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Bevezető

A legnagyobb örömmel és büszkeséggel ajánlom
Richard Poe izgalmas és fontos könyvét.

A hálőzatos piacszewezésről nekem is ugyanaz
volt a véleményem, mint a többi újságírónak. Felté-
te\eztem,hogy a legtöbb MlMl-társaság afféle ,,pi-
ramisjáték", ame\nek célja a hiszékenyek és naivak
felültetése. Képzelhetik megbotránkozásomat, ami-
kor a Success egylk szerkesztője unszolni kezdett,
hogy írjak elmélyiilt elemzést erről a sokat vitatott
íémfuól. A legkevesebb, hogy szkeptikus voltam.

Természetesen be kellett ismernem, hogy Richard
Poe rovatvezetőnek már régóta volt nálam hitele.
Néhány évenátővezette nálunk a ,,Pulzus" rovatot,
amelyben gyakran döbbenetes pontossággal j ósolta
meg a várható trendeket. Ugyancsak korai támoga-
tója volt szerkesztőségünkön belül egy másik, mél-
tatlanul alulreprezentáLt ágazatnak, a franchise-
nak. poe áIlítottaössze minden évben a success szá-
zas at anylistáját a le gsikeresebb franchise -társ as á-
gokról, amely ma egyike legnépszerűbb kiadványa-
inknak. Végül számos lelkes olvasói levelet köszön-
hetünk a ,,Pulzus" rovatnak, amelyet Poe szerkesz-
tett aháiőzatos piacszervezésrőI. Azvolt a kérdés:
Kell-e továbblépnünk?

1MlM:Multilevel Marketing, többszintű piacszervezés



Féltem, hogy Poe ezúttal túl messze ment. Attól
tartottam, hogy kifogyhatatlan lelkesedése elhomá-
lyosította ítélóképességét.

- Néhány sztori egyszerűen tíIszép, hogy igaz le-
gyen - mondtam egyszer, amikor éppen megpróbált
elkáprántatni az MLM láWányos sikertörténetei-
vel.

De ahogy mílt az idő, Poe-nak mindinkább sike-
rilt megggyőznie a tények, számok és hihető eseti
tanulmányok tömegével. Olyan sok volt abizonyi-
ték, hogy nem lehetett figyelmen kívril ha5mi. Né-
hány munkatársamat nyugtalanította növekedő ér-
deklődésem a téma iránt, és ,,eltávozást" kértek,
hogy bizonyít ékot szer ezhessen ek a hálőzatos piac-
szervezés negatívumaira. Annyi,,kimenőt" adtam
nekik, amennyire szükség volt. De akárhány negatív
cikket szeteztek be Nexus on-line szolgáltatásunk-
tól, engem nem sikerültmeggyőzniük. Epp ellenke-
zőleg, az MLM sajtóüsszhangjának szinte megszál-
lottan kritikus jellege aztbizonytotta, hogy a dolog
másik - pozitív - oldalát sajnálatosan elhanyagol-
ták, talán sohasem ismertették. Miért ne a Success
legyen az első, aki elmondja?

A success olvasói különböznek az olvasók többsé-
gétőI. YáIlalkozők. Ez azt jelenti, hogy lehetőség-
orientáltak, nem félnek akockázattól, és mindig új
ötleteket keresnek. Nincs rá sziikségük, és nem is
akarják, hogy atyáskodó, jó szándékú szerkesztók,
akik a kockázattől próbálják óvni őket, cetlz(sázzák
a nekik szóló tájékoztatást. Ugy döntöttem, hogy o1-
vasóink örülni fognak, ha megismerkedhetnek ezze|
az agalmas í$ ágazattal.

A Success bőséges kutatásokkal alátátmasztott
cikke volt az elsó pozitív méltatás ahálőzatos piac-
szewezésről, amely megjelent egy országos, jelentős
sajtóorgánumban.
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Ebben azt a következtetést vontuk le, hogy a há-
lózatos piacszervezés hatékony üzleti módszer,
amely megnövekedett fontosságra tesz szert a jövő-
ben. Ezt atétl|t olyan kiemelkedő szakértők inter-
júival támasztottuk alá, mint amilyen például dr.
Srikumar Rao, a Long Island-i egyetem piacszerve-
zési és kutatási tanszékénekvezetője, aki húsz éve
foglalkozik hálózatos piacszervezéssel.

,,A háIőzatos piacszervezésnél - mondta Rao a
Success-nek - nincsenek alkalmazottak, akiket el-
lenőrizni és fizetni keII, az ember elmehet félévi va-
káciőra, és visszajöheí pénrt keresni." Minden lel-
kesedése ellenére Rao fokozottan tudatában van a
hálózatos piacszervezés azon árnyoldalának, hogy
ebben azágazatban sok aszélhámos és a nyerészke-
dő. De azt is megiegyezte, hogy ezek a üsszaélések
ugyanúgy nem rontják az MLM hitelét, mint ahogy
néhány pornómániás sem vonhatja kétségbe azIn-
ternet szolgáItatásainak hasznát. Ezzel én is egyet-
értek.

A sztori, amelyet Poe írt, olyan sikert aratott olva-
sóink körében, hogy kénytelenek voltunk rendsze-
resen foglalkozni magazinunkban a háIőzatos piac-
szervezéssel, nehogy széttépjenek bennünket a mo-
hő eLőflzetők.

Poe nemrég megvált a Success-tól, és azőta csak
írással foglalkozik. Nagyon hiányoljuk, mert meste-
rien ért a meséléshez, éslenyűgözi olvasóit magával
rugadő lelkesedésével. A háIőzaíos piacszerv ezés-
nek rég szüksége volt már egy Poe-hozíoghatő írő-
ra, aki szenvedélyesen foglalkozik ezze| az izgalmas
ágazattal.

Poe ugyanakkor született látnok. Amikor epyütt
dolgoztunk, hátborzongatóan pontos megérzései
voltak, főleg ami a jövő trendjeit illeti. Elképzelése
a harmadik hullámos forradalomról nemcsak a há-
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lózatos piacszervezés, de a társadalom szempontjá-
ból is fontos. A harmadik hullámos rendszerek és
technológiák képezik azt az ,,izLetiinkubátort", ami
lehetóvé teszi, hogy az átlagembernek is legyen já-
rulékos jövedelme és tulajdona. Most megielent
könyve semmihez sem fogható, alapos éshozzáértő
elemzést ad erről a jelenségről. Azt hiszem, hogy
nagyon sok vállalkozőt ekezet a sikerhez, de sok
nemvállalkozőtis megtanít arra, hogyan legyen ön-
ellátő üzletember. Es ami talán a legfontosabb, so-
káig nélkülözött hangot ad egy értékes szakmának.
Ezért merem áIlítani, hogy bizonyo§an a legjobban
megírt, legmélyebbre Iátó és legfontosabb könyv,
ami valaha született aháIőzatos piacszervezés élet-
fontosságú témájáről.

SCOTTDEGARMO
a Success kiadója és főszerkesztőie



Előszó

-Hm... maga... Richard Poe? Úry értem, az a
Richard Poe?

A telefonáló hangjának áhítatos remegését nem
lehetett félreérteni. Híres lettem. Illetve milcrohír-
névre tettem szett. Amikor Andy Warhol megiósol-
ta, hogy a jövőben mindenki éWezhet majd tizenöt
másodpercnyi hírnevet, nem hiszem, hogy aháIőza-
tos piacszervezést is figyelembe vette volna. Pedig
ez az az ipatág, amelyben semmihez sem fogható
gyorsasággal és gyakorisággal lehet szert tenni futó,
korlátozott, de hihetetlenül áffitő erejű hírességre.

- Nagyon tetszett a cikke, Mr. Poe - folytatta új
rajongóm nehézkesen elnffitott középnyugati kiej-
téssel. - Klassz, klassz cikk volt.

Nem kellett megkérdeznem) melyik cikkre gon-
dol. Mostanra megszoktam ezeket a hívásokat.I990
májusában történt. A Success magazfunál, egy hó-
napja folyamatosan csengett a telefonom. Asztalo-
mat elbofitották a rózsaszín iieenőcédulák. Mind
aííaaz egyoldalas cikkre vonatkozott, amelyet én'tr-
tam: ,,A háIőzatos piacszervezés: a fogyasztó meg-
közelítésének leghatásosabb módja a kilencvenes
években" címmel.

A cikk hatása jóval rnesszebb terjedt a Success
négyszánezer fős rendszeres olvasótáboránáI. A to-
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vábbi hónapokban megtudtam, hogy országszefte
több ezer, sőt talán több millió fénymásolatot osz-
tottak szét a néha MLM-nek, azaz többszintú piac-
szewezésnek is nevezett hálőzatos piacszewezési
társaságok munkatársai. Az ágazat szakértőinek
becslései szerint hat-hét millió amerikai dolgozik
teljes vagy részmunkaidős háIózatos termékforgal-
maz óként. 1 9 90 máj us ában láthatőlag mindannyian
tudták, kicsoda Richard Poe.

- Isten hozta ahilIózatos piacszervezésben * ne-
vetett John Fogg, egy vezető MlM-hírmagyaúaat,
azUpline szerkesztője. - Most majd megismerkedik
az élőszőban történő piacszervezéssel.

Megismerkedtem. Hónapokkal anúán, hogy az
újság rég eltűnt a standokról, továbbra is jöttek a le-
velek. Ha volt bennük valami közös, akkor az ahá|a
és a harag. A feladók hálásak voltak, hogy egy fon-
tos iizleti magaztn írt végre valami pozitívat az ága-
zaíth,rőI, és dühösek voltak, hory olyan sokáig kel-
lett várniuk rá.

,,Miért nem törődik többet a médi,a a hólózatos
piacszervezéssel?"

,,Szeretnék még több sztoit olvasni a Success-ben
az MLM-ről."

,A múltkoi cikkétől, amelyet a Success-ben írt az
MLM-ről, egészen izgatott lettem! Hol lehet még infor-
mációt szerezni?"

,,Köszönöm ezt a rernek cikket a hólózatos piacszer-
vezésről. De hogan tovóbb? Nincs egt könyv az
M LM -ről, amit elolvashatnék? "

,,Miután elolvastam a cikkét a Success-ben az
MLM-ről, elmentem a könyvtórba, hogt többet rudjak
meg róla, de nem találtam serntnit."

,,Hetvennyolc eves öregember vagtolc, nagt öröm-
mel olvastam cikl<et az MLM-ről. A hatvanas éveWől
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kezdve dolgoztam ebben a szalcrnában. ró, hogt végre
egl olyan híres és fontos folyóirat, mint a Success, ked-
vezően nyilatkozik a mi szalcrnónlcól.'

Kik voltak ezek azemberek? Hányan voltak? Mi-
ért váltott ki belőlük olyan heves étzeLmeket ahálő-
zatos piacszewezés? Meg kellett találnom a vála-
szokat.

Ez egy hároméves egyéni odisszeával kezdődött,
amely tele volt veszélyekkel, kalandokkal, cselszö-
vésekkel és hihetetlen lehetőségekkel. Akár a legsö-
tétebb Afrikába behatoló Henry Morton Stanley, én
is egy ismereflen tartományba utaztam, egy olyan
országban, amelynek a lakói győgfithatatlan opti-
misták, álmodozók, magamutogatók, filozófusok és
multimilliomosok. Beszivárogtam rendezvényehe,
ahol több száa lehetséges hívő hallgatta lenyűgözve
a beszédeket, miközben szemük az anyagi fiigget-
lenség r emény étől csillo gott . B ar átkoztam híressé -
gekkel, harcoltam a bürokráciával, eltűrtem kollé-
gáim gunyolódását, de végül megtaláltam aválaszt
minden kérdésemre.Ez a könyv ennek a személyes
kutatásnak a betetőzése.

Minden 1990-ben kezdődött,..amikor egy reggel
munkába menet elhaladtam az ÖtOa* sugZrnt éi a
Negyvenkettedik utca sarkán levő New York-i köz-
könywár előtt.Láaas tekintetű, kócos hajú fiatalem-
ber *llt a sarkon, és röplapokat osztogatott.

,,Orülne, ha otthagyhatná az áIlását, önmaga fő-
nöke lehetne, és néhány év alatt annyi járulékos jö-
vedelemre tehetne szert, hogy élete végéignem len-
nének gondjai?" Ezt vagy valami ehhez hasonlót
kér dezett a röplap.,,Ha igen, hívj a föl ezt a számot."

Megtettem, felhívtam a számot, nem azért, mert
meg akartam gazdagodni, hanem mert mint a
succe ss t ov atlt ezetőj e, mindig sztorikra v adásztam.
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Kiderült, hogy a sarkon álló ember egy úglmevezett
,"hálózatos piacszervezési" társaság önálló termék-
íor galmazőja. Tagokat gJrűj tött a,, sej tj éb e ".

,,Miérí ne írnék egy cikket errő| a különös flj nz-
Ietágró|?", tűnődtem. Nem sejtettem, mi vár rám.

Mint ahory említettem, a cikknek rendkívüli
visszhangja támadt. Csapdába esve olvasóink lelke-
sedése és néhány munkatárs szkepszise között,
scott DeGarmo főszerkesztő vitára bttzdította a
szerkesztőséget, hogy tisztárfiassuk az igazságot az
MLM-t illetően és eldöntsük, foglalkozzunk-e to-
vább vele. Az ezt követő darwini küzdelemben né-
hány kollégám amellett érvelt, hogy a hálózatos pi-
acszervezés csaló piramisjáték, és jobb, haa Success
távol tartja magát tőle. Annyira heves Lett a vita,
hogy több mint ery évigmellőztem a témát, és még
csak ki se mertem mondani a szerkesztőségi érte-
kezleteken a kényes hálózatos piacszerllezés szaya-
kat.

De a telefonok tovább csengtek. Az olvasók to-
vább követeltek. Lopva tovább folytattam kutatása-
im at, titokb an interj úk at készítettem, o d aosontam a
fénymás oló géphez, ho gy lemásolj am a témáb a v ágő
újságkivágásokat, telefonbeszélgetéseket folfi attam
tanácsadókkal, telefonszámokat és vaskos adathal-
mazokat ástam el kartotékszekrényembe, ahol sen-
ki sem láthatta őket.

Végül, másfél éwel az első cikk után, Scott De-
Garmo megkórt, hogy szerkesszek egy különszámot
a hálőzatos piacszerv ezésr ől, amely vé gl e g b ev ezeti
az MLM-I a ,,törvényes" üzletek világába. Le§obb
tudomásom szerint mind a mai napig a mienk az
egyetlen országos gazdasági folyóirat, amely ezt
megtette.

Elővettem titkos hálőzatos piacszervezési note-
szomat, és rögtön összeállítottam egy remek csapa-
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tot írókból, tanácsadókból és szakértőkből. Valerie
Free, a nagy tiszteletnek örvetdő Marketing Insights
magazin főszerkesztője és kiadója vállalta a vezér-
cikket. Más rovatokagazdasági élet olyan személyi-
ségeinek jutottak, mint Clifton Jolley és Jerry Ru-
bin, aki a hatvanas évek radikálisából lettháIőzatos
piacszervező. John Fogg, az Upline szerkesztője fá-
radh atatlanul dolgoz ott a színfalak mö gött, szállítv a
az információkat és kapcsolatokat. Minden egJes
cikk helyességét aprólékosan ellenőrizte dr. Sriku-
mar Rao barátom, a Long Island-i egyetem piac-
kutatási tanszékének vezetője, a hálőzatos piacszer-
vezé s e gyik országo s szakértője. B ar átom, kollé gám
és rovatvezetőtársam, Duncan Maxwell ragyogó
szerkesztői képességeit bocsátotta rendelkezé-
sünkre.

A hatás azonnali volt, és felülmúlta minden vára-
kozásunkat. Még sohasem láttam, hogy egy cikk
iránt ekkora lett volna az olvasói érdeklődés, jóval
azelőtt, hogy a lap kikerült volna azltcára! Ahír az
elektromos s ág s eb e s s é gév el terj e dt az N.{LM hírköz -
Iési hálőzatán át. Faxok zümmögtek, telefonok
csengtek, hangposták továbbítottak, képernyők vi-
lágosodtak ki, mint a Manhattan felhőkarcolói.
Annyi rendelést kaptunk előzetes példányokra,
hogy töl kellett vennünk egy teljes munkaidejű al-
kalmazottat, csak arra, hogy fogadja a hívásokat! Is-
mét találkoztunk a mikrohírnéwel.

Röviddel ezután megváltam a Success-től, ők
azonban továbbra is foglalkoznak a hálózatos piac-
szeryezéssel. Amennyire tudom, a Success az egyet-
len országos gazdasági folyóirat, amely ezt teszi.
A legtöbb amerikai azt se tudja, hogy a hálózatos pi
acszenlezés egyáltalán létezik, és fel sem fogják,
hogy az elkövetkező években ez foga megváItoztat-
ni munkastflusunkat és életmódunkat.

17



Mindezzel csak azt szeretném szemléltetni, hogy
:7 ::2:y .ry_ :rl$égl et és egy inforúció er, Je gÉeregltesere született, olyan hiánlpótlásként, am"ely-
l,. T."g mindig kevés foátos g*dira[irrakíró vállal-kozik.

Gondolom, most el kelt mondanom, hog;l nem va-gyot és nem voltam hálózatos píi"rr"*"rési ter-méldorgalmaző. 
\tép mindig "iÉ; ,uiu uugyok,hogy abban reményfedem, -irOi 'togrulk-áóilÜai

egy§zer még megszerezhetem a ;aűteto, jÓ;;-a;i-
met, amelwe szükségem van. Oe mint új"ágffiiá;
l alkoztat á h ál ózatos' p i acszervere.. Á-itor e lőszörtalálkoztam ezzel 

^a 
j Ölenségge1 Á.!e."al, ; h;Ötöbb, mint iszlet. *iniszeőierciéiititi azt a' jö;aÍ,

amelyben férfiaknak és nóknek nernkell t,lUUá t4ibókolniuk főnökök és bürokra ta* Jáit,hanem, miit
u r§gl pionírok, maguk lesznek saját sórsuk kovácsai.
*}ind<i;sr" "rlrlot 

jelent 
"nn"L 

a-tonyvnet a tamaJa, a harmadik hullámos forradalom. ruqaorr-
képpen ötven éve kezdód<itt, aÁir.oi-Ö"rr n"rriU"igfeltalálta a hálőzatos piÍ"rriiué, rendszerét,
.uT9ly_n"t azt kellett megkclnnyíte"ié, rrogy -ilá;;:kib ől l ehessen váll alko íd. er' úrű' kezdeti szaka-sza neryven éyig tartott; ezt az alakulási iaOszakotneveáem első hullámnak. A második hulbmá anyolcvanas években kenilt ,or, uÁito r a számitás-
technika lehetővé tette, hogy ; i;;ár;""kban is be-indíthassuk saiát Mr-M-taősáfi"tai. ez indítottael az űj.válldÉozások ar"aitáíiő" á második hul-l4T Teg mindig azoknak kÚ;""il ersOsóiUan,
akiknek a legkev?sbé volt ,a ,rtit.Zg,it, *-igrŐ)!
szív, eladásorientált vállalkozóknrk. --

csak_a most feltűnő harmadik rr"rra-
reális



,,Ha a harmadik hullám beváltja
ja Michael Gerber, aThe E-Mith (Avállalkozásmí-
tosza, című könyv szerzője -, akkor ki fog fejlődni a
hálózatos piacszervezés egészen új típusa. Itt a ter-
mékforgalmazó leginkább emberi kapcsolati pont-
ként funkcionál, amelyen át megvalósul a vállalko-
zás információáramlása. Annak, aki nem rendelke-
zik erős kommunikációs készséggel, erős eladási
készséggel, erős vezetési készséggel, mind kevésbé
lesz szüksége ezekre a tulajdonságokra. Azelképze-
lés lényege: >í[b megteszed, amihez legiobban ér-
tesz, és mi, a társaság, elvégezzik, arni hátravan.<<"

A harmadik hullám hatalmas erővel ru,hánzafel a
hétköznapi embereket: az önfenntartás, az önigaz-
gatás és az önellátás képességével. A tudományos-
fantasztikus írók évtizedeken át riadtan jósolgatták
azt akort, amikor az ember a gép rabszolgája lesz.
A harmadik hullám hálózatszewezői azonban sze-
mélyl szabadságuk erősítésére használják a techno-
Iőgiát.

Az átlagolvasőt ez a könyv felvilágosítja arről,
ho$lmi ahálózatospi és hogyan kell el-
kezdeni. A
madik hullám forradalmát, és e

veteránnak bemutatja a har-
almát, és elmagyarÁzza, ho-

gyan alkalmazzttk az íj rendszereket csoportunk
b ővítésére, profitunk növelésére, ho gyan alrnánzuk
ki a jelenlegi tevékenységi körünk határain kihasz-
nálatlanul lappangó korlátlan lehetóségeket.

Számos más fontos dolog között e könyvből meg-
tudhatjuk:

o Horyan mérjük fel képességeinket, amelyek ah-
hoz szükségesek, hogy sikerünk legyen a harma-
dik hullámban?
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. Hogya.q válasszunk egy harmadik hullámos tár-
saságot?

r Hogyan válasszunk kompenzációs tervet?
o Mi a kezdők hétvégzetes buktatója?
o Melyek az ,,enyhe" kutatási és forgalmazási

technikák?
r Mi az az územbiztos ,,szponzoráIási rendszer",

amely bárkiből csinálhat vezetőt?
o Horyan találhatjuk meg a legerósebb motiváló

tényezőt?
o Mi az a harmadik hullámos magatartás, az azűj

pszichológia, amellyel gy őzhetink az informá-
ció korában?

Egyetlen dolog van, amelyben nem segíthet ez a
könyv: nem adhat tanácsot, hogy melyik társaság-
hoz csatlakozzurtk. Nekem természetesen vannak
kedvenceim, de itt csak szemléltetés céljából írok
róluk.HálózatospiacszervezésitársaságotváIaszta-
ni komoly döntés, amelynél a magunk jőzan eszére
kell támaszkodni.

De mindenekelőtt e könyvemnek az a célja, hory
tisztelettel és megbecsüléssel adőnék a háIőzaíos
piacszervezésben dolgozó férfiaknak és nőknek, an-
nak a sok millió amerikainak, akik még mindig mer-
nek álmodni. Ezekbeí a zavaíos gazdasági időkben
sokan kétségbe vonják, hogy kibír-e az Amerikai
Alom még egy generációt. AháIőzatos termékfor-
galmazóknak nincsenek ilyen félelmeik. Ha gyere-
keink és unokáink felnövekedve még megtalálhat-
jákazAmerikai Áom érintetlen nyoirait, -akkor ezt
nagyrészt olyan embereknek köszönhetik, mint ön
is, kedves olvasó, akik élesztették a lángot, miköz-
ben oly sokan mások elveiztették a remányt.
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Köszönetnyilvánítás

Egyszerű köszönet nem fejezheti ki hálámat felesé-
gemnek, Marie-nak, amiért szeretett, támogatott és
bátorított, miközben elókészítettem ezt a könyvet.
Nélküle nem írhattam volna meg.

Könyvemh,tzárőlagazénvéIeményeimet,nézete-
imet és tévedéseimet tartalmazza. Mindazonáltal
amit megtanultam ebből a szakmából, azt azol<nak a
készséges és hozzáértő embereknek köszönhetem,
akik bőségesen áldoztak idejükből, energiájukból és
egyéb forrásaikból, hogy bevezessenek a hálózatos
piacszewezés rejtelmeibe. Köszönetet mondok
mindenekelőtt dr. Srikumar Raónak, Clifton Jolley-
nek, Valerie Free-nek, Jerry Rubinnek, Michael
Senn-nek és Beverly Nadlernek. Továbbá hálám fe-
jezem ki irodalmi üglmökömnek, Ken Sheltonnak
és tehetséges munkatársainak, elsősorban Meg
McMaynek és Tient Price-nak, továbbá ügyvédem-
nek, Steve Kurtznak és a Prima Publishingnek, ezen
belül Ben Dominitznek, Jennifer Basye-nek, Andi
Reese Bradynek, Diane Durrettnek, valamint
nyomdai előkészítómnek, Janis Parisnak kemény
munkájukért.

Nagyon köszönöm a N!§ki! ]ql9rnat széles
.- körű támogatás{lt és anyagi ;
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1 l 'McDermottnak, Ray Beckhamnek, Jan Hemmin1
/ nek, Alan Jensennek, Mark Walkernak, Robe
( Wakefieldnek, Mark Yarnellnek, Tom ésTerryIJí
\ ""!, 

Kathy Denisonnak és Mark \9zo*7+u?

hogy más társaságokról lrjak. Külön szeret
köszönetet mondani Blake Roneynak, Cla

ő
ll,

Duncan
Maxwell Anderson, a Success folyóirat munkatársa,
hűséges barátom, aki tanácsaival, támogatásával,
ragyo gó szerkesztői képess é geivel j elentő sen hozzá-
járult a könyv sikeréhez. Köszönöm Scott DeGarmo
felbecsülhetetlen értékú támogatását és azt, hogy
olyan bátrart kiállt a háiőzatos piacszervezés mel-
lett.

Kitűnő hírmagyaránatakért, és mert olyan nagy-
lelkűen rendelkezésemre bocsátották idejiiket a
könyvhöz sztikséges kutatásaimhoz, köszönetet
mondok Leonard Clementsnek, a MarketWave kj-
adójának, John Milton Foggnak, az Upline szerkesz-
tőjének és Corey Augensteinnek, az MLM Insider
kiadójának.

Végül szeretnék köszönetet mondani mindazok-
nak, akiknek a neve most nem jut eszembe vagy
nem ismertem őket, mindazoknak, akik ígyvagy űgy
megtartottak a harmadik hullám forradalmának
forró nyomán.

\-
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lsmertető

Réges-régen, még a hós lovagok korában. .. akltá-
lyoknak, királynőknek és egyéb uralkodóknak voltak
bajnokaik. Ezek alovagok megvédték uraik becsüle-
tét, sárkányokat győztek le értiik, életüket és testi
épségüketkockántatvalovagitornákonvettekrészta
kedvtikért, háborúkat folytattak ellenségeik ellen,
és, ha létezettvolna akkoriban, nagy csataméneiken
bevágtattak volna még a 7-Elevenbe is, hory elhoz-
zanakonnan egy hatrekeszes diétás pepsit.

Ezt a könyvet ilyen bajnok írta: egy modern lovag,
híres gazdasági újságíró alakjában, tehetsóges szer-
ző, a Success magazin egykori rovatvezetője, aki ka-
landra indult, hogy megtaláIja a szabadvállalkozás
Szent Grálját.

Meg is találta a hátőzatos piacszervezésben.
Könyve a háIőzatos p iacszerve zésr ől szől.

Számos könyvet írtam a saját nevemen és máso-
kén a hálőzatos termékforgalmazástőI - többet,
mint amennyire emlékszem. Ugyancsak számát se
tudom atémárőI írott cikkeimnek, így minden ala-
pom megvan, hogy kijelentsem:

Megjósolom, hogt a könyvek közül, amelyek eddig
születtek a hálózatos termélcforyalmazósról, Richard
poe-é lesz a bestseller

Bevallom, szeretném, lta én írtam volna meg. Sze-
rettem volna én kifejteni ilyen világosan és átiJtő



erővel ezt a rendkívüli mértékben félreértett kon-
cepciót, amely világszerte forradalmasítja a piacku-
tatást és a termékforgalmazást. Richard Poe nagy-
szerűen teljesítette ezt a feladatot.

Van egr elvárásom minden könywel szemben,
amelyet olvasok: új információt, magyatázaíot, sőt,
ihletet kell adnia nekem, különben leteszem, és be
se fejezem.Ez! a művet az első laptól az utolsóig vé-
gigolvastam. Es újra el fogom olvasni, méghozzá
nem is egyszer. Sokáig fogo! gondolkozni a benne
ismertetett elképzelésekről. Irni is fogok róluk.

Aszerzőnek megvan az az előnye, hogy tárgila-
gos újságíró, aki a New York-i gyakorlatias sajtóban
szerezte tudását. Mint mondtam, szkeptikus ember,
aki nem nagyon ad a homályos célozgatásokra vagy
a mendemondákra; ragaszkodik a tényekhez, tLgy
találja me g az igazságot, mint ery hő ér zékelő raké -
ta, de ugyanakkor nyitott marad az ellentétes esz-
méknek is.

Poe-nak volt bátorsága szalmtai hírnevét kockáz-
tatva írni a háIőzatos piackutatásról a kilencvenes
években, amikor minden ellene szólt ennek aváIIaI-
kozásnak. Ennek eredményeként ,,A hálózatos pi-
acszew ezés : a fo gyasztó me gközelítésének Ie ghatá-
sosabb módja a kilencvenes években" című cikke
le tt a l e gtöbb ször új ranyomo tt és idézett any ag a há-
lózatos piacszerve zés hatvanéves történetében.

Poe utat tört (kiharcolta, kiverekedte, dacolt min-
den akadállyal, úgy ktizdött, mint az oroszlán...) az
első pozitív megnyilatkozásnak a bálőzatos piac-
szewezésrőI az országos amerikai sajtóban, a
Success folyóirat 1992. márciusi számában, amely-
nek főcíme így szőI: ,,A többszintű piacszewezés
harmincnégy mestere kijelenti: >milliomosokat te-
remtünk<<." A Success még mindig nem tért magá-
hoz annak M ew számnak a sikerétől.
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Poe fel sem fogja, milyen nagy hatást gyakorolt a
hálózatos termékforg almazásra. Könyve mérhetet-
lenül megnövelte ezt ahatást.

A hálőzatos piacszervezés robbanó, hatalmas
erőt jelent a globális piacszervezés korában. Bár az
Egyesült Allamokban kezdődött, a hálőzatos piac-
szewezés mostanára nagyobb méreteket ért el Ja-
pánban, mint Amerikában (éü húsz-, illetve tjzenöt
milliárd dollár).,,Ipari", pontosabban szakmai sike-
rén túl, ahálózatos piacszervezés gyökeresen átala-
kítja életünket, mint erről e könyvből ismeggyőződ-
hetünk. Kevés izleti koncepció fogia világszette
annyira áthatni társadalmunkat és kultúránkat,
mint a hálózatospiacszervezés, amely a technika hi-
peraktív és úttöró alkalmazás ával kezdődött, majd
az egyéni erőfeszítés és a személyi szabadságiránti
emberibb, mondhatni intellektuálisabb megbecsü-
léssel folytatódott.

Poe múvéből megtudhatjuk mindezt és még sok
minden mást.

Legyen ön akár kívülálló, akát aháIőzat újonca,
akár növekvő termékforgalmazási szervezettel ren-
delkező, elismert vezető, a harmadik hullám meg-
tartja ígéretét, és segít jó értelemben megváltoztatni
életét.Isten hozta a harmadik hullámban.

JOHN MILrON FOGG
az Upline szerkesztője,

Charlottesville, Virginia
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I. fejezet

Harmadik hullámos íorradalom

,,Mi bajom van? - töprengett Terry Hill. - Miért ér-
zem olyan üresnek magam?"

Kívülről nézve megvolt mindene. Mercedesen
járrt, a Karibi-szigeteken nyaralt. Harmincegy éves
korára a Xerox Corporation tíz legiobban fize-
tett termékforgalmazási képviselóje közé tartozott,
évi több mint szánharmincezer dollárt keresett. Az
övé volt a legtekintélyesebb számla - lézernyomta-
tókat forgalmazott a Fortune 500 vállalatoknak.
Minden szerződése milliókat ért. De valahol út köz-
ben Hill Ameikai Álma szewezett lidércnyomássá
váItozott.

- A munkám volt a háaastássam - mondja. -
Négyórákat aludtam, reggel hétkor mentem dolgoz-
ni, este hétkor jöttem el. Még szombaton és vaiár-
nap is dolgoztam.

A stressz belülről emésztette föl szervezetét.
Mintha minden nap közlekedési dugókkal ktizdött
volna; végtelen, osfoba glúléseket ült végig, iroda-
közti emlékeztetők kafkai hegyeivel túsztoaott.
Régebbenaz.za|vigasztaltamagát,hogyaztmondo-
gatta:

- Ez csak átmenetileg van rgy. Csak dolgozzke-
ményen, tartsd szem előtt a célt, és hamaro§an vége
lesz a versenyfutásnak. Sikered lesz!

De hamarosan kezdte belátni a szomorú igazsá-



t
got, hogy ez a siker az egyetlen siker, amelyet az
amerikai vállalati szféra fel tud ajánlani.

- Nem tudtam hová menni - emlékezik Hill. - A
termékforg a|mazásb an nem lehe t ennél magasabb -
ra jutni. A lehető legmagasabb besorolásom volt. Az
volt az egyetlen választásom, hogy átátlok az irányí-
tásra, ami viszont számomra azt jelentette volna,
hogy sokkal alacsonyabb lesz a fizetésem, mintha
elölról kellene kezdenem mindent.

aÁz
Hillt, bár akkor ő eztmégnem tudta, elkapta aláa-
a vállalkozói lúz. Amig másnak dolgozik, sohasem
lehet boldog. Az egyetlen gyógyulás ebből a beteg-
ségből, ha a saját lábára ál1, és maga iránt'tja avál-
lalkozását.

- Kezdtem belátni, hogy a legtöbb időmet olyas-
mivel töltöttem, amit utáltam - emlékezik Hill. -
Szerettem eladni, de az időmnek csaktízszáaalékát
töltöttem eladással. A többi időben a bürokratákkal
tárgyaltam. utasításokat próbáltam végrehajttatni,
hivatalokban harcoltam ki valaminek a beszerelte-
tését, számlákat korrigáltam a számítőgépben, na-
pokig tanulmányoztam megb ízásokat, hogy lássam,
rendben vannak-e. Nem én rendelkeztem az időm-
me1.

keresett, Hill toyrábbra is paí§;
ffi-á saLklpb!áeu. A ve-;tés mildene6é; froTí6fráa túilffi;ígamazoffiitt

egy évet is eltöltött azza|, hory jól tartott üglrfeleket,
idomította őket, mint a sólymokat, hogy a kezébő
egyenek, és akkor hirtelen átdobtak egy új terűetre,
új arcok közé. Valaki másnak jutottak azltánrende-
lések azoktől azngytelektől, akiket ő szerzett.



- Nem kaphattam meg a ftzetést a tavaly végzett
munkámért - mondta Hill. - Hapérut akartam ke-
resni egy adott hónapban, még többet kellett elad-
nom.

A forradalom

Hill csapdába esett. Hacsak nem következik be vál-
tozás, nyagdíjazása napjáig futkosnia kell a mókus-
kerékben. Nem volt egyedül. Milliók voltak ugyan-
ilyen helyzetben. A nyolcvanas években a novékvő
költségek és a zuhanő életsztnvonal miatt milliók
kényszerültek heti hatvan-nyolcvan órás eredmény-
telen munkára, csak hogy kijöjjenek a fizetésükből.
A szerencsés kevesek, akik, mint Hill, feljutottak a
csúcsra, gyakran íeláldozták az egészségtl,ket, a csa-
ládjukat és a lelki békéjüket. A gyerekek napközik-
ben unatkoztak. Aférjek és feleségek éjszaliánként
jártak haza, kimerülten és keserűen, hory szótlanul
csipegessék el mikrohullámú sütőben készült vacso-
rájukat, mint idegenek az ingyenkonyhán.

Hill nagyon szerencsés volt, hogy nála pontosan
ebben a történelmi pillanatban következettbe aváI-
ság. Ez 1986-ban történt. Forradalom készülődött
az országban. Terry Hillhez hasonlóan sok más fia-
tal szakembernek is elege volt mindenbd. És mint
az amerikai telepesek t776-ban,sokan eléggé dühö-
sek lettek ahhoz, hogy tegyenek is valamit.

Amerika átalaku!ása

Hill és nemzedéke nem az elsők voltak, akik arról
álmodoztak, hogy kilépnek a munkahell,iikről. A pi-
onírok idejében az elégedetlen tiszMselők és a
tönkrement boltosok egyszerűen felpakoltak a sze-
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kérre, és elindultak nyugatra. De az utóbbi szán év-
ben ez az űt Lezárult. Most a nyolwanas években
hirtelen feltűnt egy alternatíva, egy új határ a nyug-
hatatlanoknak és a vakmeróknek.

Az élvonalbeli társaságok kis csoportja, új tech-
nológiák és újító piackutatási elképzelések birtoká-
ban célul tűzte ki az észak-amerikai munkastílus és
életmód megváItoztatását. A vállalatoknak olyan
titkos receptet ajánlottak, amelynek segítségével
azok fénysebességgel növekedhetnek és globális
uralomra tehetnek szett. A Terry Hillhez hasonló
embereknek esélyt kínáltak, hogy minimális költ-
séggel beindíthassák saját vállalkozásukat, otthoni
kényelemben, családi körben dolgozhassanak, és a
szerencsés kevesek sose álmodott gazdagságra te-
gyenek szert. Forradalmi elképzelések voltak, és
máris a felismerhetetlenségig megválto ztattákTerry
Hill életét.

Még mielőtt a kilencvenes évek véget érnének, ez
a mozgalom, amelyet ők indítottak el, gyökeresen át
fogja alakítani Amerikát.

Ennek a mozgalomnak a neve a harmadik hullám
forradalma.

l/l! A ,,HARMADIK HULÚM"?

A harmadik hullám a harmadik és legátütőbb erejú
szakasza annak a gazdasági átalakulásnak, amely
hatvan éve kezdődött.

].941-ben egy Carl Rehnborg neví veryésznek
zseniális ötlete támadt. Dr. Rehnborg a húszas
években egy kínai internálótábor foglya volt, ahol
a koplalás megtanította a táplálkozás értékére.
Később feltalált egy lucernából, vfuitormábőI,
petrezselyemből, különböző vitaminokból és ásvá-
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nyokból álló élelmiszerpótlékot, és megalapította
a forgalmazására a Nutrilite Products Inc. társasá-
got.

A Nutrilite még ma is létezik mint az Amway
Corporation fiókvállalata, ésmég mindig kiváló ter-
méket gyárt. De ha a történelem emlókezni fog
Rehnborgra, akkor az nem a táplálkozástudományi
újítások következménye lesz. Rehnborg legtartó-
sabb teljesítménye bizonyosan az a hatás, amelyet
az élet minőségére gyakorolt.

Bérrabszolgaság

Rehnborg fellépéséig a legtöbb ember foglyul esett
a bérrabszolgaság csapdájában. Elcserélték munká-
jukat a lineáis jövedelemért, azért a flx fuetésért
vagy órabérért, amely közvetlen kapcsolatban áIlt a
munkában töltött idővel.

Természetesen lineáris jövedelemből is lehet
pénzt szerezni. Egyes szaktanácsadók több száz, sőt,
több ezer dollárt is kérnek &ánként. De hogy meg-
lapják apétut, azt az őrátvégig is kell dolgozniuk.
Es ha megbetegszenek,jobban teszik, ha minél ha-
marabb felgyóglrulnak. Senki sem fizet egy szakta-
nácsadónak azért, hogy áryban feküdjön.

- Az az ember, aki dollárokért árulja az idejét,
sohasem lehet szabad - mondja Jerry Rubin, az
arlingtoni (Texas) Life Extension International
egyik vezető termékforgalmazőja. - Szán dollárt is
kereshet óránként, de jelen kell lennie, és le kell töl-
tenie minden őrát.

Aki lineáris jövedelemért dolgozik, annak a má-
sok utasításait kell teljesítenie. Ha a főnök azt akar-
ja, hogy reggel kilenckor üljünk az asztalunknál, ak-
kor jobb, ha engedelmeskedünk.Ha az ügJrfél korai
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megbeszélést akar, és ezért nektink az éjszzt<ai já-
rattal kell Los Angelesbe utazni, akkor le ne késsük
azt agépet|

Mint a rabszolgatartó korban, a gazda dönti el,
hollegyünk a munkanap minden egyes őrájában.

A történelem leggazdagabb tizletembe rei ezért is
akartak mindig szabadulni a lineáris jövedelem rab-
szolgaságábőI.F;zt azzal érk el, hogy mások idejét
és energiáj áthaszná|ják ki, hogy nekik legyen lehe-
tőségük nagyszabású stratégiák kidolgozására, íj
üzleiek beindítására,vagy egyszerűen az é|et élvezé-
sére.

Ahogy Paul Getty mondta:
- Jobb száz ember etőfeszítéseinek egy-egy szá,

zaléka, mint az én erőfeszítéseim száa szátzaLéka.

A járulékos jövedelem

De hoglran tegyünk szett szán ember erőfeszítései-
nek hasznára?

Getü a jórulékos jövedelernről beszélt. Ezt a jöve-
delmet éwőI évre beszedjük, akkor is, ha már rég
nem dolgozunk. A híres slágerszerzők, bestseller-
írók és gazdagberuházók mindig éIvezték a járalé-
kos jövedelem fényűzését. Am a hétköznapi embe-
rek kimaradtak belőle.

Egészen Carl Rehnborg fellépéséig.
Réhnborg rendszere lehetővé tette a hétköznapi

emberekszámáraolyanfotgalmazásihálőzatkiépí-
tését, amely elméletileg akkor is jövedelmet termel,
amikor a vállalkozó visszavonult az izlettől, és
amely amerikaiak millióinak nyitotta meg az ajtőt
az any agi fii ggetl ens é ghez.

Es ezzel elkezdődött a hálózatos pic,cszeryezési

forradalom első hulláma.



Ml A HÁLóaros plAcszERvezÉsp

Ahálőzatospiacszervezésmeghatározásátegyetlen
üzleti szőtárban sem fogjuk megtalálni. Még aháIő-
zati forgalmazók sem értenek egyet a jelentésében.
Szabványok hiányában a követk ező meghatározást
javasolom:,,Bármelyik piacszervezési módszer,
amely lehetővé teszi, hogy fiiggetlen termékforgal-
mazők más termékforgalmazókat szpon zor áljanak,
és jutalékra tarthassanak igényt az általukszponzo-
rálrt termékfo t galmazők el adás ai tttán."

Igy működött Rehnborg vállalata. A Nutrilite
Products Inc. nem alkalmazott eladókat. Helyettük
Rehnborg bevont egy nagy csapat fiiggetlen termék-
forgalrnazőt. Ilyen módon országos termékforgal-
mazői potenciált tudott mozgósítani anélkül, hogy
egy cent bért vagy rezsiköltséget kellett volna flzet-
nie. Még a jutalékot is csak akkor kellett kifizetnie,
miután termékforg almazói eladást eszközöltek.

Ugyanilyen fontos, hogy azúj rendszer felmentet-
te Rehnborgot annak gondja alól, hogy sok ezer ter-
mékforgalm azőt kelljen felkutatnia é s alkalm aznia.
Ezt a termékforgalmazőkmaguk tették meg helyet-
te. Minél több embert vontak be, annál több pénzt
kerestek. Rehnborg elindított egy megállíthatatlan
láncreakciót. Növekedő termékfo rgalmazői hálőza-
ta segítségóvel glrorsan meggazdagodott.

Rehnborg társaságában a terméldorgalmazók csu-
pán azok után az emberek után kaphattak jutalékot,
akiket személyesen szpoílzo r áltak. Bz,,egyszintű"
vállalat volt. De a mai hálőzati piacszervezés gyak-
ran azt is lehetóvé teszi, hogy a termékforgalmazők
az tj emberek több szintje vagy neínzedéke után is
részesülhessenek jutalékban. Más szavakkal, jutalók
illeti meg őket azok után,az emberek után is, akiket
saját embereik hoztak ahálőzatba és így tovább.
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I

Bzért nevezik ryakran a hálőzatos piacszervezést
,,többszintes piacizerve zésnek" .2

Mértani haladvány

,,Mit szeretne inkább: százezer dollárt, vagy egy
centet, amely egy hónapon át minden nap megdup-
|áződk?"

A háLőzati for galmazők évtize dek őta éInek ezzel
a fogással. A helyes válasz az, ha a centet szeret-
nénk, mert harmincery nap után a mértani halad-
vány értelmében ez a cent több mint huszonegymil-
lió dollárra növekedik.

Ahálőzatos piacszervezésben a csoport - azok a
személyek, akiket mi szponzorálunk, plusz akiket ők
szporr;orálnak stb. - elméletileg hasonló mértani
haladvány szerint nő. Például,ha az első hónapban
szpotuotálunk öt embert, mindegyik szponzoráI a
második hónapban öt embert és így tovább. Hat hó-
nap alatt elméletileg tizenkilenc ezer-ötszáaharminc
ember lesz a csoportunkban, vagy más néven sej-
tünkben.

A tipikus hálózatos piacszervezési társaságban ju-
talékot fogunk kapni minden termék után, amelyet
ezatiaenkjlencezer-ötszázharmíncforgalmazőfor-
galmazott.Ígyhacsakszázdollártf orgalmaznakha-
vonta, és mi minderyikiiktől kapunktízszánalék ju-
talékot, ez azt jelenti, hogy havonta megkeresünk
százkilencvenötezer-h átomszáa dollárt !

Ez a megfejtése az MLM titkának. Később kifej-

2,A. szakma néhany nyelwédője szeretné eltörölni az MLM és a
,,többszintes piacszervezés" kifejezést. Megryőződésük, hory a,,háló,
zatos piacszervezés" precizebb. Valójában mindhárom kifejezés uryan-
azt jelenti. Ebben a könyvben a változatosság kedvéért felváltva haszná-
lom óket, úry, ahory a szakmában szokás.
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tendő okok miatt kevesen érik el ezt a jövedelmi
szintet. Ezzel e5ütt minden hálőzatos termékfor-
galmazó arról álmodik, hogy néhány év után milli-
omosként vonulhat üs§za, de még aníán is kapja a
hatalmas havi jutalékot.

A szegénységből a gazdagságba

Ralph Oats esetében megvalósult a mértani halad-
vány. A hálőzatos piacszervezés segítségével elérte
az Amerikai Almot. Huszonhárom éven át teher-
autót vezetett évi harmincötezet dollárért, ami azt
jelentette, hogy hosszú őrákat- néha napokat - kel-
lett úton, az otthonától távol töltenie. Unalmas, há-
látlan, értelmetlen munka volt. Oats elégedetlenke-
dett, de csak a teherautó vezetéséhez értett. Csap-
dába esett.

- Valahányszor venni akartam valamit - emléke-
zik felesége, Cathy Oats -, Ralph mindig elmondta,
hány mérföldet kellett vezetnie, hogy megkeresse
azt apénzt.

Ekkor Cathy felfedezte a hálózatos piacszerve-
zést. Ekezdett részmunkaidőbe n ílzszít őket árul-
ni. Ralph először zúgolódott, mert ígyvélte,felesé-
ge csak azidejét pocsékolja. De amikor Cathy négy
hónapi részmunkaidős forgalmazás úán tizennégy-
ezet dollárt keresett, Ralph abbahaglrta a tiltako-
zást.

Megvált a teherautó-vezetéstíl, és társult a fele-
ségével. Százezer dollárt kerestek az első évben.
Hat év után hatmilliós vagyonra tettek szert. Bár ek-
kor üsszavonultak és elköltöztek Floridába, gaz-
dagságuk továbbra is nőtt. Visszavonulásuk első két
évében e5rmillió dollár járulékos jövedeiemre tet-
tek szert.
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Nem könnyű

Természetesen a legtöbb hálózatos termékforgal-
maző nem keres ilyen sokat. Termékforgalmazóink-
nak általában kilencv en uánaLéka lemorzsolódik,
mielőtt egy centet is kereshetne. A mértani halad-
uány a harmadik-negyedik szinten hajlamos leállni.
Es a termékforgalmazónak általában sok pénrtkell
befektetnie, hogy versenyben maradhasson.

Röüden, a háIózatos piacszervezés nem lottó, ha-
nemigaziizlet,azigazitizletmindenproblémájával
és kockázatával.

A sikerhez rengeteg munka, bizonyos pénz ésha-
talmas kitartás szükséges. Nem köszönt be egyik pil-
lanatról a másikra. De ha állhatatosak vaglrunk,
megtaláljuk, amit keresünk.

Piramisjáték? LevéIlánc?

Terry Hill, a szerencsétlen Xerox-termékforgalma-
ző tetmészetesen hallott a hálőzatos piacszervezés-
ó|. Yagy inkább olvasott róla újságokban és képes
lapokb an. Többnyire szenzáciőhajhász lelepl ezése -
ket. Az újságírók ritkán írtak az MLM-ről anélkül,
hogy ne használtákvolna a ,,piramisjáték" és a ,,1e-
v éLIánc" szavakat. A tömegtáj ékoztatás bűnözőnek
tekinti a háIőzatos piacszervezési társaságokat,
amelyek kihasználják a hiszékeny kisebbségek, buta
háziasszonyok és elégedetlen autószerelók kapzsi-
ságát.Ugy ábránoltákaz MLM szer:tezőit mint ha-
daró ócskásokat, akik rosszul szabott öltönyben és
múbőr cipőben járnak. Hill, mint a legtöbb tisztelet-
r e méltő, profi termékforgalmaz ő, készp énznek vet-
te ezeket az újságcikkeket, és úgy kerülte aháIőza-
tos piacszewezést, mint a tuzet.
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De Hill saját vállalkozást akart. Es ahogy felmér-
te a rendelkezésére áIlő lehetőségeket, látta, hogy
azokkorlátozottak.Mármegprőbálkozottabatosí-
tással. Ezzeljól lehetett keresni, de Hill mindig úgy
érezíe, hogy olyasmit akar ráerőszakolni az embe-
rekte, amit azok nemigazán akarnak. Aztánottvolt
a franchise. Olyan szakmát választhatna, amilyet
akar, és saját maga főnöke lehetne. De ehhez elő-
ször meg kellene vásárolnia a franchise-t, ami öt-
v enezer -hár omszánezer dollád áb a, v agy mé g ann ál
is többe kerülne, és ez súlyos adósságot jelent.

Azutánmeg|átta egy újságban, hogy hálózatos pi-
acszewezőt keresnek. Fejében nyomban üllogni
kezdett a piros lámpa: ,,Piramisjáték", ,,IevéIlánc",
,,ne légt balek" ! Majdnem továbblapo zott, de aztán
megállt. Mit veszíthet,ha megkeresi őket? Végül is
ő okos nő, a Fortune 500 profija. Tadvigyazni ma-
gáta. Ha szélhámoss ágr őI v an sző, egy pillanat alatt
átlát rajta.

- Elhatároztam, hogy nyitott leszek és elmegyek
hozzájuk- mondja.

Ez anyitottság alig öt év alatt milliomossátette.3

Teljes anyagi függetlenség

Ma Hillnek több mint ötezer fős termékforgalmazői
birodalma van Eszak-Amerikában és a Távol-Kele-
ten. Olyan sokat vagy olyan keveset dolgozhat min-
den nap, ahogy neki tetszik. Ha úgy dönt, hogy el-

3 Terry Hill jövedelembevallása igaz, mint ahogy a szetző Iegiobb Ju-
domása szerint igazat mondott a többi önálló terméKorgalmazó is. Am
ezek a terméKorgalmazők ery pillanatra sem állították a szerzőnek,
hogy az ő jövedelmii{< a tipikus a szakmában vagy a társaságoknál, íry ő
sem állítja ezt. A szerző tudatosan választotta a kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó személyeket.



megy egyhónapra Tahitira, hálőzataakkor is műkö-
dik tovább.

- Olyan, mintha börtönből szabadultam volna -
vallja Hill. - Döbbenete s ez aszabadság. Eletemben
először tudom, hogy ott élhetek, ahol akarok, és azt
csilálhatok, ami tetszik.

Uj szabadsága lehetővé tette, hory olyasmit is
megengedjen magának, amit korábbi munkarendje
megakadályozott: szetelmes lett és férjhez ment.
Alegtöbb olyan házaspárral ellentétben, ahol mind-
kéí fél dolpozik- Hill és férie minrlen nanof eorn'iffkét fél dolgozik, Hill és férje minden napotKet lel dolgozrl! Hill es térle mtnden napot együtt
töltenek. 

.!.ag9__1 _si!,gír gryelyet Hill a Nu Skinnél
aratott,f éf é,ákiádqíge]§f éíiíIüyep_b:rekvolttózs-

- tetig5möké, otthágh a-!.!N t aielésEg-ével.

szabadidő

A hálózatos termékfo r galmazők számár a, akikn ek
19Byo-0 többsége sokkal kevesebbet keres Terry
Hillnél, azMLlil annyi szabadidőtkinál, amit sehol
másutt nem kaphatnának meg.

Vegyük Marjorie Musselmant. Alegnagyobb havi
jutalék, amelyet valaha kapott, kettőeze{-nyolcszáz
dollár volt. Legtöbb csekkjén alig párszáz dollár sze-
r9pe1. De Musselman háLőzatos piacszervezési jöve-
delme segített eltartani a családot, amikor a férlét
elbocsátották. A plusz pénzbőI, amit ő keres, fiie-
tik a számlákat; ugyanebből utazhatnak és enged-
hetnek meg maguknak apróbb fényfuéseket. És a
többi részidős munkával ellentétben, amelyekre vál-
lalkozhatott volna, a hálőzatos piacszervezésben
Musselman a saját főnöke lehet. Otthon dolgozhat,
maga oszthatja be az idejét, és a járulékos jövedel-
met akkor is kapja, ha kivesz néhány hét szabadsá-
got.



A legtöbb hálőzatos termékforgalmaző olyan,
mint Musselman. Nem túl gazdagók, valőszíníIeg
sohasem lesznek azok, ámde nekik, akárcsak Tbrr!
Hillnek, az MLM jelenti az anyagi fiiggetlenség
utolsó reményét.

A HARMAD|K HUIÚM FEJLÓDÉSE

- Ma a háIőzatos piacszervezés sokkal érettebb,
mint akkor volt, amikor tevékenyen részt vettem
lelne - mondja dr. Edgar Mitchell, az Apollo 14
holdmodulpilőíája, a hatodik ember, aki járt a Hol-
don.

Mitchell, noha már nem aktív termékforgalmaző,
szenvedélyes híve a hálőzatos piacszerv ezésnek. Az
egykori űrhajós 1987 őta két különböző MLM-tár-
saságban vett részt, és motivációs témában még
mindig szaktanácsadója a hálőzatos piacszervezési
vállalkozásoknak. Mitchell a mai napig kapja a járu-
lékos jovedelmet egyik csoportja után.

- Pionír és felfedező voltam egész életemben -,
mondja Mitchell -, a katonaságnál, az űrhajőzásban
és a hálőzatos piacszervezésben. A.kezdéti nehéz
szakaszban szálltambe, amikor az embernek magá-
nak kell kitalálnia és alkalmaznia a szabályokat.

AháIőzatos piacszervezés még csak most kezdi
meghaladni azt, amit Mitchell a ,,kezdeti nehéz
szakasznak" nevez. A szakma hatvan éve született,
és fejlődésének három, jól elkülöníthető szakasza
van. Az első 1970-ben értvéget, amikor a Szövetsé-
gi Kereskedelmi Bizottság úgy döntött, hogy az
Amway legális vállalkozás, nem piramisjáték.- Pz-
zel ért véget az első hullám, ahálőzato§ piacszer-
vezés hosszú ,,szürkepiaci" vagy ,,illegálisr' szaka-
sza.
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Ezutánjött a második hullám. A nyolwanas évek
új technol-ó giáj a robb anásszerúen me gv áItoztatta a

iá|6zatospiucÓ"e*ezést. Pillanatok alatt sok ezer új

társaság kÖletkezett. Milliónyi amerikai vállalkozott
MLM-termékforgalmazásra.

De a technológia éretlen volt. Mint azok avideo-
magnók, ame§eLnek a progJamozásához egy |in-
stein keilene,'a második hullámos hálózatos piac-

szewezés tíi nehéznek és bonyolultnak bizonyult a

legtöbb ember számára.
]A. korai videomagnókhoz hasonlóan a technoló-

gia sem volt piackész." - Kif"il"sátettem egy speciálisan hálózati piac-
szew ezéáű társaságoknák §zóló hangtrrostarendszert

- emlékezik Mitchéil. - De azokban a korai időkben
csak a vezetők ismerték el rendszerem értékét, Az
első alkalommal vállalkozó tömegek nem igazán is-

merték a hangpostát, és nem tudták, hogyan kell ha-

tékonyan használni.
A áásodik hullám hálózatos termékforgalmazői

kerültók a technolóeiát, inkább személyes tehetsé-
gukre támaszkodtali. A kiemelked éshez rendkívü-
Íinek kellett lenni. A termékforga\mazőktól elvár-
ták, hogy féIkézzel csináljanak |e\tárt, töltsenek ki
megrentelőt,végezzenek-naprakészpapít*y"ki!,
von]anak be új iérmékforgalmaző.kat, és egész éj-

,ruÉu fogadják szervezettik tagjainak dühös vagy

kétségbeéseit hívásait. A második hullám termék-
forga:lmazőitarraösztökélték,hogy,rendenényeket
tarÉanak szállodákban és tömegek előtt beszélje-
nek, holott a szociálpszichológusok. már rájöttek,
hog} a legtöbb ember jobban fél a nyilvános szerep-
léstől, mint a tíztőI

Röviden, a masoait hullám
nak tökéletes vállalkozóknak
legtöbb ember ílem M.

termékforgalmazői-
kellett lenniük. Es a



A harmadik hullám íelhasználóbarát

A harmadik hullám mindezt megváltoztatta. A ü-
deomagnó-gyártókhoz hasonlóan a hálőzatos piac-
szervezési társaságok is azon munkálkodtak a szin-
falak mögött, hogy leegyszerűsítsék a rendszereket.
F ár adozásuk meghozta gyümölcsét.

Ma könnyű programozni a legfejtettebb video-
magnókat. Az ember csak beszélhozzájuk Hango-
san közli annak a programnak az idejét és nap|át,
amelyet fól akar venni, és a gép felveszi.
_ Mi a tanulság? Ahogy fejlődik a technoló gia, így
lesz foryasztóbatát.

Ugyanez ahelyzet a harmadik hullámbeli szerve-
zettel. A legfejlettebb háIózatos piacszervezési tár-
saságok ma mindennél fontosabbnak taftjákaz egy-
szerűséget . Számítőgépeket, menedzsmentrendsié-
reket és távközlő csúcstechnikát használnak, hogy
minél jobban leegszerűsítsék az átlagos termékfor-
galmaző életét. Ok valósították meg Rehnborg ál-
mát.

A hálőzatos termékforgalmazók évtizedeken át
ígértek anyagi függetlens éget a tömegekne k. Ám ez
az ígéret csak Rehnborggal valósult meg.

BizzuKA REI{DsZERRE A MUNúT!

A harmadik hullámos technológia feleslegessé teszi
a rendkínili embereket. A mai harmadik hullámos
szewezetben a termékforgalmazók a rendszerek, el-
járások, tömegtájékoztatás és az ilzlet legnehezebb
r észeit leegyszerűsítő, szabványosító, aitomatizáIt
technológia huszonegyedik századi ltálőzatára tá-
maszkodnak. Az új termékforgalmazőnak nem kell
repülnie, ha felfedezi az első lehetséges új tagot, ha-



nem leülteti a telefonhoz, és a leendő pályaző ahá,
romoldalú telefonbeszélgetés során megtudhatja
egy tapaszta|t szponzortól, hogy mit kell csinálnia;
vagy pedig a termékforgalmaző egyszerűen átnyujt
ja neki a harmincperces, magas szintű ismertető vi-
deokazettát.

Ugyancsak nem szükséges, hogy a termékforgal-
mazők maguk készítsék a le|tárt és végezzék a pa-
pírmunkát . Egyszerűen odaadj ák az igyíéInek a díj -

talanul hívható 800-as számot. A társaság teljesíti a
rendelést, javára írla a termékforgalmazónak az e|-

adást, és hónap végénkiállítja aszámítőgépen a ju-
talékcsekket.

Elmúlt az az idő, amikor minden termékforgal-
mazőtőIelvárták,hogyőlegyenavezetője,támoga-
tója, szónoka és motiválója egész csoportjának. A
harmadik hullám termékforgaLmazőja a nappalijá-
ban rendez televfuiős csevegést a társaság vezető
szpotuot ával múholdon át.

BelüIrőI bonyolult, kívülről egyszerű

Minden új támogató rendszer megkönnyíti egy ki-
csit a hálózatos piacszervezést, és minden újítás na-
gyobb csoport előtt nyitja meg a hálózatos piacszer-
vezést.

A, íj technológiák száma eg]rre nő. A mai ter-
mékforgalmaző naponta használja a telefon- és té-
vékonferen ciát, a számít6 gépesített, automatizáIt
teljesítőrendszereket. A fax és a hangposta lehetővé
teszi, hogy a termékforgalmazók közvetlenüL tájé,
koztassák csoportjuk minden tagát. Számítőgép
nyomtatja postánásnáI a több ezer néwe szóló cím-
kéket. Világmére tí háIózatot akarunk? A harmadik
hullámos társaságok magukra vállalják a vámokat,



illetékeket, áWáltásokat és a nemzetközi izlet egyéb
fáradalmait. Mi csak keressük apénzt.

Mindez a technológia időbe, penzae és fáradság-
ba kerül. De a társaság - és rrem az egyéni terméf-
forgalmazó - eztmagáravállalja. A haimadik hullá-
mos társaság glyan, mint egy hanggal aktiválható, új
üdeomagn ő. Ezek a üdeomag nők belalral tele van-
nak bonyolult mikroáramkörökkel, de kívülről csak
ryni"y e gy szerű gomb látszik. IJ gy anígy e gy harm a-
dik hullámos szervezet ,,belseje" is tele vanizámítő-
gépes rafinált rendszerekkel, ám a termékforgalma-
ző számára egyre egyszerűbb lesz.

Az emberilényező

Paradox módon a számitőgépesítés még jobban
hangsítlyorzaésmegnöveliazembefi tényézőszere-
pét, }iemeli minden egyes termékforgaimaző íon-
tosságát.

Ahogy a számítőgépek mind többet átvesznek a
munkából, amit az emberek szoktak csinálni, felsza-
ba{itjak az egyéneket, hory arra összpontosítsanak,
amihez legj obb an é rtenek : álmo dozzának, terv ezze -
nek, stratégiakat dolgozzanak ki, problémákat old-
janak meg és másokkal bocsátkozzanak interak-
cióba.

A harmadik hullámos termékforgalmazók soha-
sem látott módjait fedezik fel a produktivitásnak.

A rendszerekés az altomatHálás minden ágazat-
bal ugyaníry felszabadítják az emberi tényezőt.De
a legtöbb szakmában a felszabadítás elbócsátással
történik.

Egyetlen csúcstechnikai munkahely sem integrál-
ta.gyorsabban és sikeresebben az emberi tényezőt,
mint a harmadik hullám társaságai.



MIÉRT NEM vEsz TuDoMÁsr l uÉon
A HARl,|Aolr nuiúúos FoRRAollomnóle

Ne aggódjunk. Ez már nem tarthat sokáig. 
^.

Tirdúósair vagy sem, a média hajlamos volt figyel-
men kívül hagyni a hálózatos piacszervezés kedvező
híreit. A híreilársaságok, pI. azAmway vagy a Mary
Kay Cosmetics gyakrán felbukkannak fontos,gazda-
sági cikkekben,-de ritkán emlegetik,őket hálózatos
piácszerve zési vagy MlM-vállalatokként - Ezek a tí-
ialmas kifejezéseli főleg negatív cikkekben fordul-
nak elő, olyan cégek kapcsán, amelyek után vagy
nyomoznak, vagy eljárás folyik ellenük.

- 
De ahog] a hármadik hullám előrehalad, a médi-

ánakegyrénehezebb nem tudomást venni a nyilvá.n-

valóróI-A Success !99}mfuciusában törte meg a je-

geí az MLM-rő1 szóló különszámával. Azőta az oI-

iasók örömére a success rendszeresen tudósít a
szakmáró1.

Azt hiszem, a Success megnyitotta a zsilipeket, és

hamarosan pozitiv sajtóméltatások töme gére szá,
míthatunk.

Az amerikai vállalati szféra
legiobban őrzött titka

Ahálőzatitermékf orga\mazőkrégszemérevetika
sajtónak, hogy agyonhallgatja a szakmájukat.. De
nóm mindig Ú űLléagírók a hibásak. Még 1legjobb
szándékúak is rá vannak szorulva gazdasági kapcso-
lataikra, hogy informáciőkat kaphassanak. Es a há-

|őzatipiacsiérvezés növekvő sik9r9 9gyike a legiob-
ban őizötttitkoknak az amerikai vállalati szférában,
Mint gazdasági újságirí személyesen,igazolhatom,
hogy iendkívil néhéz tábírni nagyvállalatokat an-



l+ bevallására, hogy a hálózatos piacszervezéshez
folyamodnak - még akkor is, ha ciakugyan ezt csi-
nálják.

. 
Mi 1em vaglrunk hálózatos piacszervezési tár-

9aslsl - jelentette ki_"gy nagyváilálat tömegkapcso-
laGfelelőse, amikor rerrrvtam ennek a konirvnik az
üryében.

Mivel más forrásokból tudtam, hogy termékfor-
galmazőtkMl-M kompenzációs terv sárint működ-
nek, megk ér dertem, hogy érti ezt.

: Ugy értem, hogy nem taftozunka piramiselven
mliködő cégek közé - magyaránta -, afrol az embe-
rek eladás helyett mások beszervezésével keresik a
pénzt.

