
 

 

 در بازاریابی شبکه ایجدید موفقیت راز  10

 

 علم پایان ناپذیر است پس همیشه در حال یادگیری باشید  .1

شما   به  را  الزم  چیزهای  تمام  لیدرتان  که  کنید  فکر  اوقات  گاهی  شاید 

،  وقت عمل است  فقط   االن  دیگر نیاز به یادکیری ندارید و  آموزش داده و

 این گونه نیست هرگز اما

همیشه در حال یادگیری  باید  کنید که همه چیز را میدانید  حتی اگر فکر می

مطالعه  تکراری  میتوانید چیزهای    حتی  ،باشیدچیزهای جدید   دوباره  را 

 جدید باشیدچیزهای کنید اما بهتر است که دنبال یادگیری 

سطح  • هر  در  یادگیری  کردن  متوقف  که  کرده  ثابت  رشد   ،یتجربه 

 متوقف میکند   در همان سطح درآمد شما را

درصد به رشد شما   20  برای بار دوم  تکراریقدیمی و  مطالعه مطالب   •

 کمک میکند 

جدید  اما   • چیزهای  میکند   100یادگیری  کمک  شما  رشد  به  درصد 

یعنی با یادگیری چیزهای جدید درآمدتان حداقل دو برابر خواهد 

 .شد پس همیشه دنبال یادگیری چیزهای جدید باشید



 

 

 اگر میخواهید رشد کنید خودتان را درگیر شرایط فعلی نکنید  .2

شرا به  توجه  بدون  باید  هستید  رشد  خوهان  واقعا  سایر  اگر  و  فعلی  یط 

فقط روی   و  فقط  تان،  زندگی  فعلی  مسائل  و  و رشد مشکالت  کار کردن 

مانند  تمرکز کنید و هرگز برای کار کردن مسائل فعلی زندگیتان  کردنتان  

 . را بهانه نکنیدبی پولی یا نداشتن اعتبار کافی 

 تمرکزتان را روی اهداف کاری بگذارید نه اهداف مادی  .3

افرا که  میبینیم  افراد  زیاد  به  اهداف د  درگیر  فقط  کاری  اهداف  جای  به 

و تمام تمرکزشان را صرف بدست آوردن پول برای خرید یک مادی میشوند  

 . ماشین و خانه یا ... میکنند اما این کار به شدت غلط است

تمرکز شما روی   تمام مسائل  تان  اهداف کاریاگر  تمام  به  به زودی  باشد 

حل شده و درآمد باال و تمام اهداف مادی تان میرسید اما اگر    تانکاری

کار کردن برای شما خسته کننده    ،تمام تمرکز شما روی اهداف مادی باشد

 .خواهد شد و هرگز به اهدافتان نمیرسید 

 

 درمورد اهداف مهم خودتان با کسی صحبت نکنید .4

بیشتر    گروه  د دوکنیتمام کسانی که شما درمورد اهدافتان با آنها صحبت می

 : نیستند



 

 

انرژی و باور   مسخره کردن،کنند و با  گروه اول: اهداف شما را باور نمی

 کنند.میشما را نابود 

می باور  را  شما  اهداف  دوم:  تشویق  گروه  را  شما  و  این کنند  میکنند  و 

را در شما به وجود می آورد و ذهن شما تصمیم    رضایتمندی  احساس  تشویق  

میگیرد که به جای رسیدن به هدف فقط درمورد آن هدف با افراد صحبت  

 . تا سریع تر به احساس رضایتمندی دست پیدا کندکند 

 

 اطرافیانتان را با دقت انتخاب کنید  .5

با آنها صحبت   تمام کسانی که شما  این است که  مستقیما  کنید  میواقعیت 

تاثیر می  روی تبدیل  شما  درنهایت  گذارند و  ذهنیت و میزان موفقیت شما 

به میانگین  می با آنها داشته  5شوید  ارتباط را  بیشترین  ، پس ایدنفری که 

و با افراد غر غرو و  کسانی که با آنها ارتباط دارید را با دقت انتخاب کنید  

 .منفی کمتر صحبت کنید

 

 نکنید اخبار منفی را دنبال زیاد  .6

دریافت   محیط  از  را  ورودی  یک  که  شده  طراحی  صورت  این  به  ذهن 

میمی پردازش  را  آن  میکند  طراحی  را  شما  رفتار  سپس  و  وکند    کند 

 کند.  ین مییزندگی و میزان موفقیتتان را تع  مسیررفتار شما   درنهایت



 

