

ًَضتِ ّای کوشًگ دس داخل پشاًتض غشفا تشای تَضیح تیطتش تَسظ هتشخن ًَضتِ ضذُ است .

نکات کلیدی بدست آمده از  15سال تحقیق  ،بر روی بیص از  350برنامه بازاریابی چند سطحی ( )MLM
ًَیسٌذُ  :خاى تیلَس Jon .M. Taylor ,MBA , ph.D
) MLMتوام ایي هَاسد سا دستش هی گیشد  :تاصاسیاتی چٌذ سغحی  ، multi level marketingتاصاسیاتی ضثکِ ای network
 ، marketingفشٍش ّشهی  ، pyramid sellingفشٍش صًدیشُ ای ( ... ، chain selling
بازاریابی چند سطحی به عنوان مدلی از کسب و کار در قیاس با فروش مستقیم قانونی :
))MLM as a business model vs. legitimate direct selling
 .1دس ضشکتْای  MLMتیطتش کویسیًَْا تشای فشٍختي تِ کساًی کِ هحػَالت سا تِ هٌظَس هطاسکت دس کسة ٍ کاس خشیذاسی هی
کٌٌذ  ،پشداخت هی ضَد  .ایي افشاد تِ ػٌَاى هطتشیاى اغلی  MLMهحسَب هی ضًَذ  ( .تشًاهِ ّای پشداختی  MLMتِ کساًی
پاداش هی دّذ ( کِ تِ ػٌَاى تَصیغ کٌٌذگاى ٍ ًوایٌذگاى ضشکت هحسَب هی ضًَذ ) کِ افشادی سا تشای هطاسکت دس کسة ٍ
کاس تِ غَست صًدیش هذٍس استخذام کٌٌذ ایي اساد تشای هطاسکت تایذ هحػَالتی سا تخشًذ  ).دس ٍالغ فشٍضٌذگاى ّواى خشیذاساى
ّستٌذ ٍ خشیذاساى ًیض ّواى فشٍضٌذگاى هی تاضٌذ  -خشیذ ٍ فشٍضْا تٌْا دس تیي خَدضاى ٍ خاًَادُ ّایطاى غَست هی گیشد –
همذاس کوی اص فشٍضْا دس ػوَم خاهؼِ ٍ دس تَدُ ی هشدم اًدام هی گیشد .
 .2تٌْا ساّی کِ ضخع تتَاًذ دس یک تشًاهِ خثشاى ٍ پاداش  MLMدس سغَح تاال تشٍد ایي است کِ تؼذاد صیادی اص افشاد سا دس صیش
خَدش استخذام کٌذ ( تؼذاد صیادی ًیشٍی خذیذ تِ سیستن ٍاسد کٌذ )  .آًْا هاًٌذ آًچِ دس یک ضشکت تا لاػذُ ٍ هٌظن ٍخَ داسد ،
دس خایگاُ ّای سغح فشٍش تاال گواضتِ ًوی ضًَذ  ،اها دسػَؼ تایذ تشای سسیذى تِ آى خایگاّْا افشاد سا استخذام کٌٌذ  .توشکض
تیطتش ٍ حذاکثشی کویسیًَْا ٍ پاداضْا ی پشداخت ضذُ اغَال تشای هطاسکت کٌٌذ گاًی است کِ دس سغَح تاال لشاس داسًذ ایي اهش
تشای ایي است کِ افشاد سا تشای کاس کشدى خستگی ًاپزیش تِ هٌظَس ًگْذاسی ٍ گستشش دادى پاییي سشی ّایطاى  ٍ ،دس ًتیدِ
تاهیي کشدى تما ٍ سضذ ضشکت  MLMتشًگیضاًٌذ .
 .3دس یک ضشکت کِ داسای فشٍش هستمین یا داسای حك استفادُ اص یک اسن تداسیست (  (franchiseتِ ایي اهش تَخِ هی ضَد کِ
تؼذاد ًوایٌذُ ّای فشٍش تکاس سفتِ دس یک ًاحیِ ی هطخع سا هحذٍد کٌٌذ تا تتَاًٌذ اص للوشٍ ٍ ًاحیِ ی ضخع فشٍضٌذ ُ حوایت
ّای الصم سا تِ ػول تیاٍسًذ  .دس هماتل  ،تشًاهِ ی لذسداًی ٍ ٍ پاداش  ، MLMتاصاسی ًاهحذٍد سا تشای خَد فشؼ هی کٌذ کِ ٍ
خَد خاسخی ًذاسد  .آًْا ّوچٌیي یک ػالهت تداسی سا دس تاصاس خذیذ فشؼ هی کٌٌذ کِ تِ هذت عَالًی دس ّیچ خایی یافت
ًوی ضَد  .تاصاسّا  ،تِ سشػت تا تشًاهِ ّای  MLMپش ٍ اضثاع هی ضًَذ ٍ ضشکتْای  MLMتشای تما ٍ هاًذى تایذ تاصاسّایی دس
کطَس ّای دیگش ایداد کٌٌذ ٍ یا ضشٍع تِ تمسین کشدى هحػَالت خذیذ تِ هٌظَس اداهِ دادى استخذام هذٍس هطاسکت کٌٌذگاى
کٌٌذ
 .4دس ػولیات فشٍش هستمین سٌتی تیطتش کویسیًَْا ٍ حك الؼولْا یی کِ ضشکت پشداخت هی کٌذ تِ ضخػی کِ ػول فشٍش سا اًدام
هی دّذ تؼلك هی گیشد ٍ کویسیَى ّا ٍ حك الؼول ّای کوتشی تِ هذیشاى فشٍش کِ دس تاالی آًْا لشاس داسًذ تؼلك هی گیشد

