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Słowem wstępu 

 

Co za ironia... okazuje się, że ponad 90% osób w marketingu 

sieciowym nigdy nie wybuduje sobie stabilnego i głównego źródła 

dochodu. 

Czy ty też chcesz dołączyć do tego grona osób? 

Zapewne nikt tego nie chce, a więc lepiej o tym zapomnij. Ludzie, 

którym udało się odnieść sukces w marketingu sieciowym, to 

prawdziwi liderzy. Latami zdobywali wiedzę i doświadczenie, by 

znaleźć się w gronie najlepszych. 

W tym ebooku chciałbym przedstawić Tobie taktyki i metody, 

które mam nadzieję zmienią Twoje podejście do tego biznesu. 

Moje, zostało już zmienione. 

A jak to się stało?  

Początek mojej kariery nie był usłany różami. 

Prawie co tydzień jeździłem ponad 70 km na prezentacje 

biznesowe i  różnego rodzaju szkolenia. Wydałem na reklamę i 

paliwo sporo pieniędzy i zainwestowałem mnóstwo swojego 

czasu. 

O rany, jak to wszystko się ciągnęło.  
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Organizacja spotkań z ludźmi, których ten biznes w ogóle nie 

interesuje, robienie ankiet, roznoszenie ulotek, pisanie na 

okrągło tych samych, nudnych ogłoszeń (typu: jeśli chcesz 

zarabiać 2000zł miesięcznie, to napisz mi na maila…), 

wydzwanianie do ludzi i przekonywanie ich, że ten produkt jest 

najlepszy i bezkonkurencyjny na rynku…  

Nie mogłem wyobrazić sobie takiego życia przez następne 

kilkanaście lat, tym bardziej, że efekty tej pracy nie były dla mnie 

w pełni satysfakcjonujące… 

Bezsensowne wydawanie pieniędzy, marnowanie cennego czasu, 

opuszczenie po raz pierwszy swojej strefy komfortu - co prawda z 

wielkim pragnieniem sukcesu – ale w połączeniu z poczuciem 

strachu przed porażką.   

Czujesz się wtedy tak, jakby ktoś wrzucił cię na głęboką wodę i 

musisz wybrać, czy pójdziesz jak kamień na dno, czy będziesz 

płynąć ze wszystkich sił do brzegu.  

 Każdy telefon może być tym, który odmieni Twoje życie. 

 Każde nowe spotkanie w ciepłym rynku 1  może być 

kluczowe do osiągnięcia tak bardzo upragnionego 

sukcesu. 

 Każde seminarium lub szkolenie może zawierać sekret 

najlepszych networkerów. 

 Z czasem co drugi telefon do osób z Twojej listy, jest 

niczym cios poniżej pasa. 

 Każda złotówka, którą wydajesz na materiały reklamowe 

(ulotki itd.) przypomina hazard. 

 Z każdym „nie” świat wali Ci się na głowę. 

                                                             
1
Ciepły rynek (rynek wewnętrzny) – jest to rynek, w którym ludzie dobrze nas znają, nam ufają, itp. 
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 Każde krzywe spojrzenie i szepty znajomych oraz rodziny 

odbierasz bardzo osobiście. 

Wszystkim kierują emocje… 

Dlatego tak dużo osób rezygnuje - nawet już po miesiącu swojej 

działalności. 

A dzieje się tak dlatego, ponieważ dużo początkujących 

networkerów nie zna innych, lepszych metod budowy tego 

biznesu. Brak im odpowiednich umiejętności i wsparcia ze strony 

najbliższych, a przede wszystkim, brak im dyscypliny, aby 

odnieść sukces w Network Marketingu. 

Podobnie było w moim przypadku. Ciągła huśtawka nastrojów, 

która kończyła się zazwyczaj wyczerpaniem i frustracją. 

Wierzyłem jednak, że istnieje jakiś niezawodny sposób 

budowania tego biznesu. W końcu wiele osób odniosło sukces w 

tej branży. Dlatego postanowiłem się nie poddawać i udałem się 

w podróż… w celu odkrycia nowych technik i strategii, które 

pomogły mi w końcu rozwinąć skrzydła.  

A gdzie najlepiej budować biznes MLM? Oczywiście, w Internecie.  

Szukałem przez kilka miesięcy nowych i rewolucyjnych metod 

budowy biznesu. Udawałem się z jednego miejsca do drugiego i 

nagle coś odkryłem… coś, co rzuciło zupełnie nowe światło na 

całą branżę Network Marketingu. Natrafiłem na bloga Mike’a 

Dillarda, jednego z największych liderów w USA, pioniera, jeśli 

chodzi o budowę MLM w Internecie. 

Marketing sieciowy jest bardzo dynamicznie rozwijającą się 

gałęzią przemysłu w USA. Szczególnie internetowy MLM jest tam 

o wiele bardziej rozwinięty i dojrzały niż w Polsce.  
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Dlatego pominięcie tej nowoczesnej platformy w Twoim biznesie, 

może stać się jednym z największych błędów jakie kiedykolwiek 

popełniłeś. 

Jeśli do tej pory budujesz swój biznes w tradycyjny sposób i nadal 

nie posiadasz żadnych sukcesów na swoim koncie (mniejszych 

lub większych), to istnieje ku temu bardzo dużo powodów. 

Weźmy dla przykładu Jasia (zbieżność imion przypadkowa), który 

właśnie podpisał umowę ze swoją nową firmą MLM. Jasiu jest 

bardzo pracowity i pewny siebie. Wykonuje sumiennie wszystkie 

polecenia swojego sponsora i pozostaje zawsze przy piłce. 

Wszyscy mu powtarzają, że jeśli będzie robić po 3-4 spotkania 

tygodniowo w grupach liczących po 10 osób, to na pewno 

osiągnie sukces. Jednak nic się nie dzieje. Jego portfel robi się 

coraz chudszy i chudszy, a Jasiu traci już powoli nadzieję i chęci 

do pracy. To jest niestety bardzo często spotykany scenariusz w 

tej branży. 

Mój dawny sponsor powiedział mi kiedyś, że: 

„MLM jest tak naprawdę dla osób, które mają dużą rodzinę i dużo 

znajomych” 

Z tych słów wynika, że aby odnieść sukces w branży MLM, to 

musisz znać dużo osób, które znają jeszcze więcej osób.  

Hmm… 

A co z osobami, które nie posiadają dużej rodziny i nie mają zbyt 

wielu znajomych? Czy one mogą odnieść sukces w MLM? 

Ja, dla przykładu, nie posiadam dużej rodziny i nie mam 

zapisanych w swoim telefonie 1000 znajomych. 
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I tu miałbym problem, gdybym budował ten biznes w tradycyjny 

sposób. 

Ale myślę, że nie tylko ja miałbym z tym problem. Mam 

znajomego, który posiadał dosyć dużą listę (ponad 300 nazwisk). 

Nawet łączyły go z większością tych osób dobre relacje. Jednak 

po zorganizowaniu kilku spotkań z rodziną i znajomymi z owej 

listy i po wprowadzeniu tylko jednego kolegi do biznesu, również 

i on zaczął tracić nadzieję na jakikolwiek sukces.  

A co to oznacza dla ciebie? Jeśli nie znasz odpowiednich osób, to 

jesteś niestety na straconej pozycji i masz bardzo małe szanse, 

aby odnieść sukces w tej branży.  

Jednak gdy zaczniesz budować swój biznes MLM przez Internet, 

to otworzą się przed Tobą zupełnie nowe możliwości, dotychczas 

nieznane.  

W Internecie możesz w ciągu jednego dnia dotrzeć do większej 

ilości osób niż w „realu” przez cały rok.  

Marketing sieciowy w dzisiejszych czasach (budowany w 

Internecie) wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze parę lat wstecz.  

Nie zrozum mnie źle: marketing sieciowy nadal bazuje na 

bezpośrednich kontaktach z ludźmi i budowaniu relacji. Cały czas 

chodzi o to, aby pomagać innym w realizacji ich marzeń i celów.  

Jedyne co się zmieniło, to tylko sposób budowania relacji. Tylko 

proszę Cię, nie słuchaj tych głupot, że w Internecie nie da się 

budować pozytywnych relacji - bo to jest po prostu kompletna 

bzdura. 
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W tym szkoleniu pokażę Ci, jak skutecznie budować markę 

eksperta w Internecie. Tak, aby ludzie z własnej woli pytali Cię o 

prezentację możliwości biznesowych, a nie na odwrót.  

Metoda, którą tutaj poznasz, faktycznie działa. Jest to duża 

zaleta, gdy istnieją pionierskie rynki, takie jak np. USA, gdzie 

techniki budowy biznesu były już testowane tysiące razy.  

Cała koncepcja opiera się na następującej zasadzie: 

Oceniamy innych ludzi na bazie ich wartości dodanej, którą mogą 

nam oferować. Dzięki przebywaniu w ich towarzystwie, 

otrzymujemy od nich jakąś część ich siły oraz wiedzy.   

a) Ludzie czują się podświadomie przyciągani do osób, od 

których wręcz emanuje pozytywna energia. Do osób, które 

są liderami w swojej branży oraz posiadają wysokie poczucie 

własnej wartości. 

b) Jeśli chcesz odnieść sukces w MLM (albo w jakiejkolwiek 

innej branży), to musisz sobie przyswoić te wszystkie cechy 

liderów, aby stać się prawdziwym przywódcą i oferować 

wysoką wartość zarówno dla obecnych jak i przyszłych 

współpracowników. 

Jeśli Twoja struktura nie posiada odpowiednich cech lidera, to jest 

prawdopodobne, iż Twoich współpracowników będzie cechować 

nieskuteczność w działaniach, chyba że przez przypadek posiądą 

cechy liderów albo ktoś miły poleci im tę książkę. 

Jeśli chodzi o marketing sieciowy, a szczególnie o sponsorowanie 

nowych osób, to powinieneś doznać teraz pewnego rodzaju 

oświecenia (jeśli jeszcze to nie miało miejsca). 
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Ludzie nie chcą współpracować z jakąś tam firmą MLM, 

ale tylko i wyłącznie z Tobą ! 

 

Dlatego, jeśli będziesz przechodzić transformację z ucznia na 

potencjalnego lidera, to musisz być przekonany o swoich 

wartościach i umiejętnościach, abyś mógł zostać zaakceptowany 

jako ekspert. 

Kwestionowanie aktualnych przekonań o samym sobie i 

zachowywanie się tak, jak wszyscy wokół ciebie, na pewno 

przeraża. Ale zwiększanie swojej wartości z punktu widzenia 

innych i przejmowanie inicjatywy, aby przejść z jednej grupy do 

drugiej, to jest dokładnie to, o czym mówi rozwój osobisty. 

Jeśli chodzi o mnie, to minęło bardzo dużo czasu, dopóki nie 

uwierzyłem w swoje możliwości i stałem się pewny siebie. Zawsze 

unikałem kontaktu z innymi, byłem mało popularny i chciałem 

przede wszystkim, aby każdy mnie polubił. Dzisiaj wygląda to 

zupełnie inaczej. 

Każdy lider był kiedyś tam, gdzie Ty jesteś teraz i musisz sobie to 

po prostu uświadomić... 

Twoim celem nadrzędnym w marketingu sieciowym musi być 

awansowanie na tzw. „Trenera MLM” 

A przykładem takiego Trenera MLM może być np. odnoszący 

sukcesy lider, który jest w pełni świadomy swojej wartości i który 

skupia wokół własnej marki dużą rzeszę osób. 

Jak rozpoznać takiego trenera? 
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Osoba, która jest na drodze, aby stać się trenerem, będzie 

wyróżniała się następującymi cechami:  

 Zaczął już szkolić swoich współpracowników i daje im 

konkretne instrukcje. 

 Podczas rozmowy telefonicznej z partnerami 

biznesowymi jest pewny siebie i jest dla nich 

autorytetem. 

 Sam zaczyna organizować spotkania i zaprasza różnych 

gości. 

 Osobiście przejmuje odpowiedzialność za pozyskiwanie 

nowych partnerów do biznesu oraz za kampanie 

marketingowe. 

 Jego pewność siebie i poczucie własnej wartości 

gwałtownie wzrasta. 

 

Zauważyłeś może kiedyś jak niektóre z gwiazd show biznesu 

odpowiadają na niewygodne pytania? Albo je ignorują albo 

odpowiadają na pytanie, które według nich powinno zostać 

zadane. 

I to jest właśnie fundamentalna koncepcja biznesu MLM. 

Trener MLM nie musi wykonywać 10 telefonów dziennie i 

rywalizować z innymi o nowego współpracownika. 

Nie musi nikomu nic udowadniać albo kogoś do czegokolwiek 

przekonywać.  
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Jego biznes rozwija się dynamicznie, a i tak przez większość 

czasu jest zajęty. Dlatego czasami odmawia przyjęcia do biznesu 

nowych osób albo przekazuje ich do swojej downline. On po 

prostu ma już za dużo na głowie i nie ma czasu, aby pracować z 

tak dużą ilością osób. 

Może ty też chciałbyś być w takiej sytuacji? 

Z pewnością tak. 

Właściwie...to tak naprawdę nawet nie masz innego wyboru. 

To wszystko prowadzi do jednego pytania: „Jak zostać 

Trenerem MLM?” 

To wcale nie jest takie trudne...  

Jako Trener MLM wydajesz polecenia, podobnie jak kapitan 

statku albo trener drużyny piłkarskiej.  

