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ها است که در بازار های مختلف مورد نقد و روش از بازاریابی سال این 

بررسی قرار گرفته است. در این مقاله تالش داریم تا شما را با بازاریابی  

که یکی از   مارکت ام ال امشبکه ای و آموزش موفقیت در آن توسط 

بزرگترین مرکز تخصصی آموزش بازاریابی شبکه ای به زبان فارسی 

 یشتر آشنا کنیم. می باشد ب

 

 

می توان  ، گیرند کهبازاریابی مورد استفاده قرار می  مدل های گوناگونی از انواعامروزه  

  شیوه هاییکی از می باشد.  مشتریان بالقوههمچنین  بیشتر افراد و تعداد ها جلب هدف آن گفت 

در فروش    سودباعث کسب یی را ایفا کند و ازنقش بس ،فروشدر تواند  مهم بازاریابی که می 

که در بازار  زیادی استها سال  روش از بازاریابیاین  می باشد.، بازاریابی شبکه ای شود

تالش داریم تا شما را با  در این مقاله گرفته است. و بررسی قرار نقد  مختلف مورد  های

ترین  بزرگکه یکی از  مارکت ام ال امتوسط آموزش موفقیت در آن  و بازاریابی شبکه ای 

 مرکز تخصصی آموزش بازاریابی شبکه ای به زبان فارسی می باشد بیشتر آشنا کنیم. 

 



 

 مارکت ام ال ام 

 

 بازاریابی شبکه ای چیست؟

که  می باشد،  فروشندگی به صورت حرفه ای شکلی از نتورک مارکتینگ، یا در واقع  بازاریابی شبکه ای

  به صورت مستقیم ی صورت پذیرد،تبلیغاتاینکه    یاواسطه و  داشتنیک شرکت محصوالت خود را بدون 

تشویق   د،نباش از خرید خود راضی  مصرف کنندگان و در صورتی که .یان خود می رساندبه دست مشتر

افراد  به ت منفعهمچنین دریافت و سود  گرفتنشرکت را برای  خریداری شده از محصوالت  می شود تا

در بازارهای تجارت بسیار ندگی و یا در واقع نوعی از فروش این روش از فروش .معرفی کندنیز  دیگر

مرکز  . برای دریافت آموزش حرفه ای بازاریابی شبکه ای،قرار گرفته استو استفاده مورد توجه 

  در ادامه  کامال حرفه ای به عالقمندان ارائه می دهد.به صورت مارکت ام ال ام صصی و آموزشی تخ

بیشتر ،  محسوب می شودبازاریابی  شیوه های جذاب دراز با بازاریابی شبکه ای که  آشنایی بیشتربرای 

 خواهید شد: آشنا 

به صورت کمی ساده باید بگوییم که در بازاریابی شبکه ای، شما به عنوان  . در بازاریابی شبکه ای،  1

خریدار از یک شرکت اجناس و یا محصوالت ارائه شده را خریداری می کنید و به دیگران به عنوان یک  

فروشنده همان محصوالت را می فروشید. در این میان شرکت فروشنده اصلی اجناس به شما به عنوان یک 

 نه و یا پورسانت پرداخت می کند.  واسطه هزی



توانید زیر مجموعه برای  . این روش با روش ویزیتوری کمی متفاوت می باشد، در این روش شما می2

خود انتخاب کنید، تا با کمک آنها بتوانید از محصوالت آن شرکت بیشتر فروش داشته باشید. این کار باعث  

 ها، نیز به طور جداگانه پورسانت کسب کنید. زیرمجموعهمی شود تا از بابت فروش توسط 

های فعالی داشته باشید،کسب سود بیشتری دریافت خواهید  . در بازاریابی شبکه ای هرچه زیرمجموعه3

 کرد.

. بازاریابی شبکه ای یا بازاریابی چند سطحی، بازاریابی می باشد که بر اساس دهان به دهان فعالیت و  4

 رشد می کند.

بازاریابی دهان به دهان نوعی از فروش می باشد که اشخاص، خودشان یک کاال را به یکدیگر معرفی  .5

 و پیشنهاد می کنند. 

 

 مارکت ام ال ام 

 

 روش کار بازاریابی شبکه ای چگونه است؟ 

بازاریاب عالوه بر  فرد، که می باشدبدین گونه بازاریابی شبکه ای  می توان گفت روش کار 

، باید  را از شرکت مورد نظر دریافت می کندو یا کاال محصول به صورت مستقیم این که 

  باید واقع  وارد کند. درمحصوالت شرکت فروش  بیشتری از افراد را برای   جذب بتواند

که  پایه کار بازاریابی شبد.  کنتبدیل و تشویق مورد نظر  محصولدیگران را به تبلیغ  بتواند



در نکته  . مهم ترین  می باشد هاراضی از خریداری کاالافراد توسط  ش و ارائه کاالفروای 

خرید کاال و یا محصول می باشد که باعث می  مشتری از  خشنود بودنبازاریابی شبکه ای، 

در   انجام شود. راضی محصول توسط مشتریو همچنین دهانی از شفاهی شود تا تبلیغ 

محصوالتی که به   نیاز است، صرف کنندگانهمیشگی مضایت بازاریابی شبکه ای، برای ر

اگر یک شرکت در بازاریابی شبکه   باید بدانیم کهکیفیت باالیی باشند. دارای فروش می رسند 

عمل کند، و جلب رضایت مشتریان را بدنبال داشته باشد می تواند در فروش  ای موفق 

برای کسب این موفقیت نیاز به آموزش مناسب توسط مراکز   کند.موفقیت باالیی کسب 

 می باشد. مارکت ام ال اممتخصص در این زمینه مانند 

 

 

 

 مارکت ام ال ام 

  

 

 



 دارای اهمیت می باشد؟   مارکت ام ال ام با چرا آموزش بازاریابی شبکه ای 

یکی از  برابر با استانداردهای جهانی، همچنین اصولی،  صحیح و به صورتآموزش بازاریابی شبکه ای  

 می باشد.  مارکت ام ال امشرکت تخصصی مهم ترین اهداف 

زمینه  بازاریابی   این مرکز با ارائه آموزش های حرفه ای می تواند تضمینی بر کسب بهترین موفقیت در

 شبکه ای باشد.  