 .دس

هماتل  ،ضشکتْای  MLMتیطتش کویسیًَْا یطاى سا تِ کساًی هی پشداصًذ کِ دس تاالی ّشهی اص ضشکت کٌٌذگاًی کِ فشٍش
کَچکی سا اًدام دادُ اًذ لشاس داسًذ

یا دس ًضدیک ایي ّشم ّستٌذ ( تیطتش کویسیًَْا تِ افشاد تاالی ّشم تؼلك هی گیشد ) ٍ ًِ تِ

کساًی کِ دس خظ همذم فشٍش ّستٌذ  -یؼٌی کساًی کِ تایذ تِ اًْا تشای فشٍش هحػَالت تِ هطتشیاى ٍالؼی پاداش دادُ ضَد -.
ایي اهش پاداضْای ًاکافی ٍ کوی سا تشای فشٍختي هحػَالت ایداد هی کٌذ دس ػَؼ پاداضْای تیص اص اًذاصُ ٍ صیادی سا تشای
استخذام کشدى صًدیشُ ای اص تَصیغ کٌٌذگاى خذیذ ایداد هی کٌذ  .ایي اهَس ٍ ّوچٌیي لیوت تیص اص حذ گشاى هحػَالت دلیل
ایي است کِ چشا همذاس فشٍش تِ تَدُ ی هشدم (ٍ ًِ دس تیي خَد ٍ خاًَادُ ) کن ٍ کَچک است .
ّ MLM .5ا (ضشکت ّای داسای تاصاسیاتی چٌذسغحی) ػوَها تیطتش اص آًچِ کِ هَسد ًیاص است داسای سغَح هذیشاى فشٍش هی
تاضٌذّ .ش ضشکت لاًًَی  ،هی تَاًذ کسة ٍ کاس فشٍضص سا دس داخل یک کطَس  ،تا  4سغح فشٍش اداسُ کٌذ – تشای هثال سغح
ضؼثِ  ، branchتخص ً ، divisionاحیِ  ٍ regionسغح هذیشاى فشٍش هلی  .تیطتش  ،تٌْا کساًی کِ دس تاال ّستٌذ اص ّضیٌِ ّا
ٍ هخاسج کساًی کِ دس سغَح پاییي ّستٌذ  ،ثشٍتوٌذ ٍ تَاًگش هی ضًَذ  ( .کساًی کِ دس سغَح پاییي ّستٌذ هحػَالتی سا هی
خشًذ  .اها تِ اًذاصُ ی کافی کویسیَى تشست ًوی آٍسًذ تا ّضیٌِ ی اًْا پَضص دادُ ضَد – ّضیٌِ ّایی هاًٌذ  :هحػَالتی کِ آًْا
هدثَسًذ تخشًذ تا تشای دسیافت کویسیًَْا ٍاخذ ضشایظ ضًَذ ٍ  – ...تٌاتشایي خشیذّای اًْا فمظ کساًی سا کِ دس سغَح تاال ّستٌذ
ثشٍتوٌذ هی ساصد  ) .داسای سغَح تیطتشی اص هذیشاى فشٍش ًسثت تِ آًچِ کِ هَسد ًیاص است هی تاضٌذ ( تیص اص ًیاص داسای سغَح
هذیشیت فشٍش هی تاضٌذ ) .
 .6تِ دلیل صًدیش هذٍس تَدى استخذام (کِ دس عشحْای تاصاسیاتی ضثکِ ای ٍخَد داسد ) ،کِ تش گستشُ ای ًاهحذٍد تاکیذ هی کٌذ -
حتی اگش ایي عشح دس تاصاسی هحذٍد تاضذ  ، -تذیي خْت  MLMاساسا هؼیَب ٍ فشیثکاسی است ٍ تمشیثا تشای توام ضشکت
کٌٌذگاى تذٍى سَد هی تاضذ  MLM .تٌْا تشای کساًی کِ دس ًضدیک یا تاالی ّشم دس خایی کِ هَسسیي ٍ کساًی کِ ضشکت سا
اداسُ هی کٌٌذ لشاس داسًذ سَد تخص هی تاضذ .ضشکت تاصاسیاتی چٌذ سغحی دسٍالغ عشحی است تشای اًتمال پَل اص دسی چشخاى اص
استخذام ضذگاى خذیذ تشای ّویي تؼذاد افشاد کوی کِ دس تاال لشاس داسًذ ( دس ٍالغ ایي عشحْا تشای ایي است کِ پَلْا سا اص
کساًی تاصُ ٍاسد ایي عشحْا ضذُ اًذ تشای ّویي تؼذاد کوی اص افشادی کِ دس تاال لشاس داسًذ دسیافت کشدُ ٍ سپس اًْا اصایي دس
چشخاى خاسج ضذُ ٍ دٍتاسُ ػذُ ای دیگش اص ایي دس چشخاى ٍاسد هی ضًَذ دلیما هاًٌذ دس چشخاى فشٍضگاّْا ٍ ساختواًْای ػوَهی
تضسگ کِ ػذُ ی صیادی ٍاسد ٍ ٍ خاسج هی ضًَذ )  ٍ .تسیاسی اص ضشکتْای

