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OŚWIADCZENIE

Świadoma odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożona praca dyplomowa
pt: „Formy przychodów uzyskiwane przez przedsiębiorstwa sektora MLM na
przykładzie FM Group” została napisana przeze mnie samodzielnie.
Równocześnie

oświadczam,

że

praca

ta

nie

narusza

praw

autorskich

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
Ponadto praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie
była wcześniej przedmiotem innych procedur urzędowych związanych z uzyskaniem
dyplomów lub tytułów zawodowych uczelni wyższej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz nieodpłatne
udostępnienie mojej pracy w celu oceny samodzielności jej przygotowania przez system
elektronicznego porównywania tekstów oraz przechowywania jej w bazie danych tego
systemu.
Oświadczam także, że wersja pracy znajdująca się na przedłożonej przeze mnie płycie
CD jest zgodna z wydrukiem komputerowym
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WSTĘP
W dzisiejszych czasach klasyczne formy zatrudnienia nie dają pewności stałej posady
nawet dla osób zatrudnionych „na stały” etat. Los pracowników leży w rękach pracodawców,
a płaca zazwyczaj nie przedstawia się zbyt imponująco. Alternatywą pracy na etacie jest
prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jednakże specyficzną formę stanowi
marketing sieciowy (network marketing, MLM), który daje całkowitą wolność finansową.
W zależności od indywidualnego podejścia danej osoby może być dodatkowym dochodem
lub jedynym środkiem utrzymania.
Network marketing określa strategie marketingową wywodzącą się ze sprzedaży
bezpośredniej, polegającą na oferowaniu produktu lub usługi bezpośrednio klientowi poza
tradycyjną siecią sklepową oraz daje możliwość budowania i kierowania indywidualną
strukturą współpracowników. Uboga wiedza na temat marketingu sieciowego prowadzi do
dyskryminacji przedsiębiorstw MLM przez części polskiego społeczeństwa. Pomimo tego
faktu obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania tym systemem i jego akceptację
szczególnie wśród osób młodych. Większość osób traktuje marketing sieciowy jako szansę
stworzenia własnego biznesu, ponieważ jest on dostępny niemal dla każdego niezależnie od
wieku, płci, miejsca zamieszkania czy wykształcenia. Problemem jest to, że wiele osób
angażuje się w ten biznes, traktując go jako szybki zarobek dużych pieniędzy. Jednakże
wbrew powszechnej opinii spowodowanej brakiem podstawowych informacji o network
marketingu, wielkość dochodów zależna jest przede wszystkim od stażu pracy w danej firmie
MLM, włożonego wysiłku, cierpliwości oraz aktywnego działania.
Głównym celem pracy jest przybliżenie istoty marketingu sieciowego oraz
przedstawienie różnorodnych możliwości zarobkowych jakie stwarza ludziom ten system.
W pracy postawiono następującą hipotezę badawczą: w marketingu sieciowym wielkość
dochodów zależna jest przede wszystkim od stażu pracy w danej firmie MLM, włożonego
wysiłku, cierpliwości oraz aktywnego działania.
Na pracę składają się: wstęp, trzy rozdziały, gdzie w ostatnim zostały zawarte wnioski
z przeprowadzonego badania ,zakończenie oraz spisy literatury, rysunków, tabel czy
wykresów.
W pierwszym rozdziale pracy o charakterze teoretycznym została opisana definicja
i istota marketingu wielopoziomowego. Następnie przedstawiono krótki rys historyczny
rozwoju MLM’u oraz porównano go do tradycyjnych form dystrybucji. W rozdziale tym
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podjęto próbę sprostowania mitu utożsamiającego MLM z piramidą finansową oraz
zaprezentowano etapy rozwój tej branży w Polsce.
Rozdział drugi posiada charakter opisowy, w którym przedstawiono charakterystykę
firmy FM Group będącej podmiotem niniejszej pracy. Zawiera historię firmy, opis produktów
oraz zasady funkcjonowania firmy oraz plan wynagrodzeń.
W rozdziale trzecim- empirycznym- znajdują się wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych od czerwca do sierpnia 2012 roku wśród 50 dystrybutorów firmy FM
Group za pomocą ankiety online. Metodą doboru respondentów była metoda kuli śniegowej.
Dokonano charakterystyki grupy respondentów oraz zbadano ich stosunek do MLM.
Określono poziom zadowolenia z współpracy z firmą FM Group i oferowanego przez nią
systemu wynagrodzeń oraz przedstawiono preferencje ankietowanych dotyczące wyboru
systemu MLM lub pracy na etacie. Dokonano analizy kluczowych czynników sukcesu.
W zakończeniu pracy przedstawiono podsumowanie pracy oraz ujęto wnioski będące
syntezą głównych myśli zawartych w niniejszej pracy.
W całości pracy została wykorzystana podstawowa literatura przedmiotu, informacje
z magazynów branżowych, materiały publikowane na stronach internetowych, dane z planu
marketingowego firmy FM Group, badanie ankietowe oraz rysunki, tabele i wykresy.
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ROZDZIAŁ I.
ISTOTA I SPECYFIKA MULTI LEVEL MARKETINGU

1.1. Charakterystyka przedsiębiorstw MLM

Przejawem dokonujących się ewolucji na Polskim rynku jest pojawienie się nowych
form dystrybucji. Należy do nich marketing sieciowy zwany także wielopoziomowym. 1
Mimo, że marketing sieciowy i sprzedaż bezpośrednia posiadają wiele wspólnego, są to dwa
różne sposoby dystrybucji. Multi Level Marketing, czyli marketing wielopoziomowy to jedna
z form sprzedaży bezpośredniej. Chcąc zrozumieć czym jest MLM należy najpierw
przybliżyć pojęcie sprzedaży bezpośredniej. Według Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży
Bezpośredniej sprzedaż bezpośrednia jest mocno ugruntowaną, dobrze zorganizowaną
i prawnie unormowaną branżą, która oferuje towary i usługi bezpośrednio konsumentom,
poprzez kontakt indywidualny, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w innych
miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej, czyli poza siecią sklepową. Wartość
sprzedaży całej branży w krajach Unii Europejskiej wynosi rocznie 20 miliardów euro,
natomiast w Polsce rynek ten generuje roczne obroty na poziomie prawie 2 miliardów 280
milionów złotych.2 Poniższy rysunek przedstawia różnicę w strukturze pomiędzy sprzedażą
bezpośrednią, a marketingiem sieciowym.