Współpracujesz z ludźmi i pomagasz tym, którzy tego 

potrzebują. Twoim celem powinno być polepszanie życia osób, 

które Cię otaczają. Ale nie dlatego, że jest to Twój obowiązek, ale  

dlatego, że tego chcesz. 

Bardzo cenisz sobie swój największy skarb, czyli krótko mówiąc 

czas. Oferujesz go tylko tym, którzy są tego warci. 

Dyktujesz własne warunki. Jednak nie jesteś arogancki czy 

niemiły, tylko po prostu asertywny. Jeśli ktoś chce się z Tobą 

skontaktować, to tylko i wyłącznie na Twoich warunkach. Są to 

podstawy w świecie Trenerów MLM. 
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Zapewne domyślasz się, co chciałabym przekazać Tobie w tym 

poradniku – a mianowicie jedną, jedyną rzecz: aby nieustannie 

zwiększać swoją wartość dla innych. 

 

A im cenniejszy staniesz się dla świata, tym więcej osób 

przyciągniesz do swojego biznesu. 

 

Liderzy z prawdziwego zdarzenia to bardzo cenione osoby 

posiadające ogromną wiedzę na temat swojej branży. Im więcej 

będziesz zgłębiać wartościowej wiedzy, tym większym liderem 

staniesz się w oczach innych ludzi. 

Oto cała Tajemnica. 

Gdy tylko udało mi się to zrozumieć, to stałem się człowiekiem z 

misją. 

Od tej pory całą moją wiedzę wkładam w produkty informacyjne, 

czyli w różnego rodzaju poradniki, takie jak np. filmy wideo, 

kursy szkoleniowe czy książki w formacie PDF. 

Można powiedzieć, że wyszedłem na zewnątrz i nauczyłem się 

różnych taktyk i technik budowy biznesu. Dzięki temu 

systematycznie i stopniowo zwiększam swoją wartość.  

Tak więc powtórzę Ci dla przypomnienia, że: 



 

 

14 

 

 

 

Jeśli chcesz wybudować duży biznes, to musisz zwiększać swoją 

wartość poprzez zdobywanie coraz to nowej i wartościowej 

wiedzy oraz przez nabywanie doświadczenia. 

 

Twoje przekonanie, że posiadasz wartość, którą możesz oferować 

innym, zagwarantuje Ci większą pewność siebie i mentalność 

biznesmena – której bardzo potrzebujesz, aby stać się 

prawdziwym liderem. 

A teraz usiądź wygodnie i zadaj sobie następujące pytanie: 

Czego możesz nauczyć swoich nowych współpracowników – 

dokładnie teraz, w tej sytuacji w której teraz jesteś? Jak oferować 

im jakąś dodatkową wartość? 

Możesz np. pokazać im jak skutecznie reklamować się w 

Internecie i jak sponsorować nowe osoby. Jeśli jesteś 

zaawansowany technicznie, to możesz pokazać im jak budować 

strony przechwytujące oraz instalować blogi. Może jesteś dobrym 

copywriterem i potrafisz pisać piorunujące teksty sprzedażowe? 

A może znasz różne techniki i triki skutecznej rozmowy przez 

telefon? 

Jeśli do tej pory miałeś problem ze sponsorowaniem nowych 

osób, to tylko dlatego, że nie byłeś w ich oczach odpowiednio 

atrakcyjny, nie posiadałeś po prostu wystarczającej wiedzy. 

Jeśli inni nie będą odnosić żadnych korzyści współpracując z 

Tobą, to prędzej czy później poszukają sobie innego lidera, który 

zapewni im odpowiednie wsparcie. 
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A wiesz co jest w tym wszystkim najlepsze...? To, że wcale nie 

musisz być drugim Mike’iem Dillardem czy Jackiem Dudzicem, 

aby zwiększyć swoją wartość w oczach potencjalnego 

współpracownika. Większość osób i tak wie bardzo mało o 

budowaniu biznesu MLM.  

Wszystko czego potrzebujesz, to tylko trochę więcej wiedzy od 

innych. I od razu będziesz posiadać więcej mocy i wartości, które 

później będziesz mógł zaoferować. 

Zanim przejdziemy dalej muszę opowiedzieć Ci jeszcze o jednej 

rzeczy, która bardzo mnie irytuje i denerwuje. 

Szczególnie wtedy, gdy ludzie zadają następujące pytania: 

„Czy dowiem się z tego szkolenia wszystkiego czego potrzebuję 

czy muszę zainwestować jeszcze w inne kursy?” 

„Przerobiłem już tak dużo szkoleń i przeczytałem chyba tysiąc 

książek. A mimo wszystko i tak jeszcze nie odnoszę sukcesów. To 

dlaczego mam jeszcze inwestować w twoje szkolenie?” 

Pozwól, że na początku coś Ci wyjaśnię. 

Osoby, które zadają takie pytania, są chyba niepoważne. Nie 

wiedzą chyba o co tutaj tak naprawdę chodzi. A chodzi tu oto, aby 

nieustannie powiększać swoją wartość, aby pomóc jak 

największej ilości osób.   

Z takim nastawieniem jak powyżej nigdy do niczego nie dojdziesz 

i najlepiej wróć jak najszybciej na etat. Szukasz szkolenia, 

książki, magicznej różdżki lub czegokolwiek innego poza samym 

sobą co ma zagwarantować Ci sukces?  

Przecież czegoś takiego nigdy nie było i nigdy nie będzie.  
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Osoby, które zarabiają najwięcej mogą się cieszyć ze swojej 

prowizji, ponieważ pracowali 10 – razy ciężej od innych, 

poświęcali 10 – razy więcej czasu na pracę i zainwestowali 10 – 

razy więcej w swoją edukację. 

Tutaj nie ma żadnego sekretu! Wystarczy trochę samodyscypliny 

i wytrwałości w dążeniu do upragnionego celu. 

Twoja edukacja nigdy się nie kończy.  

Zwiększanie Twojej wartości dla świata nigdy nie ma prawa się 

skończyć.  

Chcesz zarabiać 5-cio cyfrowe sumy przez najbliższe 4 lata? To 

inwestuj, tak dużo, jak tylko możesz w szkolenia i coaching.  

Jeśli będziesz postępować dokładnie w taki sposób, to 

zdobędziesz więcej wiedzy niż 95% osób w Twoim otoczeniu i 

zaczniesz przyciągać nowych współpracowników niczym magnes. 

Pamiętaj! 

Im więcej będziesz zarabiać, tym jeszcze więcej inwestuj we 

własny rozwój. Ja sam jestem bardzo zajętym człowiekiem i 

nawet gdy studiowałem, to zawsze inwestowałem w nowe książki 

i szkolenia, aby stopniowo powiększać moją wiedzę. 

Nie musisz być urodzonym geniuszem w sprawach marketingu 

czy nowoczesnej technologii. Ja np. nie studiowałem marketingu, 

nie jestem też zaawansowany technicznie.  
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Znam, za to wszystkie odpowiedzi (a jeśli nie, to poznaję), 

których potrzebuję. Inwestuję stale we własny rozwój. Dzięki 

temu zwiększam moją wartość dla świata, ponieważ wiem, że w 

taki sposób mogę przyciągnąć więcej osób do siebie i do mojego 

biznesu.  

Sam fakt, że czytasz ten poradnik świadczy o tym, że rozumiesz 

te zasady - przynajmniej do pewnego stopnia. 

Nie poprzestawaj na tym. Zwiększaj swoje zapotrzebowanie do 

zdobywania coraz to nowej i wartościowszej wiedzy. Każdy, 

odnoszący sukcesy przedsiębiorca, nauczył się tak dużo i zdobył 

tak potężną wiedzę o swojej branży, że stanowi to równowartość 

pracy magisterskiej lub nawet doktoranckiej.  

To nie jest przypadek, że ludzie sukcesu posiadają największe 

osobiste biblioteki i nigdy nie przestają się uczyć, przynajmniej 

do czasu gdy osiągną swoje największe marzenia... zrób 

dokładnie tak samo. Zacznij więcej inwestować w swój rozwój. 

Dużo więcej.  

Ten poradnik, to na pewno nie jest koniec Twojej edukacji. To 

dopiero początek.  

Nigdy nie znajdziesz kursu lub książki, z których dowiesz się 

wszystkiego naraz. 

Coś takiego nie istnieje i nigdy nie będzie istnieć. 

Tylko kompletny amator szuka jakiejś cudownej lampy Aladyna, 

która spełni każde jego życzenie. Jeśli myślałeś tak do tej pory, to 

najwyższy czas to zmienić. 
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Jeśli kupujesz nowe kursy, to poszukaj tylko jednej dobrej rzeczy, 

o której wcześniej nie miałeś pojęcia.  

Tylko jednej jedynej... 

To jest wszystko co dostajesz i czego potrzebujesz z różnych 

szkoleń, książek i płyt DVD. Dostajesz odpowiednią wartość 

sumy, którą zainwestowałeś, a wszystko to z czasem i tak zwraca 

się kilkukrotnie.  

Dlatego nie bój się wydawać większych kwot na konkretne 

szkolenia, ponieważ dokładnie wiesz, że na dłuższą metę zarobisz 

o wiele więcej niż wydałeś (jeśli oczywiście będziesz działać).  

Zmiana mojego nastawienia do edukacji była punktem zwrotnym 

w mojej karierze. 

Można to porównać do układania puzzli. Każda nowa informacja, 

którą zdobywam jest kolejnym brakującym elementem całej tej  

układanki. Im więcej posiadam elementów, tym więcej mogę 

ułożyć. Im większa jest moja wiedza, tym większą wartość mogę 

zaoferować.  

Dlatego kupuj każdą książkę i każde szkolenie, jakie 

możesz dostać. 

 

Zatem czytaj, studiuj i zgłębiaj wszystko to, czego dowiesz się z 

nowych szkoleń, bowiem na końcu tej drogi czekać będzie na 

Ciebie upragniony sukces: 

1. Zostaniesz liderem. 

2. Zwiększysz swoją wartość dla świata.  
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Cały trik polega na tym, aby umiejętnie zaprezentować i 

zapakować swoją wiedzę, a to osiągniesz tylko i wyłącznie za 

pomocą Prawdziwego Marketingu. 

Nie ma żadnej drogi na skróty. 

Nie ma żadnych magicznych stron i gwarantowanych 

współpracowników. 

Mogę w ciągu dnia przedstawić Ci np. stu potencjalnych 

współpracowników, ale jeśli sam nie będziesz widział w sobie 

lidera i nie będziesz mógł w odpowiedni sposób zaprezentować 

swoich wartości, to raczej nikogo nie zasponsorujesz do swojego 

biznesu.  

Wszystko czego potrzebujesz jest już w Tobie. 
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Rozdział 1. Zostań Asem Marketingu 

 

 

 

W tym rozdziale (jak sam tytuł na to wskazuje) chciałbym  

poruszyć temat marketingu. Bo to właśnie w marketingu 

sieciowym w pierwszej kolejności chodzi o marketing, a nie o 

sprzedaż.  

Na początek jednak postaraj się odpowiedzieć na poniższe 

pytanie: 

Co tak naprawdę sprzedajesz? 

Czy faktycznie są to produkty lub usługi Twojej firmy MLM? 

Niekoniecznie (potrzebowałem trochę czasu, aby to zrozumieć).  

Kosmetyki, produkty codziennego użytku czy suplementy diety, 

to tak naprawdę nie jest Twój prawdziwy biznes. Nie powinieneś 

również skupiać się za bardzo na promowaniu swoich 

możliwościach biznesowych. 

Pójdźmy krok dalej.  
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Czy słyszałeś kiedyś wypowiedzi, typu: 

 „Nasze produkty są lepsze od tych w aptece” 

 „Nasz produkt jest lepszy od Twojego” 

 „Nasze produkty są opatentowane” 

 „Naszego produktu używa bardzo dużo znanych 

sportowców” 

 „Nasz produkt ma większą zawartość przeciwutleniaczy” 

Powyższe wypowiedzi nie są wcale aż takie złe, może nawet i są 

prawdziwe, jednak nie mają one najmniejszego znaczenia, 

ponieważ to nie pomoże Ci odnieść sukcesu w tym biznesie. 

Musisz sobie uświadomić jedną rzecz: najważniejsze jest to, aby 

Twój produkt posiadał konkretną wartość oraz rozwiązanie na 

problemy Twoich klientów. Jest to główny czynnik, który 

decyduje o Twoim sukcesie.  

Tak więc zapomnij o właściwościach i cenach produktów Twojej 

firmy.  

Skup się na marketingu, ponieważ osoba, która najlepiej zna się 

na marketingu wygrywa. 

Mogę postawić Ci pod drzwi suplementy diety o wartości np. 

50000 zł, ale jeśli nie będziesz wiedzieć jak dotrzeć z tymi 

produktami do odpowiedniej grupy ludzi, to i tak nic nie zarobisz.  

Pieniędzy nie ma w Twoich produktach. Tutaj chodzi o to, aby 

wiedzieć jak te produkty sprzedać.  

Twoim prawdziwym produktem nie są perfumy, suplementy diety, 

czy środki codziennego użytku, tylko Marketingowe 

Rozwiązanie, którego sam używasz i które oferujesz innym.  



 

 

22 

 

 

 

Poniższe dwa zdania mogą odmienić Twoje życie, jeśli oczywiście 

weźmiesz sobie je do serca: 

1. Na początku oferuj swoim potencjalnym współpracownikom 

marketingowe rozwiązanie,  

2. Aby później to marketingowe rozwiązanie sprzedawało 

produkty Twojej firmy oraz możliwości biznesowe !  

