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  چگونه يک 

  »سوپر ِاستار«
  اي بشويد؟ بازاريابي شبکه

  

  

  

  

توانيد آنقدر پول  کتابي که با استفاده آن مي

  دربياوريد که نتوانيد فکرش را بکنيد

   

  

  ِمري کريْسِتنِْسن: نوشـته

  نيما عربشاهي: هـترجم
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  ي کتاب نظرات بزرگان درباره

  بشويد؟اي  بازاريابي شبکهچگونه يک سوپر ِاستار 

  

  

اين کتاب مملو است . ي مستقيمي باشد کتاب حاضر، بايد در ميان کتابهاي آموزشي هر فروشنده«

. ي قوي و استوار براي موفقيت خواهد ساخت هاي مطمئن و امتحان شده که يک پايه از استراتژي

ي طرح  خوانيد که ابزار شما براي رسيدن به باالترين رتبه در سراسر کتاب ميهاي فراواني  ايده

شرکتتان باشيد، فوراً کتاب مري را تهيه » سوپر ِاستار«اگر حاضريد که . دستمزد شرکت شماست

  »!کنيد

  )DSWA(جين دوبر، يکي از مؤسسين اتحاديه فروش مستقيم زنان  -                                

  

  

  

 اي است عالي و مروري کامل بر صنعت فروش مستقيم و همچنين روش واضح اين کتاب، مقدمه«

مري کريْسِتنِْسن يک راهنماي کامل نوشته است که به . براي موفقيت در فروش مستقيم داردو روشني 

فکر به او گامهاي موفقيت را از مرحله . خورد درد هر نوع فروش مستقيم سالم و هر محصولي مي

به اعتقاد من هرکسي که از فرمول او تبعيت کند، نتايج . عمل به رشته تحرير درآورده است

  ».آوري را تجربه خواهد کرد حيرت

  Weekenders USAرزماري رِدموند، رئيس شرکت  -                                                  

  

  

  

سوي اَبر ستاره  وارد و قديمي را به اده، افراد تازهصورت گام به گام و با روشي س اين کتاب به«

اي است که ذهن شما را  قسمت عملي پايان هر فصل، گام عملي عالي. کند بودن راهنمايي مي

  .دارد برانگيخته و به عمل وا مي

  Jafra Cosmeticsدايان لوِسرو، رئيس شرکت  -                                                         
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 مقدمه مترجم

  

  الّرحمن الّرحيم    هست كليد در گنج حكيم... بسم ا                          

  

پايان و  پروردگارا از لطف بي. خداوند بزرگ را شاکرم که توان ترجمه اثر ديگري را به من داد

  .نظير تو، سپاسگزارم توجه بي

  

ي فروش مستقيم، ترتيبي را در نظر  در روند انتخاب و ترجمه کتابها و مطالب آموزشي درباره

از اخالق کاري، انگيزه، برقراري ارتباط مؤثر، دارم موضوعات مختلف اين صنعت را مد نظر . ام گرفته

کتاب حاضر را نيز در . انگيزه گرفته تا بحث علمي و آکادميک اين صنعت و تغيير نگرش، هدف

  . ام روش انجام آن به ايرانيان انتخاب کردهي راهم براي معرفي صنعت فروش مستقيم سالم و  ادامه

  

ي  ي روشهاي عملي کار در فروش مستقيم انتخاب شده است که سابقه اين کتاب از رسته

شخصاً آنرا بارها مطالعه . بخشد هاي عالي کتاب مي ي آن، اعتبار خاصي به مطالب و ايده نويسنده

  .کنم استفاده کرده و ميام  فهنموده و از دانش و خرد ساده و عملي آن در حر

  

ي خود شديداً به آن  مطالب کتاب، ساده و در عين حال مؤثر و عملي است؛ چيزي که ما در حرفه

ي کتاب، حتماً تمرينهاي عملي آنرا انجام داده و سپس فصل بعدي را  در هنگام مطالعه. نيازمنديم

  .مطالعه فرماييد تا تأثير کتاب بر ذهن و کار شما بيشتر شود

  

است که منجر به بهتر » بهتر کردن زندگي ديگران«شعار کاري و عملي من در کار و زندگيم، 

خواهم که کتاب حاضر را از همين  از شما خواننده عزيز نيز مي. شود شدن زندگي خودم نيز مي

  .ديدگاه مطالعه کنيد تا بهترين استفاده را از آن ببريد

  

در زمان نسبتاً تواند  اي است که مي ، حرفهروش مستقيمف. من به صنعت فروش مستقيم ايمان دارم

. تبديل کند با رشد فردي باال» سازنده و کارآفرين«را به يک انسان  »معمولي«يک انسان کوتاهي، 

پردازيهاي رايج  ها و دروغ اميدوارم که مسئولين امر، با نگاهي علمي و مثبت و به دور از حاشيه
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۷

قرار دهند تا به فضل خداوند، شاهد  و جّدي د مطالعه و بررسي جديدي اين صنعت، آنرا مور درباره

  . صنعت فروش مستقيم در ايران عزيزمان مورد حمايت قانون قرار گيردروزي باشيم 

  

يا پست  ۰۹۱۲۵۴۸۵۹۶۹از شما خواننده عزيزم تقاضا دارم نظرات خود را از طريق شماره موبايل 

مشتاقانه منتظر شنيدن صداي گرم . با بنده درميان بگذاريد nima.arabshahi@gmail.comالكترونيك 

  .شما و خواندن نظرات زيبايتان هستم

  

  :کنم به اين کتاب را تقديم مي

  ي ايرانيان و فارسي زبانان، همه

  اي، کارآفرينان و بازاريابان شبکه

  ،اليعزيزم همسر 

  ،عزيزم مادر، پدر و برادر

  ،حامي خوبم فراز

کردند، ما امروز بستري براي  کم، که اگر براي تحقق روياي خود استقامت نميشرکِت شري بانيان

  .تحقق روياهاي خود نداشتيم

  مديران محترم شعبه ايران،

  ،کارمندان پرانرژي و هميشه شاد شرکِت شريکم

ياشار، امير، نيلوفر، عليرضا، اميرپاشا، ثمينه، سپيده، راحيل، آرش، ساناز،  مو همکاراندوستان 

عسل، ، احمدرضاعادله، سعيد، ثريا، حامد، شهال، ه، مونا، مليحپريسا، جعفر، محمد، مهدي، به، روز

مسعود، داوود، مريم، اسماء، عليرضا، دکتر اديک، لوريتا، پونه، فيروزه، نسرين، مژگان، هنگامه، 

ر ديگري که نوشتن الهام، عباس و دوستان بسياماندانا، مهشيد، کامران، نازنين، فرزاد، مهرانگيز، نير، 

  .کند نامشان، کتاب ديگري طلب مي

که افتخار خدمتگزاري اي، پرانرژي و هميشه موفقي  گروه حرفهتک مشاوران  و از همه مهمتر تک

  .ميبه آنها را دار

  

  .ي خدمتگزاري به شما همکار جديدم هستم هميشه و از صميم قلب آماده

  

  و متحد و آباد سبزهميشه با آرزوي ايراني                                                                  

  نيما عربشاهي                                                                 
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  ي نويسنده درباره

  

  

با بيش از سي سال تجربه ) Mary Christensen(مري کريْسِتنِْسن 

ي  اي، کتاب حاضر را نوشته است که تجربه راهبري در بازاريابي شبکه

نفر  ۱۰۰۰از جذب بيش از  -موفقيت او در صنعت فروش مستقيم است 

  . ستقيمالمللي فروش م در سال اول گرفته تا راهبري در دو شرکت بين

  

 
  

هاي دانشگاهي  بوده و طراح يکي از اولين دوره) DSA(او رئيس پيشين انجمن فروش مستقيم 

 دست بياوريد اي به ميليون دالر خود را در بازاريابي شبکه اوليناو کتاب . فروش مستقيم در دنيا است

ي  ته که يک نشريهرا راه انداخ مربي دوشنبهي الکترونيکي  را به رشته تحرير درآورده و نشريه

  . آموزشي براي دنياي فروشندگان مستقيم است

  

او سخنران مشهوري است که در معتبرترين جلسات مرتبط با اين صنعت و همايشهاي شرکتهاي 

  .پردازد بزرگ به ايراد سخنراني مي

  

توان به  از ديگر سوابق او مي. هم قطاران او در فروش مستقيم احترام بسياري برايش قائل هستند

  :موارد زير اشاره کرد

  

  معارفه در سال در آمريکا، کانادا، اروپا و استراليا ۲۰۰برگزاري بيش از  

 رئيس پيشين انجمن فروش مستقيم نيوزلند  

  حضور در فدراسيون جهاني انجمن فروش مستقيم)WFDSA (۲۰۰۲  

  حضور در انجمن فروش مستقيم آمريکا)DSA (۲۰۰۶  ،۲۰۰۷  ۲۰۰۹و  

  ،۲۰۰۷حضور در انجمن فروش مستقيم کانادا  

  ،۲۰۰۹حضور در انجمن فروش مستقيم استراليا  

  حضور در اتحاديه فروش مستقيم زنان)DSWA( ،۲۰۰۶  ،۲۰۰۷  ۲۰۰۹و  
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  پيشگفتار

  

 ۳۰بيش از . شود گفت که فروش مستقيم در خون من است مي! من عاشق فروش مستقيم هستم

  !برم ي آن لذت مي سال است که در اين صنعت، فعال هستم و از هر لحظه

  

. کردم که زندگيم چگونه خواهد شد بيني مي و پيش ام هزياد مهم نيست که چگونه آنرا شروع کرد

فروش مستقيم شرکت » ميهماني«وقتي در اولين . انيد، من کتابدار مدرسه بودمولي اگر بخواهيد بد

بارها به او . ؟ به او گفتم نهبشومخواهم مشاور  از من پرسيد آيا من هم مي هامشاور ي ازکردم، يک

ولي يک فصل تابستان تصميم گرفتم که کمي پول بيشتر دربياورم و ماجراي موفقيت من . گفتم نه

و سال پس از شروع کارم، برترين فروشنده شرکت شدم؛ رشد سازمان کشوري من، د. شروع شد

بودم؛ و امسال، شرکت فروش  شده رکورد را شکست؛ من رئيس يک شرکت بزرگ فروش مستقيم

  .را تأسيس کردم) Butterfly Worldwide(مستقيم خودم 

  

در اين سالها که به فروش  درضمن درآمدم. انگيز مشغولم کنم که به اين صنعت شگفت افتخار مي

اينها را با شما . بودم کتابدار مدرسه در زماني است کهبيشتر از درآمدم » !کمي«مستقيم اشتغال دارم، 

دهد که چرا از صميم قلب به فرصت  گويم زيرا نشانگر قدرت فروش مستقيم است و نشان مي مي

  .نظير فروش مستقيم ايمان دارم بي

  

» سوپر استار«، کتابي مانند ه بودمي اي کاش وقتي اين حرفه را شروع کردمن موفق هستم، بله، ول

کنيد يا فروشنده مستقيم هستيد، اين کتاب براي شما  اگر به شغلي در فروش مستقيم فکر مي! داشتم

ي سالها تجربه خود را به صورت مطالبي ساده و قابل فهم  عصاره ،مري کريستنسن. کند معجزه مي

  .حال، رسيدن به موفقيت را به شکلي کامل براي ما بيان کرده است نوشته و در عين

  

شناسم که در اين  خيليها را مي. تواند ساده باشد دهد که اين صنعت چقدر مي مري به شما نشان مي

. يک روياي بزرگ: اند که شما هستيد همه آنها از جايي شروع کرده. اند بسيار موفق شده ،صنعت

او به . او پلکان موفقيت را براي شما ساخته است. توانيد ش برسد و شما نيز ميمري توانست به روياي

گويد که زمان و انرژي خود را کجا متمرکز کنيد، چگونه گروه بسازيد و چگونه يک راهبر  شما مي
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هرچه براي . او نکات مربيگري گروه و روش رشد کاري و درآمد شما را بيان کرده است. عالي باشيد

  . استي فروش مستقيم وجود دارد در اين کتاب ذکر شده  ي کارآفرينانه ت در حرفهموفقي

  

اين، يک کتاب عملي است که شما . تحسين برانگيز، چيزي بيش از يک کتاب راهنما است اين اثرِ

در پايان هر فصل، قسمت تمرين عملي وجود . سازد را براي مسير موفقيتي که در پيش داريد آماده مي

کند آنها را در دنياي واقعي، دنياي واقعي  ه مطالب آن فصل را به ياد شما آورده و کمکتان ميدارد ک

اي هستند که شما را ياري  اينها گامهاي اوليه. به کار ببنديد» تاسياره واقعي«يا به قول مري،  خودتان

  . د ايجاد کنيددهند تا مسئوليت الزم را براي موفقيت خودتان و گروهتان در اين صنعت در خو مي

  

. بار اول مري کريستنسن را در حال سخنراني در جلسه ساليانه انجمن فروش مستقيم ديدم

سخنراني،  از همان اولِ. بخش و سرشار از انگيزه، نکات مهم و آموزنده بود سخنراني پوياي او الهام

ا چنان تشويق او ر. حرفهايش را با جان و دل گوش بدهمي  همهنظر مرا جلب کرد و باعث شد 

او به . اميدوارم که از آموزشهاي مري کريستنسن لذت ببريد. کردند که هرگز در عمرم نديده بودم

ايمان دارم که با کمک اطالعاتي . اي باشيد بازاريابي شبکه سوپر استارآموزد که چگونه يک  شما مي

يت عظيمي همراه خواهد ي فروش مستقيم براي شما با موفق که در اين کتاب خواهيد آموخت، حرفه

  .بود

  

  دايان بالدريج                                                         

  Butterfly Worldwideمؤسس و رئيس شرکت                                                          
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  مقدمه

  

هرکسي اين جايگاه را بخواهد و آمادگي . اند نکرده» رزرو«جايگاه هيچکسي را در دنياي ثروت، 

هيچ قانوني وجود ندارد که شما را . تواند آنرا داشته باشد داشته باشد که براي داشتنش کار کند، مي

  .مجبور کند بين استقالل مالي و خانواده، يکي را انتخاب کنيد

  

هم  MLMکه آنرا فروش مستقيم، بازاريابي چند سطحي و (اي  ر بازاريابي شبکهوقتي در مسي

ابداً تصور . گام نهادم، به دنبال راهي براي پرداخت وامها و حمايت از دو کودکم بودم) نامند مي

ولي به . اّما چنين شد و من، راهي براي استقالل مالي پيدا کردم. ام را عوض کند کردم که زندگي نمي

ثروت، نه تنها در . را ام زندگيهم داشته باشم و پول هم توانم  من متوجه شدم که مي. جا ختم نشداين

  . توان محقق کرد بله، روياها را واقعاً مي. قالب پول بلکه در کيفيت زندگي

  

توانند به  مي -  با مهارتها، تجربيات و شرايط فعليشان -و همه . توانند روياپردازي کنند همه مي

که » تاسياره واقعي«اين کتاب، راهش را به شما نشان خواهد داد؛ حتي در . هاي خود برسندرويا

  .رود زندگي، هميشه آنطور که ما انتظار داريم پيش نمي

  

نفر در جهان وارد بازاريابي  ۴۷۵،۰۰۰نفر در آمريکا و  ۱۷۵،۰۰۰شماري، هر هفته  به داليل بي

 ۵۴ميليون نفر در آمريکا و بالغ بر  ۱۴، بيش از ١ش مستقيمبه گزارش انجمن فرو. (شوند اي مي شبکه

  .)٢اي مشغولند ميليون نفر در سراسر جهان به بازاريابي شبکه

  

بيشتر ما در دنياي متزلزل و رو به گسترش امروز، در جستجوي راهي هستيم تا آنرا جايگزين 

وز به تعداد افرادي که به خاطر هر ر. نماييم» شوبکن و بازنشسته بدرس بخوان، کار «الگوي قديمي 

هاي کارفرمايان و رؤساي شرکتها مجبور به قرباني کردن خانواده، دوستان و اوقات فراغت  خواسته

اند که بهترين امنيت در زندگي امروز، اتکا به  هم زنان و هم مردان دريافته. شود خود هستند افزوده مي

                                                 
١ - ِDirect Selling Association 
قابل دسترسي عموم است، تا  www.DSA.orgآدرس  در اين انجمنطبق جديدترين آمارهاي انجمن فروش مستقيم که در وبسايت  -  ٢

اين آمارها هر چند سال . اند ين حرفه پيوستهميليون نفر در سراسر جهان به ا ۷/۶۲ميليون نفر در آمريکا و بالغ بر  ۱۵بيش از  ۲۰۰۷آخر سال 
  .شوند روز مي يک بار به
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طوري که تعداد آمريکايياني که در  داشته است به تأثير بسزايياين تغيير روش زندگي، . خود است

  . است کرده اپيد زياديکنند نسبت به پنج سال گذشته، افزايش  خانه کار مي

  

داشتني و  دوست با اينکه که يک مادرِ. روش زندگي زنان نيز با همين سرعت در حال تغيير است

از آنان حاضرند آينده خود را  يتعداد با اين حال مسئول بودن هنوز هم اولويت بسياري از زنان است

  .يتهاي خود قرار دهندوبه خطر انداخته و استقالل مالي را در ابتداي فهرست اول

  

تري از ساعات کاري  بسيار شيرين است اما آمارها، تصوير واقعي ،کار بودن با اينکه روياي صاحب

اي کوچک تا متوسط نشان طوالني، فشار عصبي زياد و بازدهي کم براي صاحبان کسب و کاره

هايي مانند اجاره، انبارداري، کارمندان و کارکنان،  کنند که پس از کسر هزينه آنها تقال مي. دهند مي

  . سودي برايشان باقي بماند

  

توانيد صاحب کار خودتان باشيد بدون  اي است؛ فرصتي که در آن مي حل در بازاريابي شبکه راه

  .است روياي کارآفرينانچيزي که  .ه دوش بکشيدآنرا به تنهايي ب اينکه بارِ

  

کننده،  يا عنوانهايي مانند توزيع(عنوان نماينده مستقل  شما به: کند اي چنين عمل مي بازاريابي شبکه

کنيد که محصوالت و يا خدماتي  ، با شرکتي همکاري مي)کارِ مستقل همکار، مشاور، عضور يا صاحْب

درحالي که شرکت، مراقب زواياي مهم کسب و . کند ي و اجرايي ارائه ميهمراه پشتيباني بازارياب را به

  .شوند بپردازيد مي تاناست، شما آزاديد به فعاليتهاي اصلي که منجر به درآمدشمکار 

  

درآمد شما حاصل از فروش محصوالت و يا خدمات و جذب ديگر افراد عالقمند براي فروش 

  .وش شما بيشتر باشد، درآمدتان بيشتر خواهد بودهرچه فر. همان محصوالت و يا خدمات است

  

توان آنرا تقريباً بدون هزينه اوليه شروع  کند اين است که مي اي را جذاب مي آنچه بازاريابي شبکه

ي هنگفتي نياز نيست به جز هزينه  گذاري اوليه سرمايه. توان آنرا اداره نمود کرد و با هزينه کمي مي

توانيد  بنابراين مي. شود ي شروع کار صرف مي هيه يک استارتر کيت يا بستهبراي تاحتماالً اندکي که 

اندازتان يا قرض کردن مبلغ هنگفتي از  کار خودتان را شروع کنيد آن هم بدون نياز به استفاده از پس

  . ديگران
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جزو  سقفي براي درآمد شما وجود ندارد و نيازي نيست که خانواده و دوستانتان را قرباني کنيد تا

  .برترين افراِد کامياب باشيد

  

برخي . دهند اي، کارشان را در منزل و در کنار فعاليتهاي روزمره انجام مي اغلب بازاريابان شبکه

و داده وقت انجام  پارهصورت  بهکمک خرجي داشته باشند و اين حرفه را يک دهند صرفاً  ترجيح مي

، بازاريابي برخيبراي ولي . سنتي خود نيز ادامه دهندتنهايي يا در کنار همسرشان، همچنان به شغل  به

  .اي تنها منبع تأمين مخارج منزل است شبکه

  

کنند تا کسب و کار بازاريابي  هايشان را ادغام مي هر روز بر تعداد زوجهايي که مهارتها و داشته

انند در کنار يکديگر به تو شود که در نتيجه افراد خانواده مي افزوده ميراه بيندازند اي را با هم  شبکه

  . کار و زندگي بپردازند

  

اي در آزاد بودن آن است و اينکه  مزيِت بازاريابي شبکه. ديگر نيستشغل هيچ شغلي بهتر از 

قدر مسلم، اين . دهد وفق ميگذارد و خود را با شرايط زندگي و بلند همتي شما  دست شما را باز مي

بازاريابي  :يا روش کاري براي زندگيتان بهتر است دهيد کدام شغل شما هستيد که تشخيص مي

  .اي يا شغلهاي سنتي شبکه

  

آموزيد،  اندازه آنچه مي توانيد به اي از آن دسته معدود کارهاييست که در آن مي بازاريابي شبکه

  :شک داريد اگر هنوز هم مطمئن نيستيد و. از همان ابتداآن هم درآمد کسب کنيد؛ 

  

 اند تا شانسي  التحصيلي فکر کنيد که سالها زحمت کشيده و درس خوانده به ميليونها فارغ

 .براي پيوستن به جمع پردرآمدها بيابند

  به ميليونها نفري فکر کنيد که حتي فرش زير پايشان را فروختند و هرچه داشتند را

 دخل و خرجشان جور کنند تا فقط گذاري کردند ولي اکنون ساعتهاي طوالني کار مي سرمايه

 .در بيايد

  به آنهايي فکر کنيد که وقت باارزش و زندگيشان را در ترافيک رفت و آمد به محل کارشان

 .دهند به هدر مي

  ،يبسيار مهممراسم و جشنهاي در توانند  نميبه آنهايي فکر کنيد که به دليل تعهدات شغلي 

 .حاضر شوند مانند تولد کودکان خود
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 روند و  کننده و تکراري خود مي ميلي سر شغلِ کسل نيد که هر روز با بيبه آنهايي فکر ک

اي در  مجبورند با يا براي افرادي کار کنند که در حالت معمولي حتي حاضر نيستند لحظه

 .کنارشان باشند و جواب سالمشان را بدهند

 پاداش  کم خطر و خوش دار کسب و کارِ فکر کنيد چقدر خوش شانس هستيد که سکان

گيريد وقتتان را چگونه و با چه افرادي صرف  کاري که در آن خودتان تصميم مي .خودتانيد

  .کنيد

  

ي خود را به واقعيِت مالي و زندگي هاام که مصمم است رويا اين کتاب را براي هر فردي نوشته

ر دهيد که دست به کا ي امن خود خارج شده و تعهد مي اگر حاضريد از منطقه. حقيقي تبديل کند

دهم که چگونه بمن هم حاضرم به شما نشان  - خواهد باشد شرايط فعليتان هرچه مي -شويد 

اي  توانيد جزو صدها هزار نفري باشيد که از درآمد عالي و زندگي رويايي خود در بازاريابي شبکه مي

  . يعني ثروت به معناي واقعي کلمهاين، : برند لذت مي

  

  :اي هستند يابي شبکهاينها سه اصل بنيادي بازارو اما 

  

مانند هر تالش ديگري، بايد آماده باشيد که سخت بکوشيد و . هيچ راه ميانبري وجود ندارد -۱

موفق در  شود که ميليونها فرِد و اين، با استادي در مهارتهايي شروع مي. هوشمندانه کار کنيد

 . اند اين حرفه، کارآيي آنها را اثبات کرده

  

منظورم . اگر روشي براي شما فايده ندارد، بايد آماده تغيير باشيد. ستاي پذيرفته ني هيچ بهانه -۲

منظورم تغيير . دنبال شرکت بهتر، سيستم بهتر يا فکر جديدي برويد بهفوراً اين نيست که 

مثالً تغيير رفتارتان، روش معرفي خودتان، روش برقراري ارتباط با ديگران يا . است خودتان

کند که ببينيد کجا بايد زمان، انرژي و منابع  اين کتاب کمکتان مي. هدرکتان از عملکرد اين حرف

 .شودبخود را متمرکز کنيد تا شانس موفقيتتان بيشتر 

  

اي به نتايج، پاداش  بازاريابي شبکه. کنند هيچ مدال افتخاري را براي سعي کردن اهدا نمي -۳

را که الزم است انجام شوند زيرا همه حاضر نيستند آنچه  همه در آن موفق نمي. دهد مي

اگر به اين . د، ارزشش را دارديگير ، خواهيد ديد پاداشي که ميباشيداگر شما آماده . دهندب

ايد و نه  خورد، نه چيزي به دست آورده اي به درد شما نمي نتيجه برسيد که بازاريابي شبکه
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توانيد در  که مي اي اين است يکي از نقاط قوت بازاريابي شبکه. ايد از دست داده را چيزي

  .حفظ کنيدحين انجام آن، شغل معمول خود را نيز 

  

اين کتاب، مکمل آموزشها و تعاليم شرکِت شريِک شماست که اطالعات خاص و راهنماييهايي در 

که در راهنماها و سمينارهاي  يبه جاي اطالعات. دهد رابطه با محصوالت و فرصت کاري به شما مي

هاي  خوانيد و در برنامه عمال آنچه در راهنماها ميي ِا ن روي نحوهشرکت خود خواهيد يافت، م

اي و آنچه در  باور کنيد که فاصله زيادي ميان تئوري بازاريابي شبکه. ام شنويد تمرکز کرده آموزشي مي

  .دنياي واقعي کشف خواهيد کرد وجود دارد

  

. سوي اهداف عاليتان راهنمايي کند به عنوان مرجع استفاده کنيد تا شما را گام به گام از اين کتاب به

ايد  عملي آنچه خوانده عملي در نظر گرفته شده که شما را در انجامِ در انتهاي هر فصل، قسمت کارِ

با اينکه دانش، دارايي قدرتمندي است ولي فرمول موفقيت، دانشي است که به عمل . دهد ياري مي

  .درآمده باشد

  

ياد دارم  توانيد چون به دانم که مي مي. توانيد انجامش دهيد يد که ميباالتر از همه، باور داشته باش

هر گامي را . وقتي خودم اين حرفه را شروع کردم، چه مهارتهاي اندک و اعتماد به نفس پاييني داشتم

ام، مانند ميليونها نفري که امروز از پاداش آنچه برايش  خواهيد برداريد شخصاً برداشته که شما مي

  .پاداشها در انتظار شمايند. برند اند، لذت مي يدهسخت کوش

  

کنيد، بايد که کار  ايد که بياموزيد و اگر نيت کرده اگر نيت کرده. به اين صنعت پويا خوش آمديد

تان لياقتش را داريد و الگويي خواهيد شد براي  اي را خواهيد ساخت که خودتان و خانواده زندگي

  .بزرگي در سر بپرورانند آنهايي که شهامت دارند روياهاي
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  ۱گام 
  

  شهامت روياپردازي داشته باشيد

  

  ...شود برآوردهفرض کنيد که قرار است سه آرزوي شما 

  چه آرزوهايي خواهيد داشت؟ 

  هيجان بيشتر؟ ماجراجويي بيشتر؟ آزادي بيشتر؟ 

  پول بيشتر؟ زمان بيشتر؟ 

  تفريح بيشتر؟

  

ي  دارد، محدوديت قوه توانيم در زندگي داشته باشيم وجود تنها محدوديتي که براي آنچه مي

پزشکي کرده و  از دانشمندي که کشِف. کنند همه افراد کامياب از يک رويا شروع مي. تصور ماست

دهد گرفته تا ورزشکاري که بر موانع غلبه کرده و رکورد جهاني را  جان ميليونها نفر را نجات مي

  .شکند مي

  

دانستند با چه  اک اين کشور نهادند نمياولين پيشگامان آمريکا را تصور کنيد که وقتي پا بر خ

  .ي بهتر رو خواهند شد و فقط قلبي داشتند آکنده از اشتياق سوزان براي آينده چيزهايي روبه

  

. اولين نفري را تصور کنيد که به آسمان شب خيره شد و روياي فرود بر کره ماه را در سر پروراند

باالخره محقق شد زيرا کسي جرأت کرد که اين  ولي. روياي او در آن زمان، فراسوي غيرممکن بود

  .رويا را در سر بپروراند

  

زندگي يعني پيشگام بودن در کوره . زندگي، پيمودن راهي نيست که ديگران پيش روي ما نهاده باشند

  .سازند ي ما را مي راههايي که زندگيِ خوْد خواسته
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في، تجربيات قبلي و توقع از ديگران آزاد ، پيشداوري منهاکروياپردازي ما را از بند ترديدها، شَ

ظرفيت ما براي کسب و دستيابي، . نماياند خواهيم به ما مي کرده و حقيقِت آنچه را در زندگي مي

  .محدوديتي ندارد البته اگر جرأت کرده و روياهاي بزرگ داشته باشيم

  

. قعاً شاد خواهد کردوقت گذاشته و فکر کنيد چه چيزي شما و آنهايي را که دوستشان داريد وا

  :اين شش سوال ساده را از خود بپرسيد

  

  خواهم چه شخصيتي بشوم؟ مي -۱

 خواهم چه کاري انجام بدهم؟ مي -۲

 م چه چيزي را ببخشم؟خواه مي -۳

 خواهم چه چيزي را داشته باشم؟ مي -۴

 خواهم وقتم را چگونه صرف کنم؟ مي -۵

  خواهم وقتم را با چه افرادي بگذرانم؟ مي -۶

  

هرقدر که . انگيزي بر آينده خود خواهيد داشت توالها را بيابيد، قدرت شگفوقتي پاسخ اين س

زيرا آنگاه که نرفته وقتتان به هدر ي زندگي خود وقت صرف کنيد،  درمورد نحوهگيري  تصميمبراي 

روياهاي . دست بياوريد کنيد تا آنرا به جا مي بدانيد چه چيزي براي شما مهمترين است، کوهها را جابه

انگيز  آور در ذهن خود پرورش ندهيد زيرا منجر به کارهاي بزرگ و شاهکارهاي شگفت مالل

  .شوند نمي

  

بينديشيد که چگونه از اهداف دلخواه خود . فکر کنيد واکنش شما به وقايع حساس چگونه است

 هرچه. به فواصلي فکر کنيد که براي حفاظت از خانواده و دوستان خود خواهيد پيمود. زنيد جلو مي

  .هيجان بيشتري داشته باشيد، انرژي بيشتري براي تحقق روياهايتان ايجاد خواهيد کرد

  

دهند که شک و ترديد،  خيليها اجازه مي. کنند آور سياه و سفيد زندگي مي خيليها در دنياي مالل

اي درخشان فکر کنيد، با رنگه. در دنياي رنگي زندگي کنيد. ولي شما نه. روياهايشان را نابود کنند

  . روشن و زندهشاد، 
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هاي  ها را داريد، آنها را تصور کنيد که از دروازه مدرسه يناگر روياي فرستادن فرزندانتان به بهتر

التحصيلي آنها در  احساس افتخار خود را در هنگام فارغ. کنند مدرسه گذشته و در کالسها شرکت مي

  . کالسيهايشان تصور کنيد ميان هم

  

خودرو نو را داريد، رنگش را تصور کنيد، صداي موتورش را تصور کنيد،  يکداشتن اگر روياي 

مسافرتهايي را که با آن خواهيد رفت و ماجراجوييهايي را . بوي چرم نوي صندليهايش را تصور کنيد

  .که از آن لذت خواهيد برد تصور کنيد

  

  .آنها ايجاد خواهيد کرداگر روياي کمک به ديگران را داريد، تصور کنيد که چه تفاوتي در زندگي 

  

ي جديدي را داريد، در تصورات خود به تک تک اتاقهايش سر بزنيد و حس کنيد  اگر روياي خانه

. بريد زنيد و انگشتان پايتان را در پرز نرم فرش اتاقها فرو مي که با پاي برهنه روي کف چوبي قدم مي

منظره بيرون را از پنجره . را تصور کنيدجزييات اسباب و اثاثيه خانه . رنگ ديوارها را تصور کنيد

  .اتاقها تماشا کنيد

  

هايي که در طول سفر تجربه خواهيد کرد فکر  اگر روياي جهانگردي داريد، به مناظر، صداها و مزه

  . کنيد

  

ي تخيل خود را آزاد کنيد و بگذاريد که پرواز  قوه. ي تخيل نيست اآلن زماِن به زنجير کشيدن قوه

  .يردکند و اوج بگ

  

                                                   *******  
  

ايد، انتخابتان  عنوان ابزاري براي رسيدن به روياهايتان انتخاب کرده اي را به اگر بازاريابي شبکه

شک در راه رسيدن  بي. ايد خواهيد داشت اي که تصور کرده سفر پرماجرايي در مسير آينده. عاليست

هرچه باشد، . شايستگيش را داريد، با موانعي مواجه خواهيد شدالبته خواهيد برويد و  ه ميبه جايي ک

 چگونگيدهيد بسيار مهمتر از  کاري که انجام مي دليليا چرايي دانستن . است تاسياره واقعياينجا 

کنيد، هرچه در طول مسير پيش بيايد، شور و اشتياقتان  وقتي بدانيد براي چه کار مي. انجام آن است

  .شما را به پيش خواهد راند

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال



  شهامت روياپردازي داشته باشيد:  ١گام 

  

www.HerfeyeNo.com 

۱۹

  »چرا؟«پرسند  بينند و مي بعضيها، چيزها را همانطور که هست مي

  »چرا که نه؟«پرسم  کنم و مي اند تصور مي من چيزهايي را که هرگز نبوده

  جرج برنارد شاو -                                                                                         

  

  

  شهامت روياپردازي داشته باشيد:  ۱کار عملي گام 
  

توانيد جزييات  تا مي. غول چراغ جادوي خود را احضار کرده و سه آرزويتان را به او بگوييد

  .تري بدهيد و به آنها رنگ و بوي زنده آرزوهايتان را بيشتر تصور کرده

  

  :روياي اول من

 ------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ------- --------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ------- ------------------------------------------ --------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

-------- -------------------------------------------------------------

----------------------------- ----------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

-------- -------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 --------- ------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- -----------  
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  :روياي دوم من

-------------------------------------------- ----------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 --------------------------- ------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ------- --------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- -------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  :روياي سوم من

 ------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

------------------------ ---------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---- -----------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- ----------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  
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  ۲گام 
  