Micsoda válasz! Ez az ember összetévesztette a
hálízatos piacszervezést azzal az illegális ryakorlat-tal, amikor a termékforgalmazők aria kÖyszerítik
az újonnan beszewezett tagokat, hogy hatalmas
mennyiségeket tartsanak raktáron, so[kal többet,
mint amennyit el tudnak adni. Azok a társaságok,
aryelyek ilyen taktikákig alacsonyodnak, valdban
p9nzre tehetnek szert, akár keresn éUpetuÍ.kicsiben,
akár nem. Viszont az ő tevékenységúk törvényelle-
nes. Ha valóban ez lenne aháIőzatőspiacszeűezés,
akkor az_egészszakma börtönben ülnÖ. Nem csoda,
ha az én beszélgetőpartnerem nem akarta bevallanií

Az ehhez hasonló csűrés-csavarások jáwánysze-
rűek a vállalati szf&ában. Elhomályosrqiat *ig*-
:íg.9t, és tal,álgatásra kényszeítik- a riportereiet.
Hallottam társasági szóvivőket, amint hevesen ta-
gadták,hogyháIőzatospiacszewezéshezfolyamod-
nának, arra hivatkonta,hogy ők csak egy szinten fi-
1etle| jutalékot. Mintha nem tudnálii hogy Carl
Rehnborg Nutrilite-je - a történelem első jlismert
MlM-vállalkozása - ugyancsak egy szinten fizetett!

Bármennyire tagadják , ezek a vZ[alatok azért fo-
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lyamodnak a háIőzatos piacszerve zéshez, mert hatá-
sos. Mennyire fognak csodálkozni, ha majd a fontos
technikát teljesen legalizálják, hogy az időközben
milyen átfogő hatalomra tett szert a kulisszák mö-
gött!

A FRANGl{lsE LEGKÉJE

Ne ijedjünk meg a háIőzatos piacszervezés körülötti
ellentmondásoktól! Kezdetben minden új elgondo-
lást vitattak és elutasítottak. Kezdetben, majdnem
ugyanezekből az okokból a franchise-t is ugyanígy
rágalmazta a sajtó és a vállalatiszféra.

Ez az ötvenes években kezdődőtt, amikor a
McDonald's, a Midas Muffler és még néhány vak-
merő cóg felfedezte, hogy tizszer gyorsabban tud-
nak növekedni a hagyományos cégeknél. Ahelyett,
hogy dollármilliókat költöttek volna új üzletek épí-
tésére és múködtetésére, hagrták, lrogy új ,,fran-
chise"-osok tegyék meg helyettük. Es a franchise-
osoknak fizetniük kellett ezért a kiváltságért !

Jó ötletnek túnt, a média mégis így támadta,
mint az éhes ragadoző. Leleplező cikkek születtek
nyomorba jutott családokról, akik egész életük
megtakarításait veszítették el a franchise-on. Az áI-
lamügyészek sorra elmaraszta|ták az új üzleti mód-
szert. Néhány kongresszusi képvisel ő megprőbáIta
törvényesen betiltatni a franchise-t.

Milyen ryorsan változik a világ! Ma az amerikai
kiskereskedelem harmincöt százalékát a franchise-
tizletek képezik. Közülük sokan a legelső helyeket
foglalják el a New York-i tőzsdén. Akkor, amikor az
amerikai gazdaság számos szegmense stagnál, a
franchise-üzletek forgalma 1992-re meghaladta a
nyolcezermilliárdot, ami az előző évhez képest hat
szána|ék növeke dést j elent.
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Belső erő

A franchise csak azért éIte túl a média támadását,
mert múködik. Jobban működik, mint alternatívái.
A .há_lQzqtos piacszervezés ugyane zér t fo g érvénye -
sülni. Belső ereje miatt hatalmas előnyben van a Íra-
gyományos vállalatokkal szemben.

válasszuk el a fehéret a feketétől!

Mint a franchise- és egyéb iizletekben, a hálőzatos
piacszervezésben is épp elég kétes elem fordul elő.
Am _valnlk nagyon egyszerű módok, amelyekkel
megkülönböztethetjük a törvényes vállalkozást a
szélhámoss ágtól. Aki hálőzatos termékfo t galmaző
akar lenni, annak meg kell csinálnia aháziteladatat.
Az okos vállalkozó alapos kutatásokat végez, mi-
előtt elköt elezné magát. Maj d a 3 . fejezetbe-n olvas -
hl]unk_ a megbfuható módsierekről, amelyekkel el-
választhatjuk a fehéret a feketétől.

l{E ADJUK FEL!

,,Sok amerikaihoz hasonlóan én is mélységesen gya-
nakodtam az MLM-n e", íqa a hawanai évek egriÍ<o-
ri radikálisa, Jerry Rubin a Success-ben.a A hatvánas
években Amerika lángoló tekintetú forradalmárnak
lsmerte Rubint, aki sok szán egydollárossal szőrta
fel a New York-i tőzsdét, és eg;rtitt ült a vádlottak
padján a chicagói Hetekkel. A nyolcvanas években
a gaj|ó elkeresztelte ,,hippiből lett juppinak'', mi-
után Rubin mellényes öltönyt vettmágáia, rengeteg

a Rubin közléseit aSuccess-ur-abó' idézzí*.
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pénzt keresett, és elegáns New York-i bárokban
ádott partikat háIőzatépitő juppiknak.

Ám a nyolcvanas évek sok más öntelt naglrmenő-

iéhez hasonlóan Rubint is gorombán fölébresztette-atőzsde 
].987-es összeomlása, amikor rövid idő alatt

hétszánezer doll árt veszített. Ugyanakko r szór akoz-
tatóipari vállalkozása is hanyatlani kezdett.

- Aki megnősül, annak nincs ideje bárbajárni -
emlékezik Rubin. - Most mit tegyek? Miből fogom
eltartani a kétóves lányomat és az egyéves fiamat?

A megaIázó élmény

Rubin tönkrement. Minden nap egyedül ült az iro-
dájában, és az ilzleti hirdetéseket olvasta. Egy lap
fe[figyelt valamire: egy Omnitrition nevű, ilj, há|ő-
zatos társaság hirdetésére, amely vitaminos italokat
árult. Rubin először csak legyintett.

- 1983-ban - magyatázza - megégettem magam
egy MLM társasággal, amely az én belépésem után
hat hónappal csődbe ment. Azőta úgy kerültem az
MLM-et, mint a tilzet.

Csak nevetett, amikot baráta| Richard és Carol
Kall sorra léptek be ahá|őzatos piacszervezési tár-
saságokho z. Aba|szerencse felhőként követte őket.
Minden társaság, amelyhez csatlakoztak, azonnal
tönkrement. Rubin balekoknak tartotta a barátait,
de kénytelen volt elismerni kitartásukat.

- ráUet sose adták fel Évekkel később Richard-

kitartása

ry§okat töprengtem - emlékszik vissza.
-Elhatároná, hogy ad az MLM-nek ery utolsó
esélyt. Megválaszolta az Omnitrition hirdetését.



,,Az első évben - qa - én lettem az ágazateg5rik leg-
sikeresebb terméldorg almazőj a.''

Ma Rubin ismét a forradalmat hirdeti. Akapita-
lista fonadalmat!

- Mint a hatvanas években, az embereknek ma is
mindennél jobban kell a szabadság. Megiósolom,
|o.,gy u kilencvenes években meg is r€at Űrezni, á
hálőzatos piacszervezés segítségóvel ]vallja.

A meneküIő nemzedék

- Ha a hetvenes évek azF;n évtaede volt - véle-
kedik Rubin -, a nyolwanas a mohóságé, akkor a ki-
lencvenes éveket a menekülés évtaődének fogiák
hívni. Az emberek tömegével menekülnek majá a
vállalati szférátőI, és aztl<táItozzák:,,Nem bíroni to-
vább! Magam akarok rendelkezni az életemmel! Az
idómmel!"

Rubinnak lehet valam i igaza.Bár nemzedéke mil-
lióinak a munkanélküliség nemválasztás dolga lesz,
hanem kemény_ és kikertilhetetlen realitás. Ámrg á
kilencvenes évek gazdasága kiforrja magát, ahátőZa-
tos piacszervezés eg5rike lehet azon kevés utaknak,
amelyeken még el lehet jutni az egyénisikerhez.

Ép.lünx xl, MIELóTT ElBocsÁnnÁnlxI

- A nyolwanas években leépített munkások tö-
mege el fog törpülni a kilencvenes években elbocsá-
tott tisztviselőkéhez képest - véli Paul Zane Pilzer
vezetőközgazdász.

Az utóbbi tíz évben milliók veszítették el a mun-
kájukat fűziők, alrvizíciók, leépítések, bezánások
miatt. A jövőtől se várhatunk iokat. A recesszió
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rendkívüli hullámokat veí azüzleti szférában. Alap-
vető változások söpörnek végig a gazdaság minden
területén. Es ennek aváItozásnak az egyik mellék-
terméke a tömeges, hosszú távú munkanélküliség.

Ennek az az egyk oka, hogy a technológia miatt
sok munkakör elawlt, a gyárimunkát felváItotta az
automatjzált ryártóso r, a középsztntí v ezetőt a szá,
mítógépes irodatechnika.

- Á -cégek mind kevesebb alkalmazottal áIlítják
eIő ugyanazokat a termékeket és szolgáltatásokat -
mondja Pilzer. - Tömeges elbocsátások, megnöve-
kedett termelékenységgel! A következő néhány év,
ben fantasztikus gazdasági növekedésnek leszünk
tanúi! valamint httsz száaalék lesz a munkanélküli-
ség. Ez ellentmondásnak hangzik, de íryvan.

Állam i alu líog !a! koaatottság

Képzeljük el a farmok béreseinek kétségbeesését,
amikor megjelentek az arutógépek és abenzinilze,
mű traktorok! Képzeljük el a lókereskedók és kocsi-
gyártők keserűségét, amikor Henry Ford sorozat-
ban gyártotta az autókat, és megtudjuk, milyen sors
vár azoL<ra a vezetőtre és munkásokra, akik nem
tudnak alkalmazkodni a holnap - a Római Klub
meghatározásával élve - nem anyagi gazdasóglhoz!

Ászakéftők szerint sok vállalati tisztviselő állan-
dő alulfu glall<o ztatotts ágra számíthat.

,,Menedzserek és szakemberek eglne növekvő so-
kasága számára a munka már most két héttől két
évig ierjedő idejú feladatok láncolatából á1l - írla a
Fortune magulíL. - Legalább szánhuszortötezer szak-
ember naponta végez idénymunkát, évi huszonöt-
milliárd a-omr értékben, ami 1993-ban megduplá-
ződott."



Az esetleges munkaerő

Egyre több vállalati tisztviselő kényszerül arra, hogy
- amint a Fortune mondja - esetleges munkaerő le-
gyen. Az alkalmi és részidős dolgozókből, szakta-
nácsadókból és egyéni vállalkozókból álló esetleges
munkaerő viharos tempóban nő. Richard Belous, a
Nemzeti Tervhivatal v ezető közgazdásza szerint ez a
jelenleg negyvenötmillió fős munkaerő 1980 óta öt-
venhét szá.r:aléhkal nőtt, ami a Fortune szerint,,há-
romszor gyorsabb, mint az egész munkaerő növeke-
dése".

Fehér galléros MLM

Számos alulfoglalkoztatott szakember egyenesen
átmegy a hálőzatos piacszenrezéssel működő cégek-
hez. U gy anaz a technoló gia, amely megszünte tte áI-
lásaikat, most új alkalmakat teremt a bővülő harma-
dik hullámos szektorban.

A szewezők kemény munkával gyűjtik össze az
amerikai vállalati szféra kivetettjeit. Kiszemelnek
orvosokat, jogászokat,könyrvizsgálőkat,tőzsdeügy-
nököket, vállalati igazgatőkat, akik belefáradtak a
versenyfutásba. *j

Az AMWAY Éwnroe
A világ leghíresebb közgazdászai közül legalább
ketten jósolták meg, hogy az elkövetkező zavaros
időkben a há|őzatos piacszervezési társaságok föl
fognak virágozni.

James Dale Davidson nemzetgazdasági és elnöki
tanácsadó, George Bush,és Bill Clinton gazdasági
bizalmasa. Kollégája és szerzőtársa, Lord William



Rees-Mogg, a brit felsőház tagsa, a londoni Times
egykori szerkesztője, a világ leggaedagabb befek-
tetőinek tanácsadója.

A két szetző már korábbi könyveiben is megdöb-
bentően pontos előrejelzéseket adott. Egyebek kö-
zött megjósolták az l987-es tőzsdei összeomlást, a
kommunizmus bukását, az amerikai ingatlanpiac
fellendülését, az S & Lválságot, a japán buborék ki-
pukkanását. Legutóbbi könyvükben - The Great
Reckoning: ProtectYourself in the Coming Depression
(A nagy felismerés: védjük magunkat aközelgővá|-
ságban) - megjósoljak, hogy a kilencvenes éveket
,,az Amway évtaedeként" fogják emlegetni.

,,Nehéz időkben - íiák - az az ilzlet virágzik,
amelyet otthonról irányítanak. Akilenwenes évek a
Tupperware-partik, az Avon-hölgyek és az Amway-
termékforg almazők kora lesz. " Mindh árom cé g Itá-
1óz atos piacszerve zést használ.

Az MLM Úrnencrnr

Az amerikai vállalati szféra máris néhány komoly
vereséget szenvedett a báIőzati termékforgalma-
zőktőI.

1987-ben az XI &T legyőzhetetlennek túnt. Am
öt év múlva a hatalmas vállalatnak hosszú távú piaci
részesedése tizenöt szőaa|ékátát kellett engednie az
MCI-nek és a US Sprintnek. Hogy mi a közös ebben
a két új cégben? Mindkettő hálőzati piacszervezés-
sel kínálja szolgáltatásait.

A hálőzatos termékforgalmazók egymás után
szerzik meg a vezető helyeket a kiilönböző piaci
szektorokban. A legnagyobb amerikai vállalatok kö-
zilmár többen be|átták, hogy okosabb váltani, mint
harcolni. Egyebek között a Colgate Palmolive, a



Gillette, a Coca-Cola indított be néhány termékka-
tegóriában MlM-programokat. Az Avon és a Fuller
Brush, miután legelső szakembereiket hódították el
a háIőzatos piacszervező versenytársak, átálltak az
MLM-programokra.

- Ma nem létezik jobb mód, hogy egyenesen el-
juttassuk a terméket a vásárlóhoz - mondja William
Plikaitis, a US Sprint ügyfélszolgálati csoportjának
vezetője.

vIÚGMÉRETÚ BEFOIYÁS

Kevés társaság szemléltetheti jobban a hálózatos
piacszervezés feltartőztathatatlan erejét, mínt az
adai (Michigan) Amway Corporation. Alegtöbb saj-
tótudósítás, amely az AmwayrőI szől, mellőzi a ,,há-
lózatos piacszerve zés" szavakat. Pedig vitathatatlan,
hogy a társaság hatalmas sikere éppen ebben rejlik.

Az I959-ben alapított Amway eryike aháiőzatos
piacszervezéssel működő legrégibb társaságoknak.
Harmadik hullámos újítási programjának köszön-
hetően eladási volumene l990-től több mint a dup-
Iájáranőtt: az 1993. augusztus 31-éve|zárődő évben
meghaladta a négy és fél milliárd dollárt.

A nemzetközi óriásnak több mint ötszáa gyártő-
egysége, több mint hétmillió független termékfor-
galmazőja van, több mint tizenkétezer terméket és
szolgáItatást kínál, a sampontól és a konyhai tisztí-
tőszertőI aháztartási gépekig és az interurbán tele-
fonos szolgáItatásokig. Az Amway alapítői, Jay van
Andel és Rich DeVos a 11. helyen állnak az Ameri-
ka né gy szán le ggazdagabb emb erét f elsoroló, 1993 -
as Forbes-listán.

Miközben más amerikai vállalatok az áthatolh.a-
tatlan japán kereskedelmi korlátokra panaszkod-



nak, az Amway japán leányvállalata majdnem évi
eglrmillió dolláros forgalommal dicsekedhet. Ennek
titka az Amway MLM kompenzációs struktúrája,
amely ellenállhatatlanul vonzza a bérból és fizetés-
bőIélő japánokat.

,,A lehetóség,hogy kitörhessenek a merev japán
hierarchiából ... átcsábítja a húsz-harminc éves ter-
mékforgalmazőkataz Amwayhez - írta 1990. szep-
tember elsején a Wall Street loumal fiellemző mó-
don nem említve az MLM vagy háIőzatos,piacszer-
vezés szavakat). - Olyan társadalomban, ahol na-
gyon fontos a jinmyaku, vagyis az emberi kapcsola-
tok kiépítése, különösen sikeres lesz azismeretsége-
ken át történő termékforg almazás."

Nem kétséges, hogy jön a harmadik hullám.
Már érezni is lehet. Végső győzelme elkerülhetet-

len. A hálózatos piacszervezés korábbi hullámaival
ellentétben a harmadik hullám frontáIis támadással
beveszi a vállalati Amerikát. A jövőben, amikor
ezer tévécsatorna versenyez figyelmünkért, amikor
minden fogyasztő elfásul a hirdetések szakadatlan
áradatátől, csak a háIózati piacszervezés fogja fel-
únníaz apatikus vásárlóerőt. Hatása jelen lesz min-
den háatartásb an, b efolyását me gétztk minden vál-
Ialati tár gyalóteremben.

Az eljövendő évtizedekben azok a társaságok fog-
nak uralkodni, amelyek korán kidolgozták saját har-
madikhullámos struktúrájukat. Es a figyelmes hálő-
zati termékforgalmazók, akik várták és szemmel
tartották aváltozást, pontosan tudni fogják, hol ke-
ressék a legiobb lehetőségeket.

Ez a könyv segít a keresésben.



Az Amerikai Álom

Azoknak, akik értékelik az amerikai vállalkozó szel-
lemet, a harmadik hullám fényes reménysugarat kí-
niál. Abban a korban, amikor komor hivatalnokok
hangoztatják a kormány által szabályozott gazda-
ságpolitika szükségességét, amikor a kisvállalkozást
elviselhetetlenüladőztatják,amikorazőriásvállala-
tok ülágtrösztökké olvadnak össze, néhányan aría a
következtetésre jutottak, hogy az egyéttivállalkozás
kora lej árt. Azt mondj ák, azAmerikai Álom elavult.
Gyerekeinknek fudomásul kell venniük az egyte
csökkenó életszínvon alat, a fokozódó szab ály ozást
és a növekedés korlátait.

És ekkor mint elemi erő támadt fel az amerikai
lélek mélységeiből a hálőzatos piacszervezés, vak-
merően gazdagságot, szabadságot és korlátlan lehe-
tőségeket ígéwe azoh,nak, akiknek lesz bátorságuk
felkutatni. Az amerikai szabadvállalkozás szelletne
ahálőzatospiacszervezésbentaláIjameglegtisztább
,megtestesülését. A jovőben sokan tehetik majd pró-
bára magukat ezen a területen.TaIán On is kozéjtik
szeretne tartozni. Ha igen, akkor ez a könyv önnek
szól.
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2. fejezet

lsmerd meg önmagad!

Az 1994. áprilisi premier óta mindenütt a CBS új
műsora, a ,j}4Háuser" atéma.Ebben a helyzetko-
médiában, a ,,Minden a családban marad" fordított-
jaként hétről hétre egy liberális fekete apa kerül
konfliktusba húszéves, republikánus fiával. A nép-
szerű műsor rajongói közül kevesen tudják, hogy
Norman Lear producer egy valódi ,,fekete konzer-
vatívról", Arm§trong Williamsről mintázta a repub-
likánus fiút.

- Naoonta beszélek Normannel - meséli Williams.
- Ót gjo..postával etküldik a forgatókönyveket, én
megfaxolom a kommentárjaimat. Otletrohamos
megbeszéléseink vannak, ahol én csak ülök, beszélek
három őrán át, és ők magnóra vesznek.

Williamsnek nem szokatlan dolog a hírnév. Rádi-
ós talk show-ja, a washingtoni WOL AM-en sugár-
zott ,,Ahelyes oldal", régőta az országlegkedvesebb
músorai közé tartozik. Komme ntánat me gj elennek
a USA Tbday-ben, a Newsday-ben és a Wall Street
Joumal-ban Williams, aki a maga erejéből lett mil-
liomos, nemrégvásárolta meg a sikeres georgetowni
PR-céget, a The Graham Williams Groupot partn9-
rétőI,Stedman Grahamtől, akit a pletykarovatok o1-

vasói úgy ismernek, mint Oprah Winfrey vőlegény-
ét. De Williams nem volt mindig gazdag, és nem
rendelkezett jó összeköttetésekkel.



- Engem az MLM indított el - emlékezik. - A
pénz, amit a háIózatos piacszervezésen kerestem,
még most is nekem dolgozik. Hálőzatom sok tagia
ma is segít országos gazdasági és politikai kapcsola-
tok kiépítésében.

Williams a nyolwanas években vir ágző, hálózatos
piacszervezésű Dick Gregory's Bahamian Diet ter-
mékforgalmazőjaként kereste az első nagy pénzt.
De az MLM sokkal többet adott Williamsnek a
pénznéI. Megedzette a jellemét. Lélekben és szelle-
mileg felkészítette a legnagyobb erőprőbára és a
legnagyobb sikerre.

Amikor először szőlalt meg a rádiőban, egyike
volt a média azon kevés afro-amerikai egyéniségei-
nek, akik nyfltan merték hirdetni a hazafiságot, az
erkölcsöt és a kemény munkát. Minden műsorához
betelefonáltak olyan emberek, akk azzal vádolták,
hogy eladta magát, Tamás bátyának, fehérek talp-
nyalójának,fajtájaárulójánakszida|mazták.

- Kezdtem m9skérdől eIeznisaját meggy őződése-
met - mondja Williams. - Fájdalmas volt. Ejszaka
nem tudtam aludni. kihatott a munkámra. Össze-
hívtam a stábomat és megmondtam, hogy nem bí-
rom tovább.

De Williams kibírta. Segített neki a tréning, amit
a háIőzatos piacszervezésben szeruett.

- Az MLM-ben önálló gondolkodónak kell len-
ned - vallja. - Tudnod kell, ki vagy, és ragaszkodnod
kell a meggyőződésedhez, mindery, mit mondanak
az emberek.

Minden nap, amikorWilliams bement a stúdióba,
emlékeztette magát azokra a késő esti telefonokra,
amikor arra ösztönzött embereket, hogy csatlakoz-
zanak aháIőzatához.

- A hálózatos piacsze-rvezésben megtanultam,
hogy türelmesen kell bánni az emberekkel- mondja.
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Williams rájött, hogy azok a telefonálók, akik na-
ponta szida|mazták a műsora miatt, kevésbé külön-
böznek a legtöbb embertől, akiket ő hozott Dick
Gregory's Bahamian Dietjéhez. Haragudtak az
éIetre, megkeserítette óket a balszerencse, és két-
ségbeesetten keresték a kiutat. Azt is megtanulta,
hogy gyakran azokból lesznek aháIőzatos piacszer-
vezés leglelkesebb hívei, akik a leghangosabban kia-
bálnak piramisjátékról és szélhámosságról. Miért
lennének mások a rádióhallgatők?

- Amikor bementem a stúdióba, elgondoltam,
mit értem el - emlékezik vissza Williams -, elgon-
doltam, mit értek el a bírálóim, és akkor tudtam,
hogyvalami helyes dolgot kell tennem. Ha betelefo-
náltak, megkérdeztem, miből élnek vagy szociális
segélyezettek voltak, vagy munkanélküliek.

Williams a szíve mélyén tudta, hogy van valami,
amire megtaníthatja közönségét, m9g akkor is, ha
nem mindenki akarja meghallgatni. Igy elengedte a
füle mellett a sértéseket, és tovább hirdette azigaz-
ságot. Most minden héten milliók hallgatják a,,704
Hauser"-en át Williams nézeteit. Még mindig ren-
geteg dühös telefont kap, de most márvannak, akik
tisztelettel beszélnek vele.

MEGVAN ÖilgeN AMl KELL?

A hálőzatos piacszervezéshez nem kell különleges
adottság, fóiskolai végzettség vagy kapcsolat. Még
túl sok pénz sem kell. Egyetlen dolog szükséges:
erős jellem. Jól szerepelni az MLM-ben: az egyk
legnehezebb feladat. Gyakran alvás nélkül, fizetés
nélktil, erőnk végső megfeszítésével kell dolgoz-
nunk. Gyakran úgy kell kitartanunk, hogy bará-
taink, rokonaink, sőt, hánastársaink nem bátoríta-



nak, hanem sértegetnek. Sokan feladják, mielőtt
meglátnák acéIt.

De a kiválasztott kevesek sikert aratnak. Azok,
akik Armstrong Williamshez hasonlóan állják a sa-
rat, a puszta pénztél sokkal többre tesznek szert.
Amíg élnek, bármikor medthetnek tapasztalatuk,
erejtik és önbizalmuk rejtett tartalékaiból. Képesek
arra, amire mások nem. Ok az emberi teljesítmény
elit alakulata, a Delta Kommandó.

HARMAD|K HULÚilOS MAGATARTÁS

Akkor mire jó a harmadik hullám? Nem most
magyarántuk egy fejezeten át, mennyire leegysze-
rűsítette a hálózatos piacszervezést, megkönnyítet-
te az ilzletet az automatuálás és az új menedzse-
lési rendszer? Valóban ezt tettük, valóban ez töt-
tént.

Ám semmiféle automatizátlás sem küszöböli ki
végleg az emberi erófeszítés szükségess égét. Yégső
soron ahálőzatos piacszervezés emberi erővel mű-
ködik. A harmadik hullámos szervezetben minden-
féle segédrendszerek ellensúlyozzák az emberi
ryarlóságokat, ugyanakkor megfosztanak a haloga-
tás és az alacsony termelékenység utolsó mentségei-
től is.

A harmadik hullámos termékfotgalmazőkstak az
előző generációs háIózati termékforgalmazóknál is
több idejük és alkalmuk van szembenézni a köz-
vetlen termékforg aLmazás kemény kihívásaival. Ez-
zel a kiváltsággal együtt jár a felelősség, hogy bát-
ran, optimistán és határozottan vállaljunk minden
próbát. Ezekben aváItoző időkben, amikor a tech-
nológia fejlődése magának az embernek a szerepét
vonja kétségbe az iparosodás drámájában, elsősor-
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ban a harmadik hullámos termékforgalmaző felada-
ta, hogy bebizonyítsa, mire képes ,,az emberi té-
nyező",

A harmadik hullámos magatartás bírta rá ősein-
ket, hogy átkeljenek veszélyes óceánokon, pedig
biztonságosabb lett volna otthon maradni, és járni a
megszokott kereskedelmi utakat. A harmadik hullá-
mos magatartás kiildött embereket a Holdra, holott
az antomata szondák is vehettek volna ugyanannyi
mintát. A technológiából sohasem lesz mankó ad-
dig, amíg az ember csupán kapunak tekinti még na-

ryobb te§esítmény ekűez
- A technológia célja - mondja Edgar Mitchell

egykori úrhajós -, az emberi kreativitás felszabadí-
tása. A technológia elvégzi ahálátlan munkát, a pa-
pírmunkát, megszeízi az információkat, hogy az
ember szabadon tehesse, amihez a legjobban ért.

A helyes doIog

A régi görögök, amikor elmentek tanácsot kérni a
delphoi jós dába, egy tttokzatos tanácsot olvashattak
a szentély ajtajafölött, amely így szóIt:,,Ismerd meg
önmagad."

Ez a tanács ugyanilyen aktuális a mai ,,beavatot-
tak" esetében is, akik ahálőzatos piacszervezés ,,rí-
tusaiba" kérnek bebocsátást. A harmadik hullám
eljövetelével nem kell többé szuper termékforgal-
mazőnak vagy szónoknak lennünk. Viszont ki kell
fejlesztenünk magunkban a harmadik hullámos
magatartást. Szálljunk tehát magunkba! A követke-
ző oldalakon térképet adok a kutatáshoz, felsoro-
lom azokat a jellemvonásokat, amelyek szüksége-
sek, ha sikert akarunk aratni a harmadik hullám-
ban.



Ne essünk kétségbe, ha még nincsenek meg ben-
ntink ezek a tulajdonságok. Tirdatos erőfeszítéssel
valamennyi megszerezhető.

1. jellemvonás:
Pozitív szem!éIet

Aki sikert akar aratni az MT M-ben legyen íro-itív

Az izlet elsorvad
I az első ellenséges megnyilvánulástól.

John Woodenhez, a legendás UCLA kosárlabda-
edzőhöz hasonlóan a veterán háIőzatszervezők is
tudják, hogy nem a problémák kerüléséből lesz a si-
ker, hanem abból, ha bátran megbirkózunkveltik.

- A dolgok azol<tlál az embereknél fordulnak
jobbra - mondja Wooden -, akik mindent megtesz-
nek, hogy a dolgok jobbra forduljanak.

Richard Brooke tipikus negatív gondolkodó volt.
Szülei, akik Kaliforniában gazdálkodtak eg} ran-
chon, hiába voltak befolyásos, diplomás emberek,
Brooke-ot negatív világlátása korai balsikerekre
ítélte.

- Szüleim elváltak, amikor tizenhétéves voltam -
meséli. - Utáltam az iskolát. Nem tanultam, több-
ször megbuktam. Alig sikerült leérettségiznem ket-
tesre, így meg se próbáltam a fóiskolát.

Egy darabig foglalkozott a gondolattal, hory mi-
lyen jó lenne erdőőrnek lenni, ám egy erdész felvilá-
gosította, hogy ahhoz diploma kell. Es évente csak
háromszáa személyt vesznek föl háromezet jelent-
kező diplomásból, fig5relmeztette.

- Egy töredék másodperccel azután, hogy ezt
hallottam, máris eldöntöttem, hogy én nem lehetek
aháromszáa között - emlékezik Brooke.



Igazavolt. Nem is lehetett közöttük, mertazthjt-
te, hogy nem lehet.

mondta

Miutan Brooke négy éven át csirkét belezett futó-
uaIag mellett három dollár őrabéréft, elhatátozta,
hogy megpróbálkozik a hálőzatos piacszervezéssel.
Belépett ery társasághoz, amely a gépjárművek tel-
jesítményét növeló adalékanyagot forgalmazott.
Brooke keményen dolgozott, de három év múlva még
mindig nem egészen évi néryezer dollártkeresett.

Mi volt a baj?
Mint Brooke később megtudta, a menő háIőzati

azónak két fontos tulajdonsága van.
Az első a Brooke-nál ez nem volt problé-
ma.Ez avonás megvolt benne. I§zár őIag
az akívánságéItette, hogy javítson helyzetén. Neki
a második jellemvonással volt baja. Teljességgel hi-
ányzott belőle. Es ezfékeztele.

Mi ez a második vonás?
- A siker gondolati folvamat - mondja Richard

Brooke, aki ma a spokane-i Oxyfresh elnök-vezér-
i_llgy gorr-

hiányzikez a gondol-
kodási készség. De Brooke-nak még súlyosabb
gondja volt. Nem is akarta elsajátítani ezt a gondol-
kodást. Ez pedig leküzdhetetlen akadályt jelent
mindenkinek.

Amikor először találkozott a motiváció tudomá-
nyával, felIázadt. Oktatója arrabatatta az adalék-
anyagot forgalmazó cég tréningjein, hogy írjale céI-
jait, és tanulmányozzon motivációs szakkönyveket,
pl. Napolean Hill Think and Grow Rlcft (Gondol-
kozz és gazdagodj) című művét.



- Ha elolvassa azt a könyvet - igérte az oktatő -,
és olvas még más hasonló irodalmat is, valamint
meghallgatja sikeres emberek felvételeit, elkezd úgy
gondolkozni, mint ők. Es amint elkezd,igy gonaőt'-
kozni, és el is hiszi, amit gondol, uglranolyánlikeres
lesz, mint ők.

Szamárság, vélte Brooke.
, O ,,tudta", hogy a sikernek semmi köze agondol-
kodás_ folyamatához. A siker az egyetemi ciillagos
ötösök és a befolyásos ismerősök neveivel teleírt no-
tev következménye. Ezt mindenki tudja.

De azért elolvasta a könyvet. Először ki nem ál1-
hatta. Ennyi eróvel kínaiul is írhattákvolna. Brooke
több mint egy évig kínlódott, amíg átrágta magát a
vékony köteten, amelyet a legtöbb ernber néhány
nap alatt kiolvas.

- Nehéz volt elolvasnom - mondja -, mert gon-
dolatai olyan szöges ellentétben álltak azzal, ámit
hittem. Elutasítottam őket. Szövege úgy pergett le
rólam, mint a v'a akacsahátáról.

Ha tudta volna, mit utasít el!
A száaad elején Andrew Carnegie, a legendás

acélmágnás elmesélte az akkor mégkezdő riátat rij-
ságítő Napolean Hillnek, hogy mit tekint sikere tii-
kának. A következő hűsz évben Hill több mint öt-
57áz. gazdag és sikeres embert interjúvolt meg, köz-
tük Theodore Rooseveltet és Thomas Edisont, hogy
megtudja a titkukat. Eposzi felmérését klasszikúi
múveiben - The Law of Success [A siker titka a
|L!_9*] G928) és Gondolkozi és gazdagodj
(1937) - tette közé. Hilt fölfedezte, tro§, miriaeri
nagy siker egyetlen egyszerű elven éptil ie| amely
egymagában elég hatalmas, hogy milliárdossá tehes-
sen egy szegény embert. De Brooke, a csirkebelező,
nem akarta hallani. Ugyvélte, ő okosabb.

Brooke talán egész életétílgy élile, hogy elutasít-
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ja ezt a létfontosságú informáciőt, de, mint ez 9ly
gyakran megtörténik, megmentetle egy magánéleti
iarcag. Kevés dolog serkent erősebben a cselekvés-
re, mint ha az ember a sarokba van szorítva. A leg-

ltl nasvobb kétsésbeesés vezetett el a meneküléshez.
Tiarcratos tőrmékforgalmazói munkáj a elsó évé-

ben Brooke erős érzelmi szálakkal kötődött egy
Kurt Robb nevű emberhez. Robb volt Brooke
MLM-társ aságánáI a vezető termékforgalmazó ok-
tató. Brooke báhányozta. Csüggött Robb minden
szaván, benne keresett inspirációt. Ha Brooke le-
tört, Robb mindig felsegítette.

-'Ó volt az én"remén}em és biztonsági kötelem -
mondja Brooke.

Azián egy nap Robb meghalt. A hawaii plrlgn
egy hullám odacsapta a sziKához. Beütötte a fejét,
és megfulladt. Brooke összeroppant.

- Akkor jöttem rá, hory választhatok - folytat-
ja történetét. - Yagy kilépek, mert elveszitettem a
petaatepemet. Vary azzal adőzok emlékének, hogy
álkalmazom a gyakorlatban, amire tanított.

Addig Brooke örök diáknak tekintette magát.
Mindig Robb technikáját aLkalmazta, mert úry go1-
dolta, még sokat kell tanulnia. De most a tanító el-
ment. Nem volt több mentség a várakozásra. Elha-
tátozásrajutott. ,,Haűgy kelllennie, akkor most én
jövök."- 

Brooke most mar teljesen egyedül volt. Félve és
kétségb e esetten nekil átott, hogy megt e gy e azt, amit
Robb évekkel ezelőttjavasolt, és összeírta a céljait.
Minden nap elolvasott egy fejezetet Napolean
Hillből, vagy egy másik motivációs könyvből, illetve
magnófelvételeket hallgatott. Elolvasta James
Ailén,4s a Man Thinketh (Ahogy az ember gondol-
kozik), Maxwell Ma|tz Psycho- Cybemetic_s (Pszich9-
kibeíretika), Og Mandino The Greatest Secret in the
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W?rld (A legnagyobb titok) című könyvét, és még
sok minden mást. Egész nap pozitív-mondatokai
h aj to gatott, b epro gram ozta tidátalattii át a siker vá-
rására. Ejszaka behunyta a szemét és elképzelte,
hogy terméke t forgal maz, kitűnő termékforgalm a-
zőkat von be a csoportjába, és rengeteg rópogós
pénzt keres.

Időnként elmebetegnek érezte magát. Ez csak-
ugyan ó lenne? Az örök szkeptikus? A cinikus? Ő
1t99lkedik így, mint azok a diÜs ,,pozitív gondolko-
dók", akiket évek óta gúnyolt?

Igen, ó volt az. Es életének új rendje hamarosan
grtimölcsöt termett. Sok gyümöicsöt. Ó íglr foglalta
össze íj filozőtiáját: ,,Ailágnak az a szokása,

embernek

Brooke megtanulta a siker titkát, azt azegyetlen,
egyszerű elvet, amelyről Napolean Hill tobb mint
ötven éve irt.Ez a céIkitűzésének hatalma.

- A cél l<ltízését a legtöbb ember összetéveszti a
kívánsággal - mondja Brooke, aki ma szemináriu-
mokat ta.rtpozitív gondolkodásból, és olyan könyve-
ket ír, mtnt aMach II withYour Hair on iltre: rhŐAtt
of Self-Motivation (Mach-II - szélsebesen: azönmo-
tiváció művész,ete). - Az emberek azt hiszik, hoglr
ha leírod mindazt", amit kívánsz) az már célh,ttűzőŐ.
Nem az.

Brooke szerint tudatosan vary öntudatlanul min-
denki kltűzi a célt és megvalósftja. De igazi céljaink
nem szükségszerűen azonosak azokkal á dotgo-kkal,
amiket akarunk. Ezek azoka dolgok, amikre várunk.
_ Amikor elsó csoportját szewezte, Brooke gazdag
és sikeres akart lenni, de azt várta, hogy ÓsődöT
mond. Ezvolt tudatalatti.célja, és nagy rémtiletére
újra és újra el is érte.
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- Amikor megpróbáltam bevonni valakit - mond-

ia -. valami ibe§init dadogtam: ,,Jaj,hát nem is tu-

horn, fogja-e érdekelni, detalánszívesen hallana er-

rőI a réűmunkaidős lehetőségrő|..."- 
A szíve mélyén nem hitte, hogy épeszű ember be-

lé|ne az ő csóport!ába. Meg is látszott, Brooke rit-
ián es kevés 

^emdert tudoit meggyőzni, Emberei
tobbnyire nem jeleskedtek, és rövid idő után elma-

radtaÉ. Brookel akárhogy próbálkozott, nem_ tudta

Éi.g"i a ,,Nag} Ha[at"|ait a snrper terméKorgal-
iűat,uÉ"gf ""upa\attgazdaggáteszisikeresf első

vonalát.- 
D; ;ho gy Brooke kezdte szabály ozni mindennapi

no"Joiióiásáq ahogy tudatosan kiverte a fejéből
iógutiu gondollatait,-valami történt, Elkezdte várni a

sikert.
Ekkor találkozott Jerry Schaubbal,

- En csak csináltam tóvább a forgalmazást, ílgy,
ahogy szoktam - emlékezik Brooke. - O ránézett az

nzlőíre, és aztmondta: ,,Én eztmeg tudom csinálni,

Csak mutassa meg, hogy kell."--§chaub 
egy tigíis Űt. a következő évben sok

szán embeii sáporuoráIt Brooke csoportjába,
bioot<e csak abban u egy évben százezer dollár ju-

talékot keresett Schaub forgalmazásain,
Talán ne is mondjuk, hogy Brooke önbizalma ug-

rásszerűen megnőtt:

- Nekivágtair, és ery év múlva magam találtam
három-négy Jerry Schaubot.

Brooke-'Úóí a hálőzatépítés mestere lett, Nem
nasznat új technikát. IJgyanazt forgalmazta, .amit
,regy éu". Égyetlen dolog változott: maga Brooke,

7er"tatíítlsokkételytárasztottammagamból-
vallja be. - Az emberek megérezték, hogy valami
Uaj Ún, ésleráztak magukrÓl. De.most energiám

it r".t a szavakkal, amefeket mondtam, Az embe-



rek sokkal jobban figyetnek arra, aki vagy, mint ar-
ra, amit mondasz.

. Brooke még nem volt harmincéves, amikor meg-
kereste az első millióját. Vásárolt egy kétszázezér
dolláros, tőra néző háaat Orlandóban és egy negy-
venezer dolláros Porschét. Ma, harmincnyotc evé-
sen elnöke és többségi részvényese a spokane-i O;ry-
fresh USA Inc.-nek, egy taenkétmillió dollár alafi-
t§r9i!,hálőzatospiacszervezésűtársaságnak,amáy
fogkrémet és egréb testápoló szereket főrgalmaz. 

-

- A sikernek nincsenek titkai -fejezibe Brooke. -Az ötleteket évszőaadokkal ezelőtt kitalálták. csak
használni kell őket.

Hogy mindennek mi a tanulsága? Nem kell ok-
vetlenül pozitiv magatartással születni. Mint
Richard Brooke feltűnő átváltozása bizonyítja, a
pozitiv gondolkodás tisztán szerzett tulajdoniág.

2. jellemvonás:
Taníthatóság

A harmadik hullám hálózatos termékforg atmazőjá-
nak _@jellemvonása a ,,taníth atóság'' .

Sok mielőtt
elsajátítottavolna azalapokat. Nem értik meg, hogy
ahálőzatos piacszervezés is szakma, amit u§anúg}
megkell tanulni, mint a többit. A régi tapav,iahtÖi<
a hálózatos piacszervezésben jóformán -használha-

tatlanok. Akármennyire sikeiesek voltunk előző
foglalkozásunkban, hallgassunk szponzorunk taná-
csára, és addig ne lépjünk ki a programról, amíg el
nem yjátítottuk az alapokat. Ahog] Mark Yarnell,
a Nu Skin termékforg almazója mondla:

,- Minden nagy hálőzatos termékforgalmazó va-
cak termékforgalmazók éntkezdte. A le§tobb bajom
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azokkal az emberekkel volt, akik korábban sikeres pá-

tyát futottak be. Ahelyett, hory lallgattak volna felső
vonaluk tanácsáta, azt lltték, fu dnak mindent.

Yarnell szponzoráIta egy elektromos alkatrész-
üzemigazgaiOját,akiragyogőíehaláIőésvállalkozó
volt, a 6 efÓ§áios üz\eti b ar átok való s ágo,s araTy! 4-
nyájávalren-delkezett,ámsemmitsemtudottaháIő-
zatos piacs zert ezést őI.

- Legelőször azt mondtam neki, hogy, ne kezdje
rögtön 

-patyarztatni legbefolyásosu_bP barátalt és üz-
letiársait --emlékszikvissza Yarnell. - Kértem, hogy

várjon, amíg betanítják, és amíg én is beszállhatok
az első háromolda\í tár gy alásokb a.
-;-A háromoldalú tárgyiíás egyik sarokköve a !ar-
mbdi

annyit ke
aszpoí7zoíunkkal.

R Ízponzor - ebbenáz ésetben Yarnell -végzia for-
gatÁazást. Mi csak ülünk,és tiry9tg§." Ám ez az ember figyelmen kívül hagyta Yarnell
utasításait. Ehelyett rógtön belevágott a közepéb,e,

Elment a tíz legsikeresébb baútiához és iz|etfeLé-
hez, és me gpróbálta saj át erőből szpotuorálni óket,
De olyan kéveset tudott az iúztetrőL, hogy nem tu-
dott mit válaszolni logikus ellenvetéseikre.

- Amikor a barátaiközölték vele, hogy hülye, hitt
nekik, és úgy döntött, hogy rossz ilzhetbevágott bele

- mondja Yárnell. - Harminc napig se bírta.
A hármadik hullámos hálózatos piacszervezés

technikailag sokkal könnyebb a régimódi forgalma-
zásná|, de erősebb jellemet követel. Ha nem követ-
jük kellő szerénységgel szponzorunk tanácsait,
nirr"s az a csúcstéchnfuai forgahmaző szolgáltatás
vagy rafinált menedzsmentrendszer, ami meg!o.z-
híináa sikert. Támaszkodjunk a rendszerre, ésbiz,
zunk szponzorunk tanácsában.



3. jellemvonás:
Bőkezűség

- Hiszem, hogy mindent

Ziglar.

amit
InoZ)

_Zig
-_?t66lcsekévezredekl,gazttanították,hogyasiker
legbiztosabb útja az Atatás Törvénye. a gűaa taa-
bet arat, mint amennyit vet, mind á mezŐEazdaság-
ban, mind a hálízatos piacszervezésbenl Úgy lÓ-
szünk gazdagok, ha nem takarékoskodunk ióőnk-
kel, pénzünkkel és eglüttérzésünkkel. Ha növekedő
csoportunk késő éjszak a tart igényt segítségünkre és
figyelmünkre, esak a nagyvonátriiag ei a jó súv fog
üsszatartani bennünket, hogy dühósen lé ne csapl
juk a telefont.

Armstrong Williams a saját zsebéből vásárolt ter-
mékeketa_csoportja nevében, hogy emberei maga-
sabbjutalékra tarth assanak igényr'

- Mindig igyántam, hogy tudjak nincsenek
egyedül - mondja Williams. - Biztósítottam nekik
egy támogató rendszert. Megadtam a saját telefon-
számomat. Megadtam a munkahelyi teléfonszámo-
mat. _Megmon dtam nekik, hogy éjjel-nappal bármi-
kor hívhatnak. MegmondtaÚ, hógy siervezzenek
megbeszéléseket, én eljövök és me§iartom a bemu-
tatót. Mert nem akarom, hogy egyedil érezzékma-
gukat.

Az Ataíás Törvényének megfelelően Williams
sokkal többet kapott üssza a csoportj átőI, mint
amennyit adott.

Az első félévben - saját bevallása szerint - nem-
csak hetvenezeí dollárt keresett, de életre szőlő há-
lőzatot épített ki odaadó barátokból és tizlettársak-
ból.



4. jellemvonás:
Rinocéroszbőr

Ahogy a harmadik hullám elborítja az országot,
."rrdTárrtli módon megi awl a há|őzatos piacszerve -

zésrőIalkotott kép. Ennek ellenére a \áLP7!o:. qi1-
ci termékforgalmazóknak mindie fel kell ké-

szülniük a család és a barátok a. So-

egy
ue"ési Ía..iragnoz. Készüljünt< tet a leg.rosszabbra,

Növesszünk oTyan vastag bőrt, mint amilyen a rino-
cétoszé. Es soie feledjük, a bírá|at a legfontosabb
iele annak. hosv esyéniségek vagyunk,
'- - Égy UÍztoímóÓ3a van a kritika elkerülésének -
mondő Napolean rin. - Legyünk senkik, és ne csi-

"ai:"ot 
semmit. Menjünk el Útcaseprőnek, és ne le-

ryenek vágyaink. Megl esz az _eredménye,'" Aroiko."Tom Pinnock elhatározta, hogy abba-

hagyj a az ír ást, és MLM-ü zlete hépitésére ö sszp on-

tosi,t, tonegái elképedtek.
-'Sos" hittem volna, hogy ilyen szélhámos vagy,

Tom! - csóválta a fejét azégyik szerkesztő a napi-

lapnál, ahol Pinnock riporterk_ént dolgozott,
i eba- felháborodótt és elkeseredett - emléke-

zik Pinnock. - Meg volt győződve róla, hogy szpon-
zorom teletömi tJrmékéi<kel a gaúnsomat, aztán

Úiry.r, gyorsan bír, sarkában a_rendőrséggel, át-

."OÚ a §Óorgiai államhatáron. Nagyjából ugyaníry
góndokőz otiaz e gész család, 11 ap.9|9m és az any ő.-

3Órn, u betyáimésá nővéreim. EgYiktik sem hitte el,

bogy ez a dolog valóságos.
Öe Pinnock tudta, hogy nincs igazuk, Riporter-

ként heti hatvan órát doi§ozott, és évente alig, har-

mincezer dollárt kereseft.órökké sztorik után kuta-

tótt, és kapkodott, hogy betarthassa a határidőket,



Elidegenedett a saját gyerekeitől, akik aludtak reg-
gel, amikor elment, és aludtak éjszaka, amikor ha-
zajött.

- Fzfelőrölt - folytatja Pinnock. - Magam akar-
tam a magam főnöke lenni. Nem akartam mások-
nak engedelmeskedni. Nem akartam, hogy mások
írják elő, mit viseljek munkában, mikor ebédelhe-
tek, mikor mehetek szabadságra.

Pinnock végül fejest ugrott. Belépett termékfor-
galmazőnak a Relivhez, a chesterfieldi új MLM-
cé ghez, amely tápszer eket forgalmazott.

Merészsége láwányosan megtérült. Apja és kollé-
gái célozgatásainak ellenére aziJlzlet nemcsak töké-
letesen törvényesnek, de rendkívül jövedelme zőnek
bizonyult.

Pinnock saját bevallása szerint százezer dollárt
keresett az első évben, ami még egy veterán hál6za-
tos termékforgalmazőnál is szokatlanul magas telje-
sítmény.

Gúnyolódó rokonai elnémultak, amikor látták,
hory leteszi az előIeget egy háromszáa négyzetmé-
teres lakásért és egy Mercedes sportkocsiért. Hitet-
lenkedve vakarták a fejüket, amikor Pinnock ós csa-
ládja olyan egzotikus helyeken töltötték a munkava-
káciőkat, mint pl. Mexikó és Uj-Zéland, ahol Pin-
nock nemzetközi háIőzatot épített ki. Hétközben,
amikor más apák dolgoznak, Pinnock a gyerekeit
vitte az állatkertbe.

* Amikor ezt látták - emlékezik Pinnock -, Mt
kezdték mondogatni: ,,Tom talán okosabb, mint
gondoltuk."

Mára Pinnock legtöbb közeli rokona belépett a
hálőzatba, köztük Pinnock apja is, aki havonta két-
ezer dollál a Relivből szátmazőjutalékkal egészíti
ki a nyugdíját. Híszezer.fős csoportjával Pinnock
minden évben megkeres kb. hétszánezer dollárt.
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- Nagyon fájt a klitizáIás - folytatja Pinnock. -
Ha az emberek nem hisznek bennünk, kétségeink
támadnak magunkkal szemben. En nem beszéltem
környezetemnek aziJrzletrőL Neki kellett látnom és
a gyakorlatban kellett bizonyítanom, hogy ígazam
van.

5. jellemvonás:
Lelkesedés

Az MlM-üzletben csak azok aratnak sikert, akik
lángolnak a lelkesedéstól.

F;zt lem lehet színlelni. Oszintén büszkének kell
lennünk a munkánkra. Ha nem hoz lázba ahálőza-
tos termékfotgalmazás lehetősóge, horyan fogunk
lelkesíteni másokat?

- Odáig jutottam, hogy rögtön meg tudom mon-
dani, ki válik be ebben az iJrzlletben - mondja Mark
Yarnell. - Csak azt nézem, mennyire lelkesek. Ha
valaki visszahív egy nappal később, hogy látta a
programot, és azt mondja: ,,Mark, egész éjszaka
ezen töprengtem, nem is aludtam, annyira izgatott
vagyok", akkor garantáltan sikergyanús embert ta-
láltam.

Nem kell túlpörgetnünk magunkat, hogy áradjon
belőlünk a lelkesedés, elég, ha hiszünk a termé-
künkben.

A lelkesedés abból a mély meggrőződésből fa-
kad, hory az embereknek szükségük van a termék-
re, amelyet forgalmazunk.

Ugyanez a lelkesedés elenyészik, ha valahol mé-
lyen tudjuk, hogy amit forgalmazunk, az értéktelen
vagy túl drága.

Olyan hálózatos termékforg almaző cége| v áIasz-
szunk, ahol jók a termékek, jők az árak, és az elleí-
giamagátől kialakul.
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6. jellemvonás:
Hajtás

tla gyorsan akarunk meggazdagodni, próbáljunk
beruházni nyersanyagokba. Akkor nekúnk nem a
megfeleló hely a hálózatos piacszervezés. Avezető
hálőzatos termékforg almazők több sé ge hosszú, fá-
radságos gürcöléssel és álmatlan éjszakák árán ju-
tott el oda, ahol most áll.

Pat Newlinnek sose voltak gondjai. Férje, egy
dúsgazdag ügyvéd, olyan életet biZosított neki,
mint ery királynőnek. Hatszá.z négyzetméteres kas-
télyban éltek, négyhektáros birtokon, volt saját te-
niszpáIyájak,istállójuk,személyzetük,kétMeicede-
sük és két magánrepülógépük.

Aaúán minden véget ért. Newlin férje, hibás iiz-
leti döntések miatt elveszítette a vagyónát. Háuluk
leégett. Házasságuk tönkrement. Néw[n hirtelen
ott állt egymagában, négy éhes gyerekkel.

- Saját pét:zemnem volt - emlékezik. - Tanítónő
voltam, de tizenhat éve nem dolgoztam. Úgrhogy
egyáltalán nem volt gyakorlati tapasztalatom. Sió
szerint aztse tudtam, hogykelt egyenleget számítani.

Newlin elhatár ozta, hogy megpróbálkozik a hálő -
zatos piacszervezéssel. Elszeruődött a Relivh ez. Et-
től kezdve napi huszonnégy órát dolgozott. Külön-
bözó okokból alkalmasabbnak találta-kaliforniában
kiépíteni ahálőzaíát, mint austini otthonában. Hó-
napokig ingáaott Texasból Kaliforniába, ahol cso-
portja gyorsan növekedett. Felváltva élt Kaliforniá-
ban és Texasban, mindenütt egy hétig. Amíg ó nem
volt otthon, kamaszlány a wgyázott a többi g}erekre,
de Newlinnek lelkifurdalása volt, amiértthanya-
golja a családját.

- Rengeteg idót fel kellett áIdoznom, amit a gye-
rekeimmel tölthettem volna - mondja. - Lemaiád-



tam azévnyitókról, a focimeccsekról, a szurkolókó-
rusról. Neá lehettem cserkészvezető, De elhatároz-
tam, hogy megcsinálomezt a munkát, El kellett tar-

tanom á gyerekeim et. Ez hajtott. 
.- 

n Áeűont akkor követkézett be, amikor hat hó-

naoia dóleozott az iz|etben Betörtek ahánába, és

miiident éiloptak. Úgy látszott, hiába dolgozott
olyan keményen hónapokon át.--'-- 

iitarrinűleg életÖm egyik legszörnyűbb plll.u-

nata vólt - sóha]t Newlin. - 67 összeomlás szélén

árriu*, norrc. uoitu*. Övsömöröm lett, Folyton sír-

tam.- 
O" megtalálta a menekülést a kemény munká-

ban.-Éev "pillanatig sem lazított, szorgalmasabban
OÓtgorőít,'mint valaha. Annyrra belemerült a mun-

kŰ, hogy valósággal ugrott 9gy.9t, amikor egy na-

pon fehíúák a Reliv székháaábóI.'-- Gratulálunk - mondták neki, - Elnök-igazgató
lett.

Newlin elérte a havi nyolcezer dolláros jutalékot,

ami eljuttatta a társaságon belül elérhető legmaga-

sabb szintre. És minde}t összesen tizenegy hónap

után.
- Még sose voltam ilyen büszke és boldogl-_ "*-

lékezik."- Ugráltam és sikoltoztam, F;zért dolgoz-

tam. Keménfebben hajtottam, mint_bárki más,

Ma Newlin több mint százezet dollárt keres éven-

te. De még most sem akar pihenni a babérjain, Az a
célja, hogy havonként keressen ennyit,

] rioU6"mint három éve vagyok aháIőzatos ter-

mékforgalm azásbarl,, és alőtl_egyetlen percet.sem

pirré"t.:. - mondja. - Senkitől se várom, hogy ilyen
["rrreny"ndo\goizonvagyekkoraáIdozatokathoz-
iői, Ánt én,Éa egyszeinem akar,annyit, mint én,

De én mindent akarok, és tudom, hogy meg ls sze-

rezhetem.
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7. jellemvonás:
Hihetetlen kitartás

§9_t< $|ózati piacszertező hangoztatja, hogy az
MLM sikerének a kulcstényezője akitaitás. Minden
más tulajdonság idóvel megszetezhető vagy megta-
nulható. De ha meghátrálutk az akadá§ok eútt,
sem a kemény munka, sem a pozitív hozzáállás, sem
a vasta,g bőr, sem a lelkesedés, sem abőkezűség, sem
ataníthatőság nem fejtheti ki csodálatos hatását.

Richard Brooke a példa. Három éve foglalkozott
teljes munkaidóben, görcsös kitartással hálózatos
termékforgalmazással. Végül már a rokonaitól kol-
dult pénzí, a végsőkig kimerítette minden hitelkár-
ty áját, odaköltözö tt a nőv ér éhez, a től e kölcsö rzött
kocsin járt. Három év után huszonötezer dollár
adóssága volt, és éü kb. négyezer dollárt keresett.
Családja finoman célozgatott rá, hogy ideje lenne
felnőnie, és igazifoglalkozást keresnié.

- Szüleim és nóvérem nagy nyomást gyakoroltak
rám - emlékezik Brooke. - Aztmondtak, úgyse fog
menni, nem szabadna bíznom ezekben az MtU-ei
emberekben; olyan pénzt költök el, ami nem az
enyém.

De ő nem volt hajlandó feladni.
_ - Raggszkodtam hozzá-mondja. -Hittem, hog;r
be fog válni. Láttam, hogy másoknál bevált.

Három gyötrelmes évbe telt, hogy Brooke-ra rá-
mosolyogion a szerencse. De szívós kitartása végril
elnyerte jutalmát: a mesés gazdagságot.

CSAK VEZETÓKNEK

Ha azért érdekel bennünket a hálőzatospiacszerve-
zés,ltogy részidős kis jövedelmekre teg}tink szett,



akkor nincs szükségünk az ebben a fejezetben is-

mertetett emberfölötti tulajdonságokra. Am szert
tehetünk fantasztikus gazdagságra is, és ezkizárőIag
azon múlik, mennyit vágyunk hajlandók áIdozni ér,

te. Jól gonáoljuk meg, [Ógy érdemes-e! Ez életünk
egyik legnagyobb horderejű döntése.
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3. fejezet

Hogyan válasszunk harmadik
hullámos társaságot?

- Jerry, elmeg;l a hajód! Hapénzt akarsz keresni,
be kellene szállnod a többszintú piacszervezésbe.

Ez 1983-ban történt, amikor Jerry Rubin, a hatva-
nas évek radikálisa volt a sztár a New york-i bárok-
ban; hetente több mint ötezer dollárt keresett juppi-
hálőzatán. El sem fudta képzelni, hogy ennéÍ ii ie-
t?r\",!jobb élet. Addig nem, amíg eg] este egy par-
tin félre nem vonta ery barátja.

_ - Többszintű piacszewezés? - visszhangozta Ru-
bilm_illiónyi amerikai szavát. -Mi az? Az Amway?
.Barátja\uncogva elmagyaránta, hory egy olyan új

társaságot képvisel, amely forradalmáirtáni róga á
hálózatos piacszervezést. A társaságnak bóverivan
tőkéje, mondta Rubin b ar átja. A tulaj dono sok nagy-
menő befektetők, hollywoodi kapcsolatokkal.
_- Azt mesélte, hogy az egyik tulajdonos Johnny
Carson szomszédja Beverly Hillsen - emlékezik Ru--
bin.- A másik a legnaryobb Los Angeles-i irodahár-
tulajdonosa. Aztmondta, profivá teszik az MLM-et.

Ez az ember napokig győzködte Rubint. Fényes,
színes brosúrákat mutogatott, orvosi igazolásokkal
tanúsította a termékek minőségét. Atvette Rubin-
nal a számokat, matematikailag baonyíWa, hogy
gazdag emberré tudj a tenni.
_ - Rájöttem, hogy ehhezugyanazok a képességek
kellenek, amilyeneket a hatvanas évekber1 aktiüs-



taként használtam - mondja Rubin. - A hatvanas
évek is olyan volt, mint egyhálőzatszervezés. Egy il-
|ető azt mondja a másiknak, menjünk a Pentagon-
hoz, az elmondja két másik illetőnek, akik elmond-
jáknégy másilrilletónek. Láttam, hogy jól tudnám
csinálni.

Rubin fejest ugrott. Sok ezer dollárt és sok he-
ti munkát Íektetett az íj váILalkozásba, ami épp
olyan jónak bizonyult, mint várta. Beindult ahálő,
zalos piacszervezés. Ezrek csatlakoztak a csoport-
jához." 

- Egy este kétszán ember is sorba áILt az irodám
előtt, hógy bejuthasson egymegbeszélésre - mondta.

Aztánmegtörténí abaj.
- Egy nap - emlékezik Rubin - csengett a tele-

fon. Áiuhjdonos fia volt. Közölte, hogy a társaság
csődöt mondott. Körülnéztem és láttam egy il&gy,

öíezer dolláros irodát, Iáttamsok ezer embert, akik-
nek én ajánlottam az ijzIetet,láttam két szekrénfi,
tele púderrel, élelmiszerrel, és megl,raragudtam.
Dühöngtem. Nemcsak harmincezer dollárt veszítet-
tem, de a saját tizletemet is, mert azt is elhanyagol-
tam a másik válla|kozásért.

Rubin mély depresszióba esett. Ejszakánként á|,
matlanul hánykolódott és egyre azon töprengett,
hogy lehetett ilyen balek.

Mi romlott eI?

sokak szerint a Rubin-féle rémtörténetek aztbao-
nyítják, hogy a hálózatos piacszervezés a balekok-
nakvaló. Rubin legalábbis így döntött.

- A következőhárom-négy évben - meséli - sok
ember hívott felazMLM miatt: cégek elnökei, fon-
tos termékforga|mazők Lecsaptam a kagylót.
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De Rubin történetének van egy másik oldala is.
Tíz éweI később ő lett az ország egyik legkiemelke-
dőbb hálőzati termékfo r galmazőja. Országos tévé-
műsorokban és újságokban hirdette, hogy azMLM
fogia megváltani Amerikát. Ugyanakkor frontvo-
nalbeli elosztója az arlingloni (Texas) Life Exten-
sion Internationalnek.

Nyilvánvalóan nem magával a hálőzatos
szervezéssel volt baj. Akkor mivel?

sTABlLEÁs VAGY Ú.lool,tsÁce

Minden Rubin mellett szólt, csakhogy ő rossz társa-
ságot választott.

- Olyan, hogy menő MlM-táísaság, nem létezik
- mondja John Milton Fogg, az Upline szerkesztő-
je. - A termékforgalmazőkmaguk felelősek a sike-
rükért. A legjobb, amit a társaság tehet, az,hameg-
marad azizletben.

Sajnos, Corey Augenstein, a Down-Line News ki-
adója szerint az MLM-társaságok nyolwanöt szána-
Iéka az első öt évben, többségük az első tizennyolc
évben megbukik.

Ezért e g]iTe több háIőzato s termékforgalm azó ta-
nulja meg, hogy többre becsülje a stabilitást az íj-
donságnál. Régen a termékfotgalmazők ide-oda
szökdécseltek a társaságok között, így prőbálva el-
kapni az új csillagot. Attól féltek, ho$i ha túl hosszú
ideig maradnak egy cégnél, a piac telítődik, és ők
képteleneklesznekújtermékforgalmazőkattalálni.
Az újdonságot tafiották egy társaság legfontosabb
tulajdonságanak.

De a harmadik hullám mindezt megváltoztatta.
Ma azok a legmenóbb társaságok, amelyek techno-
Iőgiát, termékforg almazői szolgáltatásokat alkal-

plac-



maznak, továbbá a hosszú távú növekedés és stabili-
tás biztosítása érdekében megúj ítiák a vezetést.

Nans,amely1994 januádáraösszeáltítjaahá|őzatos
termékforgal maző társas ágok éImezőny ét. Ebben a
listában ol}anveteránok találhatók, mint a Watkins,
az Amvlay, a Herbalife, a Nu Skin és a Shaklee.s

A Down-Line News-ben felsorolt harmincnégy
társaság közül tizenötöt a MarketWave ,,téginek"
vaw ..érettnek" minősített.

7 Áltúaaun kerüljük a kezdőket - tanácsolja Co-
rey Augenstein, a Down-Line News szerkesztője. -
tvtiért Úi fizessük meg másnakatandíját?

A HARMADIK HULÚMOS
rÁn*sÁc NyoMÁBAil

Bár Charles King, az illinoisi egyetem marketing-
professzora nem hasznáIjaa ,,harmadik hullám" ki-
Íejezést, az á|tala ajánlott cég számos tulajdonsága
m-egegyezik a harmadik hullámos társaság tulajdon-
sagaivát, többek között: jól fejlett termékforgat1?-
ző hálőzat, terméKorgalmazási biztosítás, pálryá-

zóknak szóló videók, oktatóprogramok, differenci-
áltprogramokanemzetközibővítéscéIjára,termék-
differenciálás.

Mindez pérube kerül, márpedig a pérz inkább
megtalálhaiő egy érett társaságnáI, mint ery kezdő-
nél. King azt javasolja, olyan társaságot válasszunk,
amely ,,pétwiglileg stabil ... és története van". Ez
jelentósén sztlnti a kört. A Success szerint ,,csak fél

5 Az e fejezetben és a könyvben felsorolt égek nevei ka6rő|ag a
szemléltetési szolgálják. A szetző egetlentínsaság iránt sem részrehaj-
ló. Saját józan beÍátásunkra támaszkodjunk, amikor hálózatos termék-
forgalmazási társaságot választunk.



tucat MlM-társaság érte el az ötszánmillió dolláros
szintet".

Egyetértek dr. Kinggel. Hálózatos termékforgal-
maző társaságot nem az újdonsága, hanem harma-
dik hullámos infrastruktúrája aIapján kell választa-
ni. Ez a fejezet ismerteti, hogyan.

vÉcrruN LEilDüLET

Egy társaságnak nem kell újnak lenni ahhoz, hogy
legyen jövőképe. A legmenóbb harmadik hullámos
társaságok között is találhatók olyanok, amelyek el-
ső vary második hullámos társaságként kezdték.
Most a harmadik hullámra jellemző újításokat hasz-
nálják arra, hogy megadják maguknak a végtelen
lendületet - azt a növekedést, amely azutánsem tor-
pan meg, hogy a társaság elérte érettségét.