Rys 1.1 Różnica między sprzedażą bezpośrednią a marketingiem sieciowym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie J.Szajna: „Network marketing sposób na życie”,
Wydawnictwo Medium, Warszawa 1994, s.56.
1
2

por. J. Maciuszek: „Jak pozyskać partnerów do marketingu sieciowego”, AKADE, Kraków 2004, s. 9.
http://pssb.pl/pssb/ z dnia 25.09.2012.
5

Podstawą każdej firmy network marketingowej jest produkt bądź usługa, których nie
można nabyć w tradycyjnej formie dystrybucji. Główną zaletą systemu MLM jest osobisty
kontakt współpracowników zajmujących się sprzedażą, czyli dystrybutorów z potencjalnymi
klientami, który skraca do minimum drogę produktu od producenta do jego nabywcy.
Pozwala to

przedsiębiorstwu zmniejszyć

przede

wszystkim

koszty marketingowe

i reklamowe, dzięki temu przedsiębiorstwo może oferować swoją ofertę o większej
atrakcyjności cenowej. Partnerzy sprzedaży, czyli dystrybutorzy mają za zadanie polecać
produkty oraz pozyskiwać klientów, a przede wszystkim nowych współpracowników.
Ponadto dystrybutorzy powinni koordynować pracę nowych dystrybutorów, do momentu aż
sami osiągną sukces w tej branży. Te elementy uwzględniane są w systemie wynagradzania,
który reprezentuje plan rozwojowy firmy MLM. Oprócz uzyskiwania profitów ze sprzedaży,
system ten stwarza dodatkową możliwość budowania struktur współpracowników zwanych
siecią sprzedaży, od których obrotu otrzymuje się dodatkowe prowizje. W ten sposób
powstaje dochód pasywny, który jest największym motywatorem do działania i zwiększenia
aktywności, bowiem nawet bez bezpośredniego udziału w sprzedaży napływają regularne
prowizje wypracowane przez własną strukturę, ponieważ praca na ten dochód została
wykonana w przeszłości.3
W

literaturze

przedmiotu

istnieje

wiele

różnych

definicji

marketingu

wielopoziomowego, poniższa tabela przedstawia ich przegląd.
Tabela 1.1
Definicje marketingu wielopoziomowego
Źródło

Definicja

D.Failla: „45-sekundowa prezentacja, „Marketing

wielopoziomowy

jest

jedną

która odmieni twoje życie. Podstawy z najszybciej rozwijających się, a jednocześnie
marketingu

sieciowego”, jedną z najbardziej błędnie rozumianych metod

Wydawnictwo Medium, Konstancin – obecnego wprowadzenia produktów na rynek.
Jeziorna 2006, s. 11-12.

Marketing to przekazywanie produktu lub usługi
od wytwórcy albo usługodawcy do konsumenta.
Wielopoziomowy to termin odnoszący się do
systemu wynagrodzeń pobieranych przez osoby,

3

por. A. Warzecha: „Niechciane dziecko współczesnej ekonomii”, Network Magazyn 2010, Nr 25, s. 8.
6

które sprawiają, że dostarczany jest dany produkt
lub usługa. „Wielo”- oznacza więcej niż jeden.
„Poziom”- to cos co może lepiej byłoby określić
słowem pokolenie. Można by wtedy powiedzieć:
marketing wielopokoleniowy”
P.Dewandre, C.Mahieu: „Przyszłość „Marketing wielopoziomowy jest to sposób
wielopoziomowego sprzedawania

marketingu

produktów

w Europie. Racje sukcesu MWP”, konsumentowi,

poprzez

Wydawnictwo Horizon International, dystrybutorów

zbudowaną

Szczecin 1996, s. 54.

sukcesywnego

sieć

sponsorowania,

bezpośrednio
niezależnych
na

zasadzie
w

którym

wynagrodzenie składa się z marży pochodzącej ze
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz z premii,
której podstawą jest obrót grupy zbudowanej
przez danego dystrybutora”
M.Loy:

„Odczarowanie

network „Podstawą każdej firmy network marketingowej

marketingu”, Network Magazyn 2003, jest produkt bądź usługa, których nie można
Nr00, s. 4-5.

nabyć w tradycyjnej formie sprzedaży. „Od
producenta do klienta” oto droga sprzedaży, która
dzięki oszczędnością powstałym z braku reklamy
stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla klienta.
Po drugie, te finansowe oszczędności tworzą
dochód, czyli prowizje pracownika networku,
który z własnego wyboru sprzedaje klientom
produkt lub usługę. Z własnego wyboru dlatego,
że każdy kto pracuje w networku sam decyduje
o tym, jak i ile sprzedaje. Naturalnie wielkość
sprzedaży decyduje o wielkości dochodów.
Własny wybór oznacza także, że samemu
decyduje się o tym, czy będzie się budować tak
zwaną własną strukturę i razem z nią tworzyć
obrót”
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A.Warzecha:

„Niechciane

dziecko „System MLM to sposób dystrybucji produktów

współczesnej

ekonomii”,

Network lub usług polegający na maksymalnym skróceniu

Magazyn 2010, Nr 25, s. 7.

drogi „ od producenta do klienta” poprzez
wykorzystywanie
realizowanych

działań
przez

marketingowych

sieć

dystrybutorów

i klientów. Inaczej mówiąc MLM to system
reklamy, promocji, dystrybucji produktów lub
usług

opary

na

budowaniu

struktury

współpracowników, od których obrotu otrzymuje
się dodatkowe prowizje.
P.Hoffman:
bezpośredniej

„Sektor
i

sprzedaży „Marketing
marketingu bezpośredniej,

sieciowego”, Network Magazyn 2009, dodatkową
Nr 21, s. 6.

sieciowy
która

możliwość

to

gałąź

stwarza

sprzedaży
menedżerom

budowania

struktur

współpracowników, od których obrotu otrzymuje
się dodatkowe prowizje”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozycji wpisanych w kolumnie źródło.
Podstawowym warunkiem osiągnięcia kariery w MLM jest umiejętność łączenia
sprzedaży z budowaniem sieci konsumenckiej. Biznes network marketingu nie polega na tym,
żeby zakupić olbrzymią ilość towaru i starać się za wszelką cenę sprzedać ten towar, ale aby
jak największa grupa osób kupiła na własne potrzeby, rodziny lub przyjaciół niewielką ilość
produktów, które służą jej do konsumpcji.4 Wielkość dochodów uzyskana przez osobę
działającą w branży marketingu wielopoziomowego uzależniona jest od systematycznej
aktywności, osobistego zaangażowania i konsekwencji w działaniu, ponieważ budowanie
sieci to nie jest kwestia kilku miesięcy, lecz kilku a nawet kilkunastu lat.