Pozwól, że przytoczę Ci pewien przykład, który pomoże Ci jeszcze 

dokładniej to zrozumieć. Weźmiemy pod lupę firmę McDonald's. 

Gdy Ray Kroc zakładał swoją firmę, to tak naprawdę nie 

interesowała go jakość jego hamburgerów. Dlaczego więc ludzie 

tak często odwiedzają McDonalda? Na pewno nie z powodu 

jedzenia. 

Ludzie spędzają tak dużo czasu w McDonaldzie ze względu na 

przewidywalne doświadczenia, czyli szybką obsługę, atrakcyjne 

ceny i miłą atmosferę.  

To, co Ray Kroc doprowadził do perfekcji i sprzedawał swoim 

współpracownikom, to tak naprawdę rozwiązanie, które zrobiło 

z jego hamburgerów maszynkę do produkowania pieniędzy.  

Tak szczerze: chyba nie myślałeś, że przedsiębiorcy kupują 

franszyzę McDonalda, ponieważ widzą w serwowaniu jedzenia 

misję swojego życia? Oni kupują ten biznes, aby zarabiać 

pieniądze. A Ray Kroc lepiej niż ktokolwiek inny doprowadził swój 

system do perfekcji.  
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A czym dla Ciebie może być takie rozwiązanie? 

Rozwiązaniem w Twoim wypadku jest nic innego, jak poukładanie 

w jeden system wszystkich najważniejszych narzędzi oraz 

odpowiednich instrukcji obsługi. 

Zatem do Twoich zadań należy: 

1. Pokazać swoim potencjalnym i obecnym współpracownikom 

konkretne rozwiązanie, które będzie sprzedawać produkty i 

możliwości biznesowe Twojej firmy. 

2. Oraz nauczenie ich różnych technik i trików budowania 

biznesu – po prostu pomóż im, aby również i oni awansowali 

na prawdziwych liderów. 

A jeśli uda Ci się wyszkolić lub znaleźć przynajmniej 6 takich 

liderów, to jesteś na najlepszej drodze do niezależności 

finansowej.  

Każdy, kto zaczyna swoją karierę w marketingu sieciowym ma 

identyczne możliwości i szanse. Wszyscy mamy takie same 

narzędzia, materiały marketingowe i możliwości zarobkowe. 

Jednak Ty sam i wiedza, którą zdobyłeś mogą być tymi 

czynnikami, które przechylą szalę na Twoją korzyść.  

Wybór odpowiedniej firmy z dobrym produktem i planem 

marketingowym na pewno pomoże Ci szybciej zrealizować Twoje 

cele. Można powiedzieć, że jest to fundament budowy Twojego 

biznesu. Jednak to jeszcze nie zadecyduje o Twoim końcowym 

sukcesie.  

Biznesy największych liderów w branży zaczęły się rozwijać w 

momencie, gdy zaczęli oni pomagać innym, nie znając jeszcze do 

końca wszystkich odpowiedzi i nie będąc jeszcze ekspertami. 
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Wyznaczyli sobie po prostu za cel, aby pomóc jak największej 

ilości osób. Przestali się przejmować planem marketingowym 

swojej firmy, prezentacją biznesową i całą resztą tych rzeczy.  

Prawdopodobnie jest to rozwiązanie dla wszystkich tych, którym 

się wydaje, że ugrzęźli gdzieś w miejscu. Dla tych, którzy za dużo 

czasu poświęcają na zgłębianie planu marketingowego, 

studiowanie poszczególnych narzędzi, broszurek czy stron 

internetowych - w wiecznej pogoni za jakąś magiczną różdżką, 

która ma zagwarantować im sukces.  

Jednak sama chęć pomagania innym również nie wystarczy. 

Bardzo ważne jest to, aby zrozumieć jak skutecznie się 

promować i jak przebić się do czołówki.  

Same intencje są bezużyteczne, jeśli nie posiadasz odpowiedniej 

wiedzy, aby skutecznie zrealizować swój plan.  

Jeśli zapytasz mnie jak wyobrażam sobie moje przyszłe życie, to 

nie będę mieć problemów z odpowiedzią na nie.  

Moim marzeniem jest jeździć najlepszym samochodem, 

chciałbym zwiedzić najładniejsze miejsca na świecie, chciałbym 

pić najsmaczniejsze koktajle i jeść najpyszniejsze rzeczy oraz 

przeżyć najpiękniejsze chwile z rodziną. 

Życie to prezent i jeśli nie będę robić wszystkiego, co w mojej 

mocy, aby osiągnąć to czego pragnę to znaczy, że się do tego nie 

nadaję i że pozostała mi jedynie przeciętność. Chcę cieszyć się 

pełnią życia i chce zachęcić jak najwięcej osób do tego, aby robiły 

dokładnie to samo. 
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Masz tyle możliwości i wspaniałych okazji... Dlatego nie marnuj 

życia na niepotrzebne rzeczy i wyciśnij z niego jak najwięcej się 

da.  

Mike Dillard, jeden z największych liderów na świecie (moim 

zdaniem największy), często opowiada następującą historię:  

Kilka lat temu odbył rozmowę telefoniczną z człowiekiem, który 

został jego pierwszym sponsorem w branży MLM. Ta rozmowa 

wprowadziła w ruch całą serię wydarzeń, które miały całkowicie 

odmienić jego dotychczasowe życie. 

Zobacz więcej: 

Jakiś obcy mężczyzna i tylko jeden telefon ukierunkowały życie 

Mike’a Dillarda. 

Mike już od lat nie rozmawiał ze swoim pierwszym sponsorem. 

Nawet nie pamięta już jego imienia.  

Ten człowiek prawdopodobnie nigdy nie widział rezultatów tej 

rozmowy i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki wpływ ma 

teraz Mike Dillard na setki tysięcy osób. A wszystko zaczęło się od 

jednego telefonu. 

Mój sposób myślenia, a właściwie życie zawodowe, zmieniło się w 

momencie, gdy po raz pierwszy przeczytałem książkę Roberta 

Kiyosaki pt. „Biedny ojciec bogaty ojciec” (jeśli jeszcze jej nie 

czytałeś, to serdecznie Ci ją polecam). 

Zrozumiałem wtedy, że takie typowe życie na etacie od 

pierwszego do pierwszego, nie jest dla mnie (również między 

innymi dlatego czytasz teraz ten poradnik).  
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Niesamowite, prawda? Jak wszystko może się zmienić po lekturze 

jednej książki lub po jednej rozmowie telefonicznej.  
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Rozdział 2. Klucz do Sukcesu 

 

 

Marketing sieciowy w USA jest bardziej rozwinięty i popularny niż 

w Polsce. Jednak jedna rzecz jest taka sama. Gdy studiowałem 

setki materiałów w celu stworzenia tego poradnika, to natrafiłem 

na coś bardzo ciekawego. Otóż zauważyłem, że jeśli ktoś nie 

odniesie sukcesu w danej firmie, to skacze w nieskończoność z 

kwiatka na kwiatek, czyli zmienia jedną firmę po drugiej.  

Dużo osób uważa, że skoro tak wielu netoworkerów osiąga takie 

spektakularne sukcesy, to musi to mieć związek z ich firmą. 

Dlatego jeśli ludzie nie znajdą w danej firmie tego czego szukają, 

to rozglądają się za inną. Jednak nie znajdziesz tego brakującego 

elementu układanki w produktach, planie marketingowym ani w 

żadnej innej firmie.  

W takim razie gdzie leży problem? 

Dlaczego tak dużo osób zmienia firmy dosłownie jak rękawiczki? 

Czego oni szukają? 
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Aby być z Tobą całkowicie szczerym, to nie ma tutaj jednej dobrej 

lub złej odpowiedzi. Jest ich po prostu za dużo. 

MLM to branża, w której większość osób nie ma zielonego pojęcia 

o budowaniu biznesu - występuje tutaj również bardzo stroma 

krzywa nauki, którą każdy musi pokonać. Nie chodzi tutaj tylko o 

czyste sprawy biznesowe czy marketingowe, ale również o wiarę 

we własne umiejętności, o rozwój osobisty oraz pewność siebie.  

Jeśli stawiasz swoje pierwsze kroki w marketingu sieciowym, to 

bądź cierpliwy, ponieważ sukces nie przychodzi tak łatwo. 

Będziesz potrzebować trochę czasu, aby rozwinąć swój biznes: 

miesiące, a może nawet i lata. Wielu początkujących 

networkerów, nie posiadających odpowiedniej wiedzy, poddaje 

się za szybko i zmienia firmę jedna po drugiej. Wydaje im się, że 

każdy jeden produkt oraz plan marketingowy jest przyczyną ich 

niepowodzeń.  

Tylko nie zrozum mnie źle. Jeśli współpracujesz z drugorzędną 

firmą, to koniecznie musisz ją zmienić. Ale zrób to z pobudek 

czysto biznesowych a nie osobistych, czy emocjonalnych. 

Przecież chcesz mieć jak najlepsze warunki do zrobienia kariery w 

marketingu sieciowym, prawda?  

Jeśli przecinasz czerwoną wstęgę na inauguracji otwarcia np. 

nowego salonu, to najlepiej zrób to za pomocą ostrych jak 

brzytwa nożyczek.  

Twoja sytuacja biznesowa może się diametralnie zmienić, jeśli 

uświadomisz sobie następującą rzecz: 
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Posiadasz już na tyle doświadczenia życiowego, aby w końcu 

uwierzyć, że masz już wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść 

sukces w marketingu sieciowym. Na tym etapie jesteś już na 

dobrej drodze, aby zostać prawdziwym liderem i ekspertem.  

Gdy ja przyswajałem sobie cechy lidera, to zaczynały się one 

stopniowo objawiać poprzez dużą pewność siebie, postawę i 

ogromne pragnienie, aby stać się ekspertem i to jeszcze zanim 

miałem wybudowaną jakąkolwiek strukturę.  

I wiesz co? 

Ta wiara i przekonanie znalazła później odzwierciedlenie w 

praktyce. To jest również powód, dla którego czytasz ten 

poradnik. Musisz uwierzyć w to, że masz już wszystko, czego 

potrzebujesz - zanim jeszcze będziesz prawdziwym ekspertem. I 

właśnie dlatego, że tak zrobiłem, stałem się liderem. 

Zacząłem uczyć się prawdziwego marketingu: blogowania, 

copywritingu, e-mail marketingu, różnych technik i trików 

budowania listy kontaktów, czyli większości rzeczy z dziedziny 

marketingu internetowego.  

Te techniki bardzo mi pomogły odnaleźć ostatnie brakujące części 

do układanki, jaką jest Network Marketingu w XXI wieku. 

Zrozumiałem też, że 95% osób, które działają w tej branży nie 

mają niestety pojęcia o marketingu i reklamie. 

Produkty nie budują żadnej struktury. Produkty tylko ją 

utrzymują. 

To głównie Liderzy oraz marketing sprzedają produkty i budują 

struktury. 
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Nic innego. 

Prawdopodobnie do tej pory jeszcze nikt nie pokazał Ci 

prawdziwego marketingu w MLM. Czy mam rację?  

Dlatego zamierzam się z Tobą podzielić wiedzą, która mam 

nadzieję, pozwoli Ci spojrzeć na tę branżę z zupełnie innej strony.  
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Rozdział 3. Sekrety Skutecznego Marketingu 

 

 

 

Podstawowym założeniem w marketingu sieciowym jest 

wykształcenie nowych liderów, którzy potrafią sprzedawać 

produkty, czyli zdobywać całe tłumy zadowolonych klientów oraz 

współpracowników. To są profesjonaliści, z którymi będziesz 

mógł skutecznie budować swój biznes. 

Chcę być z Tobą uczciwy... 

…ten poradnik nie zadecyduje o tym, czy odniesiesz sukces, czy 

nie. Wierzyć, że coś z zewnątrz, poza Tobą samym zapewni Ci 

sukces jest ogromnym błędem i tylko amatorzy myślą w ten 

sposób. 

Natomiast to, co może zrobić ten poradnik dla ciebie, to dać Ci 

możliwość osiągnięcia sukcesu w nieco łatwiejszy i szybszy 

sposób (poprzez zastosowanie odpowiednich strategii i metod 

działania). 
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Większość networkerów można porównać np. z mechanikiem 

amatorem. Z jednym wyjątkiem: jeśli taki mechanik nie potrafi 

naprawić samochodu, to wraca do warsztatu, aby wypróbować 

inne narzędzia.  

A jeśli one również nie zadziałają, to wraca po raz kolejny, itd., 

itd.  

Podobnie jak w przypadku próbowania i testowania na okrągło 

coraz to nowych możliwości biznesowych. 

Gdyby tylko ludzie potrafili to zrozumieć, że tutaj tak naprawdę 

chodzi o umiejętności poszczególnych osób, które używają 

konkretnych narzędzi, a nie o plan marketingowy czy produkty.  

Nowe możliwości biznesowe rosną w dzisiejszych czasach jak 

grzyby po deszczu.  

Co rusz powstaje jakaś nowa „super bomba”. I od razu moją 

skrzynkę email zasypują setki wiadomości od osób, które tego 

nie rozumieją i dziwią się, dlaczego nikt nie podziela ich 

entuzjazmu i nie podejmuje z nimi współpracy.  

Jedyna droga, która pozwoli Ci do czegoś dojść w tej branży to 

awansowanie na lidera, który potrafi przyciągać do siebie całe 

tłumy nowych współpracowników. A sam fakt, że podpisałeś 

umowę z firmą, która powstała dosłownie dwa dni temu, na 

pewno nie kwalifikuje Cię do tego aby zostać liderem. 