 

منفی شده    های ذهنتاناخبار منفی را دنبال کنید ورودی  مدام  حال اگر شما

شما را به نتایج مثبت    ،های منفیهرگز نمیتواند با پردازش ورودیو ذهنتان  

 .  برساند

شاید شنیدن بعضی از اخبار منفی مهم باشد و نتوان آنها را نادیده گرفت  

اما حداقل میتوانیم تمام روز به دنبال دیدن و شنیدن اخبار منفی نباشیم و  

 ها اختصاص دهیم.فقط قسمتی از روز را به این خبر

 

 نکنیدشرایط و خودتان را قربانی  دیگران را مقصر هیچ چیز ندانید .7

حقیقت این است که هرچقدر که بیشتر خودتان را مسئول زندگی و موفقیت  

اما اگر دیگران را   ،خواهید شدقدرتمندتر  خودتان بدانید به مرور زمان  

به مرور زمان کنترل زندگی  تان را از  مقصر عدم موفقیت خودتان بدانید 

شود.  دهید و زندگی شما به تصمیمات و رفتار دیگران وابسته میدست می

خودتان را مسئول تمام اتفاقات خوب و بد زندگیتان بدانید تا بتوانید  پس  

 . بگیریدکنترل کامل زندگی و موفقیتتان را در دست 

 

 

بفروشید مشتریان ثابت خود را ایجاد کنید و بعد شبکه سازی محصول   .8

 کنید 



 

 

تصور می نتورکرها  از  وادار  بسیاری  و  نفر  به چند  کار  با معرفی  که  کنند 

شبکه بازاریابی  در  میتوانند  فروش  به  آنها  شگفت کردن  درآمدی  به  ای 

اعث میشود که شما پس  این نگرش ب باید بگوییم که  انگیز برسند اما متاسفانه  

 ای نگیرید.ای از بازاریابی شبکهها تالش هیچ نتیجهاز مدت

در ابتدا به یک فروشنده  برای موفقیت در بازاریابی شبکه ای الزم است که  

مشتری ثابت برای خودتان داشته باشید    7حرفه ای تبدیل شوید و حداقل  

سازمان فروش قدرتمند  و سپس همین کار را به دیگران آموزش دهید تا  

 .شما ساخته شود

 

 به کارتان عالقه داشته باشید نه به پول .9

آور  عذاب  شما  برای  کردن  کار  کنید  کار  ثروت  و  پول  عشق  به  شما  اگر 

کنید و دیگران با دیدن خواهد شد و احساس بدی نسبت به کارتان پیدا می

نمی با شما  به همکاری  بد هیچ وقت حاظر  به  ا،  شونداین احساس  اگر  ما 

کارتان عالقه داشته باشید احساس خوب شما نسبت به کارتان کامال نمایان  

و   شد  کارتان  خواهد  و  شما  جذب  خوب  احساس  این  دیدن  با  دیگران 

 . خواهند شد

 

 



 

 

 عادت کنید  ،تالش نکنید .10

ای ارتباط مستقیم با  زمینهحقیقت این است که میزان موفقیت شما در هر  

تبدیل  شغلتان به روتین روزمره  ا زمانی که  های شما دارد و ت عادت شما 

 نشود موفقیت آنچنانی کسب نخواهید کرد.

شبکه بازاریابی  در  موفقیت  روزانه برای  دادن  انجام  که  است  الزم  ای 

ها به  کارهایی از جمله فروش محصوالت و معرفی کار و پیگیری مشتری

و   شود  تبدیل  شما  روزانه  مستمر  عادت  صورت  به  روز  را اهر  کارها  ین 

 انجام دهید. 

می باعث  کارها  این  مستمر  و  روزانه  دادن  بازاریابی انجام  که  شود 

شدت  شبکه به  برایتان  بخش  ای  لذت  و  به  آسان  زودی  به  و  شود 

های بزرگی دست پیدا کنید، اما اگر بخواهید بعضی از این کارها موفقیت

بازاریابی شبکه انجام دهید  بار  به شدت  ای  را هر چند روز یک  برایتان 

 سخت و عذاب آور خواهد شد. 

 

  



 

 

 

 اینستاگرام پیج 

https://instagram.com/mlmcenter 

 تگرام کانال  

https://t.me/mlmcenternet 

 آیگپ  کانال

igap.net/mlmcenternethttps:// 

 آدرس سایت 

https://mlmcenter.net 
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