4

por. K. Opala: „MLM – sprzedaż produktu czy budowanie sieci konsumenckiej”, Network Magazyn 2004,
Nr03, s. 30-31.
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Taosze produkty dla siebie
Spotkania nowych ludzi
Większe dochody
Bycie własnym szefem
Rozwój osobowy i umiejętności biznesowych
Polepszenie bytu rodzinie
Większa troska o rodzinę
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Polska

Europa

Rys 1.2 Korzyści z bycia sprzedawcą bezpośrednim w Polsce i Europie
Źródło: M. Wyrzychowski: „Wyniki finansowe sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu
sieciowego na świecie”, Network Magazyn 2012, Nr 29, s. 9.
Ideą systemu marketingu sieciowego jest zwiększenie dystrybucji towarów i usług
poprzez podział zysków firmy między członków wykazujących chęć działania i wytrwałość
w dążeniu do celu.5 Dlatego, by osiągnąć sukces należy umiejętnie połączyć swoją wolność
z ciążącą odpowiedzialnością.6
Podejmując decyzje dołączenia do firmy, która działa w oparciu o system MLM, należy
podpisać z firmą macierzystą umowę cywilno-prawną oraz wnieść niewielki kapitał
początkowy, który waha się na poziomie od 0 do 300 zł. Podpisanie umowy daje możliwość
swobodnego działania jako niezależny przedsiębiorca według zasad ustalonych przez firmę.
Wówczas taka osoba może nabywać produkty bądź usługi po niższej cenie, ma prawo do ich
dystrybucji bez pośredników oraz do rekrutacji nowych osób. 7 Przy wyborze odpowiedniej
firmy MLM należy zwrócić uwagę na poszczególne czynniki, które wpływają na sukces pracy
w tym systemie. Wśród nich można zaliczyć min::
jakość i skuteczność oferowanych produktów,
prawidłowa cena produktów dla klienta i dystrybutora,
solidność i wiarygodność firmy na rynku w Polsce,
5

por. R.T.Kiyosaki, S.L. Lechter: „Szkoła biznesu dla ludzi, którzy lubią pomagać innym”, Instytut Praktycznej
Edukacji, Osielsko 2008, s. 25.
6
por. J.Kalench: „MLM marketing wielopoziomowy - dołącz do najlepszych”, Studio Emka, Warszawa 2000,
s. 27.
7
por. J. Bremner: „Profesjonalny Network Marketing”, Studio Emka, Warszawa 1999, s. 18.
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dobry plan marketingowy,
regulamin korzystny dla współpracowników,
dostęp do materiałów promocyjnych,
dostęp do strony internetowej,
profesjonalny system szkoleń współpracowników możliwość rozwoju,
nagrody i konkursy motywujące.8
Pierwsze kroki w firmie działającej na zasadzie marketingu wielopoziomowego pomaga
stawiać sponsor, czyli osoba, która nowozainteresowaną osobę wprowadzi do firmy. Ważne,
aby na sponsora wybrać odpowiednią osobę, ponieważ jest ona odpowiedzialna za
wprowadzenie w specyfikę działalności w network marketingu oraz rozwój, motywowanie
i efekty osoby początkującej. W interesie sponsora jest sukces firmowy jego dystrybutorów,
ponieważ specyfika MLM polega na tym, że sponsor zwiększy swój dochód wtedy, gdy
członkowie jego sieci będą generowali większe obroty, a tym samym będą więcej zarabiać. 9
Istotną rolę odgrywa potocznie określany przez network marketingowców plan
marketingowy firmy MLM (czyli plan rozwojowy firmy MLM), który określa system
wynagrodzeń uwarunkowany poziomem kwalifikacji oraz zrealizowanym obrotem.
Wyróżniamy następujące plany marketingowe firm MLM:
plan marketingowy jednopoziomowy,
plan marketingowy typu „szczebel do góry”,
plan marketingowy macierzowy,
plan marketingowy dwójkowy,
plan marketingowy hybrydowy.
Plan jednopoziomowy pozwala osobie, która staje się dystrybutorem pozyskiwanie
nieograniczonej liczby nowych członków w jednej linii. Cechą tego planu jest maksymalna
rozbudowa sieci w pierwszej linii dystrybutora. Kolejni członkowie również posiadają
możliwość maksymalnego rozszerzenia swojej sieci, ponieważ zostają premiowani za
działalność danej struktury zazwyczaj do 5 lub 7 poziomu głębokości.
Plan marketingowy typu „szczebel do góry” polega na tym, że w danej grupie znajduje
się przywódca, który uzyskuje dochód od wielkości sprzedaży oraz rozbudowy swojej grupy.

8
9

por. K. Napiórkowski: „Iloczynowa teoria sukcesu z firmą MLM”, Network Magazyn 2005, Nr04, s. 36-37.
por. P. Zarzycki: „W szkole nie nauczono mnie biznesu”, Studio Astropsychologii, Białystok 2012, s. 32.
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Generowanie coraz większych obrotów daje mu możliwość awansu na wyższe poziomy.
Od momentu

osiągnięcia

najwyższego

szczebla

w

danej

firmie

MLM

dochody

przedstawiciela wypłacane są w postaci premii oraz nagród.
Plan macierzowy swoją strukturą przypomina plan jednopoziomowy jednakże ilość
osób na danym poziomie jest ograniczona. Gdy przedstawiciel uzyska dopuszczalną liczbę
osób na jednym poziomie to kolejne są umieszczane na niższej pozycji. Jeżeli wszystkie
dopuszczalne miejsca w danej strukturze będą zajęte to przedstawiciel ma prawo do tworzenia
nowej grupy.
Plan marketingowy dwójkowy daje możliwość tylko dwóch linii dystrybutorów, każda
kolejna osoba wprowadzona do grupy jest zamieszczana na niższych szczeblach. Dystrybutor,
aby czerpać dochody pasywne musi mieć w swojej strukturze dwóch aktywnych
dystrybutorów.
Plan hybrydowy łączy w sobie różne elementy powyższych planów w zależności od
indywidualnej koncepcji założyciela danej firmy MLM.10
Wszystkie plany marketingowe posiadają swoje wady i zalety, dlatego początkujący
w branży MLM powinien wybrać najbardziej mu odpowiadający, ponieważ w oparciu o plan
marketingowy

należy

budować

odpowiednią

strategię

tworzenia

własnej

grupy

współpracowników.11 Jednakże nawet najbardziej lukratywny plan marketingowy nie
przyniesie trwałego dochodu jeśli produkt lub usługa oferowana klientowi nie dostarczy
wartości i korzyści. Bez „nadzwyczajnego produktu nie przetrwał by żaden biznes działający
w oparciu o marketing wielopoziomowy.12
Network marketing jest „małym biznesem dla każdego”, który może stanowić solidny
dochód dodatkowy lub w zależności od indywidualnego podejścia, może stać się jedynym
źródłem dochodów, czyli „wielkim biznesem” z nieograniczonymi możliwościami.13
Atutem tego systemu jest zaoferowanie licznym przedsiębiorcom, bez względu na zawód jaki
wykonują, zarówno dużego potencjału dochodowego jak i znaczącej pozycji na szczycie
drabiny społecznej.14