Musisz zrozumieć, że w branży MLM chodzi głównie o marketing! 

A jeśli będziesz robić ten biznes w odpowiedni sposób, to 

wcale nie będziesz musiał „sprzedawać.” 
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Jeśli będziesz budować ten biznes w odpowiedni sposób, to 

nawet nie będziesz musiał pytać ludzi, czy chcą z Tobą 

współpracować - oni sami będą Cię pytać o Twoje 

możliwości biznesowe!  

Jeśli będziesz budować ten biznes w odpowiedni sposób, to 

nie będziesz musiał pisać żadnych ogłoszeń, typu „Praca 

w Domu.”  

Jeśli będziesz robić ten biznes w odpowiedni sposób, to inni 

będą Ci nawet płacić za możliwość podjęcia z Tobą 

współpracy.   

Jeśli będziesz budować ten biznes w odpowiedni sposób, to 

każdy będzie mógł duplikować Twój sukces (jeśli oczywiście 

będzie działać). 

Problem tkwi w tym, że dużo osób zabiera się do budowy MLM w 

niewłaściwy sposób - nikt im jeszcze nie pokazał, jak mają 

skutecznie promować siebie oraz swój biznes. 

Robić listy kontaktów na setki osób i dzwonić do każdej z osobna? 

Nie, dzięki. 

Wolę w tym czasie czytać książki, ponieważ lepiej czuję się w roli 

prawdziwego studenta marketingu.  

Dzięki temu moje rozwiązanie sprzedaje mój produkt, zapełnia 

mi listę i zapewnia całą rzeszę nowych kontaktów i to nawet nie 

na mój koszt. 

Czy uważasz, że to brzmi atrakcyjnie? Tak myślałem  

Dlatego nie rób złej reklamy i przestań narzucać swój 

biznes cioci, która i tak ma to w nosie. 
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Z pewnością nieraz w przeszłości pytałeś swojego sponsora, jak 

masz budować swój biznes… i otrzymywałeś podobną - do 

poniżej przedstawionej – odpowiedź: 

Na początku opowiada Ci swoją historię i wtedy każe Ci zrobić 

listę na 50 - 100 kontaktów, zaczynając od Twojego lekarza, 

doradcy finansowego, a kończąc na nauczycielu z liceum.  

„Jeśli masz dobry produkt, to spróbuj przynajmniej pozyskać 

kilku nowych klientów. Zagadaj ich w odpowiedni sposób - z 

pasją i na luzie - bądź wiarygodny i opowiedz najlepiej o swoich 

doświadczeniach. Następnie trzeba wydać trochę pieniędzy na 

materiały reklamowe i zadbać o nowe kontakty…” 

Początkujące osoby potrzebują minimum od 4 miesięcy do kilku 

lat, aby stać się prawdziwym liderem i dowiedzieć się, jak 

skutecznie sponsorować nowe osoby oraz budować ogromne 

struktury. 

To może zadziałać, ale te metody nie są efektywne. To nie jest 

mądry sposób budowy biznesu – używanie wszystkich mięśni 

oprócz mózgu... złe podejście spowodowane brakiem lepszych 

opcji. 

W tym biznesie musisz budować sieci. Rozmawiać przez telefon, 

maila albo na skypie, poznawać ludzi i budować relacje - a ten 

proces jest napędzany tak naprawdę przez Atrakcyjny Marketing.  

Jeśli myślisz, że możesz wybudować dobrze prosperujący biznes 

bez jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi, bez budowania 

pozytywnych relacji, to jesteś w dużym błędzie. 

Musisz wyjść na zewnątrz i się pokazać. A Internet to super 

narzędzie do przekazywania Twojej wiedzy. 
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Ten poradnik pomoże Ci dotrzeć do większego grona 

potencjalnych współpracowników. I to w taki sposób, że ludzie 

sami będą Cię prosić o możliwość prezentacji biznesowej, a 

nawet będą Ci za to płacić.  

Uważam, że (przynajmniej na początku) trzeba poświęcić trochę 

czasu oraz trzeba trochę popracować strategicznie i przede 

wszystkim mądrze, aby zbudować swój biznes.  

Zawsze szukałem tego czegoś, co spowoduje, że będę przyciągać 

do siebie odpowiednich ludzi.  

Kluczem do skutecznego marketingu jest promowanie i 

sprzedawanie aktualnego rozwiązania oraz systemu, 

zamiast możliwości biznesowych Twojej firmy. 

Widzisz, większość osób woli tylko się uczyć, jak coś robić, 

zamiast samemu wziąć się do pracy i działać.  

Mam pytanie. Która z poniżej przedstawionych reklam wzbudza 

Twoje zainteresowanie? 

a. „Właśnie wchodzi na rynek nowa i rewolucyjna firma XYZ. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak w 3 miesiące zarabiać już 

5-cyfrowe sumy, to napisz mi na adres...” 

 

b. „Jak 24-letni chłopak z małego miasteczka z budżetem 

100zł na starcie wybudował biznes bez wychodzenia z 

domu, który daje mu około 4000zł miesięcznie? Zobacz jak 

to może zadziałać również i w Twoim przypadku…” 

Jeśli bardziej do Ciebie przemawia reklama b, to jesteś na dobrej 

drodze. Jest ona bardziej wiarygodna i uniwersalna. 
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To nie jest prawdziwa reklama, ale faktem jest, że nikogo nie 

wyklucza. Jest pomocna i daje nadzieję, a więc na 100% uzyska 

więcej pozytywnych odpowiedzi.  

Dlatego oferuj swojemu potencjalnemu współpracownikowi 

wartościowe informacje, które pomogą mu szybciej osiągnąć 

jego cele (dzięki temu jego życie stanie się łatwiejsze) - zamiast 

np. wciskać mu jakieś możliwości biznesowe i produkty Twojej 

firmy.  

W ten sposób automatycznie staniesz się atrakcyjniejszy i 

zaczniesz wyróżniać się z tłumu. Będziesz stopniowo przyciągać 

coraz więcej chętnych do współpracy osób.  

Staniesz na pozycji jako Trener MLM (prawdziwy lider), który 

oferuje każdemu, kto z nim współpracuje swoją wartość i wiedzę.  

A więc, która droga jest tak naprawdę lepsza, aby wybudować 

dobrze prosperujący biznes? 

Co jest sekretem takich liderów jak np. Mike Dillard? 

Jak udało mu się w zaledwie 3 miesiące zdobyć niezależność 

finansową, skoro przez ostatnich 5 lat nie był wstanie niczego 

osiągnąć? 

Co takiego zrobił Mike Dillard? 

1. Na pewnym etapie swojego życia Mike zaczął traktować 

marketing sieciowy jak prawdziwą pracę, a nie kolejne hobby. 

Został zatrudniony, a jego biznes był zawsze na pierwszym 

miejscu.  

2. Stopniowo zwiększał swoją wartość dla innych. Kupował każdą 

książkę jaką mógł dostać i przerobił niezliczoną ilość szkoleń.  
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3. Zamiast od razu sprzedawać swoje możliwości biznesowe, 

postanowił promować własną markę i innych liderów ze swojej 

struktury - co prowadziło później do wielu pozytywnych reakcji. 

Następnym krokiem była sprzedaż rozwiązań i systemów swoim 

potencjalnym współpracownikom. 

4. Wyprodukował tani produkt informacyjny, który między innymi 

pokrywał koszty związane z jego biznesem i budował markę 

eksperta. Swój produkt kierował do innych networkerów, czyli na 

początku sprzedawał go na zimnym rynku2. W taki sposób jego 

lista kontaktów rosła jak na drożdżach i mógł ją bez problemu 

finansować.  

5. Później zaczął promować swoje inne produkty już na ciepłym 

rynku, dzięki czemu stworzył sobie dużą bazę wiernych klientów.  

6. Rozwinął umiejętność kreowania nowych liderów spośród 

własnych współpracowników. 

 

Pamiętaj! 

Najszybsza droga do bogactwa wiedzie poprzez rozwiązywanie 

problemów innych ludzi. 

Dlatego ja na samym początku nie skupiam się na mojej firmie. 

Ponieważ w taki sposób sprzedaje się ludziom tylko kolejne 

problemy. 

Zamiast tego oferuję rozwiązanie, które jest skierowane do 

innych networkerów oraz do początkujących osób. Rozwiązuję ich 

problemy i staję się tym samym cennym źródłem informacji. 

                                                             
2 Zimny rynek – to przeciwieństwo rynku ciepłego – jest to rynek obcych nam osób. 
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W taki sposób przechodzimy do kolejnej lekcji – musisz 

przekazać swojej grupie docelowej odpowiednie informacje. 

Zatem… 

„Jak dotrzeć do najlepszych współpracowników” ? 

Po pierwsze: Musisz sprzedawać swój produkt ludziom, którzy 

mają już prawdziwe pragnienie albo silną potrzebę, aby go mieć.  

Po drugie: Musisz pozycjonować się jako ekspert oraz osoba, 

która potrafi pomagać i rozwiązywać problemy innych.  

Czyli krótko mówiąc, nie pozycjonujesz się jako sprzedawca, 

tylko budujesz sobie markę eksperta. Musisz posiadać 

rozwiązanie na problemy osób, które już aktywnie tego 

rozwiązania szukają: Twoja Grupa Docelowa. 

Nigdy nie podarujesz futra z norek obrońcy praw 

zwierząt, a nie wspomnę już o sprzedaży. 

A więc, komu masz sprzedawać swoje produkty i usługi? 

Sprzedawaj i sponsoruj tylko takie osoby, które już wcześniej 

korzystały z takich produktów lub usług, które ty oferujesz albo 

ludziom, którzy aktywnie poszukują podobnych rozwiązań. I to 

wszystko.  

Jeśli nie będziesz przestrzegać tej reguły, to Twój sukces będzie 

się opierać tylko i wyłącznie na szczęściu. W takim wypadku lepiej 

idź do najbliższego kasyna. Stracisz tam mniej pieniędzy i 

będziesz mieć większą frajdę. 
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W Twoim, ale również i w moim przypadku, grupa 

docelowa składa się z innych networkerów lub osób, 

które już aktywnie kupują podobne rozwiązania, a nie 

tylko ich szukają.  

Krótko mówiąc: 

Potrzebujesz osób, które teraz albo w przeszłości już działały w 

branży Network Marketingu.  

Dlaczego? Ponieważ: 

 Te osoby znają już taki model biznesu 

 Zainwestowali już wcześniej w tą branżę 

 Są głodni sukcesu 

 Odczuwają wewnętrzną potrzebę, aby czegoś użyć/kupić, 

co pomoże im w realizacji ich celów 

Jeśli chodzi o sponsorowanie nowych osób, to kieruj swoją 

reklamę głównie do innych networkerów (niech to będzie Twoja 

podstawowa grupa docelowa).  

Oczywiście możesz poszukać nowych dystrybutorów wśród 

swojej rodziny i znajomych. Nie mam nic przeciwko temu, ale 

musisz zrobić to w odpowiedni sposób i nigdy nie rób z nich 

swojej podstawowej grupy docelowej. Traktuj tą grupę jak 

dodatek. 

Networkerzy nie szukają tylko możliwości biznesowych, oni je 

kupują. A ty im to oferujesz - czyli możliwości biznesowe jako 

ostateczne rozwiązanie.  

Ja sponsoruję tylko takich ludzi, którzy już kupili to, co ja oferuję. 

Sponsoruję takie osoby, które chcą być zasponsorowane. 
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Pożyczenie płyty DVD lub wysłanie linku strony internetowej z 

prezentacją biznesową do Twojej cioci albo do znajomego ze 

studiów, może wyglądać w następujący sposób: 

Załóżmy, że jesteś właścicielem sieci sklepów mięsnych. Twoje 

wyroby są najwyższej jakości, zdobywasz masę certyfikatów, 

wygrywasz konkurs za konkursem i wszystkie przetargi. Po 

prostu nikt nie jest wstanie z Tobą konkurować. Jesteś najlepszy 

i tyle.   

Ale jak na złość jeden z Twoich sklepów znajduje się w mieście, w 

którym mieszkają tylko i wyłącznie wegetarianie. Na pewno 

jesteś bardzo inteligentny, dlatego zapewne już się domyślasz co 

będzie dalej... mimo tego, że masz najwyższej jakości wyroby, to 

nie jesteś wstanie rozdać ich nawet za darmo! 

A to jeszcze nie wszystko. Każdy mieszkaniec dziwnie się na 

Ciebie patrzy i obgaduje Cię za plecami.  

Ponieważ oferujesz znajomym jakieś niepoważne „łańcuszki 

szczęścia” albo „piramidy finansowe”. 

Obracasz się po prostu w niewłaściwej grupie docelowej. 

Jeśli otworzyłbyś swój sklep np. gdzieś w centrum Poznania, to 

kolejki chętnych klientów mogłyby się ciągnąć nawet na 

kilkanaście metrów. Może nawet ktoś wspomniałby o Tobie w 

przewodniku miasta. 

Dlatego jeśli chcesz ułatwić sobie życie, zarabiać konkretne sumy 

pieniędzy i dobrze się przy tym bawić, to dokładnie określ swoją 

grupę docelową i pozostań jej wierny – inni networkerzy oraz 

osoby, które chcą zainwestować w ten biznes. 
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A najszybszy i najłatwiejszy sposób, aby dotrzeć do 

innych networkerów, to po prostu odpowiednia reklama. 