Nézzük az Amwayt. Harminchárom éve van a
szakmában, azt várnánk, logy olyan stagnáló le-
gyen, mint a Holt-tenger. Am az Amway eladásai
több mint kétszeresükre nőttek az elmílthárom év
alatt. Ennek oka részben a villámgyors megielenés
több mint hatvan külföldi piacon, részben azílj ter-
mékek döbbenetes gyorsaságí bevezetése. Az Am-
way szupermodern, robotizált gyárai több mint
négyszáaféle terméket állítanak elő, hántartási gé-
pek!őltestápolókészítményeL<tg.AzAmway,,í&Ey-
árlháni" szeml élete a létező v ás árlói körb ől kiindül -
va lehetővé teszi a piac állandó bővrilését.

A Nu Ski

renciálás

olyan, mintha
mazóink új

is a véstelen lendület
eiezésével élve, a

,
ktilön termékvonallal. Majdnem

beleegyeznénk, hory termékforgal-
MlM-társasághoz csatlakozzanak,
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ugyanakkor megtartva a kialakított hálózatuk j_elen-

tűe biztonságot. A Nu Skin, hagyományos bőr] és.

haiáoo1ó vita]

recept
nta M

esnk legmenőbb hálózatos. te |mazásitát-
számos c

telve a_]!u Skin gyors növe
egy 1984-ben alapinem rossz e

Kinek higgyünk?

Előbb-utóbb az első ismertető videón rágődő zöld-
fülű és az éjszakánként a kiugrás gondolatával fog-
lalkozó, húÖzéves tapasztalattal rendelke ző v eter án
is szembetalá|ja magát a kérdéssel: ,,Kinek higy-
gyek?"
-- A szpotwornak? Annak, aki azt hajtogatja, hogy
azőX-társasága a legjobb a szakmában? Yagy uyt-
cai termékfor§almazőnak? Annak, ahj azt m9ndj1
hogy az X-táriaság telítődött, és arra biztat, kezd-
jüriÉ mindent elölíől Y-társaságnáI? Yagy higgyünk
ir*aUU a tömegtáj ékoztatásnak, a politikusoknak és

az álLamúgyesáekt Szerintük minden hálózatos_pi-
acszewezésű terméKorga\maző társaság széIhá-
mos, és az is bolond, aki velük tizletel.

Kinek higgyünk? Sajnos, nincs olyan csodás adat-
b ánis, ametytOt egyértelmű v á|aszt kaph atnánk erre
a kérdésre. Mindazonáltal nem kell vaktában dol-
goznunk. Rengeteg eszköz, forrás és technika léte-
iik, amely megkönnyíti a munkát. Kövessük az eb-
ben a fejézetbén ismertetett lépéseket, és megtanul-
juk profi módon értékelni a társaságokat. Végül is



"iryl la garancia, hogy helyesen döntünk, de leg-
alább információk birtokában fogunk dönteni, és
ezzelis meg fogiuk előznia szakmá derékhadát.

t. LÉpÉsl
NE DÓLJÜNK BE

sE A rÚLzorr DlcsERETilEK.
sE A TúLzoTT ócsÁnúsilAKi

- Ide hallgasson, ha Blake Roneyt tesziacímlap-
ra, pofáta fog esni - figyelmeztetett a titokzatos té-
lefonáló. - A Nu Skinnek vége. Az összes Nu Ski

nezze

--W 1991 decemberében történt, a Success maga-
zin Park Avenue-i szerkesztőségében. Engem b:uíak
meg a Success első hálőzatos piacszerveiési kiadá-
sának szerkesztésével. Ujságírii pályafutásom egyik
legnehezebb feladata voit, ámikór azt kellett eldőn-
tenünk, kit tegytink a címlapra. Arról is megtanul-
tam néhány fontos dolgot, mit szabad tenni-és mit
n_em a. hálózatos piacszerve zésű termékforgalmazó
társaságok tanulmányo zásánáI.

A7 e.Jső szabáIy;,,A tényeket vedd figyelembe, ne
az eltíúzott véleményeket ! "

Akkoriban Blake aNu
tűnt a success

nagy

l
Setott cikkíró biztosítottak

y, mint Val
arról, hogy

Free, a

év q!án,1990-rq

méltó cikktéma.
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Saitós kottésáim mást mondtak, Néhány hóltp

"r"ti.i*át< 
ei tevéműsorok zápora ádult a Nu

§Énre, kétségbe vonva a társaság et+:uss.a9aj;,m:F

arra is céIozgaMa, hogy T
tették be

a konku-
titokz}

az X-
naltaK a
@ma előtt áI|tam,mint egy leen-

dő térmékforgaLmaző.--ré"vi"g 
véige g Nu Skinnek? Igaz T i ,"k.T911"

."i;;;il;t*ii É"*árcsak egy léendő termékfor-

ffi#;;;k;-nekem is meg tett-ett találnom atíúzá-
Íok mögött a tényeket.

z. tÉpÉs:
ÉnrÉxe1.1üx l TERMÉKET!

Mielőtt aláírnánk egy társaságnak, kérdezzük meg

magunktól:
-"El t rdoro én adni eztatetméket?

m*ái nuo, a háIőzatos piacszerv ezés v ezető szak-

;.ffi;Ü" 
-] 

i.t"r"dni kell érte, r agaukocJli*,ell
D.üzZa.ffi. *erint háióratos forgalmazásra azok9t:g4-

Jól gondoljuk meg a kérdést, mert ez nem ugyan-

; l;G;i;Égy, ,,í"",," ennek a termékne]r pia-
;;i''-C."í -"ií áarok könnyen el tudjak a!lí, 9z
Áéni"Áitielenti, hogy miis képesek leszünk rá,* j il-rk"l"iiot tótt a Tórméknek - mondja dr, S!-

k"kÚ;bÜ termékek, ame§ek nem kaphat9r P:1!-
;;;.E".tápotószerók és kózmetikumok azértklvá-

lók, mert nagyon erősen hatnak aképzeletre és az

emberek &z€kére a titokzatos iránt,



. F'gy társaság olyan készítményt árult, amely ál-
lítólag fiatalít - meséli Rao, - Kipróbáltam, eglrhó-
naqig nem történt semmi. Am beszéltem egy Óiomó
emberrel, akik esküdörtek, és att mondták, náluk
megszüntette a faggyúmirigy- vagy'tzúleti glrulladá-
sokat. Ezt kell keresni, olyan terméket, amire ennyi-
re esküsznek. Így eleve van egltfeltétlenül hívő fo-
gyasztői magunk.

Rao elővi gyáaatos termékforg almazői azonban
nem lépik át a titok és a megalapozatlan győgyítő
hatások között híződő vékony vonalat. rfi vátaki
őszinte meggy őződéssel állítj á:,,Velem-il?fut---*

Corey Augenstein, a Down-Line News szerkesztő-
je.azttanácsolja, hogy győződjünk meg róla, a társa-
ság szigorúan betartja-e az FDA, az Elelem- és
GyógyszerügyiVizsgálóbizottságelőírásait.

Augenstein arra is figyelmezteti a leendő termék-
forgalmazókat, nézzenek utána, hogy a termék nem
qokkal drágább-e, mint a másutt kápható, hasonló
áruk.

Legiobb -bár ez ritkán fordul elő -, ha a társa-
ságnak monopóliuma van a forgalmazásra.

A termék hatalma

menális

skin International

k
llqlqnem h,tzárólag a

--Más EltáIálőh,hoz, Henry Fordhoz, Bill Gate shez
hasonlóan Blake Roney is azzal a megszállott elha-



Csupa ió, semmi rossz

Azon a nyáron, mielőtt elkezdte volna jogi tanulmá-
nyait, RÓney alkalmi termékforgalmazői munkák-
UOt ett; ápolónőképzős felesége szendvicseket készí,
tett ery helyi büfében.

Keves vÓlt a pénzük. Roney tudta, hogy még
hosszú évekig te kell mondania mindenről, mielőtt
megvalósíthatná ilzleti álmait.

Ám ery napon nővéte, Nedra, mondott valamit,
ami me gvá \toztatta Roney éIetét. Ne dra azt áIlítot-
ta, hory1 hatalmas, csillogó-üllogó, multimilliomos
kozmetikai cégek szemetet árulnak.

- Találj föl égy olyan új bőrápoló krémet - taná-
csolta Nedra -,ámi tényleg hat, és holnapra gazdag
ember leszel.

Roney nem nagyon hitt neki, de azértvégzett egy
kis kutatást.

- Nem volt olyan termók a piacon, amely igazán
kihasználta volna a technológiát- mondja Roney. -

esetben egy kis aloét kevertek össze E:
töltőanvas volt:

ar-

bőrbarát anyagot,
aztál összeírtuk az

L-,.
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Hogyan kel! eladni a látomást?

Roney először csak csekély támogatást kapott az öt-
letéhez.

- Nevetséges! - mondták a marketingprofesszo-
rok, akiktől tanácsot kért. - Bőrápolőtígy nem lehet

- Ugyes ötlet - mondták agyártulajdonosok, aki-
ket felhívott -, de háromszor annyiba kerül az előá|-
lítása, mint a többi testápolóé. Bennünket nem ér-
dekel. Az utolsó vasa is rá fog menni.

De Roney csak telefonált tovább, felhívta az or-
szág minden vegyészeti és kozmetikai laboratóriu-
mát. Hónapokba telt, mire talált valakit, aktegyálta-
lán meghallgatta. De végül lelt egy gyát
hajlandó volt

A minőség győzelme az akadályok íelett

A Nu Skin le minden akadályt. Fi-
tlan me

kellett volna buknia, mielőtt egyáltalán kiléphetett
volna a piacra, de a termék vitte magával az egész
társaságot.

Az első akadály a péruhiány volt. A fiatal partne-
rek - Roney , a nővére és§teven Lund, Roney jogász
baútja - még az első gyári száIlítmányt sem tudtáB
kifizetni. De attól kezdve,
kipróbálták a terméket, az icsúcsvolumenek
pr(lUU

házunkba - meséli
Roney -, szóltunk nekik, hogy hozzanak tégelyeket,
mi majd belekanalazzukakrémet a marmonkanná-
ból. Jöttek Tic:Tac cukorkásdobozokkal, ilyen-olyan
apróságokkal, mi pedig belepottyantottunk egy-egy
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kanál testápolót. Az első száIlítmány ott helyben el-
fogyott. Két őra múlva egy csepp se volt belőle.

Roney mát az első hetekben tudta, hogy terméke
nagy szám lesz.

- Láttuk, ahogy hirtelen felcsillan az emberek sze-
me. Ahogy tucatnyian kipróbáltak aszert, és ragyogó
arccal jötteküssza, máris tudtam, hogy menni fog.

Ekkor kezdődött el azltazás a hullámvasúton.
- Lidércnyomásos volt! - emlékezik Roney.
orszásszerte_viltámsvorsan elteriedt a termék hí-

re. Távoli

- Már előre lekötöttek minden szállítmányt- me-
séli. - Egész n ap a dtihö s termékforg almazőkat pr ó -

báltam -
A termékforga|mazői megbeszélések után Roney

és testvére, Brooke, késő éjszakáig a csomagokat
postázták, miközben .Sandy Tillotson. egv másik

r. a dühös telefonokat védte ki

+os§Nkkal menőbbek vagyunk, mrb.ljtmeun}4re
*voltunk.-
-Á szaett-vedett vállalkozói csoport éttermekben
tartotta a megbeszóléseket, nehogy kiderülj ön, hogy
egy bérelt pincében van a székhelyük. Kinkónál
fénymásolták szóróanyagaikat és használt tégelyek-
be töltötték a terméküket, amelyekről acetonnal
mosták le a régi márkaneveket.

- Az MlM-társaságok kilencvenkilenc szánaléka
nyolc hónap alatt eltűnik - mondja Roney. * Az el-
ső három évben minden reggel azzal ébtedtem,
hogy kibírjuk-e vajon a jövó hetet.

Annyira lefoglalta őket őket a munkájuk, hogy
egészen elcsodálkoztak, amikor dőlni kezdett a
pétu: az eLső évben szánezet dollár.

l
!
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kérdezi Roney. - Mert
tudtuk, hogy magunk is megvennénk eztaterméket,
ha valaki odajönne és felkínálná nekünk. A jőzan
ész azt sugallta, hogy ha énhasználnám, akkor raj-
tam kívül még ery csomó ember hasznáIná.

n Ézzü lr x 
"i;^'-'iÉT 

r rc.,íu nlxl
NemmindenhálózatospiacszervezésitársaságeIég
nary vagy híres, hogy reklám-,,előélete" legyen a
mé diáb an. Azér t sosem árt ltánanézrti. Az informá-
ció korában ugyanolyan könnyű ellenőrizni a sajtót,
mint telefonálni, vagy leütni néhány billen§rűt aszá-
mítógépen.

Ha van személyi számítógépünk és ery mode-
münk, előfizethetünk a CompuServe-re, a Dia-
logue-ravagy a LexisA.Iexisre. Ha nincs, még mindig
felhívhatunk .gy olyan szolgáItatást, mint a Mead
Data Central. Ok ellenőrzik a LexisA.{exisben a tár-
saság nevét, alapítőit, és maximum huszonnégy őra
múlva megfaxolják az eredményt.Ezek a szolgálta-
tók nyilvántartjáka legfontosabb újságok és magazi-
nok cikkeit. A Wall Street JoumalnáI azonban a
JournalFinder különleges szolgáltatást kell igénybe
vennünk..

Ha aranybányára bukkanunk, és találunk cikke-
ket a kiszemelt társaságről, óvatosan kezeljük őket!
Brtenit szerint bánjunk velük, ne tartsuk ezeket
szentírásnak. Először is, az újságírók tévedhetnek.
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Másrészt azírott és elektronikus sajtó is ugyanolyan
uzlet, mint a többi. Az ő ngyfeleik a hirdetők. Es
mint
olyan

t;, a MarketWave kiadója
találőan
médiának dicsérni a

+. tÉpÉsl
TAilÁcsKozzUN K A szAKMA FlGYELólvelI

Sok§zor sztikségünk van egy bennfentesre, aki átka-
lauzol bennünket a háIőzatos piacszervezési társa-
ság igazi lényegét eltakaró pletykák, híresztelések,
rosszindulatú, céIozgatások labirintusán. Számos ki-
emelkedő szakértő van, akik (tudatosan vagy öntu-
datlanul) versenyben állnak a ,,hálőzatos piacszer-
vezés Ralph Naderje" címért. A legjobbak közé tar-
tozik Corey Augenstein, Kent Ponder és Leonard
Clements.

Ók a togyasztő, azaz a termékforgalmaző szem-
pontj ából tanulmány ozzák a hálőzatos piacszerve-
zésitársaságokat. Meg tudják fejteni a kompenzáci-
ó s tervek titkát, átlátnak a túlzásokon, rábukkannak
a titkolt szégyenfoltokra. Többen saját újságiukban
yagy magazinjukban jelentetik meg eredményeiket.

TAúLJUK

A gyakorlott üzletemberek mindig megcsinálják a
háai feladatukat, mielőtt elköteleznék magukat:
standard eszközökkel és technikákkal ellenórzik a
lehetséges üglrfeleket vary partnereket. U gyaneze-
ket alkalmazhatjuk a hálőzatos piacszervezési lehe-
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tőségek ellenőrzésére. Nem garantálják a sikeres
partneri viszonyt, de ugrásszerűen megnövelik esé-
lyiirrket, hogy kiszimatolhassuk a társaíág rejtegetni
pt őb ált, esetleges szégyenfoltj ait.

- Ha önnek lenne ery üdeotékája - mondja Leo-
1ald CJements, aMarketWavekiadója -, és egy száI-
lító felkínálna ezeí példány Istárt, amit on líiatlan-
ban átvenne, később pedig csak egyet tudna kiköl-
csönözni, beperelné-e a szállítót? Persze, hogy be-
perelné. De kinek kellett volna olvasnia az {Jéago-
kat, beszélni a kritikusokkal, telefonálni más vidéo-
tékáknak, és mindenekelőtt, megnézni a filmet? Ki
azigui felelós?

Az legyen az első dolgunk,
mennyire egészségesek a társa

hogy ellenőrizzik,
Sok

Vasa-
rolnak készl9teke| abban reménykedve, hogy-il
h9."upi pénzbőI ki tudják fizetni a termékfÖigaima-
zőkat. Néha sikerül, ha elég ryors a forgalmazás. De
ryakoribb, hogy ez az orosz rulett csődhöz vezet. A
termékforgalmazők egyre később kapjak meg a
csekkjüket, a társaság vezetői halogatáira renőez-
\ednek be, arra váwa, hogy valamivel tObb pénz
folyjon be, és hamarosan összeomlik az egész^kár-
tyavár.

Ha érdekel bennünket egy állami társaság, annyit
kell tennünk, hogy kérünk egy Dun & Bradslreet je-
l9nté9t, vagy magához a társasághoz folyamodunk
éves kimutatásért. A Dun & Bradstreetrgelő kell fi-
zetni, de bankárunk vagy ügyvédünk valószínűleg
tud szerezri kb. kétszán dollárért egy kimutatást.

Sajnos,_ a magántársaságoknak nem kell nyilvá-
nosságra hozniuk izletikimutatásaikat. Ám vánnak
kulcsfontosságú támpontok, amelyek felvilágosíta-
nak valódi anyagi helpetükről.
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Kezdjük az áI|amigyész itodájában és a helyi
iparkamaránál. Tőliik megkapható a társaság ellen
félmerült panaszok nyilvántartása. Dr. Rao azt is ja-
vasolja, hogy tájékozódjunk a helyi Fogyasztói Ugy-
osztályon.

Ne feledjünk el érdeklődni a helyi kereskedelmi
testületeknél. A két legfontosabb csoport, amely há-
lózatos piacszervezéssel foglalkozik, a Direct Sel-
ling Assóciation (Washington D.C.) és a Multilevel
Marketing International Association (Irvine, Kali-
fornia). Tőlük megtudhatjuk, felmerültek-e problé-
mák a társasággal kapcsolatban.

Ne feledjük, még a jó társaságok ellen is lehet sok
panasz. Micsak azzaltörődjünk, hogy orvosolta-e a
társaság a panaszokat.

Számítsunk a panaszohra!

1 986-ban az austini iparkamar ához r engeteg panasz
érkezett egy bizonyos csomagküldő szolgálat ellen.
Klasszikus átejtésnek |átszott, a panaszok a selejtes
áruk szállításátőI a visszavásárlásokkal és költségté-
rítésekkel kapcsolatos problémákig terjedtek. A te-
xasi államü gy észsé g vizs gáIatot indított, p ert fonto 1-

gattak. De végül a kormányrrak kellett meghátrál-
nia, amikor a társaság vállalta az egyéves szavatos-
ságot, a térítésmentesen hívható telefonszámot és
az igyféIszolg álati személy zet b ővítését.

- Nem |átszott előre megfontolt iizleti visszaélés-
nek - összegezte Allision Hall, a texasi államügyész-
ség munkatársa. - Sokkal valószínűbb, hogy erysze-
rűen rendetlenekvoltak. Az a benyomásom, hogy a
tulajdonosok ugyanolyan gyerekek voltak, mint az
ügyvédjük. Csupa zöldfúlű.

En akkor szereztem tudomást az eseírőI, amikor



erről a társaságról írtam cikket az l987-es Venture-
ba. Az előzetes kutatás során rábukkantam a szé-
gyenfoltokra. Bölcs szerkesztőm azonban azt taná-
csolta, ne vegyem figyelembe őket. Azt mondta, az
ilyen problémák jellemzők a gyorsan növekedő tár-
saságokra, ha fiatal, tapasztalatlan vállalkozők ala-
pítják őket.

Hogy mi volt ez a társaság? A Dell Computer.
Amikor cikkemet íttam, hetvenötmillió dollár ér-
tékben forgalmazott. I992-ben felkúsztak kétmil-
liárdra. Nem rossz egy olyan társasághoz képest,
amelyet egy tizenkilenc éves főiskolás alakított, aki
a kupéja hátuljából árult számítógépeket. Michael
Dell ma rendszeresen szerepel a Business Week és a
Wall Street magazin címlapján. Az Inc. magazin az
]. 99 ]. -es év vállalko zőjának nev ezte. Es egyetlen ál-
lamügyész sem említette egy szőval sem, hogy mi
történt húsz éve.

- Ha néhány hónap alatt érünk el nulláról hét-
millióra - magyarázza Dell -, minden megtörtén-
het, és meg is fog történni.

Legyünk elnézőka növekedés kínjai iránt!

A Dell Computer története megtanított valami fon-
tosra: legyünk elnézők a társaság ifiúkora iránt.

A körültekintő kutatás még 1991-ben meggyőzött
róla, hogy a Nu Skin a növekedés kínjait szenvedi.
Rossz sajtóját elsósorban a fegyelmezetlen termék-
forgaLmazőkokozták.Aterméldorgalmazőkirreális
jövedelmi ígéretekkel csalogattátk az új tagokat,
vagy több raktárkészletet erőszakoltak rájuk, mint
amennyit megengedhettek maguknak. A Nu Skin
szigorított a fegyelmen,,liberalizálta visszaküldési
gyakorlatát, és bőkezűbb komperuációs politikát
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y ezetett b e. A társ as ág reformj ain ak haíásár a öt-hat
államüryész elállt a vizsgáIattól, pedig ekkor még
meg sem jelent a Success különszáma.

Ekkor hatátoztamel, hogy a Nu Skin döbbenetes
sztorija méltó egy különszámra, és Blake Roney ké-
pe is méltó a címlapra. Azidő bebizonyította, hogy
bölcsen döntöttem. kilencéü

n folytatunk nyomozást,
sose hagyjuk figyelmen kívül az olyan jeleket, mint a
perek, pletykák és alakisági vizsgálatok. Ellenőriz-
zünk minden állítást. De azt se feledjük, hogy a po-
lémia nemcsak elkerülhetetlen jelenség egy fiatal,
gyorsan növekedó társaságnál, hanem a siker egyik
legbiztosabb jele is.

Nyomok az emberek között,
. nyomok a papíron

- Minden nyomozás sikere attól függ, milyen
ügyesen tudjuk összefonni az emberek között ha-
gyott nyomot a papíron hagyott nyommal- mondja
Dennis Krg, a Get the Facts on Anyone (Tényeket
mindenkir ől) szer zője.

A ,,papíron hagyott nyom" az MlM-társaság
pénzngyiés jogi nyilvántart ását, míg az emberek kö-
zött hagyott nyom a száIlítőkat, termékforgalmaző-
kat, társasági tisztvisel őket, jogáuokat, bankárokat,
könyvelőket jelenti.

Induljunk el a papírnyomon azzal, hogy hitelké-
pességi kimutatást kérünk a társaságról (pl. a TRW-
ügrnökségtő). Kérjük meg a bankárunkat, hogy se-
gítsen. Vannak bankok, amelyek a betétesek iránti
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szívességből maguk adnak hitelképességi kimuta-
tást. Nézzünk utána, fizettek-e késedelmesen szállí-
tókat. Telefonálhatunk közvetlenül is a szállítóknak,
érdeklődve, hogy megbízható-e a társaság.

F;zltán kérjük el a társaságtól a jogász, a bankár
és a könyvelő telefonszámát. Ha a társaságnaknincs
rejtegetnivalőja, minden további nélktil teljesíti a
kérést.

Elsőnek hí,vjuk fel a bankárt. Kérdezzik meg,
szokott-e kölcsönt felvenni a társaság, és ha igen,
időben üsszafizeti-e. Folyamodott-e hitelért, meg-
kapta-e, vagy elutas ították?

- Kérdezzük meg a társaság könyvelőjót, van-
nak-e pénzngyi problémáik - javasolja Rao. - Per-
sze sohasem fogja lejáratni az ngyfelét. De vajon
hangzatos bizonygatásba kezd-e, vagy csak annyit
mond, minden rendben?

Rao azt tanácsolja, hogy kérjünk P & L kimuta-
tást a társaság könyvelőjétől.

- T'lz eset közül kilencben elutasítja - mondja
Rao -, de mit veszíthetünk? A teleforinal legab6b
annyit elérünk, hogy nyfltan megSérdezhetjük,
van-e valami rejtegetniv alőja a társaságnak. Sose le-
het tudni, a könyvelő el is szólhatjamagát.

Ismételjtik meg ugyanezt az eljárást a társaság jo-
gászávaI.

- K&dezzilk meg, mióta képviseli a társaságot -
ajánlja Rao. - Aztánkérdeznikmeg, volt-e alperes
vagy felperes a társaság valamilyen perben, és hany
pert indítottak ellene.

- Ha a jogász semmit sem árul el, próbáljuk meg
ésk&dezzíink rá, van-e valami titkolnivalója azigy-
felének. Jól figyeljünk a feleletre. Apró árnyalatok
sokat elárulhatnak.

Szerencsére nem a társaság ügyvédje az egyetlen,
aki megadhatja ezt az tnformációt. A Prentice Hall
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Legal and Financial Service-től hatvan-nyolcvan
dollárért lehet kapni egy pernyilvántartási kimuta-
tást. A kutatást abban a megyében kell végezni, ahol
a társaság telephelye van. Innen megtudhatjuk, me-
lyik bíróság tárgyalta az igyet, és milyen - polgári
vagy bünteó -ngyrőIvolt szó.

- Sok apróságot megtudhatunk, ami nem szere-
pel a pénzügyi kimutatásban - mondja Rao. - Pél-
dául, hogy sohasem íizettékkiaztazilletőt, aki avi-
rágot szá|Iította az éves tanácsülésre. Keressük a
visszaéléseket.

Aztán nézzik az ítéIeteket. Született-e végzés?
Kimondta- e a szövets é gi v agy az áIlami bír őság a zá,
logvisszatart ást a tartozás teljes kiegyenlítéséig?

A pénzigyi jelentésben szerepelni fognak a ko-
rábbi ítéletek vagy perek.

- Ha ezt az ellenőrzést végezzik - figyelmeztet
Rao -, ne feledjük elvégrehajtani azokkal az embe-
rekkel kapcsolatban is, akik atársaságot alapították.

Mindez sok száz dollárba és sok időbe kerül. Mi
döntjük el, mennyire alapos vizsgálatot kívánunk
végezni.

Esetleg egyszerűbb magánnyo mozótfogadni. Egy
társaságalapítő háttetének vizsgálata gyorsan és ol-
csón elvégeztethető. Az Arany Oldalakon megtalál-
hatjuk a helyr magánnyomozókat. Az Internet
használói a Harmadik Hullám Home Page-en
(hHp : //members. aol. comÁwave3page/wave3.html)
szerezhetkbe államonkénti bontásban - más forrá-
sokkal egrütt - a magánnyomozók névsorát.

Természetesen sokan beérik néhány adattal és
nagy adag intuícióval.Ezmegis felel annak, aki haj-
landó kockáatatni. De gondoljunk Corey Augen-
stein figyel meztetésér e ;

- Megbeszéléseken vagy telefonon sok olyan kér-
dés hangzik el, amelyekre egyszerűen nincs válasz.
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6. LEPES:
ÉnrÉreulür l rÁuoclrÁs! RENDsZERT!

A háIőzatos piacszerve zés a termékforgalmazók és
a társaság munkamegosáásának eredményeként
működik.

Egy jó társaság maga intéz mindent, kivéve a for-
galmazást és a hálózaíszervezést. Ez a termékfor-
ga|maző feladata. Ha a termékforgalmaző aszáIlítá-
son vagy a késedelmes jutalékcsekken mérgelődik,
ez azt jelenti, hogy a társaság nem nffit neki elegen-
dő támogatást.

Egy harmadik hullámos szewezet elegendő
pétu't, erőt, leleményt és csúcstechnológiát fektet
abba, hogy ezt a munkamegosztást megvalósítsa.
Csak néhány élenjáró társaság közelíti meg ezt az
eszményt. De a harmadik hullámos forradalom el-
terjedésével nemsokára.ez az eszmény lesz a szab-
vány.

Hogy megtudjuk, mennyire támogatja eg5r társa-
ság a termékforgalmazőit, tegytik fel a következő
kérdéseket:

Távköz!és

o Biztosít-e a társaság jutányos áron háromoldalú
hívórendszert, amelynek segítségével a termék-
forgalmazó a csoportj áv aí v agy a felső von aláv aI
kommunik álhat, lehetséges iizletfelek után ku-
tathat, azokat kiképezheti? (Lásd 7 . fejezet, há-
romoldalú hívás.)

o Rendell<czés ére b o c s ótj a-e a termékfo r galmazők-
nak a 800-on elérhető hanglostát7 A hangposta
rendkívrili módon megnöveli a csoporttal és a
lehetséges új tagokkal tartott kapcsolat lehetó-
ségét.



o Megvalósítható-e a társaság hangpostájáva| a
csoportaüs?

o Lehetővé tesú-e a hangposta a hangfeldolgozást?
(Azaz: gyors letapogatásokat, egyes üzenetek
őrzését,- mások törlését, szünetet, ismétlést,
üzenetek továbbítását. )

o Biztosít-e műholdas összeköttetést forgalmazás-
hoz, kikép zéshez, szew ezéshez?

Vezetőségi támogatás

o Fenntart-e a tátsaság információs forró drótot,

amelyen válaszol a termékekkel és más szerve-
zési problémákkal kapcsolatos termékforgal-
maz6i kérdésekre? Ez lemcsak a saját szem-
pontunkból, de csoportunk szempontjából is
iontos, hogy ne mindig bennünket zaklassanak
a kérdésekkel.

o Biztosítja-e faxon vagy hangpostával a napra-
kész genealőgiával és a csoportfotgalmazósi vo-
lumeinel kapcsolatos információkat, amelyek
nélkülözhetetlenekcsoportunkiránytásához?

TermékteIiesítés

o Tbljesíti-e a társaság a csoportunk és a kiskeres-
kedelmi ügyfelek terméIcrendeléseit? Ha ma-
gunknak kell csináln utk, háIőzatos termékfor-
ga|maző helyett hamarosan raktáros lesz belő-
Ítinn egy harmadik hullámos társaság minden
produkciós feladatot - még a hitelkártya h_a_s?-

iálatát, a forgalmi adót és a termék visszakül-
dését is - maga intézi a termékforgalmaző he-
lyett.

\§-
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o Ad-e 800-as számot, hogy csoportunk tagiai és a
kicsiben for galmaző üglrfelek felhasználhassák
a rendeléshez?

o kínól-e automatizólt szóllítószolgíltatást a társa-
ság? A Nu Skin automatuált száIlítóprogramja
pl. haü szállításokat eszközöl a legtöbbethasz-
nált termékekből, megkímélve bennünket a
folytonos utánrendeléstől.

o Rendelhettjnk-e egtszei alkalommal eg ter-
méket, ha ennyire van szükségünk? Vagy egy bi-
zonyos minimális mennyiséget kell vásárol-
nunk?

o Elfugad-e a társaság hitelkányás rendelést telefo-
non? Elfogad-e személyi csekket?

o Rendelheaink-e a nap minden ónljában?
o Miben glorsan teljesíti a tárcasóg a rendelésel<et?

Rendelés után huszonnégy-huszonnyolc őrával
bármely terméknek el kcll hag5mia a raktátat.
Amennyiben hajlandók vaglrunk fizetni a teher-
forgalmazásért, biztosítani kell a Fed-Ex-szel
vagy más éjszakai szolgáltatással történő szállí-
tást.

. Röqtön visszaigazolja-e a társaság a rendelést,
faxszal vagy hangpostával ?

A termékforgaImazás és a piacszervezés
támogatása

o Tart-e a társaság telel<onferencűkat vag műhol-
das konferenciákat a szewezés és a kiképzés tá-
mogatására? (Lásd 7. fejezet.)

o szolqóltat-e ismertető videókat, hangl<azettákat
és egyéb piackutatási anyagokat, amelyek segít-
ségünkre lehetnek a lehetőségek forgalmazásá-
ban?
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o Olcsón ad.ja-e az ityen segedanyagol<nt? AzáEak-
nak teljei"r, uug] me§t<Ozeiít6|eg azonosnak

["iir""iri" apiaőíárra[A társaság 1em logla!
kozhatpiacs/ervezésianyagokfotla\mazásával,
rtu ,rugybun vásárolunk, a hangkazetták nem

i"rumőin"k kettő, míg a videokazettákhét dol-

Iárnáú magasabb összegbe.
. ei-"-" iiűaság elemzíatlyagolrnt vásárlóink vá-

sárlási szokásairól?

Kiképzés

. Ellátja-e a társaság l<prni segedanyagokl<al a

i".-eHo.galmazókat? Milyen ryakran? Ingyen

"ái*" 
OrcT? Hozzáférhetők-e a közeli területe-

ken és városokban?
o Hozzáférhetők-e ezek a kiképző és

szemináriumok hanglostóval vagt

át?
o iannak,e a társaságn ak hírmagarózatai, video-

magazinjai, vagt mis belső l<nmmunilúciói a ter-

méT<f orgalmazőktámogatására?

Nemzetközi terieszkedés

o Van-e a társaságn ak nemzetlözi terjeszkedési pro-

ámia. ami lehitővéteszi,hogy a termékforgal-
";;Ői az engedétyek, adók és,pénnáltások
;Ű;{" probléírak ireml szerrrezhessenek ktil-

földi csoportokat?

motivációs
műholdon

t-
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7. LEPES:
ÉnrÉxrluür l KoupEilzÁclós renverI

A hálózatos piacszervezésben a piacszervezési vagy
kompenzációs terv azt a mődot jelenti, ahogyan a
termékforg almaző erőfeszítéseit kompe nzáIlák. A
termékforgalmazó jövedelmeáItalábannégyforrás-
bóI származik (1) kicsibeni haszon, a termékek köz-
vetlen forgalmazásából; (2) nagbani haszon, a cso-
port termékforgalmazóinak történó eladásokból;
(3) pótkl<oh a nagybani haszon bizonyos száaaléka,
amelyet szeweze§ink önállósodott részei folyósíta-
nak és (4) prémiumok.

Mielőtt társaságot váIasztanánk, tegyünk fel ma-
gunknak néhány kérdést a piacszervezési terwel
kapcsolatban.

Először: Lehetővé teszi-e a nagybani és kicsibeni
forgalmazás árrése, hogy megfeleló haszonra te-

s^ink szert kicsibeni forgalmazással? Valamint:
kedvező nagybani haszonra tehetünk-e szert a felső
vonalunktól kapott nagybani diszkont és a termék-
forgalmazóinknak adott diszkontok r év én?

Másodszor: Elófordulnak-e a társaságban önálló-
sodások? Előnyös-e az önállósodási terv?

Néhány látványos kivételtől eltekintve a legtöbb
MLM-komp etrzáciős terv nagyj ából ugyanannyit fi-
zet a rekordereknek is. A legfontosabb, aminek utá-
na kell néznünk Utal-e valamilyen jel túlterhelés-
re? Azazkényszerítő erővel előírla-e a terv irreális
termékmennyiségek íor ga|mazását? Ez bonyolul-
tabb téma, mint amilyennek a hálózatos piacszerve-
zési irodalom általában elismeri.



8. tÉpÉsl
vlzscÁ1.1uK MEG l rÁnsnsÁc
rövereoÉsÉnrr rÁzlsnnl

Mint már említettem, valaha a növekedési ciklus ké-
pezte azt a krlitériumot, ame\mek alapján számos
iá|ózati piacszerve ző kiv áIasztott a m agán ak a lehe -

tőséget. Ám a harmadik hullám mindezt megváItoz-
tatta.

A felhasznáIőbaút forradalom millió í| páIyáaő,
nak nyitotta meg az iz\etet. A társaságoknak nem
teil tóbUé a stagnáló állományért versenyezniük. A
harmadik hullámos társaságok profikat, kistulajdo-
nosokat vá|asztanak ki. Így a társaságot nem kell
többé telítettnek tekinteni csak azért, mert rajongói
otthagyj ak a következ ő dé|ibábért.

Leónard Clements a MarketWave-ben rámatat,
hogy a mai MlM-piacnak tagja lehet minden Ame-
rikában - sőt az egészvilágon - éIő egészséges férfi
és nő. Szakértői becslések szerint az Egyesült Alla-
mokban ma hat-hét millió termékforgalmaző taláI-
ható. Azaz marad még több mint kettószáuötven-
millió amerikai, akik sohasem próbálkoztakvele, de
akik kiváló jelöttek u írj, felhasználóbarát stílusú
hálőzatostermékf orga|mazásra.Egyharmadikhul-
lámos társaság nem lehet igazán telített, amíg ki
nem meríti ezt a hatalmas piacot.

A másik fejlemény a növekedési ciklus új pers-
pektívája. Hagyományos felfogás szerint a növeke-
Óésnek-néry szakaszavan, amelyeket Charles King
marketingprofesszor így nevezett eI: kialakulósi sza-
kasz, koncéntróciós szakasz,lendületi szakasz és sta-

bilitósi szakasz.
Mint az ábránláthatjuk, a leggyorsabb növekedés

a lendület szakaszában tapasztalható, amely azrtán
következik be, hogy a társaság forgalmazási volu-
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mene meghaladja az öfrenmilliót. Ez az a pillanat,
amikor bekövetkezik az exponenciális növekedés,
amikor egy nap alatt vagyonra tehetnek szert azoka
szerencsés kevesek, akik pontosan a fellendülés
előtt csatlakoztak a társasághoz.

Am a harmadik hulláóos termékforgalmazók
sokkal inkább tudatában vannak a fellendiilés árny-
oldalainak. TUdják, hogyvan még egy szakasza a nÓ-
vekedésnek, valahol dr. King lendülete és stabilitása
között, amelyet Leonard Clements vizsgálati sza-
kasznak fieyez.
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,Egt MLM-tdrsaság növekedjsének négl szakasza

kialakulás koncentráció Lendület stabilitás

IDo

Ez az a szakasz, amikor az államugyészek kezde-
nek felfigyelniazúj jelenségre.Ez az aszakasz, ami-
kor a kormányhivatalnokok elkezdik méregetni a
nagy bankszámlákat, és közben bírságokróL álmo-
doznak. Ekkor kezdődnek elavizsgáIatok és a rossz
sajtó.
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Amway, Herbalife, A.L. Williams, Nu Skin-vala-
mennyien átestek a vizsgálatiszakaszon, és túljutot-
tak rajta. Áugrottak a túzes karikán, és azért élnek,
hogy beszámolhassanak róla. Nagyon kevesen van-
nak, akik kibírják avusgáIati szakaszt.

- Ha ki kellene választanom az optimáIis szakaszt

- mondja Leonard Clements -, azt mondanám: hat
hónappál fellendülés e|őtt, egy olyan társaságnál,
amet}-tibirja legalább harminc évig. De ez kissé
olyan, mintha azt mondanám, hogy egy társaságba
ár'emelkedés előtt a legjobb beruházni. Vagyis ki
tudja, mikor.
I Hálőzati í rvezésben, akárcsak a tőzsdén,
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gy, jól bejáratott l
társaságnál? Természotesen, feltéve, ha harmadik l
huilámós szewezet, komoly, hosszú távú társaság, I
amely többszörös stratégiát dolgozott ki a szilárd, I
kiszámítható növekedésbiztosítására, folyamatosan l
bővíti termékskáIáját, és csúcstechnikai rendszerek l
segítségével teremt könnyú termékforgaLmazási t
módszereket ahazai és a külföldi piacra; feltéve, ha l
képesekvagyunk lassan, türelmesen, keményen dol- |gozniapénzért. l- 

- Nugy robbanás lesz a kilencvenes években - ál- l
rtja CŰ'ey Augenstein. - Csak a legerősebbek, a l
legjobban menedzseltek, a legiobb termékek, a leg- l
jobb kompenzáciős tervek fogiak túlélni. l

Kockázatvagy kalku|áciő? Mi döntjük el. 
lí06 
l

tennúnl( magu a
be-



Nézzük a tényeket!

Arisztotelész Onasszi sz írta:,,Az űzlet titka azt tad-
ni, amit senki más nem tud."

Ez lgyanolyan igaz a hálőzatos piacszervezésre,
mint minden szakmára. Ám a tudás nem hullik a fá-
ról, mint Newton almája. Meg kell szerezni.A tudás
ára: hosszú és fáradságos keresés. Ne higgyünk a
pletykáknak. Ne vegyünk tudomást a sajtóról. Dug-
juk be a fiilünket a mindentudó kollégak és barátok
elől. Nézzük a tényeket!

Hamarosan barátok és kollégák vakargatják majd
a fejüket, hogy mitől támadt ilyen ,,szerencséi''megérzésünk. ,\:
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4. fejezet

A kezdők hét
végzetes buktatója

Tételezzik fel, hogy most csatlakoztunk egy piac-
szew ezési háIőzathoz. O sszeírtuk,, forró listánkat ",
azaz mindenkit, akit keresztnéwől ismerünk . Bezár -
kózunk a dolgozószobőnkba. Nyulunk a telefonért,
hogy elkezdjük a hívásokat.

Es akkor megdermedünk.
- Nem tudom, mit mondjak - hebegttrk rémül-

ter}. - Adjanak egy meggyőzési forgatókönyvet!
Igy hát felhívjuk a szponzorunkat, és egy őráig

tépjtik az agyát. Belenézünk néhany szakkönyvbe,
többször meghallgatunk egy segítő kazettát. Napok-
kal később ismét a telefon után nyúlunk. Kezdjük
beütögetni a számot. Kezünk két billentyű között
megqll a levegőben.

- Es ha a választottam nemet mond? - gondol-
j"k, - Tudnom kell, mit válaszoljak a kifogásaira. _

Ugyhogy megint felhívjuk a szponzorunkat. O
mond néhány velős visszavágást a legközönségesebb
kifogásokra. Mi gondosan leírjuk cédulákra a forga-
tókönyvet, kitesszük magunk elé, ktilönböző min-
tákba rendezgetjük, majd megint a telefonért nyú-
lunk.
, - Várjunk csak! - kiáltja odabent egy kis hang. -
Es ha apályaző részletes ismertetést kér a kompen-
záciős terwől? Van erről a tiársaságnak videója?
Jobb, ha felhívod a szponzoíodat...
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A KEZDET: A LEGNAGYOBB AKADALY

- Semmibe se fogunk belevágni - rnondta Samuel
Johnson -, ha előbb minden lehetsé§es ellenvetést
le akarunk győzni.

AháIőzatos piacszervezés egyetlen hatalmas aka-
dáIya akezdeí. A halogatás sok frissen csatlakozott
embert megbénít, mielőtt egy áItalán felemelhetnék
a kagylót. A maradékot megtizedeli az elbátortala-
nodás. Az első év végére az MLM új embereinek
kilencven százaléka lemorzsolódik.

- Voltak embereim, akik harminc nap után kilép-
tek, mondván: ,,Sajnálom, én mindent bedobtam" -
meséli Mark Yarnell. - De hory lehet harminc nap
alatt mindent bedobni? Harminc nap alatt aztseIe-
het megtanulni, hory mit válaszoljunk a kifogások-
ra. En odáig jutottam, hogy csak aztveszem komo-
lyan, aki hajlandó egy évet vállalni.

Miért marad ki olyan sok hálózatos piacszervező
még tulajdonkóppen a kezdetek eLőtt? A legtöbb
esetben azért, mert á|dozatul esnek egy vagy több
v égzetes buktatónak, amely a kezőőkl e leselkedik.
A hét végzetes buktató a téveszmék, időpocsékolá-
sok és rossz stratégiákváItozatos gyújteménye, ame-
lyek garantáltan képesek elintézni minden új MLM-
vállalkozást.

Ha csak kerüljük ezt a hét kockázatot, máris je-
lentős előnyt biztosíthatunk kezdő vállalkozásunk-
nak. Tehát lássuk őket.

l
l

1. buktató:
A kerék újrafeltalálása

- Az talethezhárom dolgot kell tudni - mondja
Doris Wood, az MLM International Association el-

B,-*,,
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nöke. - Hogy miként forgalmazzunk, hogyan szpon-
zoráljunk és hogyan képenilkki az embereket, aki-
ket forgalmazásra, szponzoráIásra és kiképzésre
szponzoráltunk.

A hálózatos piacszerv ezés alapjában véve egysze-
rű folyamat. Minél eryszerűbben csináljuk, annál
közelebb maradunk igazi célunkhoz. Ennek ellené-
re a tapasztalatlan termékforgalmazők mindig azt
nézik, hogyan bonyolítsák minél jobban. Ahelyett,
hogy a jól kipróbált eljárásokat követnék, amelyek-
re szponzoruk tanította őket, drága időt és energiát
pazarolnak a kerék újrafeltalál ására.

A, tlj termékforgalmazők sokszor csalódottan
veszik tudomásul, hogy a háIőzatos piacszervezés
sok és kemény munkát követel. Aldozatul esnek a
trükl<rnániánalc, azaz megszállottan keresik a szelle-
mes trükköt, amely reményeik szerint minimálisra
csökkenti a munkát és maximálisra növeli a jutalé-
kot. Az ilyesmi sohasem arat sikert. A trüklcrnónia
elkerülhetetlenül vezet a csalódáshoz és a vereség-
hez.

Mark Yarnell csoportj áb a egy szer szpotuor álták
a harmadik világ eg5nk kiemelkedő diplomatáját.
Eszményi újoncnak túnt.

- Tobb elókelő kapcsolata volt, mint bármelyik
emberemnek - meséli Yarnell. - Eryetemen taní-
tott. Három elnököt ismert. Limuzinon közlekedett
Washingtonban. Nagykövet volt és kiemelkedó nem-
zetközi üzletember.

Am a diplomatáról gyorsan kiderült, hogy ryó-
gyíthatatlan trükkmániás.

- Sose csinált semmit - folytatja Yarnell. - Sose
hozott a csoportba senkit. Mindig új ötletekkel jött,
amelyek majd segítenek évi egymillió dollárt keres-
ni anélkül, hogy dolgozni kellene érte.

Yarnell sürgette a diplomatát, hogy lásson neki,

113



forgalmazzoíL, szponzoráljon, tanítsó.n. Árn az :úgy

vélte, hogy neki jobb ötlete van. Felajánlotta, hogy
kiírja a noteszáből a legígéretesebb tdleflonszámo-
kat, átadjaYarnellnek ós csoportjának, és megenge-
di, hogy őkvégezzék el a munkát! A diplomata na-
gyon ötletesnek találta, hogy az ő kapcsolatait kom-
binálják mások verejtékével.

- Am a háIőzatos piacszervezésben - mondja
Yarnell - mindenkinek magának kell hordoznia a
terhét.

A diplomata, aki képtelen volt lealacsonyodni a
for galmazáshoz, szerv ezéshez és szponzo r áláshoz,
mint a többi közkatona, végül nyolc hónap után ki-
maradt.

Kevés újonc termékforgalmazí van annyira eltel-
ve önmagával, mint ez a nemzetközi nagyság, de a
legtöbbje hajlamos ígyvagy úgy agyonkomplikálni a
dolgát. A kezdőknek ugyancsak az egyik legveszé-
lyesebb -bár alegártatlanabbnak tínő - kísértése a
technomónia, a számítógépes csúcstechnikai beru-
háaás irreális vágya.

Természetesen magát a harmadik hullámot is a
technológiateíte lehetővé. A fax, a trangposta, ate-
lekonf eren cia r év én a termékfo r ga|mazők olcsón é s
hatékonyan kommunikálhatnak tízeztes szefiIeze-
tekkel. A számitőgép megtervezi a hirdetést, meg-
szerkeszti a belső körlevelet, ezerszámra címezi a
borítékokat. A videókkal eryszerre több városban
több száa ember tájékoztathatő.

Am a harmadik hullámos szervezetek esetében
a technológia legbiztosabb helye az anyavállalat.
A központ számítőgépei megkímélik a termékfor-
galmazőkat a jutalékok kiszámolásátől, a rendelé-
sek kitöltésétől, a csoport figyelemmel kísérésótől.
A harmadik hullámos infrastruktúrának a lehető
legnagyobb mértékben fel kellene mentenie a ter-

i
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mékforgalm azőt a személyes számítőgépesítés alól.
Ellenőrizetlen termékforgalmazók kezében gyak-
ían az esnk legveszélyesebb szórakozás a technoló-
gla.

- Csak egy újabb ürügy a telefonálás elszabotálá-
sára -vallja Mark Yarnell. - En analfabéta vagyok a
számítő géphez. Elképze lés em a nyilv ántartásról ki -
merül a sárga jegyzetblokkban, amit odafent tartok
az ágyam alatt. Nem tudom, hogyan kell számítógé-
pet kezelni. Nem tudok gépelni. Azt se tudom, Úi-
ként kell bánni a szóprocesszorral. Nincs is rá szük-
ség, mert ezegy olyan munka, ahol farmerban ülünk
a nappalinkban, és arról beszélünk az embereknek,
hogyan legyen jobb az életük.

_ 
A bigyók, mütyiirkék, ,,rendszerek" iránti egész-

ségtelen rajongás mögött gyakran a halogatásrá va-
ló végzetes hajlam lappang. A legtöbb ember fél a
direkt fotgalmazástól. Az örökös bütykölé§ nagyon
csábító alternatíva. Szélsóséges osetben a kór odáig
fajul, hogy a termékfotgalmaző több ezer dollárbá
kerülő audiovizuális segédes zközt, irodai csúcstech-
nikát, számítőgépet vásárol. Az utolsó stádiumban
egy vagyont költ újsághirdetésekre, címlisták vásár-
Iására és borítékot címező programra. A levelezés
yegl! is a legbiztosabb módszer, hogy ne kelljen szó-
ba állni más emberekkel.

Amikor Tom és Terry Hill először kezdtek együtt
dolgozni a Nu Skinen, megpróbáItak számítógepen
nyomon követni minden eladást. Tom, mint aMer-
ril-Lynch brókere, ftrry, mint a Xerox termékfor-
galmazőja, megszokták az ilyen ügyfélnyilvántar-
tást. De minél tovább dolgoztak az izletben, annál
kevésbé lett szükségük részletes regisztrációra.
, - Csak időpocsékolás volt - mondla Terry. - Ótá-
kig ültünk és tápláltuk a gépbe a kiszemeliuzletíe-
lek adatait.
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Egy nap Hillék úgy döntöttek, hogy elviszik asze-
mélyl számítőgépiket az Udvhadseregnek, és ezt
sohasem bánták meg. Ma egyetlen faxgép nélkül
irínyítják több mint ötezer fős világhálőzatukat.
Azon ritka alkalmakkor, ha faxolniuk kell, átmen-
nek az utcai üzletbe.

- A telefon a legfontosabb - mondja Tom. - Tele-
fon nélkül nem lehet élni. A nyilvántartásomat kar-
totékcédulákra írom.

A harmadik hullámbaí az iroda minimálisra
csökken. Amikor Kathy Denison beindította a Nu
Skint, beállított a hálószobájába egy asztalt, egy te-
lefont és néhány polcot a termékmintáknak.

Mivel Denison ekkor még teljes munkaidejű ta-
karítónóként dolgozott, ítgy döntött, minden nap
szakít egy őrát ahálőzatos piacszervezésre.

- Addig nem feküdtem le, amíg le nem dolgoz-
tam azt az őr át - mondj a. Abb an az e gy őr áb an k tzá-
rólag forgalmazással foglalkozott.

- Ha éppen nem jött hozzám valaki - meséli -,
akkor én hívtam fel embereket, és találkozókat be-
széItem meg velük. Dolgoztam a listámon. Tevé-
kenykedtem. Ebben a szakmában csak kétfélét le-
het csinálni: forgaLmazunk és az ilzleti lehetőségről
beszélünk. Ugyhogy bármennyit készülődtem, o1-

va stam, b ármennyi r e r endezgett em az ír o dát, lta ezt
a kettőt nem csináltam, nem jutottam sehová.

Denison nagy hasznát vette céltudatos viselkedé-
sének. Közönséges takarítónő volt, és néhány év
múlva milliomos lett belőle.

Denison és Hillék esete ellenére továbbra is
számtalan olyan szakértőivélekedés |étezik, hogy a
hálőzatos piacforgalm azást,,I<tfinomultabbá" kell
tenni. Vannak, ah,tk azt tanácsolják az ambiciőzus
termékforgalmazóknak, hogy béreljenek irodát,
töltsék meg faxgépekkel, titkárnőkkel, számítőgé-

L
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pekkel, és minden reggel menjenek be öltönyösen
kilenc őrára. Mások azzal éweinek, hogy ez a ,,pío-
fi",hozzáállás meghiú sítja az MLM fő őáiat, aniely-
nek épp azt kell lehetővé tennie, trogy Éetko znapi
emberek otthon dolgozhassanak, ru§átmas időÉ-
osztás szerint.

. 
Mindegr, hol állunk a ,,profi2musról'' folytatott

vitában,azkétségtelen,horyahálőzatospiacszerve-
zés az emberek közti inteiákción alapul. Akárhány
óráig bámuljuk a monitort, ülünk az'asztalnáIvagy
rakosgatjuk a papírokat, ezzel nem végezznk el"á
munkát. Telefonálni kell, szponzotálni -kell. Lehet,
lory nem hangzik vonzőn, Őe ez az, amiműködik.
Es ha más rendszereket ötlünk l<t, azzalcsak a kere-
ket találjuk fel még egyszer.

_ .- Az emberek, ha lehet, mindig a legkevésbé koc-
kázatos utatválasztják - mondja Te..j Hitt. - Ilyen
az emberi természei. De ezo§án."uúu, amelyben
ki kell állni mások elé, és besiélni kell velük.

2. buktató:
Az átmeneti álláspont

,,Mór a kezdet kezdetén naglon tisztón láttam, milyen
. lesz a vóllalat, ha kialakul. Rájöttem, ha azt al<niom,

|oql y nU-ből naguóllalat leglen, alrkor jó előre úggl
kell viszotlyulnom hozzá, mint egt nagnóllalathoz.;

ToM WAIsoN,
az IBM alapítőja

csődöt,
tekinti

elkö-



unjak. Másoknak, alighogy az ilzlet növekedni kezd,
kicsúszik akezébőI az irányítás. Az ígéretes lehető-
ségek elvesznek azűrzavaros nyilvántartás, a gyatra
tervezés és a rossz fontossági sorrend összevisszasá-
gában.

Hogy nagy legyen a vállalkozás, ahhoz az eLső
naptól nagyban kell gondolkozni, azaz neínzetközi
tröszthöz illő eljárásokat, politikát, rendszereket
kell bevezetni, és ragaszkodni is kell hozzájuk. Ak-
kor is, ha mi vaglrunk az egyet|en alkalmazott.

- Sikeremet fókónt annak köszönhetem, hogy
anyagilag sarokba voltam szorítva - meséli Mark
Yarnell. - Nem é|veztem azt a kiváltságot, hogy
rószidős foglalkozásként kezelhessem a szakmát.
Úgy kellett Íiszonyulnomhozzá,mint a Nagy Üzlet,
hez.

Yarnell úgy szervezte meg a munkáját, mint egy
Fortune 500-as igazgatő. Reggel hattól nyolcig meg-
terv ezte a napját, és b epro gr amozta magát motivá-
ciós könyvekkel és kazettákkal. Fél kilenckor kocsi-
ba ült és bement a belvárosba, ahol egy órán átnév-
jegyeket osztogatott a munkába menő embereknek.

Ponto s an tízt e hazaérkezett, ho gy menetrend sze -

rint megtartsa nappali szobájában a megbeszélést az
öt-tíz pályázőnak Mindig ítgy intézte, hogy fél ti-
zenkeitőre végezhessen velük, és hogy akövetkező
harminc percben telefonon további találkozókat be-
szélhessen meg azokkal, akikkel reggel ismerkedett
meg.

Ebéd után újabb megbeszélést tartott, majd dél-
után négykor megint lement azutcára.

- Heti öt napban reggel hattól este nyolcig beosz-
tottam minden percet - mondja Yarnell. - Ugy,
mintha alkalmazott lennék.

Az első kilencven napban Yarnell nyolwankilenc
embert szponzorált, vagyis azelső három hónapban
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naponta egyet.'H:ét év alatt összesen háromszáz-
tuene gy frontvon alb eli termékfo r galmazót.

3. buktató:
önerőre támaszkodva

,,Nem alcarjulE hogl az emberek aszeint ítéljék meg az
üzletet, hogl mit csinóltunkvag mit nem csinóltunk."

HOWARD SOLOMON,
Quorum, Diamond Executive

A bálőzatos piacszervezésben a kezdők áItalábart
rossz reklámot jelentenek a társaságnak. Lehet,
hogy nem jön a pénz, hanem megy. Az újonc sok-
szor dühös, csalódott és.elbátortalanodott. Nincse-
nek határozottváIaszai a pályánók nehéz kérdései-
re. Ilyen ember inkább elijeszti a pályénőkat, mint
yoluza őket. Mit lehet csinálni?

Induljunk el fölfelé.
Azaz, meg kell találni felsőbb szinten azt a sikeres

9m-bert, aki hajlandó a pártfogónk lenni, majd vele
kell csalogatni a pályánőkat.

Mark Yarnell siralmas állapotban volt, amikor le-
szeruődött a Nu Skinhez. T'u évig prédikátorként
dolgozott egy kis falusi templomban. De amikor a
texasi olaj- és ingatlanpiac lehanyatlott, Yarnell heti
fizetése is elapadt. Nyolcszáz dollárt sem keresett
havonta. A bank lefoglalta az autőját, két hánrész-
lettel adósok voltak.

- Éheztünk - emlékezik Yarnell. - Nagyon-na-
gyon nagy bajban voltunk.

A Nu Skinnél töltött első hónapokban alig kere-
sett annyit, hogy példával szolgálhatott volna a cso-
portjának.
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- A második hónapban kétszáztizenhét dollárt
kerestem - mondja -, és legalább nyolcszán dollárt
költöttem interurbán telefonokra.

Ha páIyazók jöttek hozzá, megpróbálta eltitkolni
a szegénységét. Elrejtette kopott öreg Chevroletjét
a szomszéd felhajtóján, hory vendégei ne lássák a
megrepedt széIvédőt és a két hiányző dísztárcsát.
De mint lelkész és törvénytiszteIő állampolgár, alig-
ha állíthatott valótlant a jövedelméről.

- Az első négy-hat hónapban - folytatjaYarnell-
tudnunk kell azt mondani: ,,En csak most kezdtem,
még nem keresek, de a szponzorom havi ötvenezer
dollárt keres. Itt a telefonszáma, hívja fel."

Sajnos, Yarnell szpoíuota - az, akihez csatlako-
zott- uryanolyan kevéssé hatékonyvolt, mint ő.

- A szponzorom egy nappal előttem került a
szakmába, nem tudott semmit. Elindultam fölfelé.
Felhívtam az ő szponzorát, de az sem tudott semmit.
Ó is csak egy-kófhónapja volt a szakmában. Így ad-
dig telefonáltam és kérdezgettem: ,,Ki a szporzo-
ra?", míg el nem értem Richard Kallhez. Richard
rengeteget keresett, ezért tudtart, hogy érti a mes-
terségét. Felhívtam Long Islanden és megmondtam,
kész vagyok megtenni mindent, amire tanít.

Ettól kezdve yarnell szóról szőra követte kall
minden utasítását. Neki telefonált,ha elveszíteíte a
bátorságát, kérdésekkel árasztotta el, ha nem értett
valamit. Ha talált egy jó pályázőt, háromoldalú tele-
fonbeszélgetéseket szewezett a szponzorával, csen-
desen figyelt és jegyzetelt, amíg Kall bemutatta a
terméket és megkötötte azizletet.

A hagyományos üzletekben az emberek általában
szégyellnek pártfogót keresni. Azt hiszik, hogy az el-
foglalt, sikeres embereknek nincs idejük rájuk. Am
a háIőzatos piacszervezésben a pártfogónak anyagi
érdeke, hogy segítsen. Még ha annyira alatta is va-
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gyunk szeíyezeti szinten, hogy nem kap utánunk ju-
talékot, akkor is jó befektetést jelentünk. Pártfo-
gónk tudja, hogy egy rámenős termékforgalmaző
előbb-utóbb megelőzi a felette állőkat, és gyorsan
átugorja a szinteket.

Mark yarnell ma Richard I(all közvetlen frontvo-
nalbeli termékforgalmazőja, noha az első telefon
idejón hat szinttel alacsonyabban volt nála.

; 4. buktató:
Ha a szívünkre vesszük az eIutasítást

Akár telefonnal, postán, tévében, számítógépen
mérjük föl a lehetséges pályázőkat, aháIőzatos pi
acszewezés előbb-utóbb rákényszerít, hogy telefo-
non vagy személyesen felveglrük a kapcsolatot isme-
retlen emberekkel, és megnyerjük óket lehetősége-
inknek. Sokan nemet fognak mondani. Akezdők túl
gyakran a szívtikre veszik aztlyen elutasítást. Rög-
tön magukatvagra lehetősógetbibáztatják. De a si-
keres hálőzati termékforgalmaző tudja, hogy több-
nyire csak azidőzítésnem jó.

- Tapasztalataim aztmltatják, hogy ha megfelelő
pillanatban ismertetjük meg őket azizlettel, az em-
berek általáb an csatl akoznak, mindegy, ho gyan mu-
tatjuk be nekik - mondja Mark Yarnell. - Es fordít-
va, ha íossz azidőzítés, akkor lehet a szewező akár-
milyen okos, ügyes, meggrőző, nem tudja rávenni
őket a csatlakozásra.

Ennek a felismerésnek a birtokában a legiobb há-
lózatos piacszerve zők korán megtanulják, hogy egy
váIlrándítással elintézzék a üsszautasítást, és to-
vábbmenjenek a következő pályázőhoz. Ahogy
John Kalench élvonalbeli háIőzatos piacszervezési
szponzor vallja:
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- Ez igen, az nem, és akkor mi van? Jöhet a kö-
vetkező!

Vannak elutasítások, amelyek rosszabbak a többi-
nél. Kirby és Cynthia Wright, a Reliv termékforgal-
mazőialighanem a legrosszabb at é|ték át: a tömeges

elutasítás1. Nagy termékbemutatót hirdettek egy
szállodában, és senki sem jött el.

Első szállodai bemutatójuk után Wrighték azt hit-
ték, hogy megtalálták a kulcsot a gyors meggaz-
dagodáshoz. Rajtukol és tíz, részmunkaidős ter-
mákforgalmazójÜkon kívül öwenhét ember volt je-

len.
- Jő érzésvolt - emlékezik C}nthia. - Azon az es-

tén h árom-négy frontvonalb eli termékfo r g9|maző -

va|szerződttink.Ugyéreztik,sínenvag;runk.
Wrighték a következő hónapra is szerveztek egy

szállodai bemutatót, aíía számírva, hogy megdup-
Lázzák vagy -tripl tnák hálőzatukat. De amikor el-
kezdték vólna, azt látták, hogy az egyetlen vendég
az egyiktermékforgalmazójuk taenhét éves unoka-
húgá, akit még csak nem is azizlethozott ide, csak
úg! odacsapódott a nagynénjéhez. Es csak hét ter-
mékforgalmazó jött eI.

Wrighték a pillanatnyi pánikban le akarták fújni a
talákőzőt. ÁÚ ekkor eszükbe jutott, mit mondott a
szponzoruk.-- 

Mindig azthaitogatta, hogy meg kell csinálni -
emlékezikVright- - Nem számít, van-e ott valaki,
nekiink úgy kell készülnünk, hogy mindenképpen
meg kell csinálni.

§nthia alvaiárőléptekkel felment a dobogóra, és

megnyitotta a glúlést. A nyolc hallgató ehőv'ör za-
var6aesett. ÁÚ ahogy C}nthia elsütött néhány vic-
cnt a gyérjelenlétrőt, fokozatosan fölengedtek. Ha-
marosan úgy ujjongtak és éljeneztek, mintha ezíen
lennének a teremben.

ta.,_
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- Ug:ns szükségünk volt a gyakorlatra - meséli
Clnthia. - Mindenkinek jól jött, hogy hallhatja még
egyszer a bemutatót. Es minden jóra fordult. Min-
den jelenlévő hívott vendégeket, akik nem jöttek el,
úgyhogy fel kellett dobnunk magunkat. A találkoző
megint fellelkesített bennünket. Ury mentünk el es-
te, hogy márvártuk a holnapot, amikor telefonálha-
tunk az embereknek, és megkérdezhetjük, miért
nem jöttek el.

Wrightékat megmentette a rendszerbe vetett hi-
tük. Egy válságos pillanatban szponzoruk utasításai-
ra hagyatkoztak, holott minden csepp vérükkel ki
akartak szállni.

Ha Wrighték beijednek és leffiak a bemutatót,
valószínűleg soha többé nem mernek még egyet
szervezni.

Ehelyett tovább haladtak a hatszámjeglrű j ovede-
lem felé, és a későbbiekben sok ezer fós lialígatósá-
gok előtt tartottak bemutatókat.

Természetesen számos terméKo t galmazőnak so -
hasem kell szállodai bemutatókat szerve znie és nagy
tömegek visszautasítását elviselnie. A lényeg az eIv,
amely átesegítette Wrightékat a válságos pillánaton,
ami eglrformánéwényes a népes partira és azegyet-
len p ály ázőval folytatott beszélgetésre.

Az elutasítás mindig lesújtó. Megfékezheti hala-
dásunkat. De ha szigorúan betartjuk a szponzo-
runktól tanult szabályokat és eljárásokat, akkor bi-
zonyosan kiépítjük magunkban az önbizalmat, és
megtaláljuk az erőt, hogy szembenézhessünk a kö-
vetkező kihívással.

