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WSTĘP
Marketing sieciowy, inaczej zwany wielopoziomowym ma zarówno swoich
sympatyków, jak również wiele zagorzałych przeciwników. Społeczeństwo często
kojarzy go ze stosowaniem nieuczciwych praktyk sprzedażowych, akwizycją,
oszustwem. Mimo tego jednak marketing wielopoziomowy dość prężnie się rozwija,
a przedsiębiorstwa oparte na sieciowej strukturze wciąż rekrutują nowych pracowników
i poszerzają swoją działalność. Wiele osób wybiera tego rodzaju ścieżkę kariery,
doceniając możliwość samodzielnego organizowania swojego czasu pracy oraz
perspektywę wysokich zarobków, płynących zarówno ze sprzedaży, jak i tych
generowanych przez stworzone przez siebie struktury. Marketing sieciowy jest więc
alternatywnym sposobem na prowadzenie własnego biznesu, gdyż oparty jest na
umowie współpracy z firmą MLM. Tego typu współpraca daje z jednej strony pewną
niezależność, z drugiej zaś jest gwarancją dostępu do profesjonalnego zaplecza
technicznego firmy, systemu szkoleń, wsparcia sponsorów i odpowiednich narzędzi
sprzedażowych.
Celem pracy jest przybliżenie tematyki związanej z marketingiem sieciowym,
w oparciu o materiały źródłowego oraz opinie osób pracujących w branży MLM.
Zamiarem autora było poznanie specyfiki marketingu sieciowego, a także zalet
i ograniczeń tego typu organizacji aktywności biznesowej. Chciał rozważyć również
w jaki

sposób

marketing

sieciowy

jest

postrzegany

przez

społeczeństwo

i zidentyfikować poziom wiedzy społeczeństwa w tym zakresie, opierając się na
opiniach osób prowadzących działalność w strukturach MLM. Bazę źródłową pracy
stanowiła zarówno literatura marketingowa, dotycząca sprzedaży bezpośredniej
i marketingu

sieciowego,

jak

również

materiały udostępnione

przez

badane

przedsiębiorstwo oraz wyniki badań własnych.
Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich opisana została
sprzedaż bezpośrednia, w związku z tym, że przedsiębiorstwa wielopoziomowe
prowadzą sprzedaż swoich produktów właśnie w sposób bezpośredni, podchodząc
indywidualnie do klienta. Wiele uwagi poświęcono tutaj ustaleniu definicji sprzedaży
bezpośredniej, przyjmując w rezultacie, iż jest to „oferowanie produktów i usług
bezpośrednio konsumentom, na zasadach kontaktów indywidualnych, zazwyczaj
w domu klienta, miejscu pracy lub w innych miejscach, poza stałymi punktami
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sprzedaży detalicznej”1. Omawiając sprzedaż bezpośrednią zwrócono również uwagę na
historię tego typu sprzedaży oraz zdefiniowano ją jako jeden z elementów promocji
w koncepcji marketingu mix. Następnie zaprezentowane zostały etapy i rodzaje
sprzedaży bezpośredniej oraz pokrótce opisane.
Rozdział drugi poświęcono opisowi marketingu sieciowego. Przytoczono jego
genezę

oraz

poprowadzono

rozważania

na

temat

kwestii

definicyjnych.

Zaprezentowano marketing sieciowy jako „formę sprzedaży bezpośredniej opartej na
reklamie, dystrybucji produktów lub usług, ukierunkowanej na budowanie struktury
pracowników, od których obrotu otrzymuje się dodatkowe prowizje”2. Przedstawione
zostały również cechy charakterystyczne marketingu wielopoziomowego, które
następnie skonfrontowano, w celach porównawczych, z cechami pozostałych form
sprzedaży. Opisano również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw MLM, tj. sposób
tworzenia wewnętrznych struktur, ich uczestników, system wynagrodzeń, plany
marketingowe.
Rozdział trzeci poświęcony został prezentacji badań własnych, których celem
było poznanie opinii pracowników przedsiębiorstw MLM na temat istoty marketingu
sieciowego, głównych motywacji i przeszkód w pracy w strukturach sieciowych oraz
sposobu postrzegania marketingu sieciowego przez społeczeństwo. W zamiarze
zebrania tychże opinii zastosowano badania ankietowe, które przeprowadzono na grupie
partnerów współpracujących z przedsiębiorstwami MLM. Następnie dokonano analizy,
zweryfikowano postawione na wstępie hipotezy i wyciągnięto wnioski.
Zakończenie, podsumowujące całość pracy stanowi syntezę wiedzy teoretycznej
i wyników badań przeprowadzonych przez autora. Zawiera wnioski i spostrzeżenia
autora na temat marketingu sieciowego, które wysnuł zarówno w toku analizy literatury
jak i w toku badań własnych.

1

M. Waszczyk, S. Radacki, Etos sprzedaży bezpośredniej. Problemy moralne a istniejące uregulowania
kodeksowe [w:] J. W. Kubka (red.) Z zagadnień filozofii zarządzania i etyki biznesu, Wydawnictwo PG,
Gdańsk 2005, s. 98.
2
A. Vogelgesang, Charakterystyka i przyszłość zjawiska Multilevel marketingu w gospodarce polskiej i
światowej, Opcjon, Gliwice 2015, s. 20.

6

ROZDZIAŁ I
ISTOTA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
1.1.

Historia i definicje pojęcia sprzedaży bezpośredniej
Współcześnie można zaobserwować szybki rozwój sklepów masowej obsługi,

dużych sieci handlowych. Jednakże jednocześnie na rynku funkcjonują również inne
instytucje, które stanowią istotny wkład w strukturę podmiotową handlu. Jedną z takich
instytucji jest sprzedaż bezpośrednia, która jest jednym z najstarszych kanałów
dystrybucji. Niegdyś jest pozycja była dużo silniejsza, dominująca wśród innych form
handlu, co z biegiem czasu uległo zmianie. Na współczesnym rynku jednak sprzedaż
bezpośrednia nie zanika, a przeciwne - można zaobserwować znaczny rozwój jej
technik, form i ciągłe wdrażanie nowych koncepcji w zakresie jej praktyk3.
Sprzedaż bezpośrednia jest jedną z najstarszych form handlu. Przez długi okres
czasu była jedyną formą handlu, jednak z biegiem lat utraciła swoją pozycję i ustąpiła
miejsca innym formom sprzedaży. Jednakże pomimo to wciąż można zaobserwować
rozwój jej form i technik. Na współczesnym rynku sprzedaż bezpośrednia jest na tyle
różnorodna i dynamiczna, że niełatwo ją zdefiniować i określić jej zakres4.
Historia sprzedaży bezpośrednie sięga czasów pierwszych cywilizacji tj. Egiptu,
Babilonu czy Syrii. Początki handlu oparte były na bezpośrednich relacjach
sprzedających z kupującymi. Również w średniowieczu i kolejnych epokach jego
rozwój zawdzięcza się właśnie sprzedawcom bezpośrednim. W czasach bardziej
współczesnych, tj. wiek XVIII i XIX ten kanał dystrybucji intensywnie rozwijał się
w szczególności w Ameryce, głównie za sprawą przybywającym na te tereny
emigrantom. Sprzedaży bezpośredniej sprzyjał również fakt, iż Ameryka była wówczas
krajem młodym, o powoli rozwijającej się infrastrukturze, zwłaszcza na obrzeżach.
Koniec wieku XIX i początek XX przyniósł dalszą kontynuację tej formy sprzedaży.
W latach 50tych XX wieku powstała nowa jego technika, polegająca na organizowaniu
spotkań w szerszym gronie w domach klientów, na których prezentowano produkty5.

3

G. Śmigielska, Sprzedaż bezpośrednia jako instrument handlu detalicznego, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, nr 9, s. 15.
4
M. Waszczyk, S. Radacki, op. cit., s. 97.
5
Strona interentowa Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej https:/pssb.pl/sprzedazbezposrednia/historia (dostęp 09.10.2017)
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Wśród najważniejszych dat dotyczących rozwoju sprzedaży bezpośredniej na
świecie wymienić można następujące6:
 1885

r.

–

Wydawnictwo

Nashville,

Tennessee

sprzedaje

Biblię

z wykorzystaniem metody sprzedaży bezpośredniej
 1886 r. – W Nowym Jorku powstaje firma California Perfume Co., czyli
późniejszy Avon Products Inc.
 1930 r. – Firma Stanley Home Products Co. (Stanhome) wprowadza
sprzedaż grupową
 1959 r. – Powstaje firma Amway, będąca pionierem marketingu sieciowego
(MLM).
Powszechnie przyjmuje się, że w Polsce sprzedaż bezpośrednia narodziła się
wraz z transformacją ustrojową w roku 1989, kiedy ustrój kapitalizmu zastąpił ustrój
socjalistyczny. Już przed Pierwszą Wojną Światową istnieli obwoźni handlarze, którzy
oferowali róże towary takie jak żywność i ubrania, a także usługi, np. ostrzenie noży,
reperowanie garnków, klejenie butów. Pewne rodzaje sprzedaż bezpośredniej
funkcjonowały również w czasach socjalizmu. Wtedy to też istniały osoby (zwane
„Brat-Łata), które zajmowały się zakupem towarów niezbędnych dla przedsiębiorstwa,
zmuszone do wywierania nacisków i wpływów w celu realizacji swoich zadań. Pewne
cechy sprzedaży bezpośredniej miała również działalność osób zajmujących się
rozprowadzaniem biletów na wydarzenia kulturalne, zniżek na wczasy, karty
świąteczne w zakładach pracy itd.
Niewątpliwie jednak gwałtowany rozkwit sprzedaży bezpośredniej w Polsce
rozpoczął się po 1989 roku, kiedy to rozpoczął się ustój kapitalistyczny. Wtedy to też
zaczęła funkcjonować gospodarka wolnorynkowa i konkurencyjność. W związku
pojawiła się nadwyżka towarów oraz problem z jego szybkim zbytem. Wraz
z przeobrażeniami polityczno-gospodarczymi podmioty uczestniczące w rynku zaczęły
wykazywać coraz większe zainteresowanie formami sprzedaży bezpośredniej. Wśród
najważniejszych powodów ówczesnego zainteresowania tego typu formą sprzedaży
wyróżnić można7:
 wysoki poziom bezrobocia i trudności ekonomiczne,
6

M. Waszczyk, S. Radacki, op. cit., s. 97-98.
Strona internetowa Ośrodka Racjonalistyczno-Sceptycznego im. De’Volteira, M. Makowska, Sprzedaż
bezpośrednia w Polsce, 2002, www.racjonalista.pl/kk.php/s,4258 (dostęp 09.10.2017).
7
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 podaż przewyższająca popyt,
 innowacyjność tej metody,
 możliwość nabywania towarów nowych, często sprowadzanych z zagranicy,
których nie można było kupić w ogólnodostępnych punktach sprzedaży,
kuszących atrakcyjną ceną,
 rozpoczęcie pracy w firmach stosujących sprzedaż bezpośrednią było łatwe,
nie wymagało ani specjalnych umiejętności, ani specjalnych szkoleń ani też
dużych nakładów finansowych,
 praca w firmach zajmujących się sprzedażą bezpośrednią wiązała się
z prestiżem.
W pierwszych latach polskiego kapitalizmu firmy stosujące metodę sprzedaży
bezpośredniej miały możliwość łatwego wejścia na niezagospodarowany jeszcze
krajowy rynek. W związku z tym nastąpił gwałtowny rozwój tej formy sprzdaży. Wielu
przedsiębiorców wybierało tę drogę, gdyż rozpoczęcie działalności opartej na sprzedaży
bezpośredniej wiązało się z dużo mniejszymi kosztami, aniżeli otwarcie tradycyjnej
sieci sklepowej. W początkowej fazie firmy akwizycyjne miały bardzo pozytywny
wizerunek, kojarzone były z tzw. przedsiębiorczością z zachodnim stylu. Praca w takich
przedsiębiorstwach wiązała się z prestiżem. Nowe formy sprzedaży bezpośredniej były
czymś innowacyjnym, co ciekawiło społeczeństwo. Po socjalistycznej propagandzie,
niedostępności towarów Polacy byli podatki na manipulacje, namowy i łatwo poddawali
się w bezpośrednim kontakcie ze sprzedawcą, chętnie nabywając oferowane towary8.
Choć początkowo bezpośredni sprzedawcy, akwizytorzy byli oceniani przez
opinię publiczną dość pozytywnie to jednak z biegiem czasu nastroje społeczne uległy
zmianie, a ich obraz zdecydowanie się pogorszył. Dziś sprzedawcy bezpośredni,
akwizytorzy uważani są przez duże grono osób za oszustów, naciągaczy
i manipulantów. Chcąc sprzedać oferowany przez siebie produkt stosują szereg
zabiegów, kontrowersyjnych technik nacisku które są społecznie nieakceptowane.
Często sprzedawane przez nich produkty są tanie, niefunkcjonalne, mają niską jakość.
Dodatkowo na opakowaniach tych produktów nie ma adresu producenta, co
uniemożliwia

klientom

dokonywanie

zwrotów

oraz

składanie

wniosków

8

Strona internetowa Ośrodka Racjonalistyczno-Sceptycznego im. De’Volteira, M. Makowska, Sprzedaż
bezpośrednia w Polsce, 2002, www.racjonalista.pl/kk.php/s,4258 (dostęp 09.10.2017).

9

reklamacyjnych. Większość osób postrzega takich sprzedawców jako ludzi chcących za
wszelką cenę sprzedaż towar, nachalnych, takich, którzy nie dbają o dobro klienta9.
Wśród najważniejszych dat dla polskiej sprzedaży bezpośredniej i Polskiego
Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej wymienić można10:
 1989 r. – rozkwit sprzedaży bezpośredniej w Polsce
 1994 r. – powstanie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej
(PSSB)
 1995 r. – przyjęcie Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej, wzorowanego na
kodeksach WFDSA i FEDSA, wyprzedzającego w wielu aspektach
wprowadzone później przepisy o prawach konsumentów
 2000 r. – początek współpracy PSSB z lokalnymi rzecznikami praw
konsumenta i udział w spotkaniach rzeczników
 2003 r. – skuteczne działania PSSB na rzecz objęcia sprzedawców
bezpośrednich 19% podatkiem CIT
 X 2012 – I Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, zorganizowany pod
patronatem

Ministerstwa

Gospodarki,

z

udziałem

przedstawicieli

parlamentu, rządu, środowisk konsumenckich, biznesowych, akademickich
oraz sektora sprzedaży bezpośredniej.
W Polsce pierwszą firmą wykorzystującą sprzedaż bezpośrednią była firma
Amway, której działalność wpłynęła na późniejszy zły wizerunek tego rodzaju
sprzedaży. Jest to amerykańska korporacja, która została założona w roku 1951.
Początkowo zajmowała się dystrybucją środków czystości w systemie sprzedaży
bezpośredniej, następnie zaś stała się również ich producentem. Nie posiada ona swojej
sieci sprzedaży, a jej rolę spełniają struktury ludzi związane z firmą umowami
prowizyjnymi. Amway Polska S.A zostało założone w roku 1992, a od roku 2010 na
terenie Kraków Buisness Park w podkrakowskim Zabierzowie działa europejskie
centrum usług wspólnych spółki. W Polsce wyodrębnić można dwa rodzaje
członkowstwa w sieci Amway: Niezależny Przedsiębiorca (NP.) i Stały Klient Plus
(SKP). W związku z tym, że korporacja Amway stosowała kontrowersyjne techniki
motywowania sprzedawców, organizowała

9

szkolenia, na którym

Ibidem.
Strona Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej https:/pssb.pl/sprzedazbezposrednia/historia (dostęp 09.10.2017).
10
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obiecywano

pracownikom ogromne zyski bardzo negatywie zaczęto odnosić się do jej działalności.
Konsekwencją wykorzystywania przez firmę Amway wspomnianych metod było
porównywanie jej przez opinię publiczną do sekty oraz poskutkowało stworzeniem
niekorzystnego wizerunku przedsiębiorstwa w oczach opinii publicznej11.
Od roku 1992 działa również w Polce ogólnoświatowa firma, zajmująca się
produkcją i sprzedażą kosmetyków w systemie sprzedaży bezpośredniej, a mianowicie
Avon Products. Przedsiębiorstwo to zostało założone w Stanach Zjednoczonych w roku
1886 i dziś działa w ponad 135 krajach. W Polsce istnieją trzy niezależne spółki: Avon
Cosmetics Polska zajmujące się sprzedażą kosmetyków (od 1992 r.), Avon Operations
Polska będąca producentem i dystrybutorem kosmetyków (od 1997 r.) oraz Avon
EMEA Finanse Service Center, będąca centrum finansowym (od 2006 r.). W firmie
Avon sprzedażą produktów zajmują się konsultantki. Podobny system sprzedaży
bezpośredniej stosuje również firma Oriflame, działająca w Polsce od roku 1991 roku
(na świecie od 1967), posiadająca 12 dużych placówek, a także sieć 270 biur
prowadzonych przez niezależnych konsultantów.
W roku 1989 w Polsce pojawiły się również tzw. piramidy finansowe, których
działalność według opinii publicznej i dużej rzeszy badaczy opierała się na
nieetycznych praktykach. Początkowo funkcjonowanie takich firm nie było zabronione,
dopiero nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji12, która miała miejsce w lipcu 2002 roku uznała tego typu praktyki za
nielegalne. Wielu obywateli polskich zostało oszukanych przez firmy działające na
zasadzie piramid finansowych i to również za ich sprawą wizerunek sprzedaży
bezpośredniej bardzo się pogorszył.
Wśród przedsiębiorstw, które obecnie prowadzą w Polsce swoją działalność
i opierają ją na metodzie sprzedaży bezpośredniej można wymienić te będące członkami
Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, a mianowicie13:
 ACN Communications,
 Amway,
 Arbonne Europe Sarl,
 Avon,
11

Strona internetowa Ośrodka Racjonalistyczno-Sceptycznego im. De’Volteira, M. Makowska, Sprzedaż
bezpośrednia w Polsce, 2002, www.racjonalista.pl/kk.php/s,4258 (dostęp 09.10.2017).
12
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. 1993 nr 47, poz. 211).
13
Strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej https:/pssb.pl/sprzedazbezposrednia/historia (dostęp 09.10.2017).
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 Betterware,
 Forever Living Products,
 Herbalife,
 Just Polska,
 LR Health & Beauty,
 Mary Kay,
 Nature’s Sunshine Products,
 NSA GmbH,
 Nu Skin Enterprises,
 Oriflame,
 Zepter,
 Zinzino,
Obecne zasady funkcjonowania firm sprzedaży bezpośredniej wykształciły się
w toku rozwoju tego instrumentu. Największe spośród przedsiębiorstw sprzedaży
bezpośredniej, takie jak Avon czy Amway charakteryzują się strukturą hierarchiczną
i ściśle kontrolują większość kluczowych elementów łańcucha wartości, tj. produkcję,
działania promocyjne, operacje logistyczne i system sprzedaży. Jednakże nie wszystkie
firmy wykorzystujące metodę sprzedaży bezpośredniej funkcjonuje w ten sposób.
Przykładowo firma Amexim oprócz własnych produktów oferuje też produkty firm
zagranicznych, a ATW ma w swojej ofercie produkty kilku producentów, m.in.: Yoko
Cosmetics, Unicorol, Herbapol. Jednakże warto podkreślić, ze firmy będące
dystrybutorami niezależnych producentów nie odgrywają na tym rynku większej roli14.
Podsumowując, choć często uważa się, że sprzedaż bezpośrednia jest
zjawiskiem nowym to jednak w rzeczywistości stanowi jedną z najstarszych form
handlu. Jej historia sięga pierwszych cywilizacji. Jednakże to pod koniec XIX i XX
wieku ta forma sprzedaży przeżywała swój ponowny rozkwit, a co za tym idzie zaczął
się poszerzać zakres jej rodzajów i technik. W Polsce rozwój sprzedaży bezpośredniej
przypada na lata po transformacji ustrojowej. Innowacyjność i nowość tej metody
przyciągała osoby zainteresowane możliwością zarobku bez konieczności posiadania
dużego wkładu własnego, doświadczenia, wykształcenia i wiedzy. Dziś w obszarze

14

Strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej https:/pssb.pl/sprzedazbezposrednia/historia (dostęp 09.10.2017).
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sprzedaży bezpośredniej działają takie firmy jak m. in.: Oriflame, Avon, Amway,
Herbalife, Mary Kay itd.