(Różne techniki i metody na skuteczną reklamę opisuję w piątym 

rozdziale oraz w ebooku pt. „Zostań Blogerem”). Na tą chwilę 

musisz uświadomić sobie tylko jedną, ale za to bardzo ważną 

rzecz: 

Nie ma najmniejszego sensu, aby reklamować Twoje 

możliwości biznesowe (czyli firmę, plan marketingowy itd.), 

ponieważ inni networkerzy się tym nie interesują. Właściwie to 

oni już mają coś podobnego.  

Reklamuj tylko dwie rzeczy: 

1. Twoje umiejętności coachingowe ponieważ ludzie nie chcą 

współpracować z firmą, tylko z innymi ludźmi. A szczególnie 

z liderami i ekspertami.  

2. Twoje marketingowe rozwiązanie. Dokładnie, tak jak zrobił 

to właściciel McDonald's - Ray Kroc.  

Czyli oferuj na początku swoim potencjalnym współpracownikom 

marketingowe rozwiązanie, a dopiero za pomocą tego 

rozwiązania zacznij sponsorować nowe osoby. 

Zastanów się jakiej pomocy mogą oczekiwać od Ciebie nowe 

osoby w MLM? Oczywiście w rozbudowie własnej sieci 

dystrybutorów. Ja np. promuję konkretne rozwiązanie tego 

problemu w formie duplikowanego systemu marketingowego, 

dzięki któremu moja lista kontaktów rośnie automatycznie 24h 

na dobę i 7 dni w tygodniu.  

http://podstawybiznesu.pl/logowanie/
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Dopiero wtedy do głosu dochodzi moja propozycja biznesowa. 

Taka kolejność budowania biznesu jest dokładnie 

przeciwieństwem tego, co robią przeciętne osoby, które od razu 

chcą za pomocą swojej super - firmy i super - produktów zdobyć 

setki nowych współpracowników oraz klientów.  

Nie tędy droga. 
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Rozdział 4. Jak Sfinansować Twój Biznes? 

 

 

 

To, co Ci teraz pragnę opowiedzieć, było już powtarzane chyba 

setki razy. Osobiście czytałem o tym nawet w 3 lub 4 książkach, 

ale warto o tym wspomnieć ponownie, ponieważ to uświadomi Ci 

jedną bardzo ważną rzecz i pomoże zrozumieć całość. 

McDonald's to miliardowy biznes, który w USA jest często 

prowadzony przez uczniów szkół średnich. Jest to możliwe, 

ponieważ posiadają oni prosty w duplikacji system.  

Istnieją tylko trzy obszary, które pracownicy McDonald's muszą 

obsłużyć (przynajmniej w USA):  

1. Przyjąć zamówienie.  

2. Zrealizować zamówienie. 

3. Nauczyć nowych współpracowników jak przyjmować i 

realizować zamówienia. 

System robi całą resztę. Współpracownicy muszą tylko wcisnąć 

przycisk, który włącza i wyłącza mikrofalę, frytkownicę i kasę.  

Dlatego też McDonald's odnosi takie sukcesy.  
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Wysoki poziom i prostota duplikacji doprowadziły do tego, że 

ludzie dokładnie wiedzą, co dostaną po złożeniu zamówienia. I to 

jest właśnie prawdziwy produkt McDonalda. 

To nie są hamburgery – zresztą prawie każdy hamburger 

domowej roboty smakuje lepiej i jest o wiele zdrowszy. To 

szybkość i jakość obsługi oraz atmosfera decydują o wszystkim. 

Idziesz do McDonald's, ponieważ dokładnie wiesz czego się 

spodziewać. 

Twój biznes MLM powinien funkcjonować dokładnie w taki sam 

sposób. Jedyna rzecz, której zazwyczaj niestety brakuje, to 

profesjonalny i kompletny system marketingowy. 

 

System 

System ten jest polecany przez najlepszych liderów w Stanach 

Zjednoczonych i prawie na całym świecie. Tysiące osób pracuje 

według jego reguł.  

Należy pamiętać, że marketing sieciowy to model biznesu, który 

ma w określonych odstępach czasu wypracować Ci konkretny 

kapitał i wartości.  

„Ale mój sponsor zarabia sześciocyfrowe sumy, a jest dopiero od 

10 miesięcy w mojej firmie!” – powiadasz… 
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Szczerze, to prawda wygląda zupełnie inaczej. Te 10 miesięcy to 

jest tylko informacja, która została podana do wiadomości 

publicznej. Być może kilka lat wstecz pracował u konkurencji albo 

zdobywał umiejętności marketingowe i kontakty w jakiejś innej 

branży? Nie ma znaczenia tak naprawdę co sprzedaje Twoja 

firma. 

Obojętnie co za tym stoi – najlepsi networkerzy odrobili swoje 

zadanie domowe i stali się tym, kim musieli się stać, aby odnieść 

sukces – mianowicie ekspertami. 

Wielokrotnie sprawdzony system finansowania Twojego biznesu, 

przebiega w kilku etapach, w których możliwość biznesowa 

pokazuje się dopiero na samym końcu, a nie na początku.  

Krok 1. Potrzebujesz niedrogiego produktu (poniżej 50zł), 

którego będziesz często sprzedawać. Ten produkt będzie 

finansować np. koszty reklamy i będzie budować Twoją listę 

kontaktów - tzw. „OZK” czyli Oferta Zwrotu Kosztów. Sprzedaż 

tego produktu prowadzi do kroku 2 i/lub od razu do kroku 3. 

Krok 2. To jest produkt, który kosztuje około 100zł i za 

pomocą którego możesz finansować swoje miesięczne koszty 

związane z biznesem. To może być już jakieś bardziej 

rozbudowane szkolenie np. w formie wideo albo gotowy system 

marketingowy, który pomaga w budowie biznesu. Krok drugi 

sprzedaje krok trzeci. 
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Krok 3. To sprzedaż Twoich możliwości biznesowych, które 

dają długoterminowy pasywny dochód. Jako zdecydowany 

networker zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, że Twoja 

struktura może uczynić Cię bogatym. Według motta: „biedni 

ludzie szukają pracy, a bogaci budują sieci, a... siła Twojej sieci 

decyduje o stanie Twojego konta!”  

Tylko w tej kolejności będziesz wstanie sfinansować swój biznes. 

A jeśli zaczniesz od 3 kroku, to wpadniesz w pułapkę kosztów i 

będziesz zmuszony, aby zawiesić buty na kołku - wiem coś o tym, 

ponieważ byłem w podobnej sytuacji (i to kilka razy). 

Sprzedaż OZK to często krytyczne i brakujące ogniwo w 

dzisiejszym marketingu sieciowym. Dzięki temu generujesz 

gotówkę, która sfinansuje rozwój Twojego biznesu - dopóki nie 

zapewnisz sobie pasywnego dochodu. 

Taki wielopoziomowy model finansowania faktycznie jest 

stosowany w najróżniejszych branżach (nie tylko w marketingu 

sieciowym).  

Prosty przykład: chodzisz może do kina? 

Zastanów się jak dzisiaj wygląda kino? Co tak naprawdę nakręca 

sprzedaż? Może zauważyłeś już, że porcja popcornu czy frytek są 

czasami droższe od ceny samego biletu. A więc co dla takiego 

kina najlepiej się opłaca? 

A jak to wygląda, gdy kupujesz na przykład maszynkę do 

golenia? 
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Sama maszynka droga nie jest, natomiast dodatkowe koszty, 

jakimi są ostrza do maszynki już trochę kosztują. Ale o tym nikt w 

reklamie już nie wspomina.  

Gdy próbujesz sprzedać swoje możliwości biznesowe jako 

pierwszy i jedyny produkt, to wygląda to podobnie jak kino z 

popcornem, ale bez filmu albo jak drogeria z żyletkami, ale 

niestety bez maszynki do golenia – nie tędy droga! 

 

Cztery najważniejsze filary biznesu 

Najwięksi liderzy pracują z modelem biznesu, który opiera się na 

4 filarach:  

1. Generowanie wartościowego ruchu na stronę WWW 

To wymaga masywnych offlinowych i/lub onlinowych zabiegów 

marketingowych, które są skierowane do Twojej 

grupy docelowej. Wysoko wykwalifikowane 

kontakty, to tak naprawdę Twój największy 

kapitał biznesowy. Zdobyć je, a co najważniejsze 

– zatrzymać (punkt nr 2), zadecyduje o tym, czy 

Twój system zadziała. Dlatego powiem Ci o tym 

trochę więcej w rozdziale 5. 

 

2. Lejek sprzedażowy 

Ten system posiada kilkanaście funkcji. Przede 

wszystkim zwraca na siebie uwagę i zyskuje na czasie. 

Dzięki temu możesz oferować swoim subskrybentom 

wartościowe informacje, które oczywiście dadzą im 
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jakieś konkretne rezultaty. Właśnie dlatego Twoi subskrybenci pozostaną 

dłużej na Twojej liście, czyli w lejku sprzedażowym. To jest bardzo ważne, 

aby wszystkie elementy działały za pomocą nowoczesnej technologii i do 

tego samodzielnie, bez Twojej osobistej ingerencji. Najlepszym narzędziem 

tego typu jest wielokrotny autoresponder (więcej o autoresponderze 

przeczytasz w rozdziale 6). 

 

3. Kasa 

To jest system (online lub offline), który przyjmuje 

oraz przetwarza zamówienia, generuje gotówkę za 

Twój produkt i zapewnia Ci klientów 24h na dobę. 

Pieniądze ze sprzedaży pozwolą Ci sfinansować np. 

Twoją reklamę lub miesięczne koszty związane z 

biznesem MLM. W moim przypadku taką kasą są np. Interkursy lub 

Akademia GVO.  

 

4. Produkt informacyjny (OZK) 

To produkt, który sprzedaje Twój system. Powinien być ściśle powiązany z 

Twoim pomysłem na biznes. Właśnie ten produkt 

będzie w ostateczności sprzedawać Twoje możliwości 

biznesowe albo inaczej mówiąc, będzie przekonywać 

Twoich klientów, aby sami się sprzedali (czyli dołączyli 

do Twojego zespołu).  

 

http://www.interkursy.pl/go/www.interkursy.pl/p/336/
http://podstawybiznesu.pl/logowanie/
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W tym całym procesie Twoją rolą jest, aby generować ruch do tej 

maszyny i budować pozytywne relacje z Twoimi potencjalnymi 

klientami oraz współpracownikami. A system będzie sprzedawać i 

edukować Twoje kontakty za ciebie.  

 

No dobrze, teraz gdy poznałeś już 4 najważniejsze filary biznesu, 

przejdźmy do kolejnych marketingowych taktyk. Te metody 

sprawią, że osoby z Twojej listy będą chętnie kupować Twoje 

produkty i/lub usługi.  

Mówimy tutaj o sile przekonania. I to jest główne zadanie tego 

systemu, aby na każdym z kolejnych etapów zachęcić Twoich 

subskrybentów do zrobienia następnego kroku.  

Amatorzy na siłę chcą sprzedać swoje produkty rodzinie, 

znajomym oraz obcym ludziom. Profesjonaliści natomiast, 

sprzedają rozwiązanie i swoje kompetencje tym, którzy tego 

bardzo chcą, a czasami nawet pożądają. 

W gruncie rzeczy jest to biznes, w którym musisz dużo pracować 

z ludźmi. A im więcej dowiesz się o ich zachowaniach, 

codziennych nawykach, pragnieniach i reakcjach, tym większy 

osiągniesz sukces.  

Oto kilka podstawowych zasad, których powinieneś przestrzegać, 

szczególnie jeśli chcesz przekazać swoją ofertę w inny niż 

tradycyjny sposób.  
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Większość osób jest leniwa. Chcą dostać wszystko taniej, lepiej, 

szybciej i prościej. Właściwie, to często najbogatsi ludzie 

zaliczają się do największych leni. W moim przypadku to właśnie 

lenistwo i niechęć do pracy na etacie sprawiły, że byłem 

zmuszony szukać lepszych, szybszych i efektywniejszych metod, 

aby zarabiać pieniądze. Co za ironia, prawda? 

Gdy już zostaniesz prawdziwym liderem i ekspertem, to bez 

najmniejszego wysiłku zaczniesz przyciągać do siebie nowych 

współpracowników.  

Dlatego ten poradnik promuje zdolności przywódcze, wiedzę, 

doświadczenie i oczywiście rozwiązanie, zamiast możliwości 

biznesowych.  

Czy widziałeś kiedyś eksperta, który reklamuje w swojej branży 

własne możliwości biznesowe? Oczywiście, że nie.  

Ponieważ on dzięki marce eksperta przyciąga do swojego 

biznesu bardzo dużo nowych współpracowników.  

Liderzy robią właściwie tylko te trzy rzeczy: 

1. Sprzedają ogólne informacje - „jak to się robi”, 

2. Promują produkty zamiast swojej firmy MLM, 

3. Oferują różne kursy szkoleniowe (darmowe i płatne). 

A dlaczego? 

W taki sposób przyciągają do siebie potencjalnych 

współpracowników - bezstresowo i bez uważania ich za 

konkurencję. Oni po prostu tutaj są, aby pomóc każdemu, kto 

tego potrzebuje lub o to poprosi. 
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To zbiera w całość większość problemów marketingowych, które 

mają osoby działające w tej branży. Grubo ponad 90% 

wszystkich networkerów sprzedaje swoje produkty albo 

możliwości biznesowe, a ludzie tak naprawdę tego nie szukają i 

nie potrzebują. 

Większość osób nienawidzi, gdy starasz się im coś sprzedać, ale 

za to bardzo dużo osób wręcz uwielbia z własnej woli robić 

zakupy. 

