MLM czyli najlepsza z możliwych form biznesu!

Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w
formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się również jej odsprzedaży.

Witaj, chciałbym przedstawić Ci w tym krótkim raporcie zalety marketingu sieciowego. Dlaczego
warto go wybrać, w czym jest on lepszy od innych form biznesu, oraz dlaczego jest on najprostszą
formą bogacenia się za pomocą internetu.
1. Dlaczego warto działać w MLM?
Zacznijmy od najważniejszej rzeczy czyli pieniędzy, MLM jest jedynym biznesem w którym
inwestycje są prawie zerowe jeśli nie zerowe. Jeżeli chcesz otworzyć np. swój sklep musisz
posiadać produkt, budynek, pracowników, działalność gospodarczą oraz potężny kapitał, podobnie
jest z innymi biznesami. A jak jest w MLM? Jedyne co musisz posiadać to czas i chęci do pracy,
jeśli chcesz działać szybciej, efektywniej wtedy możesz rozważyć inwestycje w biznes jednak nie
jest to konieczne do osiągania sukcesów. Wielu ludzi jeszcze nie zdaje sobie sprawy z potęgi
marketingu sieciowego, wydaje im się że w internecie można spotkać tylko oszustów i naciągaczy.
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Nie dopuszczają do siebie myśli iż można się tutaj tanim kosztem i naprawdę bardzo łatwo
wzbogacić.
2. W czym MLM jest lepszy od zwykłych biznesów?
Tutaj lista mogłaby być naprawdę długa, jednak skupimy się na najważniejszych jej podpunktach.
Przeanalizujmy wyższość MLM nad zwykłym biznesem.

MLM vs Biznes tradycyjny:
– minimalne bądź zerowe koszty wejścia do biznesu
– łatwość rozpoczęcia działalności ponieważ nie potrzebujesz posiadać działalności
gospodarczej, omija Cię chodzenie po urzędach załatwianie tkzw „papierkowej roboty”
– małe prawdopodobieństwo porażki [nic nie inwestujesz, nie ryzykujesz własnych pieniędzy,
nie zaciągasz kredytów]
– łatwość działania, w tradycyjnej firmie każdy jest twoją konkurencją. W MLM działamy
wszyscy razem tworząc strukturę, zawsze możesz liczyć na fachową pomoc liderów oraz
zamknięte fora dyskusyjne.
– Internet jest globalny tzn. że możesz dotrzeć do każdego człowieka na ziemi, w biznesie
tradycyjnym jesteś ograniczony demografią [wiedzą o tobie ludzie z twojej okolicy]
– Internet jest zautomatyzowany a to oznacza iż możesz np. rozmawiać z 50 osobami naraz co
nie jest realne w biznesie tradycyjnym
– na koniec ostateczny „nóż” w plecy biznesu tradycyjnego. Marketing sieciowy działa 24
godziny na dobę 7 dni w tygodniu co umożliwia Ci zmaksymalizowanie zysków.
3. Dlaczego MLM jest najprostsza formą bogacenia się?
W MLM nie musisz wpadać na genialne pomysły, sprawdzać różnych schematów działania.
Tutaj praca jest prostsza ponieważ wchodzisz w sprawdzony system który został już
przetestowany przez wiele osób. Twoim najważniejszym zadaniem jest powielanie działań
twojego lidera no bo przecież robiąc dokładnie to co on, zajdziesz tam gdzie on.
4. Czy są jakieś dodatkowe atuty przemawiające za tym aby zacząć działać w MLM?
Oczywiście każdy motywuje się różnymi rzeczami, dla jednych są to pieniądze dla innych
samorealizacja, postaram się na koniec przytoczyć jeszcze parę przykładów dlaczego warto
zająć się tym na dłużej.
–

Na początku twojego działania nie musisz rezygnować z etatu, możesz spróbować traktować
MLM jako dochód dodatkowy nie ryzykując bezpieczeństwa twojego czy twojej rodziny.
Gdy zaczynasz tradycyjny biznes rzucasz etat, najczęściej zaciągasz kredyt na „rozruch
biznesu” co powoduje znaczny spadek bezpieczeństwa twojego gospodarstwa domowego

–

Pracujesz jak długo chcesz, możesz pracować godzinę dziennie lub zająć się tym w pełnym
wymiarze godzin np. 40 tygodniowo. Oczywiście twoje zarobki będą adekwatne do
włożonej pracy, ponieważ tutaj nie ma nic za darmo MLM to także biznes, tyle że mniej
ryzykowny.
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–

Jesteś sam sobie szefem, masz przełożonych jednak oni są dla Ciebie, pomagają Ci osiągnąć
sukces. Tutaj nikt nie wydaje rozkazów.

–

Rozwijasz swój dochód pasywny, jeżeli nie wiesz co oznacza termin dochód pasywny to w
skrócie jest to dochód generowany bez twojego udziału. Na chłopski rozum jeśli raz
rozbudujesz swoją strukturę MLM, ona będzie przynosić Ci zyski przez długie lata a może i
nawet do końca życia.
–

–

Pracujesz w domu, masz więcej czasu dla siebie choćby dlatego, iż zaoszczędzasz czas
dojazdu do pracy

Na koniec kolejny „as z rękawa MLM” im dłużej pracujesz tym więcej zarabiasz, jednak po
czasie sytuacja staje się taka: twoja struktura rozwija się coraz szybciej bez twojego udziału,
ty zarabiasz coraz więcej a robisz coraz mniej!

Mam nadzieję iż ten krótki raport otworzył Ci oczy na temat MLM oraz korzyści jakie on
niesie. Polecam każdemu spróbować jak najszybciej tej formy działalności biznesowej,
ponieważ szybko może się okazać, że jest to strzał w dziesiątkę i właśnie tego szukałeś.
Dziękuje za poświęcenie mi paru minut twojego cennego czasu, na marginesie czy warto
dalej marnować go na etacie? Czy nie lepiej zacząć od razu? Jeśli chciałbyś spróbować
swoich sił w MLM zapraszam na specjalną prezentację w dogodnym dla Ciebie terminie,
pod tym adresem, lub oto mój e-mail: karierawsieci@o2.pl
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