1.2.

Sprzedaż bezpośrednia jako instrument promocji w koncepcji marketingu

mix – definicje
W celu odpowiedniego zdefiniowania pojęcia sprzedaży bezpośredniej należy
w pierwszej kolejności dokonać analizy koncepcji marketingu mix i zdefiniować jego
poszczególne elementy. Jak wiadomo bowiem sprzedaż bezpośrednia stanowi jeden
z instrumentów promocji i służy realizacji celów marketingowych. Sam marketing zaś
stanowi uogólnioną praktykę działań przedsiębiorstwa, filozofię prowadzenia biznesu.
Jest procesem złożonym, obejmującym zbiór metod i technik, które mają na celu
badanie potrzeb i popytu oraz dają możliwość kreowania nowych potrzeb15.
Marketing jest „uogólnioną praktyką działania przedsiębiorstwa na rynku. Jest
złożonym procesem, który oparty jest na wyborze odpowiednich instrumentów, które
stanowią wewnętrznie zintegrowany sposób rozwiązywania problemów rynkowych,
stanowiących koncepcję tzw. marketingu mix”. Są one ze sobą połączone licznymi
relacjami, a w stosunku do siebie są komplementarne lub substytucyjne i stanowią
koncepcję. Można nimi sterować i tak je kształtować, by wywołać pożądaną reakcję na
rynku. Działania marketingowe oparte są więc na odpowiednim kształtowaniu takich
elementów jak16:
 „produkt – wszystko to co może być zaoferowane nabywcy do konsumpcji,
użytkowania lub posiadania, w celu zaspokojenia jego potrzeb lub pragnień,
 cena – suma wartości jaką konsument wymienia w zamian za posiadanie lub
użytkowanie produktu (usługi),
 dystrybucja – działania zmierzające do tego, by produkt był dostępny dla
docelowego klienta,
 promocja – działania zmierzające do przedstawienia produktu (usługi)
klientom w zamiarze skłonienia ich do zakupu”.
Sprzedaż bezpośrednia, zwana również sprzedażą osobistą jest wymieniana
w literaturze jako jedno z narzędzi promocji. Obok takich elementów jak reklama,
15

H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej we Poznaniu 2007, s. 8-9.
16
Ibidem, s. 10-11.
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promocja sprzedaży, public relation i sponsoring stanowi jeden z instrumentów, za
pomocą którego są przekazywane klientom informacje o oferowanym produkcie czy
usłudze17. Jej rola nieustannie rośnie, głównie ze względu na wciąż poszerzającą się
gamę i złożoność sprzedawanych produktów oraz proponowanych usług. Specyfika
oraz skomplikowanie wielu produktów wymaga osobistej ich prezentacji, wyjaśnienia
ich działania i korzyści płynących z ich zakupu i użytkowania18.
Analizując literaturę przedmiotu można znaleźć kilka definicji pojęcia sprzedaży
bezpośredniej. Jeden z autorów określa sprzedaż tę jako „narzędzie komunikacji
marketingowej, które opiera się na bezpośrednim przepływie informacji między
nadawcą i odbiorcą (sprzedawcą i nabywcą produktu), zazwyczaj w formie kontaktu
twarzą w twarz lub telefonu, ewentualnie poczty elektronicznej”. Jednocześnie badacz
ten podkreśla, że mimo, iż nazwa tego instrumentu promocji sugeruje, że działania
kończą się sprzedażą produktu to jednak w rzeczywistości nie zawsze do tego dochodzi.
W wielu sytuacjach może on odgrywać inną rolę. Dodatkowo Grabarski wymienia
miejsca w jakich może dochodzić do sprzedaży bezpośredniej, a są nim19i:
 przedsiębiorstwa,
 punkty sprzedaży,
 hale targowe (targi),
 miejsca publiczne (np. restauracje, ulice),
 domy,
 lub może być prowadzona zdalnie (np. przez telefon bądź Internet).
Kolejna z definicji sprzedaży osobistej podkreśla, że to narzędzie promocji
polega na „osobistych kontaktach pracowników firmy z klientem, podczas których
pracownik-sprzedawca stara się przekonać klienta o zaletach i korzyściach
wynikających z korzystania z oferty”20. Inny z badaczy natomiast podkreśla w swojej
definicji, że sprzedaż bezpośrednia jest to „zbieranie zamówień i dostarczanie
produktów (towarów i usług) ostatecznemu nabywcy poza siecią sklepów detalicznych,
najczęściej w domach, miejscach pracy, w ramach transakcji inicjowanych przez

17

G. Rosa, (red.), Marketing w handlu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2009, s. 154-155.
18
W. Żurawik, Marketing. Podstawy i kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2009, s. 235.
19
L. Grabarski (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2011, s. 269.
20
W. Żurawik, op. cit., s. 225.
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sprzedawcę w kontakcie osobistym”. Podobnie proces ten wyjaśniany jest jako „rodzaj
sprzedaży odbywającej się poza wyznaczonym punktem sprzedaży detalicznej i
inicjowanej przez sprzedającego, w której główna część całego procesu, czyli
prezentacji firmy i produktu, negocjacje oraz zawarcie transakcji odbywa się
w kontakcie osobistym pomiędzy kupującym i sprzedającym”21.
Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej sprzedaż bezpośrednią
definiuje jako „oferowanie produktów i usług bezpośrednio konsumentom, na zasadach
kontaktów indywidualnych, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w innych
miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej”. Zgodnie z tą koncepcją jest
ona formą sprzedaży detalicznej, która ma miejsce poza siecią sklepową.
Przedsiębiorstwa prowadzące taką sprzedaż bezpośrednią mogą zaś prowadzić
działalność, wykorzystując różne formy organizacyjne22.
Analizując większość powyższych definicji można zauważyć, że sprzedaż
bezpośrednia powinna odbywać się poza siecią sklepów detalicznych, co często nie
znajduje odzwierciedlenia w praktyce. Problemy definicyjne wynikają z możliwości
różnego rozumienia pojęcia „bezpośrednia sprzedaż”, gdzie przymiotnik „bezpośredni”
może oznaczać zarówno „bezpośredni kontakt” jak i bezpośrednie ukierunkowanie
oferty do konkretnego klienta lub wyselekcjonowanej grupy klientów23. Niektórzy
badacze głoszą, że sprzedaż bezpośrednia może się ona odbywać za pośrednictwem
zarówno:
 sprzedawców bezpośrednich w sklepach detalicznych,
 odwiedzających mieszkania i dokonujących w nich prezentacji towaru,
 konsultantów, przekazujących potencjalnym klientom katalogi produktów
i doradzających w zakupie,
 przedstawicieli

firm,

prezentujących

swoją

ofertę

w

innych

24

przedsiębiorstwach .
Zgodnie z opinią autorów literatury istotą sprzedaży osobistej jest bezpośredni
i indywidualny kontakt sprzedawcy z klientem, zaś jej rezultatem – interakcyjne
i elastyczne powiązania między uczestnikami komunikacji. Ta interakcyjność polega na

21

M. Waszczyk, S. Radacki, op. cit.., s. 98-99.
Strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej https:/pssb.pl/sprzedazbezposrednia/czym-jest-sprzedaz-bezposrednia (dostęp 10.10.2017).
23
M. Waszczyk, S. Radacki, op. cit., s. 100-101.
24
Strona Akademii Ekonomicznej FinDic www. findict.pl/słownik/sprzedaz-osobista.
22
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tym, że w sposób natychmiastowy uzyskane zostaje sprzężenie zwrotne, którym w tym
przypadku jest reakcja klienta na ofertę firmy. Reakcja ta może się przejawiać bądź to
zainteresowaniem

klienta

(gdy

padają

pytania

odnośnie

produktu),

bądź

niezadowoleniem klienta (gdy próbuje się pozbyć sprzedawcy) bądź też entuzjastyczną
akceptacją oferty (gdy podejmuje natychmiastową decyzję o zakupie). Elastyczność
sprzedaży bezpośredniej zaś wyraża się w możliwości szybkiej reakcji i dostosowania
oferty sprzedawcy do potrzeb określonego odbiorcy i zmieniających się warunków
sprzedaży.
Sprzedaż osobista jest formą promocji, którą uważa się za najdroższą
w realizacji. Stosowana jest w szczególności w handlu artykułami wybieralnymi,
wymagającymi fachowego doradztwa. Dużą odgrywa również przy sprzedaży towarów
wykonywanych na zamówienie, a także wtedy, gdy cena podlega negocjacji. Często
wybierana jest w zakresie oferowania dóbr inwestycyjnych i odbywa się za
pośrednictwem agentów, przedstawicieli, akwizytorów25. Najczęściej skierowana jest
do nabywców instytucjonalnych, rzadziej indywidualnych, zwłaszcza w przypadku
produktów o niewysokich cenach. Jest również wykorzystywana w tworzeniu
i podtrzymywaniu relacji przedsiębiorstwa z pośrednikami handlowymi na rynku dóbr
konsumpcyjnych26. Podsumowując można więc stwierdzić, że sprzedaż osobistą stosuje
się w szczególności gdy27:
 grupa odbiorów jest bardzo wąska (od kilku do kilkuset odbiorców, czasem
więcej), a stosowanie reklamy byłoby relatywnie droższe,
 produkt jest złożony i wymaga szczegółowych instrukcji, wyjaśnień
udzielanych odrębnie każdemu nabywcy,
 konieczne jest wywarcie silnej presji osobistej na nabywcy, aby skłonić go
do odpowiedniej reakcji (potrzeba silnego oddziaływania perswazyjnego)
 produkt musi być dopasowany do potrzeb i oczekiwań nabywcy lub warunki
zakupu muszą zostać zindywidualizowane (np. gwarancja, warunki i sposób
dostawy produktów)
 kanały dystrybucji są bezpośrednie,
 reklama nie jest w stanie skutecznie oddziaływać na dany rynek docelowy,
25

E. Urbanowska-Sojkin, Marketing w zarządzaniu firmą handlową, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1995, s. 180-181.
26
L. Grabarski, op. cit.., s. 269-270.
27
Ibidem, s. 269.
E. Urbanowska-Sojkin, op. cit., s. 181.

16

 produkt jest innowacyjny,
 produkt różni się od marek sklepowych,
 potencjalni nabywcy postrzegają czynności związane ze sprzedażą osobistą
jako nierozerwalny składnik oferowanego produktu.
Sprzedaż bezpośrednia może być stosowana zarówno jako dodatkowe narzędzie
komunikacyjne w odniesieniu do finalnych nabywców (np. na rynku produktów
konsumpcyjnych w miejscu sprzedaży) lub też jako główne narzędzie kierowane do
finalnych

nabywców

(np.

na

rynku

produktów

i

usług

zaopatrzeniowych

i inwestycyjnych)28. Głównymi cechami, które różnią ją od instrumentu promocji jakim
jest reklama są29:
 nawiązanie osobistej relacji z klientem,
 podtrzymywanie znajomości

poprzez

tworzenie wzajemnych

relacji

pomiędzy sprzedającym a kupującym.
Zastosowanie sprzedaży bezpośredniej jako instrumentu promocji wymaga
podjęcia działań związanych z jej zorganizowaniem w terenie. W tym procesie można
zastosować dwa podejścia30:
 geograficzne,
 produktowe.
Ujęcie geograficzne jest preferowane w przypadku produktów jednego rodzaju,
takich jak np. telewizory, komputery, produktowe zaś jest odpowiednie przy sprzedaży
wielu produktów dla różnych grup nabywców. Stosując podejście geograficzne
w organizacji terenowej sprzedaży bezpośredniej każdy przedstawiciel ds. sprzedaży
producenta jest odpowiedzialny za pewien region geograficzny, np. południowej Polski
czy województwa śląskiego. Taki podział jest bardzo przejrzysty i ma wiele zalet.
Każdy ze sprzedawców ma ściśle określony zakres odpowiedzialności, może
nawiązywać więzi osobiste i zawodowe z klientami, a firma ponosi niewielkie koszty
delegacji. Jednakże wydzielając obszary geograficzne sprzedaży należy tworzyć
obszary łatwe do administrowania, ustalić o niego potencjał sprzedaży zapewnić niskie

28

L. Grabarski, op. cit.., s. 269.
W. Żurawik, op. cit., s. 225.
30
L. Żurawik, op. cit., s. 227.
29
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koszty i transport podróży. Taki obszar powinien być na tyle duży, aby zapewnić
sprzedawcy wystarczającą ilość pracy31.
W procesie sprzedaży bezpośredniej bardzo istotna jest właściwa obsługa klienta
przez wykwalifikowany personel sprzedażowy. Tutaj komunikacja z klientem ma
bardzo duże znaczenie i powinna być prowadzona w sposób profesjonalny i skuteczny.
Bardzo ważny jest ciągły trening umiejętności komunikacyjnych sprzedawców. Bardzo
istotne jest również prowadzenie szkoleń w tym zakresie, gdyż nie każdy pracownik
posiada wrodzony, naturalny dar do sprzedaży. Należy kłaść szczególny nacisk na
rozpoznawanie

możliwości

i

pokonywanie

przeciwności,

na

umiejętności

komunikowania się z klientem oraz doskonalenie siły przekonywania. To w dużej
mierze od postawy i zdolności sprzedażowych sprzedawcy zależy czy klient skorzysta
z oferty. Jeśli będzie nieprzyjazny, nieuprzejmy i niekompetentny producent straci
szansę zarobienia pieniędzy32.
Stosowanie narzędzia marketingowego jakim jest sprzedaż bezpośrednia daje
możliwość zademonstrowania produktu w działaniu, jak również dostarczenia szerszego
zakresu informacji o produkcie, w porównaniu do innych instrumentów promocji jak
public relation czy tradycyjna reklama33. Pozwala klientom na dokładne zapoznanie się
z produktem, jego sprawdzenie, przetestowanie i wyrobienie sobie własnego zdania na
jego temat – w czasie wolnym, wśród znajomych, we własnym domu. Popularność tej
formy handlu wynika przede wszystkim z indywidualnego podejścia do klienta,
możliwości uzyskania porady, konsultacji jak również z warunków zakupu produktu,
które

umożliwiają

uprzednie

jego

przemyślenie.

Wielu

klientów

sprzedaży

bezpośredniej przywiązuje się do tej formy sprzedaży i chętnie okazjonalnie zapoznaje
się z nowymi, niedostępnymi w sklepach produktami, oferowanymi w tym kanale
sprzedaży. Nie bez znaczenia również jest tu powszechne znudzenie tradycyjnymi
formami reklamy i potrzeby bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą, służącym poradą
i pomocą w wyborze produktu czy usługi34.
Należy jednak zauważyć, że sprzedaż bezpośrednia może nieść za sobą również
pewne wady i ograniczenia dla potencjalnych klientów. Często zgoda na umówienie
spotkania czy propozycja zapoznania się z ofertą jest wymuszana przez sprzedawców
31

Ibidem, s. 227-228.
L. Żurawik, op. cit., s. 225.
33
L. Grabarski, dz. cyt., s. 269.
34
Strona Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej https:/pssb.pl/sprzedaz-bezposrednia/czymjest-sprzedaz-bezposrednia (dostęp 10.10.2017).
32
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w najbardziej zaskakujących dla klientów momentach. Sprzedaż bezpośrednia jest
nieprzewidywalna, niespodziewana i może stanowić źródło stresu dla pewnego grona
osób. Namawianie, usiłowanie wywarcia presji na potencjalnym kliencie w celu
przedstawienia oferty, umówienia spotkania może być odpychające i zniechęcające.
Istotną kwestią jest również możliwość naruszenia etyki przez sprzedającego. Zabiegi
stosowane w procesie sprzedaży bezpośredniej są bowiem często oparte na manipulacji
i zmierzają do wywołania u potencjalnego klienta zachowań nieasertywnych.
Sprzedawca dąży do zaprzyjaźnienia się z klientem w niezobowiązującej rozmowie,
wzbudzenia jego zaufania, by następnie utrudnić klientowi odmowę. Zaczyna wymagać
od klienta odpowiedniej argumentacji, natarczywie skłania do podania merytorycznych
podstaw negatywnej odpowiedzi35.
W Polsce funkcjonuje tzw. Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej, który reguluje
stosunki pomiędzy „Przedsiębiorcami i Sprzedawcą a Konsumentami, a także stosunki
pomiędzy Przedsiębiorcą a Sprzedawcą, stosunki pomiędzy Przedsiębiorcami oraz
pomiędzy Sprzedawcami”36. Porusza podstawowe zagadnienia dotyczące sprzedaży
bezpośredniej, a jego zapisy odnoszą się zarówno do ochrony praw klienta, jak
i sprzedawców oraz przedsiębiorców, których przedawcy reprezentują. Jednakże należy
zauważyć, że przepisy zawarte w tym kodeksie nie stanowią prawa powszechnie
obowiązującego, a ich nieprzestrzeganie nie rodzi konsekwencji cywilnoprawnych.
Stosowany jest on przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej i firmy
członkowskie37. Powszechnie obowiązującą ustawą, do której należy się odnosić
w kwestiach spornych w procesie sprzedaży bezpośredniej są natomiast: Ustawa z dnia
30 maja 2014 roku o prawach konsumenta38, Ustawa z dnia 16 lutego o ochronie
konkurencji i konsumentów39, kodeks cywilny40. Poszkodowany kupujący, który zawarł
niekorzystną dla siebie transakcję może zwrócić się do Urzędu Ochrony Praw
Konsumentów.
Podsumowując, w literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji
sprzedaży bezpośredniej. Stanowi ona jeden z elementów marketingu-mix.Większość
definicji określa ją jako formę sprzedaży odbywającej się poza sklepów sieci detalicznej
35

M. Waszczyk, S. Radacki, op. cit., s. 102.
Strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej https:/pssb.pl/sprzedazbezposrednia/czym-jest-sprzedaz-bezposrednia (dostęp 10.10.2017).
37
M. Waszczyk, S. Radacki, op. cit., s. 107-110.
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Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, (Dz. U. 2014, poz. 827).
39
Ustawa z dnia 16 lutego o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz. U. 2007 nr 50, poz. 331).
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polegającej na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy z klientem, podczas którego
sprzedawca ma za zadanie zaprezentować klientowi produkt i przekonać go do zakupu.
Jest jednym z najdroższych w realizacji narzędzi promocji i stosowana jest najczęściej
przy produktach wybieralnych, wymagających fachowego doradztwa.

1.3.

Etapy i rodzaje sprzedaży bezpośredniej
Prezentując zagadnienia zakresu sprzedaży bezpośredniej należy przyjrzeć się

również samemu procesowi takiej sprzedaży, czyli etapom jakie w jego toku występują.
Proces sprzedaży bezpośredniej można podzielić na kilka faz po sobie występujących
(rys. 1). Wśród nich wyróżnić można41:
a) poszukiwanie nabywców
Poszukiwanie odbywa się poprzez skonstruowanie listy potencjalnych klientów.
Można to uczynić np. poprzez przeglądanie sprawozdań ze sprzedaży, książek
telefonicznych, katalogów adresowych. Na ich podstawie określa się, które firmy czy
osoby stanowią grupę potencjalnych klientów. Po opracowaniu takiej listy
potencjalnych nabywców, należy ocenić ich pod względem możliwości, chęci
i uprawnień do zakupu.
b) przygotowanie spotkania z potencjalnym klientem
Przygotowując spotkanie sprzedawca ma za zadanie przygotować jak najwięcej
informacji o firmie bądź osobie prywatnej będącej potencjalnym klientem, dotyczących
jej działalności, preferencji, charakteru. Pracownik, który jest odpowiedzialny za
sprzedaż bezpośrednią powinien poszukiwać i analizować informacje o potrzebach
zakupowych potencjalnych klientów, preferowanych przez nich markach towarowych,
o ich postawach w stosunku do istniejących obecnie na rynku marek, a także o profilach
nabywców. Te dane są bardzo istotne, gdyż im sprzedawca ma ich więcej i im są
bardziej precyzyjne, tym lepiej potrafi on dostosować swoje podejście i sposób
prezentacji produktu do oczekiwań konkretnego klienta.
c) spotkanie z klientem – zwane również etapem zaprzyjaźniania
Celem spotkania z klientem jest skupienie uwagi i zdobycie zainteresowania
klienta. Istotą tego etapu jest odpowiednie podejście do klienta, zrobienie dobrego
41

L. Zurawik, op. cit, s. 226.
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pierwszego

wrażenia.