 MLMاص تشًاهِ ّای لذسداًی پیچیذُ ای تِ هٌظَس

هخفی کشدى ٍ پَضاًذى ٍ افضایص دادى ایي فشایٌذ اًتمال پَل استفادُ هی کٌٌذ هاًٌذ تشًاهِ ّای ضکاف ٍ خذاساصی
 .breakaway plansتشای اعالػات تیطتش دس هَسد  ٍ MLMتشًاهِ ّای پشداخت آًْا هتي کاهل  5 ( 5 red flagsػالهت
خغش ) سا اص سایت  www.mlm-thetruth.comهغالؼِ کٌیذ .
کاالها و خدمات : MLM
 .7ضشکتْای ً MLMیاص تِ لیوت گزاسی تاال تشای هحػَالت ٍ خذهات خَد هی تاضٌذ تا تتَاًٌذ تِ تِ پاییي سشیْای تَصیغ کٌٌذ گاى
کِ حدن ٍسیؼی اص ضشکت کٌٌذ گاى سا دس تش هی گیشًذ پاداش دٌّذ ( ٍ تیطتش پاداضْا ٍ پَسساًتْا تِ کساًی تؼلك هی گیشد کِ دس
تاال یاًضدیک تِ ساس ّشم ّستٌذ )  .تٌاتشایي هحػَالت  – MLMکِ اغلة داسٍّا ٍ هحػَالت عثی هخػَظ ضست ٍ ضَ هی
تاضٌذ – هؼوَال خیلی هٌحػش تِ فشد هی تاضٌذ ٍ ّوچٌیي همایسِ کشدى اًْا تا هحػَالت هطاتِ دس فشٍضگاّْای خشدُ فشٍضی دیگش
دضَاس هی تاضذ ػالٍُ تشایي ادػاّای اغشاق آهیضی تشای تَخیِ کشدى لیوت ّای تاال تشای ایي هحػَالت هی ضَد .
ّ .8ذیِ ّای  MLMهحػَالت ٍ خذهاتی ّستٌذ کِ تایذ هشتثا یِ هٌظَس سفاسضات تکشاسضذُ استفادُ ضَد  .ضشکت کٌذگاى MLM
تایذ الضاها حذالل خشیذّایی سا اًدام دٌّذ تا تشای تذست اٍسدى کویسیَى ّای فشٍش ٍ هٌثغ پیطشفت دساهذ تشای ضشکت ٍ ،اخذ
ضشایظ ٍ غالحیت ضًَذ  .ایي خشیذّا کِ تَسیلِ ضشکت کٌٌذگاى ٍ خاًَادُ ی آًْا اًدام هی ضَد هٌثغ اغلی دسآهذ تشای ضشکت