  هدفگذاري کنيد

  

  .حاال زمانش رسيده که روياهايتان را به اهداف تبديل کنيد

صد يا انمايد ولي اهداف، مق ور مي ي خيال ما را افروخته و اشتياق ما را شعله روياپردازي، قوه

 اگر بدانيد که بايد روي. نشانهايي هستند که پيش از تعيين مسير سفر خود بايد آنها را مشخص کنيم

و شما را در مسير صحيح نگه شده در جهت درست متمرکز  تانکنيد، انرژيهايبچه چيزي کار 

  . دارد مي

  

بنابراين . خواهيد باشيد مقصود از هدف، رساندن شماست از جايي که هستيد به جايي که مي

ن نشانهاي بلکه منظورم تعيي .منظورم فراموش کردن روياهايتان نيست. گرايانه باشند اهداف بايد واقع

کنم اولين اهداف خود را براي  توصيه مي. است که آنها را قدم به قدم دنبال کنيد صديايا مق متوالي

اول نائل شديد، زمان کافي براي تمرکز بر  وقتي به اين اهداِف. تا حداکثر يک سال آينده تعيين کنيد

  .داشت دياهداف جديد خواه

  

کارآفرينان و همچنين  ترين اشتباهاِت که يکي از اصلي اگر در هنگام کار، صبور نيستيد بدانيد

. کنيد هرگز به هدر نرفته است بندي صرف مي زماني که براي اولويت. کارها، ناشکيبايي است کاسب

  .يکي از کليدهاي موفقيت، داشتن نظم و انضباط در مشخص کردن اهداف است

  

  :ده انجام دهيدماه آين ۱۲اين هفت اقدام را براي تعيين اهدافتان در 

  

گيري، تعيين کرده و موعد مقرري هم براي تحقق آن  قابل اندازه هر هدف را مانند يک مقصِد -۱

 ۳۰تا «يا » رسد ميدالر  ۵۰۰۰ژوئن سال آينده درآمدم به ماهي  ۳۰تا «مثالً . مشخص نماييد

 ».کنم مي دازان گذاري در زمينه امالک، پس دالر براي اولين سرمايه ۲۰،۰۰۰ژوئن سال آينده، 
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و هر هدف را » مهمي در روياي نهايي من دارد؟ اين هدف چه نقشِ«از خودتان بپرسيد که  -۲

دقت کنيد که اينها، اهداف خودتان . بندي کنيد اولويت) زياد( ۵تا ) کم( ۱اهميت از  به ترتيبِ

اين . کنيد آمد يا تحت تأثير قرار دادن ديگران مشخص مي باشند نه اهدافي که براي خوش

روياهاي ديگران، خوشبخت و خوشحال نخواهيد  زندگي شماست و شما با زندگي کردِن

 .زيست

 
، ۳اهدافي را که زير . ايد بندي کرده فقط اهدافي را انتخاب کنيد که آنها را جزو زيادترين، دسته -۳

 آيا اين چيزي است که واقعاً«ايد مجدداً بررسي نموده و از خود بپرسيد  بندي کرده دسته

 »خواهم؟ مي

  

 
شش ماه، تمام سعي خود را «براي خود باقي نگذاريد؛ مثالً نگوييد  يراه فرار: دقت کنيد که -۴

، افرادي را که اشتياق شما را ندارند درگير روياي خود نکنيد؛ مثالً نگوييد »...خواهم کرد تا

و بايد » ...وانمت ام نگهداري کنند، آن وقت من مي اگر والدينم قبول کنند که بيشتر از بچه«

اگر رئيسم از ساعات کاريم «بتوانيد هر هدفي را بدون شرايط به دست بياوريد؛ مثالً نگوييد 

 .»...کم کند

 
ايد  هدف، وقتي ارزش دارد که قول بدهيد در زماني که مشخص کرده. يک هدف يعني تعهد -۵

مرز نباشد  بي هرچه هدف شما نامشخص، مبهم و. و صريح باشيدروشن . به آن خواهيد رسيد

  :دقت کنيد که بتوانيد به دو سوال کليدي زير درباره هر هدف، پاسخ دهيد. بهتر است

  »در مسير رسيدن به هدفم، چه چيزي تغيير خواهد کرد؟« -الف           

  »اين تغيير، چه وقتي کامل خواهد شد؟« - ب           

  

توانم در زمان  ميآيا «ز خود پرسيد ا. بررسي کنيد که اهدافتان، سازگار و هماهنگ باشند -۶

اکنون،  بينيد که ممکن نيست، هم اگر مي» تک اهدافم نائل شوم؟ محدودي که دارم به تک

کنيد بيشتر باشد، احتمال  هرچه تعداد اهدافي که تعيين مي. مهمترينها را انتخاب کنيد

عادت دارند روي مبل لم  اگر از آن دسته افرادي هستيد که: مثال. يابي به آنها کمتر است دست

بدهند و تلوزيون تماشا کنند و يکي از اهداف شما تمرين دو ماراتن و هدف ديگرتان، دو 

هر دو هدف، به . برابر کردن درآمدتان در سال باشد، زنگ خطر بايد در گوشتان به صدا درآيد

را کمي عقب بهتر است يکي را انتخاب کرده و ديگري . پشتکار و فداکاري کامل نياز دارد

ت
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مثالً هدِف کاري را اولوليت اول خود قرار داده و دو مارتن را به تعويق بيندازيد و . بيندازيد

مناسب، کوچک کنيد تا زماني که بتوانيد سه بار در  شرايط بدنيِ ي آنرا تا حد حفِظ اندازه

 .هفته، پنج مايل بدويد

 
بسيار  دقت کنيد که تعيين اهداِف. اهداف خود را در کنار اوضاع فعليتان بازبيني کنيد -۷

مثالً اگر تازه . متعهد شده باشيد واقعاًتواند منجر به شکست شما شود مگر اينکه  طلبانه مي جاه

ي آزاد از رهن بانکي، اول بدهيهاي کارت  ايد براي رسيدن به روياي خانه ازدواج کرده

  .اعتباري خود را تسويه کنيد

  

اگر اهداف بسيار » گرايانه هستند؟ ام، واقع ر شرايط کنونيآيا اهداف من د«از خود پرسيد 

تعيين اهداف . موفقيت، مشّوق خوبي است. شويد بلندپروازانه تعيين کنيد، خيلي زود سرخورده مي

سنگ بزرگ، . يابي به آنها بهتر از باد به غبغب انداختن و شکست خوردن است کوچک و دست

وقتي به هر هدف . توانند عوض شوند ر کرد، اهدافتان هم ميوقتي وضعيتتان تغيي. عالمت نزدن است

  .تر شويد نائل شديد، هدف بعدي را تعيين کنيد تا قدم به قدم به رويايتان نزديک

  

  

  

  هدفگذاري کنيد:  ۲کار عملي گام 
  

هر تعداد هدفي که . مشخص کنيد اتمامِ براي هر هدف، يک تاريخِ. اهدافتان را بنويسيد -۱

      تعيين کنيد  ۵تا  ۱سپس هر هدف را مرور کرده و اهميت آنرا از . سيددوست داريد بنوي

  ).ترين پر اهميتيعني  ۵، ترين کم اهميتيعني  ۱(

  

  :خواهم من مي

------ ------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------- --

-------- ---------------- --------------------------------------------  

  ------------- اهميت   -----------------------------------  تاريخ
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  :خواهم من مي

 ------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------- --------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  ------------- اهميت   -----------------------------------  تاريخ

  

  :خواهم من مي

 ------------------------------------------------------------------

 ------------------ ---------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  ------------- اهميت   -----------------------------------  تاريخ

  

  :خواهم من مي

----------------------------------------------------------- -------

 ---------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  ------------- اهميت   -----------------------------------  تاريخ

  

  :خواهم من مي

 ---------------------------------- --------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  ------------- اهميت   -----------------------------------  تاريخ

  

  .اهميت، دوباره بنويسيداهداف خود را به ترتيب  -۲

۱(  ------- ------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

-------- ------------------------------------------------------  
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۲ (---------------------------------------- ---------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------  

۳ ( -------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------- ------------------

 --------------------------------------------------------------  

۴ ( -------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ --------------  

۵ ( -------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------  

۶ (------------------------------------------------ -------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------  

  

که در همين فصل شرح داده شد در بوته واقعيت قرار  ۷تا  ۳اهداف خود را طبق مراحل  -۳

 .دهيد

 
  .دو هدف اول را دوباره بنويسيد -۴

  

  :ولين هدف مهم منا

------ ------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------- ----------------------------------  

  

  :موعد مقرر من براي تکميل اين هدف

 ------------------------------------------------------------------  
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  :دومين هدف مهم من

----- -------------------------------------------------------------

-------- ---------------------------- ---------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  :اي تکميل اين هدفموعد مقرر من بر

 ------------------------------------------------------------------  

  

هايتان به  اي که بچه مثالً عکس مدرسه. با استفاده از عکس و متن به هدف خود، جان ببخشيد -۵

ي رويايي که خواهيد ساخت، جايي که براي تعطيالت خواهيد رفت يا  آن خواهند رفت، خانه

را روي يک تابلو بچسبانيد و هر متني که  بگيريدخواهيد به فرزند خواندگي  که مي فرزندي

  .١کند کنار آنها بنويسيد اثر تصاوير را بيشتر مي

  

روي آينه -آنها را اطراف خود بچسبانيد . پنج نسخه از اهداف اصلي خود را پرينت بگيريد -۶

کنار رايانه، کنار تلفن يا روي دستشويي، روي داشبورد خودرو، در صفحه داخلي سررسيد، 

گذرانيد تا هميشه جلوي  قتتان را بيشتر در آن ميدر يخچال؛ به عبارت ديگر هرجايي که و

 .چشمتان باشد و آنها را ببينيد

 
و  قرار دهيدهميشه خود را در عکسها و تصاوير . به اهدافتان نگاه کنيدتوانيد  تا ميهر روز  -۷

روي صندلي خودرو  ؛کنيد تا به مالقات فرزندانتان برويد سفر ميخود را ببينيد که . تصور کنيد

ايد و يک دستتان به فرمان است؛ روي صندلي راحتي در کنار ساحل لم داده و بازي  نشسته

احساس با تمام وجود التحصيل شدن فرزندتان را  کنيد؛ يا افتخارِ فارغ هايتان را تماشا مي بچه

، خودتصور تماشاي عکسها و کمک گرفتن از قدرت با نکته مهم اين است که  .کنيد مي

صرف نگاه کردن به . شور و اشتياق لحظه رسيدن به هدفتان را در خود ايجاد کنيد و هيجان

  .کمک چنداني به شما نخواهد کردتصاوير، 

                                                 
قابل تهيه است  www.HerfeyeNo.comکه از طريق وبسايت » تابلوي روياها« توانيد از پوستر همراه با توضيحِ براي اين منظور مي - ١

  .استفاده کنيد
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  ۳گام 
  

  توانيد باور کنيد که مي

  

  ِهنري فورد،به نقل از 

به نظر من » .تواني، در هر دو صورت حق با توست تواني، يا فکر کني که نمي چه فکر کني که مي«

  .ق با او بودهم ح

  

ي باورتان  ايست و قدرت و ضعف شما در کارتان با اندازه باور، سوخِت محرک بازاريابان شبکه

  :ما بايدش. متناسب است

 به کسب و کارتان باور داشته باشيد. 

 کنيد باور داشته باشيد به شرکتي که با آن همکاري مي. 

  کنيد باور داشته باشيد که معرفي ميو يا محصوالتي  فرصت کاريبه. 

 بايد به خودتان باور داشته باشيد... و باالتر از همه.  

  

ي  توقعات و فعاليتهاي ديگران آزاد کرده و آماده وقتي به خودتان باور داشته باشيد، خود را از بنِد

  .شويد کسب و کارتان مي رويي با نوسانات و پيچ و خمهاي رشِد روبه

  

اگر پيش از شروع، ترديدهاي خود را دور بريزيد، . کند عدم اعتماد به نفس، سرعتتان را کم مي

  .سوي اهدافتان حرکت کنيد تر به تر و روان توانيد سريع مي

  

کفايتي را در خود  بسياري از ما احساس ترديد و بي ليساده است و» خودت را باور کن« گفتنِ

  .ايد دست آورده پس اول ببينيم شما باورهاي خود را چگونه به. داريم نگه مي

  

از پيامهاي ارسال شده توسط والدين يا  -اند  در زمان نوجواني شکل گرفته ي شمااغلب باورها

  .زندگي شما از قبيل هم سن و ساالن يا آموزگاران شماافراد مؤثر ديگر در 
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 نکه اطرافيانما جايي. بخت نبوديم که در محيطي فرهنگي بزرگ شده باشيم همه ما آنقدر خوش

اند احتماالً پيامهاي  افرادي که ما را بزرگ کرده. دانستند را ميما گيري اعتماد به نفس  شکل اهميِت

  .است شان بودهدروني خودشان يا بازتابي از تزلزل ضعفهايشي از اند که نا نادرستي به ما داده

  

خاطر سپردن آنچه  باقي ما، عليرغم بهره بردن از حمايت عشقي، احتماالً در شنيدن يا به

چون يکي از آن بچه باحالهاي مدرسه مثالً به داليل گوناگون، . ايم اي عمل کرده خواستيم، سليقه مي

هاي منفي به خودمان و قبل از آنکه به خودمان بياييم، اين  سباندن وصلهنبوديم، شروع کرديم به چ

  .ها در تار و پود ما فرو رفتند و اثر کردند وصله

  

توانيد شروع به پاک کردن  خواهد باشد، هر وقت که بخواهيد مي تجربيات گذشته شما هرچه مي

. سازد ايد نابود مي خود گرفته از دشمنِکه مثبت، آنچه را  شايد زمان ببرد ولي هر قدمِ. لوح خود کنيد

اعتماد به نفس ضعيف و نداشتن حق مسلم براي بهترين بودن و : ايد شما از دشمن خود اينها را گرفته

  .بهترينها داشتنِ

  

گيرند پس مسئوليت احساسِ قدرت يا  نشأت ميشما شروع بايد بدانيد که باورها از درون قبل از 

ي  گذشته. دهيدبعنوان يک بزرگسال، آزاديد که خودتان باورهايتان را شکل  به. ضعف خود را بپذيريد

  . دستان خودتان استدر اکنون، مهار زندگي شما . شما هرچه بوده گذشته

  

نوار منفي درون ذهنتان، فقط عمق  پخش مکررِ. نود درصد همه ارتباطات، گفتگوي دروني است

. کند يابي به اهدافتان نابود مي و توانايي شما را براي دستبافي را در مغز شما بيشتر کرده  شيار منفي

  .بايد نوارهاي مثبت هم در ذهنتان پخش کنيد

  

مهرباني، همدردي، بينش، صداقت، هوش  -با نوشتن فهرستي از صفتهاي عالي خود شروع کنيد 

مسر، پسر يا دختر، يا فکر کنيد که چه والد، ه. هايي توجه کنيد که در آنها بهتريد به زمينه. يا خالقيت

فکر کنيد که شما را به اين نقطه در زندگيتان  يتمرکزانرژي و به اراده، . دوست مهرباني هستيد

به آغاز سفر فکر کنيد و ببينيد در زندگي تا . ايد رسانده است و به همه کارهاي خوبي که انجام داده

  .ايد کجاها پيش رفته
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 نماييداد، وارد بود از کسي که اين لطف را به شما کرده تشکر اگر انتق. انتقادها را پااليش کنيد

و آنرا فرصتي براي رشد ) !خواهد گوينده را دو دستي خفه کنيد دلتان مي ،انتقاد حتي اگر در لحظه(

توانيد در بازاريابي  گويند خيلي تنبل هستيد و نمي مثالً فرض کنيد به شما مي. خود در نظر بگيريد

تنبلها، کسب و کار خودشان را . شايد مشکل شما تنبلي نباشد. اول تأمل کنيد. ويداي موفق بش شبکه

شايد به خاطر اين باشد که فشار . نمايند کنند يا براي تغيير زندگيشان، هدف تعيين نمي اندازي نمي راه

 در اين حالت، يک قدم به. زياد مسئوليتها و مشکالِت حل نشده، انرژي شما را تحليل برده است

  .عقب برگشته و ببينيد چه چيزي در زندگي براي شما مهم است و چه چيزي را بايد رها کنيد

  

تنها افرادي که هميشه کارشان درست . آنها فقط نشانه هستند. شما، خطاها و لغزشهايتان نيستيد

اين چه چيزي از . کنند خطر مي بي بازيِدهند و  هرگز کار جديدي انجام نمياست آنهايي هستند که 

تر و کاميابي بيشتر است حتي اگر در اين ميان، چيزهايي نيز  بدتر؟ لياقت شما، داشتن زندگي پرهيجان

  .فدا شوند

  

شما، خودتان . ياد داشته باشيد که قضاوت ديگران تحت تأثير شخصيت و تجربيات آنهاست به

خواهيد داشته  اشيد، هرچه ميخواهيد ب که مي شحصيتي توانيد هر شما مي! العاده نظير و فوق بي: هستيد

اي خواهيد داشت که فقط در روياها قابل تصور  باور داشته باشيد، زندگي تانباشيد و وقتي به خود

  .است

  

کنيد، از آنها فاصله گرفته و در عوض به دنبال  اگر در جمعي هستيد که در آن، احساس ناامني مي

  .افرادي مثبت، پرانگيزه و حامي بگرديد

  

بدي را از . کنيد باال ببريد ه نفس خود را با هر بازخورد و تعريف مثبت که دريافت مياعتماد ب

آنهايي که شما را سهواً يا . شود تقويتخود دور کرده و خوبي را به جان بخريد تا شور و هيجانتان 

  .اند، ببخشيد و به راهتان ادامه دهيد عمداً آزرده

  

ديگران را دوست داشته که ما را دوست داشته باشند پس ما افرادي را دوست داريم يادتان باشد 

در هنگام تعريف کردن، . توجه کنيد شانعالقه نشان داده و به زندگيآنها به احساسات باشيد، 

. تواند چقدر مضر باشد اعتنايي و غيبت مي تفاوتي، بي دانيد که بي خودتان بهتر مي. سخاوتمند باشيد

  .کنيد بيدار نفس، بايد شعور و وجدان خود را عتماد بهيابي به ا قبل از دست
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: مغز ما دو طرف دارد. ، تفاوت قائل شويدتوهمو  واقعيتاز همه مهمتر، ياد بگيريد که ميان 

کند که در موقعيتهاي  ما واکنش نشان داده و کمکمان مي احساسيطرف . عقالني و احساسي

ود ندارد، به طرف احساسي مغز خود گاهي وقتي خطر واقعي وج. معطلي عمل کنيم خطرناک، بي

  . دهيم که فشار عصبي الکي ايجاد کند اجازه مي

  

بيشتر بر پايه منطق و نه - گيري و حل مسائل  از آن براي تصميم. ما، کنشگرا است عقالنيطرف 

بريم از طرف عقالني مغز خود استفاده  وقتي باورهاي خود را زير سوال مي. کنيم استفاده مي - احساس

سعي . گيريد بين اين دو طرف، تفاوت قائل شويد بياموزيد زماني که تحت فشار قرار مي. کنيم مي

  . ي خوبي است کننده زمان، روشن. حل بيندازيد اي بين مشکل و راه کنيد فاصله

  

وقتتان را به . تصميمي آگاهانه بگيريد که با خودتان همان قدر مهربان باشيد که با ديگران هستيد

. خواهيد بشويد تمرکز کنيد تجربيات گذشته هدر نداده و در عوض روي شخصيتي که مي غلتيدن در

ايد انجام بدهيد به اين معني نيست که اکنون هم  صرفاً به اين دليل که کاري را قبالً نتوانسته

ينه اگر نگاهتان به آ» .بايد امروز را غنيمت بشمارم. ها گذشته گذشته«به خودتان بگوييد . توانيد نمي

  .توانيد به پيش برانيد عقب باشد نمي

  

  .ي دارندهمه مشکالت شخصي و جّد .جّدي داريد، نااميد نشويد و اگر مشکالت شخصي

  

ولي . نظير داوود را از دل يک تکه سنگ مرمر بيرون کشيد ايد که ميکل آنژ، مجسمه بي شايد شنيده

دو سنگتراش ديگر روي آن سنگ، . دنخورده کار نکرده بو شايد ندانيد که او روي يک سنگ دست

نظرم ميکل  به. بود آنرا دور انداخته بودندنخوري بنظرشان، سنِگ به درد  کار کرده بودند ولي چون به

کني؛ مهم، اين است که از آنچه داري، چه  مهم نيست با چه شروع مي: دانست آنژ نيز مثل ما مي

  .سازي مي

  

زمان با ساخت حرفه و زندگيتان،  مرکز کرده و همروي قدرتهاي خود ت. هيچکس، کامل نيست

مشخصي  ي آنهم بدون نقشه ،تفکر منفي. ضعفها را مشخص کرده و روي آنها کار کنيد. رشد کنيد

  !گوييم مي ندگَ فکرِبراي همين به آن . فايده و منجر به نابودي است براي بهبود اوضاع، بي
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رسيدن به اهدافشان، رشِد  ام، در راِه اي که ديده اي کهي بازاريابان شب خبر خوب اينکه تقريباً همه

تغيير زندگي، . ايد به پيش برويد مهم اين است که شما نيت کرده. اند فرديِ چشمگيري را تجربه کرده

اول . شود کنند، اعتماد به نفس هم پيدا مي وقتي نتايج، يکي يکي خود را نمايان مي. خواهد شهامت مي

  .شهامت، بعداً اعتماد به نفس

  

اي چنين است که پيوسته بايد خود را  د قوي باشيد زيرا طبيعِت بازاريابي شبکهخواهيد ديد که باي

ي خطاها يا  تجربهتوانيد از  نمي. تَرد شدن، همراه هميشگي اين قلمرو است. درون گود قرار دهيم

تلخ و شيرين را دوران  توانيد ميکنيد ولي با ايمان داشتن به خودتان، اجتناب  شنيدن پاسخ منفي،

  .سر بگذاريدپشت 

  

خودباوري شما بايد به سازماِن در حال . سالم، فقط مختص شما نيست اعتماد به نفسِ گيري شکل

کنيد  کنيد نه تنها به خودتان کمک مي وقتي روي خودباوريتان کار مي. رشدتان نيز سرايت پيدا کند

هرچه قدرت دروني . کنيدسازند به ديگران کمک  که شما را قادر مي دهيد شکل ميبلکه مهارتهايي را 

شما بيشتر باشد، چيزهاي بيشتري براي ارائه کردن داريد و احتمال اينکه سازماني متشکل از افراد 

  .شود وفادار و متعهد بسازيد بيشتر مي
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  هدفگذاري کنيد:  ۳کار عملي گام 
  

ادامه . از ديگران همانطور از خود تعريف کنيد که. فهرستي از صفات مثبت خود تهيه کنيد -۱

اگر کمک خواستيد از خانواده و دوستانتان . بنويسيددهيد تا حداقل ده صفت در فهرستتان 

شرم و حياي (کنند  شمارند و تحسين مي بپرسيد چه صفتي را در شما دوست دارند، محترم مي

 ):الکي را کنار بگذاريد

  

۱ ( ------- ------------------------------------------ ------------  

۲(  ---------------- --------- ------------------------------------  

۳(  ------------------------- --------- ---------------------------  

۴(  ---------------------------------- --------- ------------------  

۵(  --------------------------------------------- ------- ---------  

۶(  ---------------------------------------------------- ---------  

۷(  ---------------------------------------------------- ---------  

۸(  ---------------------------------------------------- ---------  

۹(  ----------------------------------------- ----------- ---------  

۱۰(  --------------------------------------------------- ---------  

  

يابي به اهدافتان ياري خواهند داد و آنها را در قالب  ببينيد اين صفات، چگونه شما را در دست -۲

شود که هر روز جدا از  عزم من براي موفقيت باعث مي«مثالً . جمالت واقعي بنويسيد

ي کار يا  ت ديگري که دارم با بيست نفر تماس تلفني بگيرم يا با سه نفر جديد دربارهتعهدا

 ».محصوالت شرکتم صحبت کنم

  

۱ (------------------------ -------------------------------------  

۲( --------------------------------- ----------------------------  

۳( ------------------------------------------ -------------------  

۴( --------------------------------------------------- ----------  

۵( ------------------------------------------------------------ -  

ت
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۶(  ---------------------------------------------------- ---------  

۷(  -------------- -------------------------------------- ---------  

۸(  ---------------------------------------------------- ---------  

۹(  ---------------------------------------------------- ---------  

۱۰(  --------------------------------------------------- ---------  

  

اگر يکي از آن افراد (شود بنويسيد  تان ميتترديدي را که مانع از پيشرفهرگونه شک و  -۳

فضاي اگر ) شانس هستيد که اعتماد به نفس فراواني داريد، اين قسمت را انجام ندهيد خوش

 .کنيد مي بافي منفيخواهيد احتماالً داريد درباره خودتان  بيشتري براي نوشتن آنها مي

  

۱ ( ------- --------- ------- --------------------------------------  

۲(  ---------------- --------- ------------------------------------  

۳(  ------------------------- --------- ---------------------------  

۴(  ---------------------------------- --------- ------------------  

  

را به چالش بکشيد و از پاسخهاي عقالني به جاي احساسي استفاده هريک از ترديدهاي خود  -۴

  :بپرسيد. کنيد

  

  »واقعي است يا فقط يک فکرِ گَند است؟ باورِيک  ،آيا اين«

  »کنم؟ عنوان بهانه از آن استفاده مي آيا جدي است يا فقط به«

  »توانم تغيير دهم؟ دهنده شخصيت من است يا رفتاري است که مي آيا نشان«

  

گر هنوز هم مشکالتي در ذهنتان مانده است وقتش رسيده که ببينيد آيا اهدافتان را از ته دل ا -۵

وگرنه فقط (صادقانه به اين سوال پاسخ دهيد . کنيد خواهيد يا فقط داريد با آنها بازي مي مي

 ):ايد خودتان را سر کار گذاشته

  

ام  گذشته اشتباهاِتام که  آمادهکنم يا بام  شتهروياهايم را قرباني برداشتها يا خطاهاي گذ خواهم ميآيا «

  »دهم؟برا رها کرده و به راهم ادامه 
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که احتماالً را آيا آماده هستيد که ادامه داده و اهدافتان را شروع کنيد؟ متعهد شده و رفتارهايي  -۶

  :مثالً. ذکر کنيد شدشما خواهند مانع از حرکت 

  

  .ددهي بيشتري خواهم کر سازمان - -------------------------تا تاريخ من 

  

  .را از بين خواهم بردرويي خود  کم -------------------------- تا تاريخ من 

  

  من اين افراد را خواهم بخشيد

---------- --------------------------------------------------------

 ------------- -------------------------------------------- ------------

 ---------------------------------------------------------------------

-------------------------------- ------------------------------------  

  

  من دست از اين موارد برخواهم داشت

 ---------------- --------------------------------------------------

--------------------------------- ------------------------------------

------------ ---------------------------------------------------------

------------ ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- --------------

 ---------------------------------------- ----------------------------  

  

  من اين کارها را شروع خواهم کرد

-------------------------------------- ----------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

------ ------------ ---------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ------------------ ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------- --------------

------------------------------------------------ --------------------  

ت
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  شدمن چنين شخصيتي خواهم 

 ---------------------- --------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

--------------- ------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

-------------- -------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- ------

-------------------------------- ------------------------------------  

  

ايد دوباره بخوانيد و حرفهاي خوبي را که  ي خود نوشته نکات مثبت و خوبي را که درباره -۷

اين کار را بارها و بارها انجام بدهيد . خاطر داشته باشيد گويند هميشه به ي شما مي مردم درباره

را مثبت نتايج  زماني که. شنيديداز درون خود وقتي صداي عدم اعتماد به نفس را مخصوصاً 

  .خواهد شدتقويت ببينيد، خودباوريتان 

رد
 دا

لق
 تع

ي)
شاه

عرب
ما 

(ني
م 

رج
 مت

 به
ب

کتا
ن 

ي اي
عنو

و م
ي 

ماد
ق 

قو
 ح

مي
تما



www.HerfeyeNo.com 

  ۴گام 
  

  مطابق با طرح دستمزد شرکتتان کار کنيد

  

دست  ايد که روي نحوه به آماده کنيد، دست آوردن چه چيزي کار مي وقتي کامالً بدانيد براي به

زمانش رسيده است که ببينيم شرکتهاي مختلف، چگونه به مشاوران و . آوردنش تمرکز کنيد

  .کنند هاي خود پول و دستمزد پرداخت مي نماينده

  

) شود بازاريابي هم گفته ميطرح طرح دستمزد يا ( ١اي يک طرح پاداش هر شرکت بازاريابي شبکه

  . خواهيد بايد چه بکنيد دارد که در آن مشخصاً ذکر شده است براي آنچه مي

  

که در » هرمي« يا يعني مواردي به جز طرحهاي غيرقانوني(وجه مشترک همه طرحهاي قانوني 

اين است که پرداختها، براساس فروش خودتان و فروش ) شود داده ميانتهاي همين فصل شرح 

. آوريد دست مي فروش کل شما هرچقدر بيشتر باشد، سود بيشتري به. ايد افرادي است که جذب کرده

ولي بسياري . سادگي قابل درک است و بهبوده اگر شانس بياوريد، طرح درآمدزايي شرکت شما ساده 

شود که  مشکل، جايي بيشتر مي. کارها کننده هستند مخصوصاً براي تازه گيج کمياز طرحها، پيچيده و 

  .کنند شان را به زبان فني و نامفهوم تعريف ميدستمزد خيليها طرح

  

اغلب طرحهاي . کند کند، طرح پاداش نيز پيشرفت مي زمان که کارتان، رشد مي هم. منصرف نشويد

خوب،  گروه همکاران .کنند تمرکز مي همکارانخوب روي کارهاي الزم براي ساخت يک سازمان 

دهيد و همچنين  يعني افرادي که جذب کرده و آموزش مي گروه همکاران. موفقيت استي  تپندهقلب 

بريد که براي  مي آموزيد، به نکاتي پي وقتي طرح پاداش را مي. رسد سودي از فروش آنها به شما مي

  .افزايش درآمدتان بايد انجام بدهيد

  

                                                 
١ - Compensation Plan  
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توانيد آنرا به وضوح و با انرژي زياد براي همکاران احتمالي خود  طرح پاداش را درک کنيد مياگر 

توانند طرح پاداش را به وضوح و با  دهيد آنها نيز ميبوقتي کارتان را خوب انجام . توضيح دهيد

ترين تمام سازمان شما روي سودآور آنگاه. دهندبزياد براي همکاران احتمالي خود توضيح  انرژيِ

  .کند قسمت تمرکز مي

  

  :بدون توجه به نوع طرح پاداش شرکت شما، اينها چيزهايي است که بايد بدانيد

  

فروش محصوالت، و جذب ديگران براي فروش اي، تکثير است يعني  ن بازاريابي شبکهاصل بنيادي

بر  پاداش يهمه طرحها. جذب ديگران، بارها و بارها و بارهابه همين ترتيب فروش و محصوالت و 

  .و شما را به پاداش برسانند شي بودهاند تا انگيز همين اساس طراحي شده

  

دهند، معموالً ماهيانه، البته برخي شرکتها  دهيد به شما مي درصدي از فروش کلي را که انجام مي

  .کنند اي کار مي اي يا يک هفته اي، دو هفته هاي چهار هفته روي دوره

  

برسيد، درصد سود شما بيشتر ) نامند مي rankمعموالً آنها را رتبه يا  که(وقتي به سطوح باالتر 

اندازي کسب و کارتان بوده و  اند تا مشوق شما براي راه ها را طوري طراحي کرده رتبه. شود مي

  .پاداشي براي ادامه فعاليتتان باشد

  

طور  و چه به ١طور مستقيم ي شما براساس فروش شخصي خودتان و فروش گروهي که چه به رتبه

  .نامند شما مي ٣در مجموع، اين افراد را گروه شخصي. شود ايد تعيين مي جذب کرده ٢غير مستقيم

  

کافي را جذب کند و يا فروشش به حد الزم براي فعال وقتي يکي از افراد گروه شما، تعداد افراد 

اي ايجاد شده هم درصدي شما از انشعابه. شود مي ٤از شما منشعب اصطالحاًکسب رتبه باالتر برسد، 

رود راهبر آن گروه، هدايت و حمايت گروهش  کمتر از قبل زيرا توقع مياحتماالً گيريد ولي  سود مي

شود تا  شما آزاد ميوقت در عوض . را به عهده گرفته و اوست که بايد درصد بيشتري سود بگيرد

  .افراد جديدي را يافته و جذب کنيد

                                                 
١ - direct  ياfirst level )اول سطح( 
٢ - indirect نامند سوم و غيره مي سطحدوم،  سطحاند که معموالً آنها را  يعني افرادي که خط اول شما جذب کرده.  
٣ - personal group 
٤ - breakaway 
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هاي باالتري نسبت به  شود که شخصاً تالش کرده و به رتبه ه ميدر اغلب طرحها از شما خواست

اين، منطقي است زيرا در غير اينصورت، فرد با بهره بردن از تالش . افراد منشعب شده خود برسيد

هاي  ترين کار براي رسيدن به رتبه هوشمندانه. که غير اخالقي است رسد هاي باالتر مي ديگران به رتبه

  . اول خودتان است سطحمدتان، جذب افراد بيشتر در باالتر و حفظ درآ

  

ها و همچنين  کنند به باالترين رتبه در اغلب طرحها، آنهايي که بيشترين تعداد انشعاب را ايجاد مي

ولي . گيرند هستند افرادي که ماهيانه صدها هزار دالر يا بيشتر پاداش مي. رسند باالترين پاداشها مي

زماِن رسيدن به . تک افراد گروهشان جذب تک: اند که شما بايد بکنيد ردهآنها هم همان کاري را ک

کوشي شما و مهارتتان در بازاريابي محصوالت و معرفي فرصت کاريتان  هاي باال، به ميزان سخت رتبه

  . بستگي دارد

  

سانات شود، که البته متأثر از نو اگر کارتان را مرتباً رشد دهيد، درآمدتان ماه به ماه بيشتر مي

  .درخواست کاال در طول ماه و يا سال هم هست

                                                 

با . شود در اغلب شرکتها يکسان است درصد سودي که از کل فروش به کل مشاوران پرداخت مي

از  مثالً يک شرکت، درصدي. کند اين حال هر شرکت، طرح پاداش خود را با کمي تغيير تهيه مي

گويد براي دريافت  دهد و شرکت ديگري مي فروش هر فردي را که شخصاً جذب بکنيد به شما مي

فالن مقدار حجم  يا ي شما به عدد مشخصي برسد و پاداش از گروهتان بايد تعداد افراد جذب شده

ت در نياز دريافت پاداشهاي باالتر اس که پيش اي مقدار فروش شخصي: مثالي ديگر. فروش انجام شود

  .کند شرکتهاي مختلف فرق مي

  

) ٪ طرحها از اين چهار نوع هستند۹۸(شود  اکنون استفاده مي چهار نوع اصلي طرح پاداش که هم

  :عبارتند از

  

 )Breakaway(پلکاني يا انشعابي  -۱

 )Hybrid Uni-Level(تک سطحي ترکيبي يا تَکْزا  -۲

 )Matrix(ماتريسي  -۳

  )Binary(باينري  -۴
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توضيحات بعد، شما را . دهنده ساختار هر طرح است اين عنوانها فقط نشان. اسامي، گيجتان نکند

  :دهد تک آنها ياري مي در درک تک

  

  پلکاني يا انشعابي

نکات کليدي آن . کنند ٪ شرکتها از آن استفاده مي۶۲ترين نوع طرح پاداش است و حدود  با سابقه

  :عبارتند از

  

 محدوديتي براي جذب همکار وجود ندارد. 