Odczucia

klienta

związane

z

wyglądem,

ubiorem,

temperamentem sprzedawcy mają wpływ na jego dalsze decyzje zakupowe. Ocena
produktu bowiem dokonywana jest z uwzględnieniem zachowania, kompetencji
i prezentacji personelu sprzedażowego.
d) prezentacja produktu
Prezentacja produktu stanowi najważniejszy, kluczowy etap procesu sprzedaży
bezpośredniej. Dobre i fachowe omówienie oraz zademonstrowanie sprzedawanego
wyrobu może klienta skutecznie zachęcić do zakupu. Sprzedawca, aby uatrakcyjnić
przebieg prezentacji może używać slajdów, modeli, pokazywać działanie produktu itp.
Na tym etapie również należy przekonać klienta i zobrazować korzyści jakie odniesie
z zakupu oferowanego produktu.
e) pokonywanie oporów - zwane również etapem negocjacji
Jeśli klient w trakcie prezentacji wykazuje niezadowolenie z technologii
produktu, jego działania, zastosowania, ceny, jakości, jeśli się waha sprzedawca ma za
zadanie przełamywać jego zastrzeżenia. Celem tego etapu jest wysłuchanie obaw czy
wątpliwości potencjalnego klienta, a następnie za pomocą rzeczowej argumentacji,
rady, dodatkowego instruktażu pokonanie u klienta dotychczasowych niepewności.
Ważne jest, aby sprzedawca w tej fazie sprzedaży stosował zgodną z logiką
i emocjonalną perswazję, która wpłynie na adresata i przyniesie spodziewany efekt.
f) zawarcie transakcji
Zawarcie umowy jest etapem kończącym część negocjacyjną procesu sprzedaży
bezpośredniej. Sprzedawca poprzez umiejętne formułowanie pytań może pomóc
klientowi w podjęciu decyzji.
g) etap po sprzedaży
W przypadku sprzedaży drogich produktów zaleca się podtrzymywanie
kontaktów z klientami jeszcze po zawarciu umowy. Takie kontakty są praktykowane
w szczególności w przypadku sprzedaży usług finansowych, gdzie klient w trakcie
użytkowania usług może skorzystać z usług gwarancyjnych czy rękojmi. Od poziomu
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obsługi na tym etapie sprzedaży może zależeć czy klient w przyszłości ponowi zakup
czy też nie42.
Poszukiwanie nabywców

Przygotowanie spotkania z potencjalnym
klientem

Spotkanie z klientem

Prezentacja produktu

Pokonywanie oporów

Zawarcie transakcji

Etap posprzedażowy
Rysunek 1. Przebieg procesu sprzedaży bezpośredniej
Źródło: W. Żurawik, op. cit.., s. 236

W literaturze funkcjonują różne klasyfikacje sprzedaży bezpośredniej,
wymieniane są jej różne formy oraz postacie. Sprzedaż pozasklepową ogólnie podzielić
można na trzy rodzaje: sprzedaż bezpośrednią, sprzedaż wysyłkową (gazety, ulotki,
telewizja, nośniki elektroniczne itd.) oraz sprzedaż automatyczną (automaty,
bankomaty). Przedsiębiorstwa sprzedaży bezpośredniej mogą prowadzić działalność
wykorzystując różne formy organizacyjne. Wyróżnić można43:
 przedsiębiorstwa jednopoziomowe (tradycyjne, SL – single level) – w tych
przedsiębiorstwach rekrutacją i szkoleniem dystrybutorów zajmują się
42
43

L. Zurawik, op. cit., s. 225-227.
G. Śmigielska, op. cit., s. 110.
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menadżerowie zatrudnieni i wyznaczeni przez firmę, dystrybutorami są tu
agenci lub przedstawiciele handlowi, którzy otrzymują prowizję ze
sprzedaży, przykłady firm SL: Vorwerk, AMC, Tupperware;
 przedsiębiorstwa dwupoziomowe (sieciowe, MLM – Multi-level) – w tych
przedsiębiorstwach każdy dystrybutor może czerpać korzyści nie tylko z
własnej sprzedaży, ale też może stworzyć swoją sieć i czerpać korzyści ze
sprzedaży jej członków, za rekrutację i szkolenia odpowiedzialni są liderzy
sieci, którzy dodatkowo czerpią z tego korzyści, system ten często uznawany
jest za bardziej efektywny niż system jednopoziomowy, przykłady firm
MLM: Avon, Amway, Mary Kay.
Bez względu na to jaką przedsiębiorstwo ma organizację, czy tradycyjną czy
sieciową może stosować różne metody sprzedaży bezpośredniej. Wśród tych metod
wyróżnia się wie podstawowe44:
 sprzedaż indywidualną (Person to person) – demonstracja produktu odbywa
się w domu lub w miejscu pracy potencjalnego klienta, jest skierowana
wyłącznie do niego, na zasadzie indywidualnego kontaktu; ta metoda
obejmuje również wręczenie klientowi katalogu lub broszury z opisem
produktów, z którą może zapoznać się w dowolnym miejscu i czasie, tak aby
móc podjąć przemyślaną decyzję; metoda ta wykorzystywana jest przez
takie firmy jak Oriflame czy Herbalife.;
 sprzedaż grupową (Party plan) – demonstracja produktu odbywa się na
zorganizowanym spotkaniu, a jej adresatem jest większa grupa osób,
miejscem tego spotkania jest dom potencjalnego nabywcy, który występuje
w roli gospodarza i jest za to wynagradzany (zazwyczaj w formie rabatu na
prezentowany produkt); metoda ta wykorzystywana jest przez takie firmy
jak Mary Kay czy Tupperware.
Sprzedaż bezpośrednia może odbywać się na różne sposoby, w różnych
miejscach. Może być też w różny sposób inicjowana. Jedną z klasyfikacji sformułowaną
przez badaczy jest ta pozwalająca wyróżnić sprzedaż bezpośrednią45:
a) przypadkową (door to door) – opiera się na założeniu, że sprzedawca ma
przydzielone konkretne bloki, ulice, biura, w których za zadanie zaprezentować
44
45

G. Śmigielska, op. cit., s. 112.
M. Waszczyk, op. cit., s. 99-100.
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produkt, nie umawia się uprzednio na spotkanie, lecz próbuje nawiązać relację
z przypadkowo spotkanymi w tych miejscach osobami; ten rodzaj sprzedaży
cieszy się najniższym szacunkiem i często nazywany jest mianem „akwizycji”,
a PSSB dąży od odcięcia się od tego rodzaju sprzedaży jako formy o niskiej
akceptacji społecznej; bardziej zaawansowaną jego formą jest umawianie
spotkać z baz danych, gdzie przypadkowość jest bardziej ograniczona,
a oferowane produkt to zazwyczaj produkty o niskiej wartości, niewielkich
rozmiarach, usług masowe, w tym telekomunikacyjne;
b) z polecenia:
 w kręgu znajomych – sprzedawca oferuje produkty w kręgu znajomych oraz
znajomych swoich znajomych; ta metoda dotyczy w szczególności
kosmetyków i środków czystości, tj. produktów, których paleta jest bardzo
szeroka, a ich zakup jest systematycznie ponawiany (Avon, Oriflame);
często jest to pierwszy etap prowadzący do sprzedaży z rekomendacji;
 z rekomendacji – sprzedawca jest polecany kolejnym osobom przez te, które
były wcześniej uczestnikami prezentacji i gościły sprzedawcę w warunkach
domowych; z zastosowaniem tej metody prowadzona jest sprzedaż
produktów o wysokiej wartości, nierzadko wymagających skorzystania
z systemów ratalnych, takich jak: urządzeń AGD czyszczących (np.
Roboclean, Roomba, Rainbow), urządzeń AGD kuchennych (AMC,
Tupperware, Vorwerk), sprzętów medycznych (Biopton, Ozonomatic) oraz
ubezpieczeń (ING, Amplico); sprzedaż produktów ubezpieczeniowych,
usług finansowych z wykorzystaniem metod sprzedaży bezpośredniej
podlega jednakże odrębnych regulacjom prawnym, m.in. z zakresu prawa
bankowego, ubezpieczeniowego;
c) podczas spotkań domowych – spotkania inicjowane przypadkowo bądź
z polecenia, lecz ich główną cechą jest to, że gospodarz przyjmujący prezentację
w swoim domu zaprasza na nią grono swoich najbliższych znajomych; metodę
tę stosuje się zazwyczaj przy sprzedaży urządzeń AGD związanych z obróbką
żywności (Zepter, Vorwerk, Jakob Gerhard);
d) podczas spotkań publicznych – firma zajmująca się sprzedażą bezpośrednią
rozsyła

do

przypadkowo

wybranych

osób

zaproszenia

na

spotkania

organizowane na wynajętych salach bądź też na bezpłatne wycieczki
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(najczęściej w miejsca kultu religijnego), w trakcie których jednym z punktów
programu jest prezentacja produktu, prezentacje dla kuracjuszy sanatoryjnych;
metodę te stosują zazwyczaj firmy oferujące urządzenia medyczne i pościel
(Zepter).
Jedna z autorek w swoim artykule traktującym o sprzedaży bezpośredniej
w Polsce proponuje jeszcze inny podział rodzajów sprzedaży bezpośredniej,
a mianowicie46:
 „od drzwi do drzwi” – odwiedzanie przez sprzedawcę bezpośredniego
wszystkich miejsc, w których mogą być obecni potencjalni klienci, jest tu
wykorzystany efekt zaskoczeni,
 telemarketing – sprzedaż za pośrednictwem telefonu,
 mailing – rozsyłanie listów, zaproszeń na pokazy do potencjalnych klientów,
 „po znajomości” – proponowanie zakupu oferowanych produktów
przyjaciołom i znajomym,
 sprzedaż oparta o regułę wzajemności – sprzedaż oparta na wywieraniu
klientów wpływu poprzez oferowanie im darmowych wycieczek, gratisów,
klienci czują się zobligowani do odwdzięczenia się i zakupu określonego
produktu.
Autorka dodatkowo wymienia również dwie jej zdaniem nietypowe struktury,
które przyjmują przedsiębiorstwa stosujące sprzedaż bezpośrednią, a są to: marketing
wielopoziomowy MLM oraz sprzedaż lawinowa. Marketing wielopoziomowy, jak już
wcześniej zdefiniowano, jest formą sprzedaży produktów przez niezależnych
sprzedawców, którzy budują swoje struktury współpracowników, od których obrotu
otrzymują dodatkowe prowizje. Sprzedaż lawinowa natomiast zwana też piramidą
finansowa uważana jest za kontynuację zabawy o nazwie łańcuszek świętego
Antoniego. Firmy stosujące sprzedaż lawinową oferowały duży zysk, jednakże pod
warunkiem zainwestowania pewnej sumy pieniędzy47.
Podsumowując, sprzedaż bezpośrednia składa się z kilku występujących po
sobie faz, tj. poszukiwania nabywców, przygotowywania spotkania z potencjalnym
klientem, spotkania z klientem, prezentacji produktu, pokonywania oporów, zawarcia
transakcji, etapu posprzedażowego. Ponadto rozróżnić można kilka rodzajów sprzedaży
46

Strona internetowa Ośrodka Racjonalistyczno-Sceptycznego im. De’Volteira, M. Makowska, Sprzedaż
bezpośrednia w Polsce, 2002, www.racjonalista.pl/kk.php/s,4258 (dostęp 09.10.2017).
47
Ibidem.
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bezpośredniej, np. indywidualną i grupową, a stosować mogą ją zarówno
przedsiębiorstwa o strukturze jednopoziomowej jak i dwupoziomowej.
Sprzedaż bezpośrednia stanowi jedną z najstarszych form sprzedaży. Jak
wskazuje nazwa, opiera się na bezpośrednim kontakcie osoby sprzedawcy z osobą
klienta i polega na prezentacji oferowanego produktu oraz nakłanianiu do jego zakupu.
Współcześnie można spotkać wiele różnych jej form oraz narzędzi stosowanych w jej
procesie. Stosują ją przedsiębiorstwa jednopoziomowe i dwupoziomowe. Niewątpliwie
jednak sprzedaż bezpośrednia należy do najdroższych narzędzi promocji i wymaga
dużych nakładów finansowych. Stosowana jest zazwyczaj przy sprzedaży produktów
wymagających indywidualnego doradztwa i prezentacji. Wymaga przygotowania, a jej
proces składa się z kilku etapów, które rozpoczyna faza szukania potencjalnych
klientów. Sprzedawca spotyka się z klientem, prezentuje mu towar i stara się pokonać
wszystkie jego obiekcje i niepewności. Mocną stroną tej formy sprzedaży niewątpliwie
jest: możliwość przetestowania produktu, osobisty kontakt ze sprzedawcą, możliwość
zadawania pytań, osobiste, indywidualne podejście sprzedawcy
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ROZDZIAŁ II
MARKETING SIECIOWY JAKO JEDEN Z RODZAJÓW
SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
2.1.

Geneza i definicje marketingu sieciowego
Marketing sieciowy (wielopoziomowy), zwany w skrócie MLM od angielskiego

Multi Level Marketing stanowi jedną z najszybciej rozwijających się metod
wprowadzania produktów na rynek. Jednocześnie ta forma handlu często jest błędnie
rozumiana przez społeczeństwo i mylona z innymi praktykami, głównie tymi
cieszącymi się złą sławą jak: piramidy finansowe czy akwizycja. MLM często
nazywany jest „wynalazkiem lat 90-tych”, jednakże wciąż obserwuje się jego
dynamiczny rozwój i rosnącą różnorodność jego form i technik48. W ostatnich latach
nastąpił wzrost popularności marketingu sieciowego, który traktowany jest jako
alternatywny sposób zarobkowania49.
Bardzo trudno jest ustalić dokładną datę powstania marketingu sieciowego.
Należy jednak podkreślić, że MLM nie jest zjawiskiem nowym w światowej
gospodarce, a jego początki sięgają czasów przed II wojną światową w Stanach
Zjednoczonych. Choć marketing sieciowy powstał jeszcze w

epoce przemysłowej

50

(okresie tofflerowskiej „II fali” ), która narzucała sztywne ramy organizacyjne
i synchronizację zespołową, związaną z techniką linii produkcyjnych to dopiero
współcześnie, w epoce informacyjnej rozwinęły się innowacyjne jego formy i metody.
Miało to związek z otwarciem i usprawnieniem procesu komunikacji międzyludzkiej
oraz wymiany i przetwarzania informacji, a co za tym idzie z umożliwieniem
nieskrępowanej przedsiębiorczości51.
Pierwszą firmą stosującą marketing sieciowy była firma California Vitamins
Corporation, oferująca suplementy diety. Została założona przez Carla Rehnborga
w roku 1934, a następnie w roku 1939 zmieniła nazwę na Nutrilite Products Company.
48

D. Failla, 45-sekundowa prezentacja, która zmieni twoje życie. Podstawy marketingu sieciowego,
Medium, Warszawa 2006, s. 10.
49
K. Kulińska, Rozwój marketingu sieciowego w aspekcie prawno-ekonomicznym, Zeszyty Naukowe
Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie 1923, nr 76, Katowice 2014, s. 233.
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Okres tofflerowskiej „II fali” (początek 1650 r. w Anglii, 1750 r. Europa Zachodnia) jedna z fal
cywilizacyjnych, rewolucja przemysłowa, pojawienie się industrializmu, związane z wynalezieniem
druku i maszyny parowej.
51
A. Vogelgesant, Charakterystyka…, op. cit., s. 11- 17.
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Firma ta jako pierwsza zaczęła oferować dochód pasywny, który stanowił dochód
dodatkowy ponad ten bieżących obrotów. Dystrybutorzy produktów zrzeszali do swoich
struktur przede wszystkim krewnych i znajomych, tworząc w ten sposób swoje sieci
sprzedażowe. W roku 1959 firma Nutrilite została wykupiona przez firmę Amway52.
Pierwszym ważnym wydarzeniem w branży marketingu sieciowego było
stworzenie przez firmę Mytinger i Caselbery planu marketingowego, zakładającego
oprócz sprzedaży również tworzenie struktur sprzedażowych. Plan ten był wynikiem
podpisania umowy z firmą Nutrilite. Miał za zadanie motywowanie pracowników do
duplikacji zachowań, tak, by nie skupiali się jedynie na sprzedaży detalicznej. Według
założeń planu dystrybutor Nutrilite na sprzedaży produktów zarabiał 7 dolarów
prowizji. Kiedy zebrał grono 25 klientów mógł awansować na bezpośredniego
dystrybutora, co umożliwiało mu rekrutowanie nowych dystrybutorów. Kiedy
przeszkolił swoich dystrybutorów i osiągnął 150 klientów otrzymywał 2% obrotów
całej firmy53.
Kolejną, powstałą firmą, opartą o marketing wielopoziomowy byłą firma
Tupperware założona w roku 1945 przez Erla Tuppera i Brownie Wise. Zajmowała się
sprzedażą linii produktów plastikowych do przechowywania żywności. Początkowo
produkty były dystrybuowane tradycyjnymi kanałami, jednakże wkrótce okazało się, że
produkt sprzedaje się lepiej po przeprowadzeniu ciekawej prezentacji. Firma
Tupperware stworzyła więc plan kompensacyjny, a dziś działa w 40 krajach i zarabia
rocznie miliardy dolarów54.
Lata 70te były czasem, w którym zaczęło powstawać wiele firm marketingu
wielopoziomowego. Pojawiło się wielu profesjonalistów, którzy zainteresowali się ich
potencjałem oraz możliwością zysku wynikającego z stosowania duplikacji i rekrutacji.
Coraz częściej można było zaobserwować też nieuczciwe działania, a idea marketingu
wielopoziomowego zaczęła być wykorzystywana przez oszustów i naciągaczy, co
skutkowało powstawaniu nielegalnych piramid finansowych, łańcuszków itd. Tego typu
działania zaczęły rzutować na reputację MLM i powodować niekorzystne nastroje
społeczne. W roku 1974 więc senator Walter Mondale wyszedł z inicjatywą podjęcia
walki z nadużyciami. W konsekwencji została utworzona Federalna Komisja Handlu
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FTC55. Komisja ta zakazała działalności firmie Amway określając ją jako piramidę
finansową. Zarzuty te zostały jednak odrzucone w roku 1979, a wspomniana firma stała
się wzorcową matrycą, stanowiącą wyznacznik dla całej branży. To wydarzenie
stanowiło przełom w rozwoju branży MLM. W związku z tym, że FTC orzekła, iż
marketing sieciowy stanowi pełnoprawny i efektywny system dystrybucji nastąpił
niebywały jego rozkwit. Również w innych krajach powstały instytucje, które miały za
zadanie czuwać nad prawidłowościom praktyk w zakresie sprzedaży bezpośredniej i
marketingu sieciowego. Dla przykładu, w Austrii utworzono w tym celu Izbę
Gospodarczą. W Niemczech natomiast dla osób działających w marketingu sieciowym
oferowane są specjalne systemy pomocy finansowej w postaci ulg podatkowych oraz
ulg w składkach na ubezpieczenie społeczne56.
W literaturze można zaobserwować duże bogactwo i różnorodność definicji
marketingu sieciowego. Funkcjonuje wiele rozbudowanych definicji, które tłumaczą
jego istotę i opisują specyfikę57. Jednakże niewiele można spotkać szerokich publikacji
naukowych opisujących to zjawisko. W zamian za to dostępne są niezliczone ilości
książek-poradników napisanych przez liderów MLMu, którzy zachęcają do tego typu
działalności, opisując swoje doświadczenia i dając gotowe recepty na osiągnięcie
sukcesu. Niewątpliwie jednak forma handlu jaką jest MLM wciąż w świecie nauki
traktowana jest dość marginalnie58.
Badacze tłumacząc zjawisko marketingu sieciowego (wielopoziomowego)
sięgają po anglojęzyczne określenia nazywając go MLM (Multi-Level Marketing),
network marketingiem, networkingiem czy franchisingiem osobistym59. Należy również
zauważyć, że pojęcie to składa się z dwóch członów. Łączy w sobie dwa ważne
terminy, tj. „marketing”, rozumiany jako przekazywanie produktu/usługi od
producenta/usługodawcy do odbiorcy oraz „wielopoziomowy”, odnoszący się do
systemu wynagrodzeń poszczególnych dystrybutorów60.
MLM stanowi niekonwencjonalną formę pozasklepowego handlu detalicznego.
Jest innowacyjność polega nie na zastosowaniu rewelacyjnego wynalazku czy
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spektakularnego procesu, lecz na poprawie wyników ekonomicznych firm handlowych.
Marketing sieciowy stanowi bowiem jedną z wielu metod organizacji i regulacji
sprzedaży produktów przez sprzedawców bezpośrednich, w której wykorzystuje się
techniki zarządzania, motywowania i rekrutacji pracowników, którzy będą polecali
produkty i skutecznie budowali własne sieci konsumenckie. Jest niezwykle skuteczny,
gdyż przedsiębiorstwa zamiast stosować tradycyjne kanały dystrybucji i nakładać
kolejne marże na produkty stosują wynagrodzenia dla osób zajmujących się dystrybucją
(menedżerów MLM) w postaci programów prowizyjnych i motywacyjnych.
Wśród definicji marketingu wielopoziomowego można wyróżnić tę, która
określa go jako „formę sprzedaży bezpośredniej (direct selling), opartej na reklamie,
dystrybucji