به  کسب و کار یک و موفقیت د برای رش موردترین   اساسیبحث آموزش در کسب و کار باید بگوییم که 

 .  حساب می آید

آموزش دریافت  دارد که اگر به خوبی شرایط و ضوابطی دیگری، ای نیز مانند هر شغل  ابی شبکه بازاری

 مسیر بازاریابی به صورت حرفه ای موفقیت کسب نخواهید کرد. ، در نشود

 اهمیت آموزش در بازاریابی شبکه ای 

موثر می باشد، آموزش  رای کسب موفقیت بیشتربدر بازاریابی شبکه ای  کهاتی مهم ترین تاثیراز  ییک

 صورت پذیرد. مارکت ام ال ام  دیدن در این زمینه است، که اگر توسط مراکز با تجربه مانند 

مناسبی نخواهد   خوب و عمال رشد نداشته باشد، به صورت تخصصی و حرفه ایسازمانی که آموزش 

 داشت. 

بنابراین قبل از   .سازمان و یا شرکتی نمی تواند تشکیل شود و ادامه کار نمی دهد واقعمدر بیشتر در واقع 

 ورود به حیطه بازاریابی شبکه ای باید آموزش های مورد نیاز کسب شود.  

موفقیت های زیادی را مارکت ام ال ام برای دریافت یک آموزش حرفه ای در زمینه بازاریابی شبکه ای 

 کسب کرده است و توانسته است در این زمینه رشد زیادی داشته باشد.  

  بسیار موثر می باشد.  یک تیم موفقیتآموزش در  روش ،کهاهمیت می باشد  بسیار موردنیز این نکته  

مسیر موفقیت و رشد قدم در  در بازاریابی شبکه ای می توانید ش به صورت حرفه ایبرای کسب آموز

 بگذارید.  

در مرکز کمک و راهنمایی بگیرید. تجربه کرده اند  و یا می توانید از افرادی که در این راه موفقیت را

در جهت آشنایی بیشتر با بازاریابی شبکه ای  آموزش های الزم مارکت ام ال ام تخصصی و حرفه ای 

 بصورت تخصصی ارائه می شود.

 



 

 مارکت ام ال ام 

 

  

 ای برای فروش محصوالت خود استفاده می کنند؟ها از بازاریابی شبکه چرا شرکت

انجام می دهند، از  درصد از نیاز ها و خریدهاي مردم که در زندگي 25آمار نشان می دهد كه تقریباً 

درصد از خریدها  ۷۵ها به صورت پی در پی انجام می شود نشات می گیرد. و تبلیغاتی که توسط شركت 

 های دیگران و یا مشورت با دوستان و آشنایان می باشد.تاثیر صحبت 

های زیادی در  ای در دنیا بوجود آمده است و هر سال شرکتسال گذشته، روش بازاریابی شبکه   ۷۰در  

کنند و یا فقط از این  جهان،  فروش به روش بازاریابی شبکه ای، را به روش تبلیغاتی خود اضافه می 

 كنند.روش کاالهای خود را به بازار معرفی و عرضه می

 ای مزایای بازاریابی شبکه 

 ی چندانی ندارد.. نیاز به سرمایه 1

 . انتخاب همکار می تواند با خود فرد باشد. 2



. حس تعامل با دیگران در این شغل مشاهده می شود. چرا که در بازاریابی شبکه ای، روش مناسبی  3

برای پیشرفت مالی و همچنین روحی می توان دریافت کرد و افراد زیادی را نیز می توان به استفاده از 

 این موفقیت جذاب دعوت کرد. 

در اختیار خودتان می   ر کنید و مدت زمان کاریای نیاز نیست برای اشخاص کا. در بازاریابی شبکه 4

 باشد. 

می توانید موفقیت های زیادی در    مارکت ام ال امبا توجه به آموزش های حرفه ای مرکز تخصصی 

مرکز تخصصی آموزش بازاریابی شبکه ای را به زبان  این  آورید،خصوص شبکه بازاریابی به دست  

  دهد.در اختیار عالقمندان قرار می  فارسی

 

 

 مارکت ام ال ام 

 

 را بشناسیم  مارکت ام ال ام

، مرکز آموزش تخصصی بازاریابی شبکه ای به زبان فارسی و موفق در این زمینه می  مارکت ام ال ام

به افراد کمک می کند تا در زمینه های کسب رشد و پیشرفت و همچنین آموزش موفقیت در غالب   وباشد، 

در این مرکز تخصصی با خرید فایل حرفه ای بیاموزند و عمل کنند. بهترین آموزش های جذاب روز دنیا 

ز را در طی های آموزشی می توانید به صورت همیشگی به آنها دسترسی داشته باشید و پشتیبانی این مرک



ساعت به همراه داشته باشید. در این مرکز آموزش های حرفه ای توسط اساتید مجرب خارجی و   24

 داخلی صورت می پذیرد. 


