy motywacyjne obowiązujące w firmie FM Group są skierowane do każdej
grupy dystrybutorów. Dzięki nim mogą oni otrzymać dodatkowe premie pieniężne lub
materialne o wysokiej wartości.
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3.3. Zadowolenie odbiorców z kanału MLM w FM Group – wyniki badania
ankietowego
Cel i zakres badania
Na potrzeby pracy zostało przeprowadzone anonimowe badanie za pomocą ankiety w grupie
100 losowo wybranych dystrybutorów FM Group z terenu całej Polski. Celem badania było
uzyskanie informacji pozwalających scharakteryzować badaną grupę osób pod względem
wieku, miejsca zamieszkania, płci, wykształcenia, stażu działalności w MLM, w FM Group
oraz wyników jakie osiągają w firmie. Kolejne pytania, na które odpowiedzieli ankietowani
dotyczyły poziomu ich zadowolenia ze współpracy z firmą, z jej produktów, ich ceny, jakości,
promocji oferowanych przez firmę. Aby zbadać skuteczność kanału zadano pytanie, o
realizację zamówień, czy przebiega ona bezproblemowo, oraz porównano kwoty
przeznaczane przez respondentów na zakupy przez marketing sieciowy i tradycyjna
dystrybucję, zapytano jakie dla nich znaczenie mają osobiste rekomendacje przedstawicieli
firmy. Kwestionariusz ankiety znajduję się w załączniku nr 4 w niniejszej pracy. Wyniki
ankiety zaprezentowano poniżej.

Charakterystyka badanej grupy
Wiek grupy badanych osób obrazuje wykres, z którego wynika, że najwięcej spośród
ankietowanych dystrybutorów znajduje się w przedziale wiekowym 24-30 lat (33%) oraz 3140 lat (31%). 13% stanowią osoby w grupie wiekowej 18-23 lata, 12% to osoby w wieku 5160 lat, a 11 % w wieku 41 – 50 lat. W badaniu dominują osoby w średnim wieku od 24 do 40
lat, które stanowią 64% ankietowanych.
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Wykres 10. Wiek ankietowanych dystrybutorów FM Group.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Kolejny wykres przedstawia płeć ankietowanych osób. Wynika z niego, że w badaniu
wzięło udział 65% kobiet i 35% mężczyzn.

Wykres 11. Płeć ankietowanych dystrybutorów.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.
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Wykres 12. Poziom wykształcenia dystrybutorów, którzy wzięli udział w ankiecie.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Kolejny wykres obrazuje poziom wykształcenia. Największa grupa dystrybutorów ma
wykształcenie średnie (50%), kolejna grupa to wykształcenie wyższe (41%). Pozostałe osoby
(9%) to osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym. Badanie pokazuje, że
dystrybutorzy FM Group to w większości (91%) osoby wykształcone.

Wykres 13. Miejsce zamieszkania ankietowanych dystrybutorów.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.
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Z wykresu można odczytać, że miejsca zamieszkania dystrybutorów są zróżnicowane i
zbliżone do siebie procentowo. Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy miast powyżej 300
tysięcy mieszkańców – 29%. Następnie miast pomiędzy 50 a 100 tysięcy mieszkańców – 20
%. 18% stanowią osoby mieszkające na wsi. 17% w małych miastach – do 50 tysięcy
mieszkańców, a 16 % osób mieszka w miastach pomiędzy 100 a 300 tysięcy mieszkańców.

3.3.3. Prezentacja i ocena wyników badania ankietowego
Wykres 14. Staż współpracy z firmami w branży MLM.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.
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że

zdecydowana

większość

dystrybutorów

63%

współpracuje z firmami branży MLM nie dłużej niż dwa lata. 16% osób działa w branży
marketingu sieciowego dłużej niż dwa lata, ale krócej niż 6 lat. Osoby doświadczone,
działające w branży dłużej niż 6 lat, stanowią 21% spośród wszystkich ankietowanych.
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Wykres 15. Staż współpracy z firmą FM Group.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Z wykresu wynika, że 66% dystrybutorów współpracuje z firmą krócej niż dwa lata.
14% osób współpracuje z firmą dłużej niż 3, ale krócej niż 4 lata. Powyżej 4 lat współpracuje
z firmą 20% dystrybutorów. Porównując dwa powyższe wykresy można zauważyć, że dla
większość osób współpraca z firmą FM Group jest pierwszym doświadczeniem w branży
MLM. Wskazuje na to fakt, że liczba dystrybutorów współpracujących krócej niż 2 lata
zarówno z branżą jak i firmą FM group jest bardzo zbliżona. W obu wykresach możemy
odczytać, że jest to ponad 60 % ankietowanych.
Kolejny wykres obrazuje poziomu efektywności, na których znajdują się ankietowani
dystrybutorzy. Z danych przedstawionych na wykresie możemy odczytać, że zdecydowana
większość dystrybutorów znajduje się w pierwszym planie marketingowym. Na jego
najniższych pozycjach od 0 % do 6 % znajduje się 49 %, czyli niemalże połowa osób, które
wzięły udział w ankiecie. Osoby z przedziału od 9% do 18% stanowią 26% spośród
wszystkich ankietowanych. Osoby z drugiego planu marketingowego oraz z najwyższej
pozycji w pierwszym planie marketingowym – 21%, stanowią 25%. Takie a nie inne dane
wynikają ze stażu współpracy. Większość osób zajmuje się współpracą z firmą FM Group
krócej niż dwa lata, dlatego zarobki największego odsetka ankietowanych osób znajdują się w
pierwszym planie marketingowym.
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Wykres 16. Poziom efektywności osiągnięty przez ankietowanych dystrybutorów.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Wnioski z poprzedniego wykresu dotyczącego poziomu efektywności mają swoje
odzwierciedlenie w kolejnym wykresie, który obrazuje wynagrodzenie ankietowanych osób.
Większość ankietowanych znalazło się na pierwszych pozycjach w pierwszym planie
marketingowym, dlatego też 61% osób zarabia nie więcej niż 500 zł miesięcznie. Zarobki
16% osób mieszczą się w granicy pomiędzy 500 a 2000 zł miesięcznie. Powyżej 2 000 zł
miesięcznie zarabia 23% ankietowanych.