هی تاضذ  .ضشکت کٌٌذگاى  MLMاغلة تِ دلیل ّویي ًیاص تِ حذالل خشیذ هاّاًِ  ،همذاسی تِ هشاتة صیادتش اص حذ هَسد ًیاصضاى
خشیذ ٍ رخیشُ هی کٌٌذ .
نرخ های باالی ضرر و زیان و دیگر آسیب ها و صدمه هایی که ضرکت کنندگان  MLMبه آن تن در می دهند
 .9اگش چِ ضشکت ّای  MLMهحػَالت لاًًَی هی فشٍضٌذ  .اها ٌَّص ّن تِ ػٌَاى عشحْای ّشهی  ،ساختاس تٌذی ضذُ اًذ  .اص هیاى
ّوِ ی عشحْای ّشهی کِ هغالؼِ کشدُ ام  ،ضشکتْای  ، MLMتا ّش همیاس ٍ ضاخػی کِ دس ًظش تگیشین – هاًٌذ ً :شخ صیاى  ،صیاى
کل  ،تؼذاد لشتاًی ّا  ،سشػت فشسایص ٍ  - ، ...اص ّوِ هضشتش ّستٌذ .
ٌّ .10گاهی کِ ضوا پَل پشداخت ضذُ تِ ضشکت ّای  MLMتِ ٍسیلِ ی ضشکت کٌٌذگاى سا اص پَل دسیافت ضذُ اص ضشکت کن کٌیذ ،
تمشیثا ّوِ ی ضشکت کٌٌذگاى پَل خَد سا اص دست هی دٌّذ ( یؼٌی هیضاى پشداختی ّا تِ ضشکت اص هیضاى دسیافتی ّا تیطتش است ) ،
خػَغا اگش تخَاّیذ خشیذّایی تشای ٍاخذ ضشایظ ضذى تِ هٌظَس دسیافت کویسیَى ٍ پیطشفت دس عشح ّ ٍ ،وچٌیي ّضیٌِ ّای
ػولیاتی سا اص آى کن کٌیذ  ( .یؼٌی اگش ایي خشیذّا ٍ ّضیٌِ ّا سا کن کٌیذ احتوال تیطتشی ٍ خَد داسد کِ دسیافتی ّا اص پشداختی ّا
کوتش تاضذ )  .دس تدضیِ ٍ تحلیل تیص اص  300تشًاهِ تاصاسیاتی چٌذسغحی ّ ،ش کدا کِ دادُ ّای هالی دس دستشس تَد  ،دس یافتین
کِ اص  99دسغذ تا  99/9دسغذ ضشکت کٌٌذگاى پَل خَد سا اص دست هی دٌّذ .تٌاتشایي تمشیثا ّوِ ضشکت کٌٌذگاى

، MLM

لضتاًی سیستوی فشیثکاساًِ ٍ کالّثشداساًِ هی ضًَذ .
 .11اص یک عشح ّشهی کالسیک تذٍى هحػَل ( هٌظَس عشحْای ّشهی ّستٌذ کِ دس اى ّیچ هحػَلی فشٍختِ ًوی ضَد ) یا اص لواس
کشدى دس یک تاصی کشپس  crapsیا  ( rouletteاص ٍسایل تاصی دس لواس ّستٌذ ) احتوال تیطتشی ٍخَد داسد کِ فشد سَد
تذست آٍسد  ،تا ایٌکِ تخَاّذ تِ یک تشًاهِ تاصاسیاتی چٌذسغحی  MLMتپیًَذد .
تشای اعالػات تیطتش "  5ػالهت خغش "  5 red flagsسا هغالؼِ کٌیذ  .تشای تشسسی ٍ هشٍس تؼذادی اص تحمیمات کِ ًطاًذٌّذُ ی
ًشخ ّای تاالی ضشس ٍ صیاى ضشکت کٌٌذگاى  MLMهی تاضذ تِ تحمیك ٍ آهاسّا ٍ ٍ گضاسضات اضاسُ ضذُ دس سایتن سخَع کٌیذ
کِ ایي هَاسد سا دس تشهی گیشد  :تشسسی تاهیي کٌٌذگاى هالیات