Jednak jeśli nie jesteś profesjonalnym sprzedawcą, to nie dasz 

rady sprzedać swoich produktów nawet osobie, która jest chętna 

aby je kupić.  

A więc, mamy tutaj całą branżę Network Marketingu, w której 

ludzie nie potrafią dobrze sprzedawać. A, których uczy się, aby 

wyszli na ulicę i sprzedawali złe produkty ludziom, którzy już od 

samego początku nie znoszą Cię za to, że chcesz im coś sprzedać.  

To czyste szaleństwo, ale nikt tego nie kwestionował, ponieważ 

nikt nie znał innych metod. Oni wierzą w to, że muszą pracować 

ciężej, inwestować więcej pieniędzy w reklamę i być lepszym 

sprzedawcą. I to jest dokładnie to, co wtedy następuje… 

…Jedyne osoby, które zarabiają w tej branży, to zatwardziali 

pracoholicy, którzy potrzebowali kilkunastu lat, aby nauczyć się 

skutecznie sponsorować.  

Nie chodzi jednak o to, aby pracować ciężko i być bogatym, bo 

świat byłby wtedy pełen ciężko pracujących robotników 

spędzających wakacje na plaży w Dubaju. Tak naprawdę to 

chodzi o to, aby pracować mądrze. 

Wiedza wykorzystana w praktyce, robi tą różnicę! 



 

 

52 

 

 

 

A więc, ustalmy teraz podstawowe zasady, aby zobaczyć co 

powinieneś zrobić: 

Po pierwsze: Nie znosisz, gdy ktoś próbuje coś Ci 

sprzedać. Chyba, że to był Twój pomysł i chcesz to kupić.  

Po drugie: Jeśli nie jesteś dobrym sprzedawcą, to trudno 

będzie Ci cokolwiek sprzedać. 

Po trzecie: Twoje produkty i usługi, to tak naprawdę rzeczy, 

których Twoi potencjalni klienci i współpracownicy zazwyczaj nie 

potrzebują lub nie wiedzą, że tego potrzebują. 

Co robić? 

Świetnie odpowiedział na to pytanie Perry Marshall: 

"Nikt kto kupił wiertło nie chciał mieć wiertła. On chciał mieć 

dziurę. Dlatego też, jeżeli chcesz sprzedać wiertło, powinieneś 

reklamować informacje na temat robienia dziur, a NIE na temat 

wierteł" 

A więc, jeśli chcesz sprzedać wiertło, które jest odpowiednikiem 

Twojego biznesu, to co musisz teraz zrobić? Biegać od domu do 

domu z torbą pełną produktów, wydawać setki na reklamę i 

krzyczeć, że Twoja firma jest najlepsza na rynku? Że plan 

marketingowy jest niepowtarzalny, a produkty są najtańsze i 

możliwie najwyższej jakości? 

Oczywiście, że Nie! 
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Ludzie nie chcą Twoich produktów ani Twojej firmy. Zastanów się. 

Czy czekałeś całe swoje życie, aby zostać współpracownikiem 

firmy XYZ? Myślę, że nie. Chcesz być niezależny finansowo? 

Chcesz zarabiać duże pieniądze? To traktuj swoją firmę, jak 

narzędzie, jak pojazd, który ma Cię dowieść do celu i nic więcej. 

Jeśli chcesz wybudować dużą strukturę i chcesz zarabiać 

konkretne pieniądze w tym biznesie, to musisz przestać wydawać 

bezsensownie pieniądze i wychwalać swój biznes w niebogłosy.  

Dużo osób ponosi porażkę, ponieważ brakuje im właśnie 

pieniędzy, które stracili na bezsensowną reklamę swoich 

produktów i biznesu - zamiast np. promować OZK, które od razu 

generuje zyski (ale uwaga: prawdziwego i długoterminowego 

pasywnego dochodu nie osiągniesz poprzez sprzedaż OZK). 

Głównie chodzi tutaj o to, aby wyszkolić przyszłych liderów i 

wybudować sobie bazę kontaktów dla Twojego biznesu. Na tym 

powinieneś się skoncentrować.  

Sprzedaż poradnika (OZK) pokrywającego miesięczne koszty 

biznesu, powinno funkcjonować automatycznie. Podobnie jak 

kupowanie reklamy, tylko z tą różnicą, że teraz to ludzie płacą Ci, 

aby znaleźć się na Twojej liście kontaktów. 

Zawartość OZK powinna wspomagać Twój główny cel rozbudowy 

biznesu MLM - kształcenia liderów i zdobywania nowych klientów 

na ciepłym rynku.  
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No dobra. A teraz powróćmy do naszego cytatu. Czego ludzie 

naprawdę pragną? Dziury w ścianie, czyli rozwiązania. Twoje 

drogie wiertło (możliwości biznesowe) na pewno potrafi 

wywiercić dziurę, ale ludzie nie chcą kupić Twojego wiertła. Oni 

nienawidzą gdy chcesz im coś sprzedać, a poza tym nie mają 

pewności, że Twoje wiertło faktycznie zadziała – do tej pory 

jeszcze żadnego nie udało się im skutecznie wykorzystać.  

A więc, jeśli sprzedaż wiertła sprawia tak dużo problemów, to co 

powinieneś sprzedawać, aby od razu generować zyski? 

A co powiesz na tanie informacje, które opisują jak skutecznie i 

szybko wiercić dziury w ścianie? 

Jeśli Twoje kontakty faktycznie będą chciały wiedzieć jak wiercić 

dziury, to zapewne wydadzą kilka złotych, aby odkryć jak to 

zrobić. Zgadzasz się ze mną? 

Stwórz zatem krótki poradnik, w którym opowiadasz jak szybko i 

łatwo jest wiercić dziury. Dodatkowo Twój tani poradnik będzie w 

subtelny sposób rekomendować, że najlepszą metodą na szybkie 

wywiercenie dziury jest użycie Twojego wiertła. 

Zauważ, że w tym momencie wycofujesz się ze sceny. Teraz 

wszystko kręci się tylko wokół Twojego potencjalnego 

współpracownika oraz Twojego poradnika, który rekomenduje 

użycie wiertła, aby łatwo i szybko wiercić dziury. 

Co może teraz zrobić Twój potencjalny współpracownik?  

Zapewne powie coś takiego:   



 

 

55 

 

 

 

„Potrzebuje wiertła i chyba już wiem, kto takie wiertło posiada. 

Pójdę do niego i sobie je kupię, przecież on dał mi już tyle 

wartościowych informacji.” 

Musisz pokierować swoje kontakty w taki sposób, aby same 

mogły sprzedać Twoje produkty albo możliwości biznesowe... oni 

muszą po prostu tylko w to uwierzyć, że był to ich pomysł.  

Ta strategia polega na sprzedaży niedrogiego produktu, ale 

wartościowego, który pokrywa koszty związane z Twoim 

biznesem. A produkty Twojej firmy i możliwości biznesowe 

oferujesz dopiero na drugim etapie.  

To jest klucz do Twojego sukcesu. Ta strategia pozwoli Ci 

wytrwać w tym biznesie i działać dalej - dopóki nie 

zobaczysz pierwszych owoców swojej pracy w MLM. 

Sprzedaż Twojego produktu informacyjnego (OZK) znacznie 

zwiększy grubość Twojego portfela. Te pieniądze są niezbędne do 

dalszego rozwoju. Możesz np. sfinansować swoją reklamę w 

Google AdWords albo pokryć miesięczne koszty związanie z 

kupnem produktów Twojej firmy itp. 

Zredukujesz swoje koszty do zera, a jeśli stworzysz naprawdę 

wartościowy poradnik i nauczysz się go sprzedawać, to nawet 

możesz nieźle na tym zarobić. To jest bardzo istotne, jeśli 

weźmiesz pod uwagę fakt, że ponad 90% kontaktów z Twojej listy 

nigdy nie przyłączy się do Twojego biznesu. 

A to oznacza, że tracisz bardzo dużo pieniędzy, jeśli nie będziesz 

oferować dodatkowo np. produktów z programów partnerskich 

albo jeszcze lepiej własnego produktu OZK. 

http://podstawybiznesu.pl/logowanie/
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Dużo łatwiej i szybciej zasponsorujesz zadowolonego klienta niż 

jakąś obcą Ci osobę. Dlatego nie sprzedawaj swoich możliwości 

biznesowych już na pierwszym spotkaniu. Oferuj niedrogi i 

wartościowy produkt, który daje jakieś konkretne rozwiązanie. 

Wtedy zaprzyjaźniasz się i budujesz pozytywne relacje. 

Pokazujesz swoim klientom, jak zarabiać w tej branży pieniądze, 

wykorzystując prawdziwy marketing – a nie za pomocą ulotek, 

czy listy składającej się z Twojej rodziny i znajomych. Dzięki temu 

zdobywasz coraz większe zaufanie. 

Pozycjonujesz się na eksperta, a nie na domokrążcę. Dzięki temu 

buduje się zaufanie i szacunek do Twojej osoby, ponieważ 

oferujesz znacznie więcej niż jakieś tam kolejne możliwości 

biznesowe. Oferujesz rozwiązanie, system i swoją pomoc. Dzięki 

temu stajesz się ekspertem i liderem z prawdziwego zdarzenia. 

Otrzymujesz możliwość trenowania i szkolenia swoich 

potencjalnych współpracowników, którzy w przyszłości mogą 

dołączyć do Twojego biznesu - zamiast wciskać im jakąś euforię, 

która i tak utrzymuje się przez krótki okres czasu.  

Zatem dlaczego nie sprzedawać produktu, który pomoże innym 

stać się lepszym dystrybutorem i to od samego początku? 

To jest właśnie mądry i przemyślany sposób budowania 

Biznesu MLM w XXI wieku. 

Dokładnie w taki sposób działają ludzie sukcesu. Bo chyba nie 

myślałeś, że eksperci dzwonią po swoich znajomych (których to i 

tak zazwyczaj nie interesuje) i zapraszają ich na jakieś domowe 

prezentacje? 

http://pgrzech.eu/infoprodukt/
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Jeszcze raz. Najlepszy i najszybszy sposób budowy Biznesu MLM 

w XXI wieku to: 

„Sprzedanie na początku wartościowego poradnika (OZK), a 

dopiero później pokazanie swoich możliwości biznesowych” 

Liderzy sprzedają różne książki, szkolenia, płyty DVD, nagrania 

audio, wideo i to 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Zarabiają na płytach, ebookach, prenumeratach... 

A swoje możliwości biznesowe oferują dopiero na samym końcu, 

ponieważ oni dokładnie wiedzą, że budowa struktury 

dystrybutorów wymaga czasu i zaangażowania. 

Korzystają z systemu OZK, aby od razu generować zyski. A to 

oznacza, że mogą sobie pozwolić na nieograniczoną reklamę – 

dzięki temu w nieskończoność zdobywają nowe kontakty i 

sponsorują więcej osób. 

Najlepsi liderzy sprzedają wszystko oprócz swojego biznesu MLM. 

Dla przykładu: do dzisiaj nie mam zielonego pojęcia z jaką firmą 

współpracuje Mike Dillard. 

Szybkie pieniądze pomagają im w finansowaniu ich biznesu i 

jednocześnie w budowie ogromniej listy kontaktów w konkretnej 

grupie docelowej – innych networkerów.  

Pomyśl teraz o sobie i zastanów się – jak długo trwało zanim 

osiągnąłeś miesięczny dochód rzędu np. 600zł ze swojej 

struktury? Dużo szybciej osiągniesz ten pułap zarobków 

sprzedając swoje produkty informacyjne. Ponieważ o wiele 

łatwiej zasponsorować zadowolonego klienta niż zupełnie obcą Ci 

osobę (lista klientów to tak naprawdę złoto Internetu). 
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Przestań biegać ze swoim biznesem od drzwi do drzwi i nie 

zasypuj maili innych networkerów ofertami, ponieważ ich to i tak 

nie interesuje. Zresztą oni już mają swój biznes MLM, z którym 

sobie w większości przypadków nie radzą.  

Wystartuj lepiej z produktem „tak to działa”, który prowadzi do 

rozwiązania ich problemów. Dopiero po tym podsyłaj delikatnie 

swoje możliwości biznesowe jako ostateczne rozwiązanie albo 

wykorzystaj po prostu ten produkt do budowania pozytywnych 

relacji. 

Nawet jeśli ktoś nie podejmie z Tobą współpracy, to i tak dla obu 

stron powstaje sytuacja Win-Win. Ty zarabiasz na sprzedaży 

swojego poradnika, a Twoi czytelnicy otrzymują wartościowe i 

pomocne informacje, które mogą od razu wykorzystać w 

praktyce.  

Ja wykorzystuję mój w pełny zautomatyzowany system OZK, aby 

zbierać nowe kontakty (również poprzez reklamy), zdobywać ich 

uwagę za pomocą interesujących stron i generować 

natychmiastowy dochód ze sprzedaży moich produktów. W taki 

sposób system ten wykonuje za mnie dziennie setki prezentacji. 

Nawet gdy jestem na urlopie albo smacznie śpię. A to wszystko 

kosztuje mnie tak naprawdę grosze!  

A tak z drugiej strony. Ile prezentacji biznesowych jesteś wstanie 

wykonać w ciągu jednego dnia w „realu”? 1, 3, 6? Ile cię to 

kosztuje? 40, 70 zł od osoby plus Twój cenny czas?  