Wykres 17. Zarobki dystrybutorów, którzy wzięli udział w ankiecie.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

70

W celu sprawdzenia, czym charakteryzują się dystrybutorzy osiągający najlepsze
wyniki w pracy, a co za tym idzie, mający najwyższe zarobki, poniżej zostały opracowane
wykresy na podstawie analizy związków odpowiedzi na pytania merytoryczne z danymi
dotyczącymi ankietowanych. Na wykresie 18 przedstawiono zależności między dochodami
dystrybutorów, którzy zarabiają powyżej 5000 zł miesięcznie, a danymi demograficznymi
czyli ich wiekiem, płcią, wykształceniem i miejscem zamieszkania.

Wykres 18. Charakterystyka dystrybutorów o dochodach powyżej 5000 zł miesięcznie
na tle danych demograficznych (wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety

W grupie dystrybutorów zarabiających powyżej 5000 zł miesięcznie znalazło się 12%
wszystkich ankietowanych czyli 12 osób. Biorąc pod uwagę wiek tej grupy, największy
odsetek 50% (tj. 6 osób) to osoby w wieku 51-60 lat. 33,33% (tj. 4 osoby) jest w wieku 41-50
lat, natomiast 16,66% (tj. 2 osoby) to osoby w wieku 24-40 lat. Jeżeli chodzi o pleć
ankietowanych, to 58,33 % (tj. 7 osób) to kobiety, a 41,66% (tj. 5 osób) to mężczyźni.
Wykształcenie średnie posiada 58,33% (tj. 7 osób), wyższe 33,33% (tj. 4 osoby), a zawodowe
8,33% (tj. 1 osoba). 41,66% (tj. 5 osób) tej grupy pochodzi z miast powyżej 300 tys.
mieszkańców, 25% (tj. 3 osoby) ze wsi, 16,66% (tj. 2 osoby) z miast od 100 do 300 tys.
mieszkańców i tyle samo z miast od 50 do 100 tys. mieszkańców. Tak więc najlepiej
zarabiający dystrybutorzy w firmie FM Group to osoby w wieku około 50 lat, przeważnie
kobiety posiadające średnie wykształcenie i pochodzące z dużych miast powyżej 300 tys.
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mieszkańców. Wyniki aczkolwiek są dosyć zróżnicowane, co dowodzi, że sukces w MLM
może osiągnąć każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia, pochodzenia czy płci.

Kolejny wykres 19 obrazuje zależność dochodów wyżej wymienionej grupy najlepiej
zarabiających dystrybutorów od długości okresu współpracy z firmą FM Group i czasu pracy
w branży marketingu sieciowego ogółem.
Wykres 19. Zależność dochodów dystrybutorów powyżej 5000 zł miesięcznie od długości
okresu współpracy z firmą FM Group i z branżą MLM.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety

Z analizy wynika, że 50% tej grupy dystrybutorów (tj. 6 osób) współpracuje z firmą
powyżej 5 lat, 16,66% (tj. 2 osoby) od 4-5 lat, 16,66% (tj. 2 osoby) od 3-4 lat, 8,33% (tj. 1
osoba) od 1 roku do 2 lat, a 8,33% (tj. 1 osoba) od 6 do 12 miesięcy. Natomiast, jeżeli chodzi
o całościowe doświadczenie tej samej grupy dystrybutorów w branży MLM, to 50% z nich ( 6
osób) pracuje w niej powyżej 15 lat, 16,66% ( 2 osoby) od 6 do 9 lat, 16,66% (2 osoby) od 3
do 5 lat i tyle samo od 1 roku do 2 lat. Z analizy danych przeprowadzonej ankiety wynika, że
sukces finansowy dystrybutorów FM Group (na poziomie powyżej 5000 zł miesięcznie)
silnie koreluje z czasem poświęconym na pracę w firmie i w 83,32 % przypadków potrzebne
jest na to przynajmniej 3 lata. A więc dowodzi to faktu, że sukces finansowy w branży MLM
zależny jest od czasu pracy, a więc od ilości włożonego wysiłku. Warto zaznaczyć, że ze
szczegółowej analizy wyników ankiety wynika, że 83,33 % tej grupy (tj. 10 osób) przed
podjęciem współpracy z FM Group miało wcześniejsze doświadczenie w branży MLM,
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natomiast dla 16,66% (tj. 2 osób) FM Group jest pierwszą tego typu firmą. Połowa z tej grupy
dystrybutorów ( 6 osób) współpracuje z FM Group od ponad 5 lat, a więc przyłączyła się w
pierwszym roku istnienia firmy. Przytłaczająca większość z nich, bo 83,33% (tj. 5 osób),
miała już kilkunastoletnie doświadczenie w branży MLM. Taka statystyka dowodzi, że sukces
finansowy w MLM nie zależy od tego, kiedy podjęto współpracę z daną firmą, natomiast
zależy od zaangażowania i doświadczenia.

Kolejną, wartą podkreślenia zależnością dla 12% najlepiej zarabiających dystrybutorów jest poziom zadowolenia ze współpracy z firmą FM Group. 33,33% jest (tj. 4 osoby)
zadowolona ze współpracy z firmą, a 66,66% (tj. 8 osób) jest zadowolona z niej w znaczący
sposób. Dla 50% (tj. 6 osób) najważniejszym czynnikiem, a zarazem korzyścią przy
podejmowaniu współpracy z firmą FM Group była możliwość kupowania produktów taniej
dla siebie, dla 33,33% (tj. 4 osób) była to perspektywa nieograniczonych możliwości
zarabiania, a dla 16,66% była to możliwość decydowania o swoim życiu. Jeżeli chodzi o
poziom znaczenia kontaktu bezpośredniego, doradztwa, osobistej rekomendacji i obsługi w
kanale dystrybucji, jakim jest MLM, dla tej badanej grupy mają one w 91,66% (tj. 11 osób)
ogromne znaczenie, a dla 8,33% (tj. 1 osoba) bardzo duże znaczenie.