10

por. A. Warzecha: „Multi Level Marketing w gospodarce rynkowej”, 4Media Publisher Wydawnictwo
Prasowe, Sosnowiec 2012, s. 41-43.
11
por. P. Wajszczak: „Plany marketingowe w MLM”, Network Magazyn 2010, Nr23, s. 32-34.
12
por. J. Kalench: MLM…op.cit, s. 98.
13
por. M. Loy: „Odczarowanie network marketingu”, Network Magazyn 2003, Nr00, s. 5.
14
por. C.P. Conn: „Spełnione obietnice, co to jest Amway i dlaczego ludzie tak różnie o nim mówią”,
Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa 1994, s. 5.
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1.2.

Historia MLM’u w gospodarce rynkowej

Sprzedaż bezpośrednia istnieje w naszej cywilizacji od wieków. Chociaż teraźniejsze
społeczeństwo przyzwyczajone jest do wielkich domów towarowych czy centrów
handlowych to właśnie handel osoba- osobie był pierwotną formą sprzedaży. Ten kanał
dystrybucji miał swój rozkwit pod koniec XIX w. i na początku XX w. Pojawili się pierwsi
wędrowni sprzedawcy, tak zwani domokrążcy oraz nowe kierunki w sprzedaży bezpośredniej
polegające na organizowaniu spotkań towarzyskich w szerszym gronie w domach klientów,
gdzie przeprowadzano prezentacje produktów. 15
Do stale rozwijających się form sprzedaży bezpośredniej dołączył marketing sieciowy.
Rozwój tego sposobu sprzedaży zawdzięczamy specyficznej dla tego systemu rekrutacji oraz
wielopoziomowej metody wynagrodzeń, co przyczyniło się do prawdziwej eksplozji
handlowej w Stanach Zjednoczonych. To właśnie w Ameryce powstały pierwsze firmy oparte
na idei MLMu.
Jednym z pierwszych domokrążców był Henry Heinz, który w 1869 roku założył
organizację 400 sprzedawców rozprowadzających różne produkty roślinne. W 1880 roku Asa
Candler stworzył sieć handlowców do bezpośredniej sprzedaży produktu Coca-Cola
restauracjom. Receptę na ten syrop odkupił w 1888 roku od Johna Pembertona za 2300$.
W 1868 roku J.R.Watkins założył firmę J.R. Watkins Medical Company, która rozpoczęła na
rynku amerykańskim bezpośrednią dystrybucję naturalnych środków leczniczych. Firma ta
nadal funkcjonuje i obecnie liczy ponad 25 tys. dystrybutorów i posiada około 400
produktów. Kolejno w 1890 roku w Nowym Jorku powstała firma California Perfum
Company, której założycielem był David McConnel. W ciągu 16 lat firma rozwinęła się do
tego stopnia, że w 1906 roku miała do zaoferowania 117 różnych produktów, a liczba
przedstawicieli wciąż wzrastała. W 1937 firma zmieniła nazwę na Avon Products i prosperuje
do dziś. W 1905 roku Alfred C.Fuller stworzył firmę Fuller Brush Company, która
sprzedawała środki czystości oraz zapoczątkowała sposób wypłacania wynagrodzenia na
zasadach prowizji typowej dla MLMu. Firma w 1919 r osiągnęła obrót jednego miliona
dolarów. W 1931 roku Frank Stanley Beveridge założył firmę Stanley Home Products.
Czerpiąc inspiracje z Fuller Brush Company w której był vice prezesem przedstawił ludziom
koncepcje stworzenia własnego biznesu przy minimalnej inwestycji sprzedając produkty
15

http://pssb.pl/pssb/ z dnia 25.09.2012.
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codziennego użytku. Osoby, które podjęły współprace z ta firmą, by zwiększyć sprzedaż
zaczęły przeprowadzać spotkania dla większych grup w celu zaprezentowania produktów.
Później dla większego komfortu konsumenta przenoszono prezentacje do domów.16 W 1934
Carl Rehnoborg założył firmę California Vitamin Corporation oferującą produkty
witaminowe oraz suplementy diety. W 1939 roku została zmieniona nazwa firmy na Nutrilite
Products Company. W 1945 roku firma podpisała kontrakt z firmą Mytinger & Casselberry.
Jest to najstarszy przykład funkcjonowania MLM w pewnym stopniu podobnym do tego,
z którym mamy do czynienia dzisiaj. Dystrybutorzy mieli możliwość nabywania produktów
ze zniżką i sprzedawania ich po wyższej cenie, a chcąc zwiększyć obroty mieli możliwość
budowania sieci sprzedawców. Nawet gdy indywidualny obrót każdego dystrybutora z osobna
był niewielki, globalny dawał pokaźną sumę. Choć daleki był od współcześnie
funkcjonującego MLMu, jest to pierwszy znany i w pełni udokumentowany plan
marketingowy ze szczegółowo opracowanymi zasadami współpracy z dystrybutorami.

17

W 1945 roku Earl Trupper stworzył linię pojemników do przechowywania żywności.
Po nieudanej próbie sprzedaży poprzez sieć sklepów detalicznych wspólnie z Brownie Wise
założył firmę Tupperware działającą na zasadach MLM. W 1949 roku Rich DeVos i Jay
Vanandel zostali członkami Nutriline, gdzie stworzyli najlepiej prosperujące grupy sprzedaży.
Jednakże poprzez spór firmą macierzystą , która żądała coraz większych pieniędzy w 1959
roku opuścili firmę i założyli własną firmę Amway Corporation, która w 1972 roku wykupiła
Nutriline.18 Amway został pionierem wśród pojawiających się firm w środowisku MLM.
Dzięki produkcji środków codziennego użytku, zużywalnych, a wiec stale kupowanych, do
dziś jest największą i najbardziej dynamicznym koncernem na świecie. Swój sukces
zawdzięczają też dopracowanemu do perfekcji systemu budowy grupy sprzedaży i naliczania
premii. Po sukcesie firmy Amway przez kolejne lata zaczęły pojawiać się nowe firmy
działające w oparciu o system wielopoziomowy, jedną z nich jest Mary Kay Cosmetics
założona przez Mary Kay Ash w 1963 roku, która również należy do grona największych firm
MLM. Powstała też taka grupa firm, które nie mogły sobie poradzić z wymogami rynku oraz
konkurencją z konwencjonalnym handlem.
Tak jak wszystkie nowości wprowadzane na rynek, także MLM musiał przejść przez
fazę krytyki i niezrozumienia ze strony społeczeństwa. Wiele firm wówczas zostało