 وجود ندارد )يا سطح اول(دويتي براي داشتن همکار مستقيم مح. 

  (يک پا اصطالحاً ) شما سطح اول(همکار مستقيم شماleg (دهد را شکل مي. 

 شوند کنند، سطح دوم و سوم و غيره شما مي افرادي که آنها جذب مي. 

  اند سطح اول و افرادي که آنها جذب کرده(شما پورسانتي از فروش گروه شخصيتان (

 .کنيد دريافت مي

 نياز دريافت پورسانت اين است که خودتان و گروهتان به هدف مشخصي در ماه برسيد  پيش

 ).در ماه مثالً حجم فروش مشخصي(

 رويد و در هر پله، پاداش و  ترقي باال مي» پلکان«از  ،شما با کسب شرايط الزم در هر سطح

 .کنيد درصد باالتري دريافت مي

 دريافت ) اند پاهايي که به رتبه باالتري رسيده(هاي منشعب شده خود شما درصدي از گروه

 .ي باالتري نسبت به آنها باشيد کنيد البته تا زماني که خودتان در رتبه مي

 تر خواهد بود زيرا  اول شما بيشتر باشد، کسب و کارتان قويسطح تعداد همکاران  چههر

را در گروه شخصي خود داريد که به  شود، همکاران ديگري وقتي يکي از آنها منشعب مي

  .دهند رشدشان ادامه مي

  

و  Amway  ،Mary Kayتوان به  کنند مي از جمله شرکتهايي که با طرح پلکاني يا انشعابي کار مي

Oriflame اشاره کرد.  

  

  طرح تک سطحي ترکيبي يا تَکْزا

  :آن عبارتند ازنکات کليدي . شود ٪ شرکتها استفاده مي۱۸اين نوع طرح توسط تقريباً 
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  مانند طرح انشعابي، در اين طرح نيز پورسانتي از فروش افراد مستقيم و منشعب شده به شما

 .شود داده مي

 شود شويد که مشتري خود را جذب کنيد که معموالً به او، همکار گفته مي شما تشويق مي. 

 از شرکت، خريد کنند توانند مستقيماً شوند و مي منده مي فروشي بهره همکاران از سود عمده .

کنند ولي برخي از آنها مشتريهايي هم دارند که به آنها  با اينکه اکثراً براي خودشان خريد مي

 .دهند خدمات مي

  اين طرح باالتر از انواع ديگر استجذب همکار مستقيم در معموالً پورسانت.  

  

  .کنند مياز نمونه شرکتهايي است که از اين نوع طرح استفاده  Nu Skinشرکت 

  

  طرح ماتريسي

  :نکات کليدي آن عبارتند از. گيرد ٪ شرکتها مورد استفاده قرار مي۱۲اين نوع طرح، توسط 

  

 که به آن (توانيد در خط اول خود، جذب کنيد محدود است  تعداد افرادي که شخصاً مي

 .)شود ماتريسي محدود گفته مي

 ند يعني اعضا مستقيم شما را سطح ايد، يک خط زير شما هست افرادي که شخصاً جذب کرده

 .نامند دوم و اعضا خط دوم را سطح سوم و به همين ترتيب مي

  نيز محدود است) شود که عمق گفته مي( گروهتعداد سطوح. 

 سر ريزکه آنرا . کند هر فردي که عالوه بر محدوديت خود جذب کنيد، يک سطح نزول مي 

  .گويند مي

  

  .کند است که از اين نوع طرح استفاده مي يکي از شرکتهايي Melaleucaشرکت 

  

  طرح باينري

، شدن اين نوع طرح به دليل داشتن پتانسيل هرمي .برند ٪ شرکتها از اين نوع طرح بهره مي۶فقط 

  :نکات کليدي آن عبارتند از .چندان مورد توجه شرکتها نيست

  

 توانيد در سطح اول خود جذب کنيد تنها دو نفر يا پا را مي. 

 فراد جذب شده شما، سطح دوم و سوم و غيره خواهند بودديگر ا. 

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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  شما براساس برقراري تعادل ميان دو پاي)leg (گيريد خود، پورسانت مي. 

 ممکن است به شما اجازه بدهند، سود پرداخت نشده فروشهاي قبلي را طلب داشته باشيد. 

 گذارند که يک ماتريس دوم را شکل دهيد برخي از طرحها مي.  

  

  .کند از نمونه شرکتهايي است که از اين نوع طرح استفاده مي USANAشرکت  

  

                                               ******* 
  

ولي . دخوان ايد؟ شما اولين و آخرين نفري نيستيد که طرحهاي پاداش را پيچيده مي گيج شده

  .تسليم نشويد

  

  درک عملکرد طرح پاداش شما

نامه مملو بود از آمارها، شکلها،  شک کتاب آيين آيد؟ بي ه رانندگي را يادتان مينام امتحان آيين

پس آنها را آموختيد و در . خواستيد ها، سرعتها و عالئم ولي شما گواهينامه رانندگي را مي فاصله

پيدا کردند و رانندگي  ي بيشتريمعنا ،وقتي رانندگي را شروع کرديد، آن عالئم. امتحان قبول شديد

  .دانستيد چه کنيد تر شد زيرا حاال مي در خيابانها راحت

  

طور کامل آنرا ياد بگيريد و وقتي آنرا  فقط بايد يک بار به. درمورد طرح پاداش نيز همينطور است

براي درک طرح پاداش شرکتتان وقت بگذاريد . شد خواهدبرايتان روشن به اجرا بگذاريد، به مرور 

کمي . ما بيشتر شده و بتوانيد طرح خود را با همه در ميان بگذاريدتا دانش و اعتماد به نفس ش

کند که به سواالت همکاران احتمالي  ي انواع ديگر طرحهاي پاداش، شما را کمک مي اطالعات درباره

  .خود پاسخ بدهيد

  

براي آنکه نکات کليدي طرح پاداش خود را از باتالق پيچيدگي و جو گير کردن بيرون بکشيد، به 

  :االت بعد جواب دهيدسو

  

 شود؟ از فروش شخصي، چه چيزي عايد من مي 

 چقدر بايد بفروشم تا باالترين پوسانت را از فروش خودم بگيرم؟ 

 شود؟ کنم، چه چيزي عايدم مي از فروش افراد مستقيمم، يعني افرادي که خودم جذب مي 
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  وسط افراد مستقيم من يعني افرادي که ت(از فروش گروه شخصي من، شامل افراد غير مستقيم

  شود؟ چه چيزي عايدم مي) اند جذب شده

 فروش گروه من بايد چقدر باشد تا من بيشترين پورسانت را از آن فروش بگيرم؟ 

 رسد؟ ام، چه چيزي به من مي از گروههاي منشعب شده 

 ام بايد چه کنم؟ براي دريافت پورسانت از گروههاي منشعب شده 

 رسد؟ چه پورسانتي از فروش کل به من مي  

  

  :توانيد از خود بپرسيد که ميديگري سوالهاي 

  

 ام؟ چه سطحي از طرح پاداش را هدف گرفته 

 براي رسيدن به اين سطح بايد چه کنم؟  

  

سوي مقصدي که داريد مشخص  نکته جذاب همه طرحهاي پاداش اين است که مسير شما را به

که چه مقدار زمان براي کارتان اختصاص خواهيد داد و با در نظر گرفتن  وقتي تعيين کنيد. کنند مي

عنوان هدف در سال اول مشخص  اي را به گرايانه ي واقع مهارتهاي فعلي خود، قادر خواهيد بود رتبه

  .نماييدتوانيد درآمد خود را نيز محاسبه  کنيد و بدين ترتيب مي

  

  مقايسه ديگر طرحهاي پاداش

کنيد يادتان باشد که  مقايسه ميپاداش شرکت خودتان شرکتهاي ديگر را با طرح اگر طرح پاداش 

  :مثالً. مقايسه کرد شهر چيزي را بايد با مشابه خود

  

دهند،  پورسانت مي) پردازيد قيمتي که براي محصوالت مي(فروشي  برخي طرحها روي رقم عمده

پورسانت ) پردازد شما ميبه مشتري  قيمتي که(فروشي  درحالي که در طرحهاي ديگر روي رقم خرده

فروشي برابر باشد، بنابراين دريافت پورسانت  خردهقيمت ٪ ۸۰فروشي با  اگر قيمت عمده. دهند مي

  .فروشي محصوالت برابر است ٪  خرده۲۰فروشي با پورسانت  ٪ عمده۲۵معادل 

  

 ها يا سود مستقيماضافه ب ازکنند درحالي که برخي ديگر  برخي از طرحها به تخفيف اشاره مي

٪ ۴۳٪ تخفيف برابر است با ۳۰يا . ٪ تخفيف۲۳٪ سود برابر است با ۳۰مثالً . آورند به ميان ميصحبت 

  . سود

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
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اين سيستم به يکسان . کند کار مي )BP( طرح بعضي شرکتها به جاي قيمت روي سيستم امتيازي

ي مختلف ارز و قيمتهاي کردن پرداختها در کشورهاي مختلف، شرايط گوناگون اقتصادي، نرخها

کنند که کارتان را در کشورهاي ديگر گسترش  اين شرکتها شما را تشويق مي. کند ر کمک ميمتغّي

  .دهيد

  

اگر فاميل يا دوستاني در کشورهاي ديگر داشته باشيد خيلي عالي است ولي گفتنش از انجام 

تواند حواس شما را  ي ميدليلش هم اين است که کار روي کشورهاي خارج. استتر  راحتدادنش 

. اند ام که به همين دليل شکست خورده راهبران بسياري را ديده. از کار در کشور خودتان پرت کند

موفق توسط  الملليِ کل، يک کار بين در. ي زياد سفر به کشورهاي ديگر است دليل ديگرش، هزينه

  . اند ر کشور ديگري وارد عمل شدهاند و سپس د شود که در کشور خود موفق بوده راهبراني ايجاد مي

  

گاهي برخي . دهند برحذر باشيد کنند بيشتر از ديگران پورسانت مي از شرکتهايي که ادعا مي

کنند ولي وقتي با دقت به طرح آنها و  عنوان بهترين طرح، در بوق و کرنا مي شرکتها، طرح خود را به

الزم به ذکر است که کار . نهايي يکسان است شويد که نتيجه کنيد متوجه ميبهاي ديگر نگاه  نمونه

اي، سعي در پنهان کردن  اندکي از شرکتها با استفاده از واژگان پيچيده. آنها کامالً غيراخالقي است

خفيفي براي پرداختها دارند که معموالً » ترمزهاي«اغلب طرحها، . درصد واقعي پرداختي دارند

  . محسوس نيست

  

اگر بيشتر فروش . روش کل، حاصل فروش مشاوران به مشتريانشان استببينيد که چند درصد از ف

شود که محصوالت بيشتري  به اين دليل انجام شود، شانس کسب درآمد براي شما وقتي بيشتر مي

ي مشاوراني است که خودشان از محصوالت  اگر بخش اعظم فروش فقط بواسطه. فروخته شود

اندازه کافي بفروشيد تا يک درآمد منطقي  گاه شايد براي اينکه بهکنند، مثل باشگاه خريد، آن استفاده مي

  .رو شويد داشته باشيد، با مشکل روبه

  

ازاي هر  اين شانس را داريد که بتوانيد دردنبال طرحي باشيد که پيشنهاد بدهد از همان اول  به

مد کمتر، کار را براي شما درآ. دالر درآمد داشته باشيد ۳۵آل  طور ايده دالر يا به ۲۵ساعت کار مفيد، 

مانند و درنتيجه  رسند، بيشتر مي مشاوراني که از همان ابتدا به درآمد مي. کند و گروهتان سخت مي

  .يابد شانس شما براي ساخت يک کسب و کار واقعي افزايش مي
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٪ ۲۳. دهند فروشي به مشاوران خود تخفيف مي ٪ روي فروش خرده۵۰٪ تا ۲۰اغلب شرکتها از 

از شرکت ) فروشي به قيمت عمده(دالر  ۷۷فروشي را  دالر محصول به قيمت خرده ۱۰۰يعني  تخفيف

طلبد تا  مستمر مي ماهها کارِ. کار، درآمدشان از همين قسمت است اغلب مشاوران تازه. خريد مي

  .کارتان رشد کرده و درآمد ماهيانه شما به رقم منطقي و خوبي برسد

  

وران خود را تشويق به خريد حجم زيادي محصول در ابتداي کار مشايا افرادي که  از شرکتها

اغلب . الحساب گويند دستمزد يا پاداش علي به اين مي. پرهيز کنيد) front-loadingاصطالحاً (کنند  مي

شان روي دست محصوالتاين رو شده و نهايتاً  مردم براي فروش اين حجم زياد با مشکل روبه

  .خورند اژ، تلنبار شده و خاک ميدر خانه يا گارمانند و  مي

  

يعني . اين کار هم مثل کارهاي ديگر است. رسد؟ ولي منصرف نشويد هنوز هم پيچيده به نظر مي

. طرح پاداش شما، نقشه راه شماست. دهند، آنرا شروع نخواهيد کرد تا زماني که ندانيد چقدر پول مي

  .ناپذير موفقيت شماست درک آن، بخش جدايي

  

بررسي فهرست اعضا انجمن فروش مستقيم . نامي را انتخاب کنيد خوش کنم که شرکِت توصيه مي

)DSA ( و فدراسيون جهاني فروش مستقيم)WFDSA (سپس تصميم خود را با . شروع خوبي است

ها درست باشند،  اگر اين مؤلفه. در نظر گرفتن احساستان نسبت به محصوالت و نوع کار، بگيريد

اگر قلبتان درگير محصوالت و نوع کار . اسبش براي شما قرار خواهد گرفتطرح پاداش در جاي من

ندرت تنها دليل  پول، خيلي مهم است ولي به. نشود، هيچ نوع طرح پاداشي به شما انگيزه نخواهد داد

  .رود شمار مي ي کار مردم در اين حرفه به و انگيزه

  

  طرحهاي هرمي

ي اندکي در قالب  رال، هنوز هم فعاليتهاي کالهبردارانهعليرغم هشدارهاي دادستانهاي ايالتي و فد

اينها چيزهايي . شود که درواقع طرحهاي هرمي غيرقانوني هستند اي انجام مي شرکتهاي بازاريابي شبکه

  :است که بايد درباره طرحهاي هرمي بدانيد

  

و يا خدمات، هر نوع طرح پاداشي که عمدتاً پاداش را بيشتر به عضوگيري بدهد تا فروش کاال 

با اينکه طرحهاي هرمي در اکثر کشورها، غير قانوني هستند ولي گهگاه مانند قارچ . طرح هرمي است

  .آورند از خاک، سر در مي

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس
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در . کنند مانند بازي هواپيما نامند و براي افراد ناآگاه، دام پهن مي مي» بازي«برخي از آنها خود را 

. کنند که صندليهاي خالي يک هواپيماي خيالي را بفروشند کنندگان را تشويق مي اين بازي، شرکت

اين . همه سعي دارند هواپيمايشان را پر کنندالبته  .آيد وقتي هواپيماي شما پر بشود، پولي گيرتان مي

کار، هيچ توجيه عقالني ندارد و هيچ چيز ارزشمندي از قبيل کاال يا خدمات در آن وجود ندارد و رد 

  .شوند شود زيرا مردم در برابر طمع، تسليم مي انجام مي ولي. شود و بدل نمي

  

عنوان محصوالت کلکسيوني و با قيمتي باالتر از ارزش واقعيشان، نمونه ديگري از  هاي طال به سکه

رساند درحالي که  طرح هرمي است که بسياري را به دام خود کشانده و افراِد اول را به سود مي

کالً هر محصول و يا خدماتي که بخواهد در بازاريابي  .دهند يديگران، پول خود را از دست م

  .فروش برسد بهاي عرضه برسد بايد با قيمت رقابتي با مشابه خود در بازار  شبکه

  

شوند؟ زيرا وعده پورسانتها و جوايز بسيار زياد در قبال  چرا مردم در اين گونه طرحها گرفتار مي

  .شود کار، به آنها داده ميخريد فالن مقدار کاال در همان اولِ 

  

گذاري  مانند انواع طرحهاي سرمايه» يک شبه پولدار شو«ي  اغلب کشورها با طرحهاي فريبکارانه

لوح را  طرحهايي که مردمِ طمعکارِ تنبل و ساده. کنند به شدت برخورد مي) يبا هرگونه توجيه(هرمي 

جمن فروش مستقيم مراقبند و وجود کنندگان و ان آژانسهاي حفاظت از مصرف. کنند سر کيسه مي

  . دهند چنين شرکتهايي را به دادستانهاي ايالتي و فدرال گزارش مي

  

کنندگان در طرحهاي هرمي، هر  بلکه شرکتدر شرکتهاي هرمي  عضو نه تنها شاکياِن: هشدار مهم

د در يعني شاکي اگر عضو شرکت هرمي باش .گيرند دو مجرم هستند و تحت تعقيب قانون قرار مي

  .عين حال متّهم نيز هست

  

نکنيد که نه تنها پول خود را » پول يک شبه«اعتبار و شهرت خود را قرباني طرحهاي  :حرف آخر

اند نيز پولشان را خواهند باخت و در نهايت  هبازيد بلکه همه افرادي که به شما اعتماد کرد مي

  .شود آنرا خرج کرد فقط يک بار مي اعتبار چيزي است که. اعتباري براي شما باقي نخواهند ماند
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  طبق طرح پاداش، کار کنيد:  ۴کار عملي گام 
  

را تا جايي که امکان دارد شرکت اند بخواهيد که طرح پاداش  از کساني که شما را جذب کرده -۱

بهتر است به جاي کلمات، از شکل و نمودار هم استفاده . برايتان شرح دهندو روشن ساده 

 ).کشيديد چه زجري ميعکس نداشت نامه رانندگي،  آيينگر کتاب اتصور کنيد (شود 

 
طرح فرهنگنامه نيازي به . شويدبآنقدر سوال بپرسيد تا موفق به درک مفهوم کلي طرح پاداش  -۲

 .پاداش نيست بلکه بايد اطالعات عملي را درباره نحوه پرداخت بدانيد

  

تواند افراد  و نمي طفره رفتهداش، اگر کسي که شما را جذب کرده سعي دارد از بيان طرح پا -۳

 .موفق را نام ببرد، با دفتر پشتيباني شرکت تماس بگيريد و کمک بخواهيد

 
مخصوصاً پاداشهاي سطح دوم و » دريابيد«طرح پاداش را بارها و بارها مطالعه کنيد تا آنرا  -۴

کت يا حامي وقتي آنرا مطالعه کرديد، سوالهايي بنويسيد که از دفتر پشتيباني شر. سوم را

 ).حامي کسي است که شما را جذب کرده(خود بپرسيد ) اسپانسر(

  

اگر کارتان را خوب انجام بدهيد، . توضيح طرح پاداش را با دوستان و فاميل خود تمرين کنيد -۵

 .چند نفري از همان گروه تمريني، به کارتان خواهند پيوست

 :بندي کنيد عد تقسيمدوازده ماه اول را براساس تصميمات حاصل از سوالهاي ب -۶

  ، ماهيانه چقدر پورسانت خواهم گرفت؟آينده دوازده ماهپس از  - الف

  اي برسم؟ براي کسب اين درآمد بايد به چه رتبه -ب

  براي رسيدن به اين رتبه بايد چه کنم؟ -ج

با توجه به درنظر گرفتن (زمان بايد براي رسيدن و حفظ اين رتبه صرف کنم؟  قدرچ -د

  )رندهعوامل بازدا

خواهيد به آن برسيد، هدفي براي فروش ماهيانه و جذب تعداد  براساس رتبه و زماني که مي -۷

فروش ، رويد هاي باالتر پيش مي سوي رتبه درحالي که به. افراد مشخصي در ماه تعيين کنيد

به  د کرد ونهمه افراد، تالش شما را تکثير نخواه. حدس بزنيدتوانيد  فقط ميگروهتان را 

بايد شخصاً افراد اليق  .استتر  خودتان عاقالنهتمرکز روي تالش و فعاليتهاي  ،دليلهمين 

  .بيشتري جذب کنيد

ت
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  چرخ را دوباره اختراع نکن

  

شايد شنيديد که گفتند  را امضا کرديد تا کار خودتان را آغاز کنيدقرارداد مشاور مستقل وقتي 

خوبي مقصود بازاريابي  اين جمله، به. »ايد ولي تنها نيستيد شما براي خودتان وارد اين حرفه شده«

  .دهد اي را نشان مي شبکه

  

عنوان شريک کاري  ئول نتايج و پيامدهاي زندگيتان هستيد ولي شرکتي را به٪ مس۱۰۰با اينکه شما 

  . ايد انتخاب کرده

  

فرصت  يک ايد، از طرح پاداش خوشتان آمده يا کسي عاشق محصوالت شده- دليلتان هرچه باشد 

  .داريدخود حاال شراکت قدرتمندي با شرکت  - عالي به شما پيشنهاد داده

  

اي را جور کنند  روند تا سرمايه اوليه اران که تا خرخره زير قرض ميک برعکس بسياري از صاحب

ي هنگفتش در اختيار  کنند تا کارشان را راه بيندازند، شما شريکي داريد که سرمايه و جان مي

با استفاده از پس . کنيد ي يک شرکت بزرگ اداره مي شما کسب و کار کوچکي را با سرمايه. شماست

براي شما فقط . شود، سود خود را به حداکثر برسانيد در اختيار شما گذاشته ميبهترين امکاناتي که 

  .يدشو ضرر نميمتپس کنيد  هزينه مي داريد چيزهايي که نياز

  

تر باشيد، شرکت  هرچه شما موفق. آينده شما و شرکِت شريک شما با يکديگر گره خورده است

  . واهدخ شرکت، موفقيت شما را مي. تر خواهد بود شما موفق

  

ارتباطي برمبناي درک . خيلي مهم است که هر دو طرف، ارتباط خوبي را شکل داده و حفظ کنند

  .، اعتماد، احترام و وفاداريمتقابل
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. است خودشفرهنگ، محصوالت، طرح پاداش، سابقه و الگوهاي انساني هر شرکت، منحصر به 

شما . دهند را نشان ميد درست اين سيستم اي هستند که عملکر مدارک زنده) افراد موفق(همه الگوها 

  .اين مزيت را دو دستي بچسبيد. از روز اول به اين منابع دسترسي داريد

  

يادتان باشد که شرکت، با تعداد . کند خوشتان نيايد شايد از هر کاري که شرکِت شريکتان مي

منطقي نيست . ي دارندمانند شما شريک است که هر کدام، اهداف و شرايط مختلفمشاور ديگر زيادي 

  .کند در راستاي نيازهاي خاص شما باشد ميشرکت که توقع داشته باشيد هر کاري که 

  

احتماالً شما هم (اشتباهات، عمدي نيستند . دهند ي ديگري، اشتباهات گهگاه رخ مي مانند هر حرفه

کننده هستند ولي تا  لغزشها، مأيوس. به انتخاب خود ايمان داشته باشيد). خطا کرده و خواهيد کرد

  .آورند مگر اينکه خودتان بخواهيد چنين بشود آخر دنيا دوام نمي

  

کند  مثالً تمام شدن ناگهاني يک محصول محبوب، دردسرساز است ولي همچنين فرصتي فراهم مي

يکي  ،خود بگوييد که دفعه بعد انکه فروش زياِد اين محصول را در بوق و کرنا کرده و به مشتري

هميشه در نظر  .دناقدام به خريد کن سريعترد يا به محض اعالم موجودي آن کاال در انبار، نخربيشتر ب

شود، غالباً حجم فروش شرکت  وقتي تبليغ محصوالِت محبوب و يا جديد شروع ميداشته باشيد که 

  .رود ها فراتر مي بيني از پيش

  

اند  االتر که او را جذب کردهو افراد ب) حامي خود(با کسي که شما را جذب شرکت کرده است 

ي ارزشمندي دارند که از طريق تعليم و آموزش با شما  آنها دانش و تجربه. ارتباط خوبي برقرار کنيد

تر  تر باشيد، آنها موفق هرچه شما موفق .خواهند آنها موفقيت شما را مي. درميان خواهند گذاشت

وت نکنيد تا بتوانيد ارتباط خوبي با شخصيتهاي بياموزيد که تفاوتها را بپذيريد و قضا. خواهند بود

  .گوناگون برقرار کنيد

  

. با سيستم شرکِت شريک خود خو بگيريد. از همه مهمتر، سعي نکنيد چرخ را دوبار اختراع کنيد

روي کنيد و با  آنرا بياموزيد، از آن پي. خورد براي افراد قبل از شما مفيد بوده پس به درد شما هم مي

  . رين، آنرا تکثير نماييدمثال و تم
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نوابغي در شرکت يا در بين راهبران شرکت شما . وقتتان را براي توليد منابع جديد هدر ندهيد

  !طور رايگان آن هم معموالً به-دهند  هستند که اين کار را برايتان انجام مي

ي پشت سر ها را با سرعتي بيشتر هرچه وقتتان را بيشتر در خط مقدم کارتان صرف کنيد رتبه

خط مقدم يعني بازاريابي محصوالت و معرفي فرصت کاريتان با روش فرد به فرد، . خواهيد گذاشت

فعاليتهايي که منجر به جذب افراد جديد، قرار مالقات گذاشتن يا . چهره به چهره، با تلفن و يا ايميل

  .شوند، وقت تلف کردن هستند فروش محصوالت نمي

  

                                                 *******  
  

ي که فعال تک افراد هدف شما هر قدر هم بلند پروازانه باشد بايد بدانيد که کسب و کارتان با تک

همانطور که قبالً گفتم، کليد موفقيت، تکثير . گيرد کنيد شکل مي طور مستقيم يا غيرمستقيم جذب مي به

غير معمول انجام بدهيد، اين حرفه را پيچيده نموده و  اگر تصميم بگيريد که کار را به روشي. است

تصور کنيد که همه افراد گروه شما، سيستم خاص . کنيد گيج مي ،ايد افرادي را که جذب کرده

اغذيه . انجامد سردرگمي به موفقيت نمي. شود عجب هرج و مرجي مي. کنندبخودشان را طراحي 

بار در  ۲۶۰۰۰بار در آمريکا و  ۱۷۰۰۰يستم که يک س. دونالد يک مثال خوب است فروشيهاي مک

  .اند قهوه استارباکس يا باشگاههاي کورْوز از همين دسته. سراسر دنيا تکثير شده است

  

  . کار شما اجراي سيستم است نه اختراع آن

  

شرکِت . رانيد شما قطارتان را به سوي مقصد خاصي مي. کسب و کار خود را يک قطار فرض کنيد

ولي شما راننده . اند آهن را کشيده و ديگران نيز قبالً از همين خط عبور کرده خط راهشريک شما، 

  . قطار هستيد و انگيزه شما ايمان به خودتان، محصوالتتان و فرصت کاريتان است

  

هاي ميان راه شما هستند که با ديدن آنها، پيشرفتهاي  بينيد، نشانه ايستگاههايي که در طول مسير مي

اي را شروع  شما کسب و کار بازاريابي شبکه. داريد ن گرفته و گام بعدي را در سفر برميخود را جش

يادتان باشد که جشن بگيريد . يک زندگي عالي براي خود بسازيد و همچنينايد تا درآمدي عالي  کرده

  .سفر، بخشي از لذت موفقيت استدر پيشرفتها  جشن گرفتنِزيرا 
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هرچه افراد بيشتري را با خود ببريد، زودتر به مقصدتان . ن برويدسفري نيست که به تنهايي به آ

هرچه افراد جديد بيشتري را سوار کرده و . کنيد شما سفرتان را با واگنهاي خالي شروع مي. رسيد مي

تر  با خود همراه کنيد، انگيزه و ايمان آنها، سوخت بيشتري به موتور قطار داده و سفرتان خوش

  .خواهد شد

  

هرچه بيشتر . پيش داوري نکرده و معطل آدمهاي معلل نشويد. توانيد ديگران را دعوت کنيد تا مي

ايد بيشتر تحليل  توقف کنيد، سفرتان بيشتر طول کشيده و انرژي افرادي را که با خود همراه کرده

  .برد هيچکس معطل شدن و تأخير را دوست ندارد و از آن لذت نمي. بريد مي

  

هرچه افراد بيشتري را جذب کنيد احتمالش بيشتر است که . واگنها نباشيد نگران تکميل ظرفيت

اين انشعابها، قدرِت موتور . وجود آمده و مسئوليت واگنهايشان را خودشان به عهده بگيرند راهبراني به

  . توانيد واگنهاي بيشتري را پر کنيد زمان شما مي کنند و هم شما را چند برابر مي

  

ني را همراه شما هستند در حالي که برخي ديگر، فاصله کوتاهي را با شما برخي، زماني طوال

. اي يک سيستم خراب نيست بازاريابي شبکه. وقتي زود شما را ترک کردند، نااميد نشويد. مانند مي

- کنند  آيد و واقعيت اين است که نيمي از افرادي که اين کار را شروع مي بلکه يک فرصت بشمار مي

  . کشند در همان سه ماه اول، دست از کار مي - وماً شخصيبه داليل عم

  

يادتان . داردمختلفي در زندگيش کنيد هّمت، توانايي و شرايط  بپذيريد هرکسي که شما جذبش مي

  .کنند باشد هر کدامشان تا هر کجا که با شما همراه باشند، سفرتان را بهتر مي

  

  !سفر به خير
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  وباره اختراع نکنچرخ را د:  ۵کار عملي گام 
  

 .ويژگيهاي خاص شرکت شما چيستند؟ پاسختان را براساس تجربه شخصي خود بنويسيد -۱

-------- ----------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ------------------------------- --- -----------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  چه کسي بيشتر از فرصت کاري شما خوشش خواهد آمد؟ -۲

--------------------------------- ---------------------------------

-------------------------------------- -------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  چرا؟ -۳

---------- --------------------------------------------------------

--------------------------------- ------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------  

  

  توانيد به اين همکاران احتمالي عالي دست پيدا کنيد؟ چگونه مي -۴

 ------- -----------------------------------------------------------

----------------------------------------- ----------------------------

----------------------------------------------------- ----------------

 ---------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  
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آيد؟ موارد زير نمونه  وقتي همکار احتمالي شما، قرارداد را امضاء کند چه چيزي گيرش مي -۵

 :شود يافت مي) Starter Kit(در بسته شروع کار  االًاحتمچيزهايي است که 

  

  دالر ۳۰۰بسته شروع از بهترين محصوالت ما به قيمت 

 يک سمينار دو روزه 

 اي صفحه ۲۰۰ مثالً يک راهنماي کاري 

 بروشورهاي کافي براي ماه اول 

  دالر اگر اولين سفارش خود را در دو هفته اول بگذاريد ۵۰يک هديه رايگان به ارزش 

 دالر اگر در سي روز اول، يک نفر فعال را جذب کنيد ۷۵ديه رايگان به ارزش ه 

  دالر ديگر در برنامه شروع سريع ما ۵۰۰فرصت کسب 

 يک نشريه ماهيانه 

 کنند العاده که به شما کمک مي حمايت يک گروه فوق 

 فرصت سفر رايگان به هاوايي 

  ...دالر ۲۵۰ي  گذاري يکباره همه اينها با سرمايه!  