Wykres 20. Czynniki, które przekonały dystrybutorów o podjęciu współpracy z firmą
FM Group.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety

Z wykresu wynika, że najważniejszym czynnikiem zachęcającym do współpracy z
firmą jest możliwość nabywania produktów w niższej cenie – uznało tak 17% ankietowanych.
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Kolejny czynnik dotyczy nieograniczonych możliwości zarabiania (16%). Następne czynniki
dotyczyły samodzielnego planowania: z kim, gdzie i kiedy dystrybutorzy będą pracować
(15%), możliwość nawiązywania nowych kontaktów (14%) oraz możliwość decydowania o
swoim życiu (13%). Najmniej istotną kwestią dla dystrybutorów jest samorozwój (8%) i
dostęp do szkoleń (7%). Małe zróżnicowanie odpowiedzi na to pytanie pokazuje, że dla
dystrybutorów firmy przy podejmowaniu współpracy nie liczył się tylko jeden czynnik, ale
wiele czynników, co obrazuje wielowymiarowość korzyści płynących z systemu MLM.

Wykres 21. Poziom zadowolenia dystrybutorów ze współpracy z firmą.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Na pytanie: Czy dystrybutorzy są zadowoleni ze współpracy z firmą? - zdecydowana
większość ankietowanych (92%) odpowiedziała, że zdecydowanie jest zadowolona, jest
zadowolona lub raczej jest zadowolona. Pozostałe 8 % jest ogólnie niezadowolone.
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Wykres 22. Poziom zadowolenia dystrybutorów z produktów firmy FM Group.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Kolejne pytanie skierowane do ankietowanych dystrybutorów dotyczyło ich
zadowolenia z produktów, które oferuje im firma. Badanie to wykazało, że zdecydowana
większość ankietowanych (92%) jest zdecydowanie zadowolona, zadowolona lub raczej
zadowolona. 4 % nie ma zdania, a pozostałe 4 % jest niezadowolone.

Wykres 23. Poziom zadowolenia dystrybutorów z cen produktów firmy FM Group.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

92% dystrybutorów jest zadowolonych z wysokości cen produktów firmy FM Group,
3% osób nie ma na ten temat zdania, a 5% osób ma do tych cen zastrzeżenia.
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Wykres 24. Poziom zadowolenia dystrybutorów z nowości wprowadzanych do oferty
FM Group.
60%
52%
50%
40%

36%

30%
20%
10%
10%
0%

2%

0%
tak

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie

nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Pytanie: Czy dystrybutorzy są zadowoleni z procesu wprowadzania nowości do oferty
firmy FM Group ?, udowodniło, że 88% jest zadowolonych, 10 % nie ma zdania, a jedynie
2% osób wyraziło się negatywnie na ten temat.

Wykres 25. Poziom zadowolenia dystrybutorów z promocji stosowanych przez FM
Group.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.
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72% dystrybutorów uważa, że promocje stosowane przez firmę FM Group są
atrakcyjne, 17 % nie ma zdania, a 11 % jest niezadowolone.
Wykres 26. Poziom zadowolenia z procesu dostarczania przesyłek przez kuriera.
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Na pytanie, czy dystrybutorzy napotkali problemy w procesie dostarczania przesyłek,
83% ankietowanych odpowiedziało, że nie – wszystko przebiegało poprawnie. 16% osób
odpowiedziało, że sporadycznie spotykały się z problemami, a 1% często spotykał się z
problemami. Jako najczęstsze przyczyny podawali: nieuczciwość, bądź opryskliwość kuriera,
zniszczone paczki, brak powiadomienia za pomocą SMS o przyjeździe kuriera, często
zmieniający się dostawcy, opóźnienia.
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Wykres 27. Miesięczna kwota przeznaczona na zakupy produktów z oferty FM Group
(wszystkich działów)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Pomimo, że wymagany do odebrania premii comiesięczny zakup osobisty wynosi ok.
44 zł (34,42 pkt) to największa grupa ankietowanych – 37%, wydaje miesięcznie powyżej 200
zł na zakup produktów FM Group. 24% stanowią osoby, które nie wydają więcej niż 50 zł,
17% osoby wydające od 51 zł do 100 zł oraz 22 % osoby wydające więcej niż 100, ale nie
więcej niż 200 zł.

Wykres 28. Zakupy produktów konkurencyjnych do oferty FM Group w tradycyjnej
dystrybucji.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.
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W kolejnym etapie badania zapytano ankietowanych, czy kupują produkty z tego
samego asortymentu, jaki oferuje firma FM Group w tradycyjnych sklepach. 72%
ankietowanych odpowiedziało, że nie kupuje. 28% zadeklarowało, że kupuje również
produkty w tradycyjnym handlu. Zapytano ich o przybliżoną miesięczną kwotę oraz
przyczyny. Najwięcej osób wydaje na te produkty około 100 zł miesięcznie, a najczęściej
podawanymi przyczynami są przyzwyczajenie do starych marek oraz lepsza jakość lub cena
tych produktów.
W celu zbadania, czym charakteryzują się dystrybutorzy, którzy kupują i nie kupują
produktów i usług podobnych do oferowanych w FM Group, także w tradycyjnej sieci
sprzedaży oraz jakie są tego przyczyny, zostały opracowane poniżej dwa wykresy na
podstawie analizy związków odpowiedzi na pytania merytoryczne z danymi dotyczącymi
ankietowanych. Na wykresie 29 przedstawiono zależności między odpowiedziami na pytania
ankietowanych wśród dystrybutorów kupujących konkurencyjne produkty i usługi do
oferowanych przez FM Group także poprzez inne kanały dystrybucji.