produktów

lub

usług,

ukierunkowanej

na

budowanie

struktury

pracowników, od których obrotu otrzymuje się dodatkowe prowizje”. MLM jest więc
innowacyjnym sposobem dystrybucji, którego istotą jest maksymalne skrócenie drogi
„od producenta do klienta”, przy wykorzystaniu reklamy poprzez sieć dystrybutorów
i klientów. Jak wskazują badacze narodziny tego systemu wynikają, nie jak błędnie
uważa się z wyłącznych potrzeb producentów, lecz przede wszystkim z rosnących
wymagań współczesnych klientów61.
Jeden z autorów, definiuje MLM jako „przekazywanie produktu lub usługi od
wytwórcy lub usługodawcy do konsumenta” Dodatkowo podkreśla, że termin ten
odnosi się do „systemu wynagrodzeń pobieranych przez osoby, które sprawiają, że
dostarczany jest dany produkt lub usługa”62. Inni autorzy w swojej publikacji natomiast
określili marketing sieciowy jako „sposób sprzedawania produktów bezpośrednio
konsumentowi, poprzez sieć niezależnych dystrybutorów, zbudowaną na zasadzie
sukcesywnego sponsorowania, w którym wynagrodzenie składa się z marży
pochodzącej ze sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz z premii, której podstawą jest
obrót grupy zbudowanej przez danego dystrybutora. P. Hoffman również proponuje
swoją definicję marketingu sieciowego, opisując go jako „gałąź sprzedaży
bezpośredniej, która stwarza menedżerom dodatkową możliwość budowania struktur
współpracowników, od których obrotu otrzymuje się dodatkowe prowizje”63.
W literaturze można również znaleźć definicję, która bardzo trafnie oddaje istotę
marketingu sieciowego, opisując go jako „metodę dystrybucji wyrobów konsumenckich
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prosto do klienta, w której to zamiast sprzedaży sklepowej wykorzystuje się
marketingową sieć ludzi, by znaleźć klientów i rozprowadzić wśród nich produkty”.
Można więc wywnioskować, że w marketingu sieciowym główną rolę odgrywa czynnik
ludzki. Dotyczy to z jednej strony osobistej prezentacji produktu, możliwości udzielania
klientowi porad w celu zapewnienia mu maksimum satysfakcji, z drugiej zaś tworzenia,
rozbudowywania

i

wzmacniania

sieci

pracowników,

odpowiedzialnych

za

pozyskiwanie klientów i sprzedaż64.
MLM, jak już wspomniano, nazywany jest również networkingiem czy też
network marketingiem. Networking jest terminem funkcjonującym nie tylko w biznesie,
lecz również w naukach społecznych, jednakże z punktu widzenia poniższej pracy
zainteresowaniem objęte zostaną jedynie te definicje, które traktują o networkingu
w rozumieniu marketingowym. R. Wendt i G. Turniak przytaczają w swojej publikacji
wiele definicji tego terminu. Według d. Fisher i s. Villas jest to proces zbierania,
przechowywania oraz dystrybuowania informacji, które są korzystne dla danej osoby
i osób z jej sieci. Według R. Frishman i J. Lublin natomiast jest on sztuką promowania
osiągnięć innych ludzi, tworzeniem społeczności opartej na szczodrym dawaniu,
skupiającej najefektywniejsze, najbardziej produktywne osoby. Inni autorzy określają
networking na przykład jako „kontaktowanie się z ludźmi i łączenie idei z zasobami”,
„dawanie

i

otrzymywanie

informacji”

czy

też

„kreowanie

wzajemnie

satysfakcjonujących i wspierających relacji”65
Podsumowując, marketing sieciowy stanowi pozasklepową formę sprzedaży. Do
jego określania stosuje się w literaturze zamiennie również takie terminy jak marketing
wielopoziomowy, multilevel marketing MLM, networking czy network marketing. Jest
innowacyjną metodą, która opiera się na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy
z klientem, odrzucającym tradycyjne formy sprzedaży sklepowej. Dodatkowo polega na
budowaniu, rozbudowywaniu i wzmacnianiu sieci współpracowników i otrzymywaniu
prowizji i wynagrodzeń od ich obrotu. Nie jest to zjawisko nowe, a jego początki
sięgają końca XIX wieku. W związku z dużą skutecznością i atrakcyjnością jego form
wiąż obserwuje się gwałtowny jego rozwój, pomimo wielu nieporozumień i niejasności
natury prawnej i społecznej.
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2.2.

Marketing sieciowy przedstawiony w kontekście innych form sprzedaży
System MLM uważany jest za bardzo skuteczną metodą sprzedaży. Działalność

w marketingu sieciowego wciąż przyciąga rzesze ludzi aktywnych zawodowo
w różnym wieku, o odmiennej płci, o różnym wykształceniu i doświadczeniu
zawodowym. Wśród cech wyróżniających MLM spośród innych form sprzedaży
wymienić można66:
 stosowanie osobistej komunikacji pomiędzy nadawcą a odbiorcami, bez
udziału dodatkowych ogniw pośredniczących,
 zorientowanie na osiąganie sprzedaży, zysku wynikającego ze sprzedaży
i zysków pasywnych, a także innych celów przedsiębiorstwa
 ukierunkowanie na określone grupy odbiorców w celu wywołania u nich
pozytywnej decyzji zakupowej lub innej zamierzonej reakcji
 budowanie wielopoziomowej struktury własnego rynku, opartej na
długoterminowych reakcjach a nie umowach
 partnerstwo

polegające

na

stałej

współpracy

firmy

macierzystej

z uczestnikami systemu (tj. liderami, klientami, dystrybutorami) w celu
usprawnienia podejmowanych przez nich działań, a także zwiększenia ich
indywidualnych oraz zespołowych obrotów i zysków.
Przedsiębiorstwa opierające swą działalność na marketingu sieciowym stosują
specyficzne programy motywacji i prowizji. Ponadto firmy MLM oferują innowacyjne
rozwiązania technologiczne, elastyczne formy pracy oraz niskie koszty startowe.
Działalność w multilevel marketingu pozwala na tworzenie własnych warunków
czasowych i najczęściej stanowi dodatkowe źródło dochodów. Praca w firmach MLM
daje swobodę, niezależność, satysfakcję, a sukces zawodowy zależny jest od stopnia
współpracy partnerów wewnątrz struktur oraz od intensywności ich zaangażowania
w działalność. Wśród głównych cech przedsiębiorstw funkcjonujących w branży MLM
wyróżnić można67:
 niski

kapitał

ludzki

–

niskie

wymagania

kwalifikacyjne

wobec

dystrybutorów, niewielkie wymagania związane z przygotowaniem do
zarządzania;
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 oszczędność – wynikająca z niedoinwestowania w działalność marketingową
kosztów związanych z organizacją sprzedaży towarów, kosztów związanych
z wytworzeniem produktu;
 wynagradzanie dystrybutorów – składa się z wartości sprzedaży dystrybutora
oraz z obrotu całej grupy (struktury) sprzedażowej;
 pomoc – wyrażająca się w tworzeniu szkoleń biznesowych dla swoich
niezależnych dystrybutorów przez firmę matkę MLM;
 nagrody – wynikając z planów rozwojowych poszczególnych firm za
osiągnięcie danego poziomu sprzedaży przez własną strukturę.
Istotną cechą przedsiębiorstwa działającego w oparciu o MLM jest to, że do
rozpoczęcia działalności i nawiązania relacji z firmą macierzystą nie jest potrzebny
kapitał początkowy „założycielski”, bądź jest on niewielki (do 500 zł). Tutaj kapitał
stanowią takie elementy jak:
 plan rozwojowy (marketingowy),
 minimalny kapitał początkowy,
 kapitał ludzki w postaci struty (grupy MLM),
 czas pracy,
 energia osobista i zespołowa,
 koncentracja na celu.
Jak już wspomniano w pierwszym rozdziale, MLM jest jedną z form sprzedaży
bezpośredniej. Takie podejście skutkuje tym, że statystyki rzadko wyodrębniają tę
formę sprzedaży w swoich bazach danych, traktując je łącznie z innymi formami
sprzedaży bezpośredniej68. Marketing sieciowy często mylony jest z typową sprzedażą
bezpośrednią, jednakże posiada szereg cech, które go wyróżniają. Przedsiębiorstwa
stosujące go mogą zarabiać na dwa różne sposoby, po pierwsze dzięki bezpośredniej
sprzedaży produktu, uzależnionej od osobistego zaangażowania i liczby zebranych
zamówień, a po drugie dzięki pracy zespołowej. Sprzedaż bezpośrednia ma charakter
jednopoziomowy i ma strukturę płaską, a jej istotą jest jak największa ilość sprzedanych
produktów. MLM natomiast ma strukturę wielopoziomową, nieograniczoną. W tym
systemie wielkość sprzedaży również jest ważna, jednakże najważniejsze są polecenia
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i duplikacja69. Zależność pomiędzy typową sprzedażą bezpośrednią, a marketingiem
sieciowym prezentuje rys.1.:

Rysunek 2. Sprzedaż bezpośrednia a MLM
Źródło: A. Vogelgesang, Potencjał…, op. cit., s. 38

Wśród niektórych badaczy funkcjonuje jednak opinia, że określanie multilevel
marketingu „jedną z gałęzi sprzedaży bezpośredniej” jest błędem. Tak samo jak
i nazywanie jej formą sprzedaży detalicznej. D. Failla, autor książki „Podstawy
Marketingu Sieciowego pokazuje różnice pomiędzy tymi trzema rodzajami dystrybucji,
skłaniając się bardziej ku nazywaniu marketingu sieciowego strategią marketingową,
sposobem funkcjonowania firmy czy też systemem pozwalającym niezależnym
dystrybutorom na budowanie indywidualnych sieci. D. Failla wyodrębnia, z punktu
widzenia konsumenta pięć podstawowych metod dystrybucji produktów, tj.: sprzedaż
detaliczną, sprzedaż bezpośrednią, Muli Level Marketing, sprzedaż wysyłkową
i sprzedaż piramidalną. W toku swoich analiz stanowczo oddziela MLM od
nieuczciwych praktyk w formie piramid finansowych70.
Multilevel marketing często też jest utożsamiany z franchisingiem osobistym.
Jednakże zasadniczą różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami sprzedaży jest to, że
w ramach klasycznego franchisingu licencjobiorca nie ma możliwości dalszego
rozbudowywania swojej sieci i przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia dalej.
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Franchising dopuszcza istnienie dwóch poziomów, tj. licencjodawcy i licencjobiorcy.
Licencjobiorca korzysta z oznaczeń, symboli i emblematów licencjodawcy, gwarantując
tym samym renomę sprzedawanych produktów, oferowanych usług, lecz działa na
własny rachunek, na własne ryzyko i we własnym interesie. Takie udostępnienie
odbywa się poprzez uzyskanie odpłatnych zezwoleń w formie licencji czy koncesji
(umowa franchisingowa). Przedsiębiorstwo MLM natomiast jest przedsiębiorstwem
wielopoziomowym,

gdzie

powiązania

pomiędzy

uczestnikami

struktury

są

wielokierunkowe. Dodatkowo w przedsiębiorstwach działających w ramach marketingu
sieciowego panuje swoboda, niezależność. W umowie franchisingowej tej swobody nie
ma, gdyż zasady działalności są uzależnione w dużej mierze od franschisingodawcy.
Zazwyczaj też, by działać w oparciu o franchising konieczne jest wniesienie dużego
wkładu własnego na wykup licencji i określonego wkłady rzeczowego. W marketingu
sieciowym wkład finansowy jest niewielki lub całkowicie niekonieczny. Kapitałem jest
tu czas wolny, energia i motywacja do pracy. Różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami
sprzedaży można dostrzec też w obszarze zatrudniania pracowników. Przy franchisingu
konieczne jest podpisywanie umów z pracownikami, a co za tym idzie ponoszenie
dużych kosztów związanych z ich ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.
W przedsiębiorstwach MLM takiej konieczności nie ma, co pozwala na uniknięcie
opłat. Tutaj również w odróżnieniu od franchisingu istnieje możliwość automatycznego
awansu i nieograniczony udział w rynku. Uczestnicy struktury MLM ponadto nie
odpowiadają za zobowiązania firmy i nie mają obowiązku wypłacania zobowiązań, bez
względu na kondycję firmy. Niewątpliwie jednak to co łączy franchising
z marketingiem sieciowym to możliwość korzystania ze sprawdzonych produktów,
pomysłów i wizerunków renomowanej marki, która osiągnęła już sukces na rynku.
Wiąże się to również z ponoszeniem niskich kosztów reklamowych oraz
marketingowych. I w franchisingu i w marketingu sieciowym funkcjonuje duża pomoc
w zakresie szkoleń i doradztwa, którą oferuje firma macierzysta.
Warto również wskazać, że bardzo zbliżoną do marketingu sieciowego MLM
formą sprzedaży jest również marketing dostępu AM (Access Marketing). Jest to
najnowsza forma marketingu, która łączy w sobie kilka form marketingu, takich jak:
network marketing, konwencjonalny marketing detaliczny i hurtowy (sklepy),
marketing katalogowy, marketing internetowy i usługi. Uczestnicy tego systemu mają
dostęp do obrotów w wyżej wymienionych formach marketingowych. Niektóre osoby
należące do branży twierdzą, że AM jest pochodną marketingu sieciowego. Jednakże
35

między tymi dwoma formami sprzedaży istnieje podstawowa różnica, a mianowicie
system AM daje możliwość dotarcia do większej rzeszy klientów bez konieczności
sprzedawania im produktów. Uczestnicy systemu mają bowiem dostęp nie tylko do
produktów, lecz również do partycypacji w obrotach, które zostały wygenerowane w
całej organizacji, a nie jedynie w ich własnej strukturze. Osoby, które zostały pozyskane
do sieci AM automatycznie stają się jej członkami i otrzymują tym samym prawo do
nabywania produktów po korzystnych cenach przy jednoczesnym prowadzeniu
działalności w ramach AM71.
Podsumowując, marketing sieciowy jest określany jako jedna z form sprzedaży
bezpośredniej. Często też utożsamiany jest z franchisingiem osobistym czy też
marketingiem dostępu AM. Marketing sieciowy MLM stanowi jednak wyjątkową
formę sprzedaży, odznaczającą się dużą skutecznością i opartą na innowacyjnych
zasadach. Przedsiębiorstwa oparte na marketingu sieciowym tworzą wielopoziomowe
struktury, oparte są na partnerstwie, zaufaniu, tworzeniu sieci wielokierunkowych
kontaktów.

2.3.

Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w branży marketingu sieciowego
Przedsiębiorstwo MLM, jak każde inne przedsiębiorstwo, by odpowiednio

funkcjonować musi utrzymywać relacje z innymi jednostkami ze swojego otoczenia,
tj. bankami, dostawcami, odbiorcami, administracją publiczną, mediami itd. Wewnątrz
takiego przedsiębiorstwa funkcjonują liczne relacje, współzależności pomiędzy
uczestnikami systemu, czyli klientami, menadżerami, dystrybutorami, liderami, firmą
córką i formą macierzystą (matką). Wszystkich tych uczestników sieci łączą podobne
pragnienia, cele oraz podobne wartości. W przedsiębiorstwach MLM pomiędzy
menadżerami, liderami, dystrybutorami dochodzi o dzielenia się zasobami, takimi jak
wiedza, umiejętności, doświadczenie, produkt. Uczestnicy sieci integrują swoje
działania w celu osiągania jak najlepszych efektów i wspólnie porozumiewają się,
współpracują ze sobą, by umacniać pozycję rynkową firmy. Wspólnie kreują wartości
i kulturę kooperacyjną w ramach struktury. Członkowie struktury wchodzą ze sobą
w interakcje, a ideą ich łączącą jest wspólna wiara w siłę oferowanego produktu oraz
ideę marketingu wielopoziomowego.
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Przedsiębiorstwa oparte na idei marketingu sieciowego funkcjonują dzięki
współuczestnictwie osób należących do sieci, które posiadają określoną specyfikę
i cechy. Wśród zasad współpracy stosowanych w firmach MLM wyróżnić można72:
 dopuszczalność – istnienie zbioru zasad współpracy pomiędzy uczestnikami
sieci, zarówno tych spisanych jak i umownych,
 pilność – tempo budowania struktury, które powinno nie być zbyt szybkie,
tak by struktura nie była chaotyczna i przypadkowa,
 intensywność

kontaktów

–

duża

intensywność

kontaktów,

często

o nieformalnym charakterze,
 stosunek władzy – istnienie pomiędzy członkami sieci stosunku sił, relacje
między jednostkami powinny być niezależne, swobodne.

Strukturę systemu multilevel oraz zależności i związki pomiędzy jego
uczestnikami prezentuje poniższy rysunek (rys. 3.)73.

Rysunek 3. Uczestnicy systemu MLM
Źródło: A. Vogelgesang, Charakterystyka…, op. cit., s. 41

Relacja, która kształtuje się pomiędzy firmą macierzystą a firmą córką polega na
tym, że firma córka jest oddziałem handlowym dystrybuującym produkty firmy matki
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na rynek, na którym funkcjonuje firma córka. Obie te firmy mogę znajdować się na
innych rynkach krajowych. Firma matka MLM może mieć pod sobą wiele spółek córek,
które działają na różnorodnych rynkach zagranicznych. Relacje pomiędzy firmą córką
a liderami, dystrybutorami i menadżerami polega na utrzymywaniu stałych kontaktów
handlowych, partnerskich oraz na przekazywaniu wiedzy na temat produktu, aktualnej
oferty handlowej, promocji, a także na stałym motywowaniu do pracy i szkoleniu74.
Istotne jest również to, że w firmie MLM każdy jest dla siebie szefem. Jest niezależny.
Nie ma tu podwładnych, decydentów, kierowników i wykonawców. Każdy w sieci ma
takie samo zaplecze i możliwości, tj. tę samą korporację, takie same produkty, plan
marketingowy oraz dostępny system szkoleń, pomocy i zabezpieczeń. Każdy
rozpoczyna swoją aktywność z tego samego pułapu, nie musi mieć dużych środków na
inwestycję, ani posiadać wiedzy czy też doświadczenia branżowego75.
W

strukturze

MLM

klientem

jest

konsument

produktów

(usług), oferowanych przez przedsiębiorstwo MLM, który nie jest ich dystrybutorem.
Jego rola w systemie jest duża, gdyż z jednej strony przyczynia się do obrotu
towarowego, a z drugiej zaś reklamuje produkty, rekomendując je swoim znajomym,
rodzinie. Jest aktywnym elementem systemu MLM, gdyż dostarcza firmom informacji
zwrotnych. Może być również włączony w system za pośrednictwem umowy
cywilnoprawnej

i

pełnić

jednocześnie

funkcję

konsumenta

i

dystrybutora.

