
Myšlenky, rady a návody z knihy Randyho Gage
Jak si vybudovat MLM stroj na peníze 

MLM je moderní byznys…

Proč byste se do síťového marketingu měli zapojit? Co distributor, to jiná odpověď, které se však 
obvykle točí kolem životního stylu, který vám síťový marketing může přinést. 
Mezi jedinečné výhody tohoto podnikání patří:
• můžete si vybrat, s kým pracujete,
• můžete začít podnikat s minimální investicí,
• můžete pracovat z domova,
• sami si můžete určit svou pracovní dobu,
• můžete objevit jedinečné výrobky, které jinde nejsou k dostání,
• můžete získat lukrativní daňové výhody,
• můžete požívat výhod neomezeného příjmu a
• budete mít příležitost budovat svůj úspěch a zároveň pomáhat ostatním k úspěchu.

Zkrátka je to únik z krysího závodu.
Tyto výhody jednoduše nenajdete nikde jinde.

Jak vybrat správný MLM…
Protože má síťový marketing značný finanční potenciál, přitahuje množství příživníků a podvodníků. 
Nákupní kluby, řetězové dopisy a nelegální pyramidy dělají vše, aby se prezentovaly jako legitimní
společnosti síťového marketingu.

Dva hlavní faktory legitimního MLM:
1) Reálný prodej výrobků nebo služeb koncovým uživatelům
Klíčová je otázka, zda se výrobky dostávají do rukou koncových spotřebitelů. Když se výrobek dostává ke 
koncovému spotřebiteli – a to i v případě, že většinu těchto koncových spotřebitelů tvoří distributoři –
odpovídá to doslovnému znění zákona i jeho účelu. Mnoho chápavých zákazníků se do programu 
zapojuje jako distributoři, aby si mohli objednávat přímo a za velkoobchodní cenu. Nebo se pokusí 
působit jako distributoři a zjistí, že to pro ně není to pravé. Výrobky za velkoobchodní cenu však mohou 
nakupovat stále.
2) Provize vyplácené pouze za používané výrobky, žádné odměny za lovení mozků
Váš příjem musí pocházet z bonusů a provizí založených na objemu prodeje vytvořeném vaší organizací. 
Pokud jste placeni za samotné získání účastníků nebo prodej školicích materiálů, jste pravděpodobně 
součástí pyramidy.

Silná maloobchodní základna spokojených zákazníků 
 je jedním z nejlepších ukazatelů silné společnosti.

Jak si ale vybrat tu pravou společnost? To je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí vaší kariéry v síťovém 
marketingu. Většina lidí nechává společnost, ať si je vybere sama. Jedna z možností je, že vám někdo, 
koho znáte a důvěřujete mu, nabídne příležitost a osobně by vás chtěl sponzorovat a pracovat s vámi – 
to je velice přesvědčivý argument. Nemusíte se vydat do světa, hledat všechny další společnosti v 
síťovém marketingu a porovnávat jejich nabídky. Strávili byste dva roky zkoumáním – a v době, kdy už 
jste mohli mít seriózní příjem, byste sotva začínali.
Na druhou stranu však má vámi zvolená společnost dramatický vliv na vaši šanci uspět. Pro zvolení té 
pravé je potřeba vyvinout dostatečné úsilí. 

Nejdříve vám položím dvě otázky. Ty vám situaci výrazně usnadní. A pokud vám společnost nedá 
kladnou odpověď na obě dvě, můžete si ji ihned vyškrtnout ze seznamu.
1) Koupili byste si daný výrobek, i kdybyste se neúčastnili této obchodní příležitosti?
Buďte k sobě upřímní. Zní-li vaše odpověď „ne“, hledejte jinou společnost. Pokud daná příležitost 
nestojí na výrobcích, kterým byste vy sami věřili a osobně je používali, je vysoce nepravděpodobné,
že byste v dané společnosti dosáhli úspěchu. Nadšení a osobní zkušenosti jsou tím, co síťový marketing 
pohání. Mezi první otázky, které vám vaši prospekti položí, bude patřit, zda jsou dané výrobky dobré a 