Wykres 29. Zależności między dystrybutorami kupującymi konkurencyjne produkty do
oferty FM Group poprzez inne kanały dystrybucji w stosunku do innych odpowiedzi na
pytania.
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W grupie dystrybutorów kupujących produkty i usługi substytucyjne do tych
oferowanych w FM Group poprzez inne kanały dystrybucji znalazło się 28% ( 28 osób)
wszystkich ankietowanych. Biorąc pod uwagę zarobki tej grupy, to w przypadku 89,28% ( 25
osób) mieszczą się one w przedziale od 0 do 500 zł. Okres współpracy tych osób z firmą w
78,56% ( 22 osoby) nie przekracza 2 lat. 71,42% z nich (tj. 20 osób) to kobiety. 64,27% ( 18
osób) jest w wieku od 18 do 30 lat. Natomiast 60,7% tej grupy ( 17 osób) przeznacza na
zakupy w FM Group nie więcej niż 100 zł w skali miesiąca. Jeżeli chodzi o wydatki tej grupy
osób na produkty substytucyjne do oferty FM Group, to najczęściej pojawiającą się kwotą
było 100 zł - w 39,28% (11 osób) przypadków. Natomiast powody takich zakupów
najczęściej wynikały z przyzwyczajenia – 28,57% ( 7 osób), a także ze względu na lepszą
jakość – 32,14% ( 9 osób) lub niższą cenę – 17,85% ( 5 osób).

Na wykresie 30 przedstawiono zależności między dystrybutorami nie kupującymi
konkurencyjnych produktów i usług do oferowanych przez FM Group także poprzez inne
kanały dystrybucji, a innymi odpowiedziami na pytania w ankiecie.

Wykres 30. Zależności między dystrybutorami nie kupującymi konkurencyjnych
produktów do oferty FM Group poprzez inne kanały dystrybucji w stosunku do innych
odpowiedzi na pytania.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

W grupie dystrybutorów nie kupujących substytucyjnych produktów i usług do tych
oferowanych w FM Group poprzez inne kanały dystrybucji znalazło się 72% (tj. 72 osoby)
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wszystkich ankietowanych. Biorąc pod uwagę staż pracy tej grupy, to w 38,88% (tj. 28 osób)
wynosi on powyżej 2 lat. Ogółem badana grupa (72 osoby) stanowi 82,35% wszystkich
ankietowanych osób o takim stażu pracy. Jeżeli chodzi o zarobki ankietowanych, to w 50 %
(tj. 36 osób) wynoszą one powyżej 500 zł miesięcznie, co stanowi 92,31% wszystkich
ankietowanych osób o takich zarobkach. 61,11% (tj. 44 osoby) stanowią osoby w wieku 31
do 60 lat, co stanowi 81,48% wszystkich ankietowanych w takim wieku. Natomiast 66,66%
(tj. 48 osób) dokonuje średnio comiesięcznych zakupów w kwocie powyżej 100 zł, co
stanowi 81,36% wszystkich ankietowanych dokonujących takich zakupów.
Podsumowując charakterystykę i zależności dokonywania i nie dokonywania zakupów
substytucyjnych produktów i usług do oferty firmy FM Group poprzez inne kanały
dystrybucji w stosunku do innych odpowiedzi na pytania w ankiecie, można stwierdzić, że
głównym czynnikiem najsilniej korelującym jest poziom zarobków ankietowanych, a co za
tym idzie - staż pracy i wiek dystrybutorów. Pośród wszystkich osób zarabiających powyżej
500 zł miesięcznie, aż 92,31% kupuje produkty i usługi tylko w FM Group, co świadczy o
bardzo silnym przywiązaniu do marki.

Wykres 31. Znaczenie osobistej rekomendacji w biznesie MLM.

6%

6%
37%

ogromne znaczenie
duże znaczenie
bardzo duże znaczenie
małe znaczenie

27%

bez znaczenia
24%
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Z wykresu można odczytać, że osobista rekomendacja dystrybutorów firm
działających w branży marketingu sieciowego ma dla nich duże znaczenie. Uważa tak 88%
osób, które wzięły udział w ankiecie. Dla 12% osób nie ma to znaczenia lub ma małe
znaczenie.
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Zakończenie
W dzisiejszych czasach sposób życia i konsumpcji zasadniczo się zmienia. W obliczu
wysokich kosztów dystrybucji, rosnącej konkurencji, w gąszczu ofert i informacji oraz spadku
zaufania do reklam, marketing sieciowy może się przebić i być odpowiedzią na te zmiany,
gdyż opiera się na osobistych kontaktach i towarzyskiej atmosferze oraz oferuje szereg
korzyści dla wszystkich współuczestników tego kanału dystrybucji. Przedsiębiorcy i
producenci nie zdają sobie sprawy jak duży procent sprzedaży dokonuje się za sprawą tego,
że ludzie na co dzień polecają sobie przetestowane przez siebie produkty i usługi.
Obecnie wielu przedsiębiorców poszukuje sposobów na zredukowanie kosztów i
liczby pośredników w kanale dystrybucji. Coraz bardziej popularne w dystrybucji stają się
modele sieciowe oraz programy partnerskie i lojalnościowe. Poszukuje się także rozwiązań
zapewniających wysoką wartość dodaną poziomu obsługi, zadowolenie i przywiązanie
klientów, przy równoczesnych jak najmniejszych inwestycjach w danym kanale dystrybucji.
Cel pracy został zrealizowany, gdyż poznano przyczyny stałego wzrostu
zainteresowania branżą MLM wśród społeczeństwa, scharakteryzowano osoby, na
przykładzie firmy FM Group, które odniosły w niej znaczący sukces finansowy, a także
zanalizowano, od czego jest on zależny. Zbadano także poziom zadowolenia odbiorców tej
firmy marketingu sieciowego. Przedstawiono wyniki ankiety, w której dystrybutorzy firmy
FM Group odpowiedzieli na pytania dotyczące poziomu ich satysfakcji, przyczyn
zaangażowania się, a także innych aspektów dotyczących współpracy z firmą. W pracy
dokładnie przedstawiono i zdefiniowano system marketingu sieciowego, przytoczono jego
historię oraz etapy rozwoju, sytuację obecną, a także dokonano prognozy rozwoju w oparciu o
dotychczasowe dane i tendencje. Przybliżono pojęcie kanałów dystrybucji i na ich tle
porównano marketing sieciowy. Scharakteryzowano przedmiot badań – firmę FM Group,
opisano zasady współpracy i system wynagrodzeń. W oparciu o wyniki anonimowego
badania ankietowego wśród 100 dystrybutorów firmy FM Group poznano także ich
przybliżoną demografię i strukturę zarobków. W celu uzyskania dokładniejszych, bardziej
reprezentatywnych danych należałoby zwiększyć próbę badanych osób.
W tak konkurencyjnym dziale marketingu, jakim jest dystrybucja produktów,
najtrudniejszy element procesu to znalezienie, poinformowanie i zainteresowanie sobą
klientów. Efektywnym rozwiązaniem może być właśnie zastosowanie marketingu
sieciowego.
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Firma FM Group osiągnęła w ciągu niespełna 6 lat tak duży sukces pod względem
wzrostu obrotów i ekspansji na rynki zagraniczne w dużej mierze dzięki zastosowaniu kanału
dystrybucji jakim jest MLM i wykorzystaniu doświadczenia dystrybutorów związanych z tą
branżą. Właściciele firmy zdają sobie sprawę, że ich sukces zależy od powodzenia ich
dystrybutorów, dlatego coraz większą część przychodów inwestują w rozwój sieci za pomocą
planu

marketingowego,

programów

motywacyjnych

i

szkoleń.