Dystrybutorem zaś jest osoba, która dokonuje dystrybucji produktów oferowanych
przez firmę MLM. Tworzy on swój własny rynek zbytu rekrutując nowych
dystrybutorów. Dobrze też kiedy jednocześnie sam jest klientem. Dzięki temu bowiem
lepiej zna specyfikę i sposób działania oferowanego przez siebie produktu. Nie jest to
jednak warunek konieczny76.
Kolejnymi uczestnikami struktury przedsiębiorstwa MLM są: lider i menadżer.
Często określenia te stosowane są jako synonimy, co jest nieuzasadnione. Menadżerem
bowiem jest dystrybutor, który stworzył własną sieć dystrybucji i osiągnął określoną
odgórnie wysokość obrotów, co pozwoliło mu na awans w strukturze MLM z pozycji
dystrybutora na pozycję menadżera. Lider zaś jest kimś więcej niż tylko menadżerem.
To osoba, który projektuje przyszłość struktury, wprowadza innowacje, inspiruje,
wzbudza zaufanie, stawia nowe wyzwania. W odróżnieniu od menadżera, który kopiuje,
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odtwarza, administruje, lider jest kreatorem, za którego wizją podążają inni uczestnicy
struktury. Cechuje go potrzeba przewodzenia, pewność siebie i ambicja. Potrafi
motywować innych i przejmować inicjatywę77.
Liderzy, menadżerowie i dystrybutorzy, których rynki zbytu zaczynają się
gwałtownie rozrastać powinni założyć własną działalność gospodarczą oferującą
sprzedaż produktów w ramach systemu MLM. Należy jednak podkreślić, że pomimo
takiego rozwiązania nowo rekrutowane osoby wciąż podpisują umowy współpracy nie
z dystrybutorem czy z liderem, lecz z firmą córką. Zadaniem liderów, menadżerów,
dystrybutorów jest utrzymywanie trwałych kontaktów z uczestnikami swoich sieci,
szkolenie ich i wspieranie w pierwszych krokach ich obecności w strukturze MLM.
Struktura ta jest budowana w dwóch płaszczyznach, tj. na szerokość poprzez
zwiększanie ilości osób w danej linii oraz na głębokość, czyli poprzez tworzenie
kolejnych linii (rys. 4). W takiej wielopoziomowej strukturze powiązania pomiędzy
osobami dystrybutorów, menadżerów i liderów są wielokierunkowe i powiązane
sieciowo. Przy tym jednak należy podkreślić, że żadnej z uczestników sieci nie traci
swojej autonomii i ma taką same możliwości do podejmowania inicjatyw i działania78.

Rysunek 4. Schemat przedsiębiorstwa w ramach MLM
Źródło: A. Vogelgesang, Charakterystyka…, op. cit., s. 45.

Rozwój przedsiębiorstwa MLM zależy od osoby menadżera, tworzącego daną
organizację. Powinni oni kreować zwolenników, służyć pomocą, motywować. Liderzy
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MLM tworzą specjalne plany szkoleniowe, zachęcają do aktywności, spisują
doświadczenia i praktyki, które można zaobserwować w branży MLM. Bardzo ważnym
elementem jest tutaj proces wytyczania celów, czyli tworzenie wizji, planu, o którego
realizacji będzie się dążyło. Na proces ten składają się działania z dwóch obszarów,
tj. określania celów oraz pracy z celami79. Liderzy branży jako ważny element
wymieniają również szkolenie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Opracowanie
własnego systemu szkoleń i rekrutacji pracowników pozwala na osiąganie sukcesu w tej
branży80. Cykl szkoleniowy powinien być oparty na zaufaniu, odpowiednim
tłumaczeniu, praktyce, zaangażowaniu. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie
do szkolenia, opracowanie odpowiedniego planu i właściwe zmotywowanie osób
trenowanych. Odpowiednio zbudowana relacja pozwala na wydobycie z członków
struktury pełnego potencjału i zaangażowania81
W przedsiębiorstwach MLM każdy z uczestników ma możliwość awansu na
wyższe poziomy struktury. Określone wymogi i zasady awansu określone są w planach
marketingowych konkretnych firm. Takie plany prezentują ścieżkę możliwego awansu
oraz stanowią plan rozwojowy danego przedsiębiorstwa. W obszarze marketingu
sieciowego termin „planu marketingowego” rozumiany jest więc inaczej niż w ogólnej
nauce o marketingu. Nie jest to dokument, który zawiera skonkretyzowany program
realizacji projektów gospodarczych i obrazujący ich wpływ na wartość rynkową
przedsiębiorstwa, lecz stanowi plan prezentujący możliwości awansu w strukturze
MLM, możliwą ścieżkę kariery. Można wyróżnić kilka typów planów marketingowych,
które są stosowane przez firmy z branży MLM, a mianowicie82:
 plan marketingowy jednopoziomowy,
 plan marketingowy typu „szczebel do góry”,
 plan marketingowy macierzowy,
 plan marketingowy dwójkowy,
 plan marketingowy hybrydowy.
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Najprostszym z wyżej wymienionych planów marketingowych, stosowanych
przez firmy MLM jest plan jednopoziomowy. Zakłada on, że dystrybutor ma możliwość
rekrutowania nowych uczestników systemu jedynie jednej linii, czyli na szerokość (tzw.
frontline). Struktura może być poszerzana bez ograniczenia, a firma płaci danemu
dystrybutorowi prowizję z działalności grupy zazwyczaj do 5-7 poziomy głębokości.
Bardzo podobny do planu jednopoziomowego jest plan typu macierzowego. W tym
planie jednakże jest określona maksymalna ilość osób, które mogę być umieszczone na
danym poziomie struktury. Jeśli jedna z linii sieci zostanie zapełniona, kolejni
przedstawiciele umieszczani są na pozycji niższej. Najczęściej plan typu macierzowego
przewiduje ograniczoną liczbę miejsc zarówno co do szerokości jak i głębokości danej
grupy. Jeśli natomiast dany przedstawiciel zapełni wszystkie miejsca w swojej
strukturze może tworzyć kolejne struktury macierzowe. Tak jak i w planie
jednopoziomowym przedstawiciel może czerpać nieograniczone dochody wynikające
z działalności swojej grupy, jeśli uzyska minimalną określoną przez firmę wielkość
sprzedaży w swojej grupie83.
Innym z planów marketingowych, który może przyjąć przedsiębiorstwo MLM
jest pan zwany „szczebel do góry”. W tej wersji celem jest pozyskiwanie
przedstawicieli, którzy mają być odpowiedzialni za jakość rekrutowanego personelu
i wielkość sprzedaży. Dochód tychże przedstawicieli jest zależny od ilości
zwerbowanych do struktury osób oraz wielkości sprzedaży. Przywódcą grupy jest tu
osoba, która stworzyła grupę sprzedażową złożoną z jednego lub większej ilości
poziomów. Może on awansować na kolejne szczeble aż do momentu gdy osiągnie
najwyższy szczebel w danej organizacji MLM. Kiedy już to nastąpi jego przychody
przestają być zależne od wielkości obrotów stworzonego przez niego rynku, lecz mają
postać premii i nagród wypłacanych przez firmę84.
W planie typu dwójkowego dystrybutorzy mogą tworzyć tylko dwie linie
dystrybutorów. Każda kolejna osoba, która został pozyskana do struktury lokowana jest
na szczeblach poniżej. Atrakcyjność tego systemu polega na tym, że pozwala
dystrybutorom na otrzymywanie dochodów aktywnych już po pozyskaniu dwóch
pierwszych osób do sieci. By móc czerpać zyski aktywne konieczne jest tu
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utrzymywanie aktywnych dwóch dystrybutorów. Każdy z pozyskanych dystrybutorów
musi wygenerować odpowiedni ułamek łącznych obrotów ze sprzedaży całej grupy85.
Oprócz czterech opisanych powyżej planów marketingowych przedsiębiorstw
MLM rozróżnia się również typ planu hybrydowy. Jest on mieszanką wszystkich
pozostałych planów i może zawierać różne ich elementy, w dowolnej konfiguracji. Plan
hybrydowy stanowi indywidualną koncepcję, która tworzona jest przez poszczególne
przedsiębiorstwa MLM i stanowi wypadkową założeń i idei wyznawanych przez ich
przedstawicieli86.
Przedsiębiorstwa działające w oparciu o marketing sieciowy gwarantują
uczestnikom struktury udział w zyskach firmy, który jest proporcjonalny do
osiągniętych obrotów. Dodatkowo wypłacane są również prowizje związane z obrotami
wypracowanymi przez stworzoną strukturę. Tak więc dystrybutor, który działa
w ramach systemu MLM może osiągać pięć rodzajów wynagrodzenia, a mianowicie:
 wynagrodzenie wynikające z dystrybucji towarów – możliwość nabywania
towarów w niższych cenach,
 wynagrodzenie

wynikające

z

obrotu

własnego

w

danym

okresie

rozliczeniowym,
 wynagrodzenie wynikające z obrotu własnej struktury – dochód aktywny
 wynagrodzenie w postaci nagród otrzymywanych za osiągnięty poziom
obrotu własnej sieci w danym okresie rozliczeniowym,
 wynagrodzenie w postaci różnego rodzaju perków w zamian za pozycję
osiągniętą w strukturze, wysokość obrotów itd.87
Podsumowując, przedsiębiorstwo MLM stosuje specyficzne, innowacyjne
systemy sprzedażowe. Opiera się na wyjątkowej strukturze złożonej z osób
pozostających w kontaktach, tworzących wzajemne relacje i współzależności:
konsumentów, dystrybutorów, menadżerów, liderów. Przedsiębiorstwa działające na
zasadach marketingu sieciowego oferują atrakcyjne zarobki w systemie prowizyjnym,
zależne zarówno z wypracowanego obrotu jak i dodatkowo z obrotu wypracowanego
przez stworzoną strukturę.
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Marketing sieciowy, zwany też marketingiem wielopoziomym, networkingiem,
mutilevel marketingiem przez większość badaczy uważany jest za gałąź sprzedaży
bezpośredniej. Tak jak i sprzedaż bezpośrednia opiera się on na indywidualnym
kontakcie z klientem, jednakże dodatkowo polega na tworzeniu i rozbudowywaniu sieci
współpracowników. W przypadku MLMu oprócz wynagrodzenia od sprzedaży
towarów pozyskiwać można również wynagrodzenia i premie, których wysokość jest
zależna od poziomu obrotu budowanej struktury (zysk aktywny). Przedsiębiorstwa
działające w oparciu o marketing sieciowy stosują innowacyjne systemy sprzedażowe,
oferują dobre zaplecze szkoleniowe, elastyczne godziny pracy, jasną ścieżkę awansu
i atrakcyjny zysk bez dużego wkładu własnego.
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ROZDZIAŁ III
MARKETING SIECIOWY NA PODSTAWIE FIRMY X
3.1.

Charakterystyka firmy X
Firma X jest jedną z wiodących firm sprzedaży bezpośredniej w Europie pod

względem wielkości obrotu. Zajmuje się sprzedażą kosmetyków do ciała, perfum,
biżuterii i suplementów diety. Została ona założona w roku 1985 w Ahlen,
w Niemczech (Westfalia). Od tego czasu systematycznie się rozwija, a trzyosobowy
zarząd kieruje przedsiębiorstwem z niemieckiej siedziby. Firma stopniowo zaczęła
wchodzić na zagraniczne rynki, najpierw na austriacki i holenderski, następnie zaś
podejmując działania w innych krajach. Dziś firma X odnosi międzynarodowy sukces,
posiadając swoje oddziały w 28 krajach. Kolejne etapy rozwoju firmy X można ująć
następująco:
 1985-1989 r. – pierwsze lata działalności firmy X, na asortyment składa się
wówczas kilka linii zapachów i kosmetyków do ciała, asortyment jednak z
roku na rok się poszerza;
 1990-1994 r. – po pięciu latach działalności firma po raz pierwszy osiąga
roczne obroty powyżej 1 miliona marek, powstają oddziały w Austrii i
Holandii, firma wprowadza też nowe zapach, które do dziś cieszą się
zainteresowaniem;
 1995-1999 r. – z okazji jubileuszu 10-lecia firma X wprowadziła swój
unikalny autokoncept, który przewidywał dla 200 Partnerów prezenty w
postaci nowych samochodów; tworzą się też oddziały w Szwajcarii, Danii,
Norwegii, Finlandii, Portugalii oraz Francji;
 2000-2004 r. – firma X wchodzi na rynki Europy Wschodniej i otwiera
swoje oddziały w Rumunii i na Ukrainie, rozszerza się też asortyment, firma
X uruchamia nowy segment produktów, tj. suplementy diety, firma do
współpracy zaprasza gwiazdy, które zaczynają promować linie produktów;
 2005 r. – uroczyste otwarcie oddziału w Melbourne, wprowadzenie oprócz
katalogu rocznego katalogów comiesięcznych, w których zamieszczane są
nowe produkty i atrakcyjne oferty, które stają się hitami, jubileusz 20-lecia
działalności firmy w Hanowerze;

44

 2006

r.

–

firma

X

przekształca

swoją

nazwę,

trwa

ekspansja

międzynarodowa, otwierają się oddziały w Hiszpanii, we Włoszech, w
Nowej Zelandii;
 2007 r. – wtedy to firma wprowadza największe bestsellery produktowe,
które do dziś cieszą się zainteresowaniem klientów, zorganizowany też
został wieki konkurs sprzedaży, w którym łączna pula nagród dla biorących
w nim udział Partnerów wynosiła ponad milion euro;
 2008 - 2009 r. – firma X wywołuje duże zainteresowanie mediów,
autokoncept firmy poszerzany jest o nowe marki samochodów dla
Partnerów;
 2010 r. – jubileusz 25-lecia z udziałem wielkiej hollywoodzkiej gwiazdy,
która

promuje

swoją

markę

zapachową,

wprowadzenie

nowego

zoptymalizowanego systemu wynagrodzeń, który zwiększa możliwości
zarobkowe Partnerów; poszerzenie autokonceptu o luksusową markę
samochodów;
 2011 r. – firma X wchodzi na rynek rosyjski, otwierając tym samym 32
oddział zagraniczny, a już pod koniec roku Rosja plasuje się w pierwszej
piątce najlepszych rynków, wprowadzenie nowych kolekcji biżuterii;
 2012 r. – otwarcie nowej filii w Astanie, w Kazachstanie, obrót Rosji
wzrasta z miesiąca na miesiąc o 20%, otrzymanie nagrody w kategorii
marketingu za jedną z kampanii reklamowych z udziałem hollywoodzkiej
gwiazdy
 2013 r. – ekspansja na wschód i szybki wzrost obrotów na rynkach
wschodnich, wprowadzenie do oferty napojów antystresowych;
 2014 r. – rośnie liczba fanów firmy X i jej produktów, do współpracy z firmą
dołączają się kolejne gwiazdy, tj. aktorzy, top modelki, wyemitowany
zostaje pierwszy spot reklamowy w telewizji niemieckiej, firma X obchodzi
10 jubileusz w Turcji, Polsce i we Francji;
 2015 r. – firma X świętuje 30-lecie działalności i otrzymuje nagrodęwyróżnienie dla najlepszej europejskiej firmy marketingu bezpośredniego
2015 (Company of the year 2015) przyznawaną przez Europejskie
Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniejm Seldia
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 2016 r. – publikacja ankiety na temat urody, otwarte zostają nowe biura
w budynku należącym do dawnej kopalni Westfalen, wzrost liczby
nowozarejestrowanych partnerów, Turcja odnotowuje największy wzrost
obrotów;
 2017 r. – budowa nowej hali produkcyjnej, będąca wspólną inwestycją firmy
X i jednej z Fundacji
Sukces firmy X opiera się na jasnej wizji, pięciu wyjątkowych filarach sukcesu
oraz na sposobie myślenia opartym na wartościach. Wizją prezentowanej firmy jest
zdobycie pozycji wiodącego przedsiębiorstwa marketingu sieciowego na świecie. Dla
firmy X bycie przedsiębiorstwem wiodącym oznacza jednak coś więcej aniżeli bycie
najlepszym i największym, lecz wyznaczanie innym trendów i wzorców postępowania.
Swoją wizję opiera ona na jasno określonych wartościach, którymi Partnerzy powinni
kierować się na co dzień oraz na pięciu stabilnych filarach sukcesu (rys 1.)