zda je osobně používáte. Pokud na obě otázky nemůžete s nadšením říci „ano“, vaši prospekti 
pravděpodobně nebudou mít zájem.
2) Koupili byste si tento výrobek nebo službu za tuto cenu?
Pokud byste za své výrobky na volném trhu tuto cenu nezaplatili, proč by měli ostatní? Nemyslete si, že 
lidé budou chtít platit více jen proto, že by mohli dostat šek s odměnou. Znovu a znovu dokazují, že 
nebudou. Váš úspěch v MLM stojí a padá s tím, zda jste schopni výrobky dodávat spotřebitelům, kteří je 
opravdu používají a často si je objednávají znovu. Znamená to, že výrobky musí mít takovou hodnotu, 
abyste za ně vy i ostatní lidé byli ochotní danou cenu zaplatit.

Nyní se podíváme na další proměnné týkající se výrobků, které při hodnocení společnosti hrají 
důležitou roli.
Jsou dané výrobky jedinečné a exkluzivní?
V ideálním případě chcete pracovat s výrobky, které nabízí exkluzivně vaše společnost, aby je zákazníci 
mohli získat pouze od vás. Pokud jsou srovnatelné výrobky k dostání v obchodech nebo online, bude 
vaše situace o poznání složitější, ledaže by vaše cenová hladina byla výrazně nižší.
Jedná se o spotřební zboží?
Zde jsem poněkud zaujatý, přiznávám, avšak opravdu se domnívám, že výrobky jako jsou vitamíny, 
prostředky péče o pokožku a pro osobní hygienu a čisticí prostředky jsou z dlouhodobého hlediska
zajímavější než jednorázové zboží, jako jsou čističe vody, vzduchové filtry nebo šperky. Vím, že je naše 
podnikání plné zdravé výživy, výrobků do domácnosti a společností zaměřených na hygienu
a péči o vzhled. Je pro to však dobrý důvod: Funguje to.
Pokud vaši lidé pravidelně používají šampóny, prací prášky nebo vitamíny (což koneckonců jsou lidé, 
kterými se chcete obklopit), pravděpodobně budete mít více objednávek. To znamená větší objemy
a tučnější šeky s odměnami.
Jak velký měsíční objem mohou vámi nabízené výrobky pravděpodobně vytvářet?
To je důležitá otázka, neboť velkou část vašeho objemu bude vytvářet osobní spotřeba účastníků vaší 
sítě. Zbylá část samozřejmě bude pocházet z měsíční spotřeby jejich zákazníků. Čím vyšší je
průměrný objem, tím větší bude váš ziskový potenciál. Při výběru společnosti je otázka produktu 
nesmírně důležitá. Skutečný dlouhodobý růst organizace závisí na poptávce po výrobcích.
Plán odměn, vedení společnosti a ostatní faktory nejsou tak důležité jako samotný výrobek.

Emocionální vztah k výrobkům vaší společnosti 
motivuje vaše lidi k růstu

a zároveň jim brání okamžitě skočit
 po další žhavé nabídce, která se namane.

Marketingový plán musí splňovat některé požadavky:
 musí umožňovat novým distributorům rychle vydělat nějaké peníze do začátku,
 musí poskytovat přechodný příjem těm, kteří získávají zkušenosti a rozvíjejí své schopnosti,
 musí poskytovat platformu pro vytvoření pasivního příjmu,
 musí nabízet přitažlivé výhody jako soutěže, zájezdy a bonusové automobily,
 musí odměňovat top ředitele příjmy, které je udrží ve společnosti, a především
 musí odměňovat správné chování

Zaměřte se na prospekta…
To znamená, že se musíte zaměřovat na výhody, nikoli přednosti. 

Pokud řeknete: „Jsme zavedená společnost s jedenáctiletou tradicí,“ díváte se na přednost. 
Pokud řeknete: „Jsme zavedená společnost s jedenáctiletou tradicí, s námi se o svou budoucnost 
nemusíte bát,“ dostáváme se k výhodám.

Pokud tvrdíte: „Máme automobilový fond,“ je to přednost. 
Pokud tvrdíte: „Když dosáhnete úrovně zlatého ředitele, dostanete zdarma automobil,“ je to výhoda.