Potwierdzają

to

zaprezentowane w pracy badania ankietowe, z których wynika, że zdecydowana większość
dystrybutorów uważa, że ogromne znaczenie w tym biznesie ma osobista rekomendacja
produktów oraz możliwości biznesowych. Są oni zadowoleni z produktów, cen, promocji i
nowości wprowadzanych do oferty. Najczęściej podawanymi przez dystrybutorów
czynnikami podjęcia współpracy była możliwość kupowania produktów po niższych cenach,
perspektywa nielimitowanych dochodów oraz elastyczne, nienormowane warunki pracy.
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Załączniki
1. Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie sprzedaży
lawinowej.101

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał stanowisko w związku z
oświadczeniem senatora Krzysztofa Borkowskiego, złożonym na 31. posiedzeniu Senatu
("Diariusz Senatu RP" nr 29):
Warszawa, 08.01. 2003 r.
Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku
W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 20 grudnia 2002 r., (LP/043/430/02/V), zawierające
oświadczenie senatora Pana Krzysztofa Borkowskiego w sprawie sprzedaży lawinowej,
przekazane przez Ministerstwo Gospodarki według kompetencji do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 30 grudnia 2002 r. (DH-PH-073/ms-621/02),
przedkładam w załączeniu stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Cezary Banasiński

Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w sprawie sprzedaży lawinowej
złożone

w

odpowiedzi

na

oświadczenie

senatora

Krzysztofa

Borkowskiego,

przedstawione na 31 posiedzeniu Senatu w dniu 19 grudnia 2002 r.
W odpowiedzi na przedstawione w ww. oświadczeniu problemy, dotyczące sprzedaży
lawinowej przedstawiam niniejsze stanowisko.
System sprzedaży lawinowej jest szczególną odmianą tzw. piramid finansowych, które
pojawiły się w Polsce już na początku lat dziewięćdziesiątych w postaci łańcuszków
powiązań finansowych zbudowanych na zasadzie piramid. Wspólną cechą wszystkich odmian
systemów o charakterze piramid jest zależność zysku od pozyskiwania nowych uczestników

101

http://www.senat.gov.pl/k5/dok/sten/oswiad/borkowsk/3101o.htm
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inwestujących pieniądze. Przykładowo, osoby organizujące łańcuszki organizują spotkania
promocyjne, które cechują się dużym profesjonalizmem i stosowaniem różnego rodzaju
metod socjotechnicznych. Celem takich spotkań jest skłonienie osób do uczestnictwa w
systemie, a przede wszystkim do wpłacenia z tego tytułu określonej kwoty pieniężnej na rzecz
organizatorów. Zysk uczestnika systemu jest uzależniony od liczby zwerbowanych osób. Te
osoby, które decydują się na udział w systemie, otrzymują do zapoznania się i
zaakceptowania regulamin, bądź warunki uczestnictwa, po czym wpłacają pieniądze.
Podpisując formularz udziału w systemie, uczestnicy akceptują ustalenia regulaminu, z
którego wynika wprost, że zysk mogą osiągnąć wyłącznie w przypadku wprowadzania
nowych uczestników. Największe procentowo premie otrzymują osoby na szczycie piramidy.
Natomiast z uwagi na szybki wzrost liczby uczestników koniecznych dla podtrzymania
systemu, większość z nich z założenia znajduje się na ostatnim i przedostatnim poziomie.
Wynik ich uczestnictwa w systemie będzie oczywiście negatywny.
System oparty na budowaniu piramid finansowych wykorzystywany jest często przez firmy
oferujące sprzedaż samochodów, mieszkań i innych przede wszystkim kosztownych
inwestycji - tzw. system taniego nabywania różnego rodzaju dóbr. Zjawisko sprzedaży
lawinowej stanowi ogromne zagrożenie dla potencjalnych nabywców. Przy rekrutowaniu
nowych uczestników naruszane są niejednokrotnie przepisy zakazujące nieuczciwej reklamy w efekcie potencjalni uczestnicy rzadko kiedy mają pełną świadomość ryzyka, tym bardziej
że prezentowana oferta z reguły jest bardzo atrakcyjna. Są oni wprowadzani w błąd co do
osiągnięcia korzyści majątkowych oraz często co do możliwości zatrudnienia.
Działalność związana z budowaniem piramid finansowych jest nielegalna w większości
krajów Unii Europejskiej i w zależności od przyjętych regulacji zakazują jej przepisy o
nieuczciwej konkurencji, przepisy karne, bądź przepisy "o praniu brudnych pieniędzy".
W polskim porządku prawnym organizowanie tego rodzaju struktur zostało zakazane w
drodze nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
Nowy przepis art. 17 c ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera odpowiednie
postanowienia w przedmiotowym zakresie. Mianowicie, za czyn nieuczciwej konkurencji
uznaje organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, polegającego na proponowaniu
nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów lub usług obietnicy
uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich
samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek
nakłonienia kolejnych osób do udziału w systemie (art. 17 c ust. 1).
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Zakaz organizowania systemu sprzedaży lawinowej dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i
osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Konsekwencją tego zakazu jest sankcja
karna określona w art. 24 c nowelizacji.
Oprócz typowych piramid finansowych istnieją metody sprzedaży, które wykazują pewne
podobieństwa, i które często są mylone. Metody te zwane często "multilevel marketing" bądź
też "network marketing", czyli tzw. marketing wielopoziomowy, jako metody sprzedaży bądź
marketingu polegają na tym, że nabywca jakiegoś towaru nabywa jednocześnie prawo
sprzedaży określonych produktów w zamian za prowizję lub odsetki od obrotu. To samo
dotyczy następnych nabywców. Struktura multilevel marketing przypomina strukturę o
charakterze piramidy. Jednakże cel tej formy marketingu jest inny niż cel systemu o
charakterze piramidy. Marketing wielopoziomowy to metoda sprzedaży. Prowizja lub odsetki
od obrotu stanowią gratyfikację za sprzedaż określonych produktów i są częścią systemu.
W tym przypadku w grę nie wchodzi wpłacenie określonej kwoty w celu uzyskania prawa
uczestnictwa, gdyż podstawowym elementem jest sprzedaż towarów. Uczestnik kupuje za
określoną cenę produkty, a jego celem jest sprzedaż z zyskiem. Odbiorca nie płaci za
uczestnictwo, lecz za produkt. Odbiorcy, którzy nie chcą lub nie mogą sprzedać produktów,
nie są pokrzywdzeni.
Ustawodawca wychodząc naprzeciw tego rodzaju formie działalności, w której zyski zależą
od wielkości sprzedaży konkretnych produktów, a nie od sfinansowania przez uczestników
znajdujących się na niższym poziomie piramidy, spod zakazu organizowania systemu o
charakterze piramid przewidział wyłączenie systemu marketingu wielopoziomowego.
Zgodnie z art. 17 c ust. 2 nowelizacji - nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji
organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
1) korzyści materialne uzyskiwane z uczestnictwa w systemie sprzedaży pochodzą ze
środków uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży dóbr i usług po cenie, której wartość nie
może rażąco przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr i usług.
2) osoba rezygnująca z udziału w systemie sprzedaży ma prawo do odsprzedaży
organizatorowi systemu za co najmniej 90% ceny zakupu wszystkich nabytych od
organizatora

