


ص تحلیل ترین متخصایحرفه. «فرازنیک نتورکر»نویسنده کتاب رامین مسگرلو 

رنامه بهمچنین رامین خالق . ای در دنیاستهای درآمدزایی بازاریابی شبکهبرنامه

ه برای دریافت پورسانت  نیاز ببرنامه در این . )است«چرخشی آزاد»باینری 

(هیچگونه تعادل و باالنس نیست

و دهرا از این صنعت حذف کر«آزمون و خطا»مدل آموزشی فارنزیک نتورکر عنصر 

ای هبازاریابی شبکۀدر حرفتجارت و کسب و کار د منآنرا با آموزش هدفدر عوض

.نموده استجایگزین

بت به ها نسچالش امروز نتورک مارکتینگ این است که دنیا تغییر کرده، نگرش

اما -تغییر کرده است «تجارت»تجارت عوض شده و در یک کالم معنی کلمه 

-استنتورک تغییر نکرده



تاریخچه ، میتونینوشتیبرنامه ها شرکترامین تو برای خیلی از : تد نیویتن

بگی؟مابرایرو  MLMدرآمدزایی در های برنامه

برنامه»قانونی وجود داره که اکثرا به عنوان فرم پلت4درکل : رامین مسگرلو

 Breakیهافقط برنامههستم که نسلی از من . دنوشمیمعرفی «درآمدزایی

Away(جداشونده ) وUnilevel(سطحیتک ) 90در دهه و وجود داشتند

عی سد رایج بودنها برنامهمیالدی که خودم به عنوان نتورکر فعال بودم این 

ا همه زبان بیان کنم تترین سادهقانونی توزیع رو به های برنامهکه کنم می

.دکنندرکش دننابتو



...(ام وی، هرباالیف، نیوسکین، شک لی، مری کی، اوریف لیم و: )MLMدر درآمدزایی برنامه اولین . شدمیالدی باب 40از دهه -

حجمپذیر در پرداخت براساس انعطاف-

سختبسیار حمایت نامحدود، مدیرت و و عرض -

سطح6تا 5کمیسیون نهایتا سطوح -

«شوندجدا می»شما تیمشما برسد، چون از کاری سطح زمانیکه یک نفر از تیم شما به شوند میو پورسانتها کم پاداش -

.گویندمی«شوندهجدا پلن »از این جهت به آن ( ولی به عنوان زیرمجموعه کماکان هستند) 

هستند و برای دریافت نیاز به واجد شرایط شدن دارند«رتبه»قسمت اعظمی از پورسانت و پاداش ها براساس -

عمقی در کار نیست و همه مجبورند در سطح اول خود ورودی بسیار بگیرند و بازوی جدید بسازند-

حجم فروش تیمی باال الزم استها تخفیفبرای گرفتن حداکثر -

!!!!!سوزدمیتمام حجم تیمتان ( آخر هفته یا آخر ماهمثال )معینی زمان در -



ی از سویادزینشد و از روز اول با مخالفت رایج هاسایر برنامهنوع برنامه ماننداین . ندبود( یا ماتریسی)ماتریکس های برنامه،شدرایج که ای برنامهدومین 

.ماتریکس به موفقیت برسدبرنامهبا استفاده از توانستکهبود هایی کمپانیاز یکی Melaleuca. شدمواجه  MLMراهبران صنعت 

انعطاف پذیری در پرداخت کمیسیون-

از د توانیتر میراحتبازو بسازید که نیاز به رشد عرضی نامحدود نیست، پس بسیار 8تا 5فقط باید، چون شما جداشوندهبرنامه نسبت به تر آسانمدیریت -

.کنیدخود حمایتتیم

.کنیدمنتقل ها زیرمجموعهبه توانید میبخشی از حجم فروش را -

(طول و عرض محدودیت دارددر برنامه یعنی این )پورسانت دریافت کنید توانید میسطح 10تا 8نهایتا بین -

پاداش های بزرگ و عمدتا دست نیافتنی پایه گذاری شدهبراساس برنامه این -امتیازهای پورسانت دهنده بسیار پایین -

دهیدمیدر آن بازو را از دست ها پاداششما حجم زیادی از رسد میشما کاری سطح وقتی کسی به . استحجمی صورتپاداش های جداشونده به -