- A bemutatő személy egyetlen felelőssége, hogy
két-három éven át minden nap annyi embei figyet-
mét hívja fel a lehetőségre, ahányétcsak bírja - áttit-
ja Yarnell. -}la igy tesz, a számok maguktól kiala-
kulnak.

123



5. buktató:
A kicsiben va!ó forgalmazás eIhanyagolása

Sok hálózatos termékforgalmazónak olyan sietős
egy nagy szervezetetkiépítenie, hogy lenézik a kicsi-
beni forgalmazást.,,Majd a csoportom megcsinál-
ja", mondják. Am a csoport is csak rólunkvehet pél-
dát. Ha mi nem forgalmazunk, ők sem fognak.

Az az igazság, hogy a hálőzati piacszervezésben
csak egy módon lehet pénzt keresni: a termék for-
galmazásával. A franchise-okkal ellentétben az
MlM-társaságoknak tiltja a törvény, hogy profitra
t e gyenek szerí a for galmazői termékhálózaton át. A
legtöbb államban az MLM-társaságok kötelesek
visszavásárolni, amit termókforgalmazóik nem tud-
nak eladni. Így minden cent, ami egy hálózatos piac-
szewezésí társaságba bekerül, végső soron a kiske-
re ske delemb ő| származik.

Természetesen ez nem aztjelenti, hogy a hálőzaí
tagj ának éIete v é géig for galmazni a kell. Aho gy gya-
rapodunk sikerekben, valőszinűleg úry döntünk,
hogy egyre inkább másokra bíz-zuk a forgalmazást.
De az első hónapokban személyesen kell vállalkoz-
nunk a kiskereskedelemre, amivel két fontos célt
érünk eI. Először: másokat is meg fogunk tudni taní-
tani a termékforgalmazásra. Másodszor: közvetlen
jövedelemre teszünk szertaz első hónapokban, ami-
kor csoportunk még kevés vas/ semmi jutalékot
nem termel.

Üzlete kiópítése közben az elszegényedett Yar-
nellnek sok pénzt kellett fektetnie abba, hogy ked-
vező színben mutatkozhasson a pályázők előtt. A
gyülekezet eg/lk gazdag taga pénzt kölcsönzött ne-
ki, hogy kicsinosíthassa nappaliját bérelt bútorral,
n agykép er ny ős tév ét, szter e őt kölcsönözhe ssen, sőt,
új kocsit bérelhessen. De Yarnell főleg a Nu Skin
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termékek kiskereskedelméből szerzett jövedelem-
bőIfuette a haü számlákat.

- Naponta ötször, hatszor, hétszer jöttekhozzám
termékekért - meséli Yarnell. - Az első hónap után
annyi terméket forgalmaztam, hory utolértem ma-
gam a kocsitörlesztésekkel. A harmadik hónap vé-
gére abánrészletekkel sem volt elmaradásom. 

-

Csak hónapokkal később kapta megaz első, több
ezer dolláros jutalékcsekket. Am ezeken a kezdeti
ínséges hónapokon is átsegítette a kicsibeni forgal-
mazás, ami fedezte havi rezsijének negyvenhárom
szánalékát.

6, buktató:
Azokra haIlgatni, akik ellop iák az álmot

- amíg nem kaptuk meg a teljes kiképzést, nem
vagrunk tökéletesen magabinosak és nem állunk
készen - mondja Mark Yarnell-, addig sohasem sza-
bad másokkal ütába bocsátkozni a meiterségünkrőt.

Mert ha igen, áldozatul eshetünk azoknak, akik
,

,,elloplák az álmot". Lehetnek közeli rokonok,
munkatársak, bárki, akit ismerünk, tiszelünk. és aki

rr r v§vrrv\,

akit ismerünk, tisztelünk, és aki, \.rr49 4vrrrYr *rr§, lruzlvlgu\, vo qN

megpróbálj a ránk erőszakoln i a háIőzatos piacszer-
vezésről vallott, lesújtó nézeteit. Tapasztali háIőza-
tos piacszewezők szerint az újoncok lemorzsolódá-
sának az a legfontosabb oka, hogy nem bíznak a
szakmában.

Hacsak nem akarjuk ezt a statisztikát növelni, ne
vegyünk tudomást az áIomtolvajokról, és adjunk
esélyt a szakmának a bizonyításra.

Bill Elsberg nagy hibát követett el, amikor elvit-
te feleségét, Sandyt egy bemutatőta az arizonai
Phoenixben. Sandy, a cinikus New York-i megvetően
né!9 az előadő egyszerű műszálas nadrágát és gu-
mitalpú cipőjét. Felszisszent, amikor az étaaaaázt
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igérte a hallgatóságnak, hogy huszonnyolcezer dol-
lárt kereshetnek részmunkaidőben egy hónap alatt.

- Akarod megvenni a Brooklyn-hidat? -kérdez-
te Sandy az ő ,,naiv" középnyugatiférlét. - Ha hiszel
ennek a pasasnak, akkor elhiszel mindent.

Sandy, mint sok más jó szándékú feleség, az
,,álomtolvaj" szetepére vállalkozott. Szeretteinek
ellenkezése miatt sok ember haglrta ott a hálózatos
piacszerve zést, mielőtt egyáItalán elkezdte volna.
Bill azonban könyörgött, hogy felesége adjon neki
egy esélyt.

- Csak hat hónapot! * kérte. - Ha nem működik,
kiszállok.

Sandy beleegyezett a hat hónapba, de alaposan
megnehezítette. Bill napi huszonnéry órát dolgo-
zoít,heti hét napban, továbbra is fenntartotta bel-
győgyászi álLását, éjszaka és a hétvégeken pedig há-
lózatos piacszervezéssel foglalkozott.

- Amikor esténként lefekiidtem, ő még nem volt
otthon - emlékezik Sandy.

Sandy megosztotta aggályait apjával. Amikor Bill
megkapta az ehső csekket, mindössze szán dollárről,
az öregember megharagudott.

- Barátnője van - mondta. - Miért dolgozna vala-
ki harminc napot és harminc éjszakát, mindössze
szán dolLárért? Bérelj egy kocsit és kövesd.

De Sandy még várt egy kicsit az ítélkezéssel. A
második hónapban Bill háromszáa dollárt keresett.
A harmadik hónapban őtszánat.

- Mondtam neki: ,,Bill, tönkreteszed a kapcsola-
tunkat - emlékezik Sandy. - Sose vag;runk együtt.
Nem járunk sehová. Nem megy ez aziiz|et."

De Billnem engedett. Ahatodikhór,.apvégére a jö-
vedelme felment haü háromezer-nyolcsz án dollLárra.

Ettől kezdve Sandy sem lopta a férle álmait. Sőt,
maga is átment teljes munkaidejűháIozatos termék-
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forgalmazőba. Ó segítette ki Billt, amikor férje,
hosszú betegsége miatt, sokáig nem tudott dolgozni.
Ma Bill és Sandy a Life Extension International si-
keres termékforga|mazői. De sose jutottak volna
idáig, ha Bill hallgat azokra, akik el akartáklopniaz
álmait, és nem adja meg ahálőzatos termékfórgal-
mazásnak a hathavi próbaidőt.

Az álmok tolvajai ellen a legjobb védekezés ter-
mészetesen a tanulás. Cxináljuk meg a házi felada-
tot. Olvassunk szakmai irodalmat. Ismerjük meg a
hálőzatospiacszervezés belső erejét, és akkor hidég,
kemény tényekkel tudunküsszavágni azoknak, akik
el akarják lopni az álmainkat.

- Az embereknek meg kell érteniük - állítja
|Ioward Solomon, a Quorum termékforg almazőja -,
hogy lényegtelen, szeretik-e a szakmáÁkat, rokon-
szenveznek-e vele, egyáltalát, van-e hozzá köztik.
Eljött ahálőzatos piacszervezés kora, és a történel-
met senki sem változtathatja meg.

A 7. buktató:
A szponzor kizsákmányolása

A termékforgalmaző legfontosabb erőforrása a
szponzora. Thnácsot ad, bátorít, segít a forgalma-
zásb an és a hálózatépíté sb en. Aki elvesz íti szp onzo -
ra jóakarat át, a saját légvezetékét vága el.
_ Túlságosan sok a hálőzatos termékforgalmazás-
banaz olyan újonc, aki kimeríti a szponzoiat roryto-
nos panaszkodásával, siránkozásával és egyéb érzel-
mi igényeivel.

Pszichiáternek tekintik a szponzoíukat, ami olyan
szerep, amire a legsikeresebb termékforgalmazók-
nak se idejük, se türelmük, se gyomruk, só képesíté-
stik.
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Mark Yarnellnek is az volt a szokása, hogy a
szponzora vállán sírt, valahányszor rosszra fordul-
tai< a dolgok. Négy hónapja építette nagy fáradság-
gal a csoportját, amikor hét frontembere átment egy
áasit társasághoz. Yarnell bénítő kétségbeeséssel
hívta fel szponzotát, Richard Kallt.

- Annyit mondott: ,,Ne nyafogj, hanem láss mun-
kához. isak az idődet pocsékolod, ha ezeken rá-
gődsz, akiket elveszítettél. Már rég friss vér után
kellene nézned."

Yarnell az első évben többször is fenyegetőzötí,
hogy kilép. Szponzora nem könyörgött, hogy ma-
radjon, hánem éreztette vele, hogy blöfföl.

- Sose kedveskedett, sose hizelgett - emlékezik
Yarnell. - Annyit mondott: ,,Igazadvan, Mark, ben-
ned csakugyan nincs meghozzá a képesség. Ne is
zav arj tovább. " Ilyesmiket mondott. Sokszor lecsap-
tam a telefonkarylót. Volt, amikor meg is esküdtem,
hogy többé nem hívom.

De Yarnell kitartott. Viszont a kínos beszé|geté-
sekből megtanult valamit: azt, hogy a szponzora
csakugyan nem tudja megoldani az ő problémái!,
legfeljébb úgr, ha ővégzi el helyette a munkát. Kall,
amitór ler ánta magár őI Yarnell siránkozó önsajná-
latát, pontosan azza| töltötte fel, amire Yarnellnek
szüksége volt a sikerhez: a blzonytás dühös kény-
szerével.

- Igazi rabszolgahajcsár volt - meséli Yarnell. -
De meglett ahatása. Erre volt szükségem. Olyasva-
laki kellett, aki szemembe mondj a az igazságot, és
az igazság az volt, hogy féltem és mentségeket ke-
restem.

Saqdy Elsberg büszke rá, hogy ,nevglő" szpon-
zor. Álialában tártőzkodik Richard Kall vagy Mark
Yarnell kemény,y agy megszokik, y lE! megszökik"-
álláspontjától.

i
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_ - Bn kertész vagyok, nem vadász - mondja Els-
berg. - Az én szponzorálási módszerem a névelés,
goldoskodás, dicséret és motiválás.

Am ha egy újonc túlságosan kihasználja, néha
még egy Elsberg-féle ,,§nikanyó" is kénytelen szigo-
ru lenni a,,csibéihez".

Elsberg egyszer szponzorált egy Daniel Bushnell
nevű, hajdani katolikus szerzetest. Bushnell sehogy
se jutott semmire. Nyomorúságos vidéki gyerekkoiá
és szerzetesi fogadalma mélyen elültettebenne a -
Elsberg kifejezésével élve - ,,szegénytudatot". Ám
Bushnell meg akart változni. Elszántan le akarta
győzni félelmét a gazdagságtől.

- Daniel elmondta, hogy ő havi kétezer dollárt
akar keresni - emlékezik Elsberg. - Azt mondta,
annyi időtszánrá, amennyit kell, megtesz érte min-
dent, és engedelmeskedik minden Útasításomnak,
hogy megvalósíthassa célját.

De Bushnell mégtízhónappal később se mert fe-
jest 

_ugrani. Nem élt terv szeiint. Nem akart napi-
rendet készíteni. Nem akarta Elsberg utasításai sie-
rint gyorsítani a kiskereskedelmet és a hálőzatépí-
tést. Ennek következtében alig kétszázdollárt keie-
sett havonta.

- Tíz hónapon át - meséli Elsberg - Daniel nem
figyelt, nem dolgozott, nem termelt, nem vállalko-
zott és nem követte a tervet.

.Egy szilveszteri estén, amikor Elsberg a jövó évi
céljait tervezte, hirtelen ötlettel felhívtá Bush-
nellt.

- Megmondtam neki, hogy csodálatos embernek
tartom, és nagyon szeretnék abarátja maradni, de
iizlettársnak rettenetes, ezért nem akarom tovább
ffirni az üzletemben - mondja Elsberg. - Mielótt le-
tettem volna a kagylőt, még megkétdeztem:,,Mel-
lesleg mit vettél anyádnak karácsonyra?"
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Bushnell először haragudott Elsberg,,szigoíl
szeretete" miatt.

- Később elmesélte, hogy dühös volt - folytatja
Elsberg. -Akkor nagyon utált. De másnap felhívott
és megmondta: ,,Készen állok a munkára."

MiBushnell egrike Elsberg legkiválóbb forgal-
mazőinak, aki saját pályánőit is Elsberg ,,szigorú
szeretetének" megfelelően tanítj a.

- Annyit akarok segíteni a csoportomnak, ameny-
nyit csak lehet - mondja Bushnell -, de a segjtség
nágyon könnyen fajulhat odáig, hogy kézen fogva
veiétgetjük és a széltőI is óvjuk őket. Hiszek benne,
trogy mi, szponzorok, leginkább személyes példánk-
ka|-tudunk irányítani: azzal, ha megőruzük ma-
gunkb an a tizet, a me ggy őződést, az elkötele zettsé -

get. Egy szpoí:zoí leryen harcos, vezér,hódító, és ne
tyúkanyó.

ERÓ ÉS GYENGESÉG

A harmadik hullám, minden rendszerével és tech-
nológiájával eryütt sem fogja elhárítani ahét végze-
tes búkiató veszedelmét. A hét buktató sűrítve tük-
röziazemberi erőt és gyengeséget, a kényes egyen-
súlyt, amely a bukás és a siker között tartja meg a
háIőzatos piacszew ezőt.

Igen, bízztlnk a rendszerben, de csak úgy, mint
amiq és új lehetőségeket teremt a maximális erő-
próbákra. Á harmadik hullámos magatartás T9F!9-
veteli, hogy minden nap vizsgázzllnk kitartásból. Ne
keressün[ kifogásokat. Ne halogassunk. Ne legyen
olyan napunk, amely teljesítmény nélkül múlik el.
Ciupán ákkor bízhatunk a harmadik hullámos inf-
rastruktúra bonyolult szineryiájának rejtelmes se-
gítségében.
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5. fejezet

Harmadik hutlámos
I

l

i

- Ne beszéljen nekem többet a Nu Skinről! -mondta dühösen a !ő. . Ha megteszi, nemvagyok
többé a barátjal Hallani is utáloá!rltlr Denison össze volt törve. A termékforgal-
maz2 legszörnyűbb élményét kellett megéhi{ a
ro s s zindulatú elutasitást. Ráadásul olyaú lakiíől,
akit kedvelt és tisztelt.

Denison szeretett az ilz\etéről és a termékeiről
beszélni. Valóságos mániájavolt. Amióta a Nu Skin
term ékforg almazőj a lett, Denison b etarto tta a,,mé -
teres" szab ályt. Ez azt jelenti, hogy egy méter Óugu-
rú körben mindenkinek meg tett prÖUalni eladn] a
terméket.

D_ enison nemegyszer kipróbálta ezt a taktlkát az

"rnlrJ9tl 
nőn, akivel eg;^ita járt aerobicra. Ár., -oitattől félt, hogy tílzásbá esett.

* soha többé nem említettem neki a Nu skint -mondja. - Nem akartam_olyan tolakodó lenni, hogy
az emberek ne üseljék el a társaságomat.

A LEGTÖBBE]ú GYŰlÖlnrx ELADill

-_}gyürk egy kis próbát - tanácsolja John Fogg,
az.Upline szerkesztője. - Kérdezzük áeg magurili-
től, hány embertől viselnénk el a visszaúhsíúst...
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mielőtt kilépnénk? Ez a szám a legtöbb esetben
döbbenetesen alacsony: valahol három és tíz között
ta|áIhatő."

Vegrük tudomásul, hogy a legtöbb ember srűlöl
eladni. Azértgyűlölik, mertazeladással egiútí jár a
visszautasítás folytonos kockázata.

A Leamed Optimism (Tanult optimizmus) című
könyv idézi John Creedont, a Metropolitan Life el-
nökét, akj azt nyilatkozza, hogy szervezete évente
csak ötezret vesz föl a hatvanezeí pályíaő termék-
forgalmazóból. Ennek az ötezetnek a fele az első
évben kilóp. A többi évtőI évrc kevesebbet forgal-
maz. Néry év után a felvettek nyolwan szá.z;alékale-
morzsolódik.

creedon szerint a biztosítószakmában minden
évb en lemorzs oló dik a term ékíor ga|mazók minte gy
ötven száaa|éka.

- A forgalmazás nem könnyű - vonja le a követ-
keztetést Creedon. - Nem mindennapi ember kell
hozzá, olyan, aki jól csinálja, és kitartó.

Miért veszíti el Creedon olyan sok termékforgal-
mazőját? Az elutasítás miatt, á|lítjaő.

- Még a legjobb termékforgalmazőná|is naponta
előfordul, áItalában sorozatban, néhány szemé|y,
aki nemet mond. Ha a termékforgalmazó elbátorta-
lanodik, eryre nezezebben bírja elviselni a ,,ílem"-
et; eglrre több erőfeszítésébe kerül felemelni a kary-
lót a követk ező híváshoz.

Végül abbahagyják a próbálkozást.
Ha az edzett profikra ilyen káros hatással var az

elutasítás, hogyan élhetnék tíú a háIőzatos termék-
forgalmazők, akik az éIet mindenféle területéről,
mindenféle fo glakozásból érkeztek?

A váIasz az, hogy a többség az elutasítást seho-
gyan sem óti túl. Illetve legalábbis mostanáig ezvolt
ahelyzet.

]

l
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Harmadik hulIámos forgalmazás

De ahálózatos piacszewezésvá|tozik. Az élen járő
harmadik hullámos társaságok annyira kifinomitot-
ták és tökéletesítették a forgalmazási folyamatot,
hogy szigetelni tudják a termékforgalmazókat a
visszautasítás legkárosabb hatásaival szemben.
Ezek a társaságok olyan önbecsülés-helyreállító
rendszereket dolgoztak ki, amelyek mellett elsápad
a legköltségesebb vállalati motiváló és kiképző
program.

A termékforgalmazásnak ez az íj formája, ahe-
lyett, hogy kiszolgáltatná ahétköznapi embert leg-
rosszabb félelmeinek, inkább megnöveli az erejét,
és aztígéri, hogy a következő években átfogalmazza
a term ékfo r galmazási koncepciót.

En ezt a formát úgy hívom, hogy harmadik hullá-
mos forgalmazás.

A hálózat hatalma

A harmadik hullámos forgalmazás átteszi a nyomást
az egyénrő ahálózatra. Természetesen a legkifino-
multabb rendszer sem tüntetheti el véglegesen a
üsszautasítás sérelmét, és azt sem szavato§a,}ogy
minden forgalmazási kísérlet sikerülni fog. Ám-á
harmadik hullámos szewezet olyan technikai, em-
beri és érzelmi támogató infrastruktűrával rendel-
kezik, amelynek egyedüli célja, hogy a legjobbat
hozzah,lahálózatostermékf orgalmazásbóLÁháló-
zat, mint egy óriási rezonátor, megsokszoro7.za az
egyén erőfeszítéseit.

Denison eg:ymagában nem is remélhette, hogy el-
adhassonvalamit a haragos nőnek, akivel együit járt
aerobicra. Nem is próbálta. Azttette, amit minden
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normális ember: visszahúzódott, és soha többé nem
hoztaszőba a Nu Skint.

Ennek ellenére két évmúlva meglepő telefont ka-
pott.

- Be akarok szállni a maga Nu Skin ilzLetébe -
mondta egy ismerős hang. Ugyanaz a nő voLt az
aerobicról.

Denison minden erőfeszítés nélkiil nyerte meg
magának a vonakodó üzletf elet. HáIőzata e gy szerű,
en magába olvasztotta a nőt. Denison már rég el-
hagyta a coloradói Aspent, ahol megismerkedtek,
de a nő továbbra is érezte maga körül Denison nö-
vekvő hálőzatának h atalmát.

Akárhová ment Aspenben, mindenütt Denison
termékforgalmazőival és vevőivel találkozott. Kö-
zös ismerősöktől hallotta, hory Denison milyen si-
keres, és milyen boldogan é1 Kaliforniában. Ha
meglátogatta a batátnőit, olyan Nu Skin-testápoló-
kat látott a fürdőszobákban, amelyeket Denisontól
rendeltek. Végül nem bírt tovább ellenállni abűbáj,
nak és a sikernek, amely ítgy slgárzott Denison
szewezetéből, mint egy mágneses mező. A csoport-
hoz akart tartozni, r észt akart a szenzáciőbó|.

Élethossziglani fogyasztók

Aki a vonzerőre hagyatkozv a fotgalmaz, élethosszig-
lani fogyasztőkat szeíez. A lehetséges iizletfélnek,
amint egyszer beépül ahálőzatba, minden oka meg-
van bentmaradni, és semmi oka sincs kilépni.

Denison aerobicos ismerőse eredetileg termék-
fotgahmazőnak jelentkezett, ám a legtöbb újonchoz
hasonlóan nem sokáig maradt azizletben, ehelyett
nagybani törzsfogyasztó lett. A mai napig egyike
Denison leghűségesebb fogyas ztőinak.

\_
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Építsünk fogyasztói há!ózatokat!

A harmadik hullámos termékforg almazők foglasnói
hálózatokar építenek. Rengeteg embert szpotuoráL-
nak, akik aztán nagyban vásárolnak termékeket ma-
guknak és családjuknak, de nem termékforgalma-
zők.

- Csoportomnak kb. hetven szánaléka nagybani
fogyasztő - mondja Denison. - Az ember szetetné,
ha a szervezetében minél többen lennének ilyenek.

Csak a hálózatos piacszervezésben hordozza min-
den termék egy íj életígéretét. A hagyományos ter-
mékforgalm azők árleszállításs al, garanciákk aI, szer
vizelési szerződésekkel teszik vonzőbbá ajfuiatai-
kat. Ám a há!őzatos termékforgalmazőkkaput kí-
nálnak ügrfeleiknek a jövőbe.

A ToTÁLls FoRGALMAá$ KIrLTÚRA

A harmadik hullám fogyasztői, amint csatlakoznak
egy hálőzathoz, bebocsátást nyernek a huszonegye-
dtk száaad egyik legfontosabb forgalmazási csator-
nájába: a totális foryalmazósi kulnúrába.

A jövőben, amikor ahálőzatos piacszervezés ki-
terj ed minden ágazatr a és az e gész földre, a fo gy asz-
tók és termékforg almazők hálőzata elv álaszthatat-
lanul összefonódik. Egy bizonyos társaság termék-
forgalmazója fél tucat más társaságnáIlesz nyilván-
tartott nagybani vásárló és fordíWa.

A termékforgalmazás természetes témája lesz
minden társalgásnak . T ételeznlk fel, hory szomszé-
dunk szeretné megvenni azt a csatornatiszíítőt, amit
mi ajánlottunk. Mi egyszerőet megadjuk neki sze-
mélyl azonosító számunkat. O ezt a számot arra
használja, hogy megrendelje a terméket egy interak-
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tív csomagkül dó szolgáIattől. PIN- sz ámunk felhasz-
nálásával szomszédunk egyben jelzi a társaságnak,
hogy utaljon át nekünk egy kisebb forgalmazási ju-
talékot - amit továbbra is kapunk mindannyiszor,
ha szomszédunk ezt a terméket vásárolja!

A forgaImazáshoz karizma ke!l,
nem tudomány

A közelmúltban a vállalatok termékforgalmazői
egJre inkább elkezdtek úgyviselkedni, mint a tudó-
sok. Többet tanulmányozzákFrelldot, mint a pszi-
chiáterek. Neolingvis ztkaiprogramozással manipu-
lálják afogyasztő döntéseit. Olyan bonyolult mate-
matikai előrejelzéseket gyártanak, amelyektől egy
Einstein is ámulatba esne. Avállalati termékforgal-
mazás szakemberei - üzletszeruők, tárgyalők, szer-
zódéskötók - vetélkednek a NASA bármelyik vezér-
lótermének szakemberg ár dájáv aI.

Hogy többet lesznek-e képesek eladni ezze| a sza-
kosodással? Azt senki sem tudja. De ery biztos.
Aháiőzatos termékforgalmazőkla nem ez a jellem-
ző. Ahogy telnek az évek, ahálőzatos termékforgal-
mazóknak eg]re kevesebb kedvük, idejük és szüksé-
gük van felszállni a tudományos termékforgalmazás
szekerére.

Miért?
Mert a harmadik hullámos szewezetben a háló-

zat adja a tudományt. Profi videokazetták mutatják
be, hogyan kell megközelíteni a leendő üzletfelet.
Részletes forgatókönyv készül a termékbemutatók-
ró1.

A termékforgaLmazás elektronikusan történik,
altomataált, térítés nélkül hívható számokon át.
Egy harmadik hullámos társaságban, ha jó a ter-

L
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mék, minden termékforgalmaző ugyanazon a sima
pályán játszik.

.-Jan egy tizenöt-húsz perces demo programunk
a bűnmegelőzésrőI - mondla Howard'SoÉ-orr, u
Quorum termékforg almaző]a, akinek társasága biz-
tonságtechnikai berendezéseket forgalmaz. j Min-
den videón és magnószalagon van , Ű ember csak el-
olvassa, memorizálja, kész. Csodálatos. Nagyon ha-
tékony. Ennek a programnak sok kicsibeníeladást
köszönhetünk.

Miután minden technikai tényező a minimumra
csökkent, egyetlen terület maraót, amelyben a har-
madik hullámos termékforgalmazőnaÉ kiválónak
kell lennie, és ez a személyi karizma. A harmadik
hullámos szewezet termékiorg almazójának szemé-
lyes aurája kisugárzik a csopoitjaira éő a fogyasztói
!tálő12tla. A fogyasztók nemcsaL a termék,ÍÍutt, d"
legalább annyira miattunk is csatlakoznak hálóza-
tunkhoz.

Az elkötelezettség

,,A karizrna lényege, hogy látják rajtunk elkötele-
z*ettségünket egy eszme vag]L egy Őél iránt', írta
Roger Ailes kommunikációs guű a Success maga-
zinban.

_ Senkiben sem nyilvánult meg szemmel láthatób-
ban az elkötelezettség, mint rátny Denisonban. Ó
már kislánykorában i§ pontosan tu-dta, mit akar.

- Milliomos akartam lenni - mondia.
.. Elete nagy részében kívülről bámÜlta, az ablak-
iiveg|9z nyomott orral, a dúsgazdagok életét. A co-
loradói Aspen, világhírű sipátyaivál. exkluzív kör-
nyezetével a ftlmsztárok és milliomosok városa.
Denison 

Tájö!t,.!.ogy_úgy kerülhet közel a gazdagok-
hoz, ha kiszolgálja őket.
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Miután sikerült boltvezetői álláshoz jutnia Aspen
legelőkelőbb nőiruha-iZletében, Denison megis-
merkedett atársasági élet csillagaival, akik még par-
tikra is meghívták. Am ő sohasem felejtette el, ki-
csoda igazáből: egyedülálló nő, akinek egy kislányt
kell eltartania, és olyan szegény, hogy napról napra
lgya|azt a ruhát kell viselnie a munkában.

- En mindig csak dolgoztam, ők mindig csak síel-
tek, a legdrágább ruhákat vásárolták, Palm Springs-
be repültek, felvarrattákaz arcukat, satöbbi - mesé-
li Denison. - Nem irigyeltem őket, de tudatosult
bennem, hogy így is lehet élni.

A termékforgalmazói rács

SzabáIyozás nélkiil a Niagara vize pusztító elemi
erő. Csak a turbinák, a transzformátorok és magas-
feszültségű vezetékek,,energiarácsa" csinál a halá-
los erejú anhatagből áramot, amely világít a lakások
1ámpáiban.

Ugyanilyen módon a harmadik hullámos termék-
for galmaző karizmája egymagáb an soh as em képes
egy termék forgalmazására. Csak akkor lesz belőle
hasznos erő, ha áNezetk a termélcforyalmazói rá-
cson, a harmadik hullámos szewezet rendszereinek,
eljárásainak, emberi interakcióinak, telekommuni-
kációjának láthatatlan háIőzatán.

A káosz erői

Kathy Denison annyira akarta a sikert, hogy való-
sággal izzott az energiától. Attól kezdve, hogy hu-
szonhat évesen, kocsijában csecsemő iányával és
minden vagyonával megérkezett Aspenbe, hajtotta

]
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a lángoló nagyravágyás. Valahogy sikerült össze-
egyeztetnie, hogy ugyanolyan kiváló legyen anyá-
nak, 

_ 
mint _kenyérkere sőnek. YáIto gatta á fo gl alko -

zásokat. Volt tetőfedő, bútorlakkoző, szob-afestő.
Készített kollázsokat éttermek díszítésére, virág-
kompozíciőkat áruIt, amelyekhez maga szedte -a

vadvirágot az erdőben. Még azt is megpróbálta,
hogy kézzel festett kis edén}ekben árulibarapotó
szereket, amelyeket maga kevert drogériában vásá-
rolt olajokból és gyógrfúvekből.

De ez aláaas tevékenység valaho$l sose volt elég
aszámlákra. Élelmisze4ÓgyétUOt tűett etetnie a lá-
nyát. Végül kétségbeesetten felhagyott minden vál-
lalkozási kísérlettel, üsszatért a liotott munkaidős
foglalkozáshoz, legtöbbször egyedül hagyva a lányát.

_ 
Deniso,nnak annyi energiája volt, mint a Niagára-

vízesésnek, ám csatorna nélkül semmivé lett min-
den kemény munka és üzleti elképzelés.

A lineáris Gsapda

A gond abban rejlett, hogy Denison nem volt vállal-
koző, csak kisvállalkozó. Minden tervével együtt
csak még több lineáris munkát tudott teremteníma-
gának, olyan munkát, amely eleve alkalmatlan arra,
hogy elég pénztkeressenek vele.

A külső tükrözi a belsőt

Mivel Denison nem ismerte fel az igazi problémát;
9l9te 9syre jobban tönkrement. Fgy 

-darabig 
a

házasságban keresett menedéket. Ám a semmire-
kellő férj mellett töltött öt év után rosszabb helyzet-
benvolt, mint mikor férlhezment. Neki és lánlrlínak
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végül rendőrségi védelemmel kellett menekülniük
férje részeg dührohamai elől.

- Aházasságom után nagyon kevés önbecsülé-
sem maradt - mondja Denison.

De volt ennél nagyobb baja is. Még a házasságuk
alattlétrehoztakaf érjévelegytakarítőváI|alatot.Ez
első hallásra nagyon válla|koző dolognak tűnik. De
ahogy Denison ajtőíőI ajtőigvánszorgott, hogy fel-
aj ánlj a szolgáltatás ait, soh as e m ér ezte magát vállal-
kozónak. Kiütései lettek a yegyszeíektól. Tobb
olyan elókelő aspeni háabankellett takarítania, ahol
valaha partikon volt vendég.

- Hihetetlenül megaláz;ő volt - emlékezik Deni-
son.

Amikor négykéz|áb állva súrolta a ftirdőszoba
padlőját, gyakran hallott érkező vendégeket, és fól-
ismerte a barátok, ismerősök, sőt, híres filmsztárok
hangiát.

- Csak végignéztem magamon és arra gondol-
tam, Istenem, tudom, hogy többre vagyok képes -
meséli Denison. - Mit keresek én itt? En miért ta-
karítok, és ők miért síelnek minden nap? Mi a kü-
lönbség köztük és köztem? Miért jut nekem a mun-
ka, és nekik auőrakozás?

Belső rend

A kérdésre nagyon egyszerű a vá|asz. Denisonból
hiányzott a belső rend. Oriásnak vagy lángelmének
való feladat rákényszeríteni egy működó vállalkozás
rendjét a piaci káoszra. Akiben megvan ez a tehet,
ség, abból nagy vállalkoző és nagyiparos lesz. De a
legtöbb embernek irártyttásra van szüksége. Valaki
más kell, aki megszelídíti nekik a piacot, aki rájuk
kényszeríti a belőltik hiányző rendet.
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Denison napról napra érezte,hogyan távolodik a
,,tulajdonosi" ábrándjától. Negyvenhárom évesen
takarítőnő volt, és nem vállalrőia. Minden nap tér-
den állva súrolta a mások vécéjét.
. Kétségbeesésében mát azzala gondolattal foglal-
kozott, hogy ingatlanügynök lesz. Nem kellett hőná
kezdőtőke, és végső soron sokat lehetett keresni raj-
ta. De a szive mélyén tudta, hogy ez sem lesz más
egy újabb l<tábránőítő tapasztalíínát. Ki kell tanul-
nia ery újabb terméket, egy egészen más eladási
módo_t, egyúj szakmát; kétségbeesetten fog tanulni,
gyereknevelés és takarítás közben, csak hógy röüd
idő múlva minden erőlködése kudarcot vailjon és
belefulladjon a káoszba.

B ar átai biztatták, ho gy adj a ki takarítóv állalatát
franchise-ba, de ő nem túdta, hogyan alakítsa átna-
ponkénti gürcölését olyan rendsierré, amit mások
meg akarnakvenni.

Lassan kezdte belátni, hogy nem tud megállni a
sajátlábán. Rendszerre volt szüksége, ame§ét vala-
ki más állít neki össze, rendszerre, áme§ sáaatyor-
za energiáit.

- Nem akartam még ötvenévesen is takarítónő
lenni - meséli -, ezért Istenhez könyörögtem, hogy
adjon e.gy alyagi lehetőséget. Arra tertein, küldjőn
már valamit, mert én egész életemben milioáos
akartam lenni.

KlGSlBEltl VAGY NAGYBAI|?

Egynap felhívta egyúj ügyfél, aki akkor köttözöttaz
előkelő Snowmass negyédbe. Denison kedvetlenül
vánszorgott el dolgozni. Pedig ez atakarttásváltoz-
tatta meg azéletét. Azúj lakók Nu Skin-termékfor-
galmazők voltak. Amikor belépett, Denisoli észte-
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vette, hogy az egész hár,bal ládaszám állnak a Nu
Skin-kozmetikumok. Miután annak idején maga is
megpróbálkozott a bőrápoIással, Denison megálla-
píthatta, hogy a termék összetevői rendkívül jó mi-
nőségűek.

- Megkérdeztemazilletőt, aki ott lakott, honnan
szerezte ezeket a dolgokat - meséli -, mire ő aztfe-
lelte :,,Hál ózati tetmékforg almazók vagyunk. "

Mark Yarnell így szponzoráIta atakarítónőjét az
üzletébe.

- Tőlem megveheti kicsiben -, mondta -, vagy le-
ryen termékforgalmazó, és verye meg naryban.
Ahogy önnek tetszik.

A fúziós forgalmazás

Sokszor hallani hálózatos termékforga|mazőktő|,
hogy a kicsibeni totga|mazást el kell választaniazílj
pályázőkbevonásától. De a gyakorlatban mindkettő
jobban múködik, ha összekapcsolják őket. Deni-
sont, mint a legtöbb ryakorló háIőzatos termékfor-
galmazőt, a fuziós forgalmazás - más néven a szer-
vezz és adj el alapelve hódította meg.

Ha Yarnell eryszerűen csak kicsibeni eladásra
ajánlja föl p terméket, Denison talán azonnal meg-
vásárolja. Arnaz is lehet, hory aviszonylag magas ár
visszatartotta volna attól, hory másodszor is vissza-
jöjjön. Yarnell eszközölhetett volna egy eryszeri el-
adást, de nem sikerült volna kiépítenie afogyasztői
hálőzatot.

Amikor Denisonnak választást ajánlottak kicsi-
beni és nagybani eladás között, agya fénysebesség-
gel kezdett működni.

- Tudtam, hogy a barátaimat is érdekelnifogtra ez
a termék - emlékezik -, ezétt úgy gondoltam, akár

i
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termékforgalmaző is lehetek, és vásárolhatok nagy-
ban, mert úgyis eladhatom a barátaimnak.

Álou M!ilT ÁRu

Ha lehetség99 tizlgtfelünket egyedül és klzárőIag a
]ermék érdekli, akkor sem árt, Éa az első találkoiás-
kor célzunk előtte az Alomra. Csak hogy elgondol-
kozhasson rajta. Milyen álomra? Az an]iagiTügget-
lenség áImár a, természetesen.

- Hát ha már termékforgalmaző akar lenni -szólt Yarnel| aválaszhallatái -, mutatok magának
valamit.

Bement a hálószobájába, és kihozott egy tizenöt-
ezer do|lárr a szőlő j utal ékcsekket.

. - Ennyitkerestem a társaságnálazelmílt hónap-
ban - mondta mosolyogva.

- El voltam hűlve - meséli Denison. - Nem hit-
tem a szememnek. A,legtöbb, amit én valaha meg-
kerestem, maximum havi négyezet dollár volt. Ét
kérdeztem :,, IJramisten, hogy 

-cs 
inálta maga ezt?'' 7

Biz;ZURA FORGALMAZÁST
Az EszKözÖxnrt

A harmadik hullámos szervezetek forgalmazástól
szóló eszközök - üdeók, magnószalagok] írott anya-
gok - széles választékával réndelkeznek. Minél in-
kább hagyatkozunk azeszközökre, annál több idónk

. . 
1 E7lpátbeszéd 1988-ban zajlott le, amikor a hálóz atépltő még adó-

hivatali tiros,a;9]< kockáaata,nékiiLl megmutathatta a leLetségő ür-
íélnek_a c9ekkjét. Ám a jelenlegi jogi feltételek között n§, rr,riit
Yarnell, mint más terméldorgalmazók óva intenek a csekkeÍ muto-
gatásátől.

143



marad lehetséges ügrfeleinkre. A video a legiobb.
Egy jó tehetségkutató video tekintélyt ad a termé-
künknek és az általunk kínált lehetőségeknek.
A video hatékonyan és meggyőzően bemutathatja
termékünket, kompenzációs tervünket és a háIőza,
tos piacszervező koncepcióját, amire mi harminc
perc alatt nemigen lehetnénk képesek.

Amikor Denison megkérdezte, hogyan keresett
ennyi pénzt, Yarnell rögtön tudta, hogy horogra
akadt. Am ahelyett, hory a kérdéseirevá\aszolgaMa
az egész délutánt átbeszéIgette volna vele, azt felel-
te:

- Mostnincs időm elmagyaránni. Vigye hazaezta
videót, nézze meg és gondolkozzonrajta.

A megsok szor oző effektus

Annyi idő alatt, amíg személyesen tárgyalhatunk
egy személlyel, egy video egy egész családot vagy ba-
ráti csoportot befolyásolhat.

Mivel Denisonnak nem volt videomagnőja, áitte
Yarnell kazettáját egy barátnőjéhez, ós ketten néz-
ték meg. Később Denison még egyszet végignézte
ugyanazí a lányával. Mielőtt visszaadta volna Yar-
nellnek, a kazetta három embert győzött meg

A HÁLÓZAT FORGAIMAZÁSA

Egyetlen fúziós forga|mazás sem teljes addig, amíg
el nem adjuk a hálőzatot is.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak a terméket vagy a le-
hetőséget adjuk el, hanem aztakényelmet és támo-
gatást is, amit a társaságon át történő vásárlás je-
lent.

l
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Miközben mi eladunk, pályázőnk bennünket fi-
gl,el, hogy lássa, mennyire nehéz ez a foglalkozás.
Ha három &án át magyaráazuk a termékit vagy a
lehetőséget, a legtöbb pályáző azt kezdi el száÁít-
gatni, hány háromórás időszakot iktathatna be a
hélbe ilyen forgal mazási maratonok céIjár a.

De ha akezükbe nyomunkegyvideót, aztgondol-
ják: ,,Hiszen ez könnyű! Es csák pár percbé kenil.
Ezt én is meg tudom csinálni."

Denison, miután megnézte Yarnell videóját, hir-
telen megértette, mi hiányzott korábbi üzleii vállal-
kozásaiból: a háIőzat, a náIa bölcsebb és tapasztal-
tabb emberek által tewezett rendszer, amel} fölerő-
síti az ó egyedülálló képességeit.

- Amikor láttarn,hogyan kell ötösével létrehozni
egy szervezetet (hivatkozás a szabványos MLM-
módszerre, az ötvezető bevonására, akik őtvezetőt
vonnak be és így tovább) - mondja Denison -, tud-
tam, hogy ezt én is meg tudom tenni, és tudtam,
hogy 9z az én lehetőségem, hogy végre megvalósít-
sam álmaimat.

Más forgalmazási eszköz például a mintakollek-
ciós program, amilyen a Nu Skin Retail Advantage-
e yagy a Reliv Direct Selectje. De beszélhetünk in-
teraktív tévén át a hálőzatos forgalmazás jövőjétőI
és a bevezetendő különleges pro§ramokrói.

Addig nyomuliunk,
amíg nem ütközünk eIIená!!ásba!

Ha túl rámenósek vaglrunk, elveszíthetünk foryasz-
tókat, akik különben évekig meginaradnának á há-
lózatunkban.

__Tanuljuk meg értelmezni az emberek jelzéseit.
Ha megérezzijl<az ellenállást, hagyjuk abbá.
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- Miután egy ideig vásárolták tőlem a terméke-
ket - meséli Denison -, ryindenkinek felajánlottam
a termékfotgalmazást Es ery csomó ember azt
mondta: ,,Nem akarom."

ELÓSZÖR SZEREZZÜn r n ÚSZ FOGYAS ZTŐT

A fúziós forgalmazás lehetetlenné teszi a beszerve-
zéstőI fü g getl en for galmazást. E nnek elle n é re, ami -
kor forgalmazni kezdünk, előbb szerezzink hítsz
kicsibeni vásárIőt, mielőtt bevonnánk e5r termék-
forgalmazőt.

Kicsibeni fogyasztói bánisr a v an szükségünk, hogy
a termék lefelé áramolhasson. különben kísértésbe
esnénk a termékek tárolásáta, hogy felduzzaszthas-
suk havonkénti nagybani eladásaink volumenét.
Egyes társaságok kifejezetten megtiltják forgalma-
zóiknak, hogy nagyban vásároljanak, amíg el nem
értek bizonyos mérvű kiskereskedelmi forgalmat.
Denison azt javasolja, hory építsünk ki egy havi öt-
száz-ezer dolláros kicsibeni forgalmat, mielőtt rá-
térnénk a hálőzatépítésre.

A kicsibeni eladás hatására megismerkedünk a
termékkel ésbani fogunk abban, hogt ez olyasmi,
amit az emberek igazán akarnak.

- Tudnod kell, mit forgalmazol - mondja Deni-
son. * Es hinni kezdesz. Tudod, miről beszélsz, tu-
dod, mire való a termék, mert használod, eladod az
embereknek, és látod az eredményeket.

A TERMÉK TERMÉKE

- Ahálőzatos piacsze wezésitársaságoknak több-
nyire olyan termékeik vannak, amelyekről a fo-
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§lTáq_egyelóre nem tudja, hogy szüks ége van rá -
áIlítja Howard Solomon a Quorumtól. - Így a ftig-
getlen termékforg almazőt a v ár a feladat, ho gy tud a-
tosítsa a fo gy asztőban, hogy ez a termék létezk, és a
fogyasztónak szükség e v an t á.

Amíg be nem köszönt a totális forgalmazási kul-
túra kora, az embereknek meglehetősen nagy kultu-
rális ugrásra van szükségük ahhoz, hogy hálózatos
termékforg almazőtől vásároljanak, és ne a boltban.
Nem fog|ák megtenni, hacsak nincs rá votuő okuk.
Es a legvotuőbb ok, ha olyasmink van, amit nem
szerezhetünk be másutt.

Ezt az üzenetet akkor tolmácsolhatjuk legjobban,
ha mi leszünk ,,a termék élő demonstrációja". Ma-
gunk használjuk a terméket, és ne is induljunk el ad-
dig forgalmazni, amiga termék áldásos eredményei
n em sz avat o|j ák az ér tékét. A mi me gryőződé sünk a
legmeggyőzőbb érv a vásárlás mellett.

Denison első nagy fogása közvetlen eredménye
volt annak, hogy maga használta a Nu Skint. Az
egyik ember, akinél takarított, plasztikai sebész volt.
Denison egy napon takarított nála, és a sebész felfi-
gyelt rá, ho5l más a bőte. Ez volt a nyitány, ami kel-
lett Denisonnak. Teljes lendülettel belevetette ma-
gát a fűziős forgalmazásba.

- Mondtam neki, hory ebben az íj szakmában va-
gyok-meséli -,éső nagyon felvolt dobva. Takaútő-
nő létemre elég nehéz volt megmondanom ery
plasztikai sebésznek, hogy én multimilliomos leszeli.

De megtette. Még azflap hazament, és elhozta
mintakollekcióját és videóját a sebésznek.

- Csak t ánézett a termékre, megnézte, miből van,
és azt mondta: ,,Benne vagyok!" - emlékezik Deni-
son. Egy hónappal később a sebész megírta a Nu
Skinnek, hogy önálló termékforgalmaző akar lenni.

- Bukott rá! - lelkesedik Denison.
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Ne győzködjünk - demonstráljunk!

A fogyasztó öt érzékének tanúskodása fontosabb
a mi bizonygatásunknál. Ha csak lehet, inkább
demonstrációval for galmaznlnk, mint meggy őzés-
sel.

Denison meghívta magához az üglrfeleketvagy el-
|átogatott hozzájtlk, és lekezelte őket az álta|a for-
gaLmazott termékekkel.

- Végigcsináltarn a tisztítás, arctadírozás, hidra-
tálás szokott menetét, azután lefektettem őket húsz
percre egy arcfiatalítő kezelésre - meséli. - Aki
megpróbálta ezt az arcfiatalítást, azmegfogja vásá-
rolni a terméket. Ez valami hihetetlen! Es a bőrápo-
1ó is olyan más, mint az áruhánban kapható íolgok,
rögtön érezni a különbséget a bőrünkön... Igy sze-
reztem üzletfeleket.

Forgalmazás meggyőzéssel

A harmadik hullámos termékforgalmazás egyik leg-
hatásosabb eszköze magának a lehetőségnek az éle-
tet megváltoztató hatása. Ahogyan a fogyasztő ér-
deklődése a termék iránt felhasználhatő arra, hogy
afogyaszíőtbevonjukterméldorgalmazónak,ugyan-
így a fogyasztó érdeklódése az ilzlet iránt felhasz-
nálható a termék forgalmazására.

Denison, amikor belevágott az izletbe, egyszerő-
en közölte minden munkáltatójával, hogy öt hónap
múlva, májustól, amikor véget ér aszezon, nem vál-
lal több takarítást.

- Szóltam nekik, hogy akkor vég'gk. Ámegyek
más szakmába- mondja Denison. * Ok meg: ,,rste-
nem, mit akar csinálni?" En pedig elmeséltem, hogy
van egyvadonatúj termékem, amit bevezetek a piac-
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ra, mire ők: ,,Akkor jójjön át, és mutassa meg ater-
méket."

Denison listája természetesen kockázatos volt.
Nem volt garanciája arra, hogy öt hónap múlva
yeqs1er1i az anyagi függetlenséget, vagy hogy ery-
általán létezk a társaság. Ám Denison rigy-hiJii,
hogy az ő elszántsága a hidak felégetésére Űery na-
tasl !9tt számos üg;rfelére, akikben így feltámadt az
érdeklődés a termék iránt.

- Aki sikeres akar lenni, azlegyenszánszáaalékjg
elkötelezett - tanácsolja Denison. - Fel kell égetniá
hidakat magunk mögött.

A MÉTERES SZABÁLY

Legfőbb értékünk egy háIőzatos piacsze w ezési tár -
saság szemében, hogy saját befolyási körünkben
mennyire vaglrunk képesek hozzáférni az emberek-
hez. Ugyan ez a legnyomósabb előnyünk a forgalma-
zásban.

Sok új_ !9rmékforgalmaző hónapokig rágődik
azon) melyik barátjánál, rokonánál, uzÍettÁánát
pr.őbákozzék meg, és melyiknél ne. Ez a gondolko-
dásmód hamarosan teljes bénulást okoz. Á tegloUU
ellenszer a ,,méteres szabály". Ez aztjelenti,logy
mindenkinek, aki egy méternyire vaL tőlünk, fe-l-
ajánljuk a terméket vagy alehétőséget.

- En semmi másról nem akartam beszélni, mint
azizletemről- emlékezik Denison. - Tolakodó vol-
tam, rámenős. Gondolom, az agyára mentem az
embereknek.

Az első hónapokban Denison lerohanta szűk csa-
ládi körét és azokat, akiknél takarított,azftánkiter-
jesztette hatókörét Aspenre.

- sok embert rábeszéltem a termékre - emléke-
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zik. - Volt köztük egy hölgy, a város egyik nagy tor-
natermének tulajdonosa. Volt egy ingatlanüglrnök
höl5r is. Kicsiben sokat eladtam azoknak is, akiknél
takarítottam.

A méteres szabáIy tegfőbb veszélye, hogy maxi-
málja a visszautasítás kockázatát. Egyes vélemények
szerint ellenérzéseket kelthet az emberekben, akik
kerülni fogják a társaságunkat. Ám Denison nem
vett tudomást a negatív reakciókról. ._

- Voltak, al<k azért nem akartak odafigyelni rám,
aki voltam. En takarítottam, és ők nem tudták fel-
fogni, hogy én multimilliomos leszek. Voltak, akik
kinevettek. De voltak olyan nyitott szemléletűek,
akik tudták méltányolni, ha valakinek álmai vannak.

A FOGYASZTÓ KISZOLGÁÚSA
_ Az ISMÉTELT FoRGAtMAzÁs T|TKA

The E-Myth (A vállalkozás mítosza) című könyvé-
ben Michael E. Gerber menedzsment-tanácsadó el-
meséli, horyan ptőbáIt ki egyszer egy új fodtászt.
A fodrász megmosta ahaját és levágta ollóval, mi-
közben a segédje többször teletöltötte Gerber csé-
széjét kávéval. Gerbernek tetszett a kiszolgálás, és
másodszor is visszament. F;zíttal a fodrász ollót és
nullásgépethasznált, és nem mosta meg Gerber ha-
ját. Gerber csészéjét csak egyszer töltötték meg. A
harmadik nyratkozás után, amikor az ellárás ismét
váItozott, Gerber úgy döntött, hogy elege van.

,,ELhatároztam, hogy nem megyek vissza többé -
írja. - Biztosan nem a hajvágás miatt, az l<ttűnő
munka volt. Nem is a borbély miatt: kellemes, ba-
rátságos ember volt, láthatólag értette a mestersé-
gét. Ennél lényegesebb dologról volt szó. Nem volt
az eljárásukban semmi összefiiggés."
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Mint ahogy ez a történetbizonyítja, a több milli-
árd dolláros McDonald's étteremlánc és a sarki gö-
rög büfé között az a különbség, hoglr a McDonald's-
nál tudjuk, mit várjunk. A foryasztó kiszolgálásának
titka a következetesség.

A következetesség netovábbjával a harmadik hul-
lámos szolgáltatásoknál találkozunk, pl. a Reliv Di-
rect Selectjénél, amely lehetővé teszi, hogy a kicsi-
ben fogyasztók egy 800-as számon rendeljenek, és
napokon belül megkapják a száIlítmányt.

De még azilyenmagas fokú szisztematizálás sem
küszöböli kj azt a lehetőséget, hogy kreatiütással és
emberikapcsolattalnyújtsunkh,tegészítőszolgálta-
tásokat. Vannak fogyasztók, akik épp ilyen extrák
miatt döntenek a csatlakozás mellett vagy ellene.

Denisonnak például az első perctől voltak kicsi-
beni foryasztói, akik máigelzárkőznaka Retail Ad-
vantage programjától.

- Coloradóban még mindig vannak fogyasztóim,
akiknek én ktildöm az anyagot- mondja Denison. -
Nem akarnak feliratkozni a Retail Advantage-re...
velem akarnak kapcsolatot, mert szeretik a szolgáí-
tatást. A Retail Advantage sokkal könnyebb lenne
nekem is, nekik is. De 6kazt akarják, hogy havonta
hívjam fel őket, mondjam, hogy szia, kérdezzem
meg, horyvannak. Szeretik a közvetlen kapcsolatot.
Aki energikus, azzalszeretnek beszélni az emberek.
Gondolom, én vagyok nekik az energiaforrás.

Építsünk hivatkozási hálózatot!

Nagy hiba, ha csak személyes ismerőseinkből épí-
tiinkf ogyasztőiháIőzatot.Azügyesharmadikhullá-
mos forgalmaző hivatkozási háIőzat kiépítésével
sokszorozza meg kapcsolatait.
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Valahányszor bevonunk egy fo gy asztőt a háIóza-
tunkba, próbáljuk m egszereznitőle olyan ismerősök
neveit, akiket tudomása szerint érdekelne a termék.
Egye s háIőzati piacszerve zők azt j avasolj ák, rögtön
kérjünk tíznevetminden fogyasztőtől. Am ez elked-
vetlenítheti, felbosszanthatj a őket.

Denison a hivatkozási háIőzaía segítségével ha-
tolt be a legelőkelőbb aspeni körökbe, ahová saját
társadalmi körein át nem jutott volna el.

- Voltak fogyasztóim, akik ismerték az aspeni
nagymenőket - meséli. - Igy gondom volt rá, hogy
megmutassam nekik a termékemet, és hogy ők jó
véleménnyel legyenek róla. Aspen kisváros, min-
denki ismeri a másikat. Ugyhory be kell jutni a leg-
felső körbe. Ha valamit népszerűvé akarunk tenni,
ahhoz azkell, hory a legfelső kör szeresse.

Denisonnak felsőbb osztálybeli hivatkozási háló-
zata tette lehetővé, hogy szponzoráljon egy hánas-
párt, Aspen egyik legelőkelőbb izletének tulajdo-
nosait. Nagy fogást jelentettek, akiken át Denison
még sokkal szélesebb és befolyásosabb körre gyako-
rolhatott hatást.

- Az emberek róluk vettek péIdáú - magyatáz,za
D eniso n. - Úgyho gy amint ók 6 eszállt ak az-lüzletb e,
az emberek aztmondták: ,,Akkor mi is megnézztlk."

Egyik frontvonalb eli termékfo r galmazőján át D e -
nison ajánlást kapott a város egyik első kozmetikai
szalonjának tulajdonosához. Ma a férj és feleség
Denison nagybani törzsvásárlói.

Hogyan szereliük !e az elIenvetéseket?

Természetesen nem mindenki szokott kaBni az al-
kalmon. Sokan nemet fognak mondani. Es ha en-
gedj ük, aláah,názzák az önbizalmunkat.
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Denison még termékforgalmazói pályája kezde-
tén javaslatot tett az egyik asszonynak, akinél taka-
tított, és akit ő nagyon csodált. Bz az a§szony, egy
gazdag üzletember felesége, megtestesítette azt a
narystílű életet, amelyre Denison vágyott.

- Felnéztem rá - meséli Denison. - Olyan akar-
tam lenni, mint ő, be akartam utazniavilágot, a leg-
jobb ruhakat akartam viselni, gyönyörű hánat akai-
tam, minden nap totnázni akartam, ennek az elnö-
ke, annak az elnöke akartam lenni...

De amikor megmutatta termékeit, a nő felhűzta
az orrát.

- Az a beképzelt, undok gazdag fajta volt -
mondja Denison. - Azt hiszem, azt gondolta, hogy
valami olcsó Avont akarok eladni neki. Amikor mú-
tattam a termékeket, aztmondta: ,,Ó, ezektíl dtá-
gák,,és ez a Nutriol túlságosan ütaminszagú,." Egy-
szetűen leszólta az egész termékvonalat!

Ám Denison csak ákko, mérte feligazábőIazasz-
§zony rosszindulatának igazi mélységét, amikor
megp_rótált másokat is szponzotálni aiasszony kö-
reiból. Egyikük sem akart izletrőlbeszélni velé. Bt-
lenségeskedése a barátnőit is Denison ellen fordí-
totta. Denison lebénult volna, ha a szívére veszi ezt
g kí, mélellenséget. Am ő kaárőlagazokkal a piacok-
kal törődött, amelyek még nyitva voltak elótie.

- Muszáj volt, hory leperegjen rólam - emlékezik
üssza. * Leültem és aztmondtam magamnak, hogy
nem törődöm vele. Azt kellett mondanom: ,,Oké,
vannak más emberek is."

TAI{ULT TEl{ETETtEilsÉG És ÖngrszÉo

Az evangélistáktól W Clement Stone motivációs
guruig évszáaadokon át sokan leírták,milyen fontos
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az önbecsülés kiépítésében az ,,önbeszéd", a ma-
gunkkal folytatott mindennapi társalgás.

Nemrég a kognitív pszichológia is alátámaszíotta
ezt arégi-bölcsességet. 1966-ban Martin E. P Selig-
man psZichológus rájött, hogy a patkányoklt_g9-
pressiióssá lehet tenni ismételt elektrosokkal. Elő-
ször futkosva próbálnak menekülni,a sokkolókam-
úbőI. De amikor nem találják a kijáratot, lefeksze-
nek a sokkoló fémlemezre, és megadják magukat a
fájdalomnak. Ha eryszer a patkányok megtanulták
a ,,tehetetlenséget", passzívan fognak feküdni a
sokkolólemezen akkor is, ha kinyílik egy ajtó. Apat-
kányok megtanulták, hogy a menekiilés lehetetlen,
ezért nem is próbálko znak.

Azítttötő felfedezés óta eltelt majdnem harminc
évben Seligman forradalmasította az önbizalom
pszichológiai felfogását és az üzleti életet.

Rájött, hogy az emberek ugyanúgy reagálnak,
mint a patkanyok. Ismételt balsikerek után megta-
nulják a passzivitást, és nem élnek még a felkínált
lehetőséggel sem.

Optimista önbeszéd

A tehetetlenséget tanult patkányt az önbeszéd kü-
lönbözteti meg a normális patkánytól. A normális
patkány azt gondolja: ,,Ha kiugrom vagy kimászom
á dobozból, megmenektilök a fájdalomtól.'A tehe-
tetlen patkány azt gondolja: ,,Akármit teszek, nem
menekíilhetek a fájdalomtól, úgyhogy nem is pró-
bálkozom."

Seligman többéves kutatással rájött,hogy ery em-
ber optimizmusa vagy pesszimizmusa kizárőIag at,
tól fiigg, milyen beszédeket intéz naponta önmagá-
hoz.

]
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Tételezzik fel például, hory ery jelölt azt kia-
bálja:

- Utálom magát! Utálom a termékeit! Rl ne híy-
jon még egyszer!

Erre egy pesszimista aztfogtra gondolni: ,,\álemi
hiba lehet bennem. Tettem vagy mondtam valami§
amivel megsértettem ezt az illetőt."

Egy optimista azt fogja gondolni, hogy a másik
személy a hibás: ,,Biztosan rossz napja van."

Seligman három formáját azonosította az ártal-
mas önbeszédnek. Az általánosítós aztjelenti, hogy
addig általánosítunk ery rossz tapasztalatot, amíg
meg nem mérgeziegész életünket. ,,Micsoda nap! -
mondjuk például asértő telefon után. - Hogy is bír-
hatnám ki még nyolc őráig?" Amegszemélyesítés ön-
magunk hibáztatását jelenti. ,,Biztosan valami rosz-
szat mondtam!" A folyamatosság azt jelenti, hogy
krónikus állapotnak képzeljük pillanatnyi balsze-
rencsénket: ,,Velem mindig ez történik! Sose taIáI-
kozom normális p ály ánőIrkal!"

YasgálatieredményeialapjánSeligmanhúszper-
ces tesztet dolgozott ki az optimista előadói stflusú
személyek azonosítására. Mitttán a Metropolitan
Life a nyolcvanas évek végén bevezette az új mun-
kaerők felvételénél a Seligman-stílustesztet, ötven-
szánalékos növekedést ért el a személyi biztosítási
piacon.

Önbecsülési program

A harmadik hullámos szewezetnekvan eg5r struktú-
rája, amely ítgy meg:láltoztatja a hétköznapi embe-
rek előadói stílusát, hory seligmani szuperember
lesz belőlük.

- Komolyan azt gondolom, hogy a háIőzatos
piacszervezés egy önbecsülési program - mondja
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Denison. - Megtanulod, ki vagy, mit akarsz, és mi-
lyen erős vagy igazából. Elkezded, nagyon kemé-
nyen dolgozol és ítgy érezheted, hogy alulfizetnek.
De a végén ktilönb ember leszel, mint voltá|. Ez a
szakma emberileg is kiteljesít.

I

A FORGALMAáS TAÓJA

A totális íorgalmazási kultúrábafi az adásvételnek
új jelentése lesz. A termék már nem a kereskedők
kufuőIagos tulajdona, hanem az éIet metaforája,
olyan fejlemény, amelyet a Success évenkénti ,,Min-
denki elad" ktilönszáma rég megjósolt.

,,A forgalmazás maga az élet - írta Scott DeGar-
mo, a Success főszerkesztője és kiadója. - Ha nem
forgalmazunk... nem is élünk igazán."

Röviden, a forgalmazás szellemi tevékenységgé
váIk az önmegvalósítás útján. A harmadik hullámos
termékforg aLmazők lelki - szellemi
nek szert, épp azokra a tulajdonságokra, amelyekre
szükségükvan, hogy sikeresek legyenek a harmadik
hullámos forgalmazásban.

,,Yégső soron itt nemcsak arról van sző . . . ki keres
legtöbbet - írja DeGaríno -, mert a forgalmazás leg-
nagyobb eredménye az egén önfejlődése. A vissza-
utasítás folytonos kockíaata, a kitartás magányos
csatái, a folytonos készenlét önfegyelme edz és for-
mál ... Aktigazán élni akar, készü§ön fel a forgal-
mazásía."

Tűzzük ki a célt!

Denison tönkrement önbizalommal került ki első
háaasságábóL Ám ismét helyrehoztamagát, a meg-
j elenítés és céIt<ltűzés segítségével.

]
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- Összeállítottam egy nagy táblátabból, hogy mit
akarok - meséli. - PeliétetJitem, hory vantŰÁittid
dollárom., és kivágtg9 a képeslapot6-0t a dolgokat,
amiket akartam, például kocsikat ésháaakat?, *-
htíkat, és ülágméretűizletet, és boldog családot, és
llassz anyuka akartam lenni és sikereivezető a Nu
Skinnél.

- Nagyon céltudatos voltam, mert már belefárad-
tam. Tényleg mérges voltam, hogy nincs meg min-
denem, amit akarok - teszi hozz{.-

Es ez a megjelenítés segített.

A jutalom

Denison Taga is meggyőződhetett a megielenítés
hatalmáról.

Ú1 te4evet, Mark Rogowval, a sikeres Nu Skin-
termékf_orgalmazőval,akivelegykonf erenciántalál-
kozott, főszer epet játszottak a§u Skin j apán piiia
nak megnyitásában.

. Fsy emlékezetes napon eryik termékforg almaző-j,k telefonáIt, és meghívta őket Japánba, áhot najy
hálőzatot épített ki.

Denison és férje először nem tudták, érdemes-e
9d1}1-1i. Japán épphogy megnyílt, és űgy vélték,
t9qt<i|j9U!.9slmaróknyilermé-kforgalmffi alebeí
ott,a Nu Skinnek.

Am a terméKorgalmazőazt mondta:
-_Hát nem érti, h.98x ötvennégy minősített ügyve-

zető van a csoportjában?
- Mark elővette a számológépét- emlékezik De-

nison -, utánaszámolt és aztlnőndta: ,,Azthiszem,
átmegyünk a jövő héten.''

157



IFt
l

Csillag született...

Denison első ltazása Tokióba felülmúlta legme-
részebb álmait. Mercedes várt rájuk a repülőté-
ren, és a sofőr percek alatt elrepitette őket a szállo-
debz.Semmiért sem kellett fizotniük. Azlap este el-
ső osztályíl étteremben vacsorántak, ahol kétszáu-
ötven ember tapsolt felállva, amikor Denison belé-
pett.

- Mindenki miránk mosolygott és bennünket né-
zett - emlékezik Denison.

Arután a tolmács tájékoztatta:
- Ma este el fogja mondani a történetét.Ezazőn

első találkozőja, és ezekaz ön emberei.
Denison gombócot érzett a torkában, amikor fel-

lépett a dobogóra, és a tolmács segítségével el-
mondta egyszerű történetét.

Az tizletemberekből, diakokból és magas szintű
profikból álló hallgatóság lenyűgőrve figyelte min-
den szavát.

- Tetszett nekik - mondja Denison -, mert az ő
társadalmukban ritkán fordul elő, hogy egy takari
tónőből sikeres üzletasszony lehessen. Utána per-
sze volt nagy hajlongás, és azt hajtogatták, hogy
,,milyen gyönyörű abőre", és ,,milyen csodálatos ez
asztori".

BeszédébenDenisonkitértazáItalakészítettcél,
táblfua, amagazinokból kivágott képekre és áimára
a világmér etű izLett őI.