16

por. A. Warzecha: „Multi”…op.cit, s. 66-67.
por. J. Szajna: „Network marketing sposób na życie”, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1994, s. 56.
18
por. C.P. Conn: „Spełnione”…op.cit, s. 18-19.
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oskarżonych o nielegalne zastosowanie schematu tak zwanej piramidy finansowej.
Największe znaczenie w historii MLM miał pozew wniesiony w 1975 roku przez Federal
Trade Commission przeciwko Amway, ponieważ po zakończeniu procesu w 1979 roku
i oddaleniu zarzutów firma ta stała się wzorcem do naśladowania dla innych. MLM stał się
faktem i rozpoczął ekspansje na nowe rynki. Zaakceptowali go Amerykanie, Kanadyjczycy,
Japończycy, Anglicy, Niemcy, Brazylijczycy, Polacy, wszyscy którzy mają oczy i uszy
szeroko otwarte, którzy potrafią przebić się przez mur tradycji i przyzwyczajeń. Ważnym
czynnikiem wpływającym na rozkwit firm MLM w Polsce było powstanie w 1994 roku
Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, którego zadaniem jest popularyzacja
sprzedaży bezpośredniej oraz działanie na rzecz rozwoju tej branży. Sukcesem PSSB było
przyjęcie w 1995 roku Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej, który zawiera przepisy o ochronie
praw konsumenta. W 2007 roku powstało Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży
Bezpośredniej.19
Obecnie można zaobserwować stale pojawiające się nowe firmy MLM, a w istniejących
już firmach stały wzrost członków, a co za tym idzie zwiększanie się obrotów. Powstały nowe
kierunki

studiów

związanych

z

tematem

MLM,

można

również

zaobserwować

zainteresowanie w prasie ta tematyką.
Poniższa tabela przedstawia najważniejsze wydarzenia mające wpływ na tworzenie się
historii sprzedaży bezpośredniej oraz MLMu.
Tabela 1.2
Główne wydarzenia z historii narodzin network marketingu

Data

Wydarzenie

Specyfika

1869rok

Henry Heinz tworzy pierwszą organizację
zrzeszającą sprzedawców.

1880 rok

Asy Candler zbudował sieć handlowców
sprzedających

syrop

Coca-Cola

Pierwsze formy sprzedaży sieciowej.

do

restauracji.
1868 rok

J.R.

Watkins

założył

J.R.

Watkins

Medical Company – najstarsza firma
sprzedaży bezpośredniej.

19

Pierwsze formy należące do sektora
sprzedaży bezpośredniej.

por. A. Warzecha: „Multi”…op.cit, s. 70.
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1890 rok

David

McConnel

założył

California

Perfume Company – obecnie Avon
Cosmetics.
1905 rok

Alfred C. Fuller założył własną firmę
Fuller Brush Company- firma powstaje na

Pierwsza forma oparta na idei MLM.

głównej idei MLM.
1931 rok

Frank Stanley Beveridge zakłada firmę

Pierwsza firma MLM dająca możliwość
rozpoczęcia własnego biznesu przy

Stanley Home Product.

minimalnym wkładzie założycielskim.
1934 rok

Carl

Rehnborg

zakłada

California

Vitamins Corporation- pierwsza firma

Pierwsza firma oferująca tzw. dochód

oferująca suplementy diety. W 1939 roku

pasywny oprócz dochodu z bieżących

firma

zmieniła

nazwę

na

Nutriline

obrotów.

Products Company.
1945 rok

Nutrilite.

Mytinger

&

Caselberry

stworzyli pierwszy udokumentowany w
historii

plan

marketingowy,

który

motywował sprzedawcę nie tylko do

Powstaje pierwszy udokumentowany plan
marketingowy firmy MLM.

sprzedaży ale również do rozszerzania
swojej struktury, czyli do duplikacji
zachowań.
1945 rok

Powstaje firma Trupperware oparta na
planie kompensacyjnym MLM.

1959 rok

DeVos i Vanandel stworzyli własny
produkt i założyli Amway Corporation.

1963 rok

Mary Kay Ash

Powstanie pierwszych firm MLM

tworzy Mary Kay

Cosmetics.
1975 rok

Założenie Federalnej Komisji Handlu Wszczęcie
FTC (Federal Trade Commission), która Amway.
zakazała funkcjonowaniu firmy Amway,

procesu
Zakaz

przeciwko

funkcjonowania

firmie
firm

MLM.

twierdząc, że jest to piramida finansowa.
1978 rok

Powstanie

Światowej

Federacji

Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej.
1979 rok

Orzeczenie FTC, że firma Amway nie jest
piramidą finansową oraz uznanie, że
marketing sieciowy stanowi pełnoprawny

Wyrok uniewinniający firmę Amway ze
stawianych zarzutów.

15

system dystrybucji.
1997 rok

Sąd w Belgii oddala zarzuty Ministerstwa
Gospodarki,
Amway

potwierdzając,

nie

narusza

że

firma

przepisów

o

Niekorzystnych Praktykach Handlowych.
1994 rok

Powstanie

Polskiego

Stowarzyszenia

Sprzedawców Bezpośrednich w Polsce.
1995 rok

Przyjęcie

Kodeksu

Sprzedaży

Bezpośredniej w Polsce
1996 rok

Ustanowienie

niezależnego

Administratora

Kodeksu

Sprzedaży

Narodziny polskiego Kodeksu Sprzedaży
Bezpośredniej.

Bezpośredniej PSSB. w Polsce.
2007 rok

Powstanie

Direct

Selling

Europe

(Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży
Bezpośredniej).

Źródło: A.Warzecha: „Multi Level Marketing w gospodarce rynkowej”, 4Media Publisher
Wydawnictwo Prasowe, Sosnowiec 2012, s. 71-73.

1.3. Dystrybucja w MLM a tradycyjne kanały dystrybucji

Kluczem do wielkich sukcesów w obecnej epoce jest dystrybucja. Formą dystrybucji
proponowaną przez MLM może się zająć prawie każda osoba. Jest to biznes, który stanowi
atrakcyjną propozycje dla osób nie mających doświadczenia zawodowego, profesjonalnej
praktyki i kapitału początkowego. W czasach gdy praca najemna nie może już zagwarantować
poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji zatrudnienia oraz nie daje odpowiedniej satysfakcji,
a własny biznes wiąże się z wielkimi kosztami początkowymi i ryzykiem, marketing
wielopoziomowy jest alternatywą.20
Poniższa tabela porównuje przedsiębiorstwo funkcjonujące w ramach MLM
z tradycyjną forma prowadzenia działalności.