برنامه شروع سریع بسیار کم برای ورودی های جدید-

سر زمان معین تمام حجم فروش میسوزد-



کننده صرفمبه عنوان هر عضو سازمان طوریکه شده گذاری پایهبا ایده باشگاه خرید ویژه مشتریان سیستم ( برنامه رایج در ایران)

.شودمیپرداخت «فروشیخرده سود »پورسانتها به عنوان شوند میمعرفی ها مشتریو زمانیکه بقیه کند میاز کمپانی برای خرده فروشی خرید 

گی سایر از ویژها برنامه، یعنی در این اندشدهتبدیل ( ترکیبی)مرور زمان تکامل پیدا کرده اند و اکثرا درحال حاضر به پلن های هیبریدی به تک سطحی های برنامه

دیرفت توسط جامعه پمختلف های دهههمیشه درحال تکامل هستند و در های تک سطحیبرنامه. اندکردهتک سطحی استفاده شده و آن را وارد پلن مدزایی آدرهای برنامه

.  دورۀ محبوبیت این برنامه بوده استتا کنونۀ جاریدهاز شروع. شدندهیا رد می



.ماتریکس بهتر است چون در آزاد کردن پورسانت بسیار انعطاف پذیرتر استبرنامه از برنامه این -

دریافت توانید پورسانتتر هم میها کم است، اما در عمق بسیار پاییندرصد آزاد شدن پورسانت در سطح-

کنید

ک اوی ماتریس و بریتوانید پورسانت دریافت کنید که نسبت به برنامهمیسطح20تا 10معموال بین -

ماتریس و مه برناهرچه بیزنس شما در عمق بیشتر رشد کند پورسانتتان نسبت به .درصد قابل توجهی است

.بیشتر خواهد بودجداشونده

شودسطح آزاد می20تا 10ها نهایتا بین کمیسیون-

سود خرده فروشی رقم چشمگیری نیست یا اصال وجود ندارد-

انتی از شود و عمال هیچ پورسشما برسد تقسیم میرتبۀ های جداشونده زمانیکه کسی به پاداش های دست-

گیریدآن بازو نمی

را داشته باشید ه رتبهستند و برای دریافتشان باید همیشه آن شرایط رتبه اکثر پورسانتها و پاداشها براساس -

.درآمد داشته باشیدبرنامه تا بتوانید از حداکثر پتانسیل 

.سوزدسر زمان معینی تمامی حجم فروش تیم صفر شده و می-



درصد از 50وUsanaبرنامۀ فعال کنونی در)

(MLMفعال در های شرکت

میالدی 90اوایل دهه در ;باینری استبرنامۀ قانونی ای اسطورهبرنامۀآخرین 

رفته و از بینمنفی این دیدهرچند امروزه عمومی بسیار بدی داشته، ۀجلوباینری 

دیده  MLMدر عصر امروز آنآثارولی هنوز هم اندکی از تغییر کرده است

مواجه بود چون یشروع سختباباینری 90و اوایل دهه 80اواخر دهه . شودمی

ح درآن دوران تکنولوژی نرم افزار قادر نبود رشد شبکه باینری را تا هزاران سط

ها وعهزیرمجمکه ناخواسته بسیاری از شد میاین باعث . . پایین تر ساپورت کند

ر باعث این ام. دیگر ناخواسته ثبت شوندهای شاخهدرزمان ثبت ناپدید شوند یا در 

کردند یمسقوط بسیاری از کمپانی هایی که درآن دوره از سیستم باینری استفاده 

با استفاده از این سیستم به( Usana)با اعتباری که کمپانی هایی مثل یوسانا . شد

.این باینری دادند باعث شد که این سیستم از آن دوره سقوط بگذرد



سیون و این بود که برای دریافت کمیشد  مینکته منفی که درآن دوران به باینری اطالق دومین 

ا آن آشنایی چیزیکه خیلی از دوستان  کهنه کار ب)پورسانت حتما باید تعادل باالنس برقرار میشد 

کردن و توزیع کنندگان همیشه درحال کارشد مییک بازو همیشه قوی تر از بازوی دیگری ( دارند

ذشت زمان و البته با گ. روی بازوی ضعیف تر بودند تا کمیسیون طلبشان را بتوانند دریافت کنند

