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چگونه به ستاره بازاریابی شبکه ای تبدیل شویم؟
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

بازاریابی شبکه ای، حرفه ای است که کمک می کند افراد به رویاهای بزرگ و به ظاهر 

دور از دسترس خود دست یابند. هر کسی می تواند وارد این حرفه شود، اما فقط 

کسانی در این عرصه به موفقیت دست می یابند که بی وقفه تالش کنند، بر موانع و 

چالش های موجود پیروز شوند و در مسیر درستی حرکت کنند. ایستادن و درجا زدن 

موفقیت هیچ کسی را تضمین نمی کند. این آگاهی، پشتکار و حرکت است که ما را 

به سمت موفقیت رهسپار می کند.

 

گام اول: شهامت رویاپردازی داشته باشید
آرزویی می کنید؟ هیجان  برآورده شود. چه  آرزویتان  قرار است سه  تصور کنید که 

بیشتر؟ ماجراجویی بیشتر؟ پول بیشتر؟ زمان بیشتر؟ تفریح بیشتر؟

موفقیت هایتان در زندگی هیچ محدودیتی ندارد، جز محدودیت های ناشی از تصور 
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)از دانشمندی که به یک موفقیت بزرگ پزشکی دست  خودتان. هر فرد موفقی 

پیدا می کند و جان میلیون ها نفر را نجات می دهد تا پستچی  که برخالف تمام 

احتماالت رکورد جهانی میزند( در ابتدا فقط یک رویا در سر داشته اند.

اولین کسی را تصور کنید که به آسمان شب خیره شد و رویای رفتن به ماه را در 

سر پروراند. در آن زمان، این رويا کامال غیرممکن به نظر می رسید؛ اما این اتفاق 

افتاد، چون فردی جرات کرد این رویا را در سر بپروراند.

پا  بلکه  گذاشته اند،  برابرمان  در  دیگران  که  نیست  مسیری  کردن  دنبال  زندگی 

گذاشتن در راه  های تازه و خلق زندگی دلخواهتان است.

 

رویاپردازی ما را از تردیدها، بدبینی ها، تعصبات، تجربیات قبلی و انتظارات دیگران 

رها می کند و حقیقت خواسته هایمان از زندگی را آشکار می کند. قابلیت ما برای 

سر  در  بزرگ  رویاهای  کنیم  جرات  اینکه  به شرط  ندارد،  موفقیت هیچ حدومرزی 

می کنند.  زندگی  سیاه وسفید  و  یکنواخت  دنیایی  در  مردم  از  بسیاری  بپرورانیم. 

بسیاری اجازه می دهند که عدم اعتمادبه نفس و تردیدشان رویاهایشان را نابود 

کند. اما شما نه.

بهترین  به  را  بچه هایتان  دارید  آرزو  اگر  کنید.  فکر  رنگارنگ  و  روشن  و  واضح 

و  وارد می شوند  دانشگاه  آن  از سردر  دارند  که  کنید  تصور  بفرستید،  دانشگاه ها 

در کالس ها حضور پیدا می کنند. تصور کنید وقتی دارند فارغ التحصیل می شوند، 

آرزوی ماشین جدیدی دارید، رنگش، صدای  اگر  افتخار می کنید.  به آن ها  چقدر 

موتورش و بوی چرم نوی آن را تجسم کنید. سفرهایی را که با آن ماشین می روید 

و ماجراجویی های لذت بخشتان با آن را تصور کنید و…

به  کرده اید،  انتخاب  رویاهایتان  تحقق  وسیله   به عنوان  را  شبکه ای  بازاریابی  اگر 

انتخابتان تبریک میگویم. در راه رسیدن به آینده رویاییتان، سفری شگفت انگیز در 

پیش خواهید داشت.
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گام دوم: دیدتان را تنظیم کنید
حاال وقت آن است که رویاهایتان را تبدیل به هدف کنید. رویاپردازی تخيل ما را 

روشن و آتش شوقمان را برافروخته می کند، اما اهداف، مقاصدي ملموس هستند 

که قبل از شروع سفرمان برای خود تعیین می کنیم. اگر بدانید در جهت چه هدفی 

تالش می کنید، انرژیتان در جهت درستی متمرکز می شود و در مسیر درست قدم 

برمی دارید.

هدف، شما را از جایی که هستید به جایی که می خواهید باشید، می رساند. بنابراین 

اهداف باید واقع گرایانه باشند. این بدان معنا نیست که باید رویاهایتان را فراموش 

کنید، بلکه منظور این است که اهدافی تدریجی یا نقاط مرجعی برای خود تعیین 

کنید که شما را گام به گام به سوی رویاهایتان هدایت می کنند. توصیه می کنم اولین 

اهدافتان را برای حداکثر یک سال آینده قرار بدهید. وقتی به این اهداف اولیه 

دست  یافتید، زمان  دارید که روی اهداف جدیدی تمرکز کنید.

 

این هفت کار را برای تعیین اهدافتان در ۱۲ ماه آینده انجام دهید

۱. هر هدف را به صورت مقصدی قابل  اندازه گیری و با مهلتی مشخص تعیین کنید.

۲. اولویتی بین ۱ )پایین( تا ۵ )باال( برای هر هدف تعیین کنید.

3. فقط اهدافی را انتخاب کنید که در باالترین اولویت قرار دارند. اهدافی را که به 

آن ها امتیاز کمتر از 3 داده اید، دوباره بررسی کنید و از خود بپرسید: آیا واقعا چنین 

چیزی می خواهم؟

4. مطمئن شوید که راه فرار جزو اهدافتان نیست.