20

por. A.Warzecha, P. Vogelgesang: „Nowa forma przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej –
przedsiębiorstwo marketingu wielopoziomowego”, Zeszyty Naukowe WSES Nr8, Ostrołęka 2011, s.116.
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Tabela 1.3
Porównanie cech tradycyjnego małego przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa
działającego w ramach MLM
Tradycyjne małe przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo w ramach MLM

Swoboda, niezależność, satysfakcja
Korzyści finansowe uzależnione od bieżących Korzyści finansowe z bieżących obrotów
obrotów przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwa

oraz

z

dochodów

pasywnych
Sukces przedsiębiorstwa uzależniony jest od Sukces

zależny

od

stopnia

współpracy

sprawnego zarządzania własną firmą oraz od z współpartnerami oraz od intensywności
warunków rynkowych

zaangażowania w działalność

Konieczność posiadania często wysokiego Konieczność
kapitału

początkowego

posiadania

niewielkiego

(finansowego, kapitału finansowego na start ( w granicy 0-

rzeczowego, technologicznego, ludzkiego)

300 zł) oraz kapitału rzeczowego, jakim jest
czas wolny

Wraz

z

rozwojem

zatrudniania

firmy

pracowników,

konieczność Brak
a

z

wynikające koszty ich utrzymania
Wykreowanie

wizerunku

konieczności

zatrudniania

tego pracowników, czyli nie ponoszenia kosztów
pracowniczych

własnej

produktu i/lub usługi na rynku

marki Korzystanie ze sprawdzonych produktów,
pomysłów (know-how) oraz z wizerunku
sprawdzonej marki

Wysokie koszty reklamy i marketingu

Niskie koszty reklamy i marketingu

Możliwość dziedziczenia biznesu (jednakże Możliwość przekazania gotowego biznesu
często wraz ze zmianą właściciela pozycja (zmiana taka w systemie MLM nie pogarsza
rynkowa firmy ulega pogorszeniu)

pozycji rynkowej nowego menedżera)

Konieczność ponoszenia wysokich kosztów Duża pomoc z zakresu szkoleń i doradztwa
oferowanego przez firmę macierzystą

szkolenia kadry
Rozpoczynanie

działalności

biznesowej Możliwość szybkiego startu w działalności

obarczanej dużym stopniem niepewności biznesowej pod znaną marką przy niewielkim
i ryzyka

poziomie ryzyka
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Budowanie biznesu często na podstawi Budowanie biznesu na podstawie wiedzy,
wiedzy,

umiejętności,

doświadczeniu umiejętności,

właściciela-menedżera firmy

doświadczeniu

współpracowników

Względnie mały udział w rynku (często na Nieograniczony

udział

w

rynku

(ograniczoność zależy od wizji menedżera)

rynku lokalnym i regionalnym)

Konieczność wypłacania zobowiązań bez Brak konieczności wypłacania zobowiązań
względu na sytuację firmy
Awans

nie

jest

automatyczny,

bez względu na sytuacje firmy
często Awans

jest

automatyczny,

wyraźnie

niejednoznacznie określony, a także zależny określony i jest niezależny od opinii innych
od opinii innych osób w firmie

osób w firmie

Źródło: A.Warzecha: „Niechciane dziecko współczesnej ekonomii”, Network Magazyn 2010,
Nr25, s.7.
System MLM daje pełną niezależność, pozwala zbudować własne przedsiębiorstwo
jednoosobowe, bez szefa i bez podwładnych pracowników. Każdy z dystrybutorów musi
przyjąć odpowiedzialność na siebie, zdając sobie sprawę z tego, że jego sukces zależy
wyłącznie od jego pracy.
Większość producentów korzysta z współpracy pośredników chcąc wprowadzić swoje
produkty na rynek. Pośrednicy tworzą tak zwany kanał dystrybucji.
Jak pisze Ph. Kotler „…kanały marketingowe mogą być postrzegane jako zbiór wzajemnie
zależnych od siebie organizacji współuczestniczących w procesie dostarczenia produktu lub
usługi do użytkownika lub konsumenta…”21
Kanały dystrybucji przedstawiają różną ilość szczebli pośredników pomiędzy
producentem i końcowym nabywcą. Wyróżnia się dwa systemy dystrybucji :
bezpośredni- w którym producent sprzedaje bezpośrednio finalnym użytkownikom,
bez udziału pośredników w kanale. Struktura tego kanału przedstawia systemem
marketingu bezpośredniego;
pośredni- w którym bierze udział jeden lub kilku pośredników przybliżających
produkty do końcowych nabywców. 22

21

Ph. Kotler: „Marketing”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 480.
por. J. Lambin: „Strategiczne zarządzanie marketingowe”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,
s. 456.
22
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Rys 1.3 Typowe kanały dystrybucji produktów konsumpcyjnych
Źródło: E.Michalski: „Marketing, podręcznik akademicki”, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 227.
Powyższy rysunek przedstawia różne drogi produktu od producenta do klienta. Częścią
każdego kanału jest producent oraz odbiorca końcowy, natomiast liczba pośredników określa
długość kanału.23 Sposób dystrybucji w marketingu wielopoziomowym (A) różni się od
klasycznego handlu (B, C, D,) tym, że sprzedawców, agentów fabryk, hurtowników i sklepy
detaliczne zastępują dystrybutorzy, którzy zaopatrują się w produkty bezpośrednio
u producenta, będąc jednocześnie klientem i sprzedawcą. Network marketing opuszczając

istotne części pośrednictwa w dystrybucji, machinalnie obniża do minimum związane z nią
koszty, za wyjątkiem kosztów transportu magazynowych czy administracyjnych. Poprzez
skrócenie łańcucha pośrednictwa system MLM oszczędza około 60/70 % ostatecznej ceny,
którą miałby produkt znajdujący się w sklepie.24 Producent natomiast dzięki unikaniu
pośrednich kosztów może zwiększyć jakość produktu, gdyż specyfika marketingu sieciowego
powoduje, że klient zakupując produkt mało jakościowy, może nie zakupić go ponownie25.
Ten rodzaj marketingu stwarza konkurencje klasycznym metodom sprzedaży, ponieważ
to dystrybutor szuka drogi do klienta, co pozwala w prosty i przyjemny sposób dokonywać
zakupów, bez konieczności wychodzenia z domu. Marketing wielopoziomowy zaspokaja
zindywidualizowaną potrzebę konsumenta co pozwala mu na poczucie wyjątkowości.
Dystrybutorzy biorą na siebie ciężar zakupów, prezentacji produktów, reklamy
i sprzedaży oraz rekrutacji nowych współpracowników do swojej sieci sprzedaży. Część
zysku sprzedawcy wliczona jest w cenę produktu po jakiej nabywają go od firmy. Cena
23