- Elmeséltem, hogy kislánykoromban az vott a
kedvenc dalom, hory ,,Ha Látsz egy hullócsillagot" -
folytatja Denison. - Es a beszédem után a szemem-
be néztek, és azt mondták: ,,Mi is az ön áImához tar,
tozunk, és ez az álom még épp csak elkezdődött."
Bizonyos értelemben igazi misztikus emberek. Hisz-
nek a dolgokban. Hisznek az álmokban.

j
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]Vía Denisont, ha Japánba utazik, úgy fogadják,
mint egy filmsztárt.

. 
* Szeretem Japánt - mondja. - Ott úgy néznek

rám, mint egy hősre, mert van egy sikersziórim.

A megvalósult álom

Denison minden szenvedélyével, hitével, hajtásával
és energiájával sem lehetettvolna több, mini takarí-
tónő, de amikor ezeket az energiákat a harmadik
hullámos forgalmazási rendsze rén át csatornázta,
nemcsak gazdagságra, de önbecsülésre is szert tett.

- Csodálatos fériem van - áIlítja. - Nég5rszázhat-

1anö| négyzetmétéres lakásban iakom, á?ne$ik a
San Diego-öbölre néz. Minden nap görkorcŰlyrá-
zok. A legiobb üzletekben vásárolok. heutazom az
egészülágot. Annyr időt töltök a családommal és a
lányommal, amennyit akarok. Olyan életem van,
amilyet csak kevés ember engedhét meg magának.
Igazán szerencsés nek érzem magam, mórt kiiartot-
tam és megcsináltam, hittem az áImaimban, és sose
adtam fel.
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Edgar Mitch_ell tudta, hogy ez most az ,,lzzadő te,
nyér' ideje. Úrhajós zsargonban ez jelenti azt aper-
cet, amikor hajszálon múlik a túlélés.

- Nincs kapcsolat - mondta higgadtan avezérlő.
A leszálló radar nem múködött. Az űrhajósok

vaktában repültek. Egy téves számitás, és törékeny
moduljuk szétzfuadik a sziklás felületen. Az leít
volna á biztonságos, ha törlik a missziót. Ám ók nem
is gondoltak erre.

- Naryon célorientáltak voltunk - emlékezik
Mitchell. - Miután idáig eljöttünk, inkább szétzű-
zódtunk volna a Holdon, mint hogy meghátrál-
juqk.

így ereszkedtek tovább.
A holdmodul legapróbb áramkörét is többszörö,

sen ellenőruték; eljárásokat dolgoztak ki minden
vészhe\yzetre; és minden eljárásnál nyiWa hagrtak
egy kjvezetőutat. Semmit sem bíztak a véletlenre.
Dé végső soron az egészvállalkozás a legénység bá-
torságán, kiképzésén és fegyelmén múlott.

Az űrhaj ó s Ók a v ezér\ő hangi aira lé.z;asan dolgoz-
tak kapcsolgattak, kódszámokat ütöttek be, sze-
mtik g}akorlottan pásztánta a műszerpaneleket.
Már csák egy percükvolt, hoglr beindítsak a radart.
Azúán túl-kozel lesznek a Holdhoz. Vissza kellett
volna fordulniuk.

6. fejezet

Harmadik hullámos íelderítés
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Mitchell emlékszik, hogy valami tartózkodó kö-
zönyt érzett - mintha külónvált volna a testétől, és
most messziről firyelng. \"- is gondolt a veszélyre
,ugy..?.haláka.Egészlényétacsúósteljesítményöíö-
me töltötte be.

- Kizárőlaga feladattal töródtem - meséli.
Alig néhány másodp.erccel leállás előtt visszakap-

csolt a radar. percek iálasztották el óket a leszállái-
tól. Mitchell irányított. Az ablakb őllátták az általuk
1o.r"9,.1 port, moduljuk hossá árnyékát. A felületi
!e]z!ang9 mutatta, hogy talpaitiaa;t fogtak. Á
Holdon álltak.

- A dominálő érzésem * vallja be Mitchell - a
nagy megkönnyebbülés volt.

A FELDERírÉsl A DlcsósÉc uzele
Természetesen abban a percben Mitchell jóval töb-
bet érzett megkönnyeb6tilésnél. Mint KÓlumbusz-
::k §*,Salvador paítjgi|, Mitchellnek és holdjáró
társainak is olyan gondolatok járhattak a fejükÜen,
alelyet csak a történelem le§naryobbjainak adat-
lt-"g, akik sikerrel vették Íle{nehezebb akadá-
lyokat.

Félelmetes próbákat kell kiállniuk a hálőzatos
je rm§kforg almazől<nak is, főleg amikor felderítésre
kerül a sor. Csekély elismerés kóveti felderítő erőfe-
szítéseiket. A bátorság és a jellemerő, amellyel ren-
delkezniük_kell, nem iokbair különbözik u Úgy i;i-
fedezők és hósök tulajdonságaitól.

Sehol sem volt a harmadik hullám nyugtatóbb
-vagy forradalmibb - hatású, mint afeldeités tar-
tományában. A feldedtés mindig a legnehezebb volt
minden feladat között. Napontá kef tahlkozni el-
lenséges vagy közömbös idégenekkel, akiknek a fi-
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gyelmét fel kell kelteni, akikkel kapcsolatot k9ll lé-
tesíteni. Hogyan találjunk új emberekre? Es ha
megtaláltuk őket, hogyan közeledjünk hozzájuk? Es
ha megteremtettük a kapcsolatot, hogyan győzziJk
meg őket?

Edgar Mitchell felismerte, hogy ezek nem köny-
nyű kérdések. Bizonyos értelemben ugyanolyan
nagy kihívásnak találta a felderítést, mint a holdra-
szállást. Es mint a holdraszállásnáI, itt is azt vélte a
legiobb megközelítésnek, ha ktirlönváIasrtja magát
félelmeitől, és bízik a rendszerben.

- Ha nem bíztunk volna az Apollo-program
rendszerében - mondja Mitchell -, magunkban és a
csapatban, akkor nem kerülhettünk volna oda.
Enélkül nem áll készen az ember a kilövésre.

Hősnek való munka

Sok mai hálózatos termékforg almazőhoz hasonlóan
Edgar Mitchell is ,,értelmiségi menekült", akit anya-
gi nehézségek kényszerítettek az íuletbe. Mitchell-
nek, aki inkább volt tudós és filozófus, mint keres-
kedő, be kellett látnía, hogy katonai főiskolai dokto-
rátusa nem készítette föl arra, hogy idegeneket szó-
lítson Ie azlícán.

- Nehéz volt a hiúságomnak - meséli Mitchell. -
É,n olyan állásokat töltóttem be, amelyekhez tekin-
tély, felelősség, hozzáértés volt szükséges. Most itt
álJrtam, elmúltam ötven, és idegeneket szólítottam
meg azutcán. Olyan volt, mint visszamenni sorkato-
nának a lövészárokba.

A legtöbb emberhez hasonlóan élete nary tészé-
ben Mitchell is lineáris jövedelemből élt időt-pén-
zért. Az utazással a Holdra például nyolwanegy
dollárt keresett.
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- Akkoriban ki]enc dollár volt a napidij, ha a kor-
mily adta az ételt és a szállást - m agyirárriaMitchell.
. N9sl ami_űrhajónk a kormány tulajdona volt, az ét-
kezésünkről a kormány gondoikodótt, kilenc'napra
m9ntiink ez annyi mint nyolcvanegy dollár.

JVíitchell, amikor l972-ben visiiavonult, sokkal
többet keresett egyetemi előadóként és vállalati
szaktanácsadóként. De ezmég mindig lineáris jöve-
delem voht, azaz bármikor még lehe'Íett vonni. Es
amikor államosítottákazt a francia haiőgyárat, ahol
Mitchell szaktanácsadóként működötl,tt is Íeepi-
tették.

- Sokba került nekem - emlékezik Mitchell. -N9m kpt3m meg 9 lyereségrészesedést, ami járt
volna. Az Egyesült Allamotíól három éve távol vol-
tam, elveszítettem minden kapcsolatomat. Elölről
kellett kezdenem a tanácsadást-.

, . }{t7 hogy hónagokba vagy évekbe telne, amíg
kiépíthetné a kapcsolatokat. PÍusz jövedelemíe volT
szüksége, így elment termékforgalmazónak az inde-
pendence-i Network 2000-hei, amely távközlési
szolgáltatásokat forgalmazo tt.

, - Majdnem teljes munkaidőben dolgoztam két
éüg - meséli Mitchell. - A méteres s"a-bályt alkal-
maztan. Ha valaki egy méterre van tőlünk, megszó-

'ltj.r!,, 
akár pincé tnő az étteremb en, akár ."."pliós,

akinél bejelentkezünk a szállodába. Ha ül *"ttet-
tünk valaki a repülőtér9n, próbáljvk ahálőzatos pi-
acszewezésre terelni a beszélgetést.

Mivel bízott a rendszerben és ragaszkodotthoz-
zá,Mitchellnek sikerült több száz{ős csoportot ki-
építenie, és ezerhétszáz doltár havi járulékos jöve-
delemre tett szert. Félszegségét agyánazza| Ű erő-
vel ktizdötte le, amely a hóldászállásnál segítette.

-_ Igy szóltam magamhoz: ,,Bztmeg kell ciinálni'',
aztán mentem és megcsináltam- mondl'a.
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ALAGsolly HATÁsFoKú FELMÉnÉs

Feltétlenül előnyös, ha ery hálózatos piacszewező-
nek annyi lelkiereje van, mint Mitchellnek. Am a
felderítéshez mát nincs szükség ennyi hősiességre.
A harmadik hullámos piacszervezők ,,alacsony ha-
tásfokú" felderítést alkalmaznak, ami megvédi a
termékforg a\mazőkat félelmeik, hiányosságaik és
gyarlóságaik legkárosabb követke zményeitől. A har-
madik hullámos szervezetben a rendszerek és a
technológia megnöveli az egyedi hálózatos termék-
forgaLmaző felderítői képességét. Válasszuk a meg-
felelő társaságot, a megfelelő vál'lalrati image-t, a
megfelelő felderítői rendszert, és akkor csoportunk
növekedni fog, még ha felderítői tapasztalataink
hiányosak is.

A harmadik hullámos rendszer

Minden felsóvonalbeli vezetónek megvan a maga
felderítési rendszere. Mindig alkalmazkodjunk a
rendszerhez, amelyre szpoírzorunk tanít. A stílus-
ban megfigyelhető kisebb különbségek ellenére a
felderítés alapelvei mindig uryanazok.

A harmadik hullámos rendszer egyesíti azokat a
felismeréseket és felderítési elveket, amelyeket a
legiobb hálózatos piacszervezők ötven év alatttöké-
letesítettek. A rendszer sok aspektusa olyan régi,
mint a termékforg aLmazás. Mások annál moderneb-
bek, például a múholdas konferenciák, hangposták,
háromoldalú telefonbeszéIgetések. Az a közös,
hogy mindegyiket igazolta a gyakorlat. Együtt alkot-
jak a szabványositott ehjárásoknak azt ahálőzatát,
amely megfelelóen alkalmazva sikert biztosít min-
den felderítónek.
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A rendszernek nagy vonalakban kilenc tl5tffifi
lépése van, ezek a következők:

t. LÉpÉs:
ín.lur összr A FonRó LlsTÁT!

A hálőzatos termékfo r galmazők többféleképpen
hívjak forró piac; befolyási központ; biztosító zőna.
De valamennyi ugyanazt jelenti: a hozzánk legköze-
lebb álló embereket ) azaz barátokat, rokonokat,
munkatársakat. Olyanokat, akiket keresztnéwől is-
merünk. Ez az elsődleges piac: legelőször őket ve-
gyük célba

- A szociálpszichológusok szerint - mondja Mark
Yarnell - huszonöt év fölött mindenkinekkétezer-
nél több ismerőse van, akiknek tudja a keresztnevét.
Ám tett egy elsütő szerkezet, amely aktiválja emlé-
kezetünket.

Ez a szerkezet a mi forró list ánk Ütltint< te és írjuk
össze minden ismerősünket. Azzal ne törődjün§
hollaknak. Amíg társaságunk biztosítja, hogy asaját
államukban lehessenek termékfo r galmazők inter-
urbán is bekapcsolhatjuk és szponzorálhatjuk őket.
Beletelik pár napba, mire eszünkbe jut minden név,
és lehet, hogy nem érjük eI akétezret. Yarnellnek
elsőre csak ezerhétszáa sikerült.

BeW the BestYou Can Be in MLM (Légy a lehető
legjobb az MLM-ben) című könyvében John Ka-
lench, a híres oktató a következők<tegészítő gyakor-
latokat javasolja a memória felfrissítésére:

o Másoljunk ki minden nevet a noteszunkbőI,még
aréginoteszekből is, ha nem dobfuk ki őket.

o Gondosan tekintsiik át életünk területeit (csa-
lád, templom, munka, hobbi). Írjunk névsort a
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különböző területekkel kapcsolatos összes sze-
mélyről.

o Thrtsunk megbeszéléseket barátainkkal és csa-
ládtagiainkkal, és próbáljunk emlékezni a ne-
vekre, amelyeket elfelejtettünk.

- Írjunk bele a listába mindenkit, akit ismerünk -
tanácsolja Yarnell -, foglalkozástől fiiggetlenül. Ne
gondoljunk olyanokat, hory,,ő ügyvéd, úgyse vállal-
ja",vagy ,,ő takarítőnő vagy háziasszony, úgyse tud-
ja". Vegyünk be mindenkit. Az első négy-öt hónapot
ktzárőIagarraszánjuk,hogykapcsolatbalépjünkez-
zel. apíacca|.

Egyes termékforgalmazők nem ajánlják barátok
és családtagok szponzoúIását. Azt mondják, ezzel
azokat idegenítjük el, akik a legfontosabbak. Yar-
nell árnyaltabb nézeteket vall.

- Az, aki nem tesz kísérletet abarátaival vagy a
családjával - állítja -, azyagy nem hisz abarátai és
családtagiai tiszteletében, vagy nem hisz a mi szak-
mánkban. Ha biztosan tudjuk, hogy képesek le-
szünk hozzásegíteni az embereket haü harmi íIcezer
dolláros jövedelemhez, nem a családunkat segíte-
nénkhozzá elsőnek?

z. tÉpÉs:
MINDEN NAPRA HARMINC EMBER

Az akciő a leglényegesebb, hogy csoportunk lendü-
letbe jöjjön. Mark Yarnell artabuzditja a termék-
forgalmazókat, hogy heti öt napban napi harminc
emberrel tegyenek kísérletet.

- Ha eglr évig tartjuk ezt az ütemet, akkor meg-
van rá azeséIy, hogy jó jövedelemtermelő gépre te-
gyünk szert - vallja Yarnell. - A havi hatszáz ember

l*
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közül kb. ötszánhetven el fog utasítani. Tblán havon-
ta öt száaalék, azaz harminc ember fog csatlak ozni a
csoportunkhoz. Ebből a harmincból csak egy lehet
főfoglalkozású termékfo rgalmaző. A többi huszon-
kilenc kimarad, vagy nagybani eladó lesz.

Ha ekkora a lemorzsolódás, hogyhogy mégis mű-
ködik a rendszer? Avalószínűség törvényei miatt.

- Havonta legalább egyszet szert kell tenni egy
főfoglalkozású termékforgalmazőta - magyarázza
Yarnell -, és ennyi épp elég. F;gy év után lesz
taenkét frontvonalbeli elosztónk, akik havonta leg-
alább ötszán dollár értékű terméket forgalmaznak.

Yarnell szerint van rá esély, hory ezen a ponton
legalább három frontvonalbeli forgalm aző legalább
havi ötvenezer dollár értékben forga|mazzon.

3. tÉpÉs:
sziWEL FoRGALMAZZUNK!

Sok olvasó meg fog riadni a napi harmincemberes
feladattól. Hol találkozntnk ennyi emberrel? Mit
mondjunk nekik? Hogyan törjük meg a jeget? Ho-
gyan szponzoráljuk őket?

A hagyományos termékforgalmaző erre az előte
csomagolt jégtörő eszközök, ellenvetésekre adható
válaszok, tialetkötő technikák arzenáljával válaszol.
Ilyen eszközök még egy újoncnak is segíthetnek.
Egy előre csomagolt for galmazási forgatókönywel
végső soron nagyobb biztonságban érezhetjük ma-
gunkat.

Az ilyen forgatókönyvek legiobb forrása a szpon-
zorunk. De meríthetünk Dennis windsor kitúnő ké-
zikönyvéből, aThe Scipt Book (A forgatókönyvek
5újteményé)-ből is (megrendelhető: Upline Re-
sources katalógus, [800] 800-6349).
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A forgalm azási for gatókönyv valódi magas hatás-
fokú technika. Rendkívül hatékony segítséget nffit a
profi termékforgalmazónak, hogy rengeteg embert
nyerhessen meg olyan termékeknek, amelyek valój á-
ban kevéssévagy egyáItalán nem érdeklik. A magas
hatásfokú forga|mazás a nyer§ erőn alapszik. Aki jól
akarja csinálni, azlegyen hallatlanul energikus és az
átlagon felül társas hajlamú lény. A kiválasztott pá-
lyaző áItalában megérzi, hogy a termékforgalmaző
hideg közönnyel üseltetik a termék iránt.

- En ellene vagyok a forgatókönyvnek - mondja
John Fogg, az Upline szerkesztője. - Ha én felolva-
sok valakinek egy forgatókönyvet, az úry fog hatni
rá, mint egy forgatókönyv. Ez mellékvágány.

A harmadik hullámos megközelítés a szívból fa-
kad, a termék iránti tetmészetes lelkesedésünk fo-
lyománya. A termék kicsibeni forgalmazása közben
találunk r á a pá|yánókra, akiket keresünk.

- Ha fogyókúrás termékeket árulunk - mondja
Sandy Elsberg, a Life Extension International ter-
méldorgalmazőja -, akkor minden héten szetezhe-
tünk egy jó fogyasztőt azza|, hogy a derékbőségünk
csökken négy centit, y&Ey négy lyukkal beljebb csa-
tolhatjuk a nadrágszíjat. Barátaink és családunk,
szomszédaink és munkatársaink felfigyelnek rá,
hogy üdámabbak, vékonyabbak va5nrnk, új kocsi-
val járunk. Odajönnek hozzánk és megkérdezik, mi
történt, hogyhory másként nézünk ki és viselke-
dünk. Es ha hetente szelzünk így egy jó fogyasztót,
akkor az évente ötven. Es ha ebből az ötvenből öt
ugyanolyan sikeresnek bizonyul, mint mi, és úg5r

dönt, hogy beáll term ékfor galmazónak?
Oszinte lelkesedéssel idegenek is épp ilyen köny-

nyen megnyerhetők.
- Csináljuk úry, hogy az emberek halljanak be,n-

nünket nyilvános helyeken - javasolja Elsberg. - En

L-"
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A forgalm azási forgatókönyv valódi magas hatás-
fokú technika. Rendkívül hatékony segítséget nyújt a
profi termékforgalmazónak, hogy rengeteg, em!9{
^ryerhessenmeg-olyantermékeknek,ame_lyekvalójá-

ban kevéssévagy egyáltalán nem érdeklik. A mlga9
hatásfokú torgáÍműás a nyers erőnalapszik. Aki jól
akarja csinálni, az legyenhallatlanul energikus és az
átlagon felül társas hajlamú lény. A kiválasztott pá-

ryeua attaában megérzi, hogy a term9kforgalmazí
niaeg kózönnyel viseltetik a termék irínt.

- Én elené vagyok a forgatókönyvnek - mondja
John Fogg, az UpIine szerkesztője. - Ha én felolva-
sok valakinek egy forgatókönyvet, az úgy fog hatni
ra mint egy forgatókönyv. Ez mellékvágány. _

A harmádik hullámos megközelítés a szivbőL fa-
ka4 a termék iránti természetes lelkesedésünk fo-
tyománya. A termék kicsibeni forga|mazása közben
áatunt Á a páIyánókra, akiket keresünk.

- Ha fogyókúrás termékeket árulunk - mondja
Sanü Elsberg, a Life Extension International ter-
mékforgalmazdia -, akkor minden héten szerezhe-
tank e§ jó fogfasztőt azza\, hogy a derékbóségünk
csökkeri négy centit, vágy négy $ukkal beljebb csa-
tolhatjuk a 

-nadrágszijat. 
Barátaink és családunk,

szomszédaink és 
-munkatársaink felfigyelnek rá,

hory vidámabbak, vékonyabbak vag;runk, új kocsi-
vatJárunk. Odajönnek hozzánk és megkérdezik,,mi
történt, hogyhogy másként nézünk ki és viselke-
dunk. Bs trá heté1l1g 52graünk így egy jó fogyasztót
akkor az évente ötven. Es ha ebből az ötvenből öt
uglanolyan sikeresnek bizonyul, mint mi, és úry
dónl, ho gy b e áll term ékfot galmazónak?

Ószinié lelkesedéssel idegenek is épp ilyen köny-
nyen megnyerhetők.- 

- Cxináljuk úgy, hogy az emberek halljanak bern-

nünket nyiivánoi hel}eken - javasolja Elsberg. - En
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árulom a termékeimet azótteremben azoknak, akik
a szomszéd bokszban ülnek. Árulom őket a konfek-
cióüzletben azoknak, akik a szomszéd fütkében pró-
bálnak. Esktiszöm magának, ha elég lelkes, aria is
táveszi az embereket, hogy lift nélkül menjenek ma-
ga után.

Haigazánszeretjük és használjuk a terméket, ön-
tudatlanul r áér ziúnk a helyes,,for galmazási forgató -
könlnrre", ugyanúgy, mint ahogy akkor is megialál-
juk a kellő szavakat, ha ery jó filmet,.éttermei, koz-
metikust ajánlunk a barátainknak. Es annál buto-
sabb lesz a hatás, mert a saját szavainkkal, a saját
stflusunkban és szívből adjuk elő. A harmadik hullá-
mos forgalmazás kulcsa: olyan terméket kell találni,
ami lázb a hoz bennünket.

E!őbb magunkat kel! megnyerni,
ha forgalmazni akarunk

Kirby és C}nthia Wright sok szenvedés árán tanul-
ták meg ezt az igazságot. Ha eléggé lelkesedünk a

!9rmék iránt, a felderítés különös módon magától is
kialakul. De ha nem, a ülág összes technikajával se
fu dunk szpotuor álni senkit.

C}nthia egyetlen dolgot akart az élettőI: szaba-
dulni a kötött munkaidó taposómalmától. Naponta
tizenkét órát dolgozott irodavezetőként, ali§ látta
hároméves lányát.

- Nagyon csalódtam a férjemben! Folfion csak
azt mondtam neki: ,,Mikor leszel már olyan gazdag,
hogy otthagyhassaá a munkahelyemet?;'

Kirby férfiasan nekilátott, hogy megtalálja a kér-
désre a váIaszt a hálőzatos termékforgalmázásban.
Elóször elvitte C.}nthiát egy szfrrőket kínáló társa-
ság oktató foglalkozására.
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- Elmondták, hogyan kell beszerelni ezeket a
szűrőket - emlékezik Kirby -, meséltek a tömítő-
grűrű típusáról, hogy milyen csavarokat és csavar-
kulcsokat kell használni, hory törülközőt kell tedte-
ní alá, nehogy vizes legyen..a hátunk. Olyan volt,
mint a {tntezeték-szerelés. Osszenéztiitrk Cindyvel
és tudtam, hogy ez nem fog menni.

Az a lapos pillantás...

ryóy ennek ellenére megpróbálta. Nagy hiba volt.
Ugy próbálta eladni ezeket auűrőket a barátainak
és szomszédainak, hogy ő maga nem vásárolt volna
ilyet.

- Ahogy szőbahoztam avuszűrőket - meséli -,
az emberek az égre emelték a tekintetüket, és azt
mondták:,,Mennem kell."

A szíve mélyén Kirby nem szerette, amit forgal-
mazott.Es az emberek megérezték.

- Szerintem túl fuága volt - magyaúnza. - Nem
tudtam meggyőzni senkit, mert nem hittem ma-
gamban. - Végül egyetlenegy szűrőt adott el, a töb-
bi, ötezer dollárt érő termék ottmaradt a garáasá-
ban.

Következőnek egy kozmetikaí céghez szegőd-
tek.

- Nem volt nekem való - szégyet*ezik Kirby.
Következett egy bőrápolókat gyártő cég. Am a

bonyolult biokémiai értekezés, amellyel szponzoruk
elmagy ar áata a terméket, me gij esztette qmthiát.

- Túl bonyolult volt - meséli. - Tudtam, hogy
nem fogom tudni megcsinálni. Wrighték több mint
három éüg kísérleteztek az MLM-mel. Kirby így
emlékezik:

- Egész idő alatt egy személyt nyertem meg, elad-

]
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tam talán ötszőa dollár éftél<ű terméket, és elköltöt-
tem tizene gyezeí dollárt. Úgy &eztem magam, mint
egy csődtömeg, és már afeleségem is kezdett annak
tartani.

A döntő különbség

Valahányszor jöttek havonta a számlák, Wrighték
menetrendszerűen összeyesáek. Cynthia szidta ma-
gukat, amiért beszálltak az MLM-be. Csak a pénzt
pazarolták ostoba szélhámosságokra, vélekedett.
Kirby is elbátortalanodott. De valami nem engedte,
hory abbahagyja.

- Meg voltam győződve róla, hogy számomra te-
rem itt valami - mondja. - Muszáj, hogy legyen!

Igazavolt. Hamarosan felfedezett egy Reliv nevű
új társaságot, amely ütaminos italokat forgalma-
zott. Qnthia dühöngött, amikor hallotta, hogy férje
ismét beugrott egy MlM-átejtésnek. Kirby sose ta-
nul.

Akárhogy próbálkozott Kirby, egy hétig nem tud-
tarábeszéIni feleségét, hogy kóstolja meg a Relivet.
C}nthia mindig megvárta, hogy férje kimenjen, az-
tán a mosogatóba öntötte az italt. Végül, hogy a
kedvében járjon, mégis hajlandó volt inni belóle.
Egy heti fogyasztás utan új asszonynak érezte ma-
gát.

- Tovább fent tudtam maradni. Azelőttrögtön el-
aludtam, ahogy a lányomat lefektettem. Most fent
voltam éjfélig. Eszrevettem, hogy már nem kívánom
a gyorséttermi kosztot. Eglrre kevésbé vonzott a ha-
sábburgonya és a hamburger. Ekkor nagyon uga-
tott lettem, mert arra gondoltam, hogy ez olyasmi,
amire rá tudnám szoktatni aput és anyut, a csalá-
dunkat és a szomszédainkat. Errerátudnám beszél-
ni óket.



Így is tett. Öt hónap múlva Cynthia átment főfog-
lalkozású termékforgalmazónak. Kirby három hó-
nap múlva követte.

Atizenegyedik hónapra elérték a Reliv csúcstel-
jesítményét, a havi nyolcezer dollárt. Ma évi jöve-
delmük kb . kétszázöBt enezer dollár.

Aházaspár, aki alig tudott szponzoráLni egyetlen
sze mélyt, minte gy varázsüté sre áN áltozott a felderí-
tés bajnokává, csak mert találtak ery olyan termé-
ket, amelyben tudtak hinni.

+, tÉpÉsl
EtLENóRzÉs

Amikor kapcsolatot teremtünk egy új pályánóval,
huszonnégy órán belül telefonáljunk rá. Hogy a dol-
gok mozgásban legyenek, David Roller háIőzatos
piacszervezési oktató azt tanácsolja, hogy előbb új
pályázőink<nak telefonáljunk, és csak aztán a ter-
mékforgalmazóinknak.

Ha eljön a telefonálás ideje és mi leülünk a
készülékhez, magátől értetődően kedvünk lenne a
könnyebbel kezdeni, és azokat az embereket felhív-
ni, akikkel már kapcsolatban vaglrunk, akiket már
ismerünk.

Ezek a könnyű hívások viszont általában annyira
elhúzódnak, hogy nem tudunk sort keríteni azűj pá-
lyázőkra.

,,Ha tartjunk magunkat ehhez az eljáráshoz, írla
Roller aHow to Make Big Money in Multi-Level Mar-
keting (Hogyan keressünk sok pénzt a hálózatos
piacszervezésben?) című könyvében, akkor fel tu-
dunk hívni mindenkit, köztük a legfontosabbakat: új
pályár;őirlrrat is."

i
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i s. tÉpÉsl
ALKAtllAzzuK A Gyons mlnósírórl

Rögtön az elején elkezdhetjükszortfuozni vagy mi-
nósíteni pályázőittkat. Big Al Tells All (Big Al-min-
{elt megmond) című könyvében T'iom ,,Big A1''
Schreiter, a szpoluorálás mestere azt tanáósolja,
hogy minden páIyázőnak tegytik fel a két mágikus
kérdést, azaz: (1) Akar egy kis plusz pénzt kerésni?
és (2) Van-e hetente hat-tafelesleges órája?

Big Al szerint egy páIyánónál csak ez akettő szá-
mít. A hálózatos piacszervezés mindenkit egyenlővé
tesz. Ezen a téren a portások gyakran felülmúlják az
igazgatőkat.És az álelolt, aÉÍma nem érdekiódik,
hat hónap múlva kedvet kaphat a dologhoz. Most
azt kell kidedteni, hory pillanatnyilag akarja-e, és
van-e rá ideje.

Ha viszont kiválasztott üzletfelünk nemet mond a
két bűvös kérdésre, akkor nem nagyon érdemes
több időt vesztegetnünk rá.

6. tÉpÉs:
A V|DEO BEDOBÁSA

Valamikor a hálőzatos piacszewezők többórás
előadásokat tartottak a pályázőkstak a társaságtőI,
a szakmáról, a kompenzáciős tervről. Az vŐIt a
l9nyeg, hogy ott helyben rábeszéljék az érdeklő-
dő pályőaőt, akkor is, ha egész éjjel győzködni kel-
lett.

A trarmadik hullámban eztszetetnénk a legkevés-
be. Óvakodjunk a hosszas értekezésektől. Célunk
sokkal egyszerűbb és jóval szerényebb. Csak arra
begéljiik ú a p ály ánót, hory nézzen me g e gy videót.

F;zt a technikát hívjak avideo bedobásónak.
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- Mivel érdeklődik az iJrzleti lehetőség iránt -
mondhatnánk -, szeretném, ha megígérne két dol-
got. Küldök magának egy üdeót gyorspostával. Hol-
nap reggelre megkapja. Csak taenöt perc. Igérje
meg, hory végignézí, és azt is ígérje meg, hogy ami-
kor holnapután felhívom, elmondja, mi avéleménye
róla.

Kész. Az egészbeszéIgetés egJ perc. Nem kell re-
kedtre beszélnünk magunkat. Es ha van ötven vide-
ónk, ötven ilyen társalgást folytathatunk le naponta,
és ugyanannyi embert felderíthetünk.

Két nappal később rákérdeztinrk, mit talált érde-
kesnek potenciális üzletfelünk a videón. A váIasz
sok mindent elárul.

A hangkazetták egyszerűbbek

Előfordul, hogy embereink túl elfoglaltak a videó-
hoz. Még ha negyedórás is akazetta, akkor is oda
kell mennivele a lejátszőhoz, bele kell tenni, be kell
kapcsolni atévét, és tizenöt percig figyelmesen kell
nézni a videót.

Yarnell azt tanácsolja, hogy pályár;őnklirak hol
kép-, hol hang-, hol vegyesen mindkétféle kazettát
kínáljunk. Ugyanaz a jelölt, akinek egy hossá nap
után nem volt kedve megnézni a videót, a hangka-
zettát kényelmesen meghallgathatja másnap reggel
a csúcsforgalomban a kocsijában.

szűrés videóval

A üdeo úgy viselkedik, mint egy második ,,szűrő"
vagy ,,minősítő". Különválasztja a jő pányánőkat a
rosszaktól.

t
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Hamegkérdeznikpályázőnkat,hogytetszettneki
a videónk, készüljünk fel mindenre. Az is lehet,
hogy vissza{obja, valami kellemetlen megjeg5zés kí-
séretében. Es akkor mi van?

- Megspóroltunk egy csomó időt és munkát,
1em? - mondja John Fogg , az Upline szérkesztője. -
Csgk annPt mondunk: ,,Akkor kíildje majd vissza a
videót"... és ezzel mindössze időnk néhány perce
ment el.

z. tÉpÉsl
F|GYELJÜilK!

Es ha pátyazőnk érdeklődést mutat? Sok múlik
azon) hogyan reagálunk reakciójára. A harmadik
hullámos felderítésnél nem várlákel, hogy alkudoz-
runk p ály azónkkal, v agy v áIaszolj unk minden ellen -
vetésére. Itt csupán arra van szükség, hory halad-
junk tovább a 8. lépés felé.

. ,KérdezÁlk meg gáIyánónkat: ,,Mi tetszett a leg-
jobban a üdeón?" Es jól figyeljünk, mit válaszol. -

- En megtanultam, hogy azok a legsikeresebb
kérdések, amelyek arra irányulnak, mi á teglobb, a
legérdekesebb, a legfontosabb - mondja Fogg. -
Mert ettől pozitív kesz a beszédstílusunk. Ez sókkal
jobban mozgósítja afantáu;iát és a kreativitást, mint
az olyan kérdések, hogy: Mi baj, mi a probléma?
Ezek negatív kérdések.

, Ha páIyáaőnk válaszol, nagyon figyeljünk arra,
hogy mit vár a lehetőség!ől.

- Amint egyszeí belepillantottak az izletbe -
folytatja Fogg -, kezdik feltárni, mi a fontos nekik,
mi az értékrendjük, milyen megoldandó problémáik
vannak.

Pályázőnktak talán az a\egfőbb aggodalma, hogy
szeretne plusz pénzre szert tenni, mert adósságai
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vannak. Thlán részidős munkát keres a feleségének.
Talán annyit akar keresni, hogy visszavonulhasson
három év múlva. Gyakorlatilag minden, amit mond,
támpontot ad nekünk, hogy azt javasolhassuk, tér-
jünk át a 8. lépésre.

Howard Solomon a Quorumtól kissé más megkö-
zelítéstjavasol:

- KérdeznJk meg: Abból, amit csinálnak, mit
utálnak a legjobban, és ha írnának egy kívánságlistát
mindarról, amit jelenlegi helyzetükben nem enged-
hetnek meg maguknak, mi lenne a|istavezető?

ilag a páIyánő minden válasza fel-
ható.

8. LÉpÉs:
TAúLKozó vlcv TELEKoN FERENcIA?

Ezen a ponton egy jól felszerelt harmadik hullámos
szewezet négy vá|asztást kínál, amelyek segítségével
páIyáaőnkatközelíthetjükadöntéshozata|hoz.Meg-
hívhatjuk egy találkozőra, el'v:'hetjük műholdas kon-
ferenciára valakinek az otthonába, bevonhatjuk tár-
saságunk következő telekonfer enciájába, vagy meg-
tesszük a 9. lépést, és háromoldalú megbeszélést ho-
zunk össze szponzorunkkal.

Mind alégy módszer rendkívül alacsony hatásfo-
kt; azaz kíméletes.

Ha elvisszükpáLyíaőnkat egy otthoni vagy szálJro,

dai megbeszélésre, szponzorunk elvégzi helyettünk
a bemutatást. Es u egy szobában tartőzkodő lelkes
emberek szinergiája nagyrészt elvégzi a meggyőzés
munkáját.

Egy műholdas vary telekonfgrencia gyakorlatilag
nem követel erőfeszitést. Csak'oda kell vinni pályá-
zőrtkat a megfelelő idóben a megfelelő helyre, vagy
a megfelelő időben kell lebonyolítani egy telefont.

It
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A többit elvégzik a társaság vezető termékbemutató
szakemberei.

Ha apályázó esetleg nem akar várni a következő
megbeszélésig vagy telekonferenciáig, ha már most
kész arra, hogy talrálkozzék szponzoiunkkal, akkor
átugorhatjuk a 8. lépést, amelyhez még mindig visz-
szatérhetünk később. A találkozók é s telekonferen-
ciák ugyanolyan értékesek a lelkes fiatal újoncok,
mint a határ ozatlan p áiy azők szempontj ából.

Most már jöhet a 9. lépés!

g. tÉpÉs:

^2+l 
MEGÁLuPoDÁs

- videók nemszerződtetnek embereket - mond-
ja John Fogg. - Az embereket emberek szerződte-
tik.

Ha pályánőnk pozitívan reagáI a videónkra, ale-
hető legglrorsabban hozzuk Óssze élő emberrel,
hogy megköthessük a szerződést. Ez a kíméletes
megállapoüs. A háromoldalú telefonos bemutatás-
nál, az egyik termékforgalmaző beszél, a másik fi-
grel. Mi vagJrunk a figyelő. Annyira van szükség,
hogy rávegyiik pályáaőnkat egy háromoldalú telÓ-
fonbeszélgetésre, szpolzorunk bevonásával. Mi vo-
nalban maradunk, figyeltirrk és tanulunk.

Számos oka van annak, hogy egy kétfős csapat
miért hatékonyabb az egyszemélyesnél. Először ii, a
számoknak van hatalma. Több az önbualmunk, ha
partnerral dolgozunk. Ha barátn ál vag családtagnál
uéryp"k felderítést, kevésbé valószínűleg vesztegétik
az időt csevegésre, amikor idegen van a vonalban.
Azonkívül páIyánőnlntak jobb véleménye Iesz az ál-
talunk kínált lehetőségről, ha látja, Éogy az már
nemcsak egy, de két másik embert is megg}őzott.
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Ha telefonon vagJ személyesen összehoznlk pá-
|yánőnkat szponzorunkkal, akkor ne feledjük pá-
lyánőnk nem tudja, mire számítson, ezért egy kicsit
ideges.

Okvetlenül adjuk tudtára, hory a találkoző még
nem jelent elkötelezettséget; ez csökkenti a nyo-
mást.

to. tÉpÉsl
xÉn.l ü lr r KöTELEZvÉNvT!

Az izletet sikeresen megkötöttük, szponzoráltunk
egy új embert. De a válogatásnak van még egy utol-
só lépése.

Amíg újoncunk nem kötelezi eI magát, hogy ne-
künk dolgozik, addig csak név a listán.

Az újonc azzalbaonyitja elkötelezettségét, ha ki-
tölti a megrendelőt. Sok új felderító széryell ilyet
kérni. Annyira izgatottak, amiért bekapcsoltak egy
új embert, hogy nem akarják ,,elijeszteni" azzaL,
hogyragaszkodnakazazonnalimunkakezdéshez.

Daüd Roller MlM-oktatő aztjavasolja a felded-
tőknek, hogy tartsák szemmel az ,,Ami nem a tiéd,
azt nem veszítheted el"-elvet. Addig nincs újon-
cunk, amíg azilletó el nem kötelezte magát. Mond-
juk, bekövetkezik a legrosszabb. Megkérjük embe-
rünket, hogy vásároljon ötszáz dollár értékí készle-
tet és hozzon össze öt, háromoldalú telefonbeszél-
getést a forró listáján szereplő személyekkel.PáIyá-
zőnkaztkiáltja: ,,Nem! Nekem erre nincs időm! Tu-
lajdonképpen nem is akarok beszállni ebbe az iiz,
letbe."

veszítettünk valamit?
Nem. Ugyanis ez aszemély sohasem akart igazán

a háIőzatban dolgozni. Nem veszítettünk semmit,
mert sose volt veszítenivalónk.
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Kerüljük az információs tútterhetést!

Az egyik leggyakoribb tévedés, ha túl sok informá-
ciót adunk páIy azőnknak.

A legtöbb páIyaző nem akar részletes előadást
társaságunk erősségeiről; csak annyit akarnak tudni,
hogy életképes-e.

Nincs szükségük a
disszertációra. Annyit
ják-e azemberek.

. Es a legtöbb esetben iLz se nagyon agatja őket,
hogyan működik a kompenzációs terv. ai"yra akar-
nak tudni, hogy mennyit kereshetnek vele.
. .eljyrt ellen a kísértésnek, és ne árasszuk el pá-
lyé.z;őrlrrat az összes videóval, brosúrával és oktatási
a_nyaggal, amit a társaságtól kaptunk, mert ezzel a
99.pingg9l csak annyit érünk ei trog} apályánőbe-
léjük se néz.

.Esy jő,felderítő üdeót használjunk, lehetőleg
olyat, 1mely nem hosszabb negyedarena.

A többi információ várhat.

Onerőből

Nem számíthatunk mindig a §zpollzorunk támoga-
tására. Körülbelül három fiónapután nekünk is trid-
pyn]< !9|tmegtartani a termékbemutatót, és ,,beszé-
lóként" lépni fel a háromoldalú telefoníeszélgeté-
sekben.

, 
Most már a saját újoncainkat kell megtanítanunk

ra.
Mesterien el kell sajátítanunk a harmadik hullá-

mos meggyózést. (A részleteket lásd a hetedik feje-
zetben.)

termékünkről szőló doktori
akarnak tudni, megvásárol-
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ÁrrÉrrms rrluÉnÉs nlnoerÉs
srcirsÉcÉvrl

Számos hálózatos piacszervező prőbálja a hirdetés-
hez és a levelezéshez hasonló áttételekkel megvaló-
sítani a felderítést. A tapasztalthálőzatos piacszer-
vezőkóva intik a kezdőket azilyenkitérőktől. Alta-
Iában sok pénzbe kerülnek, azonkívül lélektani
mankóként szolgálnak olyan terméKorgalmazók-
nak, akik félnek a közvetlen forga|mazástól. A hir-
detés feladásával vary a levelek elküldésével járő
nyiizsgés elhiteti a termékforgaLmazőval, hogy csi-
nál valamit, pedig valószínúleg jobb eredményekre
tehetne szert, ha fölvenné a telefonkagylót, és neki-
Látna a forró listájának.

Ennek ellenére a háLőzatos piacszervezőknek
minden szinten tudniuk kell, hogy ilyen technika lé-
tezik és a technológia fejlődése egyre közelebb hoz-
za azta napot, amikor az átlagoshálózatos piacszer-
vezőnek is rendelkezésére fog állni az áttételes fel-
derítés.

A HlRDETÉsl nosszÚ rÁvÚ
ELKÖTELEZETTSÉG

A hirdető hálózatos piacszervezők kedvenc közege
a nyomtatás. Minden napi- és hetilapban,magazin-
ban, alkalmi prospektusban megtalálhatók a lehető-
séghirdetések. Rádiót és televíziót kevésbé súrűn
használnak, bár a kábeltóvé elterjedésével eglne
több társaság folyamodik a közvetlen információs
hirdetésekhez.

A legtapasztaltabb hálózatos piacszewezők egyet-
értenek abban, hogy azegyszeri hirdetés időpocsé-
kolás. Igazi eredmény eléréséhez rendszeresen és

LL
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sokáig hirdetni kell, akkor használhatjuk ki a kiad-
vány különleges nagybani díjszabását, aminek a té-
vén hirdetésünk akkor is megtérül, ha nem kapunk
elég bőséges választ. Ugyanakkor hirdetésünk hitel-
képesebb lesz a páIy áaő szemében.

Sok olyan lehetséges páIyánő van, aki nem vála-
szol ery egyszerkétszer látott hirdetésre. De több-
szöri találkozás után kezdenek úgy gondolni rá,
mint egy bejáratott ,,intézményre", ami megnöveli
kíváncsiságukat és bizalmukat.

A tökéletes hirdetés

Mi legyen a hirdetésben?
Jerry Rubin, a Life Extension International ter-

mékforgalm azőja szerint :

^ - Azt íriuk a hirdetésbe, ami bennünket is meg-
fogna. Próbáljunk kitalálni egy olyan mondatot,
amelyre válaszolnánk. Ez a mi bir detésünk.

A hirdetés megfogalm azásánaknincsenek előírá-
sai, kivéve, hogy aggályosan kerülni kell mindent,
ami nem felel meg a valóságnak.Ezetikátlan, azon-
kívül nem azoknak a pélyánőh,stak kelti föl a figyel-
mét, akikre sztikségünk van.

Tegyük föl, hogy találkozunk az alábbi hirdetés-
sel, amelyet Big Al's How to Create a Recruiting Ex-
plosion (Big At Hogyan érjünk el robbanást aizer-
vezésben?) című könyvéból vettem:

SEGÍTSÉ,G!
Keressen haü 300-500 dollárt mellékfoglalkozás-

ban! Ingyenes betanítás!
Korlátlan lehetőségek vezetők számára!
Hí,vja a 999-9999-etl
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Big A1 szerint ezze| a hirdetéssel az a baj, hogy
olyannak látszk, mintha bérmunkát ígérne. Márpe-
dig ha állást ígérünk az embereknek, ők elvárják,
hogy adjuk is meg nekik. Azok, ak.jk az ilyen hirde-
tésekre válaszolnak, kijátszottaknak érzik majd ma-
gukat, amikor állás helyetí azt ajánlják nekik, hogy
runazzat be idejiiket és pénzüket egyvállalkozásba.
Ehelyett Big Al egy másik váItozatot javasol:

üzrrlrt LEHETósÉG!
Legyen saját melléKoglalkozású ilzlete! Nagy háló-

zatos piacszervezési társaság mellékfoglalkozású
terméKorgalmazőkat keres. Még 100 dollárba
sem kerül a kezdés!

Hí,vja a 999-9999-et.

Posta, csak szakértőknek

A postán történő felderítés elsó törvénye, hogy ne
teryük.

Big ru is arra figyelmeztet, hogy a levelezés drá-
ga, időigényes és improduktív. Egy jó címlistán min-
den ezei névértötven dollárt kell fizetni. Adjuk hoz-
zá az ekildendő társasági szőrőartyagokárát, a pos-
tab élye get, b orít ékot, felbélye g zett v áIaszborítéko -

kat; ötvene zer |evéltöbb mint híszezer dollárunkba
kerülhet.

Azonkívül semmi garancia arra, hogy a címzettek
kétharmada csakugyan válaszolni fog, ahogy a pos-
tai módszer hívei állitiák.

- Csomagküldő megrendelésnél nincs átlagos vá-
Iaszarány - mondja Big Al -, mert átlagos megren-
delési arány sincs.

A posta a szakértőknek való. Nekik van hozzá
pét:zik,címszállítőjuk,sokszorosítójuk,grafikaiter-
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vezőjtik. Es ha kidobnak hűszezq dollárt egy siker-
telen ktildeményre, attól még az ilzletben marad-
nak.

Amíg meg nem ütjúk a főnyereményt, addig jobb,
ha megmaradunk a 2 + 1, találkozőnál.

A ,,techno"-!ehetősé9

Mielőtt még túlságosan kiábrandítónak túnnék, el-
ismerem, hogy a háIőzatos piacszerve zés világáb an
van jövője az áttételes felderítésnek. A kulcs az új
technológia lesz. Ahogy olcsóbbak és felhasználó-
barátabbak lesznek a szátmítőgépek, ítgy lesz egyre
hozzáférhetőbb az átlagos terméldorg almazőnak a
postán és más áttételekkel történő felderítés.

A közeljövőben egyre több termékforgalmazó vé-
gez felderítést ingyen hívható hangpostaszámmal
kiegészített hirdetések segítségével. A válaszolók
személyre szőIő, számítőgépes,,fúziós" leveleket
kapnak. A levelekben is feltűnik a hangpostaszám,
ame$nek hatékonyságát a válaszlevelek egyre nö-
vekvő számabizonytja.

Am ilyen technológiákkal ma még csak a számítő-
gép-rajongók rendelkeznek. A szükséges hardver és
szoftver beszerzése továbbra is több ezer dollárba
kerül, és még mindig sok drága időt elrabol a telefo-
n álástól. Az átlagos termékforg almazőnak e gyelőre
meg kell maradnia a telefon és a forró lista mellett.

TaláId meg a gyöngyöt!

Hálózatos piacszervezési.körökben évek óta isme-
retes ktilönböző változatokban a,,gtöngykaryló"
története. Nem tudom, ki találta ki, de tömören és
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tökéletesen összefoglalja a páIyázók rostálásának
módszertanát.

Volt egyszer két gyöngyhalász, Sztavrosz és Gior-
giosz, akik egy görög szigeten laktak. Sztavrosz híres
halász volt, míg Giorgiosz épp hogy el tudta tartani
a családját. Egy napon Sztawosz felajánIotta Gior-
giosznak, hogy merüljenek le együtt, azzal a céllal,
hátha tud segíteni kevésbé szerencsés kollégájának.

Giorgiosz lemerült a tenger fenekére, fölszedett
egybbíatő külsejű karylót, óvatosan kihozta a part-
ra, és nekilátott felnyitni a késével.

- Miért jöttél fel ilyen hamar? -kérdezte Sztav-
ro sz. - E gész merülé st p azar oItáI el e gyetlen kagyló -

ra?
- Tudom, mit csinálok - felelte Giorgiosz. - En

sejtek valamit ebben a kagylóban. Kell benne lenni
valaminek.

Sztawosz csendesen figyelte, ahogy barátja fel-
nyitotta a kagylót. Sajnos, nem volt benne ryöngy!
Giorgiosz visszacsukta a kagylót, akétkezébe fogta,
behunyta a szemét és előre-hátraringaíőzot1-

- Most mit csinálsz, Giorgiosz? -kérdezte Sztav-
rosz.

- Hiszek ebben a kagylóban - vá|aszolta Gior-
giosz. - Ha melengetem és dédelgetem, hálából ta-
lán növeszt egy gyöngyöt.

Sztavrosz fejcsóválva otthaglrta. Neki még dolga
volt. Miközben Giorgiosz a kagylőját ringatta,
Sztavrosz felhozott száa kagylót, és felnyitogatta
őket. Amelyikben nem volt gyöngy, azt üsszadobta
avfube.

Szürkületkor megnérte, mit csinál a barátja.
Giorgiosz még mindig az üres kagylőját ringatta.

- Szerencs ével jártél? - kér dezte Giorgiosz.
- Igen - bólintott Sztavrosz. * Kidobtam kilenc-

venöt üres kagylót, de találtam ötöt, amelyben volt
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gyöngy. Ma este elviszem a feleségem a tavernába,
és ünnepelni fogunk.

- Mindig szerencsés fickó voltál, Sztawosz - ső-
hajtott nagyot Giorgiosz.

Nem szerencse

Ehhez persze semmi köze a szerencsének. Az igazi
nagymenő felderítő mindig az, aki átrostál szán
,,üres" pályánőt... hogy megtalálja az öt gyöngysze-
met.

Számos hálózatos piacszewező épp úgy viselke-
dik, mint Giorgiosz. Ujra és újraüssiatéáek ugyan-
ahhoz a kiválasztott munkatárshoz, akkor is, ia az
állandóan nemet mond. Természetesen a Giorgio-
szok nem szeretik az elutasítást. De sokkal köny-
nyebb eMselni egy üsszautasítást az ismerős pályá-
zőtől,,.mint megkockáatatni, hogy szán vad{degen
mondjon nemet. Tétlenségüket azz aligazolják, hógy
ők azzal u egy makacs kiválasztott munkatársű
dolgoznak.

, Ne pazaroljuk időnket arra, hogy olyan emberek-
kel vitatkozunk vary érvelünk, 

-ákik elzárkőznak
vagy tílzottan szkeptikusak. Ha hízelegnünk kell
nelik, hogy csatlakozzanak, akkor válószínűleg
az&t is hízelegnünk kell, hogy dolgo zzanak, ha már
b_eléptek a csoportunkba. Ne felédjtik a ,,kagyló''
történetének tanulságát, és dobjuk vissza az-üres
héjakat a tengerbe.

- Az a lényeg, hogy elég sok ember közül viálo-
gassunk - mondja Howard Solomon, a Quorum ter-
méK_orgalmazója. - Azokat keressük, akik akarják
csinálni.

Mit tegyünk az üres kagylókkal? Persze ahálőza-
tos piacszervezésben nincs olyan kagyló, amely tö-
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kéletesen üres lenne. Talán nincs meg bennük egy
frontvonalbelivezető ryöngyszeme. De még a legle-
hangolóbb jelöltből is lehet nagybani fogyasztó. Ad-
hat ajánIásokat más páIyáaókhoz, akikből lehet
gyöngyszem.

kérdezni sohasem árt!

A cÉLPnc

A nyolwanlhítsz szabáIy szerint iialetünk nyolwan
szánalékát csoportunk termékforgalmazóinak húsz
szánaléka fogja csinálni, ezért ügyelnünk kell, hogy
megfelelő embereink legyenek.

A kisvállalkozókat és más ambiciózus profikat a
társadalmi szewezeteken át érjük el. Veglünk részt
a helyi kereskedelmi kamara rendezvényein és tan-
folyamain. John Fogg, az Upline szerkesztőj e azt ja-
vasolja, hogy létesítsünk kapcsolatot a helyi csopor-
tokkal (Lions, Rotary, Kiwanis), és jelentkezzitlk
olyan előadások tartásár a, mint például:,,Hálózatos
piacszervezés - ajövő útja, vagy illegális piramisjá-
ték?"

kisválIalkozők

A kisvállalkozók kiváló vadászterületet nyújtanak
az MlM-felderítéshez. Először is, már ismerik az
iizlet múködtetésének nehézségeit. Már megbirkóz-
tak az önállósággal járő nagy döntésekkel. Ugyan-
csak valószíníbb, hogy rendelkeznek a hitel- és
készpénztartalékokkal, amire a frontvonalbeli yeze-
tőnek szüksége van.

Hogy a kisvállalkozők érettek a hálőzatos piac-
szervezésre, annak az a másik oka, hogy nem jól ér-
zikmagukat.
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..- Olya1 embereket kell keresni, akik nem jól ér-
zik magukat - tanácsolja Tom Hill a Nu Skintől. -
Ezek pedig a kistulajdonosok. A mai kisvállalkozók
már most se bírjak az emelkedő adőkat, a munka-
adői hozzájárulásokat, a kormányrendelkezéseket.
Sokan szívesen hallanak olyan ízletrő!, amely meg-
kerüli a bürokráciát.

- Tegynek és nekem ötszáatermékforgalmazőt*
yan - folytatja Hill -, de nekünk egy cent társada-
lombizt o sítást, e gészsé güsyi hozzáj-áruIást, munka-
nélküli-hozzájárulást sem kell fizetnünk utánuk. Es
ha valamelyik kiesik, nem kell munkaügyi perektől
fé|nünk, Ugyhogy ebben megvan a hágyómányos
ilzlet előnye, ahátrányok nélkül. Ha ezt-i<ifejtjük a
ki9váll{kozőknak, akkor többnyire nagyon ir}itor
takatémára.

Keressünk meg más hálózatos
termékíorgalmazókat!

Fgy". háIózatos piacszervezők amellett érvelnek,
ltogy klzárólag a tapasztalt hálőzatos piacszewezők
között keressük a partnereinket.

*_- Ez, olyan, mint egy profi csapat - mondja
Howard Solomon a Quorumtól. - Hónnan veszik-u
tagokat? Nem adnak fel hirdetést, hanem körülnéz-
nek a profi csapatoknál. Profijátékosokat toboroz-
nak és cserélnek. Így is lehet csinálni aháIózatos pi-
acszervezést.

Solomon azt javasolja, hogy mégakezdő felderí-
tők is kérdezzenekrábarátaiknál, hogy kiket ismer-
nek a hálózatos piacszewezésben.

. . Találjunk embereket, akik elégedetlenek jelen-
legi társaságukkal - batat Solomón. - Olyanokat,
akik jobb kocsit akarnak.
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Törekedjünk vi lágszínvonalra !

A harmadik hullámos forradalom egykor ismeret-
len, termékeny felderítési területeket nyitott meg a
hálózatos piacszerve zők előtt: a külföldi piacokat.

Tom és Terry Hillnek van csoportja Hongkong-
ban, Auszt r áIiában, lJ j-ZéIandon, Japánban és más
országokban.

Maguktól sohasem lettek volna képesek kiépíteni
egy bonyolult tengerentúli birodalmat, de a Nu Skin
gtoUans infrastruktúrája megkönnyítette a dolgg-
kat. Hillóknek többnyire el se kell menniük hazul-
ról, ha ezekben az országokban akarnakháIőzatot
építeni.- 

- E§lk legkiválóbb termékforgalmazőm Sydney;
ben eg] awitráI hölgy, akit sose láttam - meséli
Tom Hill. - Sokat beszélünk telefonon. Oda-vissza
faxoljuk éspostáazak az informáciőt, én pedig kép-
és hangkaz etíákat küldök neki az oktatáshoz.

Ha szükséges, Hillék az anyavá|lalat által szerve-
zett telekonferencián értekeznek külfóldi embe-
reikkel.

A Nu Skin infrastuktúrája magára vállalja azok-
nak a bonyolult technikai kérdéseknek a megoldá-
sát, amel}ek miatt az átlagos termékforgalmazók
kénytelenek megmaradni saját országhatáraik kö-
zött.

A társaság elíntézi az adőkat, illetékeket, export-
import engedélyeket, mielőtt megnyitna egy orszá-
got a Nu Skin termékforgalmazói előtt. A társaság
számítőgépeimegkímélikatermékf orgalmazőkata
pétwv áltás őrjítő bonyo d almaitól.

- Minden hónapban kapunk egy számitógépes
nyomatot - mondja Hill -, amelyből országokra le-
bontva megtudjuk, mennyit szállítottunk és mennyit
kerestünk.
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HASZNÁLJUK A rÁnslsÁG lmlce.Étl

Sokkal könnyebb felkelteni egy kiválasztott űzletféI
figyelmét, ha multimilliomos társaságot képvise-
lünk. A harmadik hullámos termékforgaláazók
megtanulták, hory az űj emb erek szponz or álásánál
a társ aság image - ét hasznáIják se gé de szköznek.

Tom Hill különösen előnyösen tudta ezthasznál-
ni tengerentúli vállalk ozásaiban. Bejelentke zett egy
hongkongi szállodába egy háromszáz tételes listá-
val, amely csoportja tagiainak referenciáit és a
hongkongi váIlalkozői nyilvántartásbót vett adato-
kattartalmazta.

- Olyan vállalati igazgatőkat vettem célba, akik-
nekaz éü forgalmatíz-ötvenmillió - mondja.

Amikor még a Merryll-Lynch brókere volt, Hill-
nek sokat kellett telefonálnia vállalattulajdonosok-
nak és elnök-vezérigazgatóknak. Tudta, milyen ne-
héz megkapni őket. Az amerikai ilzlet vezetői va\ő-
ságos erődökben élnek, felkészülve a nemkívánatos
közeledők elháritására. De a tengeren túl sokkal
könnyebb volt a felderítés.

Hil_l szpotuoráIt egy hongkongi közterület-fej-
lesztőt, aki vietnami és más távol-keleti építkezésé-
ken gazdagodott meg. Ez az ember belefáiadt, hogy
minden vállalkozásához íjabb milliókat kell össá
ffitenie. Olya., tizleteket keresett, ahol alacsony a
belépési díj.

- Felhívtam és úgy mutatkoztam be, mint egy
amerikai multimilliomos társaság képviselője - mé-
séli Hill. - Elmondtam, hogy szeretnék talákozni
vele, és megvitatni bizonyos lehetőségeket. Adott
egy időpontot.

Hill szállodájának elóterében találkoztak Hill,
miután megcsinálta a húszperces bemut atást, hátra-
dőlt, visszafojtotta alélegzetét, és felkészilt aleg-
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rosszabbra. Egy amerikai igazgatő most rászedett-
nek étezné magát. Haragudna, mérgelődne, hogy
hálőzatos piacszervezésre kellett vesztegetni az ide-
jét. Am megkönnyebbülésére ez az ársiai üzletem-
ber sokkal felvilágosultabb volt.

- Ott}elyben elköteleztemagát- folytatja Hill. -
Az mondta: ,,Lássunk neki!"

Hill legutóbbi információi szerint ez a hongkongi
férfi rendkívtil sikeres, ami nem meglepő, tekintve a
magas munkamorált, amelyet Hill megfigyelt az
ázsiai üzletemberek között.

- Ezek az emberek napi huszonnégy órát dolgoz-
nak - lelkesedik. - Es micsoda csúcstéchnika! Elme-
gyünk vacsorázni, mindenkinek van mobil telefonja
és hordozható faxgépe.

A Nu Skin tengerentúli struktúrája nélktil Hill so-
hasem ismerhette volna megezt a magas színvonalú
munkamorá|t, és nem élvezhette volna, hogy a
Csendes-óceán két partja között köthet tizleteket.

KorIátlan lehetőségek

Semmi sem fog megkímélni a telefonálások bgal-
mától, sem avisszautasítások sérelmétől. Am a har-
madik hullámos kíméletes felderítés olyan erővel
ruhíz fel bennünket, amit a régi termékforgalma-
zók nem ismertek; lehetővé teszi, hogy minden
idónkkel, erőnkkel, leleményünkkel egyetlen célra
összpontosíthassunk, és semmi se vonja el róla a fi-
gyelmünket. Ez a céL találkozni az emberekkel és
meggyőzni óket, hogy fogadjak el az általank kínált
lehetóséget.

- Teryünk fel mindent egy lapra - mondta And-
rew Carnegie, aki megértette, hogy ha az ember
összpontosítja minden erejét, akkor nincs előtte
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akadály. Ugyanezvonatkozik a harmadik hullámos
feldeítőre, akinek nincs más dolga, mint a rend-
szernek álmodni, tervezni és dolgoini. Ha valaki be-
tartja az eljárást, legmerészebbámai is valóra vál-
nak.
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7. fejezet

Harmadik hullámos

Tételeznik fel, hogy rábeszélünk egy szkeptikus ki-
választott igyfelet, tekintse meg az általunk kínált
lehetőséget. Ó megnézi a negyedórás videót, és töb-
bet akar tudni. Erintkezósbe lép szponzorunkkal egy
háromoldalú telefonbeszélgetés során, de még min-
dig nem dönt. Mi meghívjuk egy lehetőségtaláúkoző-
ra, de neki sok dolga van, és nem szereti a tömeget.

Most mit teszünk?
Valamikor azvolt aváIasz, hogy semmit. Semmit,

legföljebb, hory még több brosúrával és fénymáso-
Iattal átasztjuk el, amiket ő sose fog elolvasni. Sem-
mit, legföljebb, hogy addig zaklatjuk telefonon és
személyesen, amíg azt nem mondja, hogy kopjunk
le. Vagy pedig félreállunk, hetekig-hónapokig fenn-
tartjuk a barátságot, és passzívan várjuk, hogy eljöj-
jön az új abb pr őbáIkozás ideje.

De ma mások a választások.

A HARMAD|K HUIÚMOS MEGCVÓZÉS
RENDSZERE

A harmadik hullámos termékforgaLmazők új mód-
szerek sokaságát dolgozták ki, amelyek segítenek
fokozni meggyőzőerőnket a forgalmazás kritikus
perceiben. Vannak köztük láWányos új technoló-
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giák, ilyenek a műholdas találkozók és a telekonfe-
renciák. Diszkrétebb, de ugyanolyan hathatós a kifi-
nomult eljárások hagyományosabb választéka, ame-
lyekkel kezelni lehet a kifogásokat, meg lehet szün-
tetni az előítéleteket, és csoportunkkal együttmű-
ködve embereket lehet bevonni glrűlések vágy ott-
honi megbeszélések eszközével. -

Mindezeknek a technikáknak egyetlen közös elve
van: lehetővé teszik, hogy mások tudásának, szor-
galmának, tanításának áítételével történjék a for-
galmazás.

A lényeg, mint mindig:bízzvlka rendszerben, és
ne próbáljuk újra feltalálni a kereket.

Elektron i kus közbeavatkozás

A harmadik hullámos meggyőzés talán legtisztább
példája a társasági telekonferencia. Tlílün[ semmi-
féle erőfeszítést nem igényel, de rendkívtil haté-
kony, mert a legmakacsabb embereket is elindíthat-
ja a döntés felé vezető úton.

_ Például egyszerűen megkérjük a makacs jelöltet,
hogy me_gfelelő időben táicsázzon egy bizonyo s szá-
mot, és figyeljen. A többit elvégzia társaság.-

- Csak huszonötpercig figyeljen - mondjuk. - Ha
nem találja érdekesnek, tegye le, és nem tartozunk
egymásnak semmivel.

Ez a rendkívül alacsony nyomáson történő forgal-
mazás. Potenciális iizletfelünk felhí,vja a számot, és

lulljl amint egy hivatásos bemondó köszönti u ,ie-
lenlévóket", bejelenti, milyen sokan hallgatják ők-et.
Aszámtöbb száztől több ezeigterjedhel. A hallga-
tóság lehet több orczágrakiterjedő, n emzetközi ösz-
szetételű. Az áltahunk kiválasztott személyre már a
hallgatóság nagysága is mély benyomást tesz.
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Azúán elkezdódik a műsor. A bemondó konfe- |

rálja és meginterjúvolja a társaság nagyjait, akár az l
alapító elnököt, akár avezető oktatót, akár egy sike- |
res új termékforgaLmazőt, aki elmondja, hogyan lett I
szegényből gazdag. IA telekonferencia, a társaság és a háIőzat egy I
hollywoodi talk show csillogásával-ragyogásával I
maga adja el a terméket. A kiszemelt személy talán I
a huszonöt perc elteltével sem fogadja el feltétlenül I
a lehetőséget, de már tudja, hogy ittvalami nagysza- |

'"":::;:telefonostaIálkozó 

|

Amikor Kirby és C}nthia Wright megtartották ekő |
5úlésüket a Relivnél, még csak két hete voltak u I
chesterfieldi társaságnál. .. l

- Semmit se tudtunk-valljabe C}nthia. - Ot pá- |
|yánőnk ült a nappaliban, fogalmunk se volt róla, I
mit mondjunk nekik. l

Nem kellett mondaniuk semmit. Kihangosított te- |
lefonos talólkozót tartottak. A megbeszélt időben I
felhíWák szponzorukat, Tom Pinnockot, aki onnan I
több szánmérföldre lakott Orlandóban. A szponzor I
a kihangosított telefonon harmincperces forgalmazá- |
si bemutat őt taított az ekagadtatott hallgatóságnak I
Az ötember közül három azonnal csatlakozott ahő, I
|őzathoz. l

- Az első harminc napban ugyanezt csináltuk I
minden glrűlésen - mondja Cynthia. l

Wrighték rájöttek, hogy a kihangosított telefon ti, I
tokzatossá tesziszponzoruk alakját, ami segíti a for- lgalmazást. l

- Olyan rejtélyes lett tóle - emlékezik Kirby. - k I
emberek kíváncsiak voltak rá, mett nem láthatták. l
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. Pinnockvalóságos híresség lett, mire személyesen
is megjelent előadást tartaniWrightéknál.