  

  :خود را اينجا بنويسيديا بسته شروع کار شرکت فهرست محتويات استارتر کيت 

 ------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- ------------------

 ---------------------------------------------------------------------

------------------------ ---------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------ ---------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

----------- ----------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  
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  توانند از شما انتظار داشته باشند؟ افراد جديد گروهتان چه حمايت مستمري را مي -۶

----------------------------------------------------- -------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ------------------------------- --------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------ ---------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  
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  ۶گام 
  

  پذير باشيد مسئوليت

  

موفقيت شما کامالً به  شما، محصوالتتان يا طرح پاداشتان خوب باشد،هرقدر هم که شرکت 

  .درصد ۱۰۰خودتان بستگي دارد؛ 

  

، صاحب اهداف است يعني يا نه تواند تضمين کند شما به اهدافتان خواهيد رسيد تنها کسي که مي

  . ي خودتان هستيد و مدير عامل حرفه از روز اول شما مؤسس، رئيس. خودتان

  

به ( winوجود نداشته باشد ولي در کلمه ) يعني گروه( teamدر کلمه ) يعني من( Iشايد حرف 

مهار زندگيتان را خودتان به دست بگيريد، هيچ چيزي مانع شما  واقعاًوقتي . شود ديده مي) معني ُبرد

  . نخواهد بود

  

پذير نيستيد و آزاديد  گيريد در برابر عملکرد ديگران، آسيب مي وقتي مسئوليت را خودتان به عهده

  .دهند تمرکز کنيد تا روي کارهايي که شما را در رسيدن به هدفتان ياري مي

  

ولي وقتي کارها طبق نقشه پيش . رود، اين کار آسان است خب، وقتي همه چيز خوب پيش مي

  ليت شرايط خوب و بد را به عهده بگيريد؟رود چه؟ آيا قدرت و شهامت آنرا داريد که مسئو نمي

  

درست اي که مقصد  بدون راننده. بدون راننده، به هيچ جا نخواهد رسيدقطار . به قطارتان فکر کنيد

توانيد قطارتان را از  نمي. شک از مسير اشتباه و مقصد نامناسب سر در خواهيد آورد داند، بي را مي

بايد جلو بنشينيد درحالي که دستتان محکم به فرمان قطار  .روي صندلي يکي از واگنها هدايت کنيد

  .است

  

  . نيست که فکر کنيد همه چيز هميشه بر وفق مراد شما خواهد بود عاقالنهزندگي، کامل نيست و 
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به شرکت،  توبيخ و اتهامشود، انگشت  م ميطخيلي راحت است که وقتي کسب و کارتان متال

زنيد  فقط بدانيد وقتي اين حرف را مي. حرف از بد شانسي بزنيد حامي و يا گروه خود نشان داده يا

رسند يا استراتژي شما طبق نقشه  هنگامي که مشکالت از راه مي. ايد دستتان را از روي فرمان برداشته

-تر شده و مهارتهاي جديدي را در خود رشد دهيد  رود، فرصتي پيش آمده است تا قوي پيش نمي

  .استفاده کنند ا آنها نيز در شرايط دشوار يا مشابهد به افراد گروهتان انتقال دهيد تتواني مهارتهايي که مي

  

توانيد کارتان را در ميان فراز و  فقط شما مي. نگذاريد اثرات بيروني، شما را از خط خارج کنند

دارم که بايد به آنها هم رسيدگي کنم  مسائليشايد بگوييد . فرودها و اشکها و شاديها به پيش برانيد

ايد و به خودتان مديونيد که هر چه در توان داريد انجام دهيد تا به آن  ولي شما هدفي تعيين کرده

روياهاي بزرگ، ارزش فداکاريهاي . آيد هدف برسيد، بدون توجه به آنچه در طول مسير پيش مي

  . بزرگ را دارند

  

فرصت يادگيري و رشد جاييست که بر موانع غلبه . ندارد ماجراجوييِ بدون غافلگيري وجود

  . شوند سر راهتان سبز مي موانع ديگرياند ولي ناگهان  کنيد که تمام شده ايد و فکر مي نموده

  

شهامت زياد داشته باشيد و تصميمات بزرگ بگيريد، دست به کار شويد، نتايج اعمال خود را 

تصميم، اجرا، بررسي؛ تصميم، اجرا، بررسي و همين روند را . بگيريد بهتريبررسي کنيد و تصميمات 

  .ادامه دهيد

  

قدرت و مهار » اگر چيزي بخواهد وجود داشته باشد، به من بستگي دارد«وقتي بپذيريد که 

  .انگيزي بر آينده خود به دست خواهيد آورد حيرت
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  پذير باشيد مسئوليت:  ۶کار عملي گام 
  

  :بدهيد» بله«توانيد به اين پنج سوال، پاسخ  ويد اول مطمئن شويد که ميقبل از آنکه پيشتر بر

  

 را بپذيرم؟ مام که مسئوليت آينده خود آيا آماده -۱

 
 بين هستم؟ آيا در برابر چالشهايي که پيش رو خواهم داشت، واقع -۲

  

 شود؟ کنم بيشتر مي ام که احتمالِ موفقيت من با هر فردي که جذب مي آيا فهميده -۳

  

ام که روي فعاليتهاي الزم براي کسب موفقيتم تمرکز کنم، نه روي کارهايي که  اده کردهآيا ار -۴

 من بايد انجام بدهند؟گروه افراد  ياشرکِت شريک من، حامي من 

  

  ام که هر کار درستي الزم است انجام بدهم تا به مقصدم برسم؟ آيا اراده کرده -۵

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس
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  ۷گام 
  

  وقت صرف کنيد

  

اي را شروع کرد، هيچکس  وقتي کار بازاريابي شبکه .استانرژي آدم پر يک همسايه من، استيو، 

را نديده بودم که به اندازه او از شرکت، محصوالت و موفقيتي که پيش رو داشت به هيجان آمده 

کرد،  حضور پيدا، پس در تمرينها توانست درباره اين حرفه بداند استيو اراده کرده بود که تا مي. باشد

ي بزرگي از نوارهاي آموزشي گرد آورد و به سفرهاي دوري رفت  ، مجموعهپرداختکتاب به مطالعه 

  ...ولي همه تالشها و روياهاي استيو نابود شد. تا در سمينارها شرکت کند

  

اميد و دلسرد شده و او نا. کمتر از شش ماه بعد، استيو به من گفت که از آن کار بيرون آمده است

استيو . کمي که صحبت کرديم، متوجه اشتباه او شدم. گفت اي مي از تجربه تلخش در بازاريابي شبکه

  . درآورده بود اجراکار کرده و فقط اندکي از دانش خود را به  تئوريشش ماه را صرف يادگيري 

  

اندازه کافي تلفن نزده و گفت، به وضوح مشخص شد که به  همانطور که استيو از ناکامي خود مي

به جاي . شد گذاشت موفق به فروش نمي ميمالقات وقتي هم که قرار . قرار مالقات نگذاشته بود

  .گشت بگذارد، به دنبال پاسخ مي مالقات اينکه بيشتر تلفن بزند و قرار

  

 .بنديبار کآنرا به که است اگر سودده يستم، اين س: تنها درسي که استيو فرا نگرفته بود اين بود

. آيد کنيد، گيرتان مي کنيد ولي بعداً بيش از کاري که مي آيد، کار مي اولش بيش از آنچه گيرتان مي

آيد آن هم بعد از اينکه کاري را به اتمام  يعني درآمدي که مرتباً مي. همين است ١معني درآمد رسوبي

، سودي شچاپ کتابتجديد هر بار از  نويسد ولي اي که کتابي را يک بار مي مانند نويسنده. ايد رسانده

که يک بار تهيه شده  Microsoft Windowsاز همين دست است سيستم عامل . گيرد به او تعلق مي

اول بايد از پايه شروع براي داشتن درآمد رسوبي . ولي بارها تکثير گرديده و به فروش رفته است

  .کنيد

                                                 
١ - residual income 
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در اين منطقه، نفت هست ولي تا وقتي چاه نزنيد دانيد که  مي. خيز را تصور کنيد ي نفت يک منطقه

برخي از چاهها خشک خواهند بود، برخي چند قطره نفت دارند و برخي به . شود چيزي معلوم نمي

رسيد، نفت تا زماني که پمپها کار کنند، بيرون خواهد  وقتي به چشمه مي. رسند چشمه نفت مي

  . جوشيد

  

 ريبُ فرمول جادويي، راز مخفي يا مسير ميانتر،  ساده هيچ راِه. در حرفه ما هم همينطور است

کنيد مشخص  گذاري مي خود سرمايه ي حرفهتعداد ساعتهايي که در . وجود ندارد که کشف کنيد

  .نمايد که به چه چيزي دست خواهيد يافت و در چه مدت زماني مي

  

تلفني و جلسات شرکت و يا هايي را از آموزشها، راهنماها، کنفرانسهاي  شما دانش، حمايت و ايده

فقط با . راه انداخترا شود کسب و کاري  راهبران حامي خود کسب خواهيد کرد ولي با تئوري نمي

  .نواختن گيتار است.... روش يادگيريِ نواختنِ گيتار. شود در مهارتها به استادي رسيد تمرين مي

  

زماِن . موفق، خيلي زياد است اِدبه همين دليل پاداش افر. اين حرفه، ساده است ولي راحت نيست

  .عملي به کار خود اختصاص دهيد تا نتايج از راه برسند

  

کنيد ببينيد چه کاري فايده دارد و چه کاري نه،  وقتي داريد کار مي. شويد با تمرين، کامل مي

به اصالحات کوچک روزانه، در گذر زمان منجر . و به کار ادامه دهيد هتنظيمات الزم را انجام داد

  .شوند اصالحات چشمگير مي

  

اندازه کافي زمان صرف  اي اين است که به تنها و بزرگترين عامل شکست مردم در بازاريابي شبکه

اکنون در اين صنعت هستند،  دهند از چهل و چهار ميليون نفري که هم آمارها نشان مي. کنند نمي

تعجبي هم ندارد که اغلب آنها . دهند اي فقط پنج ساعت را به اين کار اختصاص مي بسيارشان هفته

  .رسند به همه روياهايشان نمي

  

توانيد کار  هر روز، بدون استثناء و تا مي. متفاوت باشيد توانيد شما مي. اّما شما مثل آنها نيستيد

در برابر آنهايي که سرسري کار  کنند ميطور مستمر کار  دهند افرادي که به آمارها نشان مي. کنيد

فهرست کارهاي خود را روزانه تهيه کرده و پيوسته به . رسند مي به درآمدهاي بسيار باالتري، کنند مي

ت
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هرچه . براي کار خود از تلفن، اينترنت، فضاي خانه، دفتر کار و اجتماع استفاده کنيد. آن عمل نماييد

  .خواهد شدبا افراد بيشتري مرتبط شويد، شانس موفقيت شما بيشتر 

  

زمان مشخصي را به کارتان اختصاص داده و نگذاريد هيچکس و هيچ . ريدکارتان را جدي بگي

چون نبايد ساعت بزنيد، به اين معني نيست که کار راحتي در اين حرفه . چيز، وقت شما را مختل کند

اگر احساس کرديد داريد توانتان را . ايد اگر به وقت خود خيانت کنيد، به خودتان خيانت کرده. است

يد، به اهدافي که در طول زمان مشخص کرده بوديد فکر کنيد تا به خودتان يادآوري ده از دست مي

  .کنيد نماييد که اصالً براي چه داريد کار مي

  

. ساعت بدن هرکسي با ديگري فرق دارد ولي صبح، زماني است که اکثر ما سر حال هستيم

شروع کرده و به وجه  انرژي ِتساعهر روز را با . مفيدترين زمان خود را صرف کارهاي پرثمر کنيد

وقتي بدانيد که به مهمترين وظيفه خود رسيدگي . ي خود بپردازيد يعني تلفن زدن اصلي حرفه

  .ايد باقي روز را پرانرژي خواهيد بود کرده

  

فعاليت، . هر چه پيش آمد، از آنچه که بايد براي دستيابي به اهدافتان انجام دهيد دست نکشيد

  .و نتيجه، منجر به پاداش منجر به نتيجه شده

  

اندازيم، آنها را  وقتي وظايف مهم را پشت گوش مي. ترين راه رسيدن به شکست است تعلل، سريع

تر  يابد، اين بار سنگين کشيم و روز که ادامه مي کنيم بلکه هر روز، بارِ آنها را به دوش مي فراموش نمي

سعي کنيد يک ليوان آب (شود  عت، سنگين ميحتي يک بارِ سبک نيز بعد از يکي دو سا. شود هم مي

با ). شود و خسته مي گيرد را يک ساعت در دست نگه داريد تا ببينيد چقدر زود بازوي شما درد مي

  .د کرديانجام کارهاي سخِت اول صبح، در ادامه روز، احساس سبکي خواه

  

کنند؟ زيرا  خره وقت پيدا ميايد که آدمهاي پرمشغله هميشه براي انجام کارهاي مهم، باال دقت کرده

چند ترفند که شما را در باال بردن راندمان . دهند ارزش زيادي براي وقتشان قائلند و آنرا هدر نمي

  :کند عبارتند از وقتتان کمک مي

  

  محيط کارتان را مرتب نگه داريد تا هر وقت خواستيد تکه کاغذي را بيابيد مجبور نشويد

 .بگرديدکوهي از کاغذ را 
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 و بروشور معرفي کار داشته باشيد هميشه تعدادي بسته شروع کار. 

 به آنها بگوييد براي شريک شدن در . گير را به خانواده موکول کنيد برخي از کارهاي وقت

 .در کارها شريک شوند شما بايد سود

   زياد طول کشيد بگوييد  شما ياد بگيريد که وقتي تلفن. کنار تلفن بگذاريد سنج زمانيک

دانم که سرت  مي«يا » توانستيم بيشتر گپ بزنيم ولي بهتر است برگردم سر کار اش ميک«

 .»گيرم شلوغ است، پس وقتت را نمي

  فهرست فعاليتهاي روزانه را شب قبل آماده کرده و شماره تلفن افرادي را که قرار است با آنها

 .ه مو انجام دهيدکارهاي فهرست را مو ب. تان تلف نشودتتماس بگيريد بنويسيد که وق

 هاي روزانه را با هم جور کنيد تا مواردي مانند رفت و برگشت الکي، سفرهاي  برنامه

ها، پسِت نامه و خريدها را در مسير  گير پيش نيايد؛ مثالً ارسالِ بسته مضاعف و کارهاي وقت

 .رسيدن به قرارهايتان انجام دهيد

 باشگاه استفاده کنيد ياها به مدرسه  بچه ها براي رساندن به نوبت از ماشين خود و همسايه. 

  مايحتاج کلي منزل را روي کاغذي نوشته و روي يخچال بچسبانيد تا از مراجعه مکرر به

را روي کاغذ  شانخانواده را تشويق کنيد که موارد مورد نياز. فروشگاه خودداري کنيد

 .بنويسند

 هنگام تماشا، قسمتهاي غير مهم از هاي تلويزيوني مورد عالقه خود را ضبط کرده و  برنامه

با اين کار، نصف زمان معمول براي تماشا وقت . قبيل اسامي و تبليغات را سريع جلو بزنيد

 .گذاريد مي

 طور عمده بخريد افزار، خوار و بار و چيزهايي مانند اينها را به تمبر، نوشت. 

  قبض برقارِ پرداخت خودکمثل (پرداخت خودکار براي قبضهايتان درخواست کنيد.( 

 با ديگر فروشندگان مستقيم به خريد برويد يا به جاي فروشگاه از اينترنت خريد کنيد. 

 از فروشگاههايي که خدمات پِيک دارند خريد کنيد. 

 روزي يک يا دو بار، ايميل خود را بررسي کنيد. 

 از فيلتر هرزنامه در ايميل خود استفاده کنيد. 

  دهيدبکاري تمام شد، انجامش مورد گيري در و تصميموقتي فکر کردن. 

 ايد تمام کنيد اول کاري را که شروع کرده. از کاري به کار ديگر نپريد.  

  

که روياهايشان  باشيداي موفقي  در جمع آن بازاريابان شبکه تالش کنيد. با آينده خود قمار نکنيد

  .کنند ميرا با کارِ زياد، محقق 

ت
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  وقت صرف کنيد:  ۷کار عملي گام 
  

ها،  يعني قرارها، مصاحبه(ي خود اختصاص دهيد، زمانهاي مفيد  را به حرفه مشخصين زما -۱

 . جدا کنيد ي خود مديريت حرفهرا از زمان ) يافتن همکار احتمالي

 
 محدودي آيا اهداف من در زمان«ايد سر جمع کرده و بپرسيد  ي را که اختصاص دادههايزمان -۲

 »بينانه هستند؟ که دارم، واقع

  

وگرنه بايد زمان بيشتري گذاشته . داديد، شما در مسير کسب و کارتان هستيد» بلي«خ اگر پاس -۳

اوضاع کارتان رو به راه بشود، وقت کافي خواهيد  هنگامي که(يا اهداف خود را بازبيني کنيد 

بايد رها کنم را کارهايي چه «از خود بپرسيد ). تان بپردازيد فعاليتهاي مورد عالقه هداشت که ب

 »تا زمان بيشتري به دست بياورم؟ر بگذارم و کنا

  

از . نيست» فرار از کار«يک قرارِ لغو شده، فرصت . ايد، کار کنيد در ساعاتي که مشخص کرده -۴

 .اين فرصت براي بيشتر تماس گرفتن استفاده کنيد

  

هاي  از توصيه. کنند کنار بگذاريد تا زمان بيشتري به دست آوريد کارهايي را که وقت تلف مي -۵

اگر بتوانيد روزي يک . جويي نماييد من استفاده کنيد يا به روش خودتان، در وقت خود صرفه

ساعت معادل ده هفته اضافه کاري داريد که در  ۳۶۵را آزاد کنيد، سالي از وقتتان ساعت 

 .نماييدگذاري  ي خود سرمايه حرفه

  

  :کنم مي من با انجام کارهاي زير، وقتم را آزاد

  

----------------------------------------------------- -------- --- الف

----------------- ----------------------------------------------------

 ------- --------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------- ----

--------------------------------- -----------------------------------  
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 ۸گام 
  

  استاِد شش مهارت اصلي بشويد

  

به استادي برسيد، مسير  پايهاگر در سه مهارت  .اي، سادگي است بازاريابي شبکه يکي از فوايد

استاِد سه مهارت بعدي بشويد تا مرز و محدوديتي براي  سپس .موفقيتتان را به خوبي طي خواهيد کرد

  .دخواهيد به دست بياوريد وجود نداشته باش آنچه مي

  

شما را در اين شش ابزار، . وجود دارددرون آن شش ابزار  که يک جعبه ابزار را تصور کنيد

سه ابزار پايه براي کارهاي ساده و سه ابزار : دنکن اي کمک مي اندازي کسب و کار بازاريابي شبکه راه

ر را ياد بگيريد، هرچه زودتر قلق استفاده از اين شش ابزا. ديگر براي کارهايي که کمي پيچيده هستند

  .زودتر به نتايج مورد نظرتان خواهيد رسيد

  

  :بياييد با ابزارهاي پايه شروع کنيم

  

هرچه تعداد . ريزي شما، نشانگر وضعيت کار شماست دفتر سررسيد يا دفتر برنامه .بندي زمان -۱

عني دفتر خالي ي. است تر قرارهاي ثبت شده در دفترتان بيشتر باشد يعني کارتان رو به راه

 .رو است کارتان با خطر روبه

  

 .درآمد ماهيانه شما به ميزان فروش خودتان و گروهتان بستگي دارد .فروش -۲

  

فرصت کاري شما، گل سر سبد محصوالت شماست و تا زماني که معرفي  .گيري داوطلب -۳

  .مؤثر آنرا نياموزيد، موفق نخواهيد بود
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  :ترين اهداف خود برسيد کنند به بلندپروازانه ان ميرسيم که کمکت اي مي حاال به سه ابزار پيشرفته

  

اي و مالقاتهاي شانسي، کسب و کار استواري را نخواهند  فروشِ يک مرتبه .ساخت روابط -۱

جديد افراد دنبال  رده و مرتباً فقط بهاگر مشتري و همکاران قبلي خود را از بين ُب. ساخت

 .اي در خواهيد آمدباشيد، قبل از آنکه کارتان به جايي برسد، از پ

 
با اينکه . است گره خوردهايد  موفقيت شما نهايتاً با موفقيت افرادي که جذب کرده .گري مربي -۲

 .دهيد مسئول موفقيت آنها نيستيد ولي شما مسئول کيفيِت حمايتي هستيد که به آنها مي

  

رود، مجبوريد  زمان که کارتان پيش مي هم. آيد هرج و مرج جور در نميکارِ موفق با  .مديريت -۳

هاي کمتري از دستتان  سعي کنيد تا حد ممکن هندوانه. با يک دست چند هندوانه را بلند کنيد

  .بيفتد

  

بندي بلد نباشيد، مهم  اگر زمان. ي آنها را ياد بگيريد فقط شش ابزار هست و شما بايد قلق همه

ون قرار مالقات از فروش هم زيرا قرار مالقاتي نخواهيد داشت و بد نيست چه فروشنده خوبي هستيد

نگاه کردن هم ندارد چه برسد اگر شما و افراد گروهتان نفروشيد، چک پاداشتان ارزش  .خبري نيست

و بيزينس به خودي خود که . توانيد مربي باشيد نمي نباشدوقتي هيچکسي در گروهتان  .نقد کردنبه 

  .بلکه بايد آنرا مديريت کرد شود اداره نمي

  

تک اين ابزارها را در فصول بعدي شرح خواهم داد ولي يادتان باشد که بهترين محل يادگيريِ  تک

  . ي عمل است ي استفاده از آنها، عرصه نحوه

  

گيريد  از اينکه به مردم بگوييد داريد ياد مي. هيچکس انتظار ندارد در آغاز کار، بي نقص باشيد

و وقتي ببينند براي شروع، نيازي نيست  وششان آمدهخآنها از صداقت شما . نترسيدخجالت نکشيد و 

  .دششما خواهند کار همهمه چيز را بدانند، تشويق شده و 
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  استاِد شش مهارت اصلي بشويد:  ۸کار عملي گام 
  

  :از خود بپرسيد

  

 :ام قلق کداميک از ابزارها را فرا گرفته -۱

 
 بدهد بگذاريد دفتر سررسيد شما به اين پرسش، پاسخ :بندي زمان. 

 بندم؟ آيا هميشه همکاران جديدي را يافته و با آنها قرارداد مي :گيري داوطلب 

 فروش متوسط محصوالتم به هر مشتري نزديکم؟عدد چقدر به  :فروش 

 آيا دايره دوستان و همکاران من در حال گسترش است؟ :ساخت روابط 

 هفته، فعال باقي  شش تا دوازده گذشت کنم پس از آيا افرادي که جذب مي :گري مربي

 هستند؟مؤثر آيا  ؟مانند مي

 آيا مهار کسب و کارم در دستان خودم است؟ :مديريت  

  

  بايد روي کدام ابزار، بيشتر وقت صرف کنم تا استادش بشوم؟ -۲

 ----------------------- -------------------------------------------

-------------------------------------------- -------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

------------ --------------------------------------------------------  

  

  در ابتدا بايد توجهم را به کدام ابزار معطوف کنم؟ -۳

-------------------------------------------- ----------------------

 ---------------------------------------------------------------------

--------------- --------------- ---------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  
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  ريزي خود احترام بگذاريد به سررسيد يا دفتر برنامه

  

بايد هميشه  .ريزي شما نبايد در گنجه و قفسه، خاک بخورد و پنهان باشد دفتر برنامهسرسيد يا 

دنبالتان باشد و آنرا باز بگذاريد تا با توجه به تعداد قرارهايتان، با يک نگاه بتوانيد وضعيت کاري خود 

  .ر قرار مالقات نگذاشته باشيد، کسب و کارتان تعطيل استاگ. را ببينيد

  

. شود از غيب، ظاهر نمي که قرار مالقات. اولين و مهمترين وظيفه شما، قرار مالقات گذاشتن است

  .مشخص نماييدکنيد کار خواهيد  ميولي اول بايد زمانهايي را که . بايد خودتان آنرا بسازيد

  

محصول يا ميهماني نمايش محصول داشته معرفي معرفي کار،  جلسهخواهيد چند  ميکه ببينيد 

زمانهايي را که . ريزي خود پخش کنيد باشيد و آنها را در طول ماهي که پيش رو داريد در دفتر برنامه

تر به چشم  ايد با ماژيک يا خودکار مشخص کنيد تا وقتهاي خالي، راحت به اين موارد اختصاص داده

  . بيايند

  

نام و شماره تلفن افراد مورد نظر خود را در  فقط بايد. شويد کاردست به توانيد  يحاال راحت م

  .جاي خالي قرار داده و قرار تعيين شده را کامل کنيد

  

تنها راه پر کردن اين جاهاي خالي، حرف زدن با مردم و در معرض ارتباطات قرار گرفتن است؛ 

نخواهند داد پس آماده باشيد که تماسهاي زيادي » بلي«همه پاسخ . رو در رو، تلفني يا با ايميل

نفر تماس  ۲۰دهد پس روزانه با  نفر پاسخ مثبت مي ۱نفر،  ۱۰کار باشيد معموالً از هر  اگر تازه. بگيريد

  .قرار مالقات بگذاريد ۲حداقل بگيريد تا بتوانيد 

  

قرارهاي  ذاشتنگ. دهيدبحتي اگر پاسخهاي مثبت بيشتري هم گرفتيد، به تماس گرفتن ادامه 

درصد  ۲۰آژانسهاي هواپيمايي و هتلها هميشه . کند اضافي، شما را در برابر قرارهاي لغو شده، بيمه مي
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جاي دانند که بخشي از رزرو اضافي،  کنند چون مي رزرو ميمسافر بيشتر از ظرفيت خدمات خود، 

  . فيد استهمين روش براي شما هم م. گرفتخواهد را لغو شدنها يا غيبت مسافرين 

  

ي آينده، پر از  ريزي خود را هر روز بررسي کنيد و مطئمن شويد که حداقل تا دو هفته دفتر برنامه

بايد فضاهاي . داشته باشيد) Plan B(، نقشه پشتيبان براي قرارهاي به تعويغ افتادههميشه . رزرو است

  .خالي را پر کنيد مگر اينکه بخواهيد دست از روياهاي خود بکشيد

  

ند، ا هريزيتان زياد شد گر نقشه پشتيبان شما با شکست مواجه شد و صفحات خالي دفتر برنامها

با کمي ابتکار، هميشه . يک قرار مالقات بگذاريد هرچه زودتروقت گذاشته و بيشتر تماس بگيريد يا 

ي فروشگاه پوشاک مورد عالقه شما،  فروشنده-کسي را خواهيد داشت که با او حرف بزنيد 

خواهيد  مي. کنند خدمت رستوران محلي، دالل امالک يا افرادي که کنار شما در باشگاه ورزش ميپيش

ي خودشان حرف بزنند  دربارهمردم بدانيد که چطور يک گفتگوي سرد را شروع کنيد؟ کاري کنيد که 

 همکار يا اگر نپرسيدند احتماالً اصالً(شما خواهند پرسيد  ي زندگي دربارهئن باشيد که باالخره مو مط

  ).مشتري خوبي نيستند

  

اگر طرز . طلبند شوند و بعضي ديگر تالش بيشتري مي بپذيريد که بعضي قرارها راحت جور مي

خواهيد  لزوماً نمي. کمرو نباشيد. رسند بينانه خود را حفظ کنيد، فرصتهايي از راه مي تفکر خوش

ي  تا محصوالتتان را نشان دهيد يا درباره خواهيد بلکه فرصتي ميقرارداد ببنديد يا چيزي بفروشيد؛ 

بهترين موقع براي قرار گذاشتن، وقتي است که پشت ميز و رو در روي افراد  .کارتان حرف بزنيد

  . ايد نشسته

  

هر روز به فهرست اسامي خود اضافه کنيد تا هميشه جمعي را داشته باشيد که با آنها تماس 

رست اسامي خود را افزايش دهيد، تعجب خواهيد کرد که وقتي متعهد شده و هر روز، فه. بگيريد

  .کنيد چقدر زياد قرار گذاشته و با مردم صحبت مي

  

تر  گذارند راحت شناسند، دوست دارند و به شما احترام مي قرار گذاشتن با افرادي که شما را مي

س افرادي که به همين دليل است که هميشه بايد به مشتريان خود خدمات بدهيد و در دستر. است

خجالت نکشيد و از مردم بخواهيد شما را به ديگران ارجاع دهند و به کساني که اين . بينيد باشيد مي

قيمت است که بايد در  ارزان» تشکرِ«محصول رايگان يا تخفيف، نوعي . کنند هديه بدهيد کار را مي
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بينيد، با افراد بسياري مرتبط  هرکسي که مي. ف بدهيدمقابل معرفي شدنتان به افراد جديد، به معّر

  .نامند اي يا ارتباطي مي ي ما را بازاريابي شبکه به همين دليل حرفه. است

  

اگر به پيشنهادي . زباني و چاخان کردن، با مردم قرار مالقات بگذاريد هرگز سعي نکنيد با چرب

توقع داريد ديگران چنين باشند؟ دهيد افتخار نکنيد و خودتان از آن خوشتان نيايد چطور  که مي

تماس شما » وقت داريد صحبت کنيم؟. ام من براي کار تماس گرفته«: هميشه صادق و پرانگيزه باشيد

  »...کهام  تماس گرفتهبه اين دليل «: بايد دليل مثبتي داشته باشد

  

و اشتياق گذارند  همکاران احتمالي از تحسين شما سپاسگزاري کرده، به صداقت شما احترام مي

  .پذيرند شما را با آغوش گرم مي

  

از تماس تلفني براي تحکيم روابط خود با همکاران احتمالي . ي پرحرفي فائق آييد بر وسوسه

توانيد براي وضعيت آنها انجام دهيد و زمان و مکاني را براي مالقات  استفاده کنيد، ببينيد چه کاري مي

اکنون از چه مارکي  ش است بايد بپرسيد که مشتري شما هماگر مالقات شما با هدف فرو. تعيين کنيد

خواهند پول  اگر مالقات شما با هدف معرفي کار است بايد بپرسيد چرا مي. کند و چرا استفاده مي

  .بيشتري داشته باشند يا کار خود را عوض کنند

  

پاسخ آنها گوش  دقت به سوالهايي بپرسيد و به. مشتري يا همکار احتمالي خود را سراسيمه نکنيد

بدهيد تا ارزشهاي مشترک بين خودتان را يافته و ببينيد چطور محصوالت يا فرصت کاري شما، 

آرام . اگر زياد حرف بزنيد و کم گوش دهيد، کارتان دشوار خواهد شد. کند زندگي آنها را بهتر مي

نيد، با تحکّم با آنها اگر همه پاسخها را پاي تلفن بدهيد يا به جاي اينکه با مردم گپ بز. باشيد

  .صحبت کنيد، سر قرارتان حاضر نخواهند شد

  

اش را تعطيل کند به  اي، مغازه ايد فروشنده تا حاال ديده. وقتي پاسخ منفي شنيديد، سرآسيمه نشويد

ايد که  تا حاال ديده! ؟»خواستم نگاهي بيندازم نه متشکرم، فقط مي«اين دليل که مشتري به او گفته 

شنويد که  اند؟ اگر مرتباً مي بش را تعطيل کند به اين دليل که چند قرار ويزيت، لغو شدهدکتري، مطل

  .بايد روش کاريتان را عوض کنيد» متشکرم، نه«
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شود و بايد انجامش  کار شما اينگونه بنا مي. شود تماس، فقط با انضباط ميّسر مي ۲۰گرفتن روزي 

يادتان باشد که پر نگه داشتن دفتر . مالقات کنيددهيد تا زماني که هر روز، افراد زيادي را 

بندي شده و دفتر خود را پر از قرار  اگر استاِد هنرِ زمان. ترين کار اين حرفه است ، سختيريز برنامه

  .ايد پيمودهي راه رسيدن به اهدافتان را  مالقات نگه داريد، نيمه

  

  

  

 ريزي خود به سررسيد يا دفتر برنامه:  ۹کار عملي گام 

  احترام بگذاريد
  

 .روز کنيد اکنون فهرست دوستان و آشنايان خود را مرور و به هم -۱

 
 .متعهد شويد که هر روز، نام يک نفر يا بيشتر را به فهرست خود بيفزاييد -۲

 
 .مالقاتهاي دفتر خود را پر رنگ کنيد تا با يک نگاه قابل مشاهده باشند -۳

  

بيشتري پيدا کند،  يتبراي اينکه جذاب. ببريدخود بهترين استفاده را » پر انرژيِساعت «از  -۴

گيرد، يک سکه برداشته و آنرا  که مي يبيست سکه را درون بشقابي قرار داده و با هر تماس

 .درون بشقاب ديگري بيندازيد

  

هرچه قرارتان ديرتر باشد، احتمال به . بندي کنيد قرارهاي مالقات را در اسرع وقت، زمان -۵

 .است از تماس روز بعد ۳بهترين زمان تا حداکثر  .شود نش بيشتر ميتعويق افتادن يا لغو شد

  

فکر کنيد . متعهد شويد که آنقدر تماس بگيريد تا دفترتان پر شود؛ سپس باز هم تماس بگيريد -۶

 »ديگر چطور است؟) ماه(وقتم پر است، هفته ) ماه(اين هفته «چه لذتي دارد که بگوييد 

  

هاي آينده پر  تا ببينيد دقيقاً بايد چه زمانهايي را در هفته هر روز دفتر خود را بررسي کنيد -۷

  .کنيد
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 ۱۰گام 
  

  فروختندرست  فايده نزدن و حرف بي

  

آيد مگر اينکه محصولي  هيچکس پولي گيرش نمي .اي، فروش است اساس بازاريابي شبکه

دهيد، درآمدتان را ايجاد  فروش شخصي شما در کنار فروش گروهي که گسترش مي. فروخته شود

هرچه فروش کل گروه شما . دکني کند و روش شما، الگويي است براي افراد جديدي که جذب مي مي

  . بيشتر باشد، درآمدتان بيشتر خواهد بود

  

اوالً توقع نداشته باشيد مردم، . اول از خودتان شروع کنيد و بهترين مشتري خودتان باشيد

چرا من بايد از محصوالت شما خوشم بيايد درحالي که . خريد محصوالتي را بخرند که خودتان نمي

ثانياً هيچ چيز جاي تجربه دست اول و تعريف و تأييد شخصي ! آيد؟ خودتان خوشتان نمي

دهند نه به فهرست بلند بااليي  مردم به داستان شخصي شما پاسخ مثبت مي. گيرد محصوالتتان را نمي

  .اص محصوالتواز ويژگيها و خ

  

ده کنن کنند، تضمين وفادار که محصوالت شما را استفاده ميدائمي و يافتن گروهي از مشتريان 

دنبال  بهبيشتر خواهيد در مسير دستيابي به درآمد رسوبي قرار بگيريد  مي راگ. درآمد مستمر شماست

البته فرصت فروش را نبايد از  .کنند باشيد، نه کساني که فقط يکبار خريد مي دائميمشتريان 

وجود  هم بههميشه اين امکان وجود دارد که تغيير گرايشي در مشتريان معمولي . هيچکسي دريغ کرد

  .آمده و آنها به هر دليلي بخواهند خريد بيشتري انجام دهند

  

اي براي ارسال خودکار  کند يا برنامه اگر شرکت شما، خودش محصوالت را براي مشتري پست مي

هميشه در دسترس مشتري خود  در هر حال. از فوايد اين خدمات استفاده کنيددارد،  ١محصوالت

  .را قطع کنيد، فروش آينده و يک همکار احتمالي را از دست خواهيد داداگر ارتباط خود . باشيد

  

                                                 
١ - auto ship : شود طور خودکار از حساب شما کسر مي ي منظمي، ارسال شده و پول آنها به سفارشها طبق چرخه. 