por. P. Kotler: “Marketing”…op.cit. s. 483.
por. J. Szajna: “Network”…op.cit, s. 50-51.
25
por. A. Tomasz, H. Żurawski: „Szansa XXI wieku Network Marketing”, Akapit, 1994, s. 12.
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zazwyczaj jest niższa o około 20-30 % od ceny sugerowanej do sprzedaży. Składnikiem
wynagrodzenia dystrybutorów jest zysk ze sprzedaży oraz premia od obrotu indywidualnego
i zbudowanej sieci. Siła tego biznes opiera się przede wszystkim na dużej ilości ludzi
przynoszących niewielkie sumy, a nie na niewielu ludziach dających wielkie kwoty.
Wykorzystując siłę duplikacji26 można sprawnie rozbudować swoją grupę sprzedaży.
Poprzez sponsorowanie27 jedynie dwóch osób i sprawienie, że każdy z nich zrobi to samo
i tak dalej, można uzyskać wspaniały dochód z sieci liczącej 62 osoby. Przedstawia to
poniższy schemat:

2
2x2=4
4x2=8
8x2=16
16x2=32
Suma = 62 osoby w grupie
Stworzenie dźwigni oznacza, że wkładając w biznes niewielki wysiłek, można uzyskać
wielkie rezultaty. Siła duplikacji oznacza, że każdy może uzyskać ogromną liczbę ludzi
w swojej sieci. Rozszerzanie sieci jest o wiele efektywniejsze, niż dodawanie poziomów.

Przykładowo zamiast używania w sponsorowaniu wielokrotności liczby 2 można dodaj po
jednej osobie.
3
3x3=9
9x3=27
27x3=81
81x3=243
Suma= 363
Jeżeli każdy doda tylko jedną osobę całkowita ilość będzie równa 301 ludzi (363-62).
Dodanie dodatkowej osoby wszerz przyniesie 500% wzrostu. Jeżeli zamiast 2 byłoby 5
26

duplikacja- powielanie, kopiowanie zachowań, działań
sponsorowanie polega na wprowadzeniu nowych osób do struktury i pomoc w drodze do sukcesu poprzez
wyjaśnienie zasad biznesu i planu marketingowego, przekazanie metod i narzędzi do budowania struktur mlm,
motywowanie do pracy.
27
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całkowita liczba wyniosłaby 3905 osób. To 6000% wzrostu. Sponsorowanie większej ilości
ludzi radykalnie zwiększa potencjalny dochód.28
Poniższy rysunek przedstawia wzrost dochodu w marketingu sieciowym.

Rys 1.4 Krzywa dochodu z sieci
Źródło: E. Ludbrook: „100 % Sukcesu”, Wydawnictwo Prasowe, Wrocław 2009, s. 68.
Początkowo dochód jest niewielki bo liczba osób tworząca go jest stosunkowo mała,
jednakże systematyczna praca i rozwój grupy sprawia, że moc duplikacji góruje nad siecią
i dochód zaczyna gwałtownie wzrastać. 29

1.4. Podstawowe mity na temat MLM’u
System marketingu wielopoziomowego ma zarówno swoich zwolenników jak
i zagorzałych przeciwników. Pierwsze zetknięcie się z tym systemem budzi mieszane uczucia.
Spowodowane jest to tym, że pod hasłem network marketing doszukuje się nielegalnej
piramidy finansowej. Negatywny wizerunek network marketingu wzbudził niechęć wielu
ludzi, którzy słysząc nazwę firmy sektora MLM, a nie znając idei tego systemu od razu
kojarzą go z sektą bądź wyłudzeniem.30
Najczęstszym błędem społeczeństwa jest przyrównanie marketingu sieciowego do
piramidy finansowej. Owszem MLM posiada strukturę piramidalną, tak jak większość firm
28

por. E.Ludbrook: „100 % Sukcesu”, Wydawnictwo Prasowe, Wrocław 2009, s. 44-45.
por. E. Ludbrook: „100%”…op.cit. s. 68.
30
por. M. Loy: „Odczarowanie”…op.cit. s. 4.
29

21

i organizacji w naszym kraju, jednakże nie jest to system nielegalny. Różnica polega na tym,
że w piramidzie na szczycie jest miejsce tylko dla jednego, a w MLM miejsca są
nielimitowane. Niestety poprzez taki stosunek ludzi, tracą poważne firmy network
marketingowe. Po pierwsze dla zwykłego człowieka różnica między uczciwym i poważnym
marketingiem a piramidą finansową jest niewyczuwalna, co hamuje wielu przed współpracą.
Po drugie pojawiąjące się ustawy szkodzą przede wszystkim uczciwym firmą, a nie zwalczają
mnożących się nielegalnych piramid.31
Pierwsza piramida finansowa powstała w 1919 roku w USA, było to przedsiębiorstwo
handlujące kuponami pod nazwą Securities Exchange Company (SEC), założycielem był
Charles Ponzi. Piramida finansowa zwana schematem Ponziego, to system w którego ofercie
nie ma żadnego produktu lub produkt staje się jedynie przykrywką dla przepływu gotówki
w systemie, a jego cena wielokrotnie przewyższa realną wartość. 32 Funkcjonowanie
nielegalnych piramid finansowych miało na celu przysporzenia zysków organizatorom,
poprzez wykorzystywanie różnych sposobów wciągania uczestników. Dlatego ciężko określić
jeden schemat działania piramid, jednak w większości przypadków schemat jest podobny.
Należy zwerbować jak największa liczbę nowych kandydatów, którzy muszą zapłacić bardzo
wysokie wstępne, a następnie muszą wprowadzić kolejnych „naiwnych” albo wypadają z gry.
W Polsce piramidy finansowe pojawiły się po roku 1989. Stanowią one poniekąd
kontynuację rozpowszechnionego w latach wcześniejszych tak zwanego „łańcuszka
św. Antoniego”. Na polskim rynku pojawiło się wiele zagranicznych firm oferujących bardzo
duże zyski w bardzo krótkim czasie, pod warunkiem zainwestowania określonej kwoty
pieniędzy. Ludzie chcąc szybko się wzbogacić doprowadzali siebie i innych do finansowego
nieszczęścia.33
Poniższa tabela przedstawia listę firm działających na terenie Polski niezgodnie
z obowiązującym prawem - piramidy finansowe lub w systemie argentyńskim oraz firmy
marketingu sieciowego i sprzedaży bezpośredniej działające nieuczciwie i nierzetelnie.