- Majd meghaltak, olyan kíváncsiak voltak rá -
meséli C.}nthia. - Azonaz estén harmincvendégünk
volt.

Használjuk ki a mások nyüzsgését!

A régi MlM-termékforgalma zőknakme§terien kel-
lett érteniük a nyiizsgéshez. De a harmadik hullám
termékforgalmazói mát a mások nyüzsgését hasz-
nálják ki.

Bármelyik termékforg almaző, akinek v an ötszán
dollárja és húsz fölös perce, vehet és fölszerelhet
egy tányérantennát, amellyel kongresszusi központ-
tá alaktthatja az otthonát. Pályázőink otthonunk-
ban, 

9P1 és pizza mellett nézhetkvégig a társasági
termékbemutatőt, nekünk pedig nem lesz hoziá
szükségünk semmiféle előképzeítségre vagy forgal-
mazásitapasztalafta.

- Csinálturk egy harmincperces adást egy hatal-
*m_as 

dallasi regionális konferenci ár ől - mesái Kirby
Wrigh!,, 

_ 
Országszerte sok ezer pályáaőnéztevégi§,

nappalikban, szállodai konferenciaiermekben, min-
denütt. Hallhatták a társaság elnökét, a termék fel-
YJálőját, egy csomó sikerés termékforgalmazőt.
Rendkívtil jól fogadtak.

A műholdas és telefonos konferenciák a szakmai
nytizsgés légkörével ruhánákfel forgalmazásunkat;
lsy patyazOnk tudhatja, hogy rajta kívtil sok ere, em-
ber ismerkedik az általunk kinált lehetóséggel. A
bemutatás csiszolt, a tehetség csúcsminőseg.-il,ti tet-
j,esen r ábízzuk magunkat a Úás ok tap asztáts ágfu a.
Es utána arra fordíthatjuk energiánkat, hory Űaráti
alapon elmagyaráazlk a pályánőnak, mi a-klassz a
forgalmazásban.
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A kommandófaktor

M a oko s b omb ákkal és számítőgép e sen v ezér elt To -

mahawk-rakétákkal csináljak a háborúkat, de a Kü-
lönleges Erők továbbra is a primitív közelharcot
gyakorolják. Sőt, intenzívebb ós rendszeresebb kép-
zést kapnak akéz, a láb és a kés hasznáIatábőI,mint
valaha. Mert a modern harcosnak meztelenül és
fegyvertelenül is ugyanolyan félelmetesnek kell len-
nie, mint éjszaka látó szemüveggel és vállról indít-
ható Stinger-rakétával.

Hasonlóképpen a harmadik hullámos forga|maző
,,kommandósoknak" el kell sajátítaniuk a ,,közel-
harcos" forgalmazást. Avilág összes technikája sem
segít, ha mondjuk atévé elromlik, avideo |ejár,ate-
lekonferencia véget ér, mi pedig szavakat keresve
ostobán bámulunk a pá|yázőra.

Köze!harcos forga!mazás

A meggyőzési folyamat egyetlen interaktív fázisa
mindmáig a közelharcos forgalmazás. PáIyánóink-
nak kwáólag a forg aLmazás folyamán van alkalmuk
hangot adni ellenvetéseiknek, és váIaszí kapni leg-
égetőbb kérdéseikre.

úzletünk kezdeti szakaszában ezt elintézi a
szpoí:zoí, háromoldalú 5rűléseken ylgy_ telefonhí-
vásokon át. Am a szponzor előbb-utóbb kidob ben-
nünket a fészekből. Magunknak kell megtartani a
termékbemutatót és betanítani másokat.

A legjobb,módszer mindig az, amit,a szponzo-
runk tanít. Ám amint elsajátítjuk az alapokat, to-
vább akarjuk majd bővíteni őket a kipróbált és hasz-
nálhatónak bizonyult meggyőző eszközök fegyver-
tárával.

L,
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A HAT lÉpÉsgól Áu.ó urcxözrlírÉs
A harmadik hullámos meggyőzés egy alacsony nyo-
mású forgalmazási foly4mat. Célja nem az tizletkö-
tés, hanem a lehetőségek és választások felajánlása.
Célunk meggyőzní apályánőkat, hogy a mi élet- és
pénzkereseti módunk sokkal könnyebb, szőrakozta-
tóbb és jövedelme zőbb, mint az övék.

A továbbiakban ismertelnk azt a hat lépésbő| á1-
ló megközelítést, amely egyesíti magában a legkivá-
lóbb MlM-oktatók és szponzorok legjobb elképze-
léseit.

t. tÉpÉs:
Épírsüx rl A KApcsotAToT!

Nem kell Dale Carnegie-tanfolyamon részt venni
ahhoz, hogy kapcsolatot tudjunk teremteni az em-
berekkel. Aony, szükséges, hogy őszinte érdeklő-
dést mutassunk irántuk. John Kalench, a vezető
MlM-tréner a,,Hogy van?"-technikát javasolja.
Ha találkozunk kivál asztott üzletfelünkk el, kérdez-
zük meg: ,,Hogy vaíI?" Valószínűleg egy fél vállról
odavetett,,Jól, köszönöm" -mel fo g leú.z,ni bennün-
ket.

Ekkor mi előredőlünk, és megkérdezzik: ,,De
tényleg, hogyvan?"

Most nagyon türelmesen és figyelmesen hallgas-
sukvégig, mit fog mondani a jelöltünk.Ezbármile-
het, tulajdonképpen nem is fontos. Csak beszéltes-
sük, amíg tudjuk. Ha elhallgatna, buzdítsuk olyan
mondatokkal, mint: ,,Meséljen erről még valamit."
Mire ő kiönti a lelkét, azlesz az érzése, hogy ritka
megértő lélekre taláIt. Es az egész alig néhany perc-
be kerül.

i
i

I
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z. tÉpÉs:
ALKALMAZ zuK Az ÁgÉcÉ.recn n l úrI

- Próbálna forró kávét tölteni olyan termoszba,
amelyen rajta van a teteje? -k&dezi Leonard Cle-
ments, aMarketWavektadója. - Be tud tenni videót
egy olyan lejátszőba, amelyben már benne van a ka-
zelta?

Természetesen nem. Sajnos, a legtöbben körülbe-
lü1 ennyire értelmes módszerekkel keresnek MLM-
partnereket.

Clements szerint a legtöbb MlM-felderítő előké-
szítés nélkül akarja ráerőszakolni az emberekre a
hálózatos piacszervezést. Ennek a problémának a
megoldására dolgozta ki Clements az ,,ábécé-tech-
nikát".

Clements idéz egy piackutató társaságot, amely
egyszeí olyan emberek körében végzett felmérést,
akiknek nem volt üzleti tulajdonuk. A kérdés így
hangzott:,,Gondolt-e már arua, hogy jó lenne tulaj-
donosnak lenni?"

Körülbelül nyolwanöt százalékválaszolt igennel
- meséli Clements. - A következőkérdés így hang-
zott: ,,Akkor miért ítem szeíezte meg?" A válaszo-
lók szinte minden esetben a következőnégy okra hi-
vatkoztak:

o Túl sok pénzbe kerül.
o Túl sok időbe kerül.
e Túlságosan kockázatos.
o Nem tudom, hogyan csináljam.

- AháIőzatos piacszervezés szépsége éppen ab-
ban á1l, hogy rögtön kilövi mind a négy ellenvetóst -
mondja Clements. - Egyszerűen semmivé teszi
őket.

í98



Ennek illusztrálására Clements azt javasolja,
hogykérdezzlikmegpáIyazőnkat,vállalkozna-e,ha:

r A kezdőtóke nem érné el az ötszáa dollárt, vi-
szont a lehetséges jövedelem felülmúlná egy
Fortune elnök-vezéigazgatóét (nem kerül túl
sok pénzbe).

e Heti tizenhat-húsz őtát igényelne (nem kerül
túl sok időbe).

o Lehetővé tenné, hogy folytassák jelenlegi fog-
lalkozásukat addig, amig izleti jövedelmük el
nem éri főállásban szerzettjövedelmüket (nem
tílkockánatos).

o A társaság elvégzi a kutatásokat és fejlesztése-
ket, kifizetéseket és szállításokat eszközöl, elin-
tézi a jogi problémákat, adőzk stb. Ezeket a
szolgáltatásokat minden évben e|végzt, kb. húsz
dollárért (nem keII hozzá különösebb tudás).

o A társaság korlátlan időben biztosít ingyenes ta-
nácsadást.

- Kérdezzék meg, haezmind igaz lenne, fontoló-
ra vennék-e a vállalkozást - folytatja Clements. - A
legvalószínűbb, hogy valami ilyesmit mondanak:,,Ja
igen, de ehhez kell még a szerencsós fogás."

Ezen aponton aztkell mondani, hogy a hálőzatos
piacszervezésben mindez megszeí ezhető. Ezzel ele-
get tettünk az ábécé-technika a lépésének: sugal-
maztukpályáaőnlnak,hogyaháIőzatospiacszerve-
zés könnyebben elkezdhető, mint a hagyományos
vállalkozás.

A b lépés valamivel nehezebb. Most meg kell
győznünk kiszemelt pá|yáaőnkat, hogy a hálőzatos
piacszervezés töwényes vállalkozás. Számos ter-
mékforgalm aző itt elköveti azt a hib át, ho gy szenve -
délyesen védelmezi szakmájű, miközben vadul
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szidja a tömegtájékoztatást. Ez títlzás. Pályázőnk
nem akar szembefordulni az állammal, és ha ilyes-
mit érez, valószínúleE glveszíti érdeklődését. Ha a
pályaző megkérdezi: ,,Es eznemvalami illegális pi-
ramisjáték?", legtöbb esetben csak annyit akar,
hogy nyugtassuk meg: törvényes dolgot ajánlunk ne-
ki. Ennek a megnyugtatásnak az a legjobb és leg-
gyorsabb módja, ha: (1) elismerjük, hogyvalamikor
sok visszaélés fordult elő a hálőzatos piacsz ewezés-
ben, ugyanúgy, mint a franchise -ban, azingatlanpia-
con, a tőzsdén és minden szakmában; és (2) rámuta-
tunk, hogy a hálózatos piacszervezésmár ötvenéves,
belépett fejlődésének harmadik vagy érett szakaszá-
ba, és most már olyan vállalatok is használják, mint
a Coca-Cola, a Gillette, a Colgate-Palmolive és az
MCI.

A c lépés a legkönnyebb. Ebben a lépésben for-
galmazztlk saj áts ágo s termékünke t és leh etős é gün-
ket. Használjuk a szponzorunk által ajánlott bemu-
tatói technikát.

3. tÉpÉsl
VÁUSZOIJUNK AZ ELLENVETÉSEKRE!

Ha potenciális üzletfelünk ellenvetéseket tesz vagy
kérdésekkel áII elő az ábécé-termékbemutatás so-
rán, kérjük meg, jegyezzele őket, hogy később vála-
szolhassunk rájuk.

- Hadd fejezzembe előbb az első pontot - mond-
juk neki -, és mire végzek, addigra talán választ is
kap a legtöbb kérdésére.

,,Az ellenvetések kilencven-kilencvenöt százaléka
lgy anaz, amelyekre termékforg almazők százai, ta-
Ián ezrei már többször is válaszoltak", írja John
Kalench a Being the Best You Can Be in MLM (Le-

_jL*"
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i *^"* a lehető legiobbak az MLM-ben) című köny-
! vében.

i Az ábécé-technikát ú,gy tewezték, hogy automati-
I kus_an válaszoljon a lÓlelterjedte6b éitenvetések
I többségére. Ennek ellenére páIyázónhaak még min-
[ $g maradhatnak jogos teiaeóei. Most ift Íz idő,
I hoq teljesítsük, amit ígértünk. Kalench hatlépcsős
I megközelítést javasol az ellenvetések leküzdésében.
I Kalench szerint az ellenvetés lektizdésének első
l !9pe." a figyelem. Hallgassuk végig az ellenvetést.
I N"_..uoljunk közbe. Ne {ételentik-fől, hogy mi előre
I tualut, mit akar mondani apályáző.
I Másodszor, alakítsuk át az el7envetést kérdéssé.
l A legtöbb ellenvetés Kalench szerint vagy taktika a
I döntés elhalasztás áta, vagy leplezett k?rdés. Sok
I esetbena jelölt olyan ellenvetéssel él, amelyet emlé-
l kezetünk szerint már megválaszoltunk az ábécé-
] technika segítségével. Ekkor se legyünk bosszúsak.
l N" mondjuk: ,,Mint már kifejtettéi1l. .." Ez sérti a
l potenciálisüzletfelet.

l _ €ilt a jelölt elmondta ellenvetését, gondolat-
l pun alakítsuk azt átkérdéssé. Kalench aztjavasolja,
l h:gy egészítstik ki a mondatot a ,,Nem i§az?''-tőr-
l dulattal. Például, ha a jelölt azt móndja: ]Hát ige.r,j ?z ls olyan, mint a piramisjátékok, amelyekról hal-
] lottam",,akkor gon-doljuk 

-hozzá:,,Ne* 
igaz?'', és

l hirtelen belátjuk, hog5rvalójában az iránt?rdeklő-
l ük, törvényes-e a vállalkozásunk, ami nagyon fon-
l tot_ és.,jogos kérdés. Tételezzik fel, Ébgy be-
l yelgetOtársunk azt mondja:,,Egyszerűen"'nincs
J !9q* rá." Gondoljuk hozzái,,Nem Ígaz ?'', és tisztán
l látható, hogy azt akarja tudni: végezhető-e ez a
l munka korlátozott időben.
l Most, amikor megél-tetttik a jelölt ellenvetésének
t i8azi természetét, ismerjük ei, hogy érdeklódése

l 
l"s"r. Egy megfe"rő.""O"' ,,Méltányolom, amit

[ 
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mondott." Szünet. Ne mondjuk ki a ,,de" szót. Ha
azt mondjuk: .,,Méltányolom, amit mondott, de...",
M tagyanannyi, mintha azt mondanánk: ,J,{em méI-
tányolom, amit mondott."

Most feleljünk az ellenvetésre. Kalench figyel-
meztet: ne tényekkel próbáljuk leszerelni. A jelölt
többnyire már tudomással bír atény_eksől, mert hal-
lotta óket az ábécé -bemutatásban. O igazábő| meg-
nyugtatást és bátorítást akar. Erre pedig a legjobb
eszközKalench szerint, ha elmesélünk egy élményt:
a magunkét vagy a másét.

Például a jelölt azt mondja: ,,Nem hinném, hogy
én az a fotga|mazófajta egyéniség lennék." Mond-
juk neki, hogy mi is ilyen bizonytalanok voltunk,
amikor elkezdtük a háLőzatos piacszenrezést. Idéz,
zünk fel valamilyen mulatságos epizódot, amikor fe-
széIyezett helyzetbe kerültünk hiányosságaink mi-
att. Azután meséljük el, hogy szponzorunk és az ál-
talunk képviselt harmadik hullámos szentezet for-
galmazási rendszere segítségével hogyan kereked-
tünk felül hiányosságainkon, és lett belőlünk sikeres
ember.

Tökéletlenségünk és sebezhetőségünk megmuta-
tásáv al kapcsol atot létesítünk páIy áaőnkkal. Törté -

netünk pedig pontosan azt a megnyugtatást tartal-
mazza) amire neki sziiksége van.

Miután elmeséltük a történetet, győződjink meg
róla, hogy felfogta-e. Kérdezzik meg tőle: ,,Erti
már? Látja. hogyan foglejátsződni ez az ön eseté-
ben? Megadj a a válas zt az aggá|yaira?"

Kalench módszerének utolsó lépése, hogy alter-
natívákat állítunk apáIyáző elé. Ha még mindig ké-
telkedik, enyhítsük a nyomást azzal, hogy választást
kínálunk neki. Tételezzik fel., az a kifogása, hogy
nincs elég ideje. Mondjuk nekj azt:,,Miért ne pró-
báInáki ön is néhány hétig a terméket, hogy egyál-
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talán szereti-e?" Ellenvetéstől függetlenül mindig
felkínálhatunk kompromisszumnak tűnó alternatí-
vákat.

+. tÉpÉsl
rÁ.lonlou És ÉrvezEr

A pszichológusok egyetértenek abban, hogy a tájda-
lomtól való félelem sokkal me ggy őzőbb er ő, mint az
éIvezet kívánása. De a leghatalmasabb motiváló erő
a kettő kombináciőja. Az eg5rik legbiztosabb mód-
szer, amellyel gondolkodásra bírhatjuk a jelöltet, ha
meggyőzzik róla, hogy örökre bánni fogja, ha most
nem sikerül beszállnia a hálózatos piacszerv ezésbe.
Ugyanakkor enyhítsük a fenyegetést azzal, hogy be-
pillantást engedünk a hálőzatos piacszervezés to-
vábbi előnyeibe.

Ha mégsem sikerül megfognunk az ábécé-mód-
szerrel, akkor ideje a nagyágyűhoz folyamodnunk.

vissza tud vonulni a ha!ála előtt?

Yarnell néha a félelemmel bírja rá az embereket,
hogy csatlakozzanak a há|őzatához. Ez különösen
hatékony módszer főleg a maihoz fogható nehéz
időkben, amikor sok ember van munka nélkül.
Használható kevés pénzért sokat dolgozó emberek,
például pedagógusók esetében.

Yarnell meg szokta kérdezni az embereket:
- Vissza tud vonulni ahaláIa előtt?
Mire a legtöbb ember értetlenül néz tánk. Ez a

helyes válasz. Most fogalmazzlk át a kérdést:
- Képes lesz-e félretenni a mostani jövedelméből

annyi pétut, hogy megengedhesse magának a visz-
szavonulást? Vary dolgoznia kell, amíg él?
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Most sikerült folkeltenünk a figyelmet. Hangsú-
lyoz,zak, hogy a jelenlegi háromszáaalékos infláció
mellett eglr harmincöt éves ember mai hatvanezer
dollár keresetével nem lesz képes visszavonulása
után tartani az életszínvonalát. Hatvanöt éves korá-
ra (2023-ban) évi száaötvenezer dollárt kell keres-
nie, hogy megvehesse azt, amit ma hatvanezer dol-
Iárért megvehet.

- Ha öt százalékkamatot veszünk - mondja Yar-
nell-, ehhez hárommillió dollár spórolt pénz kell.

Vagyis szerencsétken páIy ánőnknak mától kezdve
minden évben félre kell tennie majdnem neg]^/en-
négyezer dollárt. De ha csak hatvaiezeí dollárt ke-
res, ez az összeg felülmúlja a nettó jövedelmet, ami
eleve lehetetlenné teszi avállalkozást.

Ekkor tesszük fel mi anaw kérdést:

- Hogyan tudna majdnem uánezer dollár éü jöve-
delemre szert tenni az elkövetkező harminc évben?

Az emberek többsége ma pénzzavarban van. A
nyolcvanas évek tózsdei spekulációi, ingatlanügyle-
tei, más módszerei a gyors meggazdagodásra már a
múlté. A legtöbb embernek nem maradt más, mint
a hálőzatos piacszervezé s.

A rendszer vonzereie

Ennyit a fájdalomról. Most ideje, hogy adagoljunk
valamivel több élvezetet. A tapasztalat szerint a je-
lölt leginkább azt akarla hallani, hogy az üzlet nem
lesz nehéz. Anélkül, hogy félrevezetnénk, sok olyat
mondhatunk, amely megerősíti abban, hogy a háló-
zatos piacszervezés könnyebb a többi vállalkozás-
ná1.

Sose kicsinyeljük le páIyőnőink előtt váIlakozá-
sunk nehézségeit, mert ezkésóbb visszaüt, amikor a

I
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méltatlankodó termékforgalmazők bennünket hi-
báztatnak, amiért félrevezettük őket. Mindig meg
kell mondanunk, körülbelül mennyi pénzbe és mun-
kába kerül, és hány hónap után jelentkeznek az első
igazi eredmények.

Ugyanakkor vannak a harmadik hullámos vállal-
kozásnak olyan aspektusai, amelyek valóban köny-
nyebbé teszik a hagyományos vállalkozásoknál.
Hangsúlyo zzls,k ezeket az aspektusokat.

Nyerjük meg páIyánóinkat a harmadik hullámos
rendszernek és társaságunk oktatóprogramjának: a
hozzáférhető könyvekn ek, kazettáknak, videóknak,
a jelölt illetékességikörzetében tartott oktató sze-
mináriumoknak.

s. tÉpÉs;
EilYHíTsÜK A NYoMÁsrI

A termékbemutatás közben meg kell tartanunk a
kényes egyensú$t a nyomás és alazítás között. A la-
zítás legjobb módszere, ha emlékeztetjük páIyánőn-
kat, hogy van kiút.

Sose feledjük el, hogy ez kíméletes forgalmazás.
Minden mondatunkba szőjünk bele ilyen lökhárttó-
kat: ,,Garantáljuk a pénzvisszaftzetését.", ,,Ez egy-
áIta|án nem kötelező." Ha érezziJrk, hogy a jelölt
negatívan reagáI a nyomásra, akkor emlékeztes-
sük, hogy vannak a főfoglalk ozásnálkevesebb pénzt
és erót igénylő lehetőségek, például a mellékfog-
lalkozás. Lehet szeruődni nagybani vásárlásra, le-
het annyit venni, ami személyes használatra e\e-
gendő.

Es mindig figyelmeztessük apáIyőaőt, hogy a tár-
saság (a legtiszteletreméltóbb társaságoknát ez szo-
kás) garan tálja a pénz üsszafaetését.



6. tÉpÉsl
ALKALlilAzzUN K szl n rnc Étl

A harmadik hullámos meggyőzésnek talán a legeró-
teljesebb eszköze a szinetgia. Sok rész vag tényező
együttmúködéséből nagyobb erő keletkezik, mint a
részeké együttesen . A há|őzatos piacszervezésben
az alkotőrészek az emberek, akiknek együttműkö-
déséből ragályos lelkesedés keletkezik.

A múholdas és telekonferenciák mind a szinergi-
ára hagyatkoznak. Meggyőzőerejük zöme a széles
nézőközöns é g l áthatatl an j elenlétéből f akad . P á|y á-
zónk nem láthatja ezt aközönséget, de tudja, hogy
létezik. A kihangosított telefonos konferencia fo-
kozza a szinergiát, mert a páIyáaők mások jelenlé-
tében hallgatják.

Am a legnagyobb szinergiával továbbra is a legha-
gyományosabb háIőzatos piacszervezési technika,
az éIő gyűlés rendelkezik. Az otthoni megbeszélés,
tucatnyi ember részyéte|ével, csakúgy, mint a sokez-
res országos találkoző az MLI|ll egyik leghatéko-
nyabb eszköze. Ha szpotuorrá akarunk válni, le-
grünk az élő gyűlések mesterei.

Az összeiöveteliterv

A klasszikus MLM lehetőségglrűlést szállodai kon-
ferenciatermekb en tartják, több száa emb er r észv é -

telével. Egy ilyen esemény költséges és nehezen
megszervezhető. Hacsak nem rendelkezünk jól fej-
lett szervezettel,bízruk az ilyesmit a felső kapcso-
latainkra. Nekik megvan hozzá a pénzük és a ta-
pasztalatuk. A kevésb é tapasztalt ltáIőzati termék-
forgalmazók, akik próbát tesznek a szállodai gyűIé-
sekkel, ryakran ott találják magukat egy drága kon-
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ferbnciateremben, egy maroknyi termékforga
eIőtt.

Ezért javasolja a legtöbb MlM-oktatő,hogy az6j
termékforg almazők otthoni összej övetelekkel kezd-
jék. Sandy Elsberg, a Life Extension International
termékforg almazőj a azt tanácsolj a, hogy Iépcsőze -
tesen közeledjünk a lehetóséggyűlésekhez. F;zt én
,,összej öveteli tenmek" ney ezem.

Mire vaIók az otthoni összejövetelek?

A szállodában rendezett kiterjedt gyűléshez hason-
lőan az otthoni összejövetelen is az a céllnk, hogy
bemutassuk a terméket, a lehetőséget, sor kerüljön
pozitívtermékforgalmazőibemutatkozásokra,újon-
cokat szporzotáljunk és terméket forgalmazzunk.
Az otthoni összej övetel elősegíti, hogy új termékfor-
galmazőkat vonhassunk b e, mivel új oncaink s e gíte -
nek nekünk, és csevegnek a vendégekkel.

- Otthon könnyebb g5rűlést tartani, mint szállo-
dában - mondja Elsberg. - Sokkal kevésbé ijesztő. . .

melegebb, olcsóbb, meghittebb... és nem sugároz
ellentmondásos üzenetet. Megielenni a Holiday
Innben egy csomó idegennel egy fáradságos munka-
nap után nem egészen rímel azzal a szabadsággal,
amelyet azMLMígér.

Hogyan szentezzünk otthoni összejöveteIt?

Egy otthoni összejövetel legnagyobb előnye, hoglr
megismételhető. Minden jelenlevőnek látnia kell,
mennyire könnyű és kellemes ilyesmit tartani.
El kell tudni képzelniük, hogy ők is partit szewez-
nek.



Ne legyenek túl drága frissítők. Ne pazaroljuk
időnket pompás dekorációra. Ehelyett a meleg, ott-
honos légkörre összpontosítsunk.

Kapcsoljuk be azenét. Alkohol felszolgálása nem
ajánlott.

- Senki sem fog megsértódni, ha nem szolgálunk
fel alkoholt - mondja John Kalench -, de ha felszol-
gálunk, azzal megsérthetünk egyeseket.

Legfőképpen pedig vendégeink legyenek felsza-
badultak, és érezzék otthon magukat.

Eleje és vége

Elsberg felosztása szerint a partinakvan eleje ésvan
vége. Az elején bemutatjuk a terméket és a társasá-
got. Avégén bemutatjuk a kompenzációs tervet, be-
szélünk a piacról, sort kerítünk a bemutatkozásokra
és más motiválásokra.

Munkamegosaás

Hogy időt és energiát takarítsunk meg, vegyük úgy,
hogy háni összejöveteleinken csoportunk újoncai-
nak kötelességük betölteni a há.zigazda tisztségét.
Ok mutatnak be bennünket, majd tanúskodnak
mellettünk.

- Mi az irodalmat, a terméket hozzuk, és minden
segédanyagot, ami biztosítja az este sikerét - mond-
ja Elsberg.

A bemutatás

A bemutatás módja a terméktől, a társaságtól és a
hallgatóságtól függ. A legokosabb, ha ebben is felső
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vonalunktól kérünk tanácsot. Szponzorunk sokszor
végigcsinálta már ezt, ésbizonyára rendelkezik ery
kész és hatékony bemutatótertezettel. Mi ne talá-
juk fel újra a kereket.

Használjunk videót!

A lehető legnagyobb mértékben használjuk társasá-
gunk videokazettáit. Ez tetszeni fog a hallgatóság
vizuális beállítottságú tagiainak, és sok terhet levesz
a felszólalők válláról. Elsberg azt javasolja, hogy
amíg meg nem érkezik minden vendég, eg;rfolytá-
ban menjen valamilyen üdeo.

Az összeíoglaIás

A bemutatás után hagyjunk időt a rendelések felvé-
telére, újoncok Ez az idő arra is al-
kalmas, hogy mindenkit meghí.vjunk a következő
összejövetelre, például egy szőrőanyaggal, amely
tartaLmazza a helyet, időt és a díszvendég nevét.

- Olyasvalaki legyen a vendég, aki öwen kilót fo-
ryott a termékünkt ől, vagy látványos pérzljgyiered-
ményei vannak * javasolja Elsberg.

Hármasával

Elsberg azt javasolja, hogy az összejöveteleken hár-
mas megközelítéssel építsük ki szewezetünket. Pá-
rosával szpotuor áIjuk kezdő összejövetel-szew ező -
inket. Tökéletes megolűs egy házaspárt szpotuo-
rálni. De ha újoncunk egyedülálló, állítsuk párba
egy barátlával, hogy csapatként dolgozhassanak.



A párral mi alkotjuk a hármast. Ez hatékonyabbá
teszi erőfeszítéseinket, mert egyszeíTe készítünk fel
két összej öv etel-szew ezőt.

Célunk három összejövetel-szewező csapat ösz-
szehozása és a velük végzett szimultán munka.
A hét minden napján másik csapat rendezzen össze-
jövetelt.

Négyhetes felkészítés

Minden csapatnak négyhetes felkészítésre van szük-
sége, mielőtt szabadjára bocsátanánk. Ez a csapat
minden héten rendezni fog egy összejövetelt. Mi-
után összejövetelt tartottunk egy új párral,kérdez-
zük meg, melyikük válLalná el a következőpartifele
részét. A jelentkezőrebizzakrá a könnyebb elejét,
mi vállaljuk a végét. A harmadik héten a háfttérbe
húzódunk, és rábíznlk újoncainkra a feladatot. Az,
aki a második héten az összejövetel elejét váIIaIta, a
végétfogia csinálni, míg társának marad az összejö-
vetel első tésze. A mi egyetlen feladatunk a harma-
dik héten az,hogy felkonferáljuk a vendéget és be-
zárlaka gyűlést.

A negyedik héten jön el a ilrsga. Még mindig je-
len vaglnrnk az összejövetelen, de mindent a csapat
végez önállóan. Mi csak azértmegyttnk el, hogy bá-
torítsunk és dicsérjünk.

Az összejöveteli lendület

A struktúra hármasával növekszik. Miután három
csapattal elvégeztük a négyhetes felkészítést, kezd-
jünk el foglalkozni másik három csapattal. Azacsa-
pat, amely átesett a felkészítésen, szervezetünk
önálló szelvényénekvezetője lesz, egy olyan szelvé-
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nyének, amely önállóan is rendezhet összejövetele-
ket.

- Megtanulták, hogyan kell csinálni a bemutatást
- mondja Elsberg -, megtanulták aháromoldalú te-
lefonbeszélgetéseket, az e|őadást, a kicsibeni forgal-
mazást, a háIőzatépítést, szpotuorálást, tanítás-t. . .
minden egyes szelvénynek húsz-harminc, esetleg öt-
ven tagia van.

Elsberg szerint, mihelyt hat ilyen szelvény van a
szervezetinkben, az összejövetelek megadtái< a len-
dületet. Jöhet az első szálÍodai rendezvény.

MIRE KELL A REl{DEzvÉrvt

Mostanában sok harmadik hullámos pionír lenézi a
szállodai rendezvényeket, ery elmúlt kor kövületei-
nek tekinti őket. Úgy hiszik] hogy a ma emberének
nincs ideje 1lyesmire. Gyanakszinak a karneváli lég-
körre, a szektás ízű tanúskodásokra. A mai modeá
hálőzatszervezők sokkal jobban érzik magukat, ha
a videók, telekonferenciák, műholdas adások iüst-
fiiggönye mögött dolgozhatnak.

Am a szállodai rendezvények ugyanolyan varáns-
erőve.l rendelkeznek, mint á Nutiilite etsO napiai-
ban. Es mind a mai napig nem találtát n ennetióUU
módszert a szinergia megduplánásár a.

Buli a buli előtt

Mindig az első benyomás a legerősebb. Vendége-
ilknek, ahogy belépnek, rögtön érezniük kell a rÖn-
den_ény átlitő erejét. Elsberg úry hí.vja ezt apillana-
tot, hog;r,,buli a buli előtt". 

- -

- Ahogy belépnek, rögtön bekenilnek a buliba -
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mondja. - Szól a zerte) az emberek építik ahálőza-
tot, mindenki mindent elkövet, hogy a többiek jól
érezzék magukat. Valaki hoz egy italt... másvalaki
hoz széket .. valaki elviszi a kiállított termékeket.
Mindenütt plakátok és léggömbök vannak, rengeteg
humor és happening.

A regisztrációs asztal

Vendégeink a regisztráciős asztalnál kapják első be-
nyomásukat, amelyet pontosan a terem elótt kell
felállítani. Elsberg azt tanácsolja, hogy terítsük le
vászonabrosszal, és díszítsük fel léggömbökkel meg
konfettivel. Ha társaságunkról nemrég volt szó a
sajtóban, nagyítsuk fel a cikket, és jól láthatóan he-
lyezzikel egy állványon. Mindenvendégnek a szak-
irodalommal együtt át kell nyújtani egy másolatot
az újságcikkből.

John Kalench aztjavasolja, hogy az első kedvező
benyomás érdekében kellemes, barátságos embe-
rekre bízzuk a regisztrálást. A regisztrációban fel
kell jegyezni minden vendég nevét, címét, telefon-
számát, és mindenkinek adni kell egy színkódos
névkáfiát, szín szerint megkülönböztetve az ij,zlet-
társakat és az í| vendégeket.

A légkör

Akárcsak a háni összejövetelen, a vendégeknek itt
sem szabad egyetlen pillanatra sem azt érezniük,
hogy elhanyagolják őket, vagy hogy unalmas helyre
jöttek. Legyen vidám zene) hogy ne lanyhuljon el a
hangulat. Fontos, hogyváltsunk szót minden új ven-
déggel, akiket színes névkártyájukról felismerhe-
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tünk. Ugyanerre utasítsuk frontvonalbeli vezetőin-
ket és azegész csoportot.

Ha tagjaink nem kapnak különleges instrukció-
kat, hajlamosak lesznek társasági összejövetelnek
tekinteni arendervényt, és ki-ki meg fog ülni a saját
körében. A frontvonalbeli vezetők a- reldewény
alatt járjanak körbe, tartsák szemmel csoportuk tag-
jait, és nézzenekutána, hogy avendégekkel foghT-
kozzanak, és ne egymással.

A székek trükkje

Egy másik fontos légköri effektus, hory a vendégek-
nek az egész,,buli" alatt - de legalábbis az elején -
tudat alatt érzékelniük kell, ahogy folytonosanhoz-
zákbe azíj székeket.

F7 -t a benyomást kelti, hogy a vendégsereg
minden várakozást felülmúl. Egy jól megszervezeti
rendezvényre szándékosan kevesebb szé[et kell be-
állítani, mint ahány vendégre számítunk. Nincs
rosszabb dolog az üres székeknél, és kevés kelleme-
sebb dolog van, mint amikor zajosan és folyamato-
san,követelik, hogy hozzanakmég széket a gyarupo-
dó hallgatóságnak.

A termékkiállítás

A termékkiáIlítás a terem hátuljában igazi etergia-
központ legyen. Ha kényelmesen kóstolható élelmi-
szert forgalmazunk, készíttessünk ki ingyen kósto-
lót. Igy akár sorbanállás is kialakulhat.

A kiállítás legyen hatí_rsos, profi és érdekes. Ne
spóroljunk. Rakjuk tele propagandaanyagokkal,
grafikonokk aI, ábr áIrkal, szakiro d alo mmal.
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John Kale nch azt:ffT:o *elsó felszólaló
húsz-harminc percig beszéljen, és lehetőleg ne le-
gyen szupersztár. Vendégeinknek nem egy multi-
milliomosra van szükségiik, hanem olyanra, akihez
hasonlóan &ezhetik magukat. Legjobb egy új ter-
méKorgalmazó, aki elért némi szerény sikert.

A bemutató ölelje fel aháIőzatos piacszewezést,
a társaságot, a termékeket, a lehetőséget. Kalench
azttanácsolja,hogyezutánkövetkezzeneknegyven-
öt percen át a termékforgalmazók bemutatkozásai,
azzal a cél'lal, hogy választ adjanak öt kardinális kér-
désre:

o E,gyszerű ez a váilalkozás?
o Erdekes foglalkozás?
o Lehet veLe pénzt keresni?
o Fognak segíteni?
o Most jött el a pillanat, hogy beszálljak?

Akárcsak az otthoni összejövetelen, most is hagy-
junk időt magunknak és csoportunk tagtrainakazíj
vendégek megdolgoz ásár a.

Díszvendég a kihangosított telefonnál

Elsberg azt javasolja, hogy arendezyényközben hív-
junk egy díszvendéget a kihangosított telefonhoz.
Segítségével bevonhatunk fontos személyeket, pél-
dául a társaság elnökét, akinek egyébként nem lenne
idej e elj ön ni. Az ítjszeú ötlet fokozz a az ugalmat.

- Az emberek fontosnak érzkmagukat attőI - áI-
lítja Elsberg -, hogy valahonnan egy ilyen fontos
személy telefonál ide nekik!
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Ne legyen üresjárat!

Az itemezés kulcsfontosságú.
- Csak semmi üresjárat - figyelmeztet Elsberg. -

Ne leryenek kínos szünetek, amikor az egykműsor
befejeződött, de a másik még nem kezdődött el.

FzfőIeg a bemutatkozásoknál fontos, amikor az
embereknek egymás után kell megszólalniuk a do-
bogón.

- Olyan legyen, mint egy felvonulás! - javasolja
Elsberg. - Oktassuk ki az embereinket, hory rögtön
vágjanak bele, amint elkezdódik... semmi részlete-
zés, csak alényeg, maximum két perc, egJrik a másik
után!

A számok ereie

W Clement Stone motivációs szakember egyszer azt
írta, hogy a legiobb pénz, ami egy vállalkozásban
felhasználhaíő, a mások pénze.

A háIózatos piacszewezők két lépéssel előbbre
járnak, á|IítjaSahdy Elsberg. Ők a mások idejét, te-
hetségét, technikáját és a mások energiáját,képzett-
ségét, lelkesedését használják - röviden, az embe-
rek képességét. AháIőzatos piacszervezésben a leg-
hatalmasabb erőforrás a másik ember.. Afelvonulótanúkegyrendezvényenmeggyőzőbb
erőt jelentenek az egyszemélyes termékbemutató-
nál. A hatalmas, országos szewezetmélyebb benyo-
+ást kelt, mint egy termékforgalmaző a videóval.
U zlettátsaink száma megnöveli meggy őzőerőnket,
mert azt buonyítja jelöltjeinknek, hogy nem va-, g5runk egyedül. A telekonferenciákat, a kihangosí-

l tott telefonos összejöveteleket, az otthoni és szállo-
dai összejöveteleket, a harmadik hullámos meggyő-
zés valamennyi technikáját arrahoztákléfte a szak-
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értők, hogy eszközként használhassuk fel a mások
képességeit, a társaságunk nagyságában rejlő erőt.

Ragaszkodjunk a rendszerhez, kövesstik az eljá-
rásokat, és akkor úgy állunk Ia a pályánó elé, hogy
mindig érezhetjiik magunk mögött a szövetségesek
láthatatlan hadseregét.
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8. fejezet

Harmadik hullámos
szponzorálás

* emíg nem keres éü könilbelül ötvenezer dol-
lárt, ragaszkodjék a felsó vonalához, és feltétlenül
tartőzkodjékmásvezetőktől-figyelmeztetettMark
Yarnell.

Kathy Denisont zavarba hozta szponzotának fi-
gyelmeztetése. Miért kell távoltartania magát más
vezetőktő? Mi olyan veszedelmes bennük? Noha
nem értette, mégis követte szponzora tanácsát.
Csak hónapokkal később fejtette megaz értelmét.

Elköltözött Kaliforni ába, ezer mérföldre a szpon-
zorától, idegenek közé. Egészen elképedt, amikor
először vett részt egy alkalomg5rűlésen.

- A Blue Diamond e5rik termékforg almazőjabe-
szélt eglrhotelban * meséli Denison -, és aztmond-
ta, hogy az embet csak akkor lehet sikeres, ha a
szerződés pillanatában ráveszi az újoncot, hogy vá-
sároljon meg öt készletet kb. ötezer dollár érték-
ben.

Denison egészen más megközelítést tanult Yar-
nelltől. o csak kb. száaötven dolláros kollekciókat
árult az újoncoknak.

- Hirtelen arra gondoltam: ,,Ó, Istenem, én tév-
úton járok!" - mondja Denison.
_ Am ijedelme nem tartott sokáig. Belátta, hogy
Yarnell módszere Kaliforniában is ugyanú5r bevá-
lik, mint Coloradóban. Es helyivezetőibaljds figyel-
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meztetései ellenére Denison vállalkozása Kalifor-
niában is tovább virágzotí.

- Mindenki másképp csinálja avá|lakozását - fog-
lalja össze Denison. - Mindenkinek más avéleménye.

rövrssüK szponzonu NK REl{DszERÉT!

A szponzorálás művészet, nem tudomány. Nincs á1-

talános, mindenki esetében működő képlete. Amaz
ötvenéü prőbá|kozásból és tévedésból levonható
egy kőkemény elv, amelytől senkinek sem lenne sza-
bad eltérnie:

Kövessük szponzorunk rendszerét, akórmilyen is az
a rendszer!

- Amikor beszállunk az izletbe - mondja Deni-
son -, először tanulunk. É,s könnyebb csinálni, ha
tartjuk magunkat egy meghatár ozott irányvonalhoz.
Csak megzavarodunk, ha elkezdjük olvasni a mások
könyvét, hallgatni a mások kazettáit. Akkor elkez-
dünk azon rágódni: ,,Ezt se csinálom jőI, azt se csi-
nálom jól". Nagyon nyomasztó.

Kezdetben csináljuk úry, ahogy a szponzorunk.
Csak a tanoncidőnk letelte után merjünk kísérletez-
ni, ami Yarnell rendszerében éü ötvenezer dollár há-
lózatos piacszewezésből szerzett jövedelmet jelent.

- Ezena ponton aztteszel, amit akarsz- áIlapítja
meg Denison.

Bizzunk meg a rendszerben!

De honnan tudhatnánk, hogy a szponzor helyes dol-
got tanácsol?

Sehonnan, de meg kell bíznunk a rendszerben.
Ha a szponzorunk teljesen tehetségtelen lenne, a

1
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rendszer rég kivetette volna magából. Lehet, hory a
s:ponzorunk rendszere nem a legjobb, de műkoáik.
Es bármilyen hiányosságai vannak, ha követjük,
gyorsabban közeledünk célunk el&éséItez, mini ha
időt,p_énzt és energiátpazarolnánk arra, hogy meg-
próbáljuk újra feltalálni a kereket.

A szerénység hatalma

Terry Hillnek naryon lejjebb kellett adnia a büszke-
sógét, hogy igazán tanítható lehessen. A Xerox Cor-
p oration v ezető termékforg almazőj aként megszok-
1a, h9sI elegáns irodákban és ötcsillagos száfodák-
ban kössön izletet. Így amikor első mógbeszélésére
ment Mark Yarnellhez, megdöbbenten látta,hogy a
.uT 

"gy l.§ 
magánháa ery nem is túl előkeló körnj,e-

zetben. Már majdnem megfordult és elhajtott, cóak
azért nem tette, mert a mögötte bekanyaiodó kocsi
elzártaa.zítját.Elhatároztá,hog5rmégiibemegy,és
találkozik ezzel az emberrel.

Yarnell akkoriban szegény lekész volt, aki azért
fordult a hálózatos piacszerv ezés felé,mert a prédi-
kálásból nem tudta fizetni aszámláit. De Hilimeg-
érezte, hogy ez az ember nála jobban ismeri iz
MLM-t, és tanítványa lett Yarnellnek.

- Az MLM-ben mindenki legalulkezd- mondja
Hill. - Nagyon megaláu;ő élmény.

Hill,, életem e gyik legrém eseb b időszakának'' ne -
veziaNu Skinnél töltött első hat hónapját. Akármi-
lyen keményen igyekezett, sehogy se lÚdott annyit
keresni, mint a Xeroxnál. Kétségbeesetten telefo-
nált Yarnellnek.

- Mi a baj velem? -kétdezte.
Yarnell azttanácsolta, hogy szokjon le eddigi for-

galmazási szokásairól. A XeiÓ>rrra Íril rámenős, ag-
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resszívterméldorgalmazónakuámított.Ezekfontos
tulajdonságok, ha valaki többmilliós lézernyomtató-
kat ad el nagyvállalatoknak. Am a hálózatos piacszer-
vezésben mit sem ér ilzletetkötni - azazbekapcsolni
ery új terméldorgalmazőt-, ha másnap vagy ery hó-
nappgl később azűjoncúry dönt, hogykimarad.

- En valójában egy életstílust forgalmazt?m -
mondja Hill. - Bz nagyon bensőséges dolog. Es ki-
zárőIag akkor működik, ha kiválasztott iieletfelünk
hisz a termékben és a lehetőségben.

Yarnell megközelítése az ellentéte volt Hillének.
Nem gyakorolt nyomást a kiválasztott üzletfelekre,
és kevés idót töltött velük. Farmerban járt a megbe-
szélésekre, negyvenöt perc alatt bemutatta a lehetó-
séget, majd meghagyta a telefonszámát. Akik visz-
szahívták,azokvoltakazok,akikreYarnellnekszük-
sége volt.

Amint Hill elsajátitotta a trükköt, könnyű dolga
volt. Másfél év múlva többet keresett, mint a Xerox-
nál. Ma ő és férje milliomosok,Iazárőlagazétt,mert
Hill annak idején betartotta egy szerény vidéki pré-
dikátor tanácsait.

A harmadik hullám igazi munkája:
a szponzorálás

AhálőzatospiacszervezésbenaszponzoíáIásaziga-
zi munka. A harmadik hullámos rendszerek és tech-
nológiák megfosztották az emberi kezet a legtöbb
funkciótól. A társaság számítőgépei csinálják a pa-
pírmunkát és a rendeléseket. Avideók és a telekon-
ferenciák elvégztk a felderítés unalmas részét. Mi
marad itt az embernek?

- Az eszközök és a technológiaarraszabadítanak
fel, hogy az ember ennek az ilzletnek az egytkkeg-
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megfoghatatlanabb aspektusára, vagyis az emberek-
kel fenntartott kapcsolatokra összpontosíthasson -
véli John Fogg, az Upline kiadója. - A mi dolgunk,
hogy fejlessztik az embereinket, és támogassuliőket
vállalkozásuk kiépítésében.

Egy kulcsfordítás

Tehát a sikerhez azkell, hogy a hálőzatospiacszer-
uező legiren tehetséges tanító,. támogató és vezető?
Es ha szégyellősek vag5runk? Es ha iárkőzottak? Es
ha jobban tudunk hallgatni, mint beszélni? Ha bi-
zonytalanok vag;runk abban, amit tudunk? Hogyan
taníthatnánk másokat, amikor azt se tudjukl mi
me,nnyit sajátítottunk el ?

Es itt megint belép a harmadik hullám.
Még a szigorúan emberi tevékenységi területnek

ebben az utolsó tartományában is összefognak a
rendszerek és technológiák, hogy LétrehozzÁak egy
kíméletes, áramvonalas, leegyszerűsített és a legíi-
lagosabbtermékforgalmazőszámáraishozzáúérhe-
tő megközelítést.

_,- A háIózutos piacszewezés - állítja John Fogg -,
lehetővé teszi a mintegy kulcsfordítáira történő-áű-
veletet : egyszerűen od amegy az új termékforgalma-
ző,beil, elfordítja a kulcsot, elhajt, és már bénne is
yanaz tizletben.

Iényegében egy szpol1zoí két dolgot csinál: be-
mutatásokat tart, és válaszol a csoport termékfor-
galmazóinak kérdéseire. A harmadik hullámos
rendszerek lényegesen megkönnyítették mindkét
tevékenységet.

- Az oktatást valóban meg kell csinálni, de az is
jóval könnyebb, mint egy McDonald's-et vezetni -
mondja Fogg. - Ez oly an másolható üzleti rendszer,



amelyet Richard továbbadhat Marknak, aki tovább-
adhatja Sallynek stb. Irányítás helyett arra összpon-
tosítsunk, hogy vezetővé fejlesszük ezeket az embe-
reket.

vezetés dobozban

Röviden, nem kell arra várnunk, amíg bölcs öreg-
ember lesz belőlünk: előbb is elkezdhetjük megosz-
tani b ölcsess é günket tanítv ány ainkkal. A harmadik
hullámos szewezetben szakaszosan szpoí|zorálunk,
cs ak arra tanítv a csop o rtunk at, amit mi már els aj átí-
tottunk.

Ahogyan Fogg rámutat,már abban a pillanatban
elkezdünk szponzoráIni, amikor valakinek felajánl-
juk termékünket kicsibeni forgalmazásta. Például
fogyókúrás terméket árulunk. Jelöltiink kipróbálja
a terméket, és lefogy.

- Tett valaki megegyzést a munkahelyén afogyá-
sára? -kérdezzik - Mesélt nekik a termékről?

ime: az első lecke. Már elkezdtük tanítani a mé-
teres szabályt, és a kicsibeni forgalmazáson át törté-
nő felderítés alapjait.

TéteIezzik fel, hogy jelöltünknél öt-hat ember
már érdeklődött a termék iránt. A legtöbb pályáaő
ilyenkor azzal reagál,, hogy azt mondja a szponzoí-
nak:

- Megadom a nevüket, hogy forgalmazhassa ne-
kik a terméket.

Ez a mi végszavunk: most kezdjük szponzorálni
páIyánőnkat a következő szintre.

- Pazar - mondjuk. - Köszönöm az ajánlást. De
hadd javasoljak valamit. Miért ne adná meg a neve-
ket saját magának? A termókeket megkaphatja
nagybani áron.a saját hasznáIatára, eladhatja őket
kiskereskedelmi áron ezeknek az embereknek, a
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különbözet a magáé. Gyakorlatilag ingyen kapja
meg a terméket.

A második lecke is a dobozban van. Hozzásegí-
tettük .pályazőnkat, hogy láthassa, milyen könnyű
b ej utni ebb e az üzletbe t ermékforg almázóként.

Fogg úry hívla ezt a módszert, hogy belavírozni
valakit azüzletbe. Mielőtt a jelölt megéiiené, mi tör-
ténik, már a lábunknál ül, és odaadóan várja a kö-
vetkező utasítást.

Az ELsAJÁrírÁs ELVE

Újoncaink csak akkor léphetnek tovább az izlet
második lépcsőfokára, ha tökéletesen elsajátították
az eIsőt.

Tételezzik fel, hogy pályánőnk havonta csak öt-
ven dollárt forgalmaz a termékünkből. Es tételez-
ztik fel, hogy további ötven dollár értékűt félretesz
két ismerósének. Ez havi száz dollár.

- Ha néhány hónapon át megkeressük a szán dol-
!árt. , mondja Fogg -, akkor-nyugodtan úgy ve-
hetjük, hogy az tizletnek ezt a izintjét ehffiítot-
tuk.

Most lépjünk tovább a következó fokra. Thnítsuk
megpáIyázónkat, hogy legyen szponzor. Arról már
tud mindent, hogyan kell havonta szán dollárt for-
galmazni. Most engedjük, hogy másokat is megta-
nítson rá.

Ettől a pillanattól kezdve újoncunk a saját front-
vo_nalát építi.Tételezzik fel, hory ötcsillagos veze-
tők lettünk egy társaságnál, mert szponzoÁItunk öt
frontvonalbeli termékforgalmazót. 

-Újoncaink 
célj a

ettől kezdve az, hogy ők is szpotuoráljanak ot-Ót
személyt, és megtanítsák óket, hogyan kell haü száz
dollár forgalmat elérni.
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Amint ezmegtőttént, újoncunk havi hatszáa dol-
lárt forgalmaz.Ha ezttartjanéhány hónapig, az azt
jelenti, hogy ezt is elsajátította. Most megtanítja az
öt újoncát, hogy ugyanezttegyék. Hogyan? Ugyan-
úglr, aho5l ő. Maguk elhasználnakszáadollár értéKl
árut, embereikkel forgalmaztatnak havi száz dollárt.

Újoncuknak így van öt embere, akik eryenként
havi hatszán dolLárt forgalmaznak, aminek követ-
keztébenazőhavif orgalmahátomezer-hatszázdol,
lár. Ha néhány hónapig tatja ezt a szintet, akkor el-
sajátította. Most már megtaníthatjaugyanerre az öt
vezetőjét, és ezígy megy tovább.

ör vgzeró

Ahogyan nő a szewezetünk, úgy telik meg részidő-
sökkel, nagybani vásárlókkal és olyanokkal, akik
nem akarnak dolgozni. Velük ne törődjünk.

Összpontosítsuk időnket és energiánkat frontvo-
nalbeli embereinkre, akiket személyesen szpol|zo-
ráltunk.

A frontvonalbeli termékforgaLmazők optimális
számaa kompenzációs tervtől fiigg. De áItalábataz
ötöt tekintik annak a számnak, amely még személye-
sen hatékonyan,szpol|zorálható. Ha ennek az öt em,
bernek mindegyike szpoírzorál öt-öt embert, ahoz,
záértés elvének megfelelőenképezve ki őket, akkor
szewezetink úgy fog terjedni, mint azerdőúz.

szÉLEsED.lülrI

Tapasáalt hálózatos piacuerlezők szerint a frontvo-
nal sohasem lehet elég széles. A frontvonalbeli ter-
méldorgalmazók szporzor álősát az öt vezető megléte



ytán i9 fo|y_tatrtíkell, ugyanis nem tudhatjuk, hogyan
fogna} teljesíteni hónapok múlva a ma még'ot<táíott

.ogTélyet. Van, aki. elsőre jónak látszlk, dJhianyzik
belőle a kitartás, és kimarad. Mások átmeheáek
más társaságokhoz. Vannak, akik összevesznek ve-
ltink, vagy leeresztenek személyes problémák miatt.

Egy jó vezetőért rengeteg emb-ert kell kirostál-
nunk. Okosabb folyamatosartvégezniezt a hosszú tá-
vú, unalmas munkát, mint vállalni azt avészhelyzetet,
hogy hiányosságok mutatkoznak a frontvonal'ban.

HARM lNcNAPoN KÉ.!T KÉPEzzÜr x
vEzEToT!

Tr.őf.:."rtgqeink leghatékonyabb összpontos ítása ér -
dekében Big Al az] javasoljá, hogy egfisrerre ery ve-
zetőtképezzink.Harmincnaponiatanitsunkbéegy
űtjvezetőt.

kezdetnek válasszuk ki leghatékonyabb frontvo-
nalbeli 1eryékf.91salmazőrkát, és tegytik meg neki
a következő,ajánlatot: ,,}Ia vezető a-kar lenni haj-
landóvagyokbeállnimagáIlozfőállásítalkalmazott-
nak legalábp 

"gy 
hónapra, vagy addig, amíg el nem

éi 3,vezetői szintet."
Es eszerint cselekedjünk. Nagyon sokmindent le-

het tenni harminc nap alatt, arriirek a segítségével a
betanítás alatt álló sZemély megismerh Őti Ű azon-
nali eredmény élményét. Ilyene[:

Kettő plusz egy

Az oktatás alatt állő 9zemély főállású alkalmazottja-
ként leryünk készen, hog5r éjjel-nappal bármikor tart-gmk kettő plusz egy talákozőí.-Pbben a harminc



napban ne engedjük, hogy tanítványunk egyedül te-
hessen üzleti ajánlatokat, hanem ragaszkodjunk ah-
hoz,hogyhozzaelbozzáttkkiszemeltjeitháromolda-
lú telefonbeszélgetésre yagy kettó plusz egy találko-
zőta, majd ismertessük az alkalmat, pontosan úry,
ahogy harminc napja a saját szponzorunk ismertette
velünk a háromoldalú telefonbeszélgetés során.

Tu rbómeg hajtás pály ázőnk cso po rtj ában

A húsz nap alatt minden kiválasztott üzletfelünk és
pályáaőnk bekerül az oktatás alatt áIlrő személyek
csoportjába. Nincs izgalmasabb és inspiráIőbb Iát-
vány, mint ery növekvő szervezet.

Oktassuk a pályázőnk által szponzorált
embereket!

Segítsük őket kettő plusz egy találkozókkal, feldeí-
tésekkel, otthoni összejövetelekkel.

Adiuk kölcsön a szponzorunkat!

Hetente jelöljünk ki két egész napot, amelyben az
oktatás alatt áIIő pályázóttkkal és a saját szponzt
runkkal dolgozunk együtt.

Hirdessünk!

Vagy nekünk, vagy a szponzorunknak esetleg:
éri befektetni pár ezer dollárt arra, hogy hirde
ket adjunk íe|páIyá.r;őnk nevében egy helyi lapban



l rÉszpÉnz remÉNy, HIDEG nlrÁsl
- Semmi se motivál jobban - vallja Big A1 -, mint

ha segítünk az embereknek elérni a céljaikat.
Több terület vezető termékforgalmazői régőta

tisztábal vannak vele, hogy az emberek figyelmét
legjobban azzal lehet felkelteni, ha bebizonyítjuk
nekik, hogy több pénzt fognak keresni, ha az áIta-
lunk mutatott módon járnak el.

Armstrong Williamsnek egyszer volt egy Nancy
nevű termékforgalmazója, aki egyetlen embert sem
tudott rábeszélni, hogy fizesse be a Dick Gregory's
Bahamian Diet termékforgalmaz őjának harmincöt
dolláros tagdíját. Nancy megpróbált mindent, végül
annyira kétségbeesett, hogy ki akart lépni.

Számos szponzor,,problémás" esetnek minősítet-
te volna Nanryt, és ha5rta volna, hadd menjen, hogy
ők ígéretesebb termékforgalmazókra összpontosít-
hassák idejüket és energiájukat. De Williams hitt
Nanryben, és azt akarta, hogy győzzön.

- Azt mondtam neki: ,,Viryen magával - meséli
Williams. - Hadd menjek én is, csináljuk eryütt a
munkát."

Williams már az első alkalommal kiszúrta, mi a
baj. Nanry a bemutatás közben nem nézett az em-
berek szemébe.

- A legtöbben nem tartják megbízhatónak azt
az embert, aki kerüli a tekintetüket - állítja Wil-
liams.

Nanry persze rendkívül megbízható volt, csak
szégyellős. Williams addig gyakoroltatta vele a
szembenézést, amíg Nanry második természetévé
vált, majd elment vele tíz üzleti talákozőta, amely-
nek folyamán maga szerződtetett tíz embert Nanry
csoportjába, csak ho5r megerősítse abban a meg-
győződésében, hogy meg lehet csinálni.
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Nancyvette azizenetet. Nemhogy sikeres lett, de
ma ő Williams legjobb termékforga|mazőja|

Big Al harmincnapos tervezete uryanilyen bizto-
san juttatja keresethez mindazokat, akik az oktatás
folyamán végigcsinálják. Es ahogy a többi frontvo-
nalbeli termékforgalmaző látja, mi történik, ők is
kedvet kapnak bor,zá.

DoIgozzunk visszafelé!

John Fogg azt javasolja, hogy dolgozzunkvisszafelé,
amikor célokat tűzünk oktatás alatt álló pályázőittk
eIé.

Téíelez,ziik fel, hogy páIyánőnkkét év múlva évi
ötvenezer dollár jövedelmet akar. Ez a céI.

Most ettől kezdve haladjunk hátrafelé a jelenlegi
pillanatig, rendszeres időközönként felállítva a kom-
penzáciős tervhez képest realistának íté|t mérföld-
köveket.

HapáIyázőnknakpéldáultizenkétönállóvezető-
re van szüksége ahhoz,hogy az első évben elérje a
huszonötezer dol|áros teljesítményt, akkor havonta
egyvezetőtkell ,,kiképezni".Igy tehát célunk a har-
mincnapos oktatási terv keretében annak az egy
vezetőnek a felkészítése.

A vezetői állapot súlya

Nem szükséges, hogy csoportunk minden tagiából
vezető legyen; nem is lesznek.

De tudnunk kell azt is, hogy néhány elkötelezett
nagymenő nélkül sohasem fogjuk utolérni magun-
kat az üzletben.

Csoportunkban ery vezető szánszot annyit telje-



síthet, mint egy csomó kelletlen részidős. Azonkívül
avezetők elkötelezettek a szervezet iránt. sok időt
??pen t fektettek be azüzlet kiépítésébe, nem fog-
ják olyan gyorsan elhagyni ahajői, mint a többi tei-
mékforgalmazó.

Áu.írsur csopoRTuNlrlí
RoBoTPllórÁnll

Ha.elég_vezetőtaláIhatóacsoportunkban,robotpi-
Iőtár a állíthatjuk az izletet.

Aképzett vezetőkben megbízhatunk, hogy meg-
tartják helyettünk a találkozőkat és lendúietesJn
f9lytatjr{k a felderítést, miközben mi néhány hétre
eltűntink a Kanári-szigeteken vaw a Bahamákon.
Röviden, vezetőink mennyisége és minősége köz-
yetlen]il összefiigg a szabadidővel, amit me§enged-
hetünk magunknak.

A három-harminc-háromszáz elv

Szabadságunknak talán legnagyobb ellensége az a
jelenség, amelyet David Rollei a három-ha-rminc-
háromszán elvnek nevez. A termékforgalmazői i-
selkedés eme általános törvényének mégfelelően a
csoport, fiiggetlenül attól, hogy három, harminc
vagyháromszázfős-e,hajlamosizánszáaaléktgktsa-
játítani a szponzoí idejét. Hacsak nem válasálunk
tudatos stratégiával, hamarosan mi leszünk a rab-
s79|g?, a mindenes, akit a csoport minden tagja ug-
ráltathat.

- Nem lehetünk mindenkinek a mindenese -
mondja Roller. - El kell döntenünk, hol a legérde-
mesebb befektetni az időnket.

231



Állítsunr fel fontossági sorrendet!

Elettink üsszahódításának az a legegyszerűbb és
leghathatósabb technikája, ha fontossági sorrendbe
állítjuk csoportunk felkészítés alatt áIlő tagjait.

Roller azt ajánlja, hogy írjuk fel minden szemé-
lye s en szp otuor áIt termékfo r ga|mazőnk nevét és te -
Iefonszámát. Válasszunk valami könnyen áttekint-
hető formát. Lehet írni cenuával, izenőcédulákra.
Legjobb aszámítőgép.

Most haü forgalom és aktivitás szerint állítsuk
sorba a neveket. Minél közelebb vannak a csúcshoz,
annál méltóbbak a figyelmünkre. Amikor naponta
visszajátsszuk hangpostánk üzeneteit, ennek a listá-
nak a segítségével állapítsuk meg, kit fogunk vissza-
hívni, és mennyi ideig beszélünkvelük.

A listát havonta legalább eglszer naprakósz álla-
potba kell hozni.

Beszéliü nk információs löketekben !

A szponzor egyik legfontosabb és legtöbb időt
igénylő feladata, hogy válaszoljon a kérdésekre.
Amde sok feleletünk kárba vész, ha túl hosszú és
bonyolult. Lepereg a kérdezőrőI, akj valószínűleg
pár nap múlva fölteszi lgyanazt a kérdést.

Tanulj unk me g inform á ció s lö ke t e kb e n b eszéIni.
Gyakoroljuk be, hogy olyan tömören felelünk a

kérdésekre, ahogy lehet. Csináljuk úgy, mint esy já-
tékot. Minden hívásnál ffizzilkmagunk eIé azt acéIt,
hogy minél gyorsabban felelgessünk a kérdésekre,
és minél hamarabb fejezzikbe a beszélgetést.

Amint gyakorlatra tettünk szert, meg fogunk le-
pődni, hogy igazál:ól milyen kevés információ szük-
séges egy hívás megválaszo|ásához.



Firyeljünk az oda nem tartozó kérdésekre! Ha
pályáaőnk eltereli a beszélgetést valamilyen elvont
témáta, gyengéden, de határozottan tererytik vissza
az igazi témához, azaz atía) mint lehet gyakortati
eredményeket elérni a csoportján belül.

Forgalomirányítás

lloqy nő ?_,csoportunk, úgy veszi eglne jobban
igénybe az időnket. Hirtelen ánnyi telűónunk lesz,
amennyire nem bírunk válaszolni. Havi számítógé-
pes printünk megtelik ismeretlen nevekkel. Más?l-
lamokból ostromolnak bennünket, hogy szponzo-
rá]juk őket, válas1oljunk kérdéseikrel- reptitltirrt
oda, és tartsunk nekik megbeszélést. Teíefonunk io-
formációs útszűkületté váiik, amelyben ki- és beme-
nő izenetek torlódnak, idegtépő hívásjelző sípolá-
sok és fontoskodó idegenék-fihegésé közepette,
akik az1 9\a!á!, ho$/ hagyjunk féTbe mindent, éó
rögtön hívjuk fel őket.

Röviden, az információs áramlat elszabadult.
A harmadik hullámos technológia meglepő meg-

oldásokat kínál a forgalomiranyitashozl e, 
"gyíkleghathatósabb a hangposta .Ez-az egyszerű 

""rÉör,ha kreatívan alkalmazzuk, informíóiós sztrádává
v áltoztathatj a telefono s útszűkületünket.

Ki a íőnök?

Ki a főnök? Mi vagy a telefonunk?
Régen a szponzorok úry ugrottak minden tele-

foncsörrenésre, mint az Isko|azott kutya a gazda
parancsára. A hagyományos izenettögzitOtá to-
lénynek csak az illűziőjával ajándé{oztak meg.
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A gyakorlatban az a he|yzet, hogy épp az izenet-
rőgzítők tulajdonosai hagynak mindent félbe, és
hallgatnak le minden hívást. Es hacsak nem szerel-
tetnek be még egy tucat vonalat, akkor el kell visel-
niük az örökös hívásjelző sípolást, épp amikor a leg-
fontosabb beszé|getéseket folytatnák frontvonalbe-
li vezetőikkel.