 ، survey of tax preparersآهاسّای تکاى دٌّذُ

 ، shocking statisticsهمایسِ کشدى  MLMتا لواس ٍ عشحْای ّشهی کالسیک
comparing MLM with gambling and with classic pyramid schemes
 .12دس  MLMتِ استثٌای کساًی کِ دس تاال لشاس داسًذ – ّش چِ تیطتش سشهایِ گزاسی کٌی  ،تیطتش ضشس خَاّی کشد  .دس حمیمت تمشیثا
ّش ًَع فشغت دس آهذی کِ ٍخَد داسد اص پَل دس آٍسدى دس  MLMتْتش ٍ تشتش هی تاضذ  .تشای خَاًذى غذّا هثال ایي هغلة سا
تِ ّوشاُ لیٌکْای هشتَط تِ اى هغالؼِ کٌیذ  1357 :ساُ تشای تذست آٍسدى پَلی تیطتش ًسثت تِ MLM
1357 ways to make more money than in MLM
 .13تشخی اص ضشکت کٌٌذگاى چیضی تیطتش اص پَل  ،تِ خاعش هطاسکتطاى اص دست هی دٌّذ  .ها اغلة دس هَسد اصدٍاخْا ٍ خاًَادُ ّایی
هی ضٌَین کِ هٌدش تِ خذایی دس تیي آًْا ضذُ است ٍ یا کاستْای اػتثاسی کِ تا حذاکثش هوکي ضاسط ضذُ اًذ ٍ ،سضکستگی ّا ،
دٍستی ّای عَالًی هذتی کِ ًاتَد ضذُ اًذ  ،گشٍّْای هزّثی ٍ دیگش گشٍّْایی کِ تحت فطاس تَدُ اًذ ٍ یا اص ّن پاضیذُ ٍ
هتالضی ضذُ اًذ  ٍ .حتی خَد کطی ّا ّ ،وِ ی ایٌْا تِ هطاسکت دس

 MLMهشتَط هی ضَد  .دس حمیمت ضخػی کِ تِ یک

 MLMهتؼْذ هی ضَد احتوال تیطتشی ٍخَد داسد کِ حذالل تِ تؼذادی اص ایي ًتایح هثتال ضَد  .تِ ػثاست دیگش سشهایِ گزاسی
تیطتش هٌدش تِ اص دست دادى تیطتش هی ضَد .
ارزیابی برنامه های MLM

 .14تؼاسیف دس هَسد ایٌکِ یک عشح ّشهی غیش لاًًَی چیست هثْن هاًذُ تَد ٍ تش سٍی سفتاسّای ضشکت کٌٌذگاى توشکض یافتِ تَد .
تؼذ اص چٌذیي سال تدضیِ ٍ تحلیل ٍ تاصخَسد  ،لادس تِ ایي تَدم کِ  5عنصر برنامه پرداختی کِ هَخة ًشخ ّای تِ ضذت تاالی
ضشس ٍ صیاى هی ضَد سا ضٌاسایی کٌن ٍ تِ عَس ضفافی توایض تیي یک فشغت دسآهذی لاًًَی تا یک عشح ّشهی هضش سا تشخستِ ٍ
هطخع کٌن .
 .15تشاساس ّویي  5ػٌػش تشًاهِ ی پشداخت کِ دس تاال هغشح ضذ  ،فشد هی تَاًذ تشًاهِ عشح پشداخت ّش ضشکت تاصاسیاتی چٌذ سغحی
)  ) MLMتِ ّوشا ًَضتِ ی ها تحت ػٌَاى "  5گام کِ خَدتاى تِ تٌْایی اسصیاتی  MLMسا اًدام دّیذ "
"( "5 step do-it-yourself MLM evaluationکِ دس ٍب سایت ها ٍخَد داسد) آصهَى کٌذ تا تؼییي کٌذ کِ آیا  99دسغذ
هطاسکت کٌٌذگاى پَل خَد سا اص دست خَاٌّذ داد یا خیش ؟ .تؼذ اص هغالؼِ ی تشًاهِ ّا ٍ عشحْای پشداخت تیص اص