nadających

się

do

sprzedaży

towarów,

materiałów

informacyjno-

instruktażowych, próbek towarów lub zestawów prezentacyjnych zakupionych w przeciągu 6
miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzedaży.
Należy zwrócić uwagę, że z działalnością piramid wiąże się szereg innych naruszeń
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, m.in. zatajanie ryzyka jakie niesie ze sobą
uczestnictwo w piramidzie, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o sytuacji prawnej
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firmy czy wprowadzająca w błąd reklama. Ponadto, poważnym problemem jest
nieuchwytność samych organizatorów, którzy najczęściej działają poprzez skrytki pocztowe,
oraz - sporadycznie znane przypadki - wykorzystują nowe medium jakim jest internet.
Prezes UOKiK jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony
konkurencji, jak i interesów konsumentów. Uprawnienia Prezesa obejmują między innymi:
przeciwdziałanie antykonkurencyjnym zachowaniom przedsiębiorców, w tym ze szkodą dla
konsumentów oraz prawo do występowania (w interesie ogółu konsumentów) przeciwko
przedsiębiorcom dopuszczającym się czynów nieuczciwej konkurencji w trybie ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, której głównym celem jest
ochrona rynku przed zachwianiem lub wypaczeniem reguł konkurencji pomiędzy
przedsiębiorcami i nadanie jej charakteru uczciwego. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
jest zapewnione środkami prawa cywilnego, karnego oraz w wyniku nowelizacji ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 1209)
środkami prawa administracyjnego, ale wyłącznie w interesie ogółu konsumentów. Kontrola,
w ścisłym tego słowa znaczeniu, stosowania znowelizowanej ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji nie jest prowadzona zarówno przez UOKiK, jak i Ministerstwo
Gospodarki. Niemniej w ww. zakresie Prezes UOKiK swoje działania przeciwko czynom
nieuczciwej konkurencji podejmuje z urzędu. Ponadto, podstawą działań UOKiK w tym
przedmiocie, są otrzymywane z całej Polski informacje: od delegatur UOKiK, jednostek
Inspekcji Handlowej, bądź zawarte w skargach poszkodowanych czynami nieuczciwej
konkurencji. W takim zakresie prowadzony jest monitoring oraz podejmowane są działania
odnośnie do przestrzegania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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2. Firmy działające w Polsce niezgodnie z obowiązującym prawem - piramidy finansowe
lub w systemie argentyńskim oraz firmy marketingu sieciowego i sprzedaży
bezpośredniej działające nieuczciwie i nierzetelnie 102
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Firmy nadal działające:

17.

Aurum System Limited
Centrum Edukacji Europejskiej
Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich
Ekostyl Sp. z o.o.
Emars
Euro-Finanz Sp. z o.o.
Europejski Program Pomocy Finansowej
Flexworld Sp. Z o.o.
Libertas Sp.z o.o.
Mercurion
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Regionalnego
Polska Finansowa Kredytowa Sp. z o.o. (PFK Financial)
Polish Financial Group
Triolog Sp. z o.o.
Trionet Sp. z o.o.
INTMA Internet & Marketing AG (partner firmy Unicity
Europe Inc.)
Unia Rozwoju i Wspierania Finansowego

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Akces System
Astran
Autokonsorcjum
Carion S.A.
Els Piramida finansowa Fundusz Rozwoju Budownictwa
Global Investment S.A.
Innoflex Sp. z o.o.
International Investment Building Company
Netmark
Polska Grupa Kapitałowa Kredyt
Skyline
Titan
Totolotek
Vanilla
WTX
X-Plosion
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Firmy już nie działające:

Produkty
Marketing sieciowy
(Sprawa w toku)
(Sprawa w toku)
Sprzedaż bezpośrednia
(Sprawa w toku)
Marketing sieciowy
System argentyński
Piramida finansowa
Marketing sieciowy
(Sprawa w toku)
System argentyński
Marketing sieciowy
Marketing sieciowy
Marketing sieciowy
Marketing sieciowy
Marketing sieciowy
System argentyński