Természetesen elengedhetjük a fiilünk mellett a
sípolást, de akkor életünk végéig azon fogunk rá-
gódni, nem épp most hívott-e a naglrmenő, aki örök-
re megszabadított volna minden gondunktól.

Hangposta

Viszont a hangposta biztosítja az abszolút fölényt.
Olyan precízen és tudatosan szabályozhatjuk azin,
formációáramlást, ahogy a számítőgépes klaviatú-
rán ütjük le a billentyűket.

A hangposta, tolakodó csengés nélkül, éjjel-nap-
pal veszi azizeneteket. Azüzenetek olyan hosszúak
lehetnek, amennyire szükséges. Hangpostaládánk
akkor is regisztrálja a hívásokat, amikor mi a másik
vonalon kétórás tanácsadást tartunk valamelyik
frontvonalbeli vezetőnknek.

A jó hangposták lehetővé teszik üzenetek tárolá-
sát és törlését, az előre- és visszajátszást, yagy az
üzenetek első másodperceinek lehallgatásával tör-
ténő gyors ellenőrzést. Egyes cégek SOS-szolgálta-
tást kínálnak, olyasfélét, mint a szoftverkalalz, szá-
mító gép es analf ab éták haszná|atát a.

- Téte|ezziik fel, valaki hagy nekem ery tizenetet
arról, milyen remektil használtak fel egy könyvet a
szewezetllkben - mondja John Mann, a Cell'Tech
Klamath Falls-i termékforgalmazőja. - F;zt az ij.ze-
netet különválaszthatom a többitől és továbbítha-



tom a tíz legiobb vezetőmnek, akik eredetiben hall-
hatják, ahelyett, hogy nekem kellene tízszq elismé-
telnem.

Használjunk kommunikációs halmazokat!

A hangpostahasznáIői a Glen Davidson (Concord
Communications) által,,kommunikációs halmaz-
nak" nevezett jelenség köré építhetik fel a munka-
napjaikat.

A kommunikációs halmaz az az időszak, amelyet
minden nap a telefonos interakcióra fordítunk. Vé-
gighallgatjuk hangpostánk üzeneteit, a legfontosab-
bakra és a legsürgősebbekre válaszolunk. A nap to-
vábbi részében elfelejtjtik a telefont. Miközben mi
értekezleteket, találk ozókat tartunk, hangpostalá-
dánk megtelik üzenetekkel.

Ha telefonál valamelyik termékforgalmazónk és
kérdez valamit, amire jobb lenne, ha valamelyik
frontvonalb eli vezetőnk válaszolna, csak nyomjunk
meg egy gombot, és a gép továbbítja az izenetet a
megfelelő személynek.

Ha pedig csak egyszerű ,,igen"-nel vagy ,,ílem"-
mel kell válaszolni valamilyen kérdésre, híduk fel a
lrr angposta ládát, és mondj unk,, igent" vagy, ;temet ".
Igy nem kell attól tartanunk, hogy véletlenül éppen
beszédes kedvében kapjuk hangposta-levelezőnket.

Epítsü n k technokapcsolatokat!

A hangposta egyik erőssége, hogy technol<apcsola-
tokathoz létre, olyan személyes interakciókat, ame-
lyek elektronikus köwetítő nélkül nem létezhetné-
nek. A hálózatos piacszervezés emberközti izlet.



Teljesítményünk emberi kapcsolataink mennyiségé-
től és minőségétől függ. A hangposta,ha a harmadik
hull ámb an a|kalmazzuk, mindkettőt me gnöveli.

John Mann tehetséges csellista és zeneszerző
volt, de huszonhat éves korábanrájött, hogy a zené-
ből nem tudja fizetniaszámláit.

- Megfogadtam, hogy addig nem foglalkozom hi-
v atásszerű zeneszerzéssel, amíg nincs meg az any agi
alapom, amelyből önállóan készíthetem a felvétele-
imet - mondja. - Neryvenéves koromra végre sike-
rü1 megvalósítanom az áImot.

Mann Cell'Tech csoportja több mint taenkétezer
tagból il. Ó a sikerét és a-szabadságát főleg a tech-
nokapcsolatainak tulajdonítja. Mann, akinek ösztö-
nös érzéke van a barkácsoláshoz, bevallja, hogy min-
dig vonzódott a mütytirökhöz és szerken§úkhöz.

- Hivatásos zenészként megszoktam, hogy a han-
gok új minőségét keresve kisérletezzek a tárgyakkal -
meséli. -Lenyűgöz a technológia, mert a leghétköz-
napibb embernek is megengedi a rendkívüli tettekel

De még a technikarajongó Mann is meghökkent
amikor szponzota először beszélt neki a hangpostá-
ról.

- Fogalmam sem volt róla, miről beszél. Nem
tudtam elképzelni, nem értettem.

Az emberek többsógéhez hasonlőan ő is úgy gon-
dolta, hogy p hangposta csak egy felspécizett ilze-
netrögzítő. Am amikor elóször lópett be a vonalba,
rájött, hogy ery új világban jár.

Egyes amerikai indián törzseknél szokás, hogy a
tanácsban egy botot adnak körbe. Akinél a ,,beszéIő
bot" van, aztetszése szerint beszélhet, anélkül, hory
félbeszakítanák. Mann,,elektronikus beszéló páIcá-
nak" nevezi a hangpostát, amelynektervezői nem is
álmodták, hogy találmányuk mennyire tökéletesíti
az emberi interakciót.

l"*
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Ha csoportunk valamelyik tagja küld egy hossá
iizenetet, szóról szőravégig kell hallgatnunk, meg-
szakítás nélkül. A társalgások napokig tarthatna[.
Termékf, orgalmazóink eryetlen hívás alatt kifejthe-
tik a véleményüket. Nem fogadja őket ,,foglalt;' jel-
zés, elromlott tizenetrögzítő vagy egy türélmetien
ha18:,,A másik vonalon beszélek, kesOUU majd üsz-
szahívlak."

Yury a hangposta segítségével került technokap-
csolatba egy három szinttel fentebbi vezetővel, akit
alig ismert.

- Azzal kezdtük, hogy hangpostán üzentünk ery-
másnak - emlékezik Mann. - Hat hónap és száűa-
lan üzenet után áttértünk a személyesébb hangra.
Mint amikor az ember ül valaki mellett a távotsási
autóbuszon. Muszáj összeismerkedni. Ez az embőr
ma az egyik legiobb barátom, akit a hangpostával
szereztem.

Jyíann véleménye szerint a hangposta ,,megter-
mékenyíti" a csoportokat; uryanazon szervezei kü-
lönböző,,szelvényeinek" termékforg almazói adato-
kat cserélnek az oktatóprogramokrBl, technológiai
újításokról, új könyvehől,kazettáWőI, sőt még Íns-
piráló történeteket is megosztanak egymással. -

- Sokkal jobban összehangolta céljainkat és meg-
9!"totta tapasztalatainkat a társaságban - mondja
Mann.. - Ennek pedig az a következménye, hogr
megnő a forgalmazás.

! nteraktív kerekasáalok

Mann azt tatácsolja, hogy hangposta segítségével
szewezzijnk csoportunknak interaktív kerekasztalt.
Tételezzuk fel, hogy meg kell ütatnunk ery fontos
témát. Elküldjük hangpostával hat legfontóiabb ve-



zetőnknek a probléma részletes leírását, és választ
kérünk huszonnégy órán belül. A három percig tar-
tó üzenet költsége nem egészen egJ dollár. A hat ve-
zető vá|asza összesen talán három-néry dollárt ké-
pez a telefonszámlánkban. Ha napokig tart ez az
oda-vissza információ áramláq az egész konferencia
valószínűleg akkor sem fog többe kerülni tíz doIIá-
runknál. Ez jőval olcsóbb, mint egy szabvány konfe-
renciahívás vagy egy gyűlés, amely sok időbe, uta-
zásba és szállodai költségbe kerül.

Harmadik hullámos hírlevelek

A szponzorok régóta használják irányítási eszköz
gyanánt a hírlevelet. Ebben tájékoztatják termék-
forgalmazóikat a társaság híreiről, ebben jelentetik
meg a sikersztorikat, ez adlehetőséget a vezetőknek
a csapatok bvdítására. Az ingyenes elófizetők kö-
zőtt ítj p áIy ánőW a is akadhatunk.

De minőségi hírleveletnehéz és drága dolog elő-
állítani. Maga a tördelés és a nyomdaiszámla, a pos-
táról nem is szólva, áthághatatlan költségakadályt
állít a legtöbb ember elé.

Mind több az olyan társaság és szponzor, akik
hanglrostai hírlevelekkel tájékoztatják termékfor-
galmazőikat. Csoportunk tagiai havonta egy-két al-
kalommal teljes társasági tájékoztatást és kis színe-
seket tartalmazó közleményt találnak a postaládá-
jukban, amelynek továbbítása nektink két dollá-
runkba kerül.

Természetesen a számítőgép rajongói megfelelő
irodai technikát szerezhetnek be erre a célra. John
Mann minden hónapban Macintosh -számítógépén
állította elő a hírlevelet, amelyet megfaxoltkétszáa
legkitúnőbb v ezetőjének.



- Ez a kétszáa ember üszont a saját termékfor-
galmazőit tájékoztatta - mondj a Mann. - A hírlevél
azzal a céllal készült, hogy meggyőzze a nagybani
vásárlókat: leryenek termékforgalmazók. Bevált.
Két hónappal anfián, hogy elkezdtem rendszeresen
megjelentetni a hírlevelet, csapatom teljesítménye
kb. harmin c szőaalékkal nőtt.

Az a uto m al|záll hálőzatszent ező

Mann a pionírja aszámítőgép alkalmazásának a há-
lózatos piacszervezésben. Könyvelőprogrammal
számítja ki nyereségét és veszteségét. Integrált
szoftverrel cirkuláltatja a neveket a napi tervezés és
apáIyáaői nyilvántartás között. Száa- és ezerszámra
címezteti és küldi ki a leveleket a termékforgalma-
zőh,aak yagy a pályánóknak. Adatbazisai lehetővé
te9,z!k, hogy megfelelő embereket célozzon meg,
például csoportjának mindazon tagiait, atittOt trÓ-
napok óta nem kapott utánrendelést.

- Feladtam egy hirdetést, amelyre kb. hatvanan
válaszoltak, én pedig minden embernek személyre
szőlő gépelt levelet küldtem - meséli Mann. - Mit
gondol, mennyivel jobb eredményeket értem el,
mint ha ery fénymásolt formanyomtatványra lettem
volna szorulva?

A számítógépes szakadék

Természetesen a harmadik hullámban a számítőgép
számára a legjobb hely az otthoni iroda. Az önáIIÓ
termékforgalmazóknak nincs idejük modemekre és
floppymeghajtókra.

Am ahory olcsóbbak és egyszerűbben kezelhetők
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lesznek a számitőgépek, a háIőzatos piacszervezé-
sen is elkerülhetetlenül végigsöpör a szeméIy szá-
mítógépek forradalma. Már ma is sok olyan ötletes
szpoírzor van, akik arra hasznáIják a számítőgépet,
amiben a legiobbak más v ezetőket szponzorálnak.

Az átlagos termékforg almazőt a kétezer dollárba
kerülő felszerelés, valamint a betanulás megköve-
telte idő és munka egyelőre még megakadályozza
abban, hogy ,,átugorjon" az informatkai hálőzat,
szervezésbe. De a számítőgépes szakadék gyorsan
csukódik össze. A közeljövőben a harmadik hullá-
mos társaságok valós zíníIeg hagyományos kedvez-
ményeikkel párhuzamosan aj ánlanak termékforgal-
mazóiknak szoftver- és on- line - szolgáltatás okat.

A harmadik hullámos szponzorok pedig tovább
találják fel a minél jobb módszereket atta, hogyan
lehet alkalmazni a technológiáú még jobb vezetők
szponzor áIásár a és képzésér e.

MlT JELENT A,,ltlEsTER"?

Sikerünk vagy bukásunk a hálózatos piacszervezés-
ben végső soron attól fiigg, tudunk-e önálló vezető-
ket kinevelni. A harmadik hullámban ez nemvalami
túlfejlett önérzetű, és univerzálisan tehetséges sza-
badúszót jelent, hanem olyan embert, aki megbí-
zik annyira a rendszerben, hogy engedelmeskedjen
neki akkor is, ha nem a háta mögött állva ellenőr-
zikőt.

Egyetlen más területre sem érvényes ennyire a ré-
gi mondás: ,,Ha vezetni akarsz, először tanulj meg
követni."

A harmadik hullámos termékforgalmazőnak el
kell fojtania hiúságát, és bele kell törnie kreativitá-
sát egy első látásra nevetségesen egyszerűnek túnő

;
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rendszerbe. Az elosztóból akkor lesz mester, ami-
kor megtanulja méltanyolni a rendszer kialakításá-
nak tévedésekkel és próbálkozásokkal teli é*ize-
deit, és amikor olyan bölcs, hogy használja a társa-
ságl€lező eljárásait, nem pedig megpróbálja í|1ra
feltalálni őket.
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9. fejezet

Az ötödik jövedelmi áramIat

Howard Solomon rámenős ember volt.
Abban azidőben, amikor a National SafetyAsso-

ciates volt az MLM legmenóbb, leggyorsabban nö-
vekvő társasága, Solomon volt a társaság egyik első
termékforga|mazőja, aki több tízezres csoporttal
rendelkezett. Rengeteget kerestek, feleségével be-
játtákaz országot, másokat is megihletve döbbene-
tes sikertörténettikkel.

A szakmában a legtöbb ember azt mondta volna
Solomonra: íme a tökéletes hálózatos piacszewező.
Ám Solomon ma már tudja, hogy komÓ§ hiányossá-
gai voltak. A legtöbb háIőzatos piacszervezőhözha-
sonlóan ő is úgy tartotta,hogy az MLM-ben négyíé-
le módon lehet pénzt keresni: nagybani eladással,
kicsibeni eladással, pótlékokkal és prémiumokkal.

Ez nem íry van.
A harmadik hullámos forradalom megnyitotta az

utat az ötödik jövedelmi áramlatnak, amelyhez még
az is hozzáférhet, aki nem termékforgalmazó.

KAPD EL A HULÚUOTI

A mai hálózatos piac,szewezés világszerte láthatat-
lan hatást ryakorol apévpiacnkra. Ahogy a harma-
dik hullám mélytil és erősödik, hatása mértani halad-
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vány szerint fog nóni. A dörzsölt befektetők millió-
kat fognak keresni azon,hogy elkapják a gyorsan nö-
vekedó MlM-társaságok rrűamát, méghozzá nem
csak a termékforg almazón, hanem a tő{sdén át.

A ravasz beruhár:ő vagyonokra tehet szert,ha kö-
veti a sikeres hálózatos piacszenrezésű társas ágb6l
kiinduló láthatatlan haiások láncolatát, a-eTyet
úgy hatolnakátaglobális pénzpiacokon, mint a Éul-
lámok a tavon.

Howard Solomon sok fáradság árán tanulta meg
ezt a|eckét.

Bízzunk a megérzései n kben !

Bizony ár ahallottunk már ahétévenkénti válsápról.
Howard Solomonnak sokkal súlyosabb baja voit. Ó
hétévenkénti megérzésben szenvedett.

. . 
Va,lamikor a nyolwanas évek közepén Solomon

kistulajdonos volt. Társasága riasztóberendezéseket
árusított, szerelt be és szervizelt. Jó tizlet volt, Solo-
monnaknemvoltakanyagigondjai.Hat-tizenkétal-
kalmazotta] dolgozott. Ám- valahol mélyen tudta,
hogy ká§niban van.

- Sose tudtam áttörni azt azüvegmennyezetet, és
elérni art az életszínvonalat, azt a szábadságot,
ary9fről mindannyian iálmodunk - val§a be.

Fdt?, hogy probl émájának az is r észe,hogy a ter-
mék9 tíl drága.A drót nélküli riasztóberendézése§
1T9lye\et árult, csúcsminőséget képviseltek. Nem
kellett behuzalozni őket, és úgy vÖttat tervenle,
hogy ne akkor szólaljanak me§, amikor a betöró
már felfeszítette az ajtőt- amikór talánmár késő -,hanem előbb. Ennyi technológia pénzbe kerül.
solomon riasztóbere ndezéséér t kéteier -háromezer
dollárt kellett í:ar.;tnt.



- A tömegek nem engedhették meg maguknak -
ismeri el Solomon. - Nagyon szűk volt a piac. Azt
mondtam magamnak, hogy ha valamil}en társaság
képes lenne tömegesen és ezet dollárnál olcsóbban
hasonló rendszert dobni piacra, akkor azövé lehet-
ne a szakma.

De Solomon nem hitte, hogy ezt neki kellene
megcsinálnia. Nem volt pénze._Nem volt gyára.
Nem voltak műszaki ismeretei. O csak egy átlagos
kisvállalkozó volt.

VáIlatvont, nagyot sóhajtott, és megpróbálta elfe-
lejteni amegétzését.

Sasszemmel figyeljünk!

AháIőzatos piacszervezók különleges emberek. A
szitttetőről figyelő sashoz hasonlóan a figyelmes há-
lózatos piacszervezők sajátlagos őrtornyukból olyan
trendeket és lehetőségeket is fölfedezhetnek, ame-
lyek rejtve maradnak a hagyományos üzleti világ
elől.

Solomon sohasem hitte, hogy hálózatos piacszer-
v ező \esz belőle. A legtöbb kistulajdonoshoz hason-
lóan némileg megvetette ezt a szakmát. Am egy nap
egy tizleti ismerőse félrevonta, és kihívást intézett
hozzá. Aá mondta:

- Kiteszem a faetési csekkemet az asztalr a, maga
is kiteszi a íaetési csekkjét az asztalra, és ha az
enyém nagyobb, mint a magáé, akkor hajlandó eg5r

őrán áthallgatni, amit mondani akarok?
Solomon beleegyezett. Amikor meglátta a másik

csekkre írt számot, a szó szoros értelmében fuldo-
kolni kezdett.

- Villárngyorsan elfelejtettem a büszkeségemet,
és elkezdtem figyelni - meséli Solomon.
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Ez az ember a íuszűrőket forgalmazó National
Safety Associaties terméldoryalmazója volt. Solo-
mon attól a naptól kezdve ugyancsak beállt forgal-
mazónak. Gyorsan fölemelkedett a csúcsra. A kO-
vetkező négy évben azt anagystflű életet élte, ame-
lyet kisvállalkozóként sohasem érhetett el. Habozás
nélkül eladta riasztóberendezéseket áruló ilzletét.
Végre sikeres ember lett belőle.

Am időről időre még mindig nem hagrták nyu-
godni régimegérzései. ,,Vajon mikor fog előállni va-
lamilyen víilalkoző egy megfizethető, drót nélküli
riasztóval? - tűnődött. - Es vajon mennyit fog ke-
resni rajta?"

Amíg Solomon hagyományos kiskereskedő volt,
ezek a gondolatok megmaradtak az üres spekuláció
szintjén. Részvétele a háIőzatos piacszervezésben
nyitotta fel a szemét és a fiilét élete legnag5robb lehe-
tőségére.

A máso!ás törvénye

Avilág tele van Solomon-féle álmodozókkal. Multi-
milliós álmokat szőnek, de valamiért sohasem tud-
ják őket valóra váltani. A hagyományos iizleti világ-
ban az ilyen embereket félresöprik, és nem vesznek
tudomást róluk. Jön valami stréber, és kiüti őket.
Csak azoknak a ritka embereknek sikenil megvaló-
sítaniuk az őriási ötleteket a piacon, akikné|keilő
arányban keveredik az arnrúlíciő, apénz, alángész és
az alkalom. A többi álmodozó élete végéig megma-
rad a ,,Mi lenne, ha..." szintjén.

A hálőzatos piacsze w ezés v ar ázsa éppen abb an á11,
ho$l a Howard Solomon-féle álmodózóknak nem
kell feladniuk álmaikat, csak mert a piacon valaki
meryerte őket. A másolás törvénye biáosítja, hory
ery ember álmában sokan mások osztozhassanak. 
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Ragadjuk meg a pillanatot!

Solomon nagy esélye l992-benkövetkezett be, ami-
kor ery nagymenő hálózatos piacszervező megis-
mertette a Quorum International nevű új társaság
ötletével. Solomon megszokta, hogyan hárítsa el a
beszewezési próbálkozásokat. Am ez más volt.
Megdöbbenve hallotta, hogy a Quorum v ezeték nél-
küli biztonsági berendezéseket árul, alig pár száz
dollárért.

- Úgy éreztem, ezt már átéItem egyszeí - emlé-
kezik Solomon. - Ittvolt eglrütt minden, amitvalaha
kerestem.

So lomon, vakmerően kockéatatv a, otthag;rta ké -
nyelmes állását az NSA-nál, és csatlakozott azíjtát-
sasághoz.

- Ez volt életem legjobb üzleti döntése - áIlrítja.
Ma a Quorum a háIőzatos piacszervezés eglik

leggyorsabban emelkedő csillaga. 1993-as forgalma
kétszánödr enmillió dollár, és több mint hát omszáz-
ezet termékforgalmazój a van.

Solomon tökéletesen otthon érzi magát ezzel a
termékkel.

- Ertem a technológiát - mondja -, megértem a
fogyasztó lelkiállapotát, és bizonyosan ismerem a
piaci potenciált.

Solomon magátólbizonyára nem ment volna to-
vább arra, ameíTe ragyogó megétzésevezette. De a
Quorum termékforgalmazőjaként egyik vezetője
lett annak a nemzetközi iparnak, amelynek valami-
kor egyik legkisebb és legszerényebb fogaskereke
volt.

Csoportj án ak már hatvanezer tagj a van. Solomon
és felesége, Marie, többé nem termékképviselők,
hanem szerves részei a vállalati stratégia kidolgozá-
sának.
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- Nagyon tevékenyen hozzájáru|tunk a Quorum
kifejlesztéséhez - mondja Solomon -, és ma a társa-
ság legmagasabb jövedelmű tagjai közé tartozunk.

UTÓLAGOS ÉleSÚIÁS

Ennyi siker mellett miért olyan komor mostanában
Solomon?

Mert elkerülte a figyelmét az ötödik jövedelmi
áramlat fontossága.

- Szemellenzós voltam - vallja be. - Kétszán szá-
zalél<tgcsakazz,al törődtem, hogy kiépítsem a Quo-
rum-tizletemet. Nem vettem figyelembe, hogy mi-
lyen hatást ryakorol a Quorum egyhongkongiizék-
helyű, ismeretlen gyfutőra!

A hongkongi Applied Electronics a Quorum het-
ven száaalékának volt a tulajdonosa, és szán száaa-
lékban ő áIlította elő a termékeket. Az Applied
Electronics éveken át gyártott számológépekét^, szá-
ltt9eép-atkatrészeket, játékszereket,sZámítógépes
játékokat olyan multinacionális vállalatoknak, mint
pl. a Texas Instruments és az IBM, amelyek ki akar-
ták használni az olcsó hongkongi muni<aerőt. Ám
így is kisvállalat volt, kis piiccal.Á hongkongitőzs-
dén centekért keltek e| a részvényei. Á CÚndes-
őceán_két partján csak a leggondosább megfigyelők
tudták, hogy azApplied Electronics létezik. --

Alig több mint ery év alatt, a Quorum láWányos
amerikai növekedésének közvetlen következÁé-
nyeként, az Applied Electronics részvényeinek érté-
ke megtízszereződött.

, - Kerestem rajta egy keveset - mondja Solomon -,
de még többet kellett volna beruháznom. Ha elölről
kezdhetném, elzálogositarÁm aháaat, a srácokat, a
k:úyát, és Applied-részvényeket vásárolnék belőle.
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A kereskedelem belsejében

Solomon olyanvolt, mint a legtöbb ember. Úrykép-
ze\te el a tőzsdei spekulációt, hogy megtakarításai
kis részéből részvényeket vásárol. De mára megta-
nult valami fontos dolgot: azt,hogy a hálózatos pi-
acszewezők a kősziklájukról észrevehetnek olyan
rendkívüli iizleti lehetőségeket is, amelyek láthatat-
lanok maradnak a hagyományos tőzsdei elemzők
előtt.

- A hálőzatos piacszewezési beruházás legiobb
módja - áILítja Solomon -,ha az ember benne van
egy felszálló ágban levő társaságban. Mert benne
vóitam a Quorumban, láttain, milyen szédületesen
növekszik. Előre láthattam, milyen hatással lesz az
Applied Electronicsra. Ezt nehéz lett volna észre-
venni, ha kívül vagyok a szakmán.

Az MlM-társaságok kilépnek
a nyilvánosság elé

Ahogy a háIőzatos piacszervezés beszivárog a ha-
gyományos üzlet világába, ott is előnyös beruházási
lehetőségeket teremt, ahol azelőtt nem létezett
ilyesmi. Vegyük a Rexallt. Az l903-ban alapított
Rexall nevét az amerikaiháatartások hetvenöt szá-
zalékában ismerik. Valaha az egész ország tele volt
Rexall-drogériákkal.

Am a társaságra nehéz idők jáítak. 1,985-ben a
Sundown Vitamin megvásárolta, és ma Rexall Sun-
down a neve. A tiszteletre méltó márka visszatért,
háromfrontos elosztási stratégiával intéme táma-
dást a piac ellen. A Rexall termékeit kiskereskedé-
sekben, csomagküldő szolgálattal és hálózatos piac-
szeryezéssel terj esztik. MLM-leá nyv áIla|atának, az



1990-ben beindított Rexall Showcase International-
nek ma huszonötezer termékforgalmazőja van.
A Raymond James és társai tőzsdei elemzők sze-
rint folyamatos konjunktúra esetén a Rexall résnlé-
nyei negyven száaalél&al nőhetnek a közeljövóben,
ami naglnészt az MlM-termékforgalmazásnak kö-
szönhető.

Találjuk meg a rejtett kapcsolatokat!

Noha a dörzsölt harmadik hullámos elnök-vezér-
igazgatők elődeiknél sokkal kevésbé félnek a tőzs-
dei vagyonszerzéstőI, ennek ellenére korai lenne tö-
meges ajánlatokat várni az MlM-társaságoktól. A
hálőzatos piacszerve zők hagyományosan kerülik a
tőzsdéket. Az alacsony improduktív költségek és a
nagy készpénrtoryalom következtében a sikeres
MlM-társaságok, mint példátl/r a harminchárom
éve alapított, négy és fél milliárd dollár vagyonnal
rendelkező Amway, áItalában megengedhetik ma-
guknak, hogy megtartsák a részvényeket a család-
ban.

Az igazi hatást, amelyet a harmadik hullám a
tőzsdére gyakorol, közvetve fogja megérezni az a
bonyolult hálőzat, amely fogyasztókb ől, szállítők-
ból, partnerekból és olyan anyavállalatokból á1l,
amelyek a külső szemlélő számáranem mindigátte-
kinthetó kapcsolatban állnak a háIózatos piacszer-
vezéssel. Ahogy az Applied Electronics a Quorum
birtoklásáv a| tízszeresére növelte részvényeinek ér-
tékét, a jövőben sok vállalkozás az MlM-társasá-
gokkal kötött állandó vagy ideiglenes szövetségek
révén fokozza eladásait.

Tinrtsuk szemmel ezeket a rejtett kapcsolakat, és
meglepő lehetőségekre bukkanhatunk! ll
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slEssÜNK A PlAcRA!

Mint a Quorum esete mutatj a,halétezkvalami, amit
a hálőzatos piacszervezés megtehet a gyártőért, az
az, hoglr minden más ismert módszernél gyorsabban
juttatja piacra a terméket. Ez pedig nagyon fontos.

AThe 22Immutable Laws of Marketing (Amarke-
ting huszonkét vastörvénye) című könyvben Al Ries
és Jack Tlout megállapítják, hogy ,jobb elsőnek len-
ni, mint jobbnak lenni". Az úglrnevezett ,,vezetés
törvénye" szerint minden termékágazatban az lesz a
vezető, aki elsőnek érkezik a piacra, akkor is, ha a
későbbiek jobb minőségú termékkel állnak elő.

Például amikor feltalálták az Ibuprofen fájda-
lomcsillapítót, eglrmás után jelent meg hasonló ter-
mékkel a piacon az AdvtJ' a Nuprin és a Medipren,
ebben a sorrendben. Es ki vezet ma? Az Advil, öt-
venegy százaléI<kal. Ki emlékszik már, hogy Bert
Hinkler volt amásodilc, aki átrepülte az Atlanti-óce-
ánt? Yagy hogy gtorcabban repilt, mint Charles
Lindbergh, és kevesebb iizemanyagot használt? Kit
érdekel?1

Íipp ezért a piaci gyorsaság az egytklegbiztosabb
mutatója egy társaság hosszú távú sikerének. Es en-
nek egyik leghatékonyabb eszköze aháIőzatos piac-
szervezés.

A termékíorgalmazási sáráda

Ahálőzatos piacszervezési ipar gyorsan fejlődik óri-
ásitermékforgalmazásisztrádává.Infrastruktíráját
képzett termékforg almazők, csúcstechnikai infor-

1Az e\őzó két bekezdést részben abból a szemléből idé,ztem és para-
fraz,eáltant, artelyet 1993. julius/augusztusban írtam a Surcess magaÁnba.
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mációs csatornák és a k{ilföldi piacokra valő bejár-
hatás alkotja.

Mint az Amway bebuonyttotta, ezt a termékfor-
galmazási sztrádát minden vállalat használhatja,
l9TTak Taga az MLM-társaság. Az Asway pél-
dáu1 forgal mazza az MC| a Coca- Cola, a Fireitóne,
a Chewolet és még sok más vezető cég termékeit és
szolgáltatásait.

. 4 j9rőben a hálózatos piacszervezési társaságok
inkább töltik be a termékforgalmazási sztrádáíak,
mint az egyetlen gy ártő sp eciális for galmazási erej é -
nek szerepé' Az ügyes beruházók éizre fogjak vén-
ni a ürtuális kapcsolatokat, amelyek gyorsai formá-
lódnak ezen a sztrádán.

uúÉxonysÁG:
n rörÉlrTEs lDózirÉs csooÁ.ll

Az egészvállalati szféraa ,,virfuális trösztökról'' be-
szél, amelyeket így batánoz meg a Business Week:

"}rsa9gs_ok 
ideiglenes hálőzatá, amely a gyorsan

változő lehetóségek kthasználására á1l öisze I. majd
az ilzlet végeztével feloszlik."

A ürfuális trösztök egyik nagy ereje amúlékony-
sóg. Egy szempillantás alatt feltűnnek és eltűnnek.
A vállalatokkal és a kormányhivatalokkal ellentét-
ben pontosan addig tartanak - egyetlen ezredmá-
sodperccel sem tovább -, amíg szüliség van rájuk.

Az MlM-szövetségek tökéletes hűiéggel itit<ro-
zkezt a modellt. Egy társaságnak ahálőíatos piac-
szewezés felhasználásához nincs szüksége állándó
elkötelezettségre.

A US Sprint hatalmas hasznot hűzott a Network
2000 MlM-társasággal kötött szövetségból. Miután
termékforg almazói minden amerikai utcasarkon kí-



nálták a US Sprint hosszú távűszolgáltatásait, a fia-
tal társaság hamarosan jelentős részt szakított le
magának az NI & T piaci részesedéséből.

Am eljött azidő, amikor meg kellett emészteni a
nyereséget. A US Sprint elérkezettüharos növeke-
dése határaihoz. Most az üg;rfélszolgá|atra és az aI-
katrészekre kellett összpontosítania. A kezdeti cir-
kuszi atmoszféramár nem illett a szolid, megállapo-
dott társasághoz, amelynek a US Sprint látszani
akart. A Network 2000 még ma is forgalmaz US
Sprintet, ám a US Sprint átállt a hagyományos köz-
vetlen eladásra.

Az MLM növekedésének épp ezek a múlékony
felvillanásai jelentik a legiobb támpontot a figyel-
mes harmadik hullámos befektetőknek.

A HATllATós nrcÉszÍrÉs

A harmadik hullámos termékfotgalmazó érték-
rendjében az ötödik jövedelmi áramlat sohasem
kelhet ver§enyre és nem szoríthatja ki a hálózatos
piacszervezés igazi munkáját, azaz a kicsibeni el-
adást és a háIőzatépítést, ám ezze| egrütt hatható-
san egészíti ki a hálózatos piacszervezésben kínált
hagyományos lehetőségeket.

Mielőtt véget érne a száaad, minden iparnak
meglesz az egyedi interfésze a termékforgalmazási
sztrádához, és a legtöbb iparág esetében ez nem lesz
más, mint a hélőzatos piacszervezés.

Mint a régi korok utaző kereskedői, olyan feszte-
lenül fognak közlekedni a harmadik hullámos ter-
mékforgalmazők a gazdagok és hatalmasok egy-
mással szemben álló táborai között. A többi társa-
dalmi rétegnéI sokkal kiváltságosabb bejárást fog-
nak élvezni a huszoneryedik száaadereiben lüktető,

,llb
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éltető javakhoz és inform ációkhoz. És őrtornyukból
a harmadik hullámos termékforgalmazők legelső-
nek veszik észre a lehetőségeket sejtető futó kap-
csolatokat, azokat a ürtuális trösztöket, amelyek
szempillantás alatt állnak össze és hullanak szét a
gazdaságiéletbugyborékolóprotoplazmájában.

Itt ér véget a réges-régi versenyfutás a hatalo-
T9r| a sze gény házalób őI a b eruházás me stere l esz,
aki iparágak sorsáról dönt a színfalak mögött. Es a
hálőzatos terméKorg almaző, miközben szorgalma-
san dolgozik szerény itzletén, csendben vagyont sze-
rez az ötödik jövedelmi áramlatból.
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10. fejezet

A negyedik hullám
és azon túl

Képzeljük el, hogy 2}I}-etírunk.
Minden vásárlásunkat képernyőn át intézzilk.

Minden elképzelhetó terméket vagy szolgáltatást
elekíronikusan rendelünk, és huszonnégy órán be-
lül megkapjuk.

Kényelmesen hangzik? Ne legyünk benne olyan
biztosak!

Kapcsoljuk be a monitort, és menjünk rá a kur-
zorcal az ,,élelmiszer"-ikonra. Hirtelen ott találjuk
magunkat egy olyan hatalmas fuvhár;ban, mint Sze-
mirámisz fii§gőkertje volt valaha. Áruttat megra-
kott polckö zökh(lződnak minden irányban. Minden
polcon génseb é sze ttel eIő áILított,, élelmisz erek" for-
gő-ugrálő animációs képei szólongatnak bennün-
ket.

Egy csomag ionizált, hidropóniás zöldbab sztro-
boszkópos fényeket villogtat, miközben egy külö-
nös, hipno tjzáIő hang azt suttogia:,,Vegyél meg, ve-
gt éI meg", tökéletes szinkronban ag;runk théta-hul-
lámaival. Ahogy akaratlanul utánanyúlunk, révüle-
tünket hirtelen megtöri a többi csomag, amelyek a
közelben ugatnak, visítanak, gépfegrvertizet, légvé-
delmi szhéná| táblát kaparó körmök hangiát utá-
nozlla.

- Ne hallgass rá! - kiáltják. - Inkább engem ve-
gyél meg!



Odaát a zöldségesnél egy láda hatalmas uborka
recsegr:

- En nem az orrodvagyok! Genetikailag módosí-
tott uborka varyok! - Elvörösödve sietünk tova egy
polc mellett, amelyen érett paradicsomok iszálnŰ,
és leplezetlen szexuális ajánlatokat sugdosnak a fü-
lünkbe.

Minden terméknek megvan a saját stílusa, de
mind_ugyanazt akarla: hogy kattintsuk rájuk a kur-
zott.Wgyáaat! Amint rájuk kattintunk, a hatalmuk-
ban leszünk! Monitorunk interaktív programok fan-
taz.rt?F:-,nájává robban, amelyek mind ugyanazzal a
termékkel foglalkoznak. Rikító sztnű,,váiárlói véle-
mény_ek", ,,reklamációk és peres ügyek'', ,,táplálko-
zási informáciők", sőt ,,híiességek dicséretéi'' vo-
nulnak látőmezőnkben, miközbén üilogó fények és
.r.!-1!1q zaj igyekszik semlegesíteni pszichótógiai
ellenállásunkat.

Röüden, 2010-ben lidércnyomás lesz a vásárlás.

A HARMAD|K Hutúilos MEGoLDÁS

Lehet, hogy kicsit títloz ez a képzeletbeli forgató-
könyv, de nem nagyon. Az elelitronikus vásárlás,
Tinden,kényelme ellenére, felzailatő és megráző
élmény,lesz a legtöbb embernek. Kaárőlag itrar-
1adik hullám, a visszatérés az emberi tényezőhöz
kínál szabadulást a jövő vásárlási borzalmailóL

Az interaktiv forgalmazás több ezer éves, ahálő-
zatos piacszervezés is legalább ötvenéves. De még
sohasem volt rájuk naryobb szükség, mint ma.

Ennek oka az informóció s nűlterhelé s.

, Volt olyan idő, amikot az emberck azt hitték,
hogy a számitőgép le fogia egyszerűsíteni az életet.
A vezetók ,papir nélküli" irodákról ábrándoztak.



A beosztottak arról álmodtak, hogy áthülyéskedhe-
tik a napot, miközbe4 ,,okos rendszerek" végzk el
helyettük a munkát. Alom, édes álom! Azóta min-
denki tudja, hogy a számítőgépek csak növelik az
irodákban a bonyolultságot, apapírt, a űtrzavart és
a munkát.

|Jgyanez ahelyzet az információs sztrádával. Az
emberek már így is roskadoznak a minden nap rájuk
zúduló információk tömege alatt. Ha az interaktív
te|evfuíő felváltja a nagyáruháaat, az információs
túlterhelés eléri a kritikus pontot. Az emberek úgy
érzk, csapdába estek egy fogyasztói kibertérben,
amelynek furcsasága ámulatba ejti, feldühíti és
megrémíti a legvakmerőbb vásárlót is.

t§zár ő|ag a töme ges emb eri b e av atkozás s e gíthet
a válságon.

Gondoljuk el, micsoda megkönnyebbülés igazi,
élő embert hallani a telefonban, miután harminc
percig vitatkoztunk a hangpostával a hitelkártyás
számlába becsúszott tévedésről. A huszoneryedik
szánadban a háIőzatos piacszervezők |esznek azok
az emberek, akik biztonsággal átvezetnek bennün-
ket az információs dzsungelen.

-Ú: kommunikációs-kor küszöbén átlunk -
mondja Wayne Mcllvaine, a McCann Erickson rek-
lámügynökségének erykori marketingigazgatőja.
Több óriás világváIlalrat - köztiik a General Foods, a
Campbell's Soup, a Phillip Morris, a Nabisco - McIl-
vaine-hez folyamodnak felvilágosításért, hogy mit
tartogat számukra a jövő. Mcllvaine pedig sorra
ajánlja figyelmükbe. . . a hálózatos piacszewezést.

- A háIőzatos piacszewezés a jövő hulláma -
mondja. - A nagy trösztök máris kezdik tudomásul
venni, hogy nem négy, hanem száz tévéháIőzatban
hirdethetnek, harminc-hatvan másodperc helyett
napi hat óra adásidőt vásárolhatnak a televfuiőtől...



EPbe1 1ejlik a hálőzatos piacszerv ezés nagy lehető-
sége. Ugyanis az emberek hálőzatos piic.szervező
s9gltsége nélkül esetleg nehezen tudnak majd hoz-
záférni ehhez a rengeteg információhoz.

Térjünk vissza a 2010-es év képzelt éIetéhez.
Minden nap igénybe kell vennüttk ahálőzatos pi-

acszervezők segítségét. Nólkülük szörnyú lenne- az
!:!9t. Hálózatos piacsz ewező barátaink mindig tud-
ják, hol lehet a legjobban vásárolni. Megbízúnk a
ye|e.ryelrukben, mert személyesen ismerJtik őket,
és látjuk, hogy ők is használják a terméket. Es ami a
legfontosabb, ha az ő tanácsukat követjük, nem kell
bemerészkednünk az adatdzsungelbe.
,, Ottvan például a szomszédunk, aki autókat árul.
O kalauzol át bennünket a digitális hirdetések spa-
gettiszerű tömegén, javasolja, milyen kocsikat néz-
?ti.$ p"g a több ezer kapható modell közül, majd
felhívja figyelmünket, hogy hol lehet ilyet kapni. Tia
egy bizonyos kocsi elnyeri tetszésünket, siomszé-
Punk J<lncsolatba lép a helyi kereskedővel, majd a
legújabb mexikói vagy indonéz demomodellberi je-
lenik meg az ajtőnk előtt.
_ , Es ami a legcsodálatosabb, szomszédunk egyálta-
lán nem üselkedik olyan erószakosan és mánipu-
latívan, mint amivel az információs dzsungelben ta-
lálkozunk. Nem villogtat sztroboszkópÍámpakat.
Nem használ neurolingvisztikai programózást. Nem
,,tik<rözi" gesztusainkat, nem bámulja a mellkasun-
kat, hogy meghatározza léIegzésünk stílusát, nem
tanulmányo zza szemmozgásunkat, hogy megtudj a,
vizuá]is vagy kinesztetikus személyiségtípús va-
gyunk-e. Semmilyen módon nem akarja átmosni az

AZ EMBEH KÜLÖNBSÉG
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ag]runkat, nem akar hipnotizálni, beprogra mozni. Ó
csát odafigyel a gondjainkra, megoldásokat javasol,
majd hagyja, hogy döntsünk.

Az lRÁNYÍrÁs HATÁRA!

Szán éve, amikor a gépkorszak épp elkezdődöít, az
emberek attól féltek, hogy a gép es/ napon rabság-
ba dönti az emberiséget. A húszas évek tudomá-
nyos-fantasztikus filmje, a Metropolis előrevetítette
ajOvO gépesített városát, amelyben arctalan, élette-
len gépemberek tömegei hemzsegnek. Ez a lidérces
htomás majdnem valóra vált. A húszas években a
vezetők,,hátékonysági" kiképzést kónyszerítettek
alkalmazottaikra, a munkásokat odakötözték a fu-
tószalaghoz, ahol a gép diktálta a tempót, és az em-
ber alkalmazkodott. Az építészek óriási acél- és
üvegdobozokat terveztek, amelyekben nem lehetett
abHkot nyitni. Bzek a házak sokkal alkalmasabb la-
kóhelyek voltak robotoknak, mint embereknek.

A gépkorsz ak gondolkodás a abból az elképzetés -
bőt tatáat, hogy azembereket is ugyanúgy lehet irá-
nyítani, mint a gépeket. Ennek a téveszmének az
utokó maradványai bukkannak fel W Edwards
Deming menedzsmentguru tanításaiban, aki arra
buzdítolta avezetőket, hogy a munkabrigád teljesít-
ményének minden részletét statisztikailag méretez,
zék.IJgyanez figyelhetó meg annak a modern szoft-
vernek az elterjedésében, amely szó szerint ,,kémke-
dik" a számítőgép használóira, és jelenti az igazga-
tónak, valahányszor azok ellanyhulnak.

De ennek most márvége lesz. Aszak&tőkazt jő-
solják, hogy a jövő századbana gépies racionalitás a
második fi"Vr" szorul a férfiak és nők szellemi, lel-
ki és szociális munkahelyi kapcsolatai mögött.



,,A racionalitás ... mint a munkások irányításának
stratégiája, kezdi elérni saját határait', íia Nicole
Woolsey Biggart menedzimentprofesszor Charis-
matic Capitalism: Direct Selling Oryanizations in
Ameica (Karizmatikus kapitalizmus: kozvetlen for-
galmazási szewezetek Amerikában) című könyvé-
ben. ,,A munkások, akik fogaskerekétnet érzkÁa-
gukat ... aválla|ati gépezetben, előre kiszámítható
kórtüneteket mutatnak: elidegenedés, kiégés
ig:zolatlan hiányzások, alacsony termelékÖnység,
sőtszabotáns."

Biggart hite szerint a ,,kevésbé racionális'' hálőza-
tos piacszewezés a jövő vezeíőistílusának előhírnö-
ke. A hálőzatos piacszervezésvisszaadja az irányí-
tlst az egyénnek. A gép szolgálja az embert, és ném
fordítva.

Az,,El a kezekkeI!'' forradaIma

Ugyanakko r a hálőzatos piacszervezés nem kezdet-
leges íoglalkoz,?s, épp ellénkezőleg, csúcstechnikát
vesz igénybe. Am a technológiát nem a munka bo-
nyolultabbá tételéíe, hanem leegyszerűsítésére
használja.

Például Tom és Terry Hill, a Nu Skin termékfor-
galmazói egyetlen telefon és egy kartotékrendszer
s.e_grtg§gével tartják nyilván az égészitágra kiterje-
dő, több mint ötezer fős csoport|ukat.

A Hillékhez hasonló emberek azért engedhetik
meg maguknak, hogy kidobják a számítőgépüket,
mert anyavállalatuk, a Nu Skin széh,háaabdségesen
el van láwa megabájtokkal. Ha Hillék tudni atá4ák,
ki va1 a csoportjukban, felhívnak egy informáóióó
vonalat, és kérnek e gy naprak ész száÁítőgépes nyo -
matot. Ugyanez vonatkozik a járulékok éi á for§al-



maaás legutolsó adataira. Ha tZenetet akarnak kül-
deni a csoportjuknak, belemondják a szöveget a te-
lefonkagylőba, aztán leütnek a klaüatúrán egy kó-
dot, amely azonnal továbbítja azijzenetet a termék-
forgalmazók hangpostaládáinak, illetve, ha így
akarják, csak egy meghatározott termékforgalmazó-
nak. Hillék ugyancsak rendszeresen el|enőrzik hang-
postaládájukat, hogy nem kaptak-e üzenetet szpon-
zoruktól, csoportjuktól vagy a Nu Skin széh,házátőI.

- Ha információt küldök egy pályázőnak - mond-
ja Tom Hill -, az álta|ában olyan audio-, illetve vi-
deokazetta vagy nyomtatott anyag, amelyet a társa-
ság már elkészített; én csak írok valamit egf
tizenőcédulár a, és azt mellékelem hozzá.

NEGYEDIK HULúM:
A HÁLÓZATOS PIACSZERVEZÓK ORSZÁGA

Ha a dolgok így haladnak tovább, aháIőzatos piac-
szewezés előbb-utóbb olyan könnyű lesz, hogy gya-
korlatilag bárki bármikor és bárhol csinálhatja. Há-
lózatos piacszervezők országa leszünk, olyan embe-
rek, akik szert tehetnek járulékos jövedelemre min-
den alkalommal, ahányszor valamilyen terméket
aj ánlanak egy barátj uknak.

Képzeljük el még egyszeí) hogy 201,0-ben élünk.
Mi vag;runk egész Amerikában az egyetlen ember,
aki nem akar hálőzatos piacszewező lenni. Már
minden szomszédunk azt csinálja. Már minden ba-
rátunk, rokonunk és kollégánk azt csinálja. De mi
nem, mi még mindig makacskodunk.

Még a főnökünk ishálőzatos piacszervező. O ott,
hon dolgozik aházában, Eszak-Kalifornia erdeiben,
míg mi a coloradói Telluride-ban élünk. Hetente
kétszer-három§zor tartunk videoértekezletet.
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- Próbálta már a Diet-Gelt, Dick? - kérdezi fő-
nökünk egy értekezlet végén - Óriási! Hét kilót
foglrtam tőle a múlt héten.Ugranaz akaja, amit az
űrhajósok ettek az első Mars-expedíción.

- Most éppen nem akarok foglmi - tiltakozunk.
- Oké, de valamikor még akarhat. Majd idónként

emlékeztetem. Nem haragszik, ha betáplálom az
azonosító számomat a maga Diet-Gel programjába?

Ami aztjelenti, hogy amikor legközelebb - akár
tíz év múlva - Diet-Gelt vásárolunk az interaktív
nagyilruházban, Harry nevű főnöktink automatiku-
san megkapja a jutalékot a mi vásárlásunk után.

- Mellesleg- íűzihozzá, mielőtt bontaná a kap-
cso lato t -,,látta az íj ftLmet, az Antit erroi s t a b o s s zű -
óllók-at? Oriási! Háboríző narkós bandák szétrob-
bantják Manhattant egy bőröndbe csomagolt neut-
ronbombával, mire az AB azzalvágvissza, hogy be-
vezeti a rendkívüli állapotot, és Amerika-szerte mil-
liószámra csukja koncentrációs táborba a gyanúsí-
tottakat.

- Hátnem is tudom, Harry. Túlságosan úgy hang-
zik, mint a való élet. Epp azért költöztem a Sziklás-
hegységbe, hogy ettől meneküljek.

- Nohát, ha esetleg meggondolná magát, akkor
ugye nem haragszik...

- Nem, Harry, nem haragszom. Megengedem,
hogy betáplálja az azonosító számát a moziprog-
ramba. Semmi gond.

Es ez így megy mindig. Olyan sok ezer ember azo-
nosító száma szerepel már csomagküldő progra-
munkban, l1ogy többnyfue aztse tudjuk, ki min kere-
si apénzt. Ujra és újra elmondjuk magunknak, hog;r
nem is érdekel. Aztán kezdjtik itgy érezni, hogy ki-
haglrtak bennünket valamiből.

Nehéz elfelejteni, hogy mirrden férfi, nő és gye-
rek, akit ismerünk, havonta megkapja a szátmítőgé-
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pes jutalékcsekkét a sok szán áruért és szolgáItatá-
sért, amelyet barátaiknak és szomszédaiknak aján-
lottak. Azonkívtiü mindezeke t az árukatés szolgálta-
tásokat féláron szerezhetik be egy nagybani disz-
kontban.

Kezdjiik gyanítani, hogy mi vaglrunk az egyetLen
ember Amerikában, aki még mindig kiskereskedel-
mi árat fizet mindenért.

- Ezek a háIőzatos piacszervezési társaságok! -
morogja kedvenc teleferénk idős vendége, a nyolc-
vanas és kilencvenes évek népszerűmúsorvezetőnő-
je -, nem fizetnek ezek egy fillért se, hacsak tényleg
el nem adunkvalamit. Húsz éve óvom az embereket
ahálőzatos piacszervezéstől. Hogy lehet, hogy még
mindig bedőlnek neki?

- Art a mindenségit! - kiáltjuk túltömött karos-
székünkből. - Osszad csak ki őket! Mi sosem adjuk
fel. Mi sose leszünkháIőzatos piacszervezők. Soha!

De a szívünk mélyén tudjuk, hogy már csak idő
kérdése...

Jön!

Ez a futurista forgatókönyv közelebb vanhozzánk,
mint gondolnánk.

Többek között a harmadik hullámos hálózatos
piacszervezés technolőgiáját is a Nu Skin vezette be.
Retail Advantage programja 1991, őta működik.
Más társaságok, például a Reliv, azőpéIdájáraszer-
veztek hasonló programokat. Az ilyen programok
lehetővé teszik, hogy a fogyasztó a katalógusból vá-
lasszon árut, majd egy díjmentesen hívható számon
megrendelje. A telefonkezelő megkérdezi a ter-
mékforgalmazőknak a katalógusba nyomtatott hi-
vatkozásiszámát.EzaszámktzárőIagazéatermék-
forgalmazóé, aki a katalógust adta a fogyasztónak.

!&._
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Ez biztosítja, hogy a termékforgalmaző megkapja
jutalékát a rendelés után. A terméldorgalmazó hi-
vatkozási száma nélkül a telefonkezelő nem továb-
bítja g rendelést.

- Orákkal a rendelés betáplálása után - mondja
Tom Hill, a Nu Skin termékforgalmazőja -, az áttl
egy teherautóban úton van a repülőtér felé. Az én
egyetlen dolgom, hogy fogjam a telefont és telefo-
náljak.

Hillnek talán tudomása sincs a rendelésről addig,
amíg a hónap végénmeg nem kapja a nyomatot és a
jutalékcsekket.

Mcllvaine dicséri az ilyenprogramokat, amelyek,
szerinte, fontos lépések a harmadik hullámhoz ve-
zetőűton.

- Hirtelen kialakult egy másfajta magatartás -
mondja. - A termékforgalmazőkazt érzik, hogy már
nem kell otthoni összejövetelt rendezniük, nem kell
ajtótól ajtóig menniük; csak kommunikálniuk és
rendelniük kell.

- Azinteraktív tévé esetében - folytatja Hill - át-
nyujtjuk afogyasztőnak a lézerlemene vett kataló-
g",s! .ó pedig otthon beteszi a lejátszőba, és láthat
valakit, amint elmagyaráuza atermékeket. Es ezena
lézerlemezen rajta van a mi egyedi azonosítő szá-
munk is, így megkaphatjuk a jutalékot a vásárlásért.

Kezdjük a földszinten!

T'tz-taenöt év múlva ahálőzatos piacszervezés elle-
ni médiatámadások ugyanolyan hatást keltenek,
mint a salemi boszorkányper jegyzőkönyvei. A háló-
zatos piacszervezés annyira átfogja a társadalmat,
hogy nem is minősül külön iparágnak. Szabvány esz-
közlesz, amelyet minden szakma használ.
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Akik előrelátók, azok máris elkezdik a földszin-
ten. Most van itt azideje, hogy elsajátítsuk az alapo-
kat. Most van itt az ideje, hogy kiépítsük a hálőza-
tunkat. Áljunk készen,-mert -barátáink, rokonaink,
kollégáink naryon hamarosan nekünk fognak kö-
nyörögni, hogy vezessük át őket a huszonegyedik
szánad információs őserdején.
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11. fejezet

Több mint pénz

- Az Amerikai Orvosszövetség szerint - mondja
John Fogg, az Upline szerkesztője -, hétfőn reggel
kilenckor történik a legtöbb végzetes szíwoham.
Ugyancsak hétfőn reggel nyolc és tiz őraközött kap-
ja meg a legtöbb ember az első szíwohamát. Íjs az
Országos Egészségvédelmi Intézet szerint hétfő
reggel nyolc és kilenc között következik be a leg-
többször az agiuérzés, amely Amerikában a harma-
dik helyen ál1 a halálozás okaiközött.

- Hogy mi a tanulság? - kérdezi Fogg. - Az em-
berek inkább meghalnak, mint hory visszamenjenek
dolgozni.

Fogg csak félig-meddig tréfálkozva ajánl egy új
v onzó j elszót a hálőzatos piacszervezőknek:,,Hálő -
zatos piacszervezés - az élet, amelyet megmentesz,
a tied is lehet!"

LELKI BÉKE A HÁLÓZATOS
PlACSZERVEZÉSBEN

Abban a világban, ahol napról napra kíméletle-
nebb a verseny, és egyre kegyetlenebb követelmé-
nyeket támasztanak az agyondolgozott alkalmazot-
takkal szemben, a munkahelyi stressz komolyan fe-
nyegeti az életet, a szabadságot és a boldogságot.



A háIőzatos piacszerv ezés igazi megkönnyebbülést
kíná1.

A háIőzatos piacszervezők csak szerény jövedel-
met húznakfoglalkozásukból, de olyan kincshez jut-
nak általa, amely drágább az aranynáI- és ez a lélek
békéje. Még a részidős háIőzatos piacszervezők is
önállóbbak lehetnek, mert az első jutalékcsekk kéz-
hentétele után már nem egyetlen munkahelytől és
egyetlen főnöktől fuggaz életük.

Nem a pénzről van szó

A közhiedelemmel ellentétben a felmérések azt
mutatják, hogy a legtöbb háIőzatos piacszewezőt
nem érdekli a meggazdagodás. A MarketWave
MlM-hírlevél majdnem ezer hálőzatos termékfor-
galmaző körében v égzett közvélemény-kutatást az
alábbi témár ől:,,Reálisan milyen jövedelmi szintre
számít a hálózatos piacszerve zéstől? "

Megdöbbentőek voltak a válaszok.
- Tobb mint nyolwanhat szőaalék kijelentette,

hogy ők beérnék havi kettőszáaötven dollár mellék-
keresettel - mondja Leonard Clements, a Market-
Wave ktadőja -, vagy egy kicsit rugalmasabb időbe-
osztással, hogy inkább egy ember legyen a család-
ban, akinek húsz rugalmas órát kelljen ledolgoznia,
mint hory ketten dolgozzalak heti kötött neg]ven
őrában.

Más szavakkal: a legtöbb háIőzatos piacszewező
nem hajt a gazdagságra. Ok csak egy kis mellékjöve-
delmet és egy kis plusz időt akarnak.

Marjorie Musselman, aki a Beverly Hills Inter-
national termékforg almazőja,sok viszontagságot élt
át a hálőzatos piacszewezésben, többször váltott
társaságot az évek során. Am a ránős út ellenére
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Musselman elérte céljait. Miután a féfiét elbocsá-
tották, Musselman jutalékcsekkjeiből került étel az
asztalra; ő segített a férjének, hogy elbocsátása után
beindíthassa a saját btztosítótársaságát. Mussel-
mannek a haü pár-százdollár amegvá|tást jelentet-
te, és az alkalmi csekkeket ezerhatszán,kétezervagy
ennél több dollárról mennyei mannaként fogadták a
Musselman ház;bat

- Egyszer kaptam egy csekket kétezer-nyolcszáz
dollárról - meséli. - Nekem az olyan volt, mintha
eg5rmilliót kaptam volna!

A MEGFoGHATATLAN ol§l
AMl FONTOSABB A GAZDAGSAGNAL

Nyilvánvaló, hogy a hálőzatos piacszervezők őriási
többségét a pétunéI sokkal kevésbé megfogható
okok hozzái< az üzletbe. Ezek az okok - amelye-
ket nevezh etnénk megfoghatatlanoknak - egyte fon-
tosabbak lesznek a harmadik hullám térnyerésé-
vel.

A láthatfuon fölsejlik a háIőzatos piacszervezés
kultúrájának gyökeres változása. Egyes változások
már elkezdődtek. A modern, kifinomult hálózatos
piacszervező szőtárában a,,rugalmas időbeo§ztás"
és a ,jelentős mellékjövedelem" kifejezések vették
át a villámgyors meggazdagodás féItevezető ígéreté-
nek és a borítékokra, vendéglői szalvétákra felvá-
zolt, mértani haladvány szerinti lélegzetelállító nö-
vekedésnek a helyét.

A harmadik hullámos kultúrát kevéssé érdeklik
az időnként felbukkanó milliomosok. Az ő hőse a
hétköznapi, kemcrryen dolgozó ember. A harmadik
hullámos hálózatos piacszervezőkmár nem a milli-
ós gazdagságtávoli reményében csatlakoznak a tár-
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saságokhoz. Olyan életstílust akarnak, amely kielé-
gíti éhségüket a személyi szabadságra és az önmeg-
valósításra.

Nemes tettek

Aharmadikhullámoshálózatospiacszertez6k,meg-
szabadulva az új rendszerekés technológiák robotjá-
tól, nemesebb célokra összpontosíthatják energiáju-
kat. Egy gépetbe lehet programozni pénzcsináIásra.
Egy számítógép el tud vezetni egy izletet De csak az
ember képes igazi nagylelkűségre. Csak egy férfi
vagy egy nő érezhetiátaztaméIy örömet, amely ab-
ból fakad, hogy ktilönbbé tetttik a ülágot. A harma-
dik hullámos forradalom a jótettekre nyomjaráleg-
j obb an felismerhe tő, le gtiutább bélye gét.

Járulékos hatás

A hálőzatos piacszervezésben a termékforgalmazók
olyasmit valósítanak meg, ami sokkal hatalmasabb a
,járulékos jövedelemnél". Azt valósítják meg, amit
John Fogg,járulékos hatásnak" fleyez.

- Haaz ember ery ötvenezer fősszewezetvezető-
je - mondja Fogg -, és tudja, hogy ez az öNenezer
ember rendezett anyagi helyzetben él, biztonságban
van és szabad, és hogy az élettik miattunk váItozott
meg, akkor ez ajárulékos hatás. Ha eljutunk idáig,
többé sohasem szabadulhatunk az érzéstől. sohasem
vonulhatunkvissza. Ezen aszinten így rálehet kapni
a mások életének a jobbra forűtására, mint akábítő-
szeíre.Az ember sose haryja abba, soha, soha, soha!

A járulékos hatás többet ad túláradó érzelmek-
nél. A nagylelkűség az MLM-ben más üzleteknél
gyakrabban változik át kemény, hideg kéupénzzé.



Mark Yarnellt, a Nu Skin szupersztárlát Éiszak-
Nevadában ,,Az év filantrópjává" választották, mi-
után szánötvenezer dollárt adományozott a renói
United Waynek. A grűlésen, amelyen megkapta a
kitüntetést, egy sikeres bankár azzalment oda hoz-
zá, hogr csatlakozni akar a csoportjához

- Az ő szorgalma csak I992-ben többet keresett
nekem az egész százötvenezer dollárnál, amit a
United Waynek adományoztam- mondja Yarnell.

A KövETKező ÉvezRED vAtúsA?

- Lehet, hogy a hálőzatospiacszervezés lesz a kö-
vetkező évezredvallása - jelenti ki John Fogg.

Fogg rámutat, hogy egy nagy szponzoí hasonló
tulajdonságokkal rendelkezik, mint amilyeneket
minden vallás megpróbál kinevelni a híveiben: tisz-
tess é g, b ecsület, r észv ét, irgalom. Az eszményi hálő -
zatos piacszewezési társaság a becsületes, szorgal-
mas emberek testvérisége, ahol az élet közepe nem
avállalati kenyérharc, hanem abarátság, a szolgálat
és a közösség - ami éppenséggel emlékeztet az esz-
ményi eghózra.

- De amikor sor kerül a perselyezésre - kacsint
Fogg -, nem mi dobjuk be a pénzt, hanem a pénz
pottyan az ölünkbe.

Keresztény irgalom

Mark Yarnellnél a hálőzatos piacszervezés sokkal
magasztosabbnak bizonyult a templomi szolgáIat-
nál. Mikor még egy vidéki gyülekezet lelkipásztora
volt, többet elmélkedett kicsinyes veszekedéseken,
mint Isten kegyelmén.
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- Folyton közvetíteni próbáltam a hölgyek között,
akik kenyeret akartak sütni és a tizenévesek között,
akik kocsit akartak mosni Llgyanazor.a napon.

Mint már említettük, Yarnellt a pénzügyi csőd
,,mentette meg" tíz év után, amely rákényszerítette,
hogy a hálózatos piacszervezésben keresse - és ta-
lálja meg - a boldogulását. Ebben a folyamatban
olyasmit is megtalált, amire nem számított: a szelle-
mi kiteljesedést.

- Teológus koromban - meséli Yarnell - megta-
nultam három bűvös szót: ,,Veled fogok imádkoz-
ni." Most három új szőt tanultam: ,,Mennyire van
szükséged?" Ez a nagy különbség egy lelkész és egy
sikeres hálőzatos piacszerve ző között.

Yarnell abban találta meg legnagyobb örömét,
hogy adhat a szűkölködőknek. Miután látott egyszer
egy műsort egy megnyomorodott rendőrről, akinek
a kapitánysága csak félig tudta összeg;újteni a toló-
székre valő pétut, rögtön írt egy csekket ahiányző
összegről.

- Prédikátorként - mondja - csak néztem volna
az adást, és arra gondoltam volna: remélem, sikerül
összeszednie a pénzt. De most semmibe sem kerül
kiállítanom egy ezeínyolcszáz dollárra szóló csek-
ket, hogy segíthessekvalakin. Most már jobbá tehe-
tem a világot.

Jótékonysági tevékenysége során Yarnell ezer-
nyo|cszáz dollárnál jóval nagyobb összegekről töl-
tött ki csekkeket. Volt egyszeí egy százöBlenezer
dolláros rekordadománya a Uniiéd Waynek. Es
amikor Patricia McCune, Al Gore szenátor közeli
barátja segítséget kért Yarnelléktől a Nemzetközi
Zöld Kereszt megalapításához, Yarnellék segítettek
kifizetni az {ltját a Rio de Janeiró-i környezetvédel-
mi világkonferenciára, hogy talákozhassék Mihail
Gorbacsowal.
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,,Volt pénzünk és időnk, hogy támogathassuk azt
a projektet, amelynek ma már ezet íj alapszeweze-
te van hetvenöt országban", íia Should You Quid
Before You're Fired? (Kilépjünk-e, mielőtt kirug-
nak?) című könyvében Yarnell felesége, René Reid.

Yarnellnek időnként még mindig kedve támad
prédikálni. De most, amikor vendégtrlrédikátorként
lép föl világszerte a keresztény kongregációkban,
már szeretetból csinálja, nem a megélhetésért.

Tegyünk jót, csináljuk jól!

A járulékos hatáshoz nincs szükség ötvenezet fős
csoportra vagy hatje5ú bankszámlára. Még a leg-
hétköznap ibb hálőzatos piacsze w ező is rendkívúli
hatást gyakorolhat más emberekre, uglranakkor fi-
zetést is kaphat érte.

Doris Wood ewszeí szpotuorált egy olyan nőt,
aki gyógyíthatatlan szervi okok miatt mértéktelenül
el volt hína. Betegesen félénk, depressziós terem-
tés volt, aki állandóanszégyenkezettés szorongott a
külseje miatt.