ا مدل با پرداخت یک سوم به دو سوم  ابداع شدند که بباینری های برنامهپیشرفت تکنولوژی  

به وان تمیپرداخت تعادلی بسیار متفاوت بودند که از جمله استفاده کنندگان این مدل پرداخت 

ی قوی که بتوانید از تمام فروش بازوداد میطرح یک سوم به دو سوم این اجازه را . یوسانا اشاره کرد

.برابر بازوی ضعیف بود2داشته باشید حتی اگر آن بازو مد آدرخود 

د به باالترین باینری آخرین و البته بهترین فرم پلن درآمدزایی است تا اقشار متوسط جامعه بتوانن-

.آرزوهای مالی و اقتصادی خود برسند

.پورسانت میدهد«بینهایت»پلن باینری خوب از هردو بازو تا -

از با ساخت بازو بسازید برخالف بقیه پلنها که نی«دو»بسیار قابل درکتر هست چون فقط باید -

.بازو هستید و ازهمه بدتر اینکه عرض بینهایت و عمق محدود دارید8تا 5حداقل 



برنامه دیگر باید نسبت به این عرضی های برنامهبازو محدود است 2باینری وجود دارد این است که اگرچه باینری درعرض به به نسبت  MLMتصور غلطی که در 

نری بایتر پایینسطوح بازو فقط به این معنی است شما بقیه دایرکتهای مستقیم خودرا در 2داشته باشند، که درست نیست چون محدودیت یبیشتردرآمد خروجی 

.کنیدمیبیشتری هم دریافت سانت رپوو درعوض شود نمیو چون محدودیت عمقی ندارید هیچ کمیسیونی سوخته دهید میثبت قرار 

رسانت نیاز به حائز و برای دریافت حداکثر پوشوند نوشته میرتبه که براساس قبلی برنامه که دائمی است برخالف سه شوند میباینری براساس حجم فروش نوشته -

.باشدمیرتبه شرایط شدن آن 

(باالسری در تیم شماستهای مستقیممنظور ثبت شدن دایرکت ) فرصت رشد تصاعدی اضافه و بیشتر از طرف آپالین برای زیرگروه دارد باینری -



امکان وع موضاینو دارند ثبت چند جایگاه امکان های شروع خود بستهدر باینری های برنامهبیشتر -

دارید به آنرا برای کسانیکه دوستشانتوانید یا میکند را برای شما فراهم میدرآمدچندبرابر کردن 

.عنوان هدیه نگه دارید

.«سوزانندنمی»مناسب حجم فروش را باینری های برنامه-

، استباالتر ها برنامهسر و گردن از سایر یک برنامه گفت که این توان میپس بطور خالصه 

ا از تکند میو پرداخت تا بینهایت و طرح یک سوم به دو سوم که کمک «فروشحجم نسوزاندن »

درعمق و محدودیتسوزانند میحجم فروش را که ها برنامهبازو کمیسیون بگیرید دربرابر سایر هردو 

.  اشدحتی اگر این پاداشها بسیار چشمگیر بدهند هایی میپاداشدارند و اصال اهمیتی ندارد که چه 

ورسانت تا دریافت پ. برای فهمیدن این مطلب نیاز نیست که حتما ریاضیدان باشیدم یتر بگوراحت

.سطح است180یا حتی ح طس10یا 8بینهایت بسیار بهتر از دریافت پورسانت از 

رنامه بسوخته شدن حجم فروش در یک . برای واضحتر کردن این مطلب برای همه این مثال را میزنم

ق و برای دریافت درصد فروش اضافه بر حقوشما فرشنده باشیدمحدود مثل این است که عمق 

افت ماهیانه باید حتما عدد فروشی را رد کنید و درصورت نرسیدن به آن عدد آن درصد اضافه را دری

.نخواهید کرد



اگر پورسانت درهرسطحی قطع میشود دوست خوبم شما در بازی نیستید

!چون ما طرح پاداش حجمی داریم!ددهمیما تا بینهایت پورسانت برنامۀ تک سطحی بهکن بر صهی هی هی : که بیاید رداست که صدای دوستان تازه کار ن اال

:حجمی وارد استهای پاداشایراد فاحش به 2که میدانم سال فعالیتم 30پلن در مدت 200خوب بعد از آنالیز بیشتر از 