۵. هدف یعنی تعهد و فقط در صورتی ارزش دارد که مطمئن باشید می توانید در 

چارچوب زمانی ای که برای خود تعیین کرده اید به آن برسید.

6. بررسی کنید و مطمئن شوید که اهدافتان باهم سازگار هستند.

7. اهدافتان را با شرایط فعلی تان مقایسه کنید.
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گام سوم: باور داشته باشید که می توانید
که  کنید  فکر  چه  و  می توانید  که  کنید  فکر  »چه  که:  کرده اند  نقل  فورد  هنری  از 

نمی توانید، درست فکر کرده اید«. حق با او بود.

باور، بازاریابان شبکه ای را به کار وا می دارد. شما به اندازه باورتان قوی یا ضعیف 

هستید. این ها باورهای موردنیازتان هستند:

• باور به کسب وکارتان.

• باور به شرکتی که برای شراکت انتخاب کرده اید.

• باور به محصوالتی که ارائه می کنید، اما مهم تر از همه باور به خودتان.

وقتی خودتان را باور داشته باشید، از انتظارات و اعمال دیگران رهایی می یابید 

و خود را برای کنار آمدن با نوسانات و مشکالت عادی در مسیر رشد کاری آماده 

می کنید.

کنار  را  تردیدهایتان  از شروع  قبل  اگر  می کند.  گند  را  کارتان  اعتمادبه نفس  عدم 

بگذارید، می توانید سریع تر و روان تر در جهت دستیابی به اهدافتان حرکت کنید.

 

گام چهارم: طرحتان را عملی کنید
وقتی به وضوح متوجه شدید که دنبال چه هستید، آماده اید که روی نحوه دست 

یافتن به آن تمرکز کنید. وقت آن است که ببینید شرکت های مختلف چگونه به 

نمایندگانشان پول پرداخت می کنند.

هر شرکت بازاریابی شبکه ای، یک طرح دستمزد دارد که گاهی به آن طرح بازاریابی 

می گویند و به روشنی مشخص می کند که برای رسیدن به هدفتان باید چه کنید. 

وجه مشترک تمام طرح ها این است که پرداخت بر اساس فروشی است که انجام 

می دهید، یعنی هم به صورت فروش شخصی و هم فروش افرادی که جذب می کنید. 

هر چه فروش کل شما بیشتر باشد، درآمدتان بیشتر می شود.
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گام پنجم: پذیرش مسئولیت
هرچقدر هم که شرکت، محصوالت یا برنامه خوبی داشته باشید، موفقیتتان ۱۰۰ 

را  اهدافتان  به  رسیدن  می تواند  که  فردی  تنها  دارد.  بستگی  خودتان  به  درصد 

از روز اول،  تضمین کند کسی است که مالک این اهداف است، یعنی خودتان. 

بنیان گذار، رئیس و مدیرعامل شرکت خودتان هستید.

زمانی که کنترل را به دست می گیرید، هیچ محدودیتی برای موفقیت نخواهید 

و  نیستید  آسیب پذیر  دیگران  عملکرد  مقابل  در  مسئولیت،  پذیرش  با  داشت. 

می توانید آزادانه روی آنچه برای تحقق اهدافتان نیاز دارید تمرکز کنید. زمانی که 

کارها خوب پیش می رود، پذیرش مسئولیت کار آسانی خواهد بود. اما زمانی که 

مارها طبق برنامه پیش نمی رود چطور؟ آیا آن قدر قدرت و جسارت دارید که در 

سختی ها و خوشی ها مسئولیت قبول کنید؟

قطارتان را در نظر آورید. بدون راهبر، قطارتان ره به جایی نخواهد برد. اگر راهبری 

که به مسیر آشنا باشد نداشته باشید، ممکن است قطار به ریل اشتباه وارد شود. 

نمی توانید در یکی از واگن ها روی صندلی خود لم بدهید و قطار را برانید. باید 

جلوی قطار بنشینید و کنترل آن را با قاطعیت به دست بگیرید.

زندگی بی کاستی نیست، و واقع گرایانه نیست که باور داشته باشیم همه چیز همیشه 

آورد،  به دست خواهید  از خوش اقبالی  را  بود. سهمتان  بر وفق مرادمان خواهد 

همان طور که سهمتان را از بداقبالی به دست خواهید آورد. در زمان افت یا زوال 

بداقبالی تان  یا  گروهتان،  باال سری ها،  به شرکت،  که  است  آسان  کسب وکارتان، 

متوسل شوید. اما زمانی که این کار را می کنید، کنترل امور را از دست می دهید. 

زمانی که مشکالت پدیدار می شود با راهبردتان طبق برنامه پیش نمی رود، فرصتی 

که  مهارت هایی  آورید،  دست  به  جدیدی  مهارت های  و  شوید  قوی تر  که  دارید 

می توانید به اعضای جدیدتان، که دچار مشکل شده اند، انتقال بدهید.

به خودتان اجازه ندهید عوامل تاثیرگذار بیرونی شما را از مسیر صحيح منحرف 

کنند. فقط شمایید که می توانید شرکتتان را در طول فراز و نشیب ها و اشک ها و 

لبخندها به پیش ببرید. شاید پاره ای مشکالت شخصی وجود داشته باشد که الزم 
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باشد حل وفصلشان کنید، اما اهدافتان را تعیین کرده اید و بر عهده شماست که 

هر کاری را که الزم است برای تحقق این اهداف انجام دهید و اینکه در این راه 

چه اتفاقاتی روی می دهد، اهمیتی ندارد. رؤیاهای بزرگ ارزش قربانی های بزرگ 

را دارد.
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