 350ضشکت

 ، MLMیافتن کِ تمشیثا ّوِ ی اًْا ایي  5ػٌػش سا داسا هی تاضٌذ .
 15 .16سال تحمیمن هشا هتماػاد کشد کِ یک  MLMخَب تِ ضذت کویاب ٍ ًادس است  .تشاساس ایي تحمیك  ،تٌْا ضشکتْای MLM
کِ هوکي است لاًًَی تاضٌذ  ،ضشکتْایی ّستٌذ کِ فشٍش اًْا تِ تَدُ ی هشدم اص عشیك ًوایطات خاًگی

in-home

) ) demonstrationsهی تاضذ ( کِ تشًاهِ ّای هْواًی ًیض ًاهیذُ هی ضَد  .صیشا اسائِ ّا ٍ ًوایطات خاًگی آًْا ( هٌظَس هؼشفی
کاس ٍ ًطاى داى کاتالَگ ّا دس هْواًی ّاست ) تشای اضخاغی است کِ دس تشًاهِ ّای پشداختی ضشکت ًوی کٌٌذ  .اها حتی دس
ایي تشًاهِ ّای هْواًی ًیض ضوا تایذ تشًاهِ ّای پشداختی تِ آًْا سا هطاّذُ کٌیذ تا تثیٌیذ کِ پااضْایی کِ تشای فشٍش هحػَالت تِ
تَدُ ی هشدم پشداخت هی ضَد ًسثت تِ استخذام کشدى غشف افشاد  ،تا چِ اًذاصُ خَب است .
ّ MLM .17ا چیضّایی سا لَل هی دٌّذ کِ ًوی تَاًٌذ تشآٍسدُ کٌٌذ .هَفك تَدى ضشکت ّای  MLMتستگی تِ تاسّای پیچیذُ ای اص
فشیثکاسی ّایی است کِ ضاهل خَد فشیثی ًیض هی ضَد  .هَاسد صیش تٌْا هثالْای کوی اص لَلْای گوشاُ کٌٌذُ ٍ ادػا ّایی است کِ
تَسیلِ ی تشٍیح کٌٌذُ ّای  MLMهغشح هی ضَد .


 MLMآصادی دس سفتي تِ سش کاس سا پیطٌْاد هی کٌذّ .وچٌیي داضتي صهاى تیطتش دس کٌاس خاًَادُ ٍ اًدام دادى فؼالیتْای
هختلف دس اٍلات تیکاسی .



ّش ضخػی داسای ّواى فشغتی است کِ هَسسیي ٍ اٍلیي اضخاغی کِ تِ ضشکت پیَستِ اًذ ٍ کساًی کِ تِ پَل دست یافتٌذ
داسا هی تاضٌذ .



ضشکت کٌٌذگاى هی تَاًٌذ دس خاًِ ٍ تِ غَست پاسُ ٍلت یا حتی تِ عَس فػلی کاس کٌٌذ ٍ دسآهذ اضافی کسة کٌٌذ .



هحػَالت  MLMتسیاس تشتش ٍ تااسصش تش اص لیوت ّای گشاًطاى ّستٌذ ٍ ایي هحػَالت تیص اص حذ گشاى هی تَاًٌذ تِ
تَدُ ی هشدم تا سَد تسیاس هغثَػی فشٍختِ ضًَذ .



تیطتش ضشکت کٌٌذگاى  MLMفمظ ػضَ هی ضًَذ تا هحػَالت سا تا تخفیف تگیشًذ تٌاتشایي تِ ػٌَاى ضکست ٍ ػذم
هَفمیت هحسَب ًوی ضًَذ .



تاییذ ٍسصضکاساى ٍ لْشهاًاى تِ ًام ٍ همالِ ّایی کِ دس هغثَػات کسة ٍ کاسی ٍخَد داسد ٍ دس فْشست ٍاسد کشدى ٍ ثثت
کشدى آًْا دس تاصاس تَسس یا ّذایایی کِ داسای حوایت خَب ٍ ضایاًی است  ،تشًاهِ ی

 MLMسا یک فشغت دس آهذی

لاًًَی ٍ تش حك هی ساصد .


فمذاى ػولیات اخشای لاًًَی تشخالف ضشکت  MLMهی تَاًذ ضواًت کٌذ کِ ػول لاًًَی تشخالف آى دس آیٌذُ تشداضتِ
ًخَاّذ ضذ .