Rysunek 5. Wizja firmy X oparta na wartościach i pięciu filarach sukcesu
Źródło: strona internetowa firmy X
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Firma X, jak już wspomniano, opiera swój sukces na pięciu filarach, których
współistnienie i unikalne połączenie zapewnia współpracującym Partnerom idealne
narzędzia do pracy i gwarantuje im oraz firmie osiąganie sukcesów na drodze do
kariery. Pięć głównych filarów sukcesu firmy X to:
 Najwyższa jakość: niemieckie wzorcowe standardy jakości - firma
współpracuje wyłącznie z doświadczonymi dostawcami surowców, swój
cały asortyment poddaje wewnętrznym i zewnętrznym kontrolom jakości,
produkty firmy posiadają cenione znaki jakości renomowanych instytutów,
równie ważne dla firmy jak jakość są też innowacje produktowe;
 Gwiazdy w firmie X: współpraca ze sławnymi osobistościami –
międzynarodowe gwiazdy chętnie współpracują z firmą X, gdyż ta oferuje
im współpracę opartą na zaufaniu oraz czynnym zaangażowaniu gwiazdy
w opracowywaniu desygnowanych swoim nazwiskiem produktów.
 Autokoncept: lider w branży – firma X wynagradza i motywuje swoich
współpracowników

pozwalając

im

jeździć

cenionymi

markami

samochodów.
 Plan marketingowy: sprawiedliwy, transparentny i sprawdzony – system
wynagrodzeń opracowany 25 lat temu sprawdza się do dziś, a jego forma
jest jedną z najbardziej innowacyjnych i skutecznych na rynku, oprócz
bonusu Partnerzy otrzymują marżę handlową, wynoszącą przeciętnie 40%
oraz atrakcyjne świadczenia dodatkowe, tj. zaproszenia do udziału w
eventach i podróżach, autokoncept; sukces w firmie X zależy od osobistych
celów i zaangażowania poszczególnych partnerów.
 Szkolenia i obsługa: stworzone specjalnie dla Partnerów – dla firmy X
szkolenia Partnerów mają bardzo duże znaczenie; stworzona przez firmę
Akademia indywidualnie i profesjonalnie towarzyszy Partnerom na
kolejnych szczeblach ich kariery, jakość obsługi Partnera w firmie X jest
ukierunkowana na spełnianie najwyższych wymagań: od przyjęcia
zamówienia, poprzez wzajemną komunikację i aspekty bezpieczeństwa aż
po dostawę i jakość, oczekiwania Partnerów są dla firmy największym
priorytetem.
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Celem firmy X jest stworzenie ludziom szansy na poprawę jakości życia,
w oparciu o innowacyjne produkty wysokiej jakości, atrakcyjny model biznesowy dla
Partnerów, różnorodne perspektywy rozwoju zawodowego dla współpracowników,
a także doskonałą jakość i kompetencję we wszystkich aspektach działalności. W firmie
X to człowiek stoi w centrum uwagi. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa oparta na
wartościach, odpowiedzialna i ukierunkowana na człowieka tworzy podstawę trwałego
i międzynarodowego sukcesu firmy w branży MLM. Firma X uwzględnia równowagę
pomiędzy tradycję a innowacją, a także pomiędzy stabilnością a elastycznością. Ważne
jest dla niej z jednej strony wspieranie nowych rozwiązań produktowych,
innowacyjnych procesów, mechanizmów i instrumentów, z drugiej zaś dbałość
o odpowiednie i oparte na wartościach myślenie oraz postępowanie. Podstawą
działalności firmy X zaś są takie wartości jak:
 Odpowiedzialność – firma X postępuje właściwie, odpowiedzialnie w
stosunku do środowiska, szanując lokalne społeczności, wspierając lokalne
projekty charytatywne; jej produkty posiadają certyfikaty, spełniają
najwyższe standardy;
 Zaufanie – firma X odznacza się całkowitą bezgraniczną niezawodnością
w stosunku do dostawców, kooperantów, współpracowników i Partnerów,
jest sprawiedliwa, transparentna i szczera, prowadzi działania wspólnie, dla
dobra innych, a nie ich kosztem, obdarza zaufaniem każdego kto wykazuje
się zaangażowaniem i wolą, niezależnie od wykształcenia i wcześniejszego
doświadczenia zawodowego;
 Pasja – firma X odnosi się entuzjastycznie do ludzi, produktów i tworzenia
biznesu, najważniejszy jest tutaj człowiek, a wszystkie działania oscylują
wokół sukcesu Partnerów, jej celem jest wspieranie ludzi w osiąganiu
sukcesu.
Firma X posiada swój własny kodeks etyczny, który reguluje zachowania
i relacje Partnerów w stosunku do klientów, do innych przedsiębiorstw MLM i innych
Partnerów, a także ustanawia normę dla uczciwych wzajemnych kontaktów. Nosi on
nazwę „Zasady postępowania firmy X” i jest wiążący dla wszystkich Partnerów
współpracujących z firmą X. W kodeksie tym w sposób wyraźny został zaprezentowany
przyjęty przez firmę X system wartości. W założeniu ma on służyć ochronie oraz
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osiąganiu zadowolenia zarówno klientów, jak i Partnerów współpracujących z firmą.
Główne założenia kodeksu we wszystkich zakresach są następujące:
a) w zakresie postępowania z klientem:
 oferowanie możliwie jak najlepszej obsługi,
 stosowanie jednoznacznych i uczciwych metod sprzedaży,
 konieczność ujawniania klientom dokładnych informacji produktowych,
 poszanowanie prywatnej sfery klienta, ochrona jego danych,
 realizowanie zamówień w jak najkrótszym czasie,
b) w zakresie postępowania przy pozyskiwaniu nowych Partnerów:
 prezentowanie możliwości zarobkowych i możliwości zrobienia kariery
nowym współpracownikom zgodnie z prawdą,
 zakaz udzielania gwarancji otrzymania określonego dochodu,
c) w zakresie postępowania wobec innych Partnerów firmy X:
 istnienie

zdrowej,

uczciwej

konkurencji

pomiędzy

poszczególnymi

strukturami firmy X,
 zakaz

werbowania

Partnerów

z

innych

struktur

tego

samego

przedsiębiorstwa,
 zakaz wygłaszania nieprzychylnych wypowiedzi na temat innych Partnerów
firmy X,
 zakaz nakłaniania innych Partnerów do zerwania umowy.
d) w zakresie postępowania Partnerów firmy X wobec innych przedsiębiorstw
MLM:
 traktowanie innych przedsiębiorstw z szacunkiem,
 zakaz nieuczciwego, strategicznego podkupowania Partnerów innych
przedsiębiorstw MLM,
 zakaz wygłaszania nieprzychylnych wypowiedzi o innych przedsiębiorstwa
MLM,
 zakaz namawiania Partnerów innych przedsiębiorstw MLM do zerwania
umowy.
e) w zakresie postępowania Partnerów firmy X wobec całego przedsiębiorstwa:
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 lojalność wobec własnego przedsiębiorstwa
 prawość i uczciwość w dobieraniu metod pracy przez Partnerów, zakaz
manipulacji i stosowania takich praktyk jak: sprzedaż poniżej ceny zakupu
czy systematyczne kupowanie dużej ilości towarów i nieuzasadniony ich
zwrot,
 zapobieganie poniesieniu szkody przez przedsiębiorstwo,
f) w zakresie publicznego wizerunku Partnerów firmy X:
 Partnerzy

nie

powinni

budzić

wrażenia,

że

są

pracownikami

przedsiębiorstwa związanymi poleceniami czy listą zleceniobiorców,
 zakaz kontaktu z mediami bez uzyskania zgody przedsiębiorstwa,
 konieczność takiego kształtowania wypowiedzi Partnerów w mediach
społecznościowych by były one zgodne z zobowiązaniem o uczciwości
i lojalności.
Firma X oferuje wiele korzyści zarówno klientom, jak i Partnerom, którzy chcą
podjąć współpracę. Klienci mają dostęp do wysokiej jakości produktów w atrakcyjnych
cenach, niezależność od godzin otwarcia sklepów, możliwość wygodnych zakupów
z domu oraz wysokie standardy obsługi klienta. Osobom chcącym podjąć współpracę
firma X oferuje natomiast możliwość łatwego rozpoczęcia pracy dodatkowej,
długotrwałe źródło dochodów, elastyczne godziny pracy, możliwość rozpoczęcia
współpracy z niewielki kapitałem początkowym, kompleksowy system szkoleń.
Partnerzy firmy X są bezpośrednio wspierani poprzez:
 systematyczną edukację i zaawansowany program szkoleń,
 indywidualny serwis,
 ukierunkowaną promocję,
 atrakcyjny system motywacyjny.
Firma X oferują unikalny system bonusowy, który w sposób transparentny
i sprawiedliwy reguluje system wynagrodzeń. Ten system przewiduje dla każdego
nieograniczone możliwości zarobkowe, które są niezależne od wieku, płci,
wykształcenia, osobistych doświadczeń czy możliwości finansowych. Partnerzy
sprzedając wysokiej jakości produkty zarabiają na atrakcyjnej marży, a dodatkowo
otrzymują bonus od wygenerowanego obrotu, którego wysokość zależy od ilości
sprzedanych produktów. Istotne jest, że wysokość wynagrodzenia w firmie X zależy od
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zaangażowania Partnerów. Dodatkowo firma oferuje inne motywacje, takie jak
Autokoncept, zaproszenia na podróże, eventy, ekskluzywne kolacje, możliwość
zamieszczania publikacji w międzynarodowym magazynie. Dodatkowo partnerzy firmy
X mają dostęp do rozbudowanego profesjonalnego systemu szkoleń. Stworzona przez
firmę Akademia oferuje skutecznie opracowany program szkoleniowy, udział
najlepszych wykładowców i wszechstronną wiedzę, która stanowi podstawę sukcesu
w branży MLM. Koncept Akademii firmy X podzielony jest na dwa segmenty,
a mianowicie:
 szkolenia produktowe – prezentowane są na nich obszerne informacje na
temat aplikacji i korzyści, jakie dają produkty firmy X,
 seminaria biznesowe – prezentowane są na nich informacje o modelu
biznesowym firmy X i dostarczane są know-how niezbędne do prowadzenia
i zarządzania strukturami sprzedaży.
Firma X oferuje szeroką gamę produktów, które są w optymalny sposób
dostosowane do branży marketingu sieciowego. Są to artykuły codziennego użytku, do
których zalicza się:
 suplementy diety – żele do picia, kapsułki witaminowe, herbaty, witaminowe
napoje mleczne i inne,
 produkty o pielęgnacji – wysokojakościowe produkty do makijażu,
profesjonalne kosmetyki do włosów, certyfikowane produkty Aloe Vera,
sprawdzone rozwiązania do pielęgnacji przeciwstarzeniowej, produkty do
pielęgnacji skóry oparte na mikrocząsteczkach srebra i wiele innych,
 zapachy – gotowe kompozycje zapachowe, kreacje zapachowe,
 biżuteria.
Produkty firmy X w dużej mierze produkowane są w Niemczech, we własnym
zakładzie w Ahlen. Jednakże zarówno własne, jak i zewnętrzne zakłady produkcyjne
firmy X poddawane są szczegółowej kontroli i certyfikacji przez SGS INSTITUT
FRESENIUS. Część kosmetyków wytwarzana jest we Włoszech, co świadczy o ich
wysokiej jakości. Włochy bowiem są symbolem najlepszych receptur, największej
kompetencji w dziedzinie mody i doboru kolorów oraz cieszą się długoletnim
doświadczeniem w tej branży. Firma X dba o najlepsze standardy produkcyjne.
Wysokie wymogi jakościowe wdraża na wszystkich etapach: od opracowywania
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nowych produktów, poprzez różnorodne testy, aż po obsługę Partnerów i doradztwo
produktowe.

Przedsiębiorstwo

to

przywiązuje

dużą

wagę

do

naturalnych

i wysokojakościowych surowców, uwzględniając przy ich doborze najnowsze wyniki
badań z różnych dziedzin nauki i rozwoju. W związku z tym współpracuje tylko
z doświadczonymi dostawcami surowców, kontrolując ich działalność i dbając
o odpowiednią współpracę. Pozyskiwanie wysokojakościowych produktów, a następnie
łagodne ich przewarzanie gwarantują firmie X utrzymanie najwyższych standardów
jakości.
Podsumowując, omawiana firma X z powodzeniem działa na rynku od
trzydziestu lat i nieprzerwanie rozwija swoją działalność, prowadząc ekspansję na
kolejne rynki i pozyskując wciąż nowych współpracowników i klientów. Prowadzi
sprzedaż kosmetyków, zapachów, suplementów diety, biżuterii. Swój sukces
zawdzięcza jasno sprecyzowanej wizji opartej o wartości takiej jak zaufanie,
odpowiedzialność i pasja oraz pięć podstawowych filarów działalności. Partnerzy
współpracujący z firmą X zobowiązani są do przestrzegania ustalonych zasad
etycznych, w stosunku do klientów, innych partnerów, swojego przedsiębiorstwa
i konkurencji. Firma X oferuje swoim klientom produkty wysokiej jakości,
profesjonalną obsługę i elastyczne formy sprzedaży, współpracownikom zaś korzystny
system

wynagrodzeń

i

innych

motywacji,

profesjonalny

system

szkoleń

i wieloaspektowe wsparcie.

Założenia badawcze i charakterystyka próby

3.2.

Celem badań własnych, przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy, było
zidentyfikowanie czynników motywujących do pracy w marketingu sieciowym, zalet
i trudności, na które napotykają partnerzy MLM oraz kluczowych procesów
zachodzących w strukturach marketingu sieciowego. Autor zmierzał do poznania,
a następnie zaprezentowania opinii osób pracujących wewnątrz struktur, dotyczących
różnych kwestii wynikających z postawionych problemów badawczych.
Problemy badawcze zostały sformułowane przez autora w postaci czterech
pytań, a mianowicie:
 Czy plan marketingowy jest znaczącym czynnikiem wpływającym na wybór
firmy z sektora MLM?

52

 Jak bardzo istotna dla partnera jest jakość sprzedawanego przez niego
produktu?
 Co stanowi główną zaletę pracy w ramach struktur MLM?
 Co stanowi największą motywację do pracy w strukturach MLM?
Autor na początku badania sformułował również cztery hipotezy badawcze,
które w toku badań zamierzał poddać weryfikacji. Hipotezy badawcze skonstruowane
zostały następująco:
 Partner wybierając firmę, z którą chce podjąć współpracę bierze pod uwagę
kształt przyjętego przez nią planu marketingowego.
 Jakość sprzedawanych produktów jest najistotniejszym czynnikiem dla
partnerów MLM
 Główną zaletą pracy w firmie X są wysokie zarobki.
 Największą motywację do pracy w strukturach sieciowych stanowią godziwe
wynagrodzenie oraz prestiż i uznanie społeczne.
Autor sposób dostępnych metod badawczych wybrał metodę ankietową, która
pozwala na zebranie materiału zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.
Wykorzystał technikę ankiety anonimowej, internetowej. W celu przeprowadzenia
badania użył narzędzia badawczego, jakim jest kwestionariusz ankiety. Skonstruował
go z szesnastu pytań zamkniętych i częściowo otwartych. Niektóre pytania były
jednokrotnego wyboru, inne zaś przewidywały zaznaczenie kilku możliwych
odpowiedzi – pytania wielokrotnego wyboru. Wszystkie pytania miały dostępną
kafeterię odpowiedzi, spośród których ankietowani mieli wybrać według nich właściwą.
Jednakże w części pytań przewidziana została możliwość dopisania swojej własnej
odpowiedzi, w przypadku gdy dostępna kafeteria była niewystarczająca. Na końcu
ankiety została dodana metryczka, zawierająca pytania, które pozwoliły na
scharakteryzowanie próby badawczej. Były to pytania o cechy demograficzne, takie jak
wiek, płeć, wykształcenie, a także o takie dane jak doświadczenie w pracy w MLM czy
zajmowaną pozycję w strukturze. Wykorzystany do badania kwestionariusz ankiety
został zamieszczony w aneksie (zał. 1).
Autor wyznaczył podmiotowy, przedmiotowy, przestrzenny oraz czasowy
zakres zadań. Jeśli chodzi o podmiot badania, to stanowi go grupa badawcza złożona z
partnerów pracujących w strukturach marketingu sieciowego firmy X. Przedmiotem
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badania były opinie na temat marketingu sieciowego. Wyznaczając przestrzenny zakres
badań należy wskazać, że zostały one przeprowadzone na terenie województwa
śląskiego. Jeśli natomiast chodzi o zakres przestrzenny to badania zostały
przeprowadzone w styczniu 2018 roku za pośrednictwem strony internetowej Google.
Bardzo ważnym elementem w badaniach jest dobór próby badawczej. Może on
zostać przeprowadzony w sposób losowy bądź celowy. Autor uznał, że przy doborze
próby zastosuje dobór celowy, arbitralny, kierując się swoją wiedzą o badanej
populacji. Do badania zostali zaproszeni partnerzy firmy X, funkcjonującej w branży
MLM. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 30 osób. Badacz dobierał do
badania osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu w marketingu sieciowym, które od lat
funkcjonują w branży i znają jej zalety i wady. Chciał, aby w badaniu wzięły udział
zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Cechy dobranej przez badacza próby zostały one
scharakteryzowane poniżej w formie wykresów.
Wśród ankietowanych znaczną większość stanowiły kobiety, bo aż 70%.
Mężczyźni natomiast stanowili tutaj 30% ogółu zaproszonych do badania partnerów
MLM. Udział procentowy przedstawicieli poszczególnych płci w badaniu prezentuje
wykres numer 1.
Wykres 1. Płeć respondentów biorących udział w badaniu (w %)

30

kobiety
70

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych
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mężczyźni

W badaniu wzięły udział osoby w różnym wieku. 40% badanych stanowili
respondenci w wieku od 31 do 50 lat, 30 % zaś w wieku od 18 do 30 lat, a kolejne 30%
Ci powyżej lat 50. Dane te zostały zaprezentowane na wykresie numer 2.
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Wykres 2. Wiek respondentów biorących udział w badaniu (w %)

30

30

18-30 lat
31-50 lat
powyżej 50 lat
40

Źródło: pracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Kolejną cechą, o którą zostali zapytani ankietowani, a która miała pozwolić na
scharakteryzowanie próby badawczej było wykształcenie. Respondenci zostali
poproszeni

o

wskazanie

na

jakim

etapie

zakończyli

swoją

edukację.

Po

przeanalizowaniu wyników ankiet można więc określić, że w skład próby badawczej
wchodziło aż 60% osób posiadających wykształcenie wyższe. 36,7% natomiast
stanowiły osoby z wykształceniem średnim. Tylko 3,3% to osoby, które ukończyły
jedynie szkołę zawodową. Żadna z osób zaproszonych do badania nie wybrała opcji:
szkoła zawodowa. Poziom wykształcenia zaproszonych do badań partnerów marketingu
sieciowego został zaprezentowany na zamieszczonym wykresie numer 3.
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Wykres 3. Poziom wykształcenia respondentów (w %)

3,3
30,7
zawodowe
60

średnie
wyższe

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Charakteryzując próbę badawczą należy również wskazać, że tworzą ją osoby
o różnym doświadczeniu w branży MLM. Największą część stanowią tu osoby
z doświadczeniem powyżej roku czasu, jednak nie dłuższym niż 5 lat (60%). Również
spora grupa respondentów ma doświadczenie powyżej 5 lat (37,6%). Tylko 8,2 % osób
biorących udział w badaniu swoje doświadczenie w branży MLM zaklasyfikowało jako
krótsze niż jeden rok. Doświadczenie respondentów prezentuje wykres numer 4.
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Wykres 4. Doświadczenie respondentów w branży MLM (w %)

8,2
36,7
poniżej roku
1-5 lat
powyżej 5 lat

60

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Należy również podkreślić, że respondenci, którzy zostali zaproszeni do badania
zajmują różne pozycje w strukturach MLM. Największą część z nich, bo ponad połowę
stanowiły osoby zajmujące pozycję średnią-menadżerską. Trochę mniej bo 40%
stanowiły osoby z pozycją wyższą, a jeszcze mniej bo 6,7% osoby z pozycją średnią.
Dane te zostały zaprezentowane na wykresie numer 5.
Wykres 5. Pozycja zajmowana przez respondentów w strukturze MLM (w %)

6,7

średnią (lider grupy, lider
zespołu)

40

53,3

średnią-wyższą (młodszy
menadżer, menadżer, starszy
menadżer, dyrektor)
wyższą (menadżer oraz
dyrektor wyższego szczebla)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych
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3.3.

Marketing sieciowy w opinii partnerów firmy X
Po przeprowadzeniu badania wśród partnerów marketingu sieciowego ich

odpowiedzi zostały zebrane i zestawione. Następnie zaś zaprezentowano je w formie
wykresów kołowych i słupkowych, w zależności od tego czy pytanie było
jednokrotnego czy też wielokrotnego wyboru. Wskazania respondentów zostały też
krótko omówione, co w rezultacie miało ułatwić wyciągnięcie trafnych wniosków
i pomóc w weryfikacji założeń badawczych Pierwsza grupa pytań dotyczyła
zainteresowania marketingiem sieciowym jako formą pracy i czynników, jakie mają
wpływ na wybór firmy z którą się podejmuje współpracę. Kolejna grupa pytań zaś
dotyczyła zalet pracy w sektorze MLM, jego istoty, czynników determinujących sukces
w tej branży. Na zakończenie zaś respondenci zostali zapytani o opinie społeczeństwa
na temat marketingu sieciowego i o poziom wiedzy ludzi w tym obszarze.
Na wstępie respondenci zostali zapytani o zainteresowanie marketingiem
sieciowym jako formą zatrudnienia. Mieli oni wskazać czy według ich obserwacji na
przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować zwiększenie liczby osób chętnych do
pracy w strukturach sieciowych czy też nie. Odpowiedzi ankietowanych osób zostały
zaprezentowane na wykresie numer 6.
Wykres 6. Czy ilość osób zainteresowanych pracą w strukturach sieciowych rośnie (w %)?