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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  :استتشکيل يافته چهار مرحله از هر فروش کامل 

  

تري بسازيد، احتمال فروش شما  هرچه ارتباط قوي .کننده خود ارتباط برقرار کنيد با مصرف -۱

يک سايز که «ي  تلهدر . شود بيشتر مي و همچنين احتمال فروشهاي مستمر بعديدر آن لحظه 

و هر مشتري، منحصربه فرد است، با نيازها، عالئق و اميال مختلف . نيفتيد» خورد به همه مي

هر فروش بايد . محصولي را به او بدهيد که بيشترين فايده را برايش داشته باشدتوانيد  ميشما 

بزنند و مشتري ي خودشان حرف  همه دوست دارند درباره. با گوش دادن، آغاز و پايان يابد

 .شما با لذت، حرفهايي را به شما خواهد زد که براي مرحله دوم به آنها نياز داريد

 
در  .مشتري خود نشان دهيد که محصوالتتان چطور زندگي آنها را بهتر خواهد کرد هب -۲

. اي ارائه دهند حلهاي ساده گرديم که راه دنبال محصوالتي مي بهعصر لذتهاي سريع، اغلب ما 

تر بشويم،  نظر برسيم، کمي جذاب تر به کمي جوانپوستمان بهتر شده و کمکمان کنند که  مثالً

احساس بهتر و انرژي بيشتري داشته باشيم، وزنمان کم بشود، پول کمتري خرج کنيم، فشار 

مشتري را گيج . ترک کنيم ي مانند سيگار کشيدن راعصبي کمتري داشته باشيم يا عادتهاي بد

مشکالت آنها . بيشتر از حرفهايي که الزم است براي خريد بداند به او نگوييدنکنيد و چيزي 

 .کنند را يافته و نشانشان دهيد که محصوالتتان چگونه مشکالت آنها را حل مي

  

اگر مشتري شما، خواست که جزييات بيشتري درباره محصوالت . توجهتان دقيقاً به مشتريتان باشد

ولي معموالً مشتريها از اين . شما برايتان تدارک ديده استفاده کنيدبدانيد از اطالعاتي که شرکت 

بمباران اطالعاتي، به جاي اينکه مشتري را تشويق به خريد بکند، او را گيج کرده . پرسند سواالت نمي

  .شودبگيري مشتري  و حتي ممکن است منجر به جبهه

  

افراد . با اطمينان حرکت کنيد وقتي به انتهاي فروش رسيديد، .فروش را به اتمام برسانيد -۳

 :مثالً بگوييد .، قانع کنيدتانمردد را با نشان دادن ايمان خود به محصوالت

  

اين مکملها، تفاوت . رسيد ۱۰به  ۲بعد از استفاده از اين مکملهاي خوراکي، سطح انرژي من از «

  ».اند چشمگيري را در من ايجاد کرده

ام و دوستانم هم آنها  اوت را تقريباً بالفاصله احساس کردهخودم تف. تر خواهد شد پوست شما نرم«

  ».ام گويند چقدر زيباتر شده خيليها به من مي. اند را متوجه شده
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آلرژي همسر . به محض اينکه روشنش کنيد، خانواده شما هواي تميزتري استنشاق خواهند کرد«

  ».من يک شبه برطرف شد

يک . وست دارند و مهم اين است که شيميايي نيستندهاي من مزه اين پودرها را خيلي د بچه«

  ».محصول واقعاً برنده برنده است

ي رسمي و قانوني وجود دارد،  بينم که هر وقت نياز داشته باشم، يک نمايندگي يا شعبه وقتي مي«

  ».شود بار زيادي از روي دوشم برداشته مي

دالر به نفعم تمام  ۲۰اي  هفته. هزينه تماسهاي راه دور من نسبت به قبل، نصف شده است«

  ».کشند هايم چقدر طول مي شود و ديگر نگران نيستم که مکالمه مي

  

باال رفتن از يک شيب، . تقويت کنيد» باال به پايين«اعتماد خود به محصوالتتان را با روش فروش 

  :اين روش بدين شکل است. فروش هم همينطور است. تر از پايين آمدن از آن است سخت

  

وقتي به مشتري خود . ارائه بدهيدخود را همان اول بهترين مدل يا بهترين برنامه  ،هترين پيشنهادب

با اين جمله شروع کنيد . کنيد دهيد که توان خريد بهترينها را دارد، داريد او را تحسين مي نشان مي

  ».خواهيد، اين پيشنهاد من است نتيجه را مي) ترين يا سريع(اگر بهترين «

  

دهم با اينها شروع  کم شروع کنيد، پيشنهاد مي دهيد کم اگر ترجيح مي«ترديد داشتند بگوييد اگر 

  ».کنيد

  

بسياري از مشتريان از اين شروع کرده و بعداً از اينها «باز هم اگر عالقه نشان ندادند بگوييد 

  ».اند نموده مصرف

  

دهد که فکر کرده و تصميم  سکوت به مشتري شما اجازه مي. در اين لحظه، ديگر حرف نزنيد

گيرد، فشار آورده يا حرف زيادي بزنيد، ممکن است از  اگر وقتي مشتري دارد تصميم مي. بگيرد

، يعني کارتان را درست انجام را به زور متقاعد کنيدمشتري شديد که اگر مجبور . فروش دور شويد

  .ايد نداده

  

هرگز اين واقعيت را فراموش نکنيد که شما،  .پيگيري کنيد تا مشتريتان را راضي نگه داريد -۴

مطمئن شويد که مشتري، از تصميم خود راضي است، هر تصميمي . خواهيد مشتري دائمي مي

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
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هميشه قول بدهيد که بعداً تماس گرفته و از آنها خواهيد پرسيد که . کند که گرفت فرقي نمي

خيلي . باخبر خواهيد کرد آيا از محصوالت راضي هستند و يا آنها را از محصوالت آينده

گيرم تا ببينم از محصوالتتان  حتماً با شما تماس مي«تر است که همان اول بگوييد  راحت

انجام نداديد  ياگر فروش. ايد تا اينکه بعداً توضيح بدهيد چرا تماس گرفته» راضي هستيد

اگر اجازه داشته . »اگر از نظر شما اشکالي نداشته باشد با شما در تماس خواهم بود«بگوييد 

 .تر و با اعتماد به نفس بيشتري تماس خواهيد گرفت باشيد که تماس بگيريد، راحت

  

ي هر مشتري، يادداشت مختصري را براي خودتان بنويسيد تا هر وقت با او تماس  درباره

شروع خوبي براي گفتگو » امروز چطوريد؟«. بور نشويد به حافظه خود فشار بياوريدجگيريد م مي

  .تاس

  

                                                 *******  
  

اي اينگونه کار  بازاريابي شبکه. رسند؟ چون همينطور هم هستند نظر مي اين روشها خيلي کلّي به

  . دار خدمات عالي و روابط ادامه و يا فروش مکرر محصوالت باکيفيت: کند مي

  

گيرند،  وقتي در برابر مشتري قرار مي کنندگان ران يا توزيعمشاوولي با همه اين حرفها بسياري از 

ي خود به محصوالت را به  ي نصفه و نيمه و پس از آنکه عالقه کردهآموزشهاي خود را فراموش 

  !از دست آنها  واااااااااااااااااي. بندند دهند ناگهان او را به رگبار جمالت فروش مي مشتري نشان مي

  

گري شما در فروشتان  اي بينيد که مهارتها و حرفه زودي مي به. م بدهيدکارتان را درست انجا

  .دکرخواهد  خودنمايي

  

  

  

  

  

  

  

رد
 دا

لق
 تع

ي)
شاه

عرب
ما 

(ني
م 

رج
 مت

 به
ب

کتا
ن 

ي اي
عنو

و م
ي 

ماد
ق 

قو
 ح

مي
تما



 اي بشويد؟ چگونه يک سوپر ِاستار بازاريابي شبکه

 

www.HerfeyeNo.com 

۷۴ 

درست  دن وفايده نز حرف بي:  ۱۰کار عملي گام 

  فروختن
  

داشته » محصوالت شما چه ويژگي خاصي دارند؟«اي به سوال  کننده دقت کنيد که پاسخ قانع -۱

خوردم  من هميشه غذاي فست فود مي«فروشيد بگوييد  يمثالً اگر محصوالت الغري م. باشيد

خوشمزه آشنا شدم، در دو هفته اول رژيمي ولي از وقتي با اين شکالتهاي . و اهل رژيم نبودم

 .»پنج پوند از وزنم کم شده

  

  :ويژگيهاي خاص محصوالت شما چيستند؟ آنها را بنويسيد

----------------------------------------------- -------------------

 ---------------------------------------------------------------------

----------------------------- ----------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

------------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ------------- --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ ---------

---------- ----------------------------------------------------------  

  

بهترين (از آنها نظر بخواهيد . فروش محصوالت را به دوستان، خانواده و اقوام تمرين کنيد -۲

 ).خرند بازخورد، همان وقتي است که محصول را از شما مي

 
يد مهارتهاي فروش خود توان پس از کمي تمرين، يک گام به عقب برگشته و ببينيد چگونه مي -۳

 :را افزايش دهيد

  

-------------------------------------- ------- من از اينجا شروع خواهم کرد 

----------------------------------------------- ----------------------

 --------------------------------------------------------------------  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
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------------------- ------------------------- -- کردخواهم  سکوت من اينجا

------------------------------------------------------------------ ---

 --------------------------------------------------------------------  

  

----------------- -------------------------------ياد خواهم داشت که  من به

-------------------- -------------------------------------------------

----------------------------------- --------------------------------  

  

  :گويم مثالً مي .ي تماسهاي پيگيرانه خود کار کنيد روي نحوه -۴

-------------------------------------------- ----------------------

 ----------------- ----------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

----------------- ----------------------------------------------------

 --------------------------------------- ------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

مثالً طراحي يک دفترچه ثبت ( مشتريان خود ابداع کنيدفروش به  سوابقروشي براي ثبت  -۵

  ).مشتريان سفارش

 -------------------------------------------------- ----------------

------------------- --------------------------------------------------

--- ---- --------------------------------------------------------------

 ------------------ ---------------------------------------------------

------------------------------------- --------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  
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 ۱۱گام 
  

  کنيد پخشانرژي مثبت، 

  

بهترين راه براي جذب افراد  .براي ساخت يک کسب و کار ارزنده به افراد ارزنده نياز داريد

  .ي خودتان باشيد حرفه» ي تبليغ زنده«ارزشمند اين است که 

  

کنيم اي کاش خودمان هم  شويم که ويژگيهايي را داشته باشند که آرزو مي ما جذب افرادي مي

کند که ديگران چگونه به شما پاسخ  دهيد تعيين مي پس تصويري که شما از خودتان نشان مي. تيمداش

  . گذارد بسيار مهم است برخورد اول و اثري که باقي مي. بدهند

  

  . کنيد رويد، اثري مثبت يا منفي خلق مي هرگاه که از خانه بيرون مي

  

ايد که سه کاله به آن  لوي يک جالباسي ايستادهپيش از آنکه از خانه بيرون برويد تصور کنيد که ج

  .هر کاله رنگ خاصي دارد و منتظر است که شما آنرا بر سر بگذاريد. آويزان است

  

اي موفق را به يادتان آورده و کمکتان خواهند  اين سه کاله خيالي، سه شخصيت بازاريابان شبکه

  .کرد تا افراد بسيار اليق را به سوي خود جذب کنيد

  

  .است سرخه اول، کال

  

وقتي در ميان جمعيت هستيد، قرمز باشيد و چنان . ي اعتماد به نفس و موفقيت است نشانه سرخ

  .را به سر داريدسرخ رفتار کنيد که گويي کاله 

  

خواهيد مردم به شما توجه نشان  مي. تواند بر شما چيره شود ميسرخ ولي حواستان باشد که کاله 

  .ريد که به گرمي با شما برخورد کننددهند و از طرفي دوست دا

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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  . خواهيد را مي دوماينجاست که کاله 

  

گويد شما مردم را  زرد مي. کند محبت و شادي را منتشر مي کاله زرد، عطر .دوم، زرد استکاله 

بريد و  ت مياينگونه از کار خود لذّ. دوست داريد و توقع داريد آنها نيز شما را دوست داشته باشند

اگر خود را چنان نشان دهيد که گويي کاله زرد . گير است شادماني، همه. برايتان مفّرح استکارتان 

  . شوند بر سر داريد، مردم به سمت شما جذب مي

  

  . گيرند مي زيرا کاله سوم را ناديده رسند نميبسياري در اين حرفه به اوج . ولي هنوز کافي نيست

  

  .کاله سوم، آبي است

  

گوييد  به دنيا مي. کاله آبي يعني متانت و آرامش. وصيات برترين راهبران استکاله آبي نشانه خص

فراموش کردن کاله آبي، عالمتي به دنيا خواهد فرستاد با اين مضمون . که شما زندگي متعادلي داريد

  .پردازيد که شما براي رسيدن به موفقيت خود، داريد بهاي بسيار بسيار گزافي را مي

  

حرف زدن، دير رسيدن يا با عجله رسيدن به  تند سريع رانندگي کردن يا تند شلوغ کردن،الکي 

قرارها، تماس چشمي برقرار نکردن، عصباني شدن در بحرانهاي کوچک، شنونده ضعيفي بودن و 

  .هايي از بر سر نگذاشتن کاله آبي است فراموش کردن نام افراد، نشانه

  

اي آن بسيار گزاف باشد، مردم پشيمان شده و از ولي اگر به. خواهيم موفق باشيم ما همگي مي

بدهيد، همکار احتمالي شما بروز وقتي فشار عصبي، فشار کاري و تنش از خود . گردند همينجا برمي

  ».شومبخواهم وارد اين حرفه  نمي. دست از سر من بردارولي  شما قرباِن«گويد  با خود مي

  

وقتي داريد . و همه حواستان به طرف مقابلتان باشد آرام باشيد، موارد غيرمنتظره را منظور کرده

  .ياد بياوريد کنيد، نفس عميقي کشيده و کاله آبي خود را به شلوغ و پلوق مي

  

بلکه داريد يک زندگي عالي را بازاريابي . کنيد شما فقط يک فرصت درآمدزا را بازاريابي نمي

. برد اشيد که از يک زندگي عالي لذت ميبراي اين منظور بايد مظهر ويژگيهاي انساني ب. کنيد مي

  .ارزش است موفقيت مالي بدون تعادل و آرامش، يک پيروزي بي
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ي خود را به خاطر همه چيزهايي که براي  حرفه. هيچ وقت همه چيز بر وفق مراد شما نخواهد بود

آورد دوست داشته باشيد و بپذيريد که لحظات خوب و بد، دو روي يک سکه  ميبه ارمغان شما 

. از خود نشان دهيدايد، اعتماد به نفس، شادي و آرامش را  در هر چالشي که گير افتاده. هستند

کنند کسب و  کمکتان مي و آنهاسويتان جذب خواهد کرد  جذابيت شما، به زودي افراد زيادي را به

  .بسازيدکار پويايي را 

  

  

  

  کنيد پخشانرژي مثبت، :  ۱۱کار عملي گام 
  

ها به درد شما  کدام عرصه. دهيد داشته باشيد اي به تصويري که از خود نشان مي نگاه صادقانه -۱

 خورد؟ مي

--------------- ---------------------------------------------------

-------------------------------------------- -------------------------

-------------------------------- -------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------  

  

  خورد؟ ها به درد شما نمي کدام عرصه -۲

 ----------------------------------------------------------- -------

 ------------- --------------------------------------------------------

------------------------------ ---------------------------------------

------------------------------ - -------------------------------------  

  

  کنند؟ هيد بهتر ميد که از خود نشان ميرا تصويري  ،چه گامهايي -۳

  

  من شروع خواهم کرد به 

 ---------------- --------------------------------------------------

---------- -----------------------------------------------------------

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
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---------- ------------------------ -----------------------------------

----------- ---------------------------------------------------------  

  

  من اين کارها را نخواهم کرد

----- -------------------------------------------------------------

------------ ---------------------------------------------------------

----------------------------------- ----------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  به ياد خواهم داشت که

 ------- -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- ----

 ------------------------- --------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  من هميشه

------ ------------------------------------------------------------

-------------------------------------- -------------------------------

------------------------ ---------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  من هرگز

--- ---------------------------------------------------------------

------------ ---------------------------------------------------------

--------------------- ------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

بهتر است که . وع کنيدبراي تبديل شده به شخصيتي که دوست داريد باشيد، از يک تغيير شر -۴

  . دار باشد ادامهشما مثبت و بهبود شخصيتي  اِتجريان تغيير
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 ۱۲گام 
  

  توجه کنيد ،به روابط

  

زيرا اگر رابطه را از بازاريابي  .زنم ي ارتباطات حرف مي ايد که من زياد درباره حتما متوجه شده

فروشان، بازاريابان يا فروشندگان  ماند که شما را از خرده اي حذف کنيد، ديگر چيزي باقي نمي شبکه

  . نمايدآنالين متمايز 

  

فقط کنند  لوح هستند که فکر مي عالي باشند ولي فقط بازاريابان ساده محصوالت شما شايد خيلي

  .بهترين جنس بازار است آنها محصوالت

  

و به شما بدهد مشوقهاي عالي حرف نداشته باشد، طرح پاداشش  ،باشدنظير  بيشايد شرکت شما 

ولي شرکتهاي ديگري  برسانندروند تا به شما خدمات  کارمنداني داشته باشد که تا آن سر دنيا هم مي

  .و کارمندان معرکه دارندخوب ، مشوقِ کاري عالي نيز در دنيا هستند که طرح پاداش

  

ولي با پيشرفتهاي سريعي که در . ترين سيستم تعليم و حمايت را داشته باشيد شايد شما پيشرفته

تنها چيزي که . کنند توانند به محض ابداع اين پيشرفتها، آنها را تقليد دهد، همه مي آوري رخ مي فن

  .سازيد توان کپي و تقليد کرد، ارتباطي است که شما با ديگران مي نمي

  

حفظ  پيدا کردن يک مشتري جديد يا يافتن جايگزيني براي يکي از افراد گروهتان، پنج برابرِ

، هي اين حرفپس تعجبي ندارد که پردرآمدترينها. گيرد مشتري يا همکاري که داريد انرژي و وقت مي

دهند درحالي که افراد ناموفق اين  بيشتر وقتشان را به گسترش روابط با گروهشان اختصاص مي

  . گذرانند اند مي حرفه، هميشه وقتشان را به جايگزيني افراد جديد با آنهايي که ترکشان کرده

  

  .در ارتباطات بايد کيفيت و کميت تماس را بهبود بخشيد

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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» رضايت«نظم و انضباط مشخصي با مشتريان خود تماس گرفته و با . با مشتريان خود شروع کنيد

در دراز مدت، وقت اين کار البته . آنها را از محصوالت جويا شويد و مرتباً به آنها خدمات بدهيد

دنبال فرصت جديدي باشيد و احتمال  گيرد زيرا مجبور نخواهيد بود هميشه به کمتري از شما مي

  . وزي همکار شما بشوددارد که مشتري شما، ر يزياد

  

از طرفي هرچه جستجوي خود را بيشتر کنيد، احتمال اينکه مشتريان و همکاران احتمالي بيشتري 

دارها و افراد ديگر جامعه و  را با همسايگان، هم دانشگاهيها، مغازه ارتباط خود. يايد بيابيد افزايش مي

، احتمال اينکه همکاران احتمالي بيشتري هرچه افراد بيشتري را بشناسيد. ي خود گسترش دهيد محله

است و بدين ترتيب خود را از جريان دشوار بازار سرد و پخش کردن فالير در  تر قويداشته باشيد 

  .کنيد سراسر شهر دور مي

  

نام در باشگاه ورزشي، کالسهاي آموزشي يا فعاليتهاي خيرخواهانه در اجتماع به شما کمک  ثبت

هرچه . کنيد در ازاي بخشش، احترام دريافت مي. تان خود را گسترش دهيدي دوس کند که دايره مي

يادتان . افراد بيشتري به شما احترام بگذارند، مردم پيشنهاد شما را با ذهن بازتري بررسي خواهند کرد

  .اهميت پيامرسان از خوِد پيام بيشتر استي گفتن پيام از خوِد پيام مهمتر است پس  باشد که نحوه

  

غرور خود . آيد که از ما خوششان بيايد و به ما توجه واقعي نشان دهند افرادي خوشمان مي ما از

برقرار کنيد و  مثبت تماس چشمي. بينيد توجه کامل نشان دهيد به افرادي که ميو را کنار گذاشته 

مشاور، سوال يک مانند . )فقط به چشم مردم زل نزنيد( نگذاريد چيزي نگاه شما را منحرف کند

ياد بسپاريد تا دفعه بعد که يکديگر را ديديد، به جاي  بپرسيد و خوب گوش دهيد و پاسخها را به

  .حرفهاي الکي، گفتگوي مهمي داشته باشيد که آنرا ادامه دهيدگفتن 

  

از موضوعات مشترک مثبت . طور طبيعي به جريان نيفتاد، روي آن کار کنيد اگر برقراري ارتباط به

وقتي عالئق يا باورهاي مشترک . را پيش بکشيد تان و عالئق، کار يا مسائل محليخانواده، دوسقبيل 

  . شوند پيدا کنيد، همبستگيها بيشتر و زودتر ساخته مي

  

و گفتگو را با پرسيدن سوال ديگري،  درست دادهشود، پاسخ  زماني که از شما سوالي پرسيده مي

  .تمرين کنيد تا ملکه ذهن شما بشود شنيدن مؤثر را آنقدر. به موضوع قبلي باز گردانيد
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آخر روز، کمي وقت بگذاريد و اطالعاتتان را . کنيد داشته باشيد آمار افرادي را که مالقات مي

اگر . هنگام کرده و براي حفظ ارتباطتان، به آنها ايميل بفرستيد ايد به درباره افرادي که آن روز ديده

ايد حساب کنيد، سرنخهاي زيادي را از دست  نوشته هايي که با شتاب روي تکه کاغذها و نوشته

لي براي تماس گرفتن خواهيد داشت اگر کارتان را خوب انجام داده باشيد، هميشه دلي. خواهيد داد

  .اش صحبت کرده بوديد عنوان فالن کتاب، مقاله جالب يا وبسايت مفيدي که قبالً درباره مثالً

  

                                                  *******  
  

اند،  کنيد، توانايي ساخت ارتباط با افرادي که وارد گروه شما شده همزمان که سازمان خود را بنا مي

آنقدر سرتان را به يافتن افراد جديد گرم نکنيد که از افراد . عامل مهمي در موفقيت شما خواهد بود

  .فعلي گروه خود غافل بمانيد

  

بدانيد که . رو خواهيد شد شود، با شخصيتهاي مختلفي روبه همزمان که گروه شما بزرگ مي

کسب و کارهاي عالي روي تنوع مهارتها و . هرکسي اهداف، روشها و ديدگاههاي گوناگوني دارد

  .شوند تجربيات مختلف بنا مي

  

ه او بدهيد، وفاداري اگر بهترين آموزش و حمايت ممکن را براساس شرايط و نيازهاي هر فردي ب

رفتارهاي کوچکي مانند زود پاسخ دادن به تلفن، به ياد آوردن رويدادهاي . به دست خواهيد آورد

وقتي با ديگران هستيد، تلفن همراه خود را . توانند تغييرات بزرگي را ايجاد کنند ويژه و اعالم آنها مي

دن به آنها به تلفن خود پاسخ ندهيد خاموش کنيد يا روي حالت سکوت قرار دهيد و هنگام گوش دا

  .گذاريد تا به آنها نشان دهيد که به وقتشان احترام مي

  

. با پشتگرمي به خودکفايي برسند پس به توجه بيشتري نياز دارندکه خواهند  افراد جديد شما مي

از اينکه قبل - تواند جلوي خروج زود هنگام آنها را  کنيد مي ارتباطي که با افراد جديد برقرار مي

  .بگيرد -فرصت کافي براي موفقيت به خود اختصاص بدهند

  

کامالً کنند  ايي که بيشترين تالش را ميبه افراد جديد و آنهنشان دادن توجه بيشتر از نظر کاري، 

مانند که احساس  مردم جايي مي. توانيد به ديگران نيز توجه کنيد منطقي است ولي با کمي تالش مي

  .شود و از آنها قدرداني ميکنند مفيد هستند 

ت
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وروديهاي مستقيم (با افراد سطح اول . تر خواهد شد کند، وقتتان فشرده همزمان که کارتان رشد مي

کند که با وروديهاي مستقيم  شما آنها را تشويق مي مثالِ. برقرار کنيد و الگو باشيدخوبي ارتباط ) خود

  . برقرار کنند خوبي خود ارتباط

  

است به افرادش  شده اند که متعهد همه افتخار کنند از اينکه به گروهي پيوستهخواهيد  شما مي

  . کمک کند تا به اهدافشان برسند

  

. روند مهم نيست چه راهبر با استعدادي باشيد، مردم هميشه وارد کار شما شده و از آن بيرون مي

معطوف نباشد که از  ذهنتان آنقدر به آينده. واکنش شما به رفتن آنها نشانگر شخصيت شماست

  . به آنها بگوييد هميشه از بازگشتشان استقبال خواهيد کرد. فعاليتهاي آنها تشکر نکنيد

  

  

  

  

  

  به روابط توجه کنيد :  ۱۲کار عملي گام 
  

  :پاسخ سواالت زير را يادداشت کنيد

  

 »چه بايد بکنم که ارتباطم با مشتريانم بيشتر بشود؟« -۱

------------ --------------- ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------- -----------------------------------------------------

------------ ---------------------------------------------------------

---------- -----------------------------------------------------------

----------------------------------- ----------------------------------

--------------------- ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- ---------  
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  »ام بسازم؟ توانم همبستگي محکمي با جامعه و محله چگونه مي« -۲

 ------------------------------------------------------------------

--------------- ------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------ ---------------

----------------- ----------------------------------------------------

-- -------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

---------- ------------------------ -----------------------------------

 --------- ------------------------------------------------------------  

  

 »ي نزديکتري با افراد گروهم برقرار کنم؟ توانم رابطه چگونه مي« -۳

 ------------------------------------------------------------------

----------------------- ----------------------------------------------

 ---------------- -----------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

----------------- ----------------------------------------------------

--- ------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

ت
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 ۱۳گام 
  

  ساده نگه داشتن

  

يک اش را در جريان  ام که مشتري، عالقه بسيار ديده .شود مسير شکست از جزييات ساخته مي

از دست داده يا همکاران احتمالي که در اثر شنيدن جزييات سخت طرح پاداش، کننده  کسلفروش 

از روش فروش . اشته باشيدرا هميشه در کارتان به ياد د» ساده نگهش دار«ي  فلسفه. اند دلسرد شده

  .محصوالت و معرفي فرصت کاريتان شروع کنيد

  

هرچه کمتر از . کند تبليغ طوالني، مردم را تشويق به خريد کاالهاي شما يا ورود به کار شما نمي

چيزهاي مهمتر يعني . کلمات استفاده کنيد، وقت بيشتري داريد که براي چيزهاي مهمتر صرف کنيد

  .خواهد و نشان دادن راهي براي تحقق آن همکار احتمالي، يافتن آنچه واقعاً مير يا وشناختن مشا

  

کوتاه  همينقدر چون اگرچرا؟ دانيد  مي. کشند ثانيه طول مي ۳۰طور متوسط  آگهيهاي تلويزيوني به

رو  تر باشد، براي رساندن پيام خود با مشکل روبه اگر آگهي کوتاه. خواهند بود، مفيد و مؤثر باشند

  .کند ست و اگر بيشتر طول بکشد، بيننده کانال را عوض ميا

  

کنند که در چنين زمان کوتاهي، اثر  تبليغي را درست مي ،چگونه شرکتهاي تبليغاتيحاال ببينيم 

و  سادگيبا تمرکز بر : شما هم از همين روش براي تبليغ کار خود استفاده کنيد .گذارد خود را مي

  .تأثيرگذاري

  

آنچه درون . خواهيد بگوييد و با کلمات بازي کنيد تا جادويي شوند که چه ميتصميم بگيريد 

مگر اينکه با . ريزيد مهم است بيرون ميدهيد و  بروز ميداريد مهم نيست، بلکه آنچه  ذهنتان نگه مي

زيرا او اصالً گوش در اينصورت هرچه بگوييد فايده ندارد کسي حرف بزنيد که گوش شنوا ندارد 

  .دنخواهد دا
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اگر بخواهند . کنيد دهيد به شعور مشتري توهين مي ي محصول توضيح مي وقتي زيادي درباره

. بيشتر بدانند خودشان از شما خواهند پرسيد و بهتر گوش خواهند داد زيرا برايشان جالب است

زياد مالقات فروش و قرار با دانند که مهمانيهايي  مي) party planners(ريزان طرح مهماني  برنامه

کننده و  اطالعات زيادي، مهماني را کسل. باشند شادانگيز، آموزنده و  که هيجانهمراه خواهند بود 

  .کند آور مي مالل

  

بنابراين فرصت . کند دار مي گيري همکاران احتمالي را خدشه دادن اطالعات بيش از حد، تصميم

  . رود بر باد ميتان شما براي معرفي کار

  

  .تواند اند مردم را به کار شما عالقمند کند، طوالني شدن زمان تبليغ هم نميتبليغ نتو اگر خوِد

  

را به  يک سوم اول. زمان معرفي کارتان را کوتاه کنيد، بهتر است بيش از چهل دقيقه طول نکشد

ي نکات کليدي براساس آنچه از او  را درباره يک سوم بعديشناختن همکار احتمالي خود بگذرانيد، 

امضاء : گيري اختصاص دهيد را به پاسخ دادن سواالت و تصميم يک سوم آخر. حرف بزنيد ايد يافته

قرارداد، گذاشتن قرار ديگري براي حضور مثالً همسرش، دادن مطالبي به او و گذاشتن قراري ديگر 

  .يا رفتن به سراغ نفر بعدي

  

گوييد که قرار شما چقدر هميشه به مشتري احتمالي خود ب. فرض کنيد که همه، مشغله دارندکالً 

بينند که شما به زمان و حريم  مردم وقتي مي. هرگز از زمان گفته شده فراتر نرويد. طول خواهد کشيد

شوند  کنند خوشحال مي وقت کار مي افرادي که تمام. کنند گذاريد، احساس آرامش مي آنها احترام مي

توانيد مالقات دومي  البته هميشه مي. قات کنندکه شما را در زمان ناهار يا هنگام بازگشت به خانه مال

  . را تعيين کنيد

  

شخصاً به ميهمانان خوش آمد . همين انضباط را در مورد جلسات معارفه و سمينارها اعمال کنيد

نام  ، اطالعات ثبت)استارتر کيت(بسته شروع . اند تشکر کنيد گفته و از آنها به خاطر وقتي که گذاشته

  .و نمونه محصوالت را جايي قرار دهيد که مهمانان ببينند، بخوانند و ورق بزنند

  

کوتاه و انگيزشي برگزار کنيد و بيشتر زمان را براي گفتگو به صورت متهاي معمول را قس

شود که در اولين فرصت از دست شما  هدر دادن زيادي وقت خودتان و مهمانان باعث مي. بگذاريد
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تا ... به اتمام برسانيداند  کنند و وسوسه شده صحبتهاي خود را درحالي که دارند فکر مي. فرار کنند

  .بيشتر شود آنها احتمال قرارداد بستن

  

تالشهاي خود را به خوبي  ي هبعداً ثمر. براي ساده نگه داشتن کارها به انضباط و تالش نياز است

  .خواهيد ديد

  

  

  

   ساده نگه داشتن:  ۱۳کار عملي گام 
  

 .تاگر زيادتر شد ببينيد کجاهايش اضافي اس. کار خود را در پنجاه تا صد کلمه توضيح دهيد -۱

 ------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

-------------- -------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------- --------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

----------------------------- ----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- -

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 --------- ----------------------------------------------------------- -

 --------------------------------------------------------------------  

  

آيا لحن شما طبيعي است؟ آيا کلمات . ي مطالب به همکار احتمالي را تمرين کنيد حاال ارائه -۲

ثانيه بگوييد که  ۶۰تا  ۳۰توانيد از  ستند؟ آيا مييابند؟ آيا متقاعد کننده ه به خوبي جريان مي

 خواهيد؟ چه مي
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کاري متناسب با شخصيتها، شرايط و روياهاي » آگهي«از همين قالب استفاده کرده و چندين  -۳

 -از قبيل درآمد، محصوالت، انگيزه، آموزش، حمايت و تجربه شخصي خودتان-گوناگون 

 .تهيه کنيد

  

ي قسمتهاي  نظر او را درباره. يا حامي خود تمرين کنيديک مالقات کاري را با دوست  -۴

 .کننده جويا شويد آور يا گيج اضافي، تکراري، کسالت

 
تمرين قبل از اجرا اگر اجراي بخشي از يک همايش به عهده شماست، مانند بازيگران تئاتر،  -۵

در سالن حاضر  مشتريهاي احتماليِبه دستتان ديگر اگر اجراي اصلي را خراب کنيد، . کنيد

مرا يادتان «مگر اينکه آنقدر رو داشته باشيد که با آنها تماس گرفته و بگوييد . درسيخواهد ن

  »!هست؟ من همانم که اجراي جلسه معارفه آن شب را خراب کردم
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  ۱۴گام 
  

  مؤثر باشيد سازِ يک رابطه

  

اکثر ما بايد روي مهارتهاي ارتباطي خود  .شود ي مادرزاد به ندرت پيدا مي ارتباط برقرارکننده

  .کار کرده و آنها را گسترش دهيم

  

خواهيد به خودتان  مي. آوري خوْدمحور هستند طرز شگفت دانند که مردم، به سازها مي بهترين رابطه

بينيد که خودتان هم در آن هستيد، ابتدا در عکس  قتي عکسي از خانواده يا دوستانتان ميثابت کنيد؟ و

مهم نيست که ما چقدر فدارکار باشيم، ! خودتانالبته که گرديد؟  به دنبال چهره چه کسي مي

  .خوْدمحوري در ذات بشر است

  

صلت در آنها وجود شوند چون اين خ کنيد، آنها مجذوب شما مي ي مردم صحبت مي وقتي درباره