 .18اگش اضتثاُ کاسیْای صیادی کِ دس هَسد ضشکت ّای ٍ MLMخَد داسد سا حزف کٌیذ ٍ حمایك ٍ ٍالؼیاتی کِ دس هَسد آى ٍخَد
داسد افطا ضَد ضشکت تِ سشػت تا ضکست سٍتشٍ هی ضَد  .تِ ّویي دلیل است کِ ضشکت ّای

 MLMاص فاش کشدى دسآهذ

هتَسظ ّ ،ضیٌِ ی هطاسکت ً ،شخ فشسایص خَد ٍ  ...اختٌاب هی کٌٌذ  .ایي اهش ّوچٌیي دلیل هخالفت ّای

(Direct DSA

) - Selling Associationاًدي فشٍش هستمین -سا تِ الضام کشدى حتی یک غفحِ افطا ساصی اعالػات هشتَط تَضیح هی دّذ
کِ ایي افطاساصی اعالػات دس لاًَى فشغتْای کسة ٍ کاس کویسیَى تداست فذسال (Federal Trade Commission) FTC
هغشح ضذُ است ( کِ دس هَسد ضواسُ  20دس پاییي هی تَاًیذ هغالؼِ کٌیذ )  .تشای لیاس تیي فشیثکاسیْا ٍ ٍالؼیتْایی کِ دس هَسد
ٍ MLMخَد داسد ایي هغلة سا تخَاًیذ
"  ("typical MLM misrepresentationاضتثاُ کاسیْای هؼوَل دس هَسد ) MLM
 .19تمشیثا ّوِ ی استخذام ضذگاى دس  MLMپَل خَد سا اص دست هی دٌّذ ٍ لشتاًی یک فشیة هی ضًَذ  .اگش چِ اص عشیك استخذام
ضذگاًطاى تِ آًْا اهَختِ هی ضَد کِ اگش اًْا ضکست تخَسًذ  ،ایي اضتثاُ ٍ خغا اص خاًة خَدضاى است ّ .وچٌیي اگش آًْا
ضکایتطاى سا ًضد غاحثاى اهَس ٍ دٍلتوشداى تشسسی ٍ پیگیشی کٌٌذ  ،اص افشادی کِ تَسظ اًْا استخذام ضذُ اًذ ٍ ّوچٌیي افشادی
کِ آًْا سا استخذام کشدُ اًذ ( یؼٌی ّن اص استخذام کٌٌذگاى ٍ ّن اص استخذام ضًَذگاى خَدضاى ) ّشاساى خَاٌّذ ضذ  – .کِ
اغلة ایي افشاد دٍستاى ٍ ًضدیکاى خَیطاًٍذ ّستٌذ – تِ ّویي دلیل لشتاًی ّای  MLMتِ ًذست تشای ضکایتْای خَد  ،اص عشیك
لاًًَی تطکیل پشًٍذُ هی دٌّذ ٍ تِ ایي دلیل کِ دس اخشای لاًَى  ،کساًی کِ ضکایت هی کٌٌذ ّش چِ غذای تلٌذتشی داضتِ تاضٌذ
تَخِ تیطتشی تِ آًْا هی ضَد  ،تٌاتشایي لشتاًی ّای ساکت هؼوَال ًادیذُ گشفتِ هی ضًَذ ٍ خیلی کن پیص هی ایذ کِ ایي ػول
فشیثٌذُ ٍ ًاػادالًِ هتَلف ضَد ٍ خلَی آى گشفتِ ضَد .
 .20اخیشا  – (Direct Selling Association ) DSAاًدوي فشٍش هستمین  ،تَسظ غٌؼت  MLMتسخیش ضذُ است DSA .تِ
ػٌَاى یک اتحادیِ تشای تشغیة کشدى ٍ تاثیش کزاضتي تش گفتگَّای فشیثکاساًِ تَسظ تشٍیح کٌٌذگاى
هٌظَس تثلیغ کشدى ٍ سخٌشاًی کشدى تشای تَسؼِ ٍ حوایت اص

 ، MLMدس سساًِ ّا تِ

 ، MLMػول هی کٌذ .اتحادیِ  DSA/MLMاص عشیك اسائِ ی

غَستحساب ّای فشیثٌذُ دس هدلس لَُ ی همٌٌِ ایالت هتحذُ  ،هَفك ضذُ است کِ اص ضشکتْای

 MLMحوایت کٌذ ٍ اص تحت

تؼمیة لشاس گشفتي ایي ضشکتْا تِ ػٌَاى عشحْای ّشهی دس چٌذیي ایالت آهشیکا خلَگیشی تِ ػول آٍسدّ .وچٌیي تالش کشدُ است
کِ دس کٌگشُ ی ایالت هتحذُ ی اهشیکا لاًًَی سا تشای حوایت اص ضشکت ّای ٍ MLMضغ کٌذ  ،تا ایٌکِ آًْا تحت تؼمیة لاًًَی
لشاس ًگیشًذ  .تشای اعالػات تیطتش دس هَسد

 DSAایي هغلة سا هغالؼِ کٌیذ :

“MLM – Network Marketing, Direct

”Selling, and the DSA.