6,7

tak
nie
93,3
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Zaproszeni do badania partnerzy marketingu sieciowego niemalże zgodnie
przyznali, że z roku na rok rośnie liczba osób zainteresowanych pracą w strukturach
MLM. 93,35 % osób stwierdziło, że w ostatnich latach można zaobserwować, że
rosnącą popularność tej formy zatrudnienia, a tylko 6,7%, że nie dostrzega takiej
tendencji.
Kolejne pytanie miało na celu określenie czy dla partnerów ma znaczenie,
z którą z firm sektora MLM współpracują czy też jest to mało istotne przy dokonywaniu
wyboru. Ankietowani mieli więc za zadanie wskazać czy jest to czynnik kluczowy czy
też nie. Mając trzy podpowiedzi do wyboru, respondenci odpowiadali w sposób
następujący, co zostało zamieszczone na wykresie numer 7.
Wykres 7. Czy ma znaczenie z jaką firmą partner podejmuje współpracę (w %)?
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tak
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Odczytując dane na powyższym wykresie można zauważyć, że 80%
respondentów zadeklarowało, że fakt z jaką firmą podejmują współpracę jest kluczowy,
zaś 20% - że jest on niekoniecznie ważny. Nikt jednak nie stwierdził, że to z jaką firmą
się współpracuje nie ma żadnego znaczenia, co jest spowodowane tym, że każda z firm
funkcjonujących w sektorze MLM ma podobny model dystrybucji i budowania struktur.
Kolejne pytania ankiety dotyczyły przesłanek, którymi w opinii partnerów
marketingu sieciowego kierują się osoby zainteresowane pracą w strukturach
sieciowych. Pierwsze z nich miało na celu ustalenie w jakim stopniu ważny jest plan
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marketingowy danej firmy. Respondenci zostali więc zapytani czy jest to czynnik
kluczowy przy wyborze firmy z sektora MLM czy też nie. Ich odpowiedzi zostały
zestawione na wykresie numer 8.
Wykres 8. Czy plan marketingowy jest kluczowym czynnikiem przy wyborze firmy MLM do
współpracy (w %)?
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Jak wskazuje powyższy wykres numer 8, niemalże wszyscy ankietowani
uważają, że plan marketingowy firmy działającej w branży MLM jest czynnikiem
kluczowym i osoby chcące podjąć współpracę kierującą się jego kształtem
i założeniami przy wyborze. Tak spoglądający na tę kwestię respondenci tworzą grupę
stanowiącą 90% ogółu ankietowanych. Tylko 7% respondentów twierdzi natomiast, że
plan marketingowy firmy niekoniecznie jest istotny w procesie podejmowania decyzji o
współpracy, 3% zaś w ogóle uważa go za nieistotny, nie mający żadnego wpływu przy
podejmowaniu współpracy.
Następnie zapytano respondentów o kolejny z czynników, który może wpływać
na wybór firmy i kształt współpracy. Mieli oni więc za zadanie wskazać czy w ich
mniemaniu fakt obecności centrali danej firmy MLM na terenie Polski jest istotny czy
też nie. Mogli wybrać jedną z trzech możliwych podpowiedzi. Odpowiedzi na to
pytanie uzyskane od biorących udział w badaniu partnerów zostały zestawione
i zaprezentowane na wykresie numer 4.
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Wykres 9. Czy obecność centrali firmy na terenie Polski jest istotna przy współpracy z firmą
MLM (w %)?
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Największa część ankietowanych, bo aż 63,3% stwierdziła, że fakt obecności
centrali firmy na terenie kraju jest bardzo istotny przy współpracy z firmą MLM. 30%
ankietowanych określiła go natomiast jako „istotny”, a 3,7% jako „niezbyt istotny”.
Byli również partnerzy, którzy wskazali, że dla nich nieistotne jest czy firma, z którą się
współpracuje ma czy nie ma swojej centrali w Polsce. Stanowili oni jednak tylko 3%
ogółu wszystkich zapytanych osób.
Następnie respondenci zostali poproszeni o określenie w jakim stopniu fakt
obecności zaplecza technicznego na terenie Polski jest istotny przy współpracy z daną
firmą sektora MLM. Ich odpowiedzi zostały zestawione na poniższym wykresie numer
10.
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Wykres 10. Czy obecność zaplecza technicznego na terenie Polski jest istotna przy współpracy
z firmą MLM (w%)?
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Jak można odczytać z powyższego wykresu numer 10 możliwość łatwego
dostępu do zaplecza technicznego na terenie Polski ma duże znaczenie w przebiegu
współpracy z firmami sektora MLM. Ponad połowa ankietowanych, bo aż 60%
stwierdziła nawet, że jest to czynnik bardzo istotny, który wpływa na dobrą relację
i owocną współpracę z firmą. 36,7 % partnerów biorących udział w badaniu określiło
ten wpływ jako istotny, a 3,3% jako niezbyt istotny. Nikt nie wskazał jednak, że jest to
całkowicie bez znaczenia i nie ma żadnej wartości w przebiegu współpracy.
W następnej kolejności ankietowani zapytani zostali zapytani o to czy ich
zdaniem wpływ na ilość osób zaangażowanych we współpracę z daną firmą ma cena
oferowanego przez nią produktu bądź usługi. Na pytanie to mogli odpowiedzieć
twierdząco lub przecząco. Ich odpowiedzi zostały zamieszczone na wykresie numer 11,
zaprezentowanym poniżej.
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Wykres 11. Czy cena proponowanego produktu/usługi ma wpływ na ilość osób angażujących
się we współpracę z daną firmą sektora MLM (w %)?
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Jak wskazują dane zamieszczone na powyższym wykresie numer 11 większość
poproszonych

o

opinię

partnerów

marketingu

sieciowego

uważa,

że

cena

produktów/usługi jest ważnym czynnikiem, który ma wpływ na ilość osób
angażujących się we współpracę z daną firmą. Zgodnie ze zdaniem 73,3%
ankietowanych poziom cen oferowanych produktów/usług wpływa na wybór firmy,
z którą chce się podjąć współpracę. 26,7% ankietowanych twierdzi natomiast, że nie ma
to żadnego znaczenia w jakich cenach dana firma sprzedaje produkty czy usługą i tą
przesłanką osoby chętne do podjęcia współpracy się nie kierują.
Kolejne z pytań również dotyczyło cen produktów i usług oferowanych przez
przedsiębiorstwa z branży MLM. Tym razem zaproszeni do badania respondenci mieli
za zadanie wskazać jak duży wpływ mają one na wolumen sprzedaży. Odpowiedzi
udzielone przez ankietowanych zostały ujęte na wykresie numer 12.
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Wykres 12. Jak duży wpływ ma cena oferowanego produktu/usługi na wolumen sprzedaży
(w %)?
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Analizując zamieszczone powyżej dane można zauważyć, że największa liczba
ankietowanych, bo aż 46,7% ogółu określa wpływ ceny produktu/usługi na wolumen
sprzedaży jako „duży”. 26,7 % respondentów twierdzi natomiast, że wpływ ten jest
„bardzo duży”, a kolejne 26,7% że jest on „umiarkowany”. Nikt z zapytanych nie
wskazał jednak, że cena ma niewielki wpływ na wolumen sprzedaży.
Następnie zaproszeni do udziału w badaniu respondenci zostali zapytani o ocenę
wagi jakości sprzedawanych produktów. Postawiono im pytanie, które brzmiało: ”Jak
bardzo istotnym czynnikiem jest dla Pana/Pani jakość sprzedawanego produktu,
w ramach sprzedaży w strukturach MLM?”. Ankietowani mieli więc wskazać czy
zwracają uwagę na to jakiej jakości produkt oferują klientom - czy ma ona dla nich
znaczenie duże, niezbyt istotne czy też jest bez znaczenia. Ich odpowiedzi zostały
zamieszczone na wykresie numer 13.
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Wykres 13. W jakim stopniu jakość sprzedawanego produktu/usługi jest istotnym czynnikiem
dla partnerów sprzedaży w strukturach sieciowych (w %)?

16,7
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Jak wskazuje powyższy wykres numer 13 jakość produktów/usług odgrywa
w firmach MLM duże znaczenie i w opinii partnerów współpracujących z tego typu
firmami jest jednym z czynników decydujących przy decyzji o podjęciu takiej
współpracy.

Większość

ankietowanych,

bo

aż

83,3%

wskazała,

że

jakość

produktów/usług jest bardzo istotna z perspektywy osób prowadzących sprzedaż
w ramach struktur MLM. Tylko 16,7% osób określiło ją jako czynnik „istotny”.
Natomiast żaden z ankietowanych uczestniczących w badaniu nie uważa jakoby jakość
oferowanych przez nich produktów była dla nich niezbyt istotna albo całkowicie
nieistotna. Świadczy to o tym, że partnerzy budują swój sukces w oparciu o dobrą ceną
i jakość oferowanych produktów. Wybierając firmę, z którą podejmują współpracę
kierują się więc wieloma względami.
Kiedy już ankietowani określili czym w ich opinii partnerzy kierują się przy
wyborze firmy, z którą podejmą współpracę zostali poproszeni o wskazanie zalet pracy
w strukturach sieciowych. Spośród katalogu sześciu dostępnych podpowiedzi musieli
wybrać dwa ich zdaniem główne walory współpracy z firmą z branży MLM. Mieli
również możliwość dodania swoich możliwości, jeśli uważali, że dostępna kafeteria
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była niewystarczająca. Odpowiedzi respondentów zostały zamieszczone na wykresie
numer 14.
Wykres 14. Główne zalety pracy w firmie funkcjonującej w branży MLM (w %)
możliwość samodzielnego organizowania czasu
pracy

66,7

wysokie zarobki

56,7

możliwość uzyskiwania biernych dochodów

30

możliwość szybkiego rozwoju dzięki jasnej
ścieżce kariery

30

możliwość współpracy, kontaktu z ludźmi

16,7

szeroki wachlarz szkoleń

3,3

mozliwość osiągnięcia niezależności czasowej i
finansowej

3,3

sukcesja i niezależność finansowa

3,3
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Jak wskazują dane zamieszczone na powyższym wykresie numer 14 największą
zaletą pracy w MLM, w opinii partnerów, jest możliwość samodzielnego organizowania
swojego czasu pracy. Tak wskazało aż 66,7% ankietowanych osób. Trochę mniej do
56,7% natomiast uważa wysokie zarobki za ważny walor pracy w marketingu
sieciowym. 30% respondentów wskazało, że dużą zaletą jest dla nich możliwość
uzyskiwania biernych dochodów, 30% też docenia możliwość szybkiego rozwoju,
dzięki jasnej ścieżce kariery. Tylko 16,7% biorących udział w badaniu partnerów Multi
Level Marketingu w swojej pracy ceni sobie możliwość współpracy z ludźmi, a 3,3% szeroki wachlarz szkoleń oferowanych przez firmy działające na zasadach marketingu
sieciowego. Jedna z osób wskazała, że dla niej istotna jest możliwość osiągnięcia
niezależności czasowej i finansowej, inna zaś że „sukcesja i niezależność finansowa”.
Następnie ankietowanym zaprezentowano kilka sformułowań, opisujących
marketing sieciowy. Spośród pięciu dostępnych możliwości mogli wybrać jedną, która
według nich najlepiej określa MLM. W tym pytaniu również uwzględniona została

67

możliwość stworzenia swojego określenia, które nie zostało ujęte w dostępnej kafeterii.
Odpowiedzi na to pytanie ujęte zostały na poniższym wykresie o numerze 15.
Wykres 15. Sformułowania najlepiej określające MLM (w %)

MLM jako biznes bez granic
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MLM jako droga do sukcesu
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MLM jako forma własnego biznesu
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Na wykresie numer 15 można zauważyć, że najwięcej osób spośród
ankietowanych, bo aż 76,7% uważa, że najlepszym określeniem MLMu jest określenie
„biznes bez granic”. Mniej, bo 36,7 % twierdzi, że najtrafniejsze sformułowanie to
„MLM jako droga do sukcesu”, a 30% - „MLM jako forma własnego biznesu”. Troszkę
mniej, bo 23,7% ankietowanych określiłoby natomiast marketing sieciowy jako
„innowacyjna ścieżka kariery”, 16,7% zaś jako „alternatywny sposób na zarabianie
pieniędzy”. Jeden z zaproszonych do badania partnerów zaproponował nawet swój opis
MLM i scharakteryzował go jako „biznes bez ryzyka”.
Następnie ankietowani zostali poproszeni o wskazanie dwóch spośród pięciu
wymienionych czynników, które w ich opinii decydują o sukcesie w marketingu
sieciowym. Dodatkowo, jak w poprzednich dwóch pytaniach mogli uzupełnić kafeterię
o swoją autorską odpowiedź. Opinie zostały ujęte na poniższym wykresie numer 11.
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Wykres 16. Czynniki decydujące o sukcesie w marketingu sieciowym (w %)
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Analizując zamieszczone na wykresie numer 16 dane można wskazać, że
głównym czynnikiem determinującym sukces w branży MLM jest zaangażowanie. Aż
90% ankietowanych wskazało właśnie tę odpowiedź. Mniej, bo 60% podkreśla wagę
umiejętności personalnych, a 43,3% - ciężkiej pracy. Tylko 3,3% ogółu wskazało, że
istotne są umiejętności sprzedażowe. Żaden z zaproszonych do badania partnerów
MLM nie uważa, jakoby wrodzone predyspozycje przywódcze decydowały o tym, czy
ktoś osiągnie sukces w marketingu sieciowym.
Następnie biorący udział w badaniu partnerzy MLM zapytani zostali o to, co
w ich opinii stanowi największą motywację do rozwoju w marketingu sieciowym.
Spośród katalogu odpowiedzi mogli zakreślić dwie, które według nich są właściwe.
Jeśli wśród dostępnych odpowiedzi nie było według nich właściwych mogli dopisać
swoje możliwości. Zestawiając odpowiedzi na wykresie kształtowały się one w sposób
następujący:
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Wykres 17. Co stanowi największą motywację do osiągnięcia sukcesu w branży MLM (w %)?

godziwe wynagrodzenie

96,7

premie pieniężne

26,7

nagrody rzeczowe

20

spotkania z osobistościami MLMu
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prestiż i uznanie społeczne

16,7

decydowanie o własnym życiu i rozwoju

3,3

dochód pasywny

3,3

rozwój osobisty

3,3

brak ograniczeń, możliwość podejmowania
własnych decyzji

3,3
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Odczytując dane z wykresu numer 17 należy zauważyć, że największą
motywację do osiągnięcia sukcesu w branży MLM stanowi godziwe wynagrodzenie.
Niemalże wszyscy, bo aż 96,7% ankietowanych zaznaczyło właśnie tę odpowiedź. Dla
26,7% zapytanych o zdanie partnerów marketingu sieciowego motywujące są premie
pieniężne, dla 20% nagrody rzeczowe, dla 20% spotkania z osobistościami MLMu,
a dla 16,7% prestiż i uznanie społeczne. Przy tym pytaniu zapytani partnerzy chętnie
dopisywali swoje własne motywacje, które nie zostały ujęte w zaproponowane kafeterii.
Jedna z osób wskazała, że dla niej dużą motywację stanowi możliwość decydowania
o własnym życiu i rozwoju. Inna osoba wskazała, że to dochód pasywny uzyskiwany ze
stworzonej struktury stanowi bodziec do działania. Jedna z odpowiedzi wskazuje na
fakt, że to możliwość samorozwoju stanowi największą motywację, a jeszcze inna że
brak ograniczeń i możliwość podejmowania własnych decyzji.
Następnie ankietowani poproszeni zostali o określenie co w ich opinii stanowi
największe zniechęcenie dla nowych partnerów MLM. Mieli możliwość zakreślenia
dwóch ich zdaniem właściwych odpowiedzi. Wskazania respondentów zostały
zestawione na wykresie numer 18.
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Wykres 18. Co stanowi największe zniechęcenie dla nowych partnerów MLM (w %)?
trudności w tworzeniu własnych struktur

70

niskie zarobki na początku współpracy

63,7

trudność w pozyskiwaniu bazy klientów

33,3

brak opieki lub niewystarczająca opieka ze
strony sponsora (upline'a)

16,7

konieczność częstego uczestnictwa w
szkoleniach, najczęściej w weekendy

6,7

mała skuteczność sprzedażowa

6,7

słabe zaangażowanie

3,3

brak wiedzy w kwestii tego co mają robić

3,3
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Analizując wykres numer 18 można zauważyć, że największa część partnerów
marketingu sieciowego, poproszonych o opinię twierdzi, że nowi pracownicy
najczęściej zniechęcają się, gdyż mają trudności w tworzeniu własnych struktur (70%
ankietowanych) oraz dlatego, iż na początku współpracy ich zarobki są niskie
w porównaniu do innych osób, które pracują w strukturach od dłuższego czasu (63,7%
ankietowanych). Mniej, bo 33,3% respondentów wskazało, że zniechęceniem często
bywa również trudność w pozyskiwaniu nowych klientów. Nowych pracowników
odstraszać może również brak lub niewystarczająca opieka ze strony sponsora – jak
twierdzi 16,7% ankietowanych, konieczność częstego uczestnictwa w szkoleniach –
6,7% oraz mała skuteczność sprzedażowa – 6,7%. Partnerzy MLMu biorący udział
w badaniu wskazali również, że przeszkodą i zniechęceniem może być też słabe
zaangażowanie oraz brak wiedzy.
Następnie respondenci zostali zapytani o źródło swojej wiedzy na temat praktyk
w marketingu sieciowym, jego historii, innowacji itd. Zostali poproszeni o wskazanie
skąd czerpią merytoryczną wiedzę na temat pracy w strukturach MLM. Przy tym
pytaniu mieli możliwość zakreślenia trzech odpowiedzi, które są dla nich właściwe.
Zostały one zestawione i ujęte na poniższym wykresie numer 19.
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Wykres 19. Skąd partnerzy marketingu sieciowego czerpią merytoryczną wiedzę na temat pracy
w strukturach sieciowych (w %)?
ze szkoleń wewnętrznych (w strukturach firmy z
którą współpracuje partner)

96,7

od swojego sponsora (upline'a)

53,3

z literatury branżowej

53,3

z publikacji wewnętrznych (wydawanych przez
firmę z którą współpracuje partner)

26,7

ze szkoleń zewnętrznych

13,3

z magazynów o tematyce MLM

13,3

ze źródeł internetowych (portali, stron
internetowych, forów dyskusyjnych)

3,3

z publikacji naukowych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Zaproszeni do badania partnerzy marketingu sieciowego niemalże zgodnie
wskazali, że swoją wiedzę czerpią ze szkoleń wewnętrznych, których organizatorem jest
firma, z którą współpracują. Aż 96,7% zaznaczyło to źródło wiedzy. 53,3% ogółu
respondentów wskazało, że wiedzę merytoryczną na temat pracy w marketingu
sieciowym pozyskuje z literatury branżowej, ponad połowa wskazała również, że od
swojego sponsora. Spora część respondentów jako źródło swojej wiedzy uważa też
publikacje wewnętrzne (26,7%), szkolenia zewnętrzne (13,3%), magazyny o tematyce
MLM (13,3%). Tylko 3,3% ankietowanych korzysta ze źródeł internetowych w celu
uzupełnienia swojej wiedzy na temat marketingu sieciowego. Należy również
zauważyć, że żaden z respondentów nie traktuje publikacji naukowych jako tych, które
służą do uzupełnianiu wiedzy merytorycznej z zakresu multilevel marketingu.
Ostatnie dwa pytania ankiety dotyczyły tego jak społeczeństwo postrzega
marketing sieciowy i jaki jest ogólny poziom wiedzy w tym temacie. Najpierw więc
respondenci mieli za zadanie wskazać z jakimi opiniami na temat multilevel marketingu
spotykają się podczas wykonywania swojej pracy, a więc czy są to opinie pozytywne,
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negatywne czy neutralne. Procentowy udział odpowiedzi na to pytanie ujęty został na
poniższym wykresie numer 20.
Wykres 20. Opinie społeczeństwa na temat MLMu, z którymi spotkali partnerzy w trakcie
wykonywania swojej pracy(w %)?