.نیستاست و نیاز به حائز شرایط شدن «دائمی»برای دریافت پاداش حجمی باید هرماه حائز شرایط بشوید درحالیکه پورسانت براساس حجم فروش . 1

مانی این پاداش به این معنی که شما تا ز. کنندمیارائه «پاداش جداشونده»پاداش را درقالب این ها شرکتبیشتر . پاداش حجمی عموما برای دریافت تا بینهایت نیست. 2

«بینهایت»درست است که اسم آن. اگر زمانی رسید شما از این پاداش هیچ سهمی نخواهید داشتو نرسدشما کنونی رتبۀ که کسی در تیم شما به کنید میرا دریافت 

.نرسندشما رتبۀ است ولی تا زمانی بینهایت است که تیم شما به 

ه شما چون دقیقا جاییک. نامممی«برنامهقضات اتن»من این سوپاپ اطمینانها را 

قیت باید کاری کنید که افراد مجموعه شما رشد کنند و کمک کنید تا به موف

شما برسند و به رویاهایشان دست یابند باید کاری هم کنید که به درجه کاری

ت نرسند چون با رسیدن انها به این درجه شما درصد زیادی از درآمدتان را از دس

اگر . تبه نظر من جایی برای این مدل پاداشها در نتورک مارکتینگ نیس. دهیدمی

اید شدید این پاداش مال شماست و نبیط اشرشما برای دریافت پاداشی حائز 

.ودزمانیکه به دیگران برای رشد و موفقیت کمک میکنید از شما گرفته ش



ک درها و همچنین جهتتحلیل برنامهباال برای خواندن و زمان های آموزشی با برنامهدانی منمیتد، همانطور که 

الیز کنند و آنرا ها این برنامهمن به نتورکرهای میلیون دالری زیادی یاد دادم که چگونه . کنمبرگزار میبرنامه درست 

آنها یاد از امه برنضات قتنابه عنوان تر که پیشها آنموجود در های تلهبتوانند نقاط ضعف آنهارا شناسایی کنند و از 

.گویممیبرای همه را ها برنامهو االن فقط دارم بخشی از نقاط ضعف و قوت . کردم رهایی پیدا کنند

ین امر حرف مرا درک کندد و اتوانند ها میمتخصصبا جزئیات کامل توضیح بدهم فقط را ها برنامهاگر بخواهم تمام 

د به یاد تنها چیزی که بای. که حرف من برای نتورکرهای تازه کار یا افراد با سابقه کم پیچیده شودشود میباعث 

فروش حجمبراساس برنامه به شرطی که سازید پول میها برنامهشما در تمام . داشته باشید صرفا یک چیز است

د که شما از طوری تعبیه شده باشباید برنامه حداقل . رودمیکمیسیون باالترباشد هرچه حجم فروش بیشتر . باشد

.بسازیدپول روش این 

اما در سایر افتد میاین اتفاق در باینری . طبیعتا شما حجم فروش بیشتر میخواهید چون پول بیشتر میسازید

پایینی های الیهدرصد آزاد شدن پورسانت در شود میچون هرچه حجم فروش براثر تصاعد بیشتر . هرگزها برنامه

.و شما کاری درباره آن نمیتوانید انجام دهیدشود میکمتر 

و . اختطبیعی است که خواهان حجم فروش قابل پرداخت بیشتری باشید چون برای شما درآمد بیشتری خواهد س

صاعد هرچه زنجیره فروش گسترده میشود و به تدیگر های برنامهاین امر در باینری فقط اتفاق می افتد، چون در 

.ام دهیدانجید نتوانمیو هیچ کاری درقبال آن شود میپایینی کمتر های الیهدرصد آزاد کردن پورسانت در رسد می



خواهد برنامه خارج از شماپورسانتاگر محدودیت در پرداخت در سطوح وجود دارد درصد قابل توجهی از 

ه و جداشونده قبال اشارسطحی های تکبرنامههمانطورکه درباره . داشتهیدنخوابود و هرگز از آن درامدی 

کر که به عنوان نتورزمانی هست خاطرم . سطح پورسانت میگیریم12تا 6فقط بین ما ها برنامهکردم در این 

منبرایهزار دالر آن 600باالی نهایتا ولیکردمایجاد میدالر حجم فروش ها کردم میلیونمیکار 