Wood, ha a hétköznapi életben találkozik ezzel a
nóvel, semmit sem tesz érte. Nem is lett volna oka
prób álkozni. D e Woo d háIőzatos piacszerve ző v olt.
Megtaníto tta a nőt ugyanarra, mint a többi újoncát:
hogyan kell eladni, szpotworáIni és megtanítani má-
sokat eladásra, szponzotáIásra és oktatásra. Ezekaz
egyszerű leckékvalóságos csodát műveltek a nővel.

- Elkezdett kibújni a kagylóhéjából - emlékszik
vissza Wood. -Legyőzte a defetista magatartását.

Ez a nő sohasem lett gazdag. Sohasem lett főfog-
lalkozású termékforgalmaző. Csak egyike lett azok-
nak a boldog termékforgalmazóknak, akiknek sike-
rül havonta pár száz plusz dollárra szert tenniük.
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Ám neki ez a kis teljesítmény nyitotta meg az ajtőt
egy új világba. Frissen megtalált önbizalmával elha-
tározta, hogy megvalósítja régi álmát, és énekesnő
lesz.

- Az egyiklegnépszerúbb énekese lett a helyi bá-
roknak - meséli Wood, aki ma elnöke az irvine-i
(Kalifornia) Multilevel Marketing International
Associationnek. - Enekelt minden bankettünkön és
díjkiosztásunkon. Jó volt. És dsztességes keresetre
tett szert az énekléssel.

- Ha felkarolsz valakit, aki még állást sem tud
szerezni-fejezibe Wood -, és megadod neki a lehe-
tőséget az önmegvalósításra, az egy olyan öröm,
amit csak az éfihet meg, aki mfu átéIte.

szABADsÁc ulnr cÉl
Amikor Thomas Jefferson kijelentette, hogy min-
den amerikainak joga van az élethez, a szabadság-
hoz és a boldogsághoz, egy paraszti nemzetre gon-
dolt, amelyben minden gazdakirály a maga földjén.
Jefferson szemében a föld volt az amerikai szabad-
ság mércéje.

Ma kevés amerikainak van földje, és a huszon-
egyedik szánadban még kevesebbnék Lesz. Am sza-
badságunk mércéje már nem az, hogy mekkora tu-
lajdonnal rendelkezünk, hanem hogy mennyire ren-
delkezünk azidőnkkel.

- Az elkövetkező években az idő Lesz az egyik
legfontosabb téma és a legnagyobb érték - mondja
Jerry Rubin, a Life Extension International termék-
forgalmazőja.

A háIőzatos piacszervezés egyike azon kevés is-
mert módszernek, amellyel a tömegek saját akara-
tuk szerint oszthatják be a napjukat.
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A rugalmas munkaidő forradalma

Az u1letj vtlág éveken át visszhangzott a rugalmas
munkaidőtől, ami azt a gyakorlatotlelenti, há az aI-
kalmazottak rugalmas beosztás szérint dolgozhat-
nak.

F;zt olyan módszerekkel érték el, hogy lehetővé
tették az otthoni munkát, vagy az akámazottak
,,sűrített munkahétben", gyorsított ütemben tehet-
tek eleget heti kötelezettségeiknek. Sok társaság kí-
sérletezett a rugalmas munkaidővel. De ne legyánek
tűlzott reményeink.

Az amerikai vállalati szféra nem egyhamar lesz a
munkások paradicsoma. Ellenkezőlég, már el is
kezdődött az ellenreakció a - néha ,,csáládbarát po-
litikának" nevezett - rugalmas munkaidóvel szém-
ben.

.. ,,Sok társ,aság hangoztatja, hog5r a fokozott globá-
lis_verseny korában kevéssé engedhetnek meig ma-
guknak családorientált programokat - íia a-Busi-
ryey Week 1993. június 28-i száma. - Főle! a kisvál-
lalatoknál kelti fel a családbarát politiká a többi
munkás ellenérzését, akiknek le kéll dolgozniuk a
kiesett időt. Es minden egyes családbarát"uá[alatra
9sik,ery, amely csak szóban valósítja meg a család-
b aút munkakörny ezetet."

Az egyetlen igazi rugalrnas munkaidő az, amit
magunk teremtünk magunknak, önmagunk alkal-
mazásáv al és j árulékos jövedelemmel.

- A hálőzatos piacszenlezés nem okvetlenül ad
több időt - mondja Terry Hill a Nu Skintől -, deru-
galm a s abb á teszi'Ú iaeríút. H" ]em*"il"k ]egy ér-
tekezletről, nem fogjuk elveszíteni a munkánkat
\agy a havi fizetésünket. Ha szükség van rá, akkor
foglalkozhafunk más dologgal is, az tizlet mégis
menni fog.



A CSAÚD VISSZATÉRÉSE

Hill szerint a hőlőzatos piacszervezés rugalmas
munkaideje az a ragasztő, amely összetartja a csa-
Iáőját.

- Manapság nagyon nehézházasnak lenni -véle-
kedik. - Főleg, ha mindketten dolgoznak. A férj er-
refelé dolgozik, a feleség arra. Több időt töltenek
idegenekkel, mint a családjukkal.

AháIőzatos piacszervezés kiutat kínált a Hill há-
zaspárnak. Mindketten kiléptek munkahelyükről,
és együtt építették Nu Skin-üzlettiket. Miutan két
évig szervezték csoportjukat, kivettek egy év sza-
badságot, hogy jobban megismerhessék eglrmást és
gyerekeiket. Ma már mindketten dolgoznak megint.
De amikor a gyerekek hazajönnek az iskolából,
mindkét szülőt otthon taláIják.

- Lehet, hogy telefonálunk - mondja Hill -, lehet
hogy munk aértekezletet tartunk valakivel, de ott va-
gnrnk. Ez nagy kiilönbség. A lányainknak nagyon
sok olyan barátnője van, aki üres lakásba megy ha-
za.Yagy a kicsiket beadjak a bölcsődébe.

Hillék, mint a régi pionírcsaládok, együtt dolgoz-
nak ery közös célétt,megosztva ktizdelmeiket és ál-
maikat. Akármit érnek el, együtt érik el.

- Nincs semmi, ami közelebb hozhatna eglrmás-
hoz embereket - állítjaHill -, mint a közös áldozat
és a közös törekvés ugyanazon cél. felé. Olyan ez,
mint egy közös utazáson venni részt. A gyerekek is
résztvóznekbenne. Őt is használjak a té-rmékeket.
Látjákazerőfeszítéseinket.Látják,amintl<tt(tznlka
célokat, és látják, ahogy dolgozunk értük.

- A nagy különbség köztünk és a hagyományos
iizlet csapdájába esett emberek között az a kötő-
anyag,amely lehetővé teszi, hogy egy család legyünk
- vonja le a következtetést Hill. - Mi csakugyan az
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es9sz életünket ennek az úzletnek köszönhetjük.
Olyan életmóddal ajándékozott meg bennünket,
amelyet egyébként nélkülöznünk kellett volna.

EGy ÚJ, NAGvoBB GSAÚD: A TöRzs

Ott, ahol a modern társadalom megfosztottaazem-
bert törzsi hagyományaitól, tátongó seb maradt. A
telekommunikáció, a szuperszonikus közlekedés, a
globális kormány hamarosan elmoshatja az ország-
határok maradványait, aszociális otthon és az eugé-
netika vége z a nagy családdal, ám az emberek akkor
is váglrnak aría az összetartó közösségre, amely éj-
szakánként dalokat énekelt a tábortűz körül.

_A percről percre idegenszerúbb és magányosabb
ülágban sokan olyan közösségérzésre találn ak ahá-
ló_zatos piacszervezésben, amelyre csakis atüzsi jel-
ző aka|mazhatő.

- Betölti társadalmi életünk egyik hasadékát -
mondja Doris Wood. - Az ember elmehet a lehető-
ségtalálkozókra, felszólalhat, és tárt karokkal fo-
gadják, mert ugyanahhoz a csoporth oz taftozik. Eb -
ben a társadalomban, ahol az ember csak átmenő
y9ndég, és nincsenek körülöttünk naglménik, nagy-
bácsik, fivérek és nővérek, a hálőzatospiacszerveiés
űgyszőlván átveszia nagy család helyét.

Globális törzsek

A törzsi metafora még talan annál is helyénvalóbb,
mint amilyennek első látásra tűnik. Nagy hátású köny-
vében -Tiibes: How Race, Religion and ldentity Deter-
mine Success in the New G\,obal Econonty (Törzsek:
horyan határozza meg a sikert a faj, a vailás és az



identitás - íj, globális gazdaságban) - Jogl Kotkin
art állitja, hogy a törzsi jelleg visszatér. Ury énrel,
hogy hamarosan etnikai, családi és vallási bensőséges
kapcsolatrendszerek váltjak fel a nemzetet és az álla-
mot. A mormonokat, a kínaiakat és a világ gyémánt-
piacain uralkodó, zárt ndiai misztikus vektát, a
dzsainitákat idézi példaként a ,,globális törzsekre",
amelyeket közös hittik és szociális kapcsolataik a
nemzetközihatalmitényezőerejévelruháznakfel.

Bár Kotkin eztígy nem mondja ki, de aháIózatos
piacszewezésicsoportokgyakranugyanígyhajlamo-
sak a ilágszewezet kétrehozására, a gyors, globális
válaszokra és a szoros személyes kapcsolatokra, mint
a kínaiak vagy a hászidok ismerősebb törzsei. Ha
Kotkin látomása valóra válik, akkor az MLM-tár-
saságok egyszer még a nemzetek fölötti államokra
fognak hasonlítani; kincseik vetekszenek majd a
nagyhatalmakéval, és ,,polgáraik", akiket csak a kö-
zös cél és a számitógépes há|őzat tart össze, össze-
hangoltan dolgoznak minden kontinensen.

lstenek és hősök

Természetesen minden törzsnek megvan a saját hi-
vatástudata, a saját meséi istenekről és hősökről,
amelyek indokolják a faj e5ledi kiildetését. A" egnp-
tomiak lzisz és Ozkisz legendájáből szátrmaztatták
ősi rajongásukat a túlvilági életkánt. Mi, amerikaiak,
Paul Revere éjszakai váglájában emlékezünk a láza-
dás szellemére, amelyből megszületett nemzetünk.

Ilyen szemszögből a harmadik hullámos társaság
sokkal inkább törzs, mind eladásra szakosodott szer-
vezet. Küldetését nem dollárokban és centekben,
hanem a legmagasztosabb eszményekben fogják ki-
fejezni.
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FORRADALM! MOZGALOM

_ - Az Amway több, mint társaság - mondta a
Forbes-nak Richard DeVos, az Amwáy egyik alapí-
tőja. - Az Amway mozgalom.

Az Amway rég megértette a törzsi világkép fon-
tosságát a hálőzatos piacszervezési üzlet fuefitese-
ben. Tömeg5rűlései a Roclq vagy a Tűzszekerek vér-
forraló dallamaival kezdődnek. Á csillagos-sávos lo-
bogókkal díszített glúléstermekben prédikációk
hangzanak el a családi életről és a tisztességről.
Egyetlen Amway-termékforga lmaző s em feledheti,
hogytársaságának mélyebben szántő céljavan a kö-
zönséges üzleti lehetőségel<nél. Ez a cél az amerikai
életforma.

Cgmpasli9nate Capitalism (Eglüttérző kapitaliz-
pus) _című könyvében Richard DeVos leírjá 1959-
ben alapított társasága forradalmi kiildetését. Ami-
Lrt PrVo. és Jay Van Andel létrehoztákaz Amwayt,
Fidel Castro éppen az amerikai sajtó rokonszenvét
élvezte. Néhány amerikai már kezdte gyanítani,
hory Oroszország,,el akarja temetni'' Ámerikát,
ahogyan Hruscsov később íenyegetőzött, és sokan
máris belenyugodtak a szocialista jövő kilátásaiba.

,,Azokban a napokban - írja DeVos - a szocializ-
must tekintették a világ nagy gazdasági reményé-
nek. A szabadvállalkozás halott. Jaynek és nekém
legalábbis ezt mondták... Oroszorsiágnak és Kíná-
pl.... győznie kell... >Ez most nem a magánvál-
lalkozás ideje<, figyelmeztettek benntinkeí bizo-
nyos emberek. >Azoknak az időknek mindörökre
yéq".;. A kapitalizmus elbukott, és megint meg fog
bukni. A szocializmus a mi egyetlen reméiysél
günk.<<"

Nem is kell mondani, hogy DeVos és Van Andel
azt a választ adták erre a tanácsra, amit megérde-
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melt: elengedték a fülük mellett. Ma az Amway
több mint kétmillió termékforgaLmazőja hatvan or-
szágb an hirdeti a szab adv állalkozás evangéliumát.
Eladásaik az utóbbi három évben megduplazódtak,
1993-ban elérték anégy és fél milliárdot.

Eglüttérző l<npitalizmus című könyvében DeVos
mesél a mexikói parasztasszonyról, aki akadozó an-
golságával elmondja, hogy a rajta levő ruha az első,
amit magának venni tudott, hála az Amwaynek. Be-
számol a fiatal keletnémet apáről, aki könnyek kö-
zött köszönte meg neki, amiért új életet kezdhetett
az Amway termékforgalmazőjaként a berlini fal le-
omlása után. Egy megkeseredett afro-amerikai, aki
soha életében nem volt hajlandó esküt tenni azász-
lóra, ma könnyes szemmel tiszteleg a csillagos-sávos
lobogónak az Amway-kongresszusokon, mert végre
olyan közösségre taláIt, amely klzfuőlag érdeme
szerint ítéli meg, a vál|alkozók és kistulajdonosok
közösségére.

Oket testesíti meg az Amway, amelynek már a
neve is az American Way-ből - az amerkai életmód-
ból - származik.I

Az Amway kritikusai gyakran gúnyolódnak a ter-
mékforgalm azőkon, amiért olyan fanatikusan hűsé-
gesek a céghez. Rajongó odaadásukat néha ag]rmo-
sásnak tulajdonítják. De ha az Amway termékfor-
galmazői csökkent ítélőképességben szenvednek,
akkor ennek azoka az idealizmus.

Az Amway alapítői hamar rájöttek, hogy az em-
berek önmagukért nem fogiák odaadni utolsó csepp
vérüket, de egy magasabb rendű cé|ért az életüket
sem sajnáljak.

lEzt a parafrazeált bekezdést részben abból a szemléból idéztem,
amelyet a Success 1993. júniusi számába írtam.
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cslilÁLD MEG MÉG EGYSZER!

Jerry Rubin radikális vezető 1968-ban írta a Do It!
(Csináld meg!)-et, a fiatalos |ánadás kézikönyvét,
amelyből országos bestseller lett.

- Festett arcral, homlokpántosan mentem be
minden kollégiumba, és azt kiáltottam: ,,Csináld
meg!" - meséli Rubin. - Aztközöltem az emberek-
kel, hogy lehetnek szabadok, lehetnek olyano§
amilyenek akarnak. Nem kell illeszkednünk a válla-
lati öntóformához. Nem kell úgy kinéznünk, ahogy
állitőlag elvárjak tőlünk. Nem kell tömegtermelt
embereknek lennünk.

Ma mint a Life Extension International frontvo-
nalbeli termékforgalmazőja, Rubin ismét azt mond-
ja az embereknek ,,Csináld meg!" Ha felad egy hir-
detést az országos napilapokban, forróra tfucsánzák
a telefonját ah,tábrándultak, akik szeretnének más-
fajta jövedelmet.

- Azt kérdezem tőlük ,,Ott van a főnökük? -
mon{a Rubin. -Úsy érti, izemközt ülnek egymás-
sal? Alljon fel és mondja azt a főnökének: >>Ki van
rúgva!<<" Mind nevetnek, amikor ezt mondom.

Ahálőzatos piacszervezésben a hatvanas évek lá-
zadása került szembe ismét az amerkai anyafölddel
- hogy összeolvadjon vele. Az l776-as hazafiakhoz
hasonlóan a hálőzatos termékforgalmazóknak az
életnél is drágább a szabadság; de azl967-es hippik-
hez hasonlóan ők ezt inkább életstflussal, mint fegy-
verekkel akarják elérni. Sok hálózatos piacszewező-
nek a nyakkendő ugyanúgy a szolgaság jelképe,
mint ahogy azvoLt a hippik számárais.

- Ha felderítésre indulok, khakinadrágot, pőlőt,
alkalmanként dzsekit üselek, de nyakkendőt soha
- tájékoztat Mark Yarnell. - A szabadságot akarom
megtestesíteni. Azt akarom, hogy az emberek ért-
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sék meg: én azt üselek, amit akarok. A^ tehetek,
amit akarok. Nem kell nyakkendót hordanom, mint
nekik.

Amerika megúju!ása

Ma, amikor olyan sok keserű ellentét osztja meg a
nemzetet, ahálőzatos piacszervezés egyike a kevés
összetartó kapocsnak. A szabadúszó Amerikáról ál-
modó Jerry Rubin itt közös nevezőte talált a De-
Vos- és Van Andel-fé|e zászlőivőkkel.

Vásárlókörükkel eg;rütt közösen építik újj á Ame-
rikát. Es ezaz új Amérika sokkal ink-ább fog hason-
lítani arra a nemzetre, amelyet az Alapító Atyák
megálmodtak, mint afta abürokratikus Amerikára,
amellyel dacolva Carl Rehnborg évtizedekkel ez-
elótt megalapította a Nutrilite-ot.
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Kompenzációs tervek

,,Végtelen mélység!"
,, Hetvenöt szánalék kifizetés !

,,Hatalmas túltermelési lehetőség! "
Melyiket válasszuk? Kinek higgyünk? Mit jelent

ez az egész? A kompetuáciős terv kiválasztása meg-
erőltető testgyakorlatnak bizonyulhat. A kompen-
záciős terv vagy marketingtew az a módszer, amely-
lyel egy hálózatos piacszervezésitátsaság elosztja a
jutalékokat termékfo rgalmazőí között. A kompen-
zácjős terv nagyban meghatározza, hogy adott mun-
kamennyiséggel milyen gyorsan és mennyi péttzt ke-
resünk.

Ha tórcasógot vólasztunlE figleljünk oda a kompen-
zíciós tervre!

Sajnos, még az MlM-veteránok is ritkán tudják,
mire kell odafigyelni egy kompenzációs tervben.
Nincs ennél titokzatosabb területe ahálőzatos piac-
szervezésnek.

- Kétségtelen, hogy a kompenzációs terv azilzlet
leginkább percepcióorientált aspekfusa - mondja
Leonard Clements, a Marl<etWave kiadőja. - Szám-
talan módszer van, amelyekkel a tervet a papíron
nyereségesnek lehet feltüntetni, de gyakorlatilag
semmivel sem fizet többet más terveknél.

Leonard Clements, Corey Augenstein, dr. Sriku-
mar Rao és más neves szakértők segítségével fogal-



maztam meg a következő vezérfona|akat kompen-
záciős tervek elemzésér e.

A KoMPEnáclós TERV KlvÁLAszrÁsÁnlx
HÉT KRlTÉnlurnl

1. Eryszerúség. Minél könnyebb megmagyaráani
egy tervet, annál könnyebb megnyerni az embereket
a csatlakozásra. Ha az emberek nem tudják felfogni,
hogyan számítják ki a jutalékukat, hajlamosak arra
gyanakodni, hogy ,,kamu" állást kínálnak nekik, és
iéndszerint igazikis van. Óvakodjunk a szükségte-
lenül zavarbaejtő és bonyolult tervektől!

2. A szewezet potenciális narysága. Két tényező
határozza meg a szewezet potenciális nagyságát: a
szélesség és a mélység. Nézzünk utána, pontosan
holhízza meg a kompenzációs terv a szélesség és a
mélység határait. Csak a mátrixtervek korlátozzák a
szélességet) azaz a frontvonalban tartható embere-
ink számát, de a mélységet minden kompenzációs
terv néhány szintre korlátozza. A mélység csalóka
lehet. A továbbiakban megmagyaráaandő okok mi-
att egy hatszintes lépcsősónállósodási terv lehetővé
teheti, hogy kétszer annyi szinttől húzhassunk ju!a-
lékokat, mint ery hatlépcsős egyszintes tervben. Igy
tehát, noha mindkettő hatszintes tervként van leír-
ya) az egyik gyakorlatilag mélyebb a másiknál.

3. Eleje va5r vége? Vannak tervek, amelyek a ,,vé-
Eéít", azaz az önállósodá§ vagJ az alsóbb szintek
megszervezése ltán fizetnek magasabb jutalékot.
Az ilyen tervek egy száaalék jutalékot ktnáhak az
elsó szinten, de hísz száaalékot a hatodik szinten.
Az ilyen ,,vég"-tervek hosszú távon sokkal jövedel-
mezőbbek, mert a csoport geometrikus növekedése
hatalmasan megnöveli az emberek számátaz alsóbb
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szinteken, ahol nagyobbak a jutalékok. De ez csak
nagy r av ágyó, energiku s, kitartó termékforg almazők
esetében működik, akik hosszas és kemény munka
segítségével olyan mélyreható szewezetet dolgoz-
nak ki, ahol már hozzá lehet férni nagy jutaléliok-
hoz.

Kelletlen, részidós háIőzatos piacszervezők soha-
sem építhetnek egy-két szintesnél mélyebb szerye-
zetet, úgyhogy nem veszik hasznát a ,,yégső" jutalé-
koknak. AváIasztást röviden így lehet ösizefoglalni:
a vége kemény munkát, elhalasztott kifizetést, na-
ryobb hosszú távú jutalmat jelent; az eleje több
pénzt kevesebb erőfeszítéssel, de kisebb hosizú távú
kereseti lehetőséget. Nekünk kell dönteni.

4. Proíitlehetőségek. Dennis Windsor MLM-ok-
tatő akövetkező módszert javasolja a kompenzációs
terv profitlehetőségeinek felbecsülésére : éIőször azt
1téz7iúk, mennyi kedvezményt ad a társaságanagy-
bani vásárlásoknál. Ez a kedve zmény a telj esítmén}-
szintünk szerint változlk. F;gy kezdő teúékforgal-
maző huszonöt szánalék, míg egy minősített ügyve-
zető negyvenöt szánalék vagy annál több kedvez-
ményre lehet jogosult. Mint minden kereskedelem-
ben, a nagybani és a fogyasztői át közötti eltérés
vagy árrés a mi kiskereskedelmi hasznunk. Windsor
ryt javasolja, hogy a terv elemzésénél képzeljük el
úry a kiskereskedelmi hasznot, mint egy tolómércét,
amely a belépésnél kapható profittal kezdődik és a
t_arsaságban elérhető legmagasabb profitta| v égző-
at. tgy elmondhatjuk, hoglregy biz-onyos társaiág-
nál a kiskereskedelmi haszon a huszonöt-negyvenót
szánalékos tartományban mozog. Ez az első krité-
riuma a lehetséges profit kiszámolásának.
_. Következőlépésben számoljuk ki a nagybani pro-
fitot. Ez az a profít, amelyre akkor tesZtink s2ert,
amikor nagykereskedelmi áron forgalmazzuk ter-
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mékiinket. Nagykereskedelmi fogyasztóink nálunk
alacsonyabb teljesítményszinten iállnak, így kisebb
kedvezményre tarthatnak igényt. T étekezzttk fel pél-
dául, hogy háromcsillagos ügyve zetőként negyvenöt
szánaléknagybanikedvezményretarthatunkigényt,
míg társaságunk kétcsillagos üglruezetői csak har-
mincöt uázalék kedvezményt kaphatnak. Igy a mi
árrésünk minden eladásnál tu százalék egy kétcsil-
lagos ügyvezetőéhez képest. Ez aminagybani profi-
tunk. Számítsuk ki, mennyi nagybani profitra te-
szünk szert azzal, hogy minden elérhető teljesít-
ményszinten forgalmazunk. A nagybani profit tíz-
harmincöt szágaLékközött mozog. Ez a második kri-
térium a lehetséges profit kiszámolásánál.

Egy lépcsős/önállósodási tervnél van egy harma-
dik kritérium: az önálló csoportoktól kapható pőtlé-
kok és honoráriumok aránya. Ez az önálló csoport
ö sszes for galmazásáért jár ő j utalék szabott szánalé -
ka.Ezaszánaléka harmadik ésvégső kritérium a le-
hetséges profit kiszámolásában.

E módszer csak nagyjáből teszi felbecsülhetővé
lehetséges keresetünket, de azt megmutatja, milyen
számokat kell összehasonlítanunk.

5. Minősítés. Tudjuk meg, hogy a terv esetében,
amelyet elemzünk, mi a minimális forgalom-előírás.
Ezaz a termék, amelyet havonta nagybani áron meg
kell vásárolnunk, hogy aktív termékforgalmazónak
minősüljünk. Annak is nézzinkutána, mennyi ter-
méketkell havonta megvásárolnunk, hogy eleget te-
gyünk a teljesítményszintek követelményeinek. Ha
a forgalomkövetelmények túlságosan magasak, vé-
gül több terméket fogunk felhalmozni, mint ameny-
nyit képesek leszünk eladni. Ha túlságosan alacso-
ny*, csoportunk esetleg kevés indíttatást étez a
forgalmazásra, mert csak annyit kell havontavásá-
rolniuk, ami személyes fogyasztásukra elég. Nekünk
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kell eldöntenünk, melyik követelmény a reális, me-
lyik felel meg a szükségleteinknek.

6. Apró betűs szedés. Sok kompenzációs tervben
találhatő apró betűs szedés. Ezek olyan fontos kikö-
tések, amelyeket ritkán említenek a pályáaőknak,
gyakran kimaradnak avideókból és a szakirodalom-
ból, mindazonáltal fontos hatást gyakorolnak azilz-
letre.

Okvetlenül derítsük ki, milyen büntetés jár az&t,
ha nem teljesítjiik a havi kvőtát. Egyes tervek több-
havi türelmi időt adnak, hogy ismét szintre hozhas-
suk forgalmazási volumenünket, mielőtt leminősíte-
nének az alattunk levő teljesítményszintre. Más ter-
vekaz első hónapban leminósítenek, amint nem tel-
jesítjük a kvótát. Néhány terv nemcsak lefokoz, de
egyenesen visszaminósít kezdőszintre, akármilyen
magasía jutottunk is fel. Nincs semmi baj a kemény
büntetésekkel. Szívünkjoga, hogy szigorú terv sze-
rint dolgozzunk. De aláírás előtttisztáznk, mit vál-
1alunk.

Egy másik fontos kérdés, amelyet föl kell tenni:
miként számítjaki a terv a havi kvótánkat? Minden
íorgalmazási volumen beleszámít a kvótába, vagy
csak néhány? Sok társaság csak a ,,terheletlen" vo-
lument számítjabele, azazcsak a személyes csopor-
tunkét, de l<lzárla belőle a tőlünk elszakadt önálló
iizleteket. Ez nagy eltérés lehet! Megint más társa-
ságok inkább,,bonu§zvolumenben", mint tényleges
forgalmazási volumenben számítják a kvótát.
A bonuszvolumen mindig kevesebb a forgalmazási
volumennél. Forgalmazhatunk egy adott hónapban
ezer dollár &tékí terméket, a társaság akkor is te-
kinthetiúgy,hogyhétszáadollárértélúbonusarolu-
ment forgalmaztunk.

Mindig nézziúnkltána, szokás-e a tátsaságnál, az
,,áthítzás". Ez azt jelenti, hog5r ha szponzoráltunk



egJ szuper teljesítményű ,,flzgy halat", és ő adott
hónapban nálunk nagyobb teljesítményt nffit, ak-
kot ,,áthitzzák" a fejünk fölött, feljebb a társasági hi-
erarchiában, mi pedig elveszítjük a nagy halat és
egész szewezetéíl Az áthízás előnyös a felsószintű
vezetőknek, akik a legjobb és legragyogóbb termék-
forgalmazókat akarják a frontvonalukba. De ha ala-
csony vagy mérsékelt teljesítményt nyujtó termék-
forgaLmazőnak számítunk ery,,áthilzős" társaság-
ban, akkor csak úgy tarthatjuk meg a nagy halat, ha
minden hónapban annyi terméket vásárolunk, ami-
vel nem maradunk le a nagy halunk teljesítmény-
szintjétől.

Az ,áthitzásban" nincs semmi rossz. Ha nagy ha-
lunk havonta keres nekünk tizenötezer dollárt, és
nekünk csak háromezer dollárt kell fizetnünk, hogy
megtarthassuk, akkor még mindig remek üzletet kö-
töttünk. De ha nem akarunk kellemetlen meglepe-
tóseket, akkor mindig kérdezzink rá az ,,áthíL-
zásra".

Van még pár típusa az aprő betűs szedésnek,
amelyek,megbújnak a kompenzáciős tervek sorai
között. A]talában nézzink utána minden kikötés-
nek, amely csökkenteni akarja jutalékunkat, növelni
akarja minősítésünket, vagy le akarja minősíteni
for galmazás aink volumené t.

7. A terv típusa. Gondoljuk át minden tervtípus
előnyeit és hátrányait, majd aztkeII választanunk,
amely megfelel igényeinknek. A következőkben
részleteiben olvashatjuk a kompenzáciős tervek há-
rom fő típusának - lépcsős/önállósodási, mátrix- és
egyszintű - jellemzőit.Bár a kompenzációs tervek-
nek van sok más elnevezése is, valamennyi besorol-
ható ebbe a három kategóriába. Például a bináris
terv a mátrixterv egyik formája, az alsztrálterv az
egyszintíváItozaía.
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A tÉpcsóryönÁllósooÁsl TERv

Leírás. A lépcsősónállósodási tervben a siker tl/rja a
teljesítményszinteken át fölfelé vezet. Haladásunk
minden szakaszában más megtisztelő címmel tüntet-
nek ki bennünket (például ,,arany igvezető",yd5y
,,háromcsillagos üg5nrezető"), és engedélyt kapunk,
hogy ennek megfelelő kedvezményes áron vásárol-
hassunk termékeket. Minél több terméket vásáro-
lunk hónaponként a társaságtőI, annáI magasabbra
lépünk alétrán, és annál magasabb lesz a jutalékunk.

Velünk együtt lépnek fólfelé szervezetink ta§ai
is. Amikor csoportunk termékforgalmazíi elérnek
egy meghatározott havi volument, ,,önállósítjak ma-
gukat" a csoportunktól. Többé nem kapunk közvet-
len jutalékot az áltahtkvagy csoportjuk által eladott
termék után. Am az önállósodott vezetők és cso-
portjaik teljes csoportvolumene után tovább is ré-
szesedünk plusz jövedelemben vary pótlékban, ami
egy kis jutalékot jelent.

A lépcsős/önállósodási teru e!őnyei

Korlátlan kereseti lehetőség. Az összes kompenzá-
ciós terv között a lépcsősónállósodási terv teszi leg-
inkább lehetővé a nagy keresményeket, qrivel így
nagyobb szervezetet építhetünk ki és több szintről
kaphatunk jutalékot, mint a többi terv esetében.

Mélyebb íizetósi tartomány. Tételezzik fel, hogy
a kompenzációs terv csak hat szint mélységben en-
gedi jutalékok kifizetését. Egyszintű vagy mátrixterv
esetén ez aztjelenti, hogy a hetedik vagy mélyebb
szintről nem kaphatunk jutalékot. De a lépcsős/ön-
állós.ldási tervben a hatodik szinten található ter-
mékforgalmazőnk önállósodhat; ezek után mi pót-



lékot vagy jutalékot kapunk a nevezett termékfor-
ga|maző csoportvolumenének alapján. Ha ennek a
termékforgalmazónak hatszintes szervezete yaíI, ez
azt jelelti,hogy mi a tizenkettedik szinten eszközölt
termékforgalmazások után, sőt, egyes önálló cso-
portoknál még a huszadik szint után is kaphatunk
jutalékot, ami a többi tervtípusnál elképzelhetetlen.

Naryobb csoport. A lépcsósönállósodási terv
korlátlan szélességet tesz lehetővé. Annyi embert
szponzorálhatunk a frontvonalunkra, ahányat aka-
runk, ők ugyancsak annyi embert szpotuor álhatnak,
ahányat akarnak. A mélység körülbelül hat szintre
korlátozható. De szélességben nincsen határ; hatal-
mas, akár több tízezer fős csoportot szervezhetünk.

Társasági stabilitás. A lépcsősönállósodási kom-
peruáciős terwe épülő társaságok talán a nagyobb
profit miatt tartósabbak a többieknél. A nagyobb,
megállapodott társaságok többsége (Amway, Shak-
lee, Nu Skin, Quorum stb.) a lépcsós/önállósodási
módszert használja. Leonard Clements a Marl<et-
Wave-ben megállapítja, hogy a hétéves vagy hét-
évesnél idősebb MlM-társaságok nyolcvanhat szá-
zalékár a a lépcsős/önállóso dási terv a jelkemző.

Hátrányok

Kósleltetett kiíizetés. A munka a lépcsőzetesónál-
lósodási tervek esetében a legnehezebb. A pétrz
többsége ,,hátulkől", a mélyebb szintekből szárma-
zik, amit akkor kaphatunk meg, ha elég önálló cso-
portra tettttrk szert. Azaz: hosszan, keményen, sike-
resen kell dolgoznunk, mielőtt komolyabb pét:zhez
jutnánk. A lépcsőzetes/önállósodási terv jelszava a
késleltetett kifizetés.

Magas havi kvóták A legtöbb lépcsőzetesönál-
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lósodási terv minden hónapra magas *vótákat ir e|ő
ary+, aki a legiobb teljesítményszintre aspirál. És
valahányszor egy csoport önállósodi§ annak a for-
ga,l1a nem számít bele többé a havi kvótánkba. Még
több embert kell bekapcsolnunk. Ennek eredmé--
nyeként a lépcsőzetes/önállósodási tervek esetében
a termékforgalmazókra állandó nyomás nehezedik
orirrq az új emberek bevonása, mind a termékforgal-
mazás szempontjából.

Bonyolultság. A lépcsőzetes/önállósodási tervek
hajlamosak a rendkívüli bonyolultságra,és nehéz el-
magy ar ámi óket az íj pály áaónak.

Felfelé súlyozó jutalékelos zás Egyes terméldor-
galmazők,,republikánusnak" nevezik a lépcsőze-
tes/önállósodási tervet, mert hajlamos több pénzt
elszipkáani a legfelső vezetésnek. Ezt gyaklan rrat-
ránynak tekintik. D e az-e? A,,szocialisá' tenrek va-
lóban egyenletesebben osztják el apénzt a szintek
között. Am nem is életképesek olyan nagy arány-
ban. A szocializmussal, mind a háÍózatos piacszér-
vezésben, mind a társadalomban az a plobléma,
hogy nem sokat ér egyenlő darabokra osztani a tor-
tát,ha nincsen torta, amit felosszunk.

A fentebb felsorolt okok miatt alépc.sőzetesón-
állósodási tervek elsősorban a komoly, áldozatkéu
hiálózatos piacszervezőknek valók, ai<ik hajlandók
lemondani, keményen dolgoznak, és türélmesen
uqJák a kifizetést. Am azoknak, akik megmarad-
nak,ez 1kgmpenzációs terv kínálja a legtöbb esélyt
egy rendes járulékos jövedelemre.

A tlATRlxTEBv

Leírás. Az egysztntű és a lépcsózetesönállósodási
tervhez hasonlóan a mátrixterv is korlátozz a a mély-



séget, azaz azol<rtak a szinteknek a számát, amelyek
után jutalék jár. Am a másik két tervtől eltérően a
mátrixterv a szélességet, azaz a lehetséges front-
vonal létszámát is korlátozza. Tipikus mátrixterv a
Zxl2-es, ami kétfős frontvonalat és tizenkét szintet
jelent. A mátrixtervben nincs önállósodás.

E!őnyök

Túlternrelés. Azok az emberek, akiket a megenge-
dett hétszám fölött kapcsolunk be a frontvonalba,
alsóbb szintjeink szátmára fognak,,túltermelni".
Például ha van egy 2xI2-es mátrixunk és bevonunk
tizenkét embert, ebből négy a második szintre fog
túltermelni. Elméletben ez azt jelenti, hory valaki
megülhet a mátrixszervezetben úgy, hogy nem csi-
nál semmit, csak várla, hory valamelyik fentebbi
szinten egy szorgalmas termékforgalmazó túlterme-
léssel kiépítse neki a csoportot.

Könnyű irányíthatóság. A lépcsőzetes/önállóso-
dási tervekben elmélettlegszárz,nál is több ember le-
het a frontvonalunkban, akiknek felkészítéséétt és
szponzoráIásáért közvetlenül felelősek vaglrunk.
A mátrixtervben csak két-három frontvonalbeli ter-
mékforgalm azőt kelt' szponzor álnunk.

Eryszerfisóg. Amátrixtervet naryon könnyű meg-
magy at ázni az íjonnan b elépőknek.

Hátrányok

Lusta csoportok A mátrixtervek hajlamosak oda-
vonzani olyan embereket, akik nem akarnak dol-
gozni; azt akarlák, hogy felső kapcsolatuk túlterme-
léssel építse ki nekik aszervezetet.
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A piócaeffektus. A mátrixtervek hajlamosak ,,szo-
cialistán" viselkedni a jutalékok elosztásában, ke-
vesebbet adva a szorgalmasoknak, többet a lusták-
nak.

Akik a legnagyobb teljesítményt nyQtják, keveset
|apnak vissza befektetett idejükből és energiájuk-
ból, mert a naplopókkal teli csoportok piócaként
szívják el a jutalékok nagyobb hányadát.

A növekedés korlátaí. A mátrixtervek korlátozzák
a szewezet nagyságát. Például egy 2x4-es mátrix-
tervben a csoportlétszám sohasem lehet több száz-
húsz embernél. Egy lépcsőzetesónállósodási vagy
egy eryszintű terv csak a frontvonalban engedélyez
ennyi embert.

Hatósági ellenórzés. A túltermelési effektus mi-
att a mátíixtervvel szinte úgy lehet,játszani", mint a
lottón. A terv túlzotthazardírozása fölkeltette aha-
tóságok haragsát, akik hajlamosak a többi tenmél
nagyobb figyelmet szentelni a mátrixtenmek.

AZ EGYSZINTÚ TERV

Leírás. Az összes kompenzációs tervhez hasonlóan
bz egyszintű terv is korlátozza a mélységet, azaz
meghatározza, milyen mélységig kapható jutalék.
A lépcsózetes/önállósodási tewhez hasonlóan telje-
sítményszintjei vannak, amelyekre bizonyos havi
kvóta megtartásával lehet fellépni. Ugyancsak alép-
csőzetes/önállósodási tervhez hasonlóan az egyszin-
tű tenmek korlátlan a szélessége. Annyi embert
kapcsolunk be a frontvonalba, ahányat akarunk. De
az egyszintű terv nem teszi lehetővé az önállósodá-
sokat.

Ú gy képzelhetj ük el, mint e gy lépcsőzetes/ön álló -
sodási tervet, önállósodások nélkül.
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Előnyök

Eryszerúség. Mivel nincsenek benne önállósodá-
sok, az egyszintű tervet nagyon könnyen el lehet
magyaráani az újonnan belépő tagoknak.

Korlátlan szélesség. A lépcsőzetes/önállósodási
tervekhez hasonlóan az egyszintű terv is megengedi,
hogy korlátlan számú embert vonjunk be a frontvo-
nalba.

Túltermelés. Az egyszintű terveknél gyakran a
harmadik szintre jut a legmagasabb jutalék. Lehet-
séges például, hogy a két első szint csak egy-egy szá-
zalékot fuet, míg a harmadik ötvenet. Ezért a ter-
mékforgalmazők minél több újoncot vonnak be a
harmadik szintre. Mivel minden harmadik szint
ugyanakkor valaki másnak az első szintje, minden
három vagy több szinttel rendelkező termékforgal-
maző valaki másnak a frontvonalát segít építeni.

Könnyű minősítés. Mivel egy egyszintű tervben
nincs önállósodás, és nincs megterhelt vagy terhe-
letlen forgalom, szervezetink teljes forgalma bele-
számít a haü lcvótánkba. Nem veszítiink volument,
valahányszor önállósodik valaki. Nem kell kapkod-
nunk minden hónapban, hogy behozzuk a kiesést,
mint ez ryakran előfordul a lépcsőzetesónállósodá-
si terveknél.

Hátrányok

korlátozott növekedés. Mivel nincs benne önállóso-
dás, azegyszintű terv csak bizonyos szinteken h,tflze-
tődő. Ennek elméletileg az az ellenszere, hogy szé-
les frontvonalat szervezünk. Noha az egyszintűtew
nem korlátozza a személyesen szpol|zorálható sze-
mélyek számát, a hatékony szponzorálásnak frr,rkai
korlátai vannak. Mivel minden más tényező egyen- j
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|ő, az egyszin!ű szewezetkisebb szokott lenni a lép-
csőzetesónállósodási szervezeteknél.

Lustaság. Mivel az egyszinrű terv korlátozza a
növekedést, vonzza a kevésbé ambiciózus termék-
forgalmazókat, azt a típust, amelyet jobban érdekel
a narybani vásárlás, mint a nag5nnéretú csoport
megszeryezése,.2

__ 
2,A. Fúggelékben olvasható valamennyr tanács és értékelés Leonard

Clements, CoreyAugensrein, dr. Srikumar Rao és más szakértók inter-
júin és írásain alapsak Aszerzök nem értettek eryet minden pontban.
Az esetleges tévedésekért kiz áttólag a sznrző a feláős.
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Áthúzás: E5les kompenzációs tervek sajátosság. ami le_
hetővé teszi, hogy alacsony szinten álló terméKorgalmaző-
kat ,,áthttnanak" a szponzoraik feje fölött, hogy feljebb
keüenek a szewezeti hierarchiában. Erre általában ak-
kor kerül sor, amikor havi forgalmunk ery adott időszak-
ban, például két hónapon át meghaladja a szponzorunkét.
Amint a szponzorunk fölötti szintre kerülünk, aszporzoí
nem részesül többé jutalékban a mi szewezetiink forgal-
mazásai után . Az ,,áthíná§" ery helyre csoportosítj aaueí-
vezet legtehetségesebb termékforgalmazóit, ahol a legna-
ryobb hasnúra lehetnek egrmásnak. Például, ha egl hat-
szintes tervben dolgozunk és van a hetedik szinten egy te-
hetséges terméldorgalmazőttk, csak akkor számíthatunk
tőle jutalékra, ha közelebb kerül ílozzánka hierarchiában.

Bonuszvolumenz (BV) A narybani álrlál á|talában ki-
sebb érték, amelynek ellenében a termékforyalmazők
nagybani tételben vásárolhatják a terméket a llálózatos
termékforgalmazási társaságtól. Egyes társaságok inkább
a bonuszvolumen, mint a nagybani volumen alapjiln szá-
mítják ki a pótlékokat és jutalékokat. Például, ha száa
dollár értékű terméket adunk el nagyban, ami után a ju-
talék öt száaalék, ezt az öt százalékot inkább a nyolwan
százalékra kalkulált B! mint a százszázaléko-s te|es
nagybani forgalom alapján számitják. Ha csatlakozunk
egy társasághoz, mindig kérdezÁikmeg, hogy a jutalékot
a BV vagy a narybani érték alapján számítjá.lr. A bonusz-
volument nevezik néha értékvolumennek vagy tizleti vo-
lumennek is.
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Csoport Mindenki, aki alattunkvan erybizonyos háló-
zatos piacszervezési társaság szpotworálási láncolatában,
vagyis az általunk vzpot:zoráltak által szponzoráltak stb.

Csoportforgalmazási teljesítmény: Személyes csopor-
tunk,azaz a nem önállósodott termékforgalmazóink által
eladott teljes havi termékforgalom.

Csoportteljesítmény: Személyes csoporfunk, azaz a
nem önállósodott termékforgalmazóink által vásárolt tel-
jes havi termékforgalom.

Egyszintű tewz Az a kompenzációs teMípus, amely-
ben a terméKorgalmazó tetszése szerint növelheti a
frontvonalát, viszont nincs önállósodás.

,rEleje": A kompenzációs terv korai, kevésbé fejlett
szakasza. Például eg5z önállósodási terv kezdetben kevés-
bé jövedelmező, mert akkor magasabbak a jutalékok, ha
e gy terméldo r galmazó önállósodott.

Első hullám z A hálőzatos piacszerv ezés fejlődésének
első hulláma. 1979-ben &t véget, amikor a Szövetségi
Kereskedelmi Kamara megállapította, hogy az Amway
törvényes vállalkozás, és nem piramisjáték. Az első hul-
lám a földalatti vagy ,,szürkepiaci" szakasza volt ahálóza-
tos piacszervezésnek, amikor azt folyamatosan fenyeget-
te a veszély, hory hivatali túlbuzgóságból törvényen kívül
helyezik.

Ertélrvolumen: a bonuszvolumen másik neve.
Fizetési tartomány: Csoportunk azon szintjei, ahon-

nan jogosultak vag5runk pótlékokra és jutalékokra.
Földszinfi F;gy ttálózatos piacszervezési társas ág kez-

dőszintje. A földszint lehetőségeit vonzóknak tartják,
mert lehetőséget adnak a termékforgalmazóknak, hory
még azelőtt jussanak magasra a szpotuorálási láncban,
mielótt a társaság elérné a lendület szakaszát. Am a föld-
szinti lehetőségek túlnyomó többsége sohasem éri el a
lendület szintjét, és nem marad életben. Charles King
professzor négyszakaszos rendszerében a földszint neve
kialakulási szakasz.

Felső vonal: Azok az emberek, akik egy adott termék-
forgalmazó fölött állnak aszponzorálási láncban. Néha a
szponzor szinonimájaként használják.

;
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FYontvona} Az alattunk levő szint terméldorgalmazői,
akiket közvetlenül szponzorálunk.

Generáció: Egy adott csoport vagy szervezet minden
terméKorgalmazója; vezetője az egytk terméldorgalma-
zó, aki önállósodott vagy megfelelt egy bizonyos minősí-
tésnek.

Generációs bonusz: Eg5res lépcsőzetes/önállósodási
terveknél az önállósodott vezető generációs volumenének
bizonyos száaaléka, amelyet korábbi szponzorának faet.
Előnyös dolog, mert ha aszeryezetink hatodik szintjéről
önállósodott csoporttól kapunk generációs bonuszt, az azt
jelenti, hogy a tíz-tuenkettedik szinten eszközölt forgal-
mazások után is igényt tarthatunk jutalékra.

Hálőzatépítész Az az eljárás, amikor meggyőzzik az
embereket, hogy csatlak ozzanak csoportunkhoz.

Hálózatos piacszervezés: Bármely forgalmazási forma,
amely lehetővé teszi, hogy önálló terméKorgalmazók
más termékforgalmazőkat kapcsoljanak be, és jutalékban
részesüljenek az általuk bevont személyek eladásai után.

Harmadik hullám: A hálózatos piacszervezés fejlődé-
sének harmadik, jelenleg folyamatban levő hulláma. Jel-
lemzője a második hullám idején kifejlesztett vezetési
rendszerek és technológiak kifinomult használata. Csak
most már alapszinten alkalmarzák őket, hogy abétköz-
napi embernek is megkönnyítsék a munkát. A harmadik
hullámos rendszerek és technológiák megszabadítják a
termékforga|mazőkat az unalmas papírmunkától, és le-
hetóvé teszik számukra, hogy azt csinálják, amihez leg-
jobban értenek: az interakciót.

Háromoldalú hívás: Hálőzatépítési és oktatási straté-
gia, amelyben az új, tapasztalatlan termélúorgalmaző
meghívja kiválasáott pályánóját, hogy vegyen részt ater-
méKorgalm azóval és szponzorával lefolytatandó telefon-
beszélgetésben.Atapasztalatlanhá|őzatépítőcsöndben
figyel és tanul, miközben a szponzor leckét ad forgalma-
zásból apályázónak.

Ilaszon: Minden kifizetés vagy kompenzáció, amelyre
a termékforgalmaző a hálózatos piacszewezésben szert
tehet. Magába foglalhatja a bonuszokat, pótlékokat, a
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kicsibeni és nagybani j utalékokat, v agy a különleges jutal-
makat és prémiumokat.

Havi forgalomkövetelmények Egy másik kifejezés a
,,minősítés"-re.

Honorárium: A pótlék másik neve.
Jelölt (pályáző)z Az a személy, akit megpróbálunk

bekapcsolni a csoportunkba.
Jutalék Kicsibeni vagy naglrbani profit, amelyre a há-

lózatos piacszewezési termékforgalmazó úgy tesz szert,
ho gy fo gyas ztőknak vagy csoportj a termékfo r galmazói-
nak árusítja a terméket.

Készletképzés: Több termék vásárlása és tárolása,
mint amennyit ery termékforgalmaző eladni képes.
A készletképzés a túlterhelés közvetlen következménye.

Kialakutási szakasz: A hálózatos piacszervezési társa-
ság növekedésének első szakasza Charles King profesz-
szor négyszakaszos felosztása szerint. Megfelel a föld-
szintnek.

Kicsibeni haszon: A közvetlenül a fogyasztóknak tör-
ténő termékforgalmazással keresett pénz.

Kiíizetés: Az az összjövedelem, amelyet ery hálózatos
piacszewezésitársaság,,hjflzet"termékf orgalmazójának
jutalékokban, pótlékokban és bonuszokban. Elméletileg
a kifizetés egyenlő azzalaprofithányaddal, amelyet a ter-
mékforgalmazó a hálózatos piacszewezési társaságtól
kap. A kifizetési százalékot gyakran basználják a jelöltek
meggyőzésére, például:,,X-társaságnál nyolwanöt szá-
za|ék a kifizetés!" Gyakorlatban nincs olyan társaság,
amely többet fizethetne hatvan szánalékná|, hacsak nem
akarja veszedelmesen elvékonyítani a határhasznot. A
legtöbb társaság, amely ennél magasabb kifizetést ajánl,
általában rejtett megszorításokat alkalmaz, rendkívül
megnehezítve, hory a termékforgalmaző elérje a teljes
kifizetést. Ez nagyon frusztrálja a termékforgalmazót, de
nélkiilözhetetlen a társaság életben maradásához.

Kiszállítás: Ú1 te|esítéii módszer. Ahálózatos piac-
szewezési társaság termékforgalmazői minden rendelé-
sét egy központi helyről, általában egy 800-as számután
teljesíti. A kiszállítás megszabadítja a terméKorgalmaző-
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kat atárolás, nyilvántartás és leltározás unalmas munká-
jától, hogy azok az eladásra összponjosíthassanak.

Koncentrációs szakaszz A hálózatos piacszervezési
társaság növekedésének másodikszakasza, a földszint és
a lendület között. A kifejezés Charles King professzor
né gy szakaszos rendszer éb ől szár mazik.

Közvetlen termékforgalmazás: Bármilyen forgalma-
zás(tpus, amely jutalékórt dolgozó fiiggetien képviselők
révén történik. A hálózatos piacszervezés tipikus közvet-
len forgalmazás, de nem az eg5retlen. Csak azokat a társa-
ságokat nevezhetjük hálózatos piacszewezési társaságok-
n{,,_ am9lrek lehetővé teszik képüselőiknek más képvi-
selőkbekapcsolását, és jutalékra tarthatnak igényt ai ál-
taluk bevont személyek terméldorgalmazásából. Megj eg -
zés: egyes hálózatos piacszewezési társaságok csak ,,kóz-
vetlen, forgalmazású" társaságoknak nevézik magukat,
hogy leplezzék, miszennt MlM-kompenzációs struktú-
rát használnak.

Lehetőség: A há|ózatos piacszervezési termékforgal-
mazás jellegzetessége. Amikor egy termékforgalmazó in-
kább ,,lehetőséget", mint terméket árul, ez-aztjelenti,
hogy termékíorgalmazás helyett inkább új embereket
kapcsol be.

Lehetőségtalálkoző: Gyűlés, amelyen a termékforgal-
m.lzQk lemutatják és eladják a lehetőséget a lehetséges
pályá.z,óknak.

Leldüle*F,gyhálőzatosterméKorgalmazásitársaság
növekedésének leggyorsabb szakasza. A lendületi sza-
kaszban a forgalmazás és a hálőzatépités mértani halad-
vány szerint nő.

Lépcsőzetes/önátlósodási terv: A kompenzációs terv
egyik típusa, ame\rben a terméldor galmazők,,lépcsőfo-
kokon" vagy teljesítményszinteken haladnak fölfélé. Le-
hetővé teszi, hogy a terméldor galmazókbizonyos teljesít-
ményszint elérése után,,önállósodhassanaP' szpőnzo-
ruktól.

Mátrixterv: A kompenzációs terv egyik típusa, amely
korlátozza a frontvonalba bekapcsohátó emberek szá-
mát.
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Második hullám: A hálózatos piacszewezés fejlődésé-
nek második hulláma, amely naryjából a nyolwanas évek
végéigtartott. Átmeneti idósza[-iolt, ami-kor az űj tech-
nológia, például a telekonferencia és a hangposta robba-
násszerűen megnövelte a hálózatos piacszewezési társa-
ságok számát. Am a legtöbb második hullámos társaság
és terméKorgalmaző nem tudta felfogni az új technoló-
gia használatának horderejét. Az átlagembernek ryakran
ugyanolyan nehéz volt a második hullámos társaságban
dolgozni, mint az elsőben.

Meghosszabbíeási dii: Csekély éw hozzőjárulás, ame-
lyet e$les társaságok megkövetelnek terméldorgalmazóik-
tól. A törvény tiltja, hory a hálózatos piaazewezési trársa-
ságok a terméldorgalmazói státus,,árusitásával" teryenek
szertpénzre. De csekély évenkénti honájáttllások megen-
gedhetők a passzív terméldorgalmazők kiszűrése céljára.

Megterhelt volumen: Az a havi forgalmazási volumen,
amely nem számítható be a csoportvolumenbe, és nem
használható fel arra, hog5l magasabb teljesítményszintre
lépjünk. Egy volument általában akkor tekintenek meg-
terheltnek, ha eg5l önifllósodott vary önállósodó szerve-
zeticsoporttólszármazik.Tételezzílkf el,hogyszemélyes
csoportunk minden tagiának minden hónapban három-
ezer do||ár értéWt terméket kell vásárolnia, hogy mi meg-
feleljünk egy magasabb teljesítményszintnek. Ha egy
adott hónapban valamelyik termékforgalmazónk önálló-
sodik, az őbau forgalma többé nem számít bele a mi há-
romezer dollárunkba. Amint önállósodik, volumene
megterheltnek minősül. Ha ez a volumen ötszáa dollár,
ez azt jelenti, hogy nekiink más módon kell szert tennünk
aría az ötszéa dollárra; vagy magunk vásárolunk ötszáa
dollár értékú terméket, vagy megvásároltatjuk egyik ter-
méldorgalm azőnkkal, aki még nem önállósodott.

Megszorításolc Előírások vagy feltételek, amelyek
megnehezítik, hogy a terméKorgalmazó teljesíthesse a
havi követelményt. Ilyen megszorttás lehet az alsóbb
szintekről kapható jutalék mennyiségének korlátozása,
yagy afrontvonalban található rninősített ü gyvezetők szá-
mának meghatározása.
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MéIység: Azon szintek maximális száma,amelyek után
e !9pé_krolgalmaző a kompenzációs terv értelmében ju-
talékot kaphat. A hatszintes mélységú terv csak hat szint-
ről engedélyez jutalékot

Minősítés: Az a teljesítménykvóta, amelyet a termék-
fotgalmazónak el kell érnie, hogy magasabb lépcsőfokra
vagy jutalékszintre léphessen. A minősítés lehei havi cso-
port- vagy személyes kvóta, sőt hálózatépítési l* őta, azaz
bizonyos létszám bekapcsolása a frontvónalunkba.

Minősítetú üryvezető: Az önállósodott terméKorgal-
mazó másikneve.

MLM - többszintű termékforgalmazás: Egy régebbi
kifejezés a hőlózatos piacszewezésre. Számói na'ÍOza-
tos piacszervező divatjamúltnak tartja az MlM-kifeje-
zést.

. Narybani foryasztó: Azaszemély, aki csupán azért je-
lentkezik termékforgalmazőnak, hógy ő használja feí a
nagybani áronvett terméket, és nem iotgalmazzamások-
nak. Minden csoportnak valóságos jótéieményt jelente-
n9\1lu_gyUa_ni fogyasztók, mert hűiéges és megbttratO
vásárlókört alkotnak.

Nagybani haszon: A csoportunkb an taiálható termék-
forgalTazóknak eladott termékeken keresett pénz.

Qnáltó csoport: Egy önálló vezető teljes szervezete.
Onálló vezető: Az a termékforgalmazó, aki bizonyos

havi forgalomszint teljesítése után,,önállősítja magát'
szponzota személyes csoportjától. Az önállósodott ter-
mékforgalm aző havi forgalma őltalában nem számít bele
az öniállósodott terméKo tgalmaző hajdani szponzorának
csoportforg almába.Ám a Jzponzor továbbra is megkapja
az önállósodottvezetőtől a honoráriumot vagy pOÍetÖt,
az önállóso dott vezető szenlezeti volumenén-ek csekél}
száaalékát.

Önáilósodott csoporfi Szenrezetünk egyik termékfor-
galmazőjának, főleg frontvonalbeli foigatmazőnak a
szenrezete-

Pótlékolc Más néven honorárium: az a csekély szána-
lék, amelyet es/ termékforgalmaző kap önrállósodott cso-
portjai havi csoportvolumene után.

303



Prémiumal apz Ahálózatos piacsze rvezési társaság tel-
jes profitjából félretett és felosztandó pénz, a maroknyi
legiobban teljesítő terméKorgalmaző további serkenté-
sére.

Stabilítási szakasz: A hálőzatos piacszervezési társa-
ság növekedésének neglredik szakasza Charles King pro-
fesszor négyszakaszos rendszerében. Sok társaság soha-
sem éri el ezt a szakaszt. Az a társaság, amely megéri a
stabilitási szakaszt, hosszú életű lehet.

Sűűtés: Egyes kompenzációs tervek sajátossága,
amely lehetővé teszi, hoglr a termékforgalmazó olyan
nagy teljesítményű termékforgalmazók után is jutalékot
kaphasson, akik szintjtik mélysége szerint nem tartozná-
nak a fizetési tartományába. Például ha egy hatszinfű
önállósodási terv szerint dolgozunk, rendesen nem va-
grunk jogosultak jutalékra a hetedik vagy az annál len-
tebbi szintről. Am egy sűrített terv csak hat szinten számít
magas folú tevékenységre (olyan szinteken, ahol minósí-
tett ügyvezetők vagy önálló vezetők találhatók). A pasz-
szív szintek, ahol senki sem forgalmaz, nem számítanak.
Ily módon tuvagy több szintet ,,sűdthetünk" hat ,,aktiy'
szintbe, hogy jutalékot kaphassunk attól a ,,hatodik"
szinttíl, amely igazából atu;edik szintre van tólünk.

Személyes forgalmazási volumen: Az a havi termék-
forgalom, amelyet személyesen forgalmazunk.

§zemélyes forgalom: Az ahavi termékforgalom, ame-
lyet nagybani áron havonta vásárolunk a társaságtól.

Személyi csoport Szervezetünkh öz tartozó, nem önál-
lósodott termékforga|mazők.

Szervezefi A csoportunkba és afizetési tartományunk-
batartozó termékforgalmazők, akiktől szintjük szerint a
kompenzációs terv értelmében jutalékra számíthatunk.

§zervezeti volumen: Az önállő csoportokat is beleszá-
mítva, az egész szewezet által havonta vásárolt termék.

Szélesség: Az a létszám, amelyet egy terméKorgalma-
zó bekapcsolhat a frontvonalába. A lépcsózetesönállóso-
dási és egyszintű tervek végtelen szélességet engedélyez-
nek. A mátrixtervek általában két-három emberre korlá-
tozzák a szélességet.

i

304



Szinh Annak a mértéke, hogy egy szewezet termék-
forgalmazói milyen távolságra helyezkednek el egymás-
tól. Például ha A termékforgalmazó uponzorálja B ter-
mékforgalmazőt, ez azt jelenti, hogy B termékforgal-
maző A termékforgalmazónak az első szintje. Ha B ter-
mékforgalmaző ezután szponzorálja C termékforgal-
mazőt, ez azt jelenti, hogy C termékforgalmazó B ter-
mékforgalm azónak az első szintje, de A termékforgalma-
zőnak a második szintje. A szintek kritikus szerepet ját-
szanak akompenzációs tervek megértésében, mert min-
den terv előir egy meghatározott szintszámot, ahonnan
lehetséges a ,,kifuetés". Például a hatszintes tew csak
azokutánaterméKorgalmazókutánfuet jutalékot,akik
maximum hat szintre vannak alattunk.

Szponzor: Az a személy, aki bevon valakit egy ltálőza-
tos piacszervezési társaságba, majd pártfogolja és felké,
szítieladásra,hálőzatépítésre,szponzorálásra.

Telekonferencia: Telekommunikáció felhasználásáv al
történő, csúcstechnikai hálózatépítési móds zer. A pályá-
zők adott időben felhívnak egy adott számot, és végig-
hallgatjak a hálózatos piacszervezési társaság által tartott
lehetőségtalálkozót.

Telítődés: Képzelt pont, ame\mé| a hálőzatos piac-
szervezési társaság kifogy a hálőzatépítési lehetőségek-
ből, és a növekedése megáll. Más iparágakhoz hasonlóan
a hálózatos piacszervezési társaságok növekedése is las-
sul a korral. Az igazi telítődós gyakorlatilag lehetetlen.
Ezzel általában a versenytársak szokták lebeszélni a pá-
lyánőkat, hogy csatlakozzanak a konkurens társasághoz:
,,Ne csatlakozzék X-társasághoz, meít már telítődött!"

Teljesítményszintz Az a pozíciő a hálőzatos piacszer-
vezési társaságban, amelyet egy terméKorgalmazó álta-
lában a havi termékmennyiség nagybani áton történő
megvásárlásával érhet el. Minél több terméket vásáro-
lunk, annál magasabb a pozíciónk. Minél magasabb pozí-
cióban vaglrunk, annál több kedvezményt kapunk a nagy-
bani vásárlásnál. A lépcsőzetes/önállósodási kompenzá-
ciós tervekb en lepcsőfoknak is nevezik a teljesítményszin-
tet.

)
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Tbrheletlen volumen: Havi forgalmazási volumen,
amelyet beleszámíthatunk a csoportforgalomba, eftalá-
b an azért, mert olyan terméldorgalmaz ó (k)tól szátmazik,
aki(k) még nem vált(ak) le csoportunkról.

Termékforgalmazó: Egy hálőzatos piacszervezési tár-
saság önálló képviselője.

Túlterhelész Az a gyakorlat, amikor arra kényszeútjük
a termékforgalmazőkat, hory több terméket vásárolja-
nak, mint amennyit képesek forgalmazni. Altalában az ir-
reálisan magas havi forgalomkövetelmények következ-
ménye. Vékony vonal választja el egymástól a törvényte-
len túlterhelést és az inspiráló havi forgalom követel-
ményszintet. Az etikus társaságok kerülik a túlterhelést,
felaján§ák, hogy az eladási ár hetven-szán szőzalékőétt
visszavásárolják az eladatlan terméket, néha előírva,
hogy a terméldorgalmazók szabaduljanak meg raktár-
készletiik bizonyos száaalékátől, mielőtt új termékeket
vásárolhatnának.

,rVége": A kompenzációs terv késóbi, magasabb stá-
diuma, amelyet a terméKorgalmazó elérhet. Pélrdánú az
önállósodás avégén jövedelmezőbb, mert olyankor maga-
sabb a jutalék. Más esetekben a vége egy kompenzációs
terv mélyebb szintjeit jelenti, azazpéldául ery terv őt szá-
zalékotflzet az első, de hűszszánalékot a harmadik szin-
ten.Ez azt jelenti, hogy a végén nő meg a szánalék.

Végtelen mélység: Egyes termékforgalmazők szokták
ígérni azoknalq akiket bevonnak ahálózatba. Avégtelen
mélység annyit jelent, hogy a termékforgalmazővégtelen
számű szintről kaphat jutalékot. A ryakorlatban ez illú-
zió, mert a végtelen mélységet ajánlő kompenzációs ter-
veknél minél mélyebb szintre meryünk, annál kevesebb
pénzt kapunk.

Visszavásárlási politikaz A hálózatos piacszertezési
társaság politikája, amelynek értelmében üsszavásárolja
a termékforgalmazótól a megvásárolt, de eladni nem si-
került készletet. Minden valamirevaló társaságnál van
visszavásárlás, általában a nagybani ár hetven-száa szána-
lékával eryenlő összegért.
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,A szerzőnek megvan az az előnye, hogy tárgyilagos
újságíró, aki a New York-i gyakorlatias sajtóban sze-
rezte tudását.,. Nem nagyon ad a homályos céloz-
gatásokra vagy a mendemondákra; ragaszkodik a
tényekhez, úgytalálja meg az igazságot, mint egy hő-
érzékelő rakéta, de ugyanakkor nyitott marad az
ellentétes eszméknek is."

John Milton Fogg

,,Ha aharmadik hullám beváItja igéretét, akkor kifog
fejlődni a hálózatos piacszervezés egészen új típusa.
ltt a termékforgalmazó leginkább emberi kapcsolati
pontként funkcionáI, amelyen át megvalósul a vállal-
kozás információáramlása... Az elképzelés lényege:
Te megteszed, amihez legjobban értesz, és mi, a tár-
saság elvégezzük, ami hátravan."

Michael Gerber
A vállalkozás mítosza c. könyv szerzője

,,A harmadik hullámos rendszerek és technológiák
képezik azt az üzleti inkubátort, ami lehetővé tászi,
hogy az átlagembernek is legyen járulékos jövedel-
me és tulajdona."

Scott Degarmo
a Success kiadója és főszerkesztője
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