10
30

pozytywne
neutralne
60

negatywne

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Jak wskazują dane zamieszczone na wykresie numer 20 osoby pracujące
w branży MLM zazwyczaj spotykają się z opiniami neutralnymi i negatywnymi na
temat marketingu sieciowego. 60% respondentów wskazało, że społeczeństwo ma
neutralne zdanie na temat MLMu, 30% natomiast, że negatywne. Tylko 10%
ankietowanych spotyka się z pozytywnymi opiniami na temat tej branży i wykonywanej
przez siebie pracy.
Następnie zapytano respondentów o poziom wiedzy społeczeństwa na temat
marketingu sieciowego. Zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii w tym zakresie
i wskazanie ich zdaniem najwłaściwszej odpowiedzi spośród zaproponowanych
w dostępnej kafeterii. Ich odpowiedzi zostały ujęte na wykresie numer 21.
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Wykres 21. Poziom wiedzy społeczeństwa na temat marketingu sieciowego w opinii
respondentów (w %)?

13,3
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Odczytując dane zamieszczone na powyższym wykresie numer 21 można
zauważyć, że znaczna większość ankietowanych, bo aż 70% określiła poziom wiedzy
społeczeństwa na temat MLMu jako mały. 13,3% zapytanych twierdzi nawet, że jest on
zerowy. Tylko 16,7% zaproszonych do badania partnerów marketingu sieciowego
wskazało, że orientacja społeczeństwa w zakresie MLMu jest średnia. Nikt natomiast
nie uważa jakoby była ona duża lub też bardzo duża. Zgodnie z ich opinią więc ludzie
spoza branży nie wykazują się zbytnią wiedzą na temat organizacji firm działających
w oparciu o strukturę sieciową W opinii wielu ankietowanych całkowicie nie orientują
się oni w tym temacie.
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3.4.

Wnioski z badań nad marketingiem sieciowym
W toku analizy wyników badań własnych uzyskany został obraz marketingu

sieciowego stworzony przez osoby, pracujące wewnątrz tegoż systemu. Najwięcej
ankietowanych określił Multi Level Marketing jako biznes bez granic, jako drogę do
sukcesu czy też jako jedną z form własnego biznesu Podkreślają jednak, że sukces nie
pojawia się tutaj sam, lecz trzeba go wypracować, w pełni angażując się we wszelkie
działania. Jak twierdzi ponad połowa partnerów pracujących w firmie X bardzo istotne
są również umiejętności interpersonalne, które ułatwiają skuteczne tworzenie nowych
struktur i właściwy kontakt z klientem.
Jak wskazali ankietowani wciąż rośnie zainteresowanie pracą w strukturach
MLM i coraz więcej jest chętnych, którzy chcą osiągnąć sukces tworząc własną
strukturę. Jednakże podkreślają oni również, że nowi pracownicy często napotykają na
swej drodze wiele przeciwności, które mogą stanowić dla nich demotywację.
Największym zniechęceniem, jak twierdzi 70% ankietowanych są trudności
w tworzeniu własnych struktur. Zrażać pracowników mogą też niskie zarobki na
początku współpracy, trudność w pozyskiwaniu nowych klientów czy też brak
odpowiedniej opieki ze strony sponsora.
Jak założono na wstępie badania, bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze
firmy MLM, z którą chce się podjąć współpracę jest realizowany przez nią plan
marketingowy. Aż 90% zapytanych ankietowanych stwierdziło, że traktują oni plan
marketingowy firmy jako czynnik kluczowy przy podejmowaniu współpracy. W toku
badań własnych hipoteza ta została więc potwierdzona. Tylko 3% ankietowanych
uważa, że plan marketingowy jest bez znaczenia w tym zakresie, a 7%, że niekoniecznie
jest ważny. Jednakże jak wskazują odpowiedzi partnerów MLM na wybór firmy,
z którą chce się podjąć współpracę wpływ mają również inne czynniki. 93,3% twierdzi,
że istotna czy też bardzo istotna jest obecność centrali na terenie Polski, 96,7% zaś że
obecność zalecza technicznego na terenie Polski.
Druga z hipotez dotyczyła jakości produktów i usług oferowanych przez firmy
z branży MLM Założono, że dla partnerów jest ona bardzo istotna. Analizując wyniki
badania należy zauważyć, że postawiona na etapie projektowania badania hipoteza
została potwierdzona. Dla większości wyrażających swoją opinię partnerów MLM
jakość oferowanych produktów/usług jest bardzo istotna. Tylko kilku z nich stwierdziło,
że jej znaczenie jest niewielkie. Nikt nie odpowiedział, że jakość nie ma dla niego
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znaczenia. Można więc wywnioskować, że partnerzy chcą opierać swój sukces na
oferowaniu dobrych, trwałych i funkcjonalnych produktów oraz profesjonalnych
i kompleksowych usług. Dbają więc o klientów, mając świadomość tego że ich
zadowolenie i satysfakcja pozwolą im na skuteczny rozwój w strukturach MLM. Obok
jakości również i cena jest wartością, na którą zwracają uwagę konsumenci. Dlatego też
w opinii 73,3% na ilość osób zaangażowanych we współpracę z daną firmą MLM ma
ona również bardzo duży wpływ.
Trzecia hipoteza, postawiona na początku badania dotyczyła zalet pracy
w marketingu sieciowym. Założono, że główną zaletą są tutaj wysokie zarobki.
Jednakże największa część zaproszonych do badania partnerów, bo aż 66,7% wskazała,
że największym

walorem

pracy w MLMie jest

możliwość samodzielnego

organizowania swojego czasu pracy. Wysokie zarobki znalazły się na drugim miejscu,
a wymieniło je 56,7% ankietowanych. Wiele osób ceni sobie również możliwość
uzyskiwania biernych dochodów, możliwość szybkiego rozwoju dzięki jasnej ścieżce
kariery, a także możliwość częstych kontaktów z ludźmi. Trzecia hipoteza w toku badań
została więc sfalsyfikowana.
Ostania

hipoteza

postawiona

przez

autora

brzmiała

zaś

następująco:

„Największą motywację do pracy w strukturach sieciowych stanowi godziwe
wynagrodzenie i prestiż oraz uznanie społeczne”. W toku badań została ona
zanegowana. Owszem, godziwe wynagrodzenie według 96,7% stanowi główną
motywację do pracy w firmie MLM, lecz prestiż i uznanie społeczne zaznaczyło jedynie
16,7% ankietowanych. Większy odsetek partnerów, uważa za impuls do pracy stanowią
premie pieniężne, nagrody rzeczowe czy też możliwość osobistych spotkań
z osobistościami branży MLM.
Na podstawie opinii partnerów MLM można również wywnioskować, że mimo
rosnącej popularności pracy w strukturach sieciowych wiedza i zaufanie społeczeństwa
do tego sposobu prowadzenia biznesu nie są zbyt duże. Osoby pracujące w branży
MLM mają różne możliwości poszerzania swojej wiedzy - głównie poprzez szkolenia
wewnętrzne, studiowanie literatury branżowej i publikacji wewnętrznych, kontakt ze
swoim sponsorem. Jednakże jak podkreślają zapytani partnerzy MLM wiedza reszty
społeczeństwa na temat marketingu sieciowego jest niewielka. 70% ankietowanych
stwierdziło, że jest ona mała, a 13,3%, że nawet zerowa. Kilka zapytanych osób
określiło orientację społeczeństwa w temacie MLM jako średnią, a nikt jako dobrą czy
bardzo dobrą. Również jeśli chodzi o opinie ludzi nie związanych z marketingiem
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sieciowym to zdaniem partnerów są one raczej neutralne i negatywne. Największa część
respondentów, bo 70% wskazała, że członkowie społeczeństwa o marketingu
sieciowym wypowiadają się najczęściej w sposób obojętny, niezaangażowany,
bezstronny, czyli ani pozytywnie ani negatywnie. Może to wynikać z braku wiedzy
w tym temacie. W związku z tym, że zakres wiedzy ludności o marketingu sieciowym
jest, jak wskazują ankietowani, dość niski toteż opinie na jego temat są neutralne. 30%
zaproszonych do badania ankietowanych wskazało, że najczęściej spotyka się
z pozytywnymi opiniami, a 10%, że z negatywnymi.
Podsumowując wyniki badań, marketing sieciowy można określić jako
alternatywny sposób na prowadzenie własnej działalności, który daje możliwości
osiągnięcia sukcesu i nie stawia żadnych ograniczeń. Choć dla większej części
społeczeństwa jest to nie do końca poznana forma prowadzenia biznesu, a opinie ludzi
względem niej są raczej neutralne to jednak Multi Level Marketing wciąż się rozwija,
a liczba osób zainteresowanych pracą w strukturach sieciowych rośnie. Osoby pracuje
w firmie X podkreślają, że główną zaletą ich pracy jest możliwość samodzielnego
organizowania swojego czasu pracy, a największą motywację stanowią dla nich
wysokie zarobki oraz premie pieniężne. Jednakże, aby zarabiać duże pieniądze trzeba
wykazać się najpierw dużym zaangażowaniem i ciężko zapracować sobie na sukces. Na
początku bowiem trzeba samemu wypracować sobie poziom sprzedaży i własną
strukturę, tak by uzyskiwać następnie wysokie wynagrodzenie, w postaci prowizji
sprzedażowych, biernych dochodów, premii.
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ZAKOŃCZENIE
Marketing

sieciowy,

zwany

też

marketingiem

wielopoziomowym,

networkingiem czy też multilevel marketingiem uważany jest za gałąź sprzedaży
bezpośredniej. Tak samo jak i sprzedaż bezpośrednia opiera się na indywidualnym
kontakcie z klientem. Jednakże w marketingu sieciowym dodatkowo możliwe jest
tworzenie własnych struktur sprzedażowych, z których można następnie czerpać bierne
dochody, uzupełniające wynagrodzenie ze sprzedaży produktów. Firmy MLM oferują
ponadto innowacyjne systemy szkoleniowe, profesjonalne zaplecze techniczne,
możliwość samodzielnego organizowania własnego czasu, jasną ścieżkę kariery. Ważny
jest również fakt, że rozpoczynając współpracę z tego rodzaju firmą nie jest konieczne
posiadanie branżowego wykształcenia ani też wysokiego wkładu własnego. Tutaj
inwestycją jest zaangażowanie, ciężka praca i skuteczna komunikacja.
Choć mogłoby się wydawać, że marketing wielopoziomowy jest zjawiskiem
nowym, to jednak jego genezy można doszukiwać się już w czasach poprzedzających II
wojnę światową. Od tego jednak czasu ta forma organizacji biznesu dość mocno
ewoluowała, aż w rezultacie przyjęła swój współczesny kształt i formę. Dziś marketing
sieciowy uważany jest za niekonwencjonalną formę pozasklepowego handlu
detalicznego, alternatywny sposób na własny biznes. Często określa się go jako biznes
bez granic czy też innowacyjną ścieżkę kariery. Definiowany jest jako forma sprzedaży
bezpośredniej, która jest oparta na reklamie, dystrybucji produktów lub usług,
ukierunkowana na budowanie struktury pracowników, od których obrotu otrzymuje się
dodatkowe prowizje.
Marketing wielopoziomowy często mylnie kojarzony jest z piramidami
finansowymi i innego typu oszukańczymi praktykami, które mają na celu
wprowadzanie klientów i współpracowników w błąd. Bierze się to głównie stąd, iż
poziom wiedzy społeczeństwa na temat MLMu wciąż jest niewielki, co potwierdzają
również opinie partnerów biorących udział w badaniu. Ich odpowiedzi wskazywały na
fakt, iż ludzie spoza branży niezbyt dobrze orientują się w temacie marketingu
sieciowego, a co za tym idzie dość neutralnie się o nim wypowiadają się. Niewątpliwie
jednak, jak zauważyli zapytani o zdanie współpracownicy firmy X, zainteresowanie
współpracą w ramach marketingu sieciowego wciąż rośnie, a przedsiębiorstwa
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działające w tej branży nieustannie rekrutują nowych chętnych pracowników
i poszerzają zakres swojej działalności.
Jak można wywnioskować z wyników badań własnych, partnerzy nie
przypadkowo wybierają firmę, z którą chcą współpracować. Kierują się w swoim
wyborze przede wszystkim planem marketingowym przyjętym przez daną firmą. Duże
znaczenie ma dla nich również fakt obecności centrali przedsiębiorstwa MLM oraz
wsparcia technicznego na terenie kraju. Ważne są również jakość i cena oferowanych
produktów i usług. Dla partnerów są to wartości bardzo istotne, gdyż na nich budują
swoje zaufanie u klientów oraz ich satysfakcję. Aby być wiarygodnymi i aby stworzyć
trwały kontakt z konsumentem muszą oferować dobrej jakości produkty w atrakcyjnej
cenie oraz profesjonalne usługi.
Współpraca w ramach marketingu sieciowego daje partnerom dużą satysfakcję
i zadowolenie. Szczególną zaletą takiego trybu pracy jest możliwość samodzielnego
organizowania swojego czasu pracy, lecz również wysokie zarobki, możliwość szybkiej
kariery. Motywacje stanowią dla partnerów w szczególności godziwe wynagrodzenie,
premie pieniężne, nagrody rzeczowe. Podkreślili jednak w swoich odpowiedziach, że
nowi pracownicy często zniechęcają się tym, że na sukces trzeba sobie systematycznie
zapracować. W marketingu sieciowym konieczne jest zaangażowanie, a zarobki są
wynikiem skutecznej sprzedaży oraz umiejętności tworzenia własnych struktur. Dlatego
też w pierwszej fazie współpracy demotywujące mogą być niższe zarobki, brak
wsparcia sponsora, nieumiejętność tworzenia własnych struktur, słaba skuteczność
sprzedażowa.
Podsumowując więc, marketing sieciowy jest innowacyjną, niekonwencjonalną
formą własnego biznesu, która daje możliwość osiągnięcia sukcesu i pozwala na
otrzymywanie

wysokich

zarobków

przy

utrzymaniu

pewnej

samodzielności

i dowolności działania. Jednakże jak każdy biznes wymaga zaangażowania i ciężkiej
pracy. Choć oprócz zysku aktywnego, uzyskiwanego z aktywnej sprzedaży istnieje
również możliwość otrzymywania zysku biernego to jednak konieczne już uprzednie
stworzenie własnej struktury. Wymaga to dużego poświęcenia i energii, a także
posiadania właściwych umiejętności interpersonalnych. Choć marketing sieciowy przez
społeczeństwo często jest pomijany i traktowany neutralnie, a nawet negatywnie to
jednak należy docenić jego innowacyjność, zarówno w zakresie struktury, jak i systemu
szkoleń czy też systemu wynagrodzeń.
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ANEKS
Zał. nr 1

Ankieta
1. Czy w Pana/Pani opinii w ostatnich latach liczba osób chętnych do pracy
w strukturach sieciowych wzrasta?
a) tak
b) nie
2. Czy w Pana/Pani opinii ma znacznie z którą firm z sektora MLM podejmuje się
współpracę?
a) tak, jest to kluczowy czynnik
b) niekoniecznie
c) nie, uważam, że każda firma ma bardzo zbliżony model dystrybucji i budowania
struktur

3. Czy w Pana/Pani opinii plan marketingowy jest istotnym czynnikiem przy
wyborze firmy z sektora MLM?
a) tak, jest to kluczowy czynnik
b) niekoniecznie
c) jest to dla mnie nieistotne
4. W jakim stopniu jest istotny dla Pana/Pani współpracy fakt obecności centrali
firmy na terenie naszego kraju?
a) bardzo istotny
b) istotny
c) niezbyt istotny
d) nieistotny
5. W jakim stopniu jest istotny dla Pana/Pani współpracy fakt obecności zaplecza
technicznego na terenie naszego kraju?
a) bardzo istotny
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b) istotny
c) niezbyt istotny
d) nieistotny
6. Jak duży wpływ na wolumen sprzedaży ma w Pana/Pani opinii cena
proponowanego produktu lub usługi?
a) bardzo duży
b) duży
c) umiarkowany
d) niewielki
7. Czy cena proponowanego produktu lub usługi w Pana/Pani opinii ma wpływ na
ilość osób angażujących w dany biznes oparty o struktury MLM?
a) tak
b) nie
8. Jak bardzo istotnym czynnikiem jest w Pana/Pani opinii jakość sprzedawanego
produktu lub usługi, w ramach sprzedaży w strukturach MLM?
a) bardzo istotny
b) istotny
c) niezbyt istotny
d) nieistotny
9. Jakie są w Pana/Pani opinii główne zalety pracy w MLM?
(Proszę zakreślić dwie odpowiedzi)
a) wysokie zarobki
b) możliwość samodzielnego organizowania czasu pracy
c) możliwość współpracy, kontaktu z innymi ludźmi
d) możliwość uzyskiwania biernych dochodów
e) możliwość szybkiego rozwoju dzięki jasnej ścieżce kariery
f) szeroki wachlarz szkoleń
g) inne (jakie?) ……………….
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10. Które słowa najlepiej charakteryzują MLM w Pana/Pani opinii?
(Proszę zakreślić dwie odpowiedzi)
a) MLM jako alternatywny sposób na zarabianie pieniędzy
b) MLM jako forma własnego biznesu
c) MLM jako biznes bez barier
d) MLM jako innowacyjna ścieżka kariery
e) MLM jako droga do sukcesu
f) inne (jakie?) ……………….
11. Od czego w Pana/Pani opinii przede wszystkim zależy sukces w marketingu
sieciowym?
(Proszę zakreślić dwie odpowiedzi)
a) od wrodzonych predyspozycji przywódczych
b) od zaangażowania
c) od ciężkiej pracy
d) od umiejętności interpersonalnych
e) od umiejętności sprzedażowych
f) inne czynniki (jakie?) ……………….

12. Co wg Pana/Pani najbardziej motywuje do rozwoju w MLM?
(Proszę zakreślić dwie odpowiedzi).
a) godziwewynagrodzenie
b) nagrody rzeczowe
c) premie pieniężne
d) prestiż i uznanie społeczne
e) spotkania z osobistościami MLMu
f) inne (jakie?) ……………….
13. Co najczęściej w Pana/Pani opinii stanowi największe zniechęcenie dla nowych
partnerów?
(Proszę zakreślić dwie odpowiedzi)
a) niskie zarobki na początku współpracy
b) trudność w pozyskiwaniu bazy klientów
c) mała skuteczność sprzedażowa
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d) konieczność częstego uczestnictwa w szkoleniach, najczęściej w weekendy
e) trudności w tworzeniu własnych struktur
f) brak opieki lub niedostateczna opieka ze strony sponsora (upline’a)
g) inne (jakie?) ……………….
14. Skąd Pan/Pani czerpie wiedzę merytoryczną na temat pracy w strukturach
MLM? (Proszę zakreślić trzy odpowiedzi).
a) z literatury branżowej
b) z magazynów o tematyce MLM
c) z źródeł internetowych (portale, strony, fora dyskusyjne)
d) z publikacji naukowych
e) z publikacji wewnętrznych (wydawanych przez firmę z którą współpracuję)
f) z szkoleń wewnętrznych (w strukturach firmy z którą współpracuję)
g) z szkoleń zewnętrznych
h) od swojego sponsora (upline’a)
i) inne źródło (jakie?) ……………….
15. Z jakimi opiniami na temat MLMu najczęściej się Pan/Pani spotyka podczas
wykonywania swojej pracy?
a) negatywnymi, traktującymi MLM jako oszustwo
b) neutralnymi
c) pozytywnymi
16. Jaki w Pana/Pani opinii jest poziom wiedzy społeczeństwa o marketingu
sieciowym?
a) zerowy
b) mały
c) średni
d) duży
e) bardzo duży
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METRYCZKA
1. Płeć
a) kobieta
b) mężczyzna

2. Wiek
a) poniżej 18 lat
b) 18-30
c) 31-50
d) powyżej 50 lat
3. Proszę wskazać jakie Pan/Pani ma wykształcenie?
a) podstawowe
b) zawodowe
c) średnie
d) wyższe
4. Jak długo pracuje Pan/Pani w marketingu sieciowym
a) poniżej 1 roku
b) 1-5 lat
c) powyżej 5 lat
5. Jaką pozycję w MLM Pani/Pan zajmuje?
a) podstawową (partner, członek)
b) średnią (lider grupy, lider zespołu)
c) średnią-wyższą (młodszy menadżer, menadżer, starszy menadżer, dyrektor)
d) wyższą (menadżer oraz dyrektor wyższego szczebla)
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