 .21دس سال  – )Federal Trade Commission ( FTC ، 2006کویسیَى تداست فذسال – لاًَى فشغت کسة ٍ کاس سا پیطٌْاد
کشد ایي لاًَى فشٍضٌذگاى فشغتْای کسة کاسی هختلف سا الضام کشد تا توام اعالػات هفیذ خَد سا ( دس آهذ هتَسظ ٍ  ) ...تِ
هٌظَس حوایت اص هطتشی دس هَسد فشیثکاسیْا افطا ساصًذ ّ .ش چٌذ دس سال  2008اتحادیِ ی  DSA/MLMهَفك ضذ کِ ضشکتْای
 MLMسا اص ایي لاًَى پیطٌْادی هستثٌی کٌذ  ،اگش ایي هطکالت تِ غَست ًْایی تشسذ  ،احتوال ایي ٍخَد داسد کِ ّوِ
فشٍضٌذگاى فشغتْای کسة ٍ کاسی هختلف تشًاهِ ی پشداختی خَد سا تغییش دٌّذ ٍ تِ غَست ضشکتْای

 MLMدس تیایٌذ  ،ایي

اهش هطتشیاى سا تمشیثا تذٍى ّیچ حوایتی دس هماتل ضایذ تتَاى گفت تذتشیي ًَع ضیَُ ّای فشیثٌذُ ٍ ًاػادالًِ تٌْا خَاّذ گزاضت .
تشای اعالػات تیطتش دس هَسد ایٌکِ چِ لَاًیٌی اکٌَى دس حال اخشاضذى ٍ یا ( اخشا ًطذى ) تِ هٌظَس هتَلف کشدى سَء استفادُ ّای
ضشکت ّای  MLMهی تاضذ ایي هغالة سا تخَاًیذ :

”( “Law Enforcement, Regulations, and New Legislation Affecting MLM.اخشای لاًَى  ،آییي ًاهِ ّا ٍ ،
ٍضغ لاًَى خذیذ هَثش تش ّ ) MLMوچٌیي ” ( “Key Legal Issues in MLM Cases.تحث ّای لاًًَی کلیذی دس هَسد
ضشکتْای تاصاسیاتی چٌذ سغحی ).
 MLM .22تٌْا فشیثٌذُ ٍ ًاػادالًِ ٍ غیش سَددُ ٍ تی ثوش تشای اکثش ضشکت کٌٌذگاى ًیست تلکِ آى تِ ضذت داسای حالت ٍیشٍسی ٍ
یغواگشی هی تاضذ  .دسحالیکِ تاصاسّای آهشیکایی اضثاع هی ضًَذ  ،ضشکتْای  ، MLMخوؼیت آسیة پزیش دس کطَسّای دیگش سا
استخذام هی کٌٌذ ٍ ایي یکی اص تذتشیي ًَع غادسات اص کل خذهات ٍ هحػَالت ایالت هتحذُ ی آهشیکا هی تاضذ ٍ تایذ دس ّش
خایی کِ اهکاى داسد خلَی آى گشفتِ ضَد .
اطالعات و سواالت بیطتر :
تِ سایت  www.mlm-thetruth.comتشای سَاالت ػوَهی دس تاسُ ی ( MLMضشکتْای داسای تاصسیاتی چٌذسغحی ) تشٍیذ ٍ
دس آًدا غفحِ ای سا دس سایت ها تحت ػٌَاى :
” ( “Frequently Asked Questions about MLM.کسی کِ تِ سَاالت ػوَهی دس هَسد  MLMخَاب هی دّذ ) تیاتیذ .
اگش تؼذ اص خَاًذى هماالتی کِ دس تاال دس هتي هغشح ضذ ٌَّس ّن سَاالتی داسیذ هی تَاًیذ اص عشیك غفحِ ی تواس
هستمیوا اص ایٌداًة سَال کٌیذ .

contact