ياد بگيريد که سواالتي پرسيده و پيام خود را  ،ها بيفتيد ي گفتگوي فروشنده قبل از اينکه در تله. دارد

  .متناسب با پاسخهاي دريافتي بيان کنيد

  

بدين ترتيب وقتي داريد حرف . کنيم ما شش برابر خواندن، صحبت کردن يا شنيدن، فکر مي

تر  البته تکرار يک الگوي ثابت فروش خيلي راحت. کشد ه هزار جا سرک ميذهنتان بي  پرندهزنيد،  مي

وقتي درمورد چيزهايي صحبت ولي . از اين است که روش خود را متناسب با هر نفر تغيير دهيد

کنيد که ربطي به مشتري ندارد، او به جاي گوش دادن به حرفهاي شما به چيزهاي ديگر فکر  مي

  .کند مي

  

آنها هرچه را از شما . ي شما، سوابق، تجربيات و دريافتهاي گوناگوني دارندهمکاران احتمال

هدف، شليک کنيد نبايد  اگر بي. دهند يهاي زندگي خودشان عبور ميرداو بشنوند از فيلتر باورها و پيش

  .انتظار داشته باشيد که تيرِ پيغامتان به هدف بخورد
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. تر بشوند، دايره توجه ما نيز محدودتر خواهد شدکنند بيش که نظر ما را جلب مي» اصواتي«هرچه 

. گيرد قرار ميپيغام گوناگون  ۵۰۰۰دهند که يک فرد معمولي، روزانه در معرض  تحقيقات نشان مي

  .به او وارد کنيمبيشتري که فشار  نيستعاقالنه 

  

فيلم  .ريدب را باال مي جملهزنيد، ارزش هر  وقتي کمتر حرف مي. ّرکم گوي و گزيده گوي چون ُد

ي خود را با استفاده از داستان و حکايت،  گفتگو و معارفه. تر است جذاب سياه و سفيداز فيلم  رنگي

به محصوالت و فرصت کاري خود، جان  ،با بيان تجربيات شخصي و مثالهاي مرتبط. رنگي کنيد

  . ببخشيد

  

القي نيست بلکه اگر به زيادي بزرگ کردن کارتان نه تنها اخ. غلو نکنيد و دروغ نگوييدهرگز 

ي شما محقق نشود  دالر گيرشان خواهد آمد و وعده ۲۰،۰۰۰، آينده طي شش ماهمثالً افراد بگوييد که 

ناراضي شما هم  در ضمن احتمالش زياد است که همکارِ. به زودي سرخورده و نااميد خواهند شد

  .غلو کند و دروغ بگويد

  

وصاً هنگامي که داريد با همکار احتمالي خود حرف از ادبيات خاص اين صنعت دوري کنيد مخص

 عمق، عرض، زيرمجموعه، باالسريهايي مانند  يا واژه BVو  IBO  ،BPکلمات مخفف مانند . زنيد مي

واردها يا همکاران احتمالي را گيج کرده يا حتي باعث شود نسبت به  تواند تازه مي درآمد رسوبيو 

اي استفاده کنيد که مشتري، همکار احتمالي و همکار  ن روزمرهاز همان زبا. کار شما جبهه بگيرند

ي مفهوم جديدي در کار با مخاطبين  اگر داريد درباره. شما بتواند با آن ارتباط برقرار کند وارِد تازه

  »دهم؟ آيا واضح توضيح مي«يا » ؟آيا متوجه شديد«کنيد از آنها بپرسيد  خود صحبت مي

  

بينيم خوشمان بيايد، تمايل پيدا  وقتي از چيزي که مي. بصري استقسمت مهم ارتباطات، قسمت 

قبل از اينکه لب به سخن بگشاييد، مخاطبين شما دارند . کنيم که پيام آنرا نيز دوست داشته باشيم مي

که شما چقدر قابل اعتماد هستيد و حرفهاي شما چقدر نظر آنها را کنند  و فکر ميگيرند  تصميم مي

   .جلب خواهد کرد

  

نما باشد، قبل از اينکه کارتان را توضيح بدهيد، فرصتتان دود  ظاهرتان مندرس و نخلباس و اگر 

سادگي و . کنيد گذاري مي شما داريد براي بزرگترين دارايي کار خود سرمايه. رود شده و به هوا مي
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اگر پولش برايتان مهم است، لباسهاي ارزان ولي با . پوشش استتميزي دو اصل مهم در ظاهر و 

  ).عنوان يک مادر جوان، شش ماه اول کارم را با يک دست لباس گذراندم خودم به(کيفيت بخريد 

  

و » قبل« فروشيد، مانند پوستر تبليغاتي کار خود باشيد يا حداقل عکسِ اگر محصوالت الغري مي

البته . دهنده روند مثبت استفاده از محصوالت شما باشد باشيد که نشان خودتان را همراه داشته» بعد«

درب و داغان  و يا خانهکار دفتر تردد با خودروي زهوار در رفته و داشتن يک . فقط ظاهرتان نيست

  . شود که مردم، سردترين واکنشها را با شما داشته باشند باعث مي

  

طنين، آهنگ و حجم صداي انسان . گذارد ميبر مردم ي کيفيت صدا و نوع بيان شما نيز تأثير زياد

توان آنرا  کيفيت صدا، اکتسابي است و مي. نشانگر اعتماد به نفس و اعتبار يا تزلزل و رياکاري اوست

با . اگر مشکالت احتمالي صدايتان را حل کنيد، سود فراواني از کارتان نصيبتان خواهد شد. آموخت

  .آور حرف زدن، قابل قبول نيست کسالت حرارت صحبت کردن، خوب است و

  

زيرا -کند  نه تنها مخاطب را خوشحال ميشما تماس چشمي . چشمان ما، آينه افکار ما هستند

توانيد ببينيد چه زماني مخاطب شما  بلکه مي -زنيد دهد که داريد مستقيماً با او حرف مي نشان مي

يا  کردهي خود را عوض کنيد، داستاني تعريف در اين هنگام، آهنگ صدا. دهد ديگر عالقه نشان نمي

. ، مرز باريکي است»خير«و » بلي«بين تصميم . سوالي بپرسيد که حواس مخاطب دوباره جمع شود

يا حواسش را جمع  ننمودهاگر ديدگاه همکار احتمالي را ناديده بگيريد، توجهي به نگرانيهاي او 

  .را خاکستر خواهيد کرد» روع کنم؟از ِکي بايد ش«نکنيد، فرصت عالي شنيدن سوالِ 

  

اي نخواهيد رسيد مگر اينکه  به اوج هيچ حرفه. ارتباطات، مهارت پايه در هر کسب و کاري است

هاي تکنيکيِ ارتباطات مشکل  اگر اعتماد به نفس شما پايين است، با جنبه. مؤثر باشيد سازِ يک رابطه

هاي آموزشي بسيار  دوره. ، کمک بيروني بخواهيدي خود را تقويت کنيد خواهيد معارفه داريد يا مي

توانند به  مي Toastmastersخوبي در زمينه سخنراني در حضور جمع وجود دارد و سازمانهايي مانند 

  .بهتري بشويد سازِ رابطهشما کمک کنند که 
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  مؤثر باشيد  سازِ يک رابطه:  ۱۴کار عملي گام 
  

است » بلي«نياز به کمک بيروني داريد؟ اگر پاسختان  آيا براي بهبود مهارتهاي سخنراني خود -۱

خواهيد يا  دانيد کمک مي نميکنيد باز هم  هرچه فکر مي. نام کنيد در يک دوره آموزشي ثبت

دهم حتماً در يک دوره  دهد که باز هم به کمک نياز داريد پس پيشنهاد مي نشان مياين نه؟ 

 .بهبود ببخشيدي خود را تقويت کرده و  شرکت کنيد و معارفه

  

 
 :اين قانون سه سوالي ساده را در خانه و محل کار خود تمرين کنيد -۲

  

  .يک سوال بپرسيد - الف

  .به دقت به پاسخ آن گوش دهيد؛ سپس سوال ديگري بپرسيد -ب

  .از اينکه خودتان سخن آغاز کنيد، سوال ديگري بپرسيد قبلسپس  -ج

  

 
زند به پاسخي که  ما دارد حرف ميوسط حرف ديگران نپريد و درحالي که مخاطب ش -۳

بد را ترک نماييد،  کنيد که اين عادِت اگر داريد سعي مي. خواهيد به او بدهيد فکر نکنيد مي

 .قبل از لب گشودن تا سه بشماريد

  

 
آنقدر تمرين کنيد که . ي خود را درون خودرو، هنگام ورزش يا جلوي آينه تمرين کنيد معارفه -۴

 .داز اجراي خود، راضي شوي

  

  

گيريد، پيام يا روش رساندن پيام  اگر نتيجه نمي. خورد نچسبيد اي که به دردتان نمي به معارفه -۵

  .خود را تغيير دهيد

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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  ۱۵گام 
  

  مرتباً افراد جديدي بيابيد

  

روزي که دست از  .تنها راه رشد کار شما اين است که دائماً افراد جديدي را معرفي کنيد

  .معرفي افراد جديد برداريد، روز اُفت کارتان خواهد بود

  

ود خبرند و اگر تشويقشان کنيد، افراد جديدي را به گروه  افراد جديد، حجم فروش شما را باال مي

اي براي  هاي جديد، هيجان، انرژي و شتاب به گروه آورده و مدارک زنده آنها ايده. کنند جذب مي

  . خواهند به کار شما ملحق شوند ديگر افراد گروه و کساني هستند که مي

  

افرادي (و هم به عمق ) کنيد افرادي که شخصاً وارد مي(يک کسب و کار قدرتمند هم به عرض 

بهترين راه براي اينکه گروه خود را تشويق به . نياز دارد) شوند شما وارد مي که توسط وروديهاي

از اين خطاهاي سنگين . ورودي گرفتن کنيد اين است که خودتان دائماً افراد جديدي را وارد کنيد

  :پرهيز کنيد

  

 متکي بودن به افرادي که در گروه شما هستند براي اينکه بار کار شما را به دوش بکشند. 

 ايد براي اينکه افراد جديدي را به کار شما وارد کنند تکي بودن به افرادي که جذب کردهم.  

  

ولي وقتي به ديگران اتکا . شود اگر دو مورد قبل اتفاق بيفتند آل، خيلي خوب مي در يک دنياي ايده

  .ستايد و اين اصالً عاقالنه ني بکنيد، مسئوليت موفقيت در کارتان را به آنها واگذار کرده

  

  قانون اول جذب افراد عالقمند

برخي . روند آيند و مي مردم مي. امنيت در تعداد زياد است چون چرا؟. است تعدداولين قانون، 

کنند، برخي کمتر و بعضيها  بعضيها نسبت به آنچه توقع داريد، بيشتر کار مي. مانند و برخي کم زياد مي
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درنتيجه رين افراد هم ممکن است ناگهان بروند و حتي بهت. کنند کنيد، کار نميبهم هرقدر تالش 

  . از بين برود بخش زيادي از حجم فروش کل شما

  

هرچه . اگر افراد کمي را جذب کرده باشيد، هميشه وضعيت کار شما در گرو عملکرد آنهاست

  .تر و استوارتر خواهيد بود افراد بيشتري را جذب کنيد، مخصوصاً در سطح اول خودتان، قوي

  

  ون دوم جذب افراد عالقمندقان

تعداد افراد مستقيم کافي داشته باشيد تا شما را در برابر تعادل يعني . است تعادلدومين قانون، 

مستقيم خود متکي نباشيد که » ستاره«هرگز به يک يا دو . فعاليت عمده يک فرد مستقيم بيمه کنند

آروزهايتان اوج گرفته . بخش اي است لذت يافتن ستارگان گروه، تجربه. حجم فروشتان را ايجاد کنند

وقت زيادي براي تربيت . شود که از راه خواهند رسيد و حواستان معطوف شهرت و پاداشهايي مي

و ناگهان، . شود از فروش و جذب افراد مستقيم خودتان باز بمانيد گذاريد که باعث مي ستاره خود مي

و درآمد ) رسد ي باالتري مي به رتبه(شود  ب ميي درخشان شما منشع ستاره. ترکد حباب آرزوها مي

. شود مگر اينکه گروه شخصي خود را گسترش دهيد شما از آن گروه منشعب شده کم يا متوقف مي

و پيش از آنکه براي هميشه ) رود کند و مي ول مي(ي درخشان شما، شهابسنگ شده  يا اينکه ستاره

  . گذارد از خود به جاي مي يمحو شود، نور

  

يج فعاليتهاي شما داشته باشد، کسب و ار به يکي از افراد خود اتکا کنيد که سهم زيادي در نتاگ

  . کارتان در معرض آسيب او قرار خواهد گرفت

  

در ضمن هرچه انشعابهاي بيشتري داشته باشيد، پلکان ترقي شرکت را زودتر طي کرده و به 

کنيد، شانس ساخت انشعابهاي جديد،  مي با هر فرد جديدي که جذب. رسيد مي يدرآمدهاي باالتر

  .شود بيشتر مي

  

  قانون سوم جذب افراد عالقمند

ها را به سرعت  در جستجوي افرادي باشيد که عالقه و انگيزه دارند که رتبهگويد  سومين قانون مي

  ؟ديدتوان  ستارگان را کجا مي به نظر شما. طي کنند

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
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بايد سرتان را بلند کرده . ويد آنها را نخواهيد يافتاگر روي زمين را بکا. ، در آسماندرست است

  .و باال را نگاه کنيد

  

در جمعِ اندازي يک کسب و کار موفق اين است که  دانند که بهترين روش راه راهبران برجسته مي

نگاه خود را به راهبران . اي هم همينطور است بازاريابي شبکه. تواني بيابي بهترين افرادي باشي که مي

دنبال  به. کنند موفق هستند اول از افرادي شروع کنيد که در کارهايي که مي. مالي معطوف کنيداحت

وقتي باال را نگاه کنيد، ستارگان را . اند هاي درخشاني باشيد که به قدرت بالقوه خود رسيده جرقه

  .خواهيد ديد

  

پيگيري يعني . او حفظ کنيدحتي اگر همکار احتمالي شما، پيشنهادتان را رد کرد، ارتباطتان را با 

اگر در . توانند يک شبه عوض شوند شرايط و رفتارها مي .شما بسيار مهم استروابط . حفظ ارتباط

شده در مکان مناسب حاضر  و نباشيد، فرد ديگري که در زمان مناسب همکار احتمالي خود دسترس

افرادي است که قبالً پيشنهاد اين صنعت مملو از . ، حاصل تالش اوليه شما را درو خواهد کرداست

اند در حاليکه  نام نموده اند ولي بعداً در گروه فرد ديگري ثبت کاري را که به آنها داده شده بود رد کرده

در اين صنعت به خاطر صبوري و پايداري، پاداش داده . حتي نامي از فرد اول، برده نشده است

  .شود مي

  

  ي تماسها توسعه

چه کسي از : فکر کنيد. همکاران احتمالي خود را در جاهايي بيابيد که مناسب سازمان شما باشد

  اين حرفه خوشش خواهد آمد، چرا خوشش خواهد آمد و من چگونه بايد به سراغش بروم؟

  

مراکز تندرستي، درمانگاهها، مراکز ورزشي و . اي و کاري خود برويد به سراغ همکاران حرفه

  . تخر و سونا مکانهايي هستند که براي معرفي محصوالت زيبايي و سالمتي مناسبندبدنسازي، اس

  

ولي هرچه افراد بيشتري را جذب کنيد بهتر . تر است هميشه يافتن افرادي مانند خودمان آسان

دنبال افرادي باشيد که مهارتها، نگرشها و تجربيات جديدي براي گروه بياورند و فقط  به. خواهد بود

  .يک گروه، تعادل است راز برنده بودِن. اغ افرادي که مراجعه به آنها راحت است نرويدبه سر
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شايد انتخاب مناسبي  ،مثالً والدين. کار گرفته و تماسهايتان را گسترش دهيد خالقيت خود را به

ز بازي باشند ولي از مادربزرگها و پدربزرگها ني براي فروش کتابهاي آموزشي، آلبوم عکس و اسباب

آنها نيز وقت زيادي دارند .) هاي خود خيلي عالقه دارند مخصوصاً چون آنها به نوه(نبايد غافل بود 

که به يک کار جديد اختصاص دهند، عمري مهارت و تجربه دارند که با ما درميان بگذارند و شايد 

آمريکاييها  درصد ۹۰کنيم که  وقتي به اين فکر مي. هم تحت فشار پرداخت قسط وامهاي خود باشند

  .بينيم استقالل مالي ندارند، پتانسيل عظيمي از فرصتها را در پيش روي خود مي

  

به اين فکر . هرکسي، هر کجا و هر زمان مناسب است. نکته اينجاست که خود را محدود نکنيد

تواند پيشخدمت کافي شاپ،  ورودي بعدي شما مي. »چه فرد ديگري؟«و سپس » چه فردي؟«کنيد که 

بينيد يا همکالسي قديمي شما،  نپزشک، خدمتکار يا همسايه شما باشد که هر روز صبح او را ميدندا

  .هميشه حواستان جمع باشد. دوست معلم شما يا هر فردي که با شما مرتبط است

  

هر ساله صدها هزار نفر با زندگيهاي مختلف به . هرگز تصور نکنيد که فالني شايد خوشش نيايد

ندند تا بدون به خطر انداختن سرمايه زياد و بدون فدا کردن خانواده، دوستان و پيو اين صنعت مي

تنها يک راه مطمئن براي از دست دادن يک همکار . وقت گرانبهاي خود به استقالل مالي برسند

  .درخواست نکردن از اوستآنهم احتمالي وجود دارد که 

  

همه حق دارند فرصتي . داوري نکنيد پيشاگر استراتژي شما، ساخت گروهي از افراد اليق است، 

اگر مفيد واقع نشد، فرد مورد نظر نه چيزي به دست آورده و نه چيزي را از دست داده . داشته باشند

اعتماد به نفس بيشتر  ،فراگيري مهارتهاي جديد ،کار در منزل ،است به جز فرصتي براي کسب درآمد

   .افرت و يافتن دوستان جديدو به دست آوردن زمان بيشتري براي فراغت، مس

  

آنهم به خاطر اين است که . ؟ هيچ چيز مگر چند دقيقه از وقتانايد دست دادهشما چه چيزي از و 

  . ايد احتماالً تمرين کافي نداشته

  

هول نکنيد و بيش از حد خود را . همه جا بذر بپاشيد و آنها را با تماس گرفتن، پرورش دهيد

شناختن مردم، وقت صرف کنيد و حواستان به هر سرنخي از طرف مشتري براي . مشتاق نشان ندهيد

  .که احتماالً نشانگر عالئق يا نياز اوست باشد

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس
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. شود تر مي دهيد بدانيد، خواهيد ديد که مراجعه به مردم راحت اگر ارزش چيزي را که پيشنهاد مي

رويد، داريد آنها را  هستند مي کنيد بهترين انتخاب براي کار شما وقتي به سراغ افرادي که فکر مي

کنيد که به کار شما ملحق شوند بلکه فرصت را به آنها گفته و  آنها را وسوسه نمي. کنيد تحسين مي

اگر غلو . کنيد که درصورت امضاء قرارداد، از کمک و حمايت شما برخوردار خواهند بود اشاره مي

  .تمالي شما، پيشنهادتان را رد کندايد و حتي ممکن است همکار اح بکنيد، اميد واهي داده

  

  

  

  

  مرتباً افراد جديد بيابيد :  ۱۵کار عملي گام 
  

 افزاييد؟ آيا هر روز به فهرست اسامي خود مي -۱

 
 کنيد؟ اگر نه، آيا هر روز افراد زيادي را مالقات مي -۲

 
 کنيد؟ ي کارتان صحبت مي آيا هر روز با حداقل يک نفر درباره -۳

 
 که با همکاران احتمالي بيشتري مالقات داشته باشيد؟اگر نه، بايد چه بکنيد  -۴

 
 :پرسيدن اين سه سوال ساده را به يک عادت تبديل کنيد -۵

  

  »چه افرادي از کار من خوششان خواهد آمد؟« - الف

  »چرا خوششان خواهد آمد؟« -ب

  »چگونه به آنها مراجعه کنم؟« -ج

  

ممکن است فرصت نشان . شيدشش بسته معرفي کار درست کرده و هميشه با خود داشته با -۶

 .کمتر از شش بسته نباشد. دادن آنها در هرجايي و هر زماني پيش بيايد

 
خود را در موقعيت يا مکانهايي قرار » راهبران آينده را از کجا خواهم يافت؟«از خود بپرسيد  -۷

  .دهيد که احتمال مالقات با افراد باانگيزه بيشتر است
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  ۱۶گام 
  

  مربي بشويد

  

داشتن، را ديگران  ي موفقيت تسهيل کنندهبودن و نقش مربي تر از  در دنيا هيچ چيز با ارزش

  .نيست

  

صورت همينجوري  بيشترشان اين کار را به. شوند مردم با انواع قابليتها و اهداف وارد کار شما مي

  . د منجر به حجم فروش عظيمي شودتوان مجموع فروش اين افراد هم مي. دهند و تصادفي انجام مي

  

اينها بهترين گزينه براي مربي شدن هستند که نتايج کارشان، . شوند بعضيها جزو برترينها مي

راهبراني با پتانسيلِ انگيزه دادن،  .آنها، انشعابهاي آينده شما هستند. دهد لياقتشان را نشان مي

اد انشعابهاي شما بيشتر باشد، احتمال موفقيِت هرچه تعد. بخشي، تعليم و حمايت از گروه خود الهام

  .دراز مدت شما نيز بيشتر است

  

براي اينکه يک رابطه، فايده داشته باشد، تعهد بايد دو طرفه . خواهد مربي بودن، انرژي و تعهد مي

 وقتتان. حرفهايشان با کنند نه حواستان به افرادي باشد که حمايت شما را با اعمالشان جذب مي. باشد

اهل عمل مثبت هم که زنند تلف نکنيد مگر اينکه نشان دهند  را براي کساني که الکي حرف مي

  . هستند

  

شما ادعا . به ارتباط خود با فرزندانتان فکر کنيد. شود کار بودن مانع از مربي بودن شما نمي تازه

قدرتهاي آنها را  شما. ستدانيد با اين حال زندگي آنها براي شما مهم ا کنيد که همه پاسخها را مي نمي

شما دانش و ارزشهاي خود را با آنها به . ٱگاهيد توانند به دست بياورند آنچه مياز شناسيد و  مي

و حتي اشتباه  -گذاريد رشد کنند  دهيد و مي گذاريد، حمايت کامل خود را به آنها مي اشتراک مي

  .کنند

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
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به اشتراک گذاشتن . کنيد، مربي خوبي خواهيد شدهايتان اداره  اگر کارتان را مانند بزرگ کردن بچه

هايي طبق اهدافي که خودشان مشخص  مشي بينش و تجربه خودتان با آنها، تعيين انتظارات و خط

دهد که به پتانسيل کامل  اند و دادن بازخورد و حمايت صادقانه در طول مسير، به آنها قدرت مي کرده

  .خود دست يابند

  

شما قوانين را آموزش داده و سپس . دهيد هاي خود، شطرنج ياد مي بچهفکر کنيد که چطور به 

دهند، شما حرکتهاي جايگزين را پيشنهاد  انجام مي يوقتي حرکت اشتباه. کنيد بازي را شروع مي

  ...حرکت تو، حرکت من، حرکت تو، حرکت من : دهيد تا وقتي که بازيکنِ بامهارتي بشوند مي

  

ايد، راهبران  که جذب کردهرا هدف شما اين است که افرادي . استمربيگري هم به همين صورت 

اند منتقل  با اعتماد به نفسي بشوند که در آينده، تجربه و مهارتهايشان را به افرادي که جذب کرده

کنند بگذاريد، به  اگر بيش از حد به آنها کمک کنيد يا بيشتر وقتتان را براي افرادي که کار نمي. کنند

  .يادتان باشد» ...حرکت تو، حرکت من، حرکت تو، حرکت من«. ايد نکرده آنها لطفي

  

شود که هنگام حمايت از راهبران،  گيرد و گاهي آدم وسوسه مي مربي بودن، وقت زيادي مي

طور متعادل  است که وقتتان را به ولي عاقالنه. فروش شخصي و جذب افراد مستقيم را کنار بگذارد

با اينکه مسئوليتهاي جديدي بر عهده شما قرار . بين فعاليتهاي شخصي و تربيت ديگران تقسيم کنيد

اند برداريد، رشدتان متوقف  گرفته ولي اگر دست از فعاليتهايي که شما را به اين نقطه سوق داده

يد بشود، ا هخودکفايي که توقع داشت ايد، راهبرِ دهيادتان باشد هرگاه فردي که مربي او بو. خواهد شد

تا زماني که جريان مستمر ورود افراد جديد را به کارتان . وقتش رسيده که مربي فرد ديگري بشويد

  .نداشته باشيد، راهبران آينده را نخواهيد يافت
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  مربي بشويد:  ۱۶کار عملي گام 
  

 .و خودتان الگوي اين صفات باشيد» ربي باشد؟چه صفاتي بايد در يک م«از خود بپرسيد  -۱

 ------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

---------- -----------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- ----------

 ---------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

اگر هنوز . بنويسيد بشويدخواهيد مربيشان  فهرست اسامي بهترين همکاران احتمالي را که مي -۲

ايد، سعي کنيد ديدتان را هنگام جذب افراد  ه نفر را جذب کردهکسي را نداريد و بيش از د

  .و سراغش برويد» دوست دارم چه کسي همکار من باشد؟«از خود بپرسيد . جديد، باز کنيد

 ------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- ----------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------- ------------------------------------  

  

قبل از اينکه مربي کسي بشويد، دقت کنيد که فرد مورد نظر، به هدفي خاص و زمان رسيدن  -۳

 .به آن هدف، متعهد باشد

 
طبق روال مشخصي، برنامه مربيگري خود را مرور کنيد تا مطمئن باشيد که وقت و انرژيتان را  -۴

  .بخش هستندکنيد که ثمر براي افرادي صرف مي

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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  ۱۷گام 
  

  استفاده از ابزارها

  

  اي خود استفاده کنيد؟ ي بازاريابي شبکه حرفهآوريهاي جديد در  آيا بايد از فن

  

  !خواهيد موفق بشويد بله، البته اگر مي

  

گذاريهاي سنگيني در  اي براي مشاورين خود، سرمايه بسياري از شرکتهاي بازاريابي شبکه

  .آوري، منطقي است دن از فنبهره بر. کنند آوريهاي پيشرفته مي فن

  

کارمندان هاي اداري،  افزايش داده و هزينه» کسب و کار سنتي«آوري، قدرت رقابت شما را با  فن

کارتان را مؤثرتر اداره کنيد و بيشتر توانيد  مي آوري فنبا . دهد کاهش مي نظارتهاي دولتي رافايده و  بي

  . کنند جاد ميروي فعاليتهايي تمرکز کنيد که درآمدتان را اي

  

هر . اينترنت، روش خريد ما را عوض کرده است. فروش: ترين فعاليت شروع کنيم بياييد از اساسي

ميليارد  ۱۲۰صورت آنالين خريد کرده و بيش از  ساله، چهل ميليون نفر در سراسر آمريکا از خانه و به

هرکسي که  در مقابلِ. نت نيستالبته اين آمارها، نشانگر قدرت واقعي اينتر. پردازند دالر پول مي

صورت  کند، صدها نفر هستند که قبل از خريد محصول مورد نظرشان، آن را به آنالين خريد مي

  .کنند آنالين جستجو مي

  

اينترنت، شما را . تر و به افراد بيشتري ارسال کرد تر و ارزان توان اطالعات را سريع با اينترنت مي

تر انجام  بندي ارسال پيام و پيگيريها را راحت ي از پيش تعيين شده، زمانسازد تا ارسال پيامها قادر مي

  . داديد انجام مي» اگر وقت داشتيد«داده و در مجموع به کارهايي رسيدگي کنيد که به قول خودتان 
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کسي آنرا  بينيد چهبتوانيد  زنيد، مي ي الکترونيکي را براي مشتريان خود ايميل مي وقتي يک خبرنامه

در شماره ويژه اين «شود وقتي که بپرسيد  تر مي خيلي راحت مشتريها اتماس گرفتن ب. کرده است باز

  »ماه، آيا محصولي نظر شما را جلب کرده است؟

  

آوريهاي جديِد تلفن، شرکت کردن  ؟ استفاده از فنباشيدآخرين اطالعات در جريان  دوست داريد

ري براي يادگيري تکنيکهاي جديد و دستيابي به آخرين هاي تلفني يا سمينارها، راه مؤث در کنفرانس

  .اطالعات محصوالت و شرکت است

  

بسياري از شرکتها امکانات رايگاني از قبيل کنفرانس تلفني، سمينار تلفني يا سمينار از طريق وب 

  .شما استبه نفع د هم ندهند ولي حتي اگر اين امکانات، رايگان نباش ارائه مي

  

وقتي يک لينک اينترنتي به شرکِت شريک خود . کند تر مي ي شما را آسان حرفه آوري، مديريت فن

با . گذاري وقت و انرژي خود را سريعاً بيابيد توانيد نتايج را بررسي کرده و محل سرمايه گذاريد مي مي

ي وضعيت کارتان، بالفاصله افراِد در حال پيشرفت را تشخيص داده و  بررسي هفتگي و حتي روزانه

 مثل داشتن يک دفتر در ساختمان شرکِت. کنيد زنند کمک بيشتري مي آنهايي که دست و پا مي به

  !حتي بهتر از آن و است شريکتان

  

افزارهاي بسياري هستند که با آنها قادريد به مسائل مالياتي خود رسيدگي  پشت خط مقدم، نرم

  .کنند برسيد شود تا به فعاليتهايي که درآمدتان را ايجاد مي کرده و درنتيجه وقتتان آزاد مي

  

ادي زي جمالت تبليغاتيِ. مراقب باشيد ابزارهاي پيشرفته و اسامي آنها، حواستان را پرت نکنند

طراحان اين . نگذاريد شما را به وحشت بيندازند. براي توضيح اين ابزارهاي جديد ابداع شده است

 اين ابزارهادرواقع . دانند که اگر استفاده از آنها ساده نباشد، کسي ابزارشان را نخواهد خريد ابزارها مي

  .تر کنند اند که زندگي را براي شما راحت طراحي شده

  

ارتباطي است بين شرکت، مشتريان، گروه همکاران و . اينترنت، ابزاريست عالي کالم آخر اينکه

  .توانيد از خانه يا پشت ميز آشپزخانه، يک تجارت جهاني بسازيد با اينترنت مي. شما اسپانسر

  

  . برد رشد و بسط استراتژي استفاده از اينترنت، شما را يک سر و گردن از رقبايتان باالتر مي

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال



  استفاده از ابزارها:  ۱۷گام 

  

www.HerfeyeNo.com 

۱۰۳

ي فروشگاه شماست و براي  وبسايت شما، پنجره. روز نگه داريد را تازه و بهوبسايت خود 

روز کنيد تا نظر  عملکرد بهتر آن بايد وبسايت خود را مرتباً با محصوالت، نکات يا اطالعات جديد به

  . مشتريان را جلب نماييد

  

براي کمک به  اگر مديريت وبسايت برايتان راحت نيست، ببينيد شرکِت شريک شما چه راههايي

توانيد در آگهيها به دنبال  اگر شرکت شما هنوز چنين کمکهايي را ارائه نکرده است، مي. شما دارد

يکي از فرزندان من، . يا شايد حتي نياز نباشد پا را فراتر از خانواده و اقوام بگذاريد. کمک بگرديد

ه هر جا هستم از آخرين ابزارها کند ک کند؛ فرزند ديگرم کمکم مي وبسايتم را ساخته و مديريت مي

براي آنها که زحمتي ندارد و براي من هم حمايت . براي برقراري ارتباط با مشتريانم استفاده کنم

  .شود بزرگي محسوب مي

  

اينترنت هم مانند هر ابزاري، ساخته . کند اينترنت با همه فوايدش، معجزه نمي. و اما يک نکته مهم

روش به و مناسب زمان  و بايد در مکان. اينکه کارتان را انجام بدهدشده تا به شما کمک کند نه 

از فوايد همه ابزارهايي که براي . هرگز جايگزين تماس شخصي نيست. درست از آن استفاده کرد

يافتن مشتريِ بيشتر و بهبود کارتان ساخته شده است استفاده کنيد تا وقتتان آزاد شده و روي ارتباط 

  . اي است تمرکز کنيد ي بازاريابي شبکه جزهنفر به نفر که مع
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  استفاده از ابزارها:  ۱۷کار عملي گام 
  

  

آيا از همه مطالب موجود بهره . همه مطالب و منابع شرکِت شريک خود را مرور کنيد -۱

 بريد؟ مي

  

  

 
 دهد؟آيا ابزاري هست که از آن سر در نياوره باشيد؟ چه کسي بايد آنرا براي شما توضيح ب -۲

  

  

  

  آيا ابزاري هست که وقتتان را آزاد کند يا باعث شود که کارتان را مؤثرتر مديريت کنيد؟ -۳

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال



www.HerfeyeNo.com 

  ۱۸گام 
  

  هرچه پيش آمد، باز هم ادامه بدهيد

  

اي اگر به حرکت خود ادامه دهيد، شکست  در بازاريابي شبکه. روم، گر نروم نيستم هستم اگر مي

مسابقه که . بهتر است قدمهايتان را براساس اهداف، قابليتها و شرايط خود تنظيم کنيد. نخواهيد خورد

اي که از هدفتان  فاصله. تر يا کندتر است ريشان از شما سريعهميشه افرادي هستند که روند کا. نيست

پشت، هر دو  يادتان باشد که خرگوش و الک. کشد به آن برسيد مهم است داريد و زماني که طول مي

  .از خط پايان گذشتند

  

اي برخورد کرده و  بيني نشده گاهي با موانع پيش. شود گاهي سرعِت کار شما بيشتر از ديگران مي

ولي اگر مقصد را تعيين کرده و متعهد شده باشيد . وريد بازگرديد يا از راه فرعي، ادامه مسير دهيدمجب

  . ، تنها راه شکست و نرسيدن به مقصد، توقف شماست»هرچه پيش آمد بايد به مسيرم ادامه بدهم«که 

  