A może robisz to tak jak sponsor mojego kolegi – drukujesz 

kilkanaście tysięcy ulotek z krótką informacją o Twoim biznesie i 

rozwozisz je przez cały miesiąc po okolicy, aby na końcu dostać 

tylko jedną odpowiedź? 
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Dlatego przestań działać w tradycyjny oraz nie 

przemyślany sposób i wybierz lepszą - nowoczesną 

drogę! 
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Rozdział 5. Magiczne Słowo – Traffic 

 

 

Magiczne słowo to „Traffic!” Ilość odwiedzin na stronie, jest ściśle 

powiązana ze sprzedażą i sponsorowaniem nowych osób. Dwa 

razy większa liczba czytelników oznacza dwukrotnie większą 

sprzedaż (oczywiście tylko wtedy, gdy ten ruch będzie 

wartościowy).  

Masz tak naprawdę tylko dwie możliwości, aby przyprowadzić 

ludzi na swoją stronę lub bloga: 

 Kupowanie reklam (natychmiastowy ruch) 

 Optymalizacja strony lub bloga pod wyszukiwarki (jest to 

długoterminowa strategia, ale za to darmowa) 
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5.1 Natychmiastowy ruch 

Ogólnie rzecz biorąc każda reklama, która przynosi Ci zyski, jest 

dobra (skuteczna). Dla przykładu: jeśli wydajesz na swoją 

reklamę miesięcznie 200zł, a zarabiasz 700zł, to nie jest źle. 

Możesz zachować taką formę. 

Na pewnym etapie swojej działalności powinieneś wykorzystać 

jednak tzw. dźwignę, którą daje Ci Internet. Chodzi tutaj o 

sprzedaż powierzchni reklamowej w Internecie (w Twoim 

przypadku kupno) i to może być np. reklama w Google.  

Koncepcja jest bardzo prosta: tworzysz jakieś ogłoszenie i 

określasz na jakie słowa kluczowe ma się pojawiać w 

wyszukiwarce.  

W momencie, gdy ktoś kliknie w Twoją reklamę i zostanie 

przeniesiony na Twoją stronę, zaczynają generować się koszty – 

wszystko zależy od tego jakim budżetem dysponujesz. W taki 

sposób masz pełną kontrolę nad swoją kampanią. A im więcej 

zapłacisz, tym częściej Twoje ogłoszenie będzie się pokazywać w 

wynikach wyszukiwania. 

Najpopularniejszą (na dzień dzisiejszy) tego typu reklamą, jest 

reklama w: 

 

Google AdWords 

Jak na razie to właśnie Google przoduje w Polsce oraz na świecie 

i tym samym jest najpopularniejszym dostawcą reklamy 

AdWords. 
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Dlatego ważne jest, aby korzystać z tego systemu poprawnie i nie 

wyrzucać swoich pieniędzy w błoto. Google oferuje dużo 

pomocnych informacji podczas zakładania konta oraz później 

podczas optymalizacji Twojej reklamy. Dokładnie przestudiuj 

wszystkie informacje, ponieważ dzięki temu zostaniesz sowicie 

wynagrodzony - otrzymasz dostęp do milionów użytkowników 

Internetu.  

Na tej stronie: http://www.google.pl/intl/pl/adwords/signuptips/ 

znajdziesz informacje, które wyjaśnią Ci dokładnie jak masz 

zacząć. 

 

Jeśli masz problem, aby dokładnie zrozumieć AdWords, to 

możesz np. wynająć kogoś do pomocy. Jednak zanim się na coś 

takiego zdecydujesz i zlecisz jakiejś firmie zrealizowanie Twojej 

kampanii reklamowej, poproś o referencje, które możesz sam 

sprawdzić.  

http://www.google.pl/intl/pl/adwords/signuptips/
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Obojętnie jaką drogę wybierzesz, najpierw zapoznaj się 

(przynajmniej w stopniu podstawowym) z Google AdWords. 

Będziesz mógł wtedy lepiej zrozumieć poczynania owej firmy i nie 

dasz się w razie czego oszukać. Polecam Ci jednak, aby zająć się 

tym tematem osobiście.  

 

Reklama na Facebooku 

Wskazówki jak uruchomić reklamę znajdziesz na Facebooku. Jeśli 

chciałbyś stworzyć nową kampanię reklamową, to zapoznaj się 

dokładnie z instrukcją obsługi.   

 

Dwa główne komponenty skutecznej reklamy na Facebooku to:  

1.Określenie grupy docelowej, 

2. Zdjęcie.  
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Grupa docelowa 

Jeśli chodzi o grupę docelową, to jest to najważniejszy element 

skutecznej kampanii. Wybór grupy docelowej, to nic innego, jak 

określenie grupy ludzi, którzy mają zobaczyć Twoją reklamę. 

Najlepiej zacznij od określenia swojej grupy w taki sposób, aby 

jak najmocniej ją zawęzić. Będziesz mieć wtedy pewność, że 

reklama zacznie się wyświetlać właściwej grupie ludzi (osoby, 

które są zainteresowane i mogą sobie pozwolić na kupno Twojego 

produktu lub usługi).  

Skoncentruj się na odpowiednich słowach kluczowych, nawet jeśli 

ich objętość jest dosyć mała.  

Zanim udostępnisz swoją reklamę dla całej grupy 

demograficznej, odczekaj kilka dni na reakcję i ewentualnie 

rozwiń słowa kluczowe.  

Rozpocznij małymi krokami, ale przede wszystkim testuj, tak, 

aby po sprawdzeniu wyników można było dalej rozwijać swoją 

kampanię. Pamiętaj również, aby dokładnie ustalić swój budżet.  

Bez zdefiniowanej grupy docelowej i ustalonego budżetu, nie 

masz szans na Facebooku.  

 

Zdjęcie 

Jest to również bardzo ważny element Twojej kampanii.  

W ostateczności to właśnie zdjęcie zadecyduje, czy Twoja 

reklama będzie skuteczna, czy nie.  
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Zdjęcie musi wzbudzać zainteresowanie. Większość osób na 

Facebooku poświęca zdecydowanie więcej czasu na konwersacje 

niż na przeszukiwanie ofert. Dlatego zdjęcie musi się wyróżniać z 

tłumu.  

Używaj zdjęć o wysokim kontraście, szokujących, 

niekonwencjonalnych, seksownych grafik oraz kreatywnych 

pomysłów. Tak wzbudzisz zaciekawienie.  

Natomiast tytuł i tekst musi w skrócie wyjaśnić o czym tak 

naprawdę jest Twoja strona.  

Tak więc, zdjęcie ma przyciągać uwagę, a temat i krótki opis 

zachęcać do uzyskania większej ilości informacji oraz 

spowodować większy ruch na Twoją stronę. 

Staraj się zmieniać zdjęcia swoich reklam przynajmniej co 2 lub 3 

tygodnie. Każda publiczność ma po pewnym czasie dosyć 

oglądania na okrągło tej samej fotki.   

Stworzenie reklamy na Facebooku może zająć Ci trochę więcej 

czasu niż w Google AdWodrs, ponieważ ten system jest mniej 

pasywny. Ale duży ruch na Twoich stronach, który możesz tutaj 

wygenerować rekompensuje całą pracę.  

Facebook jest dobrym narzędziem, zarówno do płatnej jak i 

darmowej reklamy. Już dziś stał się potężną siłą napędową w 

marketingu online.  

Jeśli będziesz musiał kiedykolwiek wybierać między płatną 

reklamą na Facebooku, a w Google AdWords, to polecam Ci 

wybrać Facebooka. 
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Reklama AdTaili 

Jest to bardzo łatwy i tani sposób, aby tłoczyć ruch na Twoją listę 

kontaktów.  

 

 

Wystarczy, że wejdziesz na www.adtaily.pl i w górnym prawym 

rogu klikniesz „Dla Reklamodawców”. Następnie w polu poniżej 

wpisz temat, który Cię interesuje (w zależności od Twojej niszy). 

Wtedy pojawią się propozycje serwisów, na których możesz się 

reklamować oraz ceny.  

Jest to bardzo tani sposób, ponieważ możesz kupić reklamę 

nawet poniżej 0.50zł za dzień. Wszystko zależy od ilości 

odwiedzin danego serwisu.  

Moja rada! 

Wybieraj serwisy, które mają wysoko ustawione banery. 

 

http://www.adtaily.pl/
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5.2 Darmowe metody promocji 

Przejdźmy do moich ulubionych metod promocji. Jest to 

długoterminowa strategia i wymaga trochę czasu zanim całość 

nabierze rozmachu, ale za to masz wszystko za darmo.  

Na początek stwórz stronę internetową dla swoich czytelników, a 

nie dla wyszukiwarki. Istnieje wiele trików, które wspomagają 

pozycjonowane jak np. wpisanie najważniejszych słów 

kluczowych w kodzie HTML, ale na razie nie zawracaj sobie tym 

głowy. 

Uważaj również na dostawców, którzy obiecują Ci pierwsze 

miejsce w Google za konkretną cenę. Zanim zamówisz taką 

usługę należy poprosić o dokładne referencje, które będziesz 

mógł później sprawdzić.  

W kodzie HTML Twojej strony znajdują się tzw. meta tagi np. 

tytuł, podtytuł i słowa kluczowe, które mają za zadanie 

szczegółowo opisać Twoją stronę – można dzięki temu trochę 

poprawić pozycję w Google. 

Jednak nie będziemy teraz za bardzo wnikać w szczegóły 

techniczne, ponieważ uważam, że to na początku nie ma za 

dużego sensu. 

Najlepiej będzie, gdy zaczniesz od najprostszych rzeczy: 

Ustaw status na Skype i GG: są to naprawdę 

najłatwiejsze rzeczy jakie możesz na początku zrobić. 
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Stopka w każdym mailu: umieść w każdym mailu jaki 

wysyłasz małą stopkę z krótkim tekstem i linkiem do Twojej 

strony np. „Zobacz jak pozyskałem 5 nowych współpracowników 

w zaledwie 1h…” 

Niewidzialny Marketing: ta metoda działa bardzo dobrze, 

jeśli podejdziesz do tego w odpowiedni sposób i uzbroisz się w 

cierpliwość.  

Jest to reklama na forach internetowych. Wyszukaj fora, które 

pasują tematycznie do Twojego biznesu i załóż sobie konto. Na 

początku postaraj się odpowiadać na jak największą ilość pytań. 

A jeśli nie znasz odpowiedzi, to najpierw dowiedz się a potem 

przekaż ją dalej – znajdź ludzi z problemami, a następnie rozwiąż 

te problemy i sprzedaj swoje rozwiązanie. 

Pamiętaj tylko, aby nigdy nie reklamować się wprost, ponieważ 

jest to traktowane jako spam (w taki sposób dużo firm 

zrujnowało już swoją reputację).  

Jeśli np. po około 10-15 wpisach wyrobisz sobie odpowiednią 

markę, to zapewne nikt nie będzie mieć Ci za złe, że pod koniec 

swojego wpisu (np. w stopce) podasz następującą wiadomość: 

„...więcej informacji znajdziesz na moim blogu...”.  

Jednak taki wpis musi stanowić jakąś wartość dla czytelnika. Nie 

może to być coś w tym stylu: „Nowa i rewelacyjna firma MLM, po 

więcej informacji kliknij tutaj...” Przez takie zachowanie 

administrator danego forum może Ci bardzo szybko zablokować 

konto. 
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Dlatego najlepiej działa niewidzialny marketing, czyli taki 

marketing, gdzie dostarczasz taką wiedzę, której ludzie chcą i 

szukają. Nie zawracasz sobie głowy promocją swojej strony. Ona 

jest pod koniec wpisu np. w stopce.  

Dzięki temu możesz zyskać podwójnie: 

1. Pozycjonujesz się na danym forum jako profesjonalista i 

tworzysz sobie świetne warunki, aby inni forumowicze 

zaakceptowali Cię jako eksperta.  

2. Twoje wpisy będą indeksowane przez Google, co zwiększy 

szansę Twojej strony na lepsze pozycje w wynikach 

wyszukiwania.  

Pamiętaj, że Twoje wypowiedzi będą widniały w Internecie przez 

nawet kilka lat. Zazwyczaj nie będziesz mieć możliwości, aby je 

usunąć więc lepiej nie wysyłaj i nie publikuj spamu.  

Napisz artykuł: istnieje wiele darmowych możliwości 

reklamy w Internecie. Jedną z takich możliwości są właśnie 

specjalne serwisy, w których możesz opublikować za darmo 

napisane przez ciebie artykuły. Są to zazwyczaj artykuły z 

prawami do przedruku, czyli inni internauci mogą wziąć taki 

artykuł i opublikować np. na swoim blogu. Oczywiście w 

niezmienionej formie i z Twoim linkiem. 

Czy kiedykolwiek publikowałeś już takie artykuły? Jeśli się 

obawiasz, to nie masz czego. Poczytaj kilka artykułów np. na 

www.artelis.pl i zapoznaj się z ich budową. Pamiętaj tylko, że 

zadaniem takiego artykułu jest generowanie ruchu na Twoją 

stronę.  

Artykuł taki powinien spełniać kilka podstawowych warunków. 

http://www.artelis.pl/
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Przede wszystkim Twoje artykuły powinny być dobre 

merytorycznie i bogate w słowa kluczowe. Staraj się również 

sformułować tytuł w formie pytania lub zasygnalizuj jakiś 

problem, którego rozwiązanie podasz w treści. Dla przykładu:   

„Czy wiesz jak budować listę kontaktów w MLM i jak na niej 

zarabiać?” 

Taki artykuł wcale nie musi być za długi. Głównie chodzi o to, aby 

wzbudzić w czytelniku zainteresowanie. Na początku wskaż jakiś 

główny problem lub kilka problemów powiązanych z tematem. 

