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ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﺑﻼگ ﺑﺼﯿﺮت زرﻗﺎن:
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ = دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺮﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺘﺎء از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
)ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از وﺑﻼگ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ (

ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﻋﺪه ای از اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی زرﻗﺎن ﺑﺎ ﺗﻄﻤﯿﻊ ودﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎی
ﺟﺬب و ﺳﺨﻨﻮری ﻓﺮدی ﮐﻪ دارای اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ
در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ب… ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﺎد آوری
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮔﻠﺪﮐﻮﺋﯿﺴﺘﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ اﯾﻦ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﺎﻣﻞ و
درﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آﺧﺮ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ را ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻮم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد و
روﺳﺘﺎ و ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﭘﻮل ﻫﺎی ﺑﺎد اورده.
ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺘﺎء از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی را ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در
اﯾﻨﺠﺎ آورده اﯾﻢ
ﺳﻮال:
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای )ﻧﺖ ورک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ( روﺷﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻼﻣﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ۸۰درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ روش ﻣﺸﺘﺮی ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺮوش ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ
ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮑﺴﺮی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﻧﻘﺪی )ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ(
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای از ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۹۳۰در اﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای
ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻧﺖ ورﮐﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای
ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ.
از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪ ذﻫﻨﯽ در اﻏﻠﺐ
اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﻻزم ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ
ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای )ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ( ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ -۱ :ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ۱۱ :ﺷﺮﮐﺖ از وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت
ﭘﺲ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل  ۸۸اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻣﻮرد
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 -۲وﺟﻮد ﮐﺎﻻ :در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻧﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﻗﺮار دارد و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﮐﺎﻻ را ﺧﺮﯾﺪاری و از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻤﻼ ﮐﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت
وﺟﻮد ﮐﺎﻻ ،ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزش واﻗﻌﯽ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ.
 -۳در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ اﮔﺮ ﺗﻌﺎدل در ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﺸﻮد ﮐﻞ ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻀﺎء ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ،دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﻮه ای ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻀﻮ ﺗﺎزه ای را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
 -۴در ﺷﺮﮐـﺖ ﻫـﺎی ﻫﺮﻣـﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣـﻖ ﻋﻀـﻮﯾﺖ اﺟﺒـﺎری اﺳـﺖ اﻣـﺎ در
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻋﻀﻮﯾﺖ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻣﺎل از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﻣﺎ در
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای در ﻗﺒﺎل ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺘﯽ ،ﺟﻨﺲ ﺣﻘﯿﻘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ

ﺷﺪن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ،ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺤﯽ از ﺧﺮﯾﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوه ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﻓﺮد در راس ﻫﺮم از ﺳﻮد ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﭘﻠﻦ
درآﻣﺪی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در  ۵ﯾﺎ  ۶ﻧﺴﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۶در
ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ،
اﻓﺮاد

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح
ﺗﺮ ﻗﺮار دارد ،دراﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻠﻦ دراﻣﺪی در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۷ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ وارد آ ﻣﺪن ﻟﻄﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﻐﺎل ،روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺣﺬف واﺳﻄﻪ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎﻻ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و … از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف
ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۸در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۹ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ از راه ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﻟﻢ ،اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻨﺲ وارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد و ﺣﻖ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ ،اﺳﺎﺳﺎً ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺿﺮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻫﺮم ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﺮﮐﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ داده ،ﮐﺎﻻﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﺑﻮده را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﺘﻮاﻧﺪ در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻫﯿﭻ ﺿﺮری را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺤﻮه ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ
ای دارای ﻣﺠﻮز:
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻻﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺟﺬب
ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﺮده و درﺻﺪی از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد را از ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎداش ﯾﺎ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ دارای ﻃﺮح دراﻣﺪی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮح دراﻣﺪی
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻨﺒﻪ رﯾﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ +ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﻄﺢ
در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ« ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺤﻮۀ ﻫﻤﮑﺎری و ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای را از دﯾﮕﺮ
اﻧﻮاع ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﺮاردادی و اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺳﺮی اﻋﻀﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋۀ ﺧﻮد را آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ
و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم داده و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺘﺪاوم در ﻓﺮوش و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ¬ ﺳﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﯾﮏ ﺑﺎﻻﺳﺮی ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ از ﻓﺮوش
زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ آن ﻫﺎﺳﺖ .از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 .۱واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪن :واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ¬ ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘﯽ در ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﺗﻮزﯾﻊ¬
ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮوﺷﯽ در آن ﻣﺎه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ¬ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺎه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و
اﯾﻦ¬ﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ،از ﻓﺮوش زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋۀ ﺧﻮد
ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ¬ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮزﯾﻊ¬ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋۀ ﺧﻮد

ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
 .۲ﺗﻮزﯾﻊ ¬ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
از ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑۀ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑۀ ﺧﻮد را
ﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺎﺳﺎً در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻣﻮزش و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺳﺮی اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ،
ﺑﺎﻻﺳﺮی ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋۀ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .۳در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺤﺚ »ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ« و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮ ﻫﯿﭻ
ﻣﻄﻠّﻌﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ،اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ در اﻫﺪاف
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ .در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻧﺤﻮۀ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻓﺮوش )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋۀ وی( در ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزی ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿّﺖ و ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﯽ
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺴﺐ روزی ﺣﺎل و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﮑﻢ
ﺷﺮﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
:ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺷﺒﮑﻪاى ﺻﻮرت ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪارد؛ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮّب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﺷﻮد
ﻣﻨﺒﻊ  :وﺑﻼگ ﺑﺼﯿﺮت زرﻗﺎن