برود مأيوس اگر وقتي کارتان کندتر از برنامه پيش . ي موفقيت است ي کاري، الزمه نگرش پخته

شويد يا اگر به خودتان بقبوالنيد که همه چيز طبق مرادتان پيش خواهد رفت، شکست خواهيد 

اگر بپذيريد که سفرتان با چالش همراه . سوي اهدافتان داريد، گامي است به هر قدمي که برمي. خورد

الخره راهي براي هرچه پيش بيايد، با. ، نااميد نخواهيد شدشويد مياست، وقتي با مشکالت مواجه 

  .ادامه دادن پيدا خواهيد کرد

  

ولي امتحان واقعي در قدرِت ادامه مسير هنگام . اي است ترين بخش بازاريابي شبکه شروع، راحت

زنند و تسليم  مها، جا ميصنعت به محض مواجه به اولين تالط بسياري در اين. سختيها است

هر چالشي که . گيري همراه است فراز و نشيبهاي نفس قبول کنيد که اين سفر با. ولي شما نه. شوند مي

  . سازد تر مي تر کرده و براي چالش بعدي آماده کنيد، شما را قوي بر آن غلبه مي
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بگذاريد که شرايط بيروني روي شما تأثير  نبايديابي به موفقيت، مصمم هستيد  اگر براي دست

  :بايد باور کنيد که. بگذارند

  

 اجازه بدهم که بر من اثر  توانم ميآيد کنترل کنم ولي  ا که برايم پيش ميتوانم آنچه ر من نمي

 .بگذارد يا نه

 کنند کنترل کنم ولي  دهند يا فکر مي گويند، انجام مي توانم آنچه را که ديگران مي من نمي

  .خودم را کنترل کنمو افکار کردار  ،گفتار توانم مي

  

به مهارتهايي . جايي نخواهد رساند بهه آوردن، شما را يا بهانگرفتن ديگران سمت انگشت اتهام به 

  :ايد فکر کنيد که قبالً در زندگي خود در آنها به استادي رسيده

  

 چقدر انرژي صرف کرديد تا راه رفتن بياموزيد؟ 

 چقدر انرژي صرف کرديد تا خواندن بياموزيد؟ 

 سواري ياد بگيريد؟ چقدر طول کشيد تا دوچرخه  

 چند ساعت تمرين کرديد تا توانستيد در امتحان رانندگي، قبول شويد؟ 

 چقدر به سختي تمرين کرديد تا توانستيد زبان دوم بياموزيد؟ 

 چقدر طول کشيد که مهارتهاي اوليه کار با رايانه را ياد بگيريد؟ 

 سخت قبول شويد؟ چند ساعت درس خوانديد تا توانستيد در فالن امتحاِن  

  

شک  بي. ايد تا به مهارتهاي فعلي خود برسيد نرژي و توان بسيار زيادي را صرف کردهتا امروز، ا

خوردنهاي اول،  شد اگر در اثر زمين ايد ولي تصور کنيد زندگي شما چگونه مي شکست هم خورده

  کشيديد؟ تسليم شده و دست از راه رفتن مي

  

ظر برسد، شما باالخره در ن به سختچقدر » ماه عسلِ اين حرفه«مهم نيست اوضاع بعد از 

اي استاد خواهيد شد البته اگر به دايره دوستان، خانواده و آشنايان خود  مهارتهاي بازاريابي شبکه

  .مراجعه کنيد

  

و همچنين زندگي همه افرادي که به . ايد زندگي شما تغيير خواهد کرد زيرا استقامت به خرج داده

  . هايي که جايگاه خود را در اين صنعت خواهند يافتاي جذب خواهيد کرد؛ همان بازاريابي شبکه

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
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: همانطور که وينستن چرچيل گفته. توانيد پدال ترمز کارتان را فشار دهيد فقط شما هستيد که مي

  ».هرگز تسليم نشويد هرگز تسليم نشويد، هرگز تسليم نشويد،«

  

  

  

  

هرچه پيش آمد، باز هم ادامه :  ۱۸کار عملي گام 

  دهيد
  

 :تقامت خود را با اين سوالها بسنجيدطاقت و اس -۱

  

  »ام که آنقدر ادامه بدهم تا به مقصودم برسم؟ آيا تصميم گرفته«

  »بين هستم؟ ي چالشهايي که در مسيرم پيش رو خواهم داشت، واقع آيا درباره«

ام در مواقع لزوم، خودم را عوض کنم يا توقع دارم که ديگران يا شرايط بيروني  آيا تصميم گرفته«

  »تغيير کنند؟

  

 .بپرسيداز او هر راهبر احتمالي بشويد، همين سوالها را قبل از اينکه مربي  -۲

 
 »بهترين راه براي مهار اين وضعيت چيست؟«رو شديد بپرسيد  وقتي با چالش روبه -۳

  

کني  فکر مي«وقتي وروديهاي شما براي درخواست کمک به سراغتان آمدند، از آنها بپرسيد  -۴

حل خودشان را بيابند  و آنها را تشويق کنيد که راه» ل اين وضعيت چيست؟بهترين راه براي ح

  .حلشان را با شما درميان بگذارند و بخواهيد که راه
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  ۱۹گام 
  

  باشيد پذير نشکنيد، انعطاف

  

داند که باال  کوهنورد مي .پذير بود دانند که بايد انعطاف اي مي همه افراد موفق در هر عرصه

داند که مجبور است راهي براي  او پيشاپيش مي. صورت يک صعود مستقيم نيست رفتن از کوه به

. تري براي رسيدن به قلّه بيابد گشته و راه امنبازاست که مجبور گاهي عبور از موانع پيدا کند يا حتي 

داند که در مواقع لزوم بايد واکنشي  بيني بودن بازارها مطلع است و مي هر مديرعاملي از غير قابل پيش

  .سريع و با اعتماد به نفس از خود نشان دهد

  

آنرا در  سازيد بلکه داريد نميبهشت شما کسب و کارتان را در . براي شما نيز همينطور است

  .کنيد توانيد محيط را کنترل نماييد، بنا مي دنياي واقعي، جايي که نمي

  

مثالً وقتي قرار است كه . ، سرعت گرفتن راحت استرسد نظر مي بهوقتي همه چيز بر وفق مراد 

زودي يک سطح در طرح درآمدزايي شرکت باال برويد، يک خودرو جايزه بگيريد يا واجد شرايط  به

  .المللي بشويد سمينار بين رفتن به يک

  

فردي . ريزد رسيد، ناگهان همه چيز به هم مي نظر مي سپس در همان زمان که اوضاع رو به راه به

يک همکار . شود يک فروش تضميني، انجام نمي. کند کرديد، شما را نااميد مي که رويش حساب مي

  .کند ي نود، نظرش را عوض مي احتماليِ بسيار مهم در دقيقه

  

ولي . کنيدبخورد، احساس يأس و نااميدي  بيعي است که وقتي بهترين برنامه شما به هم ميط

توانيد هر کاري الزم است انجام  ، زودتر مي»اين، اتفاقي است که افتاده«هرچه زودتر قبول کنيد که 

  . دهيد تا به مسير اصلي باز گرديدب

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
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  باشيد پذير نشکنيد، انعطاف:  ۱۹گام 

  

www.HerfeyeNo.com 

۱۰۹

غييرات آب و هوا، حضور صيادان و شکارچيان ت. کنند پرندگان مرتباً مسير پروازشان را تصحيح مي

خلبانان هم . شودآنها بيا سرعت پرواز  ارتفاعتواند باعث تغيير جهت،  يا مسير پرواز پرندگان ديگر مي

کنند تا هواپيما را در مسير پرواز  آوريهاي ناوبري، تغييراتي را اعمال مي ترين فن به رغم وجود پيشرفته

  .نگه دارند

  

مجبوريد مرتباً اصالح کنيد، اصالح کنيد و اصالح کنيد تا در . ا نيز همينطور استي م در حرفه

  . مسير درست باقي بمانيد

  

. پذيري در برخورد با مشتريان، همکاران احتمالي و افراد گروهتان خيلي مهم است انعطاف

افراد گروه شما . ت باشدتواند متغيير و بدون ثبا اي نيز مانند مردم و هر کار ديگري مي بازاريابي شبکه

آموزند و  کنند و به روشهاي گوناگوني مي مردم، گوناگون فکر مي. آرزوهاي مختلفي خواهند داشت

همه مثل  که توقع داشته باشيداگر . دهند در موقعيتهاي مختلف، واکنشهاي مختلفي از خود نشان مي

همينطور اگر به جاي درک ديدگاه . رو خواهد شد يت شما با مشکل روبههم فکر و عمل کنند، موفق

  .دگاه شما را بفهمند باز هم به مشکل بر خواهيد خوردديگران، آنها را قانع کنيد که دي

  

اند، امروز باقي  وجود آمده فقط کمتر از يک دهم همه موجوداتي که تا حاال به: نکته جالب

آمارها در دنياي . ، مطابقت بدهندباقيشان نتوانستند به سرعت خود را با تغييرات محيط! اند مانده

عمرشان، از هم نپاشيده  پنجمِ درصد شرکتها پس از سالِ ۲۰فقط . کسب و کار نيز بهتر از اين نيست

  . مانند و باقي مي

  

تر بتوانيم خود را با محيِط هميشه  هرچه سريع. پذيري، اصل حياتي در زنده ماندن است انعطاف

  . ايم ل موفقيتمان را افزايش دادهرمان انطباق بدهيم، احتمامتغّي

  

چه کاري را انجام «يا  »؟کنم ميدارم چه کاري «کند از خود پرسيد  اگر استراتژي شما اثر نمي

  »؟دهم نمي

  

را تهيه  ۳به درد نخورد، نقشه  ۲اگر نقشه . برويد ۲فايده ندارد بايد به سراغ نقشه  ۱وقتي نقشه 

  . درتوان خوِد مشکل را حل ک که مشکل را درست کرده است نمي اي با ادامه دادن به استراتژي. کنيد
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استراتژيها را . مرتباً اهدافتان را مرور کنيد تا مطمئن بشويد که هميشه در مسير درست هستيد

بسياري از . اي ندارد چسبيدن به اهداف غيرواقعي، فايده. توان اصالح کرد، همچنين اهداف را مي

  .اند قبل از اينکه ابزار درست را پيدا کنند، حداقل يک شروع اشتباه داشته ايِ برتر بازاريابان شبکه

  

  

  

  

  

  باشيد پذير نشکنيد، انعطاف:  ۱۹کار عملي گام 
  

ي مردم در خود پرورش دهيد تا کمکتان کند که شخصيتهاي  نوعي کنجکاويِ صادقانه درباره -۱

 .گوناگون مردم را درک کرده و ارزيابي نماييد

 
قبل از قضاوِت زود هنگام، او را . بال درک ديدگاه طرف مقابل خود باشيددن هميشه به -۲

 .بشناسيد

  

آوريد، استراتژي خود را  دست مي مرتباً براساس نتايجي که به. هرگز از خودتان راضي نباشيد -۳

 .مرور، اصالح و تازه کنيد

  

کشيده و فردا مروز روي ابياموزيد که خطي . فشار كار و زندگي امروز را به فردا منتقل نکنيد -۴

 .را از نو آغاز کنيد

  

 .خورد، تغييرات بزرگ بدهيد بينيد که استراتژي شما به درد نمي شجاعت داشته و وقتي مي -۵

  

نظرتان ناعادالنه  حتي اگر همه چيز به. واکنش نشان دهيد اًدر مواجهه با موقعيت تغيير، سريع -۶

  .ي خود تمرکز کنيدآمد، بپذيريد اتفاقي است که افتاده و روي حرکت بعد

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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 ۲۰گام 
  

  بندي اولويت

  

بينيم که حتي  ميبا اين حال  .نه بيشتر و نه کمتر -وجود دارد ساعت  ۲۴ه در شبانه روز، يشهم

دست  هاي باالي اين صنعت رتبهبه و کرده بهترين افراد را جذب وقت دارند نيز  آدمهاي پرمشغله

؟ چيست اما راز آنها. کنند يدا ميخواهند، وقت پ آنها يک جورهايي براي انجام کارهايي که مي. يابند

در . ي استفاده از آنرا کنترل نمايند توانند نحوه توانند زمان را کنترل کنند ولي مي دانند که نمي آنها مي

  .شود بندي مطرح مي اولويت اينجا موضوعِ

  

  :کنيد، اين سه سوال کليدي را از خود بپرسيد ريزي مي وقتي براي روزتان برنامه

  

  »کند که قرارهاي مالقات بيشتري بگذارم؟ کار به من کمک ميآيا اين « -۱

  »کند که افراد بيشتري را جذب کنم؟ آيا اين کار به من کمک مي« -۲

  »کند که فروش بيشتري داشته باشم؟ آيا اين کار به من کمک مي« -۳

  

ن با اينکه ممکن است سالها طول بکشد که هدفتان محقق شود، ولي فعاليتهاي شما بايد روي زما

  »؟بگيردانجام  اکنونچه کاري بايد « از خود بپرسيد. حال متمرکز باشد

  

توانيد اهميت و اوليت کارها را مشخص  اگر در طول روز، از اين شاخه به آن شاخه بپريد، نمي

يک  ازبايد زمان را . آيد حتي اگر شما کلّي کار براي انجام دادن داشته باشيد زمان، ِکش نمي. کنيد

  . دهيدبفعاليت ديگر اختصاص  بهته و فعاليت گرف

  

ي خود را به ثمر هاکنند تا رويا فايده صرف نظر مي از انجام کارهاي کوچِک بيهميشه افراد موفق 

از . مگر اينکه بخواهيد روياي خود را قرباني کارِ ديگران کنيد» نه«بياموزيد که بگوييد . بنشانند

  .ندارد در بر خودگذشتگي، افتخاري
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داري و رعايت  با تمرينِ خويشتن. ترين مانعي که بايد از آن بگذريد، خودتان هستيد ختهميشه س

سفر به مناطق  نتايجي مانند. ناشدني را تجربه خواهيد کرد اموشنظم و انضباِط روزانه، نتايجي فر

 انگيز از طرف شرکتتان، پول براي خرج کردن در مسافرتهاي تفريحي لوکس همراه با خانواده شگفت

اي رها از وام بانکي، بهترين مدارس براي فرزندانتان، خرج  ، خانه)و زمان براي لذت بردن از آن(

  .هرگز نگران پول خرج کردن نباشيداينکه  -از همه بهتر-کردن در امور خيريه، خودروي روياييتان و 

  

. ه اَبرقهرمان باشيدکنيد ک ايد، احتماالً تالش مي کنيد که خسته شده و از پا افتاده اگر احساس مي

خواهيد، يعني او را  وقتي از فردي کمک مي. ي ضعف نيست کمک خواستن، نشانه. بپذيريد که نيستيد

  . کنيد قبول داريد و تحسينش مي

  

آنها . اند زيرا لياقتش را دارند برندگان، برنده شده. گيريِ چنداني وجود ندارد در اين صنعت، غافل

آنها هر روز قدمهاي . شود ه موفقيت، قدم به قدم و روز به روز طي ميدانند که مسير رسيدن ب مي

آنها در . کند اي که رويايش را در سر دارند نزديک مي سوي آينده دارند که ايشان را به کوچکي برمي

دانند که چه چيزي مهم است و چه  گفتن مي» نه«هنگام کمک خواستن و تفويض اختيار کردن و 

  . مهم نيستچيزي 

  

. بينيد چه چيزي برايتان مهم است و آنها را در رأس فهرست کارهاي روزانه خود قرار دهيدب

بهتر است وقتتان را براي رسيدن به هدفتان صرف . وقتتان را براي کارهاي کم اهميت، تلف نکنيد

  .کنيد و روزتان را به از اين شاخه به آن شاخه پريدن هدر ندهيد

  

 ل تعيين کنيد که صبح فردا از اول وقت بتوانيد به فعاليتهاي مؤثرشبِ قباز برنامه هر روز را 

  :شناسم بدين ترتيب است بهترين راهي که براي نوشتن فهرست کارهاي مؤثر مي. بپردازيد

  

  .دهيد تهيه کنيدبخواهيد انجام  فهرستي از هر کاري که مي -۱

روزه انجام بدهيد يا بايد چند مورد توانيد همه آنها را يک  آيا مي. بينانه مرور کنيد آنها را واقع -۲

  را به روز ديگري موکول کنيد؟

  ان بيش از حد پر شده است، کدام موارد را بايد حذف کنيد؟تاگر فهرست -۳

ت
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مثالً شماره تلفن افرادي را که بايد با آنها . تر کند دنبال راههايي باشيد که روزتان را روان به -۴

شود دو يا چند  ببينيد چگونه مي. تان تلف نشودتماس بگيريد کنار اسمشان بنويسيد تا وقت

 .سفر درون شهري را يکي کرد

  .فهرست خود را دوباره بنويسيد و مهمترين کارها را در رأس فهرست قرار دهيد -۵

  

حداقل  بيايداي پيش  بيني نشده بدين ترتيب اگر شرايط پيش. صبح روز بعد را زودتر آغاز کنيد

چقدر روزها کوتاه «ايد  تا حاال چند بار از خود پرسيده( ايد بخش مهمي از فهرست را انجام داده

  ).؟»گذرد چقدر زمان زود مي«يا » اند شده

  

  

  

  

  بندي اوليت:  ۲۰کار عملي گام 
  

 :کنند بنويسيد اکنون روز شما را پر مي فعاليتهايي که هم -۱

  

  کاري

-------- ------------------- ---------------------------------------

 ------------------------- --------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------  

  

  شخصي

 ------------------------------------------------------------------

-------- -------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------  
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  خانوادگي

 ------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------- --------------------

 -------------------------------------------------------------------  

  

  اجتماعي

 ------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

------------------------ -------------------------------------------  

  

  محلّي

 ------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------  

  

  ارهاي ديگرک

 ------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------  

  

  :ميت در يک ستون قرار دهيدسه ستون رسم کرده و هر فعاليت را براساس اه -۲

  

  بسيار مهم=  ضروري

 ------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ------- --------------------------------------------------------------

----------- ----------------------------------------------- -----------

 --------------------------------------------------------------------  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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  نه زياد مهم=  ضروريغير 

-------------------------------- ----------------------------------

 ------- ----------------------------------------------- ---------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

--------------- ------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  اي مهم تا اندازه=  احتماالً

 ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- -------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- ------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ------------------ --------------------------------------------------  

  

 .است حذف کنيد» ضروريغير «هر فعاليتي را که در ستون  -۳

  

 .است حذف کنيد» احتماالً«هر فعاليتي را که در ستون  -۴

  

  .شروع کنيد» ضروري«با ستون  -۵
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 ۲۱گام 
  

  نگذاريد ترس، روياهايتان را لگدمال کند

  

. آوردهاي شما اثر خواهد گذاشت گذارد که آنهم روي دست نگرش شما روي عملتان تأثير مي

ترس، ويرانگر و . زمان پيشرفت هم بکند آدم، منفي باشد و همذهن تقريباً غيرممکن است که 

فرصت طاليي  يا ن را برداشته و تماس بگيريمشود که گوشي تلف ترس، مانع مي. کننده است ناتوان

اگر «(مرتباً به مشتري خود خدمات بدهيم  يا ي کار با فالني را غنيمت بشماريم صحبت کردن درباره

  . يک گروه بسازيميا و ) »آيد چه؟ بگويند خوشمان نمي

  

ما يکي از شايد ش. کنم هر روز که به اين صنعت مشغولم، بر همين ترسها و نگرانيها غلبه مي

  :خوانيد در خود پيدا کنيد شخصيتهايي را که در ادامه مي

  

  مْن نه

کنند و ويژگيها يا حقوق يا  ها معتقدند که افراد موفق، يک جورهايي با آنها فرق مي»مْن نه«

برخي . ايد را شروع کرده خوبيي  حرفهايد،  اگر شما از اين دسته. ندمزيتهاي خاصي دارند که آنها ندار

اغلب ما بارها شک و . اند تارگان بزرگ اين صنعت، کارشان را با شک و ترديد زياد شروع کردهاز س

اتفاقاً خيلي وقتها برداشت ما، . ولي برداشت ما از شرايط، لزوماً واقعيت ندارد. ايم ترديد را تجربه کرده

رده و مسائل را از ياد بگيريد که شکست را از باال نگاه ک. نبايد خود را منفي کنيد. است خيالي

  .»من ناکام هستم«نه اينکه » اين يک ناکامي است«فکر کنيد با خود . شخصيت خود جدا نماييد

  

گيرد و از اين  اي کاري است که در آن يک فرصت برابر در اختيار همه قرار مي بازاريابي شبکه

تحصيالت، تجربه،  .همه سهم مساوي براي موفق شدن در آن دارند. لحاظ، يکي از بهترينها است

  . دست بياوريد ندارند خواهيد در اين حرفه به نژاد، قومّيت و شغلهاي قبلي ربطي به آنچه مي

  .کار کني ،که چي؟ مهم اين است که با آنچه داري. گيريم که بخت با بعضيها يار است

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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  ها برچسبي

... خيلي گرفتارم... يستمفروشنده ن... اعتماد به نفس کافي ندارم... خيلي پيرم... خيلي جوانم«

  ».کشم خجالت مي

  

زندگي که ! بجنبيد. شود فکر منفي، باعث عدم فعاليت مي. نظر من يعني بهانه برچسبها به اين

شما هرگز براي کار . فقط يک بار فرصت زندگي کردن داريم و نبايد خرابش کنيم. تمرين نيست

  . کردن روي روياهايتان زياد جوان يا پير نيستيد

  

گذشته، . به گذشته نگاه کردن، ارزشي ندارد. اند ايد که به جايي نرسيده ايد قبالً تالشهايي کردهش

اين برچسبهاي منفي را . آينده، نور روشني است که در پيش رو داريد. دود شده و به هوا رفته است

  .از خود کنده و به پيش برويد

  

  ها چي...اگر

ايد که ما معموالً هرچه توقع داشته باشيم، در  يا توجه کردهآ .»شد چي؟... اگر «گويند  بعضيها مي

ترين راِه  احمقانه. توان جلوي اشتباه را گرفت آوريم؟ با انجام کار نادرست نمي دست مي زندگي به

لحظات «شوخي مارک تواين را به ياد بياوريد که گفت . آينده استبراي وقت، نگراني گذراندن 

آيا اين جمله، شما را . »م که بعضي از آنها واقعاً در زندگيم اتفاق افتادندوحشتناکي را در ذهنم داشت

  .افتند کنيم که بعداً واقعاً اتفاق مي ما نيز به برخي رويدادهاي بد فکر مي ياد چيزي انداخت؟ به

  

شود نه تنها سازنده نيست بلکه اتالف کامل  که منجر به شکست مي يتمرکز روي بدترين نتايج

توپ که شوت . اند گل نشدههرگز ايد،  درصد توپهايي که شوت نکرده ۱۰۰. رژي استوقت و ان

سراغ  باخت چه چيزي هستيد؟ منتظر چه هستيد، به پس نگراِن. به ثمر نخواهد رسيد نشود، گلي هم

  .روياهاي خود برويد تا موفقيت را تجربه کنيد

  

  ها دلواپس

دانستيم ديگران چه  اگر مي«قول يکي از دوستانم  به. هميشه نگران حرف مردم هستند» ها دلواپس«

گيريم که ديگران به شما شک دارند يا منتظر . »شديم مياند، کمتر نگران حرفهاي آنها  کارهايي کرده

محلشان . شکست شما هستند، که چي؟ بيشترشان گرفتار ترديد به خود و کمبودهايشان هستند

  .کنند ثابت کنيد که اشتباه ميه آنها با نتايج کار خود بنگذاريد و حتي بهتر، 
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شنيدن پاسخ منفي بخشي از روند غربال کردن . همه مردم هميشه به شما پاسخ مثبت نخواهند داد

همکاران احتمالي است تا بتوانيد آنهايي را که مثبت و با انگيزه هستند، روياهاي بزرگ دارند و 

فقط وقتي که شنيدِن پاسخ منفي را بخشي از اين . پيدا کنيدکنند  درک ميفرصت پيشنهادي شما را 

خود را از نظرات و ذهن . دبدون ترس، به سراغ هر همکار احتمالي بروي دتواني مي دحرفه بداني

  .کنيد تا خروشان به پيش برويدآزاد مردم  هايحرف

  

  ها االن نه

فرصت موفقيت خود را با تعلل . است »وقتي«: بدترين کلمه فرهنگ لغات، کدام است؟ به نظر من

وقتي همسرم شغلش را عوض ... ها بزرگ بشوند و به مدرسه بروند وقتي بچه«. به تعويق نيندازيد

  »...وقتي پول دستم برسد ...وقتي درسم تمام بشود... کشي کنيم وقتي اسباب... وقتي الغر بشوم... کند

  

اگر دنبال بهانه باشيد هميشه . هد شدهرگز وقت مناسبي براي پيگيري روياهايتان پيدا نخوا

  .، زمان مناسبي براي شروع نيستاالناي پيدا کنيد که چرا  توانيد بهانه مي

  

ت است و زندگي ايد که با چالشها دست و پنجه نرم کنيد؟ خب، اينجا سياره واقعيا شده مجبورآيا 

از روياهاي خود کشيده و دست توانيد  مي: ي ديگري هم پيش رو داريد البته گزينه. همينيعني 

  !فرصت داشتن يک زندگي عالي را نابود کنيد

  

پشيماني در زماني که به گذشته نگاه . تنها ترسي که ارزش فکر کردن دارد، ترس از پشيماني است

اند آنهم فقط به اين دليل که گذاشتيد ترس، شما را از  بينيد که از دست رفته کرده و فرصتهايي را مي

  . ردحرکت باز دا

  

آنها درگير شکستهاي خود . دهند افراد موفق، با وجود ترسها و شکستهايشان به راه خود ادامه مي

گذارند که شک و ترديد، روياهايشان را نابود  شوند؛ آنها خود را از بند نااميدي آزاد کرده و نمي نمي

  . نمايد

  

يد که بهترين روياهاي خود را شما فرصتي دار. نگري همچنين آينده. سالم، مفيد است طبعيِ شوخ

نياز نيست که سوابق . گذاري هنگفتي انجام بدهيد نياز نيست که هيچگونه سرمايه. دست بياوريد به

نياز نيست با ديگران رقابت کنيد تا . گيرِ کاري شرکت کنيد هاي نفس کاري ارائه دهيد يا در مصاحبه

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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شما همه منابع الزم را در اختيار . ود بکنيدفرصت موفقيت را از چنگ آنها بيرون بکشيد و مالِ خ

  ؟دنگران چه هستي ييدحاال دوباره بگو. و شما نيز بايد روزي مديرعامل بشويد. داريد

  

  

  

نگذاريد ترس، رويايتان را لگدمال :  ۲۱کار عملي گام 

  کند
  

 :به نظر خودتان، شما جزو کدام دسته هستيد -۱

 
  ها»مْن نه« [ ]

  ها»برچسبي« [ ]

  ها»چي...راگ« [ ]

  ها»دلواپس« [ ]

  ها»االن نه« [ ]

   

 
  خواهيد با آن کنار بياييد؟ هاي سوال قبل هستيد، چگونه مي اگر جزو دسته -۲

 ------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

 --------- ------------------------------------------------------------

 ------- ----------------------------------------------- ---------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------- ----------  

  

گذشته را ). منظورم اين نيست که خودتان را مسخره کنيد(بياموزيد که به خودتان بخنديد  -۳

کرديد مشکل بزرگي هستند ولي اکنون از  ياد بياوريد که فکر مي و چيزهايي را به کردهمرور 

  .گيرد تان مي يادآوري آنها خنده
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شما . دوستان مثبت معاشرت نماييدخود را از بند دوستان منفي آزاد کرده و در عوض با  -۴

زودي خيليهاي ديگر را  بسياري از دوستان مثبِت خود را در اين صنعت خواهيد يافت و به

 .جذب خواهيد کرد

  

پادزهر نگراني و غم، عمل کردن و دست به کار شدن . به خودتان وقِت شک و ترديد ندهيد -۵

  .است

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
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  اشتباه را درست کنيد

  

 کنند کوشي نمي ي کافي سخت اندازه به: خورند دو دليل هست که مردم در اين حرفه شکست مي

ي کافي  اندازه معمول و اصلي همه اين است که به اشتباِه .دهند نمي يا اينکه کارشان را درست، انجام

اندازه  اگر به. تالش تشکيل يافته است درصد ۹۰و ايده درصد  ۱۰موفقيت از . کنند کوشي نمي سخت

  . کوشي نکنيد منطقي نيست که توقع داشته باشيد به هدفتان برسيد کافي سخت

  

. دهيد ايد، پس کارتان را درست انجام نمي اي نديده کنيد ولي هنوز نتيجه اگر به سختي کار مي

بايد اشتباه را يافته و داشته باشد اي برايتان ن فايدهرا داشته باشيد ولي وقتي  ها ايدهشايد بهترين 

  . درستش کنيد

  

کارتان براساس . حد وسطي وجود ندارد. کنيد يا به نفع شماست يا ضرر شما هر حرکتي که مي

  .رود فعاليتهاي شما به پيش يا پس مي

  

منطقي است که از قدرتهاي خود استفاده کنيم . و همچنين ضعفهايي مهرکدام از ما قدرتهايي داري

  . نماييمنابود  شوند حرکتمان مياز عفهايي را که مانع و ض

  

کنيد کم است، روي همين  اگر تعداد افرادي که مالقات مي. مشکالت شروع کنيدکردن  پيدااز 

طور جّدي روي  کند، به شناسيد ولي کسي پيشنهاد شما را قبول نمي اگر افراد زيادي را مي. تمرکز کنيد

کنند، ببينيد چه کسي را  شوند ولي کار نمي ميوارد اگر مردم، . ر کنيدروش مراجعه و برخورد خود کا

هاي  تا وقتي حلقه. دهيد کنيد، چگونه او را آموزش و تعليم داده و چه حمايتي به آنها مي جذب مي

  . ضعيف زنجير را درست نکنيد، پيشرفتي نخواهيد داشت
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روي خودتان و کاري که . ش نکنيدخاطر روند کنِد کاري خودتان، سرزن هرگز ديگران را به

تفاوت عمده . هست هم يحل يعني راهاي وجود دارد  مسئلهوقتي . توانيد انجام بدهيد تمرکز کنيد مي

  . پذيري است مانند، رغبت به مسئوليت رسند و آنهايي که در راه مي بين افرادي که به مقصد مي

  

شوند که از  نس بياوريد ولي اينها باعث نميشايد يکي دو بار شا. دهند سواريِ مجاني به کسي نمي

  . فراگيري و ِاعمال مهارتها در جهت موفقيت، شانه خالي کنيد

  

. شود ولي هميشه آماده تغييرات بزرگ باشيد گاهي با کمي بهبود تکنيک خود، همه چيز درست مي

ردم واکنش مثبت اگر صداي شما يکنواخت باشد، مهم نيست چقدر در درونتان هيجان داشته باشيد، م

اگر آنطور که بايد از محصوالت . گذاري کنيد براي تربيت صداي خود، سرمايه. نشان نخواهند داد

اگر هنوز . خود آگاه نيستيد، بايد بيشتر از آنها استفاده کرده و راهنماي محصوالت را مطالعه کنيد

دانش، . و آنها را بياموزيدهايي از اين حرفه هست که بلد نيستيد، به خودتان تکاني داده  جنبه

  .است شما ي اعتماد به نفس و اعتبار کننده تقويت

  

آيا انگيزه و هيجان من در مواقع سختي «: آماده باشيد و اين سوالهاي سخت را از خودتان بپرسيد

اي در  ي خوب هستم يا فقط منتظرم که وقفه آيا واقعاً يک شنونده» «آيد؟ مي کمکمو نا اميدي به 

جايي که بايد ساکت باشيد و گوش بدهيد، حرف اگر » را بزنم؟ خودم گفتگو پيش بيايد تا حرف

  . بزنيد، پيشرفتي وجود نخواهد داشت

  

ي افرادي که  ادقانهکنيد؟ غرور خود را کنار گذاشته و بازخورد ص پيداتوانيد مشکالت را  نمي

ي کُشتن  و بر وسوسه(شنويد، عمل کنيد  اي که مي به توصيه. جويا شويدرا قبول داريد نظرشان 

  !). پيامرسان چيره شويد

  

وقتي به مرز اگر  .ايد ، آينده خود را تباه کردهاگر بگذاريد خطاهايتان، آينده شما را رقم بزنند

يد، فرصت موفقيت خود را تباه کنيد، بايد بهاي سنگيني دانش، تجربه يا توانايي فعلي خود رسيد

  .ي عملکرد قبليِ خود بگذريد تا پاداشهاي عالي را درو کنيد شهامت به خرج داده و از قله. بپردازيد

  

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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  اشتباه را درست کنيد:  ۲۲کار عملي گام 
  

  :پاسخ سوالهاي زير را بنويسيد

  

 »ايده دارند؟خورند و برايم ف ها به دردم مي کدام زمينه« -۱

 ------------------------------------------------------------------

 ------- --------------------------------------------------------------

-------------------------------------- -------------------------------

--------------------------------------- ------------------------------

----------------------- ----------------------------------------------

----------------------- ---------------------------------------------  

  

  »خورند و برايم فايده ندارند؟ ها به دردم نمي کدام زمينه« -۲

 ------------------------------- -----------------------------------

------------ ---------------------------------------------------------

 ------------------------------------------- --------------------------

------------------------------ ---------------------------------------

------------------------------ ---------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  »خورند مشخص کنم؟ هايي را که به دردم نمي توانم بردارم تا زمينه چه گامهايي مي« -۳

-------------- ---------------------------------------- ------------

------------------------------------------------ ---------------------

------------------------------ ---------------------------------------

------------------------------ ---------------------------------------

------------------------------------- --------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  
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 ۲۳گام 
  

  خودتان الگو باشيد تا از شما پيروي کنند

  

 :اي داشت ي ساده ام فلسفه اي با او کار کرده پردرآمدترين شخصي که در بازاريابي شبکه

  . طرح درآمدزايي شرکتشاز پيشگام و الگو بودن در هر سطح 

  

به همين هميشه هدفش اين بود که بهترين مشاور گروهش باشد، بهترين مدير گروهش باشد و 

او را بشناسند؟ او باالخره  که خواست آيا مي. ي موفقيت شرکت ترتيب تا باالترين مراتب برنامه