Później omów ten problem i wskaż możliwość rozwiązania tego 

problemu. Na końcu artykułu lub w stopce napisz krótkie 

wezwanie do akcji.  

Pomyśl o tym, że Twoje artykuły będą również indeksowane w 

Google, czyli jeszcze dodatkowo zwiększasz zasięg swojej 

reklamy.  

Nagraj kilka filmów: czy wiedziałeś, że YouTube to druga 

największa wyszukiwarka na świecie? Dlatego w ogóle nie ma 

sensu zawracać sobie głowy jakimś innym serwisem, a już na 

pewno nie umieszczaj filmów u siebie na serwerze.  

W opisie filmu zawsze na początku podaj link do swojej strony 

(bez www tylko http: np. http://pgrzech.eu/) oraz postaraj się w 

tytule i opisie dodać kilka słów kluczowych.  

Zobacz mój kanał na YouTube: Nowoczesny MLM 

Pamiętaj, że wartościowe i kontrowersyjne rzeczy będą zwracać 

uwagę publiczności. 

 

http://pgrzech.eu/
http://www.youtube.com/user/pawel1985able?feature=mhee
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Media społecznościowe: takie serwisy jak np. Facebook 

rozwijają się w bardzo szybkim tempie i również potrafią 

wygenerować bardzo duży oraz darmowy ruch.  

Różne firmy, blogerzy oraz inni networkerzy zakładają oficjalne 

strony swoich produktów, blogów, usług itd. na Facebooku. 

Media społecznościowe mogą dać Ci bardzo dużo korzyści, pod 

warunkiem, że będziesz grać fair i nie będziesz zalewać swoich 

kontaktów całą masą niechcianych ofert współpracy. 

Już na samym początku stwórz dokładny i profesjonalny profil. 

Im dokładniejszy masz profil, tym ludzie łatwiej Cię odnajdą i 

większe jest prawdopodobieństwo, że zaproszą Cię do grona 

swoich znajomych. Nie zapominaj umieścić swojego zdjęcia. 

Udowodniono, że profile ze zdjęciem są prawie dwa razy częściej 

odwiedzane i wzbudzają większe zaufanie niż te bez zdjęcia.  

Na co powinieneś zwracać uwagę:  

1. Bądź cierpliwy 

Jeżeli stawiasz na długoterminowy sukces (a mam taką 

nadzieję), to szczególnie powinieneś wziąć ten punkt pod uwagę. 

Większość Network Marketerów chce szybko zdobyć dużą ilość 

kontaktów. Chcą wykorzystać je tylko i wyłącznie do interesów i 

rozsyłają po wszystkich niechciany spam. Ale, aby robić biznes 

musisz poznać swoich potencjalnych współpracowników, a to 

wymaga czasu.  
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2. Bądź kulturalny 

Szczególnie w Internecie, gdzie nie ma prawie żadnych 

zahamowań, powinieneś uważać na to co piszesz. Jeśli nie 

zgadzasz się z czyimś zdaniem, to w żadnym wypadku nie 

krytykuj i nie ubliżaj.  

Bardzo ważne! 

Nie promuj się bezpośrednio i nie zasypuj ludzi niechcianymi 

ofertami biznesowymi! Wdawaj się w inteligentne dyskusje, a w 

profilu podawaj link do swojej strony.  

Przede wszystkim stwórz sobie stronę (fan page) na Facebooku 

np. dla swojego bloga, dzięki której będziesz dodatkowo budować 

listę kontaktów.  

Pamiętaj! 

Zachowaj cierpliwość i czerp przyjemność z tego co robisz. W 

krótkim czasie stworzysz własny styl i zdobędziesz więcej 

kontaktów niż możesz to sobie wyobrazić.  

Komentarze na Facebooku i blogach: Media 

społecznościowe to również dobre miejsce do budowania listy 

kontaktów. Dlatego koniecznie załóż konto na Facebooku i zrób 

własny fan page.  

Następnie poszukaj od 5 do 10 (polecam 10) innych fan page, 

które muszą być tematycznie zbliżone do Twojego. Następnie 

zacznij komentować wpisy osób, które są właścicielami tych stron 

i podawaj przy okazji link do swojego fan page. Zobaczysz, że ta 

metoda świetnie działa, ponieważ możesz jednocześnie budować 

listę fanów oraz listę adresową.  
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Podobną taktykę zastosuj komentując wpisy na innych blogach, 

również tematycznie podobnych do Twojego. Pamiętaj tylko o 

tym, że Twoje komentarze faktycznie muszą być dobre i dopiero 

wtedy możesz zostawiać link do swojego bloga lub strony. 

Najlepiej jak będziesz pierwszym komentującym, aby wszyscy 

inni widzieli link do Twojej strony.  

Blog Ekspercki: to moja ulubiona metoda budowania listy 

kontaktów. Taki blog może być jak Twoja prywatna gazeta, której 

jesteś zarazem redaktorem i wydawcą.  

Jeden dobrze skonstruowany artykuł może w przeciągu nawet 

kilku godzin znaleźć się na czołowym miejscu w Google. A w 

każdym artykule możesz mieć linki prowadzące do Twojej strony 

przechwytującej oraz nawet sam formularz rejestrujący do 

autorespondra (więcej informacji o blogowaniu i budowaniu listy 

znajdziesz w bonusowym materiale do tego szkolenia pt. Zostań 

Blogerem).  
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Rozdział 6. Czy pieniądze są w liście? 

 

 

 

We wcześniejszym rozdziale zostały przedstawione różne metody 

reklamy, ale powiedzmy sobie to raz jeszcze, dla przypomnienia – 

co tak naprawdę musisz promować? 

 Swoją stronę firmową, która oprócz Twojego zdjęcia i 

linka partnerskiego niczym szczególnym się nie 

wyróżnia? 

 Niesamowite produkty Twojej firmy, które są 5x lepsze od 

produktów Twojej konkurencji? 

 A może Twój super plan marketingowy? 

 … 

W Internecie ludzie szukają przede wszystkim informacji. 

Powtarzaj sobie to za każdym razem, ponieważ ostatecznie 

będziesz musiał zaoferować rozwiązanie na jakiś konkretny 

problem. 
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Oferuj wartościowe informacje – na początku darmowe, 

regularnie i w określonych odstępach czasu.  

Dzisiaj najlepiej zrobić to za pomocą Newslettera. I żeby nikt nie 

posądził Cię o spam, to kieruj zainteresowane osoby na tzw. 

stronę przechwytującą, na której czytelnicy pozostawią Ci swoje 

imię, adres e-mail lub np. tylko sam e-mail. W taki sposób 

zaczniesz budować swoją listę kontaktów.  

W USA jest takie powiedzenie - „The moneyis in the list“ - czyli, że 

pieniądze są w liście… ale to tak naprawdę bzdura.  

Pieniądze są w relacjach jakie wybudujesz ze swoją listą! Innymi 

słowy musisz bardzo, ale to bardzo dbać o swoją listę i nigdy nie 

wysyłaj do niej bezwartościowych śmieci. Dzięki temu Twoja lista 

będzie na wagę złota i dopiero wtedy będziesz mógł powiedzieć, 

że pieniądze są w liście.  

Nie będę się za bardzo zagłębiać w to, jak powinna być 

zbudowana skuteczna strona przechwytująca, ponieważ aby Ci 

dokładnie wszystko wytłumaczyć, to musiałbym stworzyć osobne 

szkolenia. Kilka wartościowych informacji na ten temat możesz 

znaleźć w poradniku pt. „Buduj biznes MLM Online”. 

Istnieją różne techniczne możliwości uruchomienia Newslettera. 

Ale jeśli chcesz to robić w profesjonalny sposób, to będziesz 

potrzebować pewnego narzędzia (ja bez tego narzędzia nie 

wyobrażam sobie mojej pracy). Jest to oczywiście wielokrotny 

autoresponder, który w Twoim imieniu będzie wysyłać 

wiadomości do wszystkich subskrybentów.  

Jeśli jeszcze nigdy nie słyszałeś o autoresponderze, to nie musisz 

się tym przejmować. 
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Ty zajmujesz się tylko zawartością (autoresponder załatwi całą 

resztę), bo w końcu każdy subskrybent może na końcu maila 

znaleźć link do wypisania się z listy. To nawet i dobrze, ponieważ 

nie ma sensu na siłę trzymać ludzi na liście.  

W odniesieniu do wyżej wymienionych narzędzi: koniecznie 

przeczytaj ebooka  „Buduj MLM w Internecie” ponieważ 

znajdziesz tam aktualnie rekomendowane narzędzia i kilka 

wskazówek, które pomogą Ci stworzyć własny system 

marketingowy. 

Jak najlepiej zacząć? 

Obojętnie, czy zaczniesz pisać krótki kurs e-mail, czy od razu 

wystartujesz z regularnie wysyłanym Newsletterem – Twoi 

czytelnicy muszą bez problemu rozpoznać nadrzędny cel Twoich 

wiadomości: 

1. Jaki problem chcesz rozwiązać? 

2. Jakie korzyści odniosą Twoi czytelnicy, gdy ten problem 

zostanie już rozwiązany? 

3. Kto w rzeczywistości wysyła ten Newsletter i jakie cechy tej 

osoby mogą być przydatne dla czytelników – opowiedz 

swoją własną historię. Ludzie podejmują swoje decyzje pod 

wpływem emocji i uzasadniają je za pomocą logiki. A więc 

daj im jedno i drugie. 

4. Wysyłaj wartościowe wskazówki, które mogą być od razu 

wykorzystane w praktyce. 

5. Delikatnie zwracaj uwagę na swój niedrogi, lecz 

wartościowy poradnik (OZK).  
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Kluczem do sukcesu jest dostarczenie Twoim subskrybentom 

wysokiej jakości informacji, które pomogą im dostać to, czego 

chcą - bez nadmiernego bombardowania ich Twoimi 

możliwościami biznesowymi.  

Oni muszą Cię najpierw poznać i Ci zaufać, zanim kupią coś od 

ciebie i zanim podejmą z Tobą współpracę.  

Jak powinieneś zwracać się do swoich subskrybentów? Pan, pani, 

czy po imieniu? To zależy. Moje doświadczenie pokazuje – 

zwracaj się po imieniu (jeśli używasz na swojej stronie formularza 

do rejestracji z imieniem). Fajnie, gdy czytelnik ma wrażenie, 

jakby pisał do niego dobry znajomy i to osobiście.  

Podczas pisania wyobraź sobie jakąś konkretną osobę. Możesz 

wyciągnąć zdjęcie np. znajomego, a jeśli wydaje Ci się to za 

intymne, to wydrukuj fotkę kogoś z Internetu i natychmiast do 

niego napisz.  

Jako taki miły dodatek, możesz dzięki „Listom do Michała” 

stworzyć sobie wspomagające źródło dochodów. Zbierz po prostu 

wszystkie listy, które do tej pory napisałeś, trochę je przerób i 

dodaj kilka rzeczy, a następnie sprzedawaj w formie poradnika 

jako Twój produkt OZK.  

Pisanie i wysyłanie maili, to jednak jeszcze nie wszystko. Teraz: 

testuj, optymalizuj i działaj. Możesz w tym celu wykorzystać 

swojego prywatnego „szpiega”, który dla Ciebie będzie 

obserwować Twoich czytelników. On dokładnie sprawdzi, czy 

Twoje maile są otwierane, ile osób kliknęło w dany link itd., itd. – 

każdy zaawansowany autoresponder powinien mieć takie 

statystyki.  
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Sprawdź na początku współczynnik otwieralności swoich maili. To 

pokazuje jaki procent Twoich czytelników faktycznie otwiera 

wiadomości, które im wysyłasz i stanowi ważny wskaźnik Twojej 

skuteczności.  

Możesz zwiększyć powyższy wskaźnik np. poprzez optymalizację 

tematu wiadomości. Na przykład możesz użyć w temacie imię 

swojego czytelnika.  

Napisz bezpośrednio o korzyściach, tak aby nie miał wyboru i 

musiał otworzyć Twoją wiadomość: 

„Czy wiesz Danielu, jak zamienić 10% Twoich czytelników w 

wiernych Ci klientów?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interkursy.pl/go/100naglowkow.interkursy.pl/p/336/
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Kilka słów na koniec 

 

Mam nadzieję, że ten poradnik zmotywował Cię do dalszej nauki 

oraz pracy. 

Strategia OZK całkowicie odmieniła moje spojrzenie na branżę 

Network Marketingu. Mam nadzieję, że dokładnie wszystko 

przetestujesz i wykorzystasz w praktyce. 

 

Pamiętaj! 

Obojętnie na jakim etapie teraz jesteś, obojętnie jak często 

upadałeś - zawsze możesz wstać, otrzepać się z kurzu i zacząć od 

nowa. Jeśli nie jesteś zadowolony z własnej sytuacji, to weź 

sprawy w swoje ręce i zacznij po prostu działać. 

Jedno jest pewne: będziesz musiał naprawdę dużo pracować, aby 

odnieść sukces.  

Ten poradnik jest tak naprawdę pierwszą częścią mojego 

programu szkoleniowego, także spodziewaj się kolejnych jego 

części.  

A jeśli masz jakieś pytania, to zawsze możesz do mnie napisać. 

Postaram się w miarę możliwości na wszystkie odpowiedzieć. 

To oczywiście jeszcze nie jest koniec. Przynajmniej raz w 

tygodniu będę wysyłać Ci nową dawkę wartościowych informacji 

na temat budowy Biznesu MLM. 
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Serdecznie pozdrawiam 

I życzę Ci samych sukcesów! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