.شدنمیو محاسبه بود و مابقی آن حجم فروش در پورسانت من حساب دسترس قابل

صد دریافت میکردم ولی درصد ان نسبت به در«پاداش بینهایت»ان حجم را به عنوان پورسانت البته 

ا به درجه من درنهایت در بزرگترین بازوی کاریم به یکی از لیدرها کمک کردم ت. پورسانت بسیار کمتر بود

. دهدنمیاین فاجعه در باینری رخ . برسد و من پاداش حجمی بینهایت تا آن نفر را از دست دادم

نری را به کنم و فقط بایمحکوم ها را برنامهتمام خواهم نمیآخرین چیزیکه میخواهم بگویم این است که تد 

از در آنها یا دهندمیباینری که تا بینهایت پورسانت هایبرنامهمعرفی کنم چون تمام برنامهعنوان بهترین 

.نتخاب کنیدباینری مناسب را ابرنامهخوب نیستند و باید مراقب باشید تا گیرید میهر دو بازو کمیسیون 

تن باالنس و دنیارا به چالش کشیده و بجای داشباینری های برنامهباینری که جدیدا طراحی کردی بشنوم چون تمام برنامۀاین ۀدربارتادارمدر پایان رامین عالقه 

ای گذاشته«چرخشیر باینری آزاد متغیسیستم »اگر اشتباه نکنم تو اسم این سیستم را . کندمیتعادل از سیستم یک سوم به دو سوم برای آزاد کردن پورسانت استفاده 

ا بگویی که مزایای به متوانی می(. بخواهد این سیستم را اجرا کند باید حق کپی رایت پرداخت کندکه شرکتی پلن به نام رامین مسگرلو به ثبت جهانی رسیده و این )

؟کنندنمیاستفاده آن ازهای دیگرشرکتقدیمی چیست؟ و اگر سیستم تو تا این حد تاثیرگذار است چرا های باینریتو نسبت به باینری برنامۀ 



ون حائز دارد و این روند هر هفته بدها برای شرکتباالیی ت نخروجی پورسابرنامه ؟ جواب خیلی ساده است، چون این کنندنمیاز آن استفاده ی دیگرهاشرکتحاال چرا خب 

این انداحی شدهرطسال اخیر 20طی که هایی برنامهتمامی هدف.این مسئله را دوست ندارندداران سهامو مدیرعامالن و ، شودمیهمیشه انجام خاصی رتبه شرایط شدن برای 

و ردم کمیمن هم روزی مثل بقیه سخت در سازمان کار . استگرفتهها راجای آن، شودمیپرداخت بار یککه فقط هایی پاداشپورسانت کمتری را آزاد کند و حجم بوده که 

پانی به سمت را حذف کردم تا کاری کنم که پول بیشتری از سمت کم«های درآمدزاییتناقضات برنامه»همچنان طرزفکرم مثل نتورکرهاست و به همین دلیل تمام اشکاالت و 

کل و ا هشرکتوفق دهد وضعیت  سرپنجه های ام کردهبا ایده گردشی آزادی که من به این حرفه معرفی را خودشدت باور دارم که اگر این صنعت به .شودمشاوران سرازیر 

.شودخیلی خیلی بهتر خواهد شد و امیدوارم که این آرزو روزی عملی صنعت 

به عنوان . اردمزایای چشمگیری نسبت به باینری استاندارد د«متغیر»سیستم باینری : 

زادکردن ماتریس و جداشونده در آ، تک سطحیبسیار انعطاف پذیرتر از «باینری متغیر»:مثال

.استتر منعطفبگویم از باینری استاندارد هم توانم میحتی . پورسانت است

تبه رکه هیچگونه محدودیتی برای دریافت پورسانت تحت عنوان ی نیعآزاد گردش چارچوب 

ثر از حداکتواند شود میمیاین تجارت از روز ابتدای شروع به کار کسی که وارد . ندارید... و

.  تفاده کنداسخاصی رتبۀ دریافت کمیسیون بدون نیاز به هیچ شرط و برای برنامه پتانسیل 

باشند یا یک سوم به دو سوم 50-50مثل باینری استاندارد توانند میپورسانت دریافت مراحل 

«یرمتغ»همانطور که مشخص است اسم آن . مدل باشدتوانند هزار مییا هروضعیت دیگر که 

.این اولین مدل از این پلن در این صنعت است. است