خواست که پولدار بشود؟ او باالخره  آيا مي. معروف شد و همه افراد سرشناس در خانه او گرد آمدند

  !توان انجامش داد که نشان بدهد مي: بخشي او ساده بود انگيزه. ميليونر شد

  

مثال قدرتمند او، وي را تا باالترين مراتب اين صنعت برد و به هزاران نفر از افراد گروهش قدرت 

  .آورد موفقيت، موفقيت مي. حرکت داد

  

ولي اگر شما فعاليتهاي . يابد کند، مسئوليتهاي شما نيز افزايش مي زمان که کارتان پيشرفت مي هم

برند ناديده  که کارتان را به پيش ميذب افراد عالقمند از قبيل قرار گذاشتن، فروختن و جاي  اساسي

  بگيريد، چگونه توقع داريد که ديگران شما را الگوي خود قرار بدهند؟

  

توانيد چه الگوي مهمي  هرگز فراموش نکنيد که در ابتدا چگونه موفق شديد و يادتان نرود که مي

  . براي ديگران باشيد

  

. ي مديريت شما نيز مرتبط است شما نيست بلکه با نحوه الگو بودن فقط محدود به روش کاري

  . قدرت ارزشهايي که راهنماي شما در مسير زندگي و کار هستند ناديده نگيريد

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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اي از  با داشتن مجموعه. کند تر مي دانستن اينکه کجاييد و اينکه چرا آنجاييد، زندگي را ساده

م نيست هر موقعيت جديدي را که با آن مواجه کنند، ديگر الز ارزشهايي که شما را راهنمايي مي

چه شخصي باشد چه کاري، فقط  ،شويد رو مي در هر چالشي که با آن روبه. شويد، ارزيابي کنيد مي

  . شود حل، خودش پيدا مي گيريد و آنگاه راهبارزشهاي راهنماي خود را به کار 

  

کاري که نشانگر واالترين  کار بودن، فرصت منحصر به فردي است براي ساختن کسب و صاحْب

تر باشند و هرچه با پشتکار بيشتري آنها را  هرچه ارزشها، قوي. ارزشهاي شخصي و کاري شماست

  . اعمال کنيد، احترام، اعتبار و وفاداري بيشتري در حين رشد کاريتان، نصيب شما خواهد شد

  

ستاييد،  ذاريد و او را ميگ تصور کنيد چه احساسي خواهيد داشت وقتي کسي که به او احترام مي

گوش حرفهايش را کنيد و دوست داريد  شويد، از او تعريف مي به سراغتان بيايد؟ هيجان زده مي

  .دهيدب

  

آيد هيجان  تصور کنيد که هرکه سراغ شما مي. حاال فکر کنيد براي شما نيز همينطور خواهد شد

ي رهبراني که  تقريباً همه. ما را بشنودکند و سراپا گوش است تا حرفهاي ش دارد، از شما تعريف مي

  .اند جاذبه، اعتبار و بينش دارند در زندگي به اهداف خود رسيده

  

اعم از مشتريان، همکاران احتمالي، هاي کارتان  وقت گذاشته و ارزشهايي را که در همه جنبه

هيد کرد مشخص اعمال خواايد، شرکِت شريک و يا حاميان خود  افرادي که به اين کار معرفي کرده

رسانند، نشانگر  و چرا به همينجا ختم شود؟ برخورد شما با مردمي که سودي به شما نمي .نماييد

توانيد  اگر ارزشهاي شما واقعي باشند نمي. دهد خوبي است که عمق ارزشهايتان را نشان مي

  . کنيد و بايد آنها را براي همه اعمال کنيدبازي  پارتي

  

  :دارد، آنها را به صورت جمله بنويسيد را به عمل وا مي چون ارزشهاي شما، شما

  

 »گذارم ام احترام مي ي مشتريان و افرادي که جذب کارم کرده من به همه.« 

 »خواهم کاري را انجام بدهد که خودم آمادگي انجامش را ندارم من هرگز از کسي نمي.« 

 »کنم من هميشه کارم را با صداقت معرفي مي.« 

 » کنم گيري نمي را وادار به تصميممن هرگز مردم.« 
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 »دهم من هرگز مردم را با ايجاد توقعات غيرواقعي، به سوي شکست سوق نمي.« 

 »گذارم ي تعهداتم احترام مي من به همه.« 

 »کنم ي قولهايم عمل مي من به همه.« 

 »شوم بافي نمي من درگير هيچگونه منفي.« 

 »دهم من هرگز به غيبت و بدگويي گوش نمي.« 

 »دهم شود پاسخ مي به تماسهايي که با من گرفته مي من.« 

 »شوم من مطابق شرايط، سريعاً دست به کار مي.« 

 »پردازم حسابها و بدهيهايم را به موقع مي من صورت.«  

  

. وقتي از ابتداي کارتان، استانداردهايي را براي آن در نظر بگيريد، نفع زيادي از آن خواهيد برد

  . هاي شماستدتر خواهد بود زيرا فعاليتهاي شما تحت تأثير استاندار احتمديريت کارتان بسيار ر

  

روي آينه  روبه. را از خود بگيريد» آينه«خواهيد بگيريد شک داريد، امتحان  اگر به تصميمي که مي

مسئله به ذهنم رسيده آيا به راهي که براي حل اين «بينيد بپرسيد  ايستاده و از شخصي که در آينه مي

  »کنم؟ افتخار مي، است

  

افرادي که برايم «بپرسيد . اگر هنوز هم مطمئن نيستيد، امتحان خانواده و دوستان را از خود بگيريد

  »د؟داد نخواهنظري خواهم بکنم چه  ي کاري که مي مهم هستند درباره

  

ان با تو آنها را مي. دهند بلکه بايد آنها را کسب کرد اعتبار و اعتماد را همينطوري به آدم نمي

البته نه فقط وقتي ديگران دارند نگاهتان (رو راست، منصف و صادق بودن به دست آورد درستکار، 

به شرکت، مشتريان و همکاران خود احترام بگذاريد، آنها نيز در عوض به شما واقعاً وقتي ). کنند مي

  . احترام خواهند گذاشت

  

ما الگوي قدرتمندي براي کارتان خواهيد ، شو پيروي کردن از آنها هاي مشخص مشي با تعيين خط

دهيد به تمام سازمان شما سرايت کرده و هرگاه کسي از شما  اي که از خود نشان مي راهبري. شد

هرگونه که راهبر رفتار کند، گروهش هم . تبعيت کند، باعث تقويت کسب و کارتان خواهد شد

  .همانطور رفتار خواهند کرد

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال
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الگو باشيد تا از شما تبعيت خودتان :  ۲۳کار عملي گام 

  کنند
  

 کنيد؟ کدام خصوصيتهاي ديگران را بيش از همه تحسين مي -۱

 ------------------------------------------------------------------

---------- -----------------------------------------------------------

------------------------------------- --------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------- ------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  کنيد؟ کدام خصوصيتهاي ديگران را کمتر از همه تحسين مي -۲

----------------- -------------------------------------------------

-------------------- -------------------------------------------------

 ----------------------------- ----------------------------------------

----------------------------------------------- ----------------------

 ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ --------------------  

  

  دوست داريد ديگران چگونه شما را توصيف کنند؟ -۳

  :دوستان و خانواده - الف

 ------------------------------------------------------------------

---------- -----------------------------------------------------------

------------------------------------------ ---------------------------

 ---------------------------------- -----------------------------------

----------------------------------------------------------------- ----

 --------------------------------------------------------------------  

رد
 دا

لق
 تع

ي)
شاه

عرب
ما 

(ني
م 

رج
 مت

 به
ب

کتا
ن 

ي اي
عنو

و م
ي 

ماد
ق 

قو
 ح

مي
تما



 اي بشويد؟ چگونه يک سوپر ِاستار بازاريابي شبکه

 

www.HerfeyeNo.com 

۱۲۸

  :مشتري، حامي و گروه شما -ب

-------------------------------------------------------- ----------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------- -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- --------------

--------------------------------------- ------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  خواهيد کمتر از همه بپردازيد؟ چرا؟ به چه کسب و کاري مي -۴

 ------------------------------------------------------------------

 ---------------- -------------------- ---------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

--------------- ------------------------------------------------------

 --------------------------------- -----------------------------------  

  

  سب و کاري را بيشتر از همه انجام بدهيد؟ چرا؟چه ک ددوست داري -۵

 ------------------------------------------------------------------

----------------- ----------------------------------------------------

----------------------------------------- ----------------------------

 -------- -------------------------------------------------------------

--- -----------------------------------------------------------------  

  

  

  ي خود به کار گيريد؟ توانيد از اين کسب و کارها بياموزيد و آنها را در حرفه چه درسهايي مي -۶

------------------------------------- -----------------------------

 --------- ------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

-------------------------------- -------------------------------------

-------------------- ------------------------------------------------  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
تکثير و استفاده از مطال



  خودتان الگو باشيد تا از شما پيروي کنند:  ۲۳گام 

  

www.HerfeyeNo.com 

۱۲۹

توانيد واضح  تا مي. ي کارتان بنويسيد روشهاي عملي اعمال ارزشهاي خود را در اجراي روزانه -۷

  . ي انجامش نيستيد ننويسيد و مشخص بنويسيد و دقت کنيد چيزي که آماده

  

  

  خواهم من نمي

----------------------------------------- -------------------------

--------------------- -----------------------------------------------  

  

  خواهم من نمي

 ------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  خواهم من نمي

 ------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  خواهم من نمي

 ------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------- ----------------------------  

  

  خواهم من نمي

 ------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  خواهم من مي

----------------------------------------------------------------- -

 --------------------------------------------------------------------  
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  خواهم من مي

 ------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  خواهم من مي

------------------------ ------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  خواهم من مي

 ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ --  

  

  خواهم من مي

 ------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

  خواهم من مي

 ------------------------------------------------------------------

-------------------------- ------------------------------------------  

  

  خواهم من مي

 ------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
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  نظارت دقيق

  

واقعاً دوست کارآفريناني هستند که شوند،  درصد بااليي از افرادي که جذب فروش مستقيم مي

خواهند روي  مي و شان را انتخاب کنند دارند خودشان زمان، محل و چگونگي انجامِ کار مورد عالقه

هستند که انرژي، هيجان و  »چراغهاي روشني«اينان . آورند کنترل داشته باشند چيزي که به دست مي

متعدد  مالقاِتراحتي قرارهاي  آوري دارند و به شگفت آنها مهارتهاي انسانيِ. افزايد شادي را به کار مي

  .کنند فروشند و افراد زيادي را جذب مي گذاشته، خوب مي

  

ين اغلب ا کند ولي بايد گفت که آتشِ آتشِ شور و هيجان آنان خيلي زود به کارشان سرايت مي

چرا؟ زيرا مهارتهاي الزم را براي . شود کارآفرينان پيش از آنکه به موفقيت نائل شوند، خاموش مي

  . انجامِ دراز مدت اين حرفه ندارند

  

برگزاري جذب مشتري و . پاداشهاي بزرگ، آدم بايد هم شروع کند و هم بماندکسب براي 

کسب و کارهاي بزرگ روي يک . ، يک چيز ديگرهمکارانمعارفه، يک چيز است و نگه داشتن 

و گروهتان را حمايت از شما خريد کند پيگير مشتري خود باشيد تا مرتباً : کند ي استوار رشد مي پايه

  . کنيد تا بمانند

  

ي  اگر در چرخه. تر است هرچقدر هم سخت کار کنيد، حفظ روابط، هميشه از بازسازي آن راحت

. فتيد، خيلي زود از پاي در خواهيد آمدا به يافتن افراد بيشتر بياماِن يافتن، از دست دادن و اجبار  بي

دهيد اين است که  ايد ارائه مي تنها راه اطمينان از اينکه داريد به مشتريان خود، خدماتي را که قول داده

  . چه کسي به پيگيري نياز دارد متوجه شويد ،يک سيستم ساده طراحي کنيد که در يک نگاه

  

شود و همچنين جايي  مانند که احساس کنند به آنها نياز است و از آنها قدرداني مي مردم، جايي مي

اي، چهار  اغلب شرکتهاي بازاريابي شبکههاي کاري در  دوره. نتايجي داشته باشدفايده و که برايشان 
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اشته سازد بر نتايج خود و گروهتان در آن دوره، نظارت د که شما را قادر مي استاي يا يک ماهه  هفته

ي بعدي هستند راهنمايي  رتبهبه را که نزديک  افراديدقت کنيد که پيشرفتها را شناسايي کرده، . باشيد

موفق اگر جزو مديران آخر ماه باشيد، . را بيابيد -افرادي با باالترين پالنسيل رشد- ها  HiPoنموده و 

گزارش فعاليت  ،ارقامکار افتاده و  مديرِ آخر ماه کسي است که در پايان ماه، تازه به فکر. نخواهيد شد

  . خيلي دير شده استديگر که کند  و وضعيت گروه خود را زماني بررسي مي

  

ي مثالً يک ماهه، بررسي  در دوره. است» مديريت غير غافلگيرانه«بهترين روش مديريت کارتان، 

يجِ شما از کجا نشأت وقتي بفهميد که نتا. کنند کنيد چه افرادي اوج گرفته و چه افرادي سقوط مي

  . دانيد که تمرکزتان را بايد به کجا معطوف کنيد گيرند، مي مي

  

يک مشاور، بسيار حياتي است زيرا از حالت نگراني و دلهره به حالت نود روز اول شروع به کار 

آنها به تعليم نياز دارند ولي بيش از آن به نظارت و حمايت . گذارند اعتماد به نفس و توانايي پاي مي

و آنها را فاصله بگيرند موفقيتهاي آنها را تشويق کنيد، کمکشان کنيد تا از اشتباهاتشان . احتياج دارند

با نظارت دقيقِ . هاي بعدي سوق دهيد تا مشاورين مؤثر و ثمربخشي داشته باشيد سوي رتبه به

يک فرِد با پتانسيل را که تا وسط ماه، هنوز در مسير . توانيد عالئم خطر را شناسايي کنيد عملکردها مي

ايي و کمک توان راهنم حرکت قرار نگرفته يا افراد مجذوب شده به اين حرفه را ثبت نام نکرده مي

  . تواند فرصت را حفظ کند مداخله کردن پيش از آنکه وضعيت، از کنترل خارج شود مي. کرد

  

بلکه داشتن يک روش کنشگرايانه در ارتباط با . نظارت کردن فقط محدود به اعداد و ارقام نيست

راسم و ي اخبار شرکت تا مطمئن شويد که شما و گروهتان، م مثالً مطالعه. کارتان هم مهم است

دهيد و همچنين تا بتوانيد تالشهايتان را با فعاليتهاي شرکِت شريکتان،  اتفاقهاي مهم را از دست نمي

وقتي کارتان را در خانه . به موقع ماليات شما نيز مؤثر است اين نظارت در پرداخِت. هماهنگ کنيد

  . هاي نگهداري را کاهش دهيد هاي کاري شامل اجاره، لوازم و هزينه توانيد هزينه دهيد مي انجام مي

  

شود که هيچ فرصتي را  نظارت و مديريت کارتان از همان ابتدا باعث مي. کارتان را جّدي بگيريد 

  . توجهي از دست ندهيد در اثر غفلت و کم
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شود، يا حتي بدتر، وقتي اوضاع کاريشان  چه ميببينند که  مانند اي بزرگ منتظر نمي اريابان شبکهباز

شوند که  خوب، باعث مي آنها از طريق مديريت کاريِ. گيرند ، عزا نميشود ميخارج  از کنترل

  .بيفتنداتفاق مورد نظرشان رويدادهاي 

  

  

  نظارت دقيق:  ۲۴کار عملي گام 
  

  

  :سيستم کاريتان را مرور کنيد

  

 دفترچه قرارهاي شما چقدر خوب سازماندهي شده است؟ -۱

 
 کنيد؟ ايد، کار مي ادهقول دبه خودتان ساعتهايي که در آيا  -۲

 
 دهيد؟ آيا در هر هفته، زمان مشخصي را به بررسي نتايج گروهتان اختصاص مي -۳

  

 گيريد تا فعاليت گروهتان را هدايت کنيد؟ ي به موقع مي آيا تماسهاي پيگيرانه -۴

  

 کنيد؟ آيا از اخبار شرکت آگاه هستيد و آنها را مطالعه مي -۵

  

 کنيد؟ مي فعاليتيک خود شرکِت شرجشنهاي آيا مطابق مراسم و  -۶

  

 ؟مفيد استآيا سيستم آمارگيري کارتان،  -۷

  

 کنيد؟ آيا گزارش مالي خود را به موقع به اداره ماليات ارسال مي -۸

  

 نبض کارتان را به دست داريد؟ خودتان آيا -۹

  

  دهند؟بکنيد که شما را الگو قرار  آيا گروهتان را تشويق مي -۱۰
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 ۲۵گام 
  

  زگهواره تا گور، دانش بجوي

  

 ايِ شما را افزايش دهد، مهارتي که احتمال ساخت کسب و کار بازاريابي شبکههر رفتار و 

هميشه برندگان و بازندگان وجود دارند و ما . آزمايي نيست بختمثل موفقيت، . قابل آموختن است

  . کنيم که در کدام دسته جاي داشته باشيم توانيم با اشتياق به آموختن و ِاعمال مهارتها، تعيين مي

  

محصوالت . ي کاري منجر شود تواند به يک فايده اين يک صنعت پويا است و هر تغييري مي

. شوند سوي مشتريان جديد سوق داده و مشتريان جديد، به همکاران جديد تبديل مي جديد، شما را به

  .جديد هستنداي به فرصتهاي  مسيرها و روشهاي جديد، پنجرهگاهي 

  

دهيد، پيشرفتهايي که اين صنعت را به باگر عادت کنيد و کارها را با يک روش تکراري انجام 

ها و اطالعات جديد، باز نگه داريد تا  ذهن خود را نسبت به ايده. دهيد راند از دست مي پيش مي

  . دکارتان هميشه تازه و شورانگيز باشد و در مسير پرسرعِت رشد فردي باقي بماني

  

اي بهتر از  گذاري گيرد ولي هيچ سرمايه با اينکه تعليم، جاي آموزشهاي عمليِ حينِ کار را نمي

  .  گذاري روي رشد فردي نيست سرمايه

  

شرکت کنيد و در  شود ميکه به شما پيشنهاد داده  اي در هر کالس، جلسه و يا همايش آموزشي

گيريد، به  به جاي خالصه کردن اطالعاتي که مي. د، ثبت نام نماييخود سمينارها و کنفرانسهاي شرکت

ي به کار بسته شده،  يک ايده. ي خود به کار ببنديد اي باشيد که بتوانيد در حرفه دنبال نکات کليدي

. ي يادداشت شما خلق خواهد کرد هاي جديِد محبوس شده در دفترچه نتايج بهتري نسبت به ايده

ي زمانبندي آموزشي شما هرچه که  برنامه. اب نکنيدساعات آموزشي را جزو ساعات کاري حس

  . يندازيدبکار با مشتريان، همکاران احتمالي و گروه خود را از قلم نبايد هست هرگز 

  

ت
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متوجه شدم که جذب ديگران از طريق آموزشهاي کتابها، سمينارها  موقتي من کارم را شروع کرد

ي اين منابع  انرژي و انگيزه. سم به کارم باشدو نوارها به من شهامت الزم را داد تا هميشه حوا

گوش دادن به صحبتهاي افراد . انگيز بود بخش و شوق هاي مفيد آنها الهام ي ايده آموزشي به اندازه

زدند، کمکم کرد تا تجربيات خودم را  پردرآمد اين حرفه که از چالشهاي پيشِ روي خود حرف مي

  .بيني کنم تصور و پيش

  

 Monday(مربي دوشنبه ، و ١ها در دسترش شماست واني در کتابفروشيها و کتابخانههاي فرا گنجينه

Mentor(صورت ايميل ارسال  اي است و به ، نشريه الکترونيکي من که مخصوص بازاريابان شبکه

 مطالبهرچه بيشتر بياموزيد، . همراه است شي فراوانيو انگيز يآموزش و نکات ليماشود نيز با تع مي

يک سال تجربه که پنج بار تکرار شده باشد، جاي پنج سال تجربه را . اي ارائه داريدبيشتري بر

اگر يک روش يکسان و موقت را پنج سال تکرار کرده باشيد، احتماالً چهار سال از عمرتان . گيرد نمي

پذير هاي گريزنا ساخت مهارتها و دانش براساس آزمون و خطا، شما را در برابر چرخه. ايد را هدر داده

  .کند فراز و فرود، تالطمهاي اقتصادي و تغييرات الزم براي مشتريان و مشاورانتان مسلح مي

  

خبرگي و نگرش آنها . فکر، غنيمت بشماريد هر فرصتي را براي همکاري با افراد با استعداد و هم

انگيزه که شما را پايين خواهند کشيد  وقتتان را با افراد منفي و بي. شود و بلعکس به شما منتقل مي

  . تلف نکنيد

  

هرگز شخصيت هرقدر هم که موفق و پرمشغله شديد، . کامل بودن، يک هدِف متحرک است

هر روز درصدي از درآمد و بخشي از وقتتان را به . کليدي کارتان، يعني خودتان را ناديده نگيريد

  . تحصيل و پيشرفت فردي خود اختصاص دهيد

  

روزي که رشد نکنيد، کارتان در و . روزي که دست از آموختن برداريد، رشد نخواهيد کرد

  .گرفت خواهدقرار سرازيري رکود 

  

  

                                                 
عنوان اولين و  ايم تا به ابع مفيد شامل کتاب، ابزار آموزشي تفريحي و نشريه الکترونيکي ترجمه و چاپ کردهاي از من ما مجموعه - ١
قابل  www.HerfeyeNo.comاين مجموعه از طريق وبسايت . ترين ناشر در زمينه فروش مستقيم در ايران، هميشه يار و مشاور شما باشيم فعال

اي از مقاالت و داستانهاي موفقيت، مصاحبه و مطالب مفيد و  در اين وبسايت، مجموعه» ي ثروت همدرس«همچنين در قسمت . دسترسي است
  .م-ي مسيرتان در اين صنعت پويا است کنيم که راهنماي عملي شما در ادامه دار ديگري تهيه کرده و مي ادامه
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  ز گهواره تا گور، دانش بجوي:  ۲۵لي گام کار عم
  

که خودشان از را هايي  دي از حامي و يا حاميان باالتر خود بخواهيد که کتابها، نوارها يا سي -۱

از (فهرست آنها را براي مراجعات بعدي بنويسيد . اند به شما معرفي نمايند آنها استفاده کرده

 ).شروع کنيد www.HerfeyeNo.comوبسايت 

------------------- -----------------------------------------------

 ---------------------- -----------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- ------------

 ---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

------------ ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- ------------------

 --------------------------------------------------------------------  

  

کنيد،  را مطالعه نمي اين کتابهاوقتي . اي از کتابهاي رشد فردي براي خود تهيه کنيد کتابخانه -۲

  .بدهيد تا گروهتان از آنها استفاده کنند

  

  .هاي انگيزشي گوش دهيد دي ا يا سيدر هنگام رانندگي به آموزشه -۳

  

تاريخ جلسات و يا همايشهاي آموزشي آينده را در دفترچه خود يادداشت نموده و متعهد  -۴

  .ي آنها شرکت کنيد شويد که در همه

  

کنيد از زمان کاريتان  قول دهيد زماني را که براي تحصيل و پيشرفت فردي صرف مي -۵

  .داريد برنمي

  

ت
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 ۲۶گام 
  

  خوش بگذرانيد

  

بريد و آنهايي که  آنهايي که از انجامشان لذت مي: در کل دو نوع فعاليت وجود دارد

توان تشخيص داد  روند مي ي عبوس کارگران و کارمنداني که سر کارشان مي با ديدن چهره .بريد نمي

  . که اغلب مردم به دسته دوم تعلق دارند

  

بيشتر به  -برند  کنند لذت مي اي از کاري که مي بازاريابان شبکه. ولي در اين حرفه، اينگونه نيست

دانند که وقتي شرايطْ  آنها مي. به دست دارندخودشان درآمد، زمان و زندگيشان را  خاطر اينکه مهارِ

کارمنداني که بايد ساعتهاي . شود، وضع آنها از کارگران و کارمنداِن متوسط بهتر است سخت مي

کارفرما، قوانين شرکت و افزايش حقوقي که گاهاً غيرمنطقي  د و در برابر مطالباِتطوالني کار کنن

  . فرود بياورندسرِ تعظيم دهد  کفاف تورم را نمي

  

دانيد که صرِف بودن در گروه مديريت، تنشها و فشارهاي کاري را  اگر مدير يا کارفرما هستيد مي

شود زيرا  تنشها، کمتر نشده بلکه حتي بيشتر هم ميکنند که نه تنها  بسياري ادعا مي. کند کمتر نمي

  .فشار رقابت بيشتر است

  

با فروش ولي . بينيد که کار کردن براي خودتان، به خودي خوْد يک رويا است در هر صورت مي

توانيد در عرض دو ثانيه به دفتر کارتان برسيد؛ با لباسهايي که  ديگر يک رويا نيست زيرا ميمستقيم، 

شلوغي بگذاريد؛ قبل از قرارهايتان را در ساعتهاي غير ترافيک و توانيد  ميد کار کنيد؛ دوست داري

آيند، منزل باشيد؛ و  ها از مدرسه مي تان را در حين کار، گوش دهيد؛ وقتي بچه موسيقي مورد عالقه

  . بهتر از همه، آزاديد که زمان و روش کارتان را خودتان تعيين کنيد

  

اند که  درضمن محققين ثابت کرده. اي براي شاد نبودن نداريد کنيد، بهانه ار ميوقتي براي خودتان ک

  .احتمال موفقيت افراِد شاد بيش از سايرين است
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توانيد انتخاب کنيد از آن دسته افرادي باشيد که وقتي وارد  مي. شادي، يک طرز تفکر استالبته 

شوند، چراغ را  ميوارد اتاق فرادي که وقتي کنند يا از آن دسته ا شوند، چراغ را روشن مي اتاق مي

  . کنند ميخاموش 

  

  . ي مفّرح باشد يک تجربه بايد اندازي کارتان تصميم بگيريد و نّيت کنيد که راه

  

را  -رود جايي که هيچ چيز، بد پيش نمي- اگر يک جهان خيالي . توقعات خود شروع کنيد از

در بايد اگر متعهد شويد که . بريد نااميدي پيش مي سوي يأس و انتظار داشته باشيد، خودتان را به

که گاهي بهترين است جايي سياره واقعيات . موفق بشويد، به مقصدتان خواهيد رسيد ،سياره واقعيات

کند، بهترين  شوند، بهترين ستاره گروهتان ناگهان افول مي کنند، قرارها لغو مي ها هم اثر نمي نقشه

ها را نگه دارد همسرتان تماس گرفته و  شود، وقتي يکي بايد بچه ان ميهمکار احتمالي شما، بدترينش

   .تا دير وقت کار دارد گويد مي

  

با مشتريان بد قلق، همانقدر گرم و با احترام رفتار . گيريد مياز هر دست بدهيد، از همان دست 

ي ستارگان گروهتان  اندازه افراِد ُپر دردسر گروهتان را به. کنيد رفتار ميکنيد که با مشتريان خوب 

فقط يک . از کوره در نرويد. شرايط سخت را فرصتي براي خودسازي ببينيد. دوست داشته باشيد

انسان که کشد که با رفتارِ درست خود، کاري کنيد که طرف مقابلِ شما احساس کند  دقيقه طول مي

  . خاصي است

  

اغلب مردم تمايل دارند که بيشتر سرگرم بشوند تا اينکه . ي خود را شادتر برگزار کنيد رفهمعا

گذرانند، بهتر ياد  مردم وقتي خوش مي. مرتباً جلسات مفّرح برگزار کنيد. سخنراني گوش کنند

راهتان رسيديد،  اراده و بي النفس ضعيفهميشه با افراد شاد معاشرت کنيد و وقتي به افراد . گيرند مي

  . کوچک بود جشن بگيريدکه هر موفقيت را هرقدر هم . را کج کنيد

  

دقت کنيد که کارها را هرقدر هم که مشغله داريد در کمال . فشار عصبي، مهمترين مانع است

نظر  نه تنها از درون، احساس بهتري خواهيد داشت بلکه ظاهرتان نيز بهتر به. آرامش انجام دهيد

تواند به صورت انسان، خط بيندازد و هيچ عاملي  لي مانند فشار عصبي نميهيچ عام. خواهد رسيد

  .کمک کند اين خطوطبه از بين رفتن تواند  مثل آرامش نمي

  

ت
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در زندگي و کار خود باشيد تا چراغ راه ديگر » عاملِ تفريح«دنبال راههايي براي تقويِت  به

  .کنند لذت ببرند ي که ميخواهند از کار که مي بشويدانسانهاي پرانگيزه و شادي 

  

  

  

  

  خوش بگذرانيد:  ۲۶کار عملي گام 
  

تان  تر، چهره موفقيتتان بيشتر، عمرتان طوالني. دنبال دليلي براي خنديدن باشيد هميشه به -۱

 .خواهد شد افزونو لذتتان از زندگي  تر شاداب

  

دوره، تبريک ي روشن خود را جشن بگيريد و به خودتان براي به پايان رساندن اين  آينده -۲

من نيز با ارسال يکي ) mary@marychristensen.com(اگر ايميلي به من بفرستيد . بگوييد

اي و  ي الکترونيکي مربي دوشنبه که مخصوص بازاريابي شبکه دو نسخه افتخاري از نشريه

 کتاب و اگر ايميلي به مترجم. فروشندگان مستقيم است به شما تبريک خواهم گفت

)nima.arabshahi@gmail.com (ايد ما  بفرستيد و اشاره کنيد که کتاب حاضر را مطالعه کرده

اي و  ي بازاريابان شبکه را که ويژه» ي نو حرفه«ي الکترونيکي  نيز يک شماره از نشريه

  .کنيم فروشندگان مسقيم است براي شما ارسال مي

  

رد
 دا

لق
 تع

ي)
شاه

عرب
ما 

(ني
م 

رج
 مت

 به
ب

کتا
ن 

ي اي
عنو

و م
ي 

ماد
ق 

قو
 ح

مي
تما



 

www.HerfeyeNo.com 

  کالم آخر

  

موفقيت و حق  ي انسانها، فرصِت ي همه اندازه شما نيز بهدهم بمن اين کتاب را نوشتم که نشان 

  .قدرِت تغيير زندگي شما در دستان خودتان است. موفقيت داريد

  

                                                 *******  
  

زندگي : کند که زندگي مردم را عوض مي اي اين است ي بازاريابي شبکه چشمگيرترين جنبه

ي انسانهايي با روياهاي بزرگ، و با عزم، اراده و انضباط الزم  زندگي روزمره -افرادي مثل من و شما 

  .براي رسيدن به آنها

  

                                                 *******  
  

حظات پرهياهو و سختي را تجربه خواهيد دهم که ل انسانهاست به شما تضمين مي چون اين کارِ

روزهايي خواهد بود که وقتي وضعيت کارتان باال و پايين . لحظاتي همراه با خطاها و ايرادها. کرد

  . خورد کنيد سوار ترن هوايي هستيد و حالتان دارد به هم مي خورد، احساس مي ميو تاب رفته و پيچ 

  

                                                 *******  
  

تر کنيد، و اميدوارم که شهامت، قدرت و  بخش شما باشم تا افقِ ديد خود را وسيع اميدوارم الهام

  . روش تحقق روياهايتان را به شما داده باشم

  

شهامت . توانيد انجام دهيد کنيد که مي توانيد انجام دهيد، يا تصور مي شروع کنيد هر آنچه را که مي«

  ».داردهمراه  بهاوت، توان و افسون خوْد ذک با

  جان ولفگانگ ون گوته  -                                                                                    

  

ت
ب با ذکر منبع، بالمانع اس

ب اين کتا
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  :از همين مترجم

  

که ترجمه و در ايران » فروش مستقيم«تفريحي در زمينه  -اولين ابزار آموزشي: بازي قاصدک -

 Diamond Destinationنام  ي يک بازي معروف آمريکايي است به چاپ شده

  )DVD(کاري از تيم سيلز ) Brilliant Compensation(» دستمزد عالي«ي  فيلم دوبله شده -

صفحه مقاله در زمينه فروش مستقيم،  ۲۰۰شامل بيش از » ي نو حرفه«الکترونيکي  ي فصلنامه -

  )فعالً در سه شماره( ....رشد فردي، مديريت، راهبري و

  همراه با روش استفاده» تابلوي روياها«پوستر  -

  

  :کتابها

  

  در قلمرو سكوت -

  جي اسواران وي: نوشته 

  

  اي دنيا بزرگترين بازارياب شبكه -

  جان ميلتن فاگ: نوشته 

  

  )ادامه داستان کتاب فوق( اي دنيا ب شبكهبزرگترين بازارياگفتگو با  -

  جان ميلتن فاگ: نوشته 

  

  )۲و  ۱جلد (نو  حرفه -

  دکتر چارلز كينگ  و  جيمز رابينسن: نوشته 

  

  ي بازاريابي رازهاي ناگفته -

  تَلي جو واي: نوشته 
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 ۱۴۲ 

  )Mach II(ي فردي  هنر بينش و انگيزه -

  ريچارد بليس بروك: نوشته 

  

  )پنج کتاب در يک جلد(مجموعه کتابهاي سعادت  -

  َرندي ِگيج: نوشته 

  

چاپ  كتابهاي ديگري از همين مترجم كه توسط مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران به

  :رسيده است

 اي  آموزش حرفهFlash MX براي ويندوز و مكينتاش  

 سازي در  متحركFlash 

 سازي در  بعدي ترفندهاي سهFlash  

  آموزشFlash MX 2004   

  

  :كتابهاي در دست اقدام براي چاپ

  

  )بصيرت يازدهم( راز شامباال -

  جيمز ردفيلد: نوشته 

  

  اي باشيد بازاريابي شبکهي  اَبر ستارهيک  -

  مري کريستنسن: نوشته 

  

اي از هر کتاب و مطالعه مقاالت رايگان و همچنين کسب آخرين  دانلود رايگان نمونهبراي 

  .مراجعه فرماييد   www.HerfeyeNo.com   سايت به وباطالعات 
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