Produkty
Piramida finansowa
Piramida finansowa
System argentyński
System argentyński
System argentyński
Piramida finansowa
Piramida finansowa
Piramida finansowa
Piramida finansowa
System argentyński
Piramida finansowa
Piramida finansowa
Piramida finansowa
Piramida finansowa
Piramida finansowa
Piramida finansowa

http://www.networkmagazyn.pl/strona/lista-anty-firm z dnia 22.08.2010
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3. Firmy marketingu sieciowego i sprzedaży bezpośredniej w Polsce lub ich
przedstawiciele103

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
103

Nazwa firmy
4Life Research
7 RED Sp. z o.o.
AAC "RAINBOW" Sp. z o.o.
ACN Communications Polska Sp. z o.o.
ACT Polska Sp. z o.o.
Akuna Polska Sp. z o.o.
AMC Alfa Metalcraft Corporation Sp. z o.o.
Amway Polska Sp. z o.o.
Ananda Sp. z o.o.
ATW Products Sp. z o.o.
Auxilia
AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o.
AQUAcell s.c.
Best For Life
Betterware Poland Limited Sp. z o.o.
CaliVita International
Cawa Poland Ltd.
Centrum Odszkodowań „Tarcza” Sp. z o.o.
Clubfreedom
Collagen Beauty International s.c.
Colway
Creation Direkt Poland
Cristian Lay Sp. z o.o.
Diamond Distribution Company Sp. z o.o.
DLF Sp. z o.o.
Dr Nona International Sp. z o.o.
DSA Financial Group S.A.
Earth Power Europe Sp. z o.o.
ECPP Sp. z o.o.
Ecoflow
Eco World Poland
EJDOS Network Marketing Spółka z o.o.
En101 Inc.
EMG
EMKA design S.C.
Europartner Sp. z o.o.
Europejskie Centrum Odszkodowań Sp. z o.o.
Faberlic Poland Sp. z o.o.
Finclub Poland Sp. z o.o.
Flavon Group Polska
Forever Living Products
FMG International S.A.
FM GROUP Polska
For Mor Polska
Ganoderma Natura Polska Sp. z o.o.
HANKIN Sp. z o.o.
HERBALIFE Polska Sp. z o.o.
HMI/ HMP Polska Sp. z o.o.

Produkty
Wellness
Wellness
AGD
Telekomunikacja
kosmetyki, środki czystości
Wellness
AGD
kosmetyki, AGD wellness
Wellness
Kosmetyki
doradztwo ubezpieczeniowe
Kosmetyki
filtry do uzdatniania wody
Wellness
AGD
wellness, kosmetyki
Kosmetyki
Odszkodowania
Turystyka
Kosmetyki
Kosmetyki
nanotechnologia, wellness, kosmetyki
kosmetyki, biżuteria
wellness, kosmetyki
AGD, wellness, informatyka
kosmetyki, wellness
produkty finansowo-ubezpieczeniowe
Wellness
Odszkodowania
Wellness
produkty z mikrowłókna
usługi internetowe
kursy językowe
Wellness
galanteria skórzana
doradztwo finansowo - ubezpieczeniowe
Odszkodowania
Kosmetyki
Wellness
Wellness
kosmetyki, wellness
produkty finansowo-ubezpieczeniowe
kosmetyki, środki czystości, telekomunikacja
kosmetyki, wellness
wellness, kosmetyki
Wellness
kosmetyki, wellness
produkty finansowo-ubezpieczeniowe
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Inter-Vita Sp. z o.o.
Internet Technologies & Telecomunications Polska
Jean Careno Poland Group
K-LINK-POLAND
KLM Sp. z o.o.
Konzeption S.A.
Korporacja Agentów Zawodowych s.c.
Lampe Berger Polska Sp. z o.o.
Lifestyles Poland
LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o.
Lyoness Poland Sp. z o.o.
M&M Network Organization
Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o.
Mentor Cosmetics
MIIKO NAKAIDO
MonaVie
MVC Parfums Pologne
MyEcolife
Natura Vitalis
Nature's Sunshine Products
NexEurope
Nova Nutria GmbH
Novision Sp. z o.o.
NSA AG
Nu Skin Enterprises Poland Sp. z o.o.
Optidee
Oriflame Poland Sp. z o.o.
OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.
Pachira International
PartyLite Sp. z o.o.
Perfect Harmony
Polskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.
PM INTERNATIONAL
Profi-Technik
Pro Futuro S.A.
Protector Sp. z o.o.
Provida Sp. z o.o.
Raypath International
Sigma Pro7
Store For You Polska Sp. z o.o.
Tahitian Noni International
Grupa Tiens kosmetyki,
Trisana Polska Sp. z o.o.
Tupperware Polska Sp. z o.o.
Unicity International
Vegas Cosmetics Polska
Vemma Europe
Vision Polska Sp. z o.o.
Vorwerk Polska Sp z o.o.
Wendor
WGS - Polska
World Alliance Mercantile Co. Sp. z o.o.
Zepter International Sp. z o.o.

wellness Internet
Telekomunikacja
Kosmetyki
Wellness
kosmetyki, chemia gospodarcza
produkty finansowo-ubezpieczeniowe
produkty finansowo-ubezpieczeniowe
AGD
Wellness
kosmetyki, wellness
wspólnota zakupowa
Telekomunikacja
Kosmetyki
kosmetyki, chemia gospodarcza, wellness
perfumy, kosmetyki
Wellness
Kosmetyki
Wellness
Wellness
Wellness
Wellness
Wellness
produkty finansowo-ubezpieczeniowe
Wellness
kosmetyki, wellness, chemia gospodarcza
Wellness
Kosmetyki
produkty finansowo-ubezpieczeniowe
Wellness
AGD
Wellness
produkty finansowo-ubezpieczeniowe
wellness, kosmetyki
narzędzia, akcesoria do elektronarzędzi
usługi telekomunikacyjne
Odszkodowania
produkty finansowo-ubezpieczeniowe
AGD
produkty finansowo-ubezpieczeniowe
sklep internetowy
Wellness
Wellness
wellness, kosmetyki
AGD
Wellness
Kosmetyki
Wellness
wellness, kosmetyki
AGD
Bielizna damska
chemia gospodarcza
kosmetyki, wellness
kosmetyki, AGD
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4. Kwestionariusz ankiety
MLM jako kanał dystrybucji na przykładzie firmy FM Group
1. W jakim jest Pan/Pani wieku?
1)

18-23

2)

24-30

3)

31-40

4)

41-50

5)

51-60

6)

powyżej 60

2. Jaka jest Pani/Pana płeć?
1)

kobieta

2)

meżczyzna

3. Jakie Pan/Pani ma wykształcenie?
1)

podstawowe

2)

zawodowe

3)

średnie

4)

wyższe

5)

Inne

4. Miejsce zamieszkania?
1)

wieś

2)

Miasto do 50 tys. mieszkańców

3)

Miasto od 50 do 100 tys. mieszkańców

4)

Miasto od 100 do 300 tys. mieszkańców

5)

Miasto powyżej 300 tys. mieszkańców
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5. Jak długo zajmuje się Pan/Pani marketingiem sieciowym?
1)

mniej niż rok

2)

od roku do 2 lat

3)

od 3 do 5 lat

4)

od 6 do 9 lat

5)

od 10 do 14 lat

6)

powyżej 15 lat

6. Jak długo współpracuje Pan/Pani z firmą FM Group?
1)

poniżej 6 miesięcy

2)

6- 12 miesięcy

3)

1 - 2 lata

4)

3 - 4 lata

5)

4 - 5 lat

6)

Powyżej 5 lat

7. Na jakim poziomie efektywności w planie marketingowym aktualnie Pan/Pani się
znajduje?
1)

0%

2)

3%

3)

6%

4)

9%

5)

12%

6)

15%

7)

18%

8)

21%

9)

Perłowa Orchidea

10)

Amarantowa Orchidea

11)

Złota Orchidea

12)

Diamentowa Orchidea
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8. W którym przedziale mieszczą się Pani/Pana miesięczne dochody osiągane w FM
Group?
1)

do 100 zł

2)

od 101 zł do 500 zł

3)

od 501 zł do 1000 zł

4)

od 1001 zł do 2000 zł

5)

od 2001 zł do 5000 zł

6)

od 5001 zł do 10000 zł

7)

od 10001 zł do 20000

8)

powyżej 20000

9. Co miało dla Pani/Pana największe znaczenie przy podejmowaniu współpracy z FM
Group czyli z firmą z branży MLM.
(uszereguj odpowiedzi od najbardziej istotnej do najmniej istotnej)

Wskazówka. Kliknij wybraną odpowiedź, przytrzymaj, przeciągnij i upuść w pożądane
miejsce.
1) możliwość zakupu produktów i usług taniej dla siebie
2) sam ustalam kiedy, ile i z kim pracuję
3) nieograniczone możliwości zarabiania
4) możliwość nawiązania nowych i ciekawych znajomości
5) dostęp do wartościowych szkoleń
6) możliwość rozwoju osobistego i samorealizacji
7) możliwość decydowania o swoim życiu
8) możliwość polepszenia sytuacji materialnej rodziny

10. Jaki jest poziom Pani/Pana zadowolenia ze współpracy z firmą FM Group?
1)

zdecydowanie jestem zadowolony

2)

Jestem zadowolony

3)

Raczej jestem zadowolony

4)

Raczej jestem niezadowolony

5)

Jestem niezadowolony

6)

zdecydowanie jestem niezadowolony
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11. Czy produkty oferowane przez Firmę FM Group spełniają Państwa oczekiwania pod
względem jakości?
1)

tak

2)

Raczej tak

3)

nie mam zdania

4)

Raczej nie

5)

Nie

12. Czy ceny oferowane przez Firmę FM Group są konkurencyjne?
1)

Tak

2)

Raczej tak

3)

nie mam zdania

4)

Raczej nie

5)

Nie

13. Czy firma FM Group często wprowadza nowości do swojej oferty sprzedaży?
1)

Tak

2)

Raczej tak

3)

nie mam zdania

4)

Raczej nie

5)

Nie

14. Czy firma FM Group proponuje atrakcyjne promocje?
1)

tak

2)

raczej tak

3)

nie mam zdania

4)

raczej nie

5)

nie

15. Czy przy realizacji zamówienia przez firmę kurierską wszystko przebiegało
sprawnie, czy też wystąpiły jakieś problemy? (jeśli tak, to jakie)
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1)

tak, występują

2)

sporadycznie występują

3)

nie, nie wystąpiły

16. Na jaką kwotę robi Pan/Pani średnie miesięczne zakupy w FM Group (z całej oferty
FM Group ze wszystkich 4 działów)
1)

do 50 zł

2)

od 51 do 100 zł

3)

od 101 do 150 zł

4)

od 151 do 200 zł

5)

powyżej 200 zł

17. Czy kupuje Pan/Pani produkty konkurencyjne do oferowanych przez firmę FM
Group w tradycyjnych (detalicznych) sieciach sprzedaży ?
1)

tak

2)

nie

18. Jeżeli tak, to w przybliżeniu na jaką kwotę miesięcznie?

19. Jeżeli tak, to jakie są tego przyczyny?

20. Jakie znaczenie ma dla Pana/Pani kontakt bezpośredni, doradztwo, osobista
rekomendacja i obsługa w tym kanale dystrybucji?
1)

ogromne znaczenie

2)

bardzo duże znaczenie

3)

duże znaczenie

4)

małe znaczenie

5)

bez znaczenia
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5. Zbiorcze wyniki ankiety

101

102

103

104

Oświadczam, że pracę niniejszą przygotowałem (-am) samodzielnie. Wszystkie dane, istotne
myśli i sformułowania pochodzące z literatury (przytaczane dosłownie lub niedosłownie) są
opatrzone odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie była w całości ani w części, w tej ani
podobnej formie przez nikogo przedłożona do żadnej oceny i nie była publikowana.

.......................................
podpis

Oświadczam, że treść pracy zapisana na dołączonej płycie CD jest zgodna z treścią pracy w
wersji papierowej

.......................................
podpis

Oświadczenie woli autora

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udostępnienie niniejszej pracy mojego
autorstwa przez Bibliotekę WSB we Wrocławiu w jej czytelni oraz w ramach wypożyczeń
międzybibliotecznych.

.....................................
podpis
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