31

por. M. Loy: „Piramidy finansowe i systemy argentyńskie”, Network Magazyn 2004, Nr 02, s. 45.
por. A Warzecha: „Multi”…op.cit, s. 161.
33
por. B. Lisowska: „Piramidy naiwności”, Network Magazyn 2004, Nr 01, s. 38-41.
32
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Tabela 1.4
Lista niepewnych firm wciąż działających

Nazwa firmy
Amber Gold
ATW Products Sp. z o.o
Aurum System Limited
Centrum Edukacji Europejskiej
Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich
Earth Power Europe Sp. z o.o.
Ekostyl Sp. z o.o.
Emars
Euro-Finanz Sp. z o.o.
Europejski Program Pomocy Finansowej
Flexworld Sp. z o.o.
Libertas Sp.z o.o.
Mercurion
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Regionalnego
Polska Finansowa Kredytowa Sp. z o.o. (PFK Financial)
Polish Financial Group
Triolog Sp. z o.o.
Trionet Sp. z o.o
INTMA Internet & Marketing AG (partner firmy Unicity
Europe Inc.)
Unia Rozwoju i Wspierania Finansowego
Unicity International
European Global Finance LTD

Produkty
Piramida finansowa
(Sprawa w toku)
Marketing sieciowy
(Sprawa w toku)
(Sprawa w toku)
(Sprawa w toku)
Sprzedaż bezpośrednia
(Sprawa w toku)
Marketing sieciowy
System argentyński
Piramida finansowa
Marketing sieciowy
(Sprawa w toku)
System argentyński
Marketing sieciowy
Marketing sieciowy
Marketing sieciowy
Marketing sieciowy
Marketing sieciowy
System argentyński
Marketing sieciowy
Piramida finansowa

Źródło: http://www.networkmagazyn.pl/strona/lista-anty-firm dane z dnia 21.11.2012.

Tabela 1.5
Firmy już nie działające

Nazwa firmy

Produkty

Akces System

Piramida finansowa

Astran

Piramida finansowa

Autokonsorcjum

System argentyński

Els

Piramida finansowa

Fundusz Rozwoju Budownictwa

System argentyński

Global Investment S.A.

Piramida finansowa

Innoflex Sp. z o.o.

Piramida finansowa

International Investment Building Company

Piramida finansowa
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Netmark

Piramida finansowa

Polska Grupa Kapitałowa Kredyt

System argentyński

Skyline

Piramida finansowa

Titan

Piramida finansowa

Totolotek

Piramida finansowa

Vanilla

Piramida finansowa

WTX

Piramida finansowa

X-Plosion

Piramida finansowa

Źródło: http://www.networkmagazyn.pl/strona/lista-anty-firm dane z dnia 21.11.2012.
Mimo, iż działalność związana z budowaniem piramid finansowych jest nielegalna
i zabroniona w większości krajów to nadal znajdują się tzw. nieuczciwi gracze, którzy
w szybkim tempie będą chcieli się wzbogacić na naiwności innych. W celu uniknięcia
nadużyć finansowych powstały organizacje walczące z piramidami finansowymi:
w Polsce istnieje Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (Direct Selling
Association of Poland)
w Europie istnieje Europejska Federacja Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej
(Federation of European Direct Selling Association, FEDSA)
w świecie isteniej Światowa Federacja Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej
( World Federation of Direct Selling Association, WFDSA)34
Te organizacje opracowały reguły postępowania zgodne z kodeksem deontologicznym,
które obowiązują wszystkich członków, którymi są Narodowe Stowarzyszenia Sprzedaży
Bezpośredniej w krajach europejskich.
Kodeks ten podaje trzy rodzaje przepisów:
ochronę i usatysfakcjonowanie konsumenta, takie jak: gwarancja autentyczności
produktu oraz dokładnej i szczerej informacji, dobrej obsługi klienta oraz reklamacji
po sprzedaży,
ochronę sprzedawców: reguły dotyczące sposobu rekrutacji, którą powinna
charakteryzować wysoka etyka, konieczność pisemnej umowy, skromny charakter
ewentualnego

wpisowego,

odpowiednie

przeszkolenie,

udostępnienie

składu

produktów,

34

por. G.Touati: „Cześć kryzysie II”, Wydawnictwo Horizon International, Szczecin 1998, s. 128.
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promocje lojalnej rywalizacji w ramach wolnej konkurencji: normy zabraniające
oczerniana jednego przedsiębiorstwa przez inne.35
Mimo licznych działań przeciwko nielegalnym piramidom nadużycia nadal istnieją
i wielu ludzi daje się złapać w pułapkę tego systemu. Należy przede wszystkim unikać
przedsiębiorstw, które nie proponują dokładnych umów i sprecyzowanych warunków
przyjęcia lub też rezygnacji z członkostwa oraz nie mających gwarancji kupna i sprzedaży
produktów.36. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze elementy odróżniające MLM od
piramidy finansowej.

Tabela 1.6
Porównanie przedsiębiorstwa w ramach systemu MLM i piramid finansowych

Cecha

Przedsiębiorstwo w ramach

Piramida finansowa

systemu MLM
Możliwości awansu

Osoby znajdujące się na dole Awans
piramidy

nie

awansować

na

jest

automatyczny,

mogą wyraźnie sprecyzowane są
wyższe warunki

awansu

i

są

niezależne od opinii innych

pozycje w strukturze.

osób.
Możliwości dochodowe

Zarobki osób znajdujących Zarobki osób znajdujących
się „na górze” są zawsze się

w

strukturze

nie

są

większe od tych na dole. odgórnie ograniczone. Osoby
Zarabiają zawsze osoby na wchodzące do systemu MLM
górze, bez względu na to, czy później mogą więcej zarabiać
pracują,

czy

nie

(są od

„przypisani” do stanowiska).

tych,

którzy

weszli

wcześniej, bo ich dochody
zależą od ich efektywności.
W MLM zarabiają więcej ci,
którzy pracują najwięcej.

35

por. P.Dewandre, C.Mahieu: „Przyszłość marketingu wielopoziomowego w Europie”, Wydawnictwo Horizon
International, Szczecin 1996, s. 63-64.
36
por. G.Touati: „Cześć”…op.cit, s.135.
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Kapitał początkowy

Wysoka

opłata

wstępna Stosunkowo

niski

koszt

(zazwyczaj kwota powyżej wejścia do systemu (0-300zł).
1000

złotych)

lub

konieczność nabycia pewnej
ilości

towaru,

np.

za

kilkanaście tysięcy złotych.
Charakterystyka produktu

Brak

produktów

sprzedaż

lub

po

ich Oferowany

produkt

jest

znacznie towarem wysokiej jakości.

zawyżonej cenie. Produkty Cena

produktu

jest

sprzedawane są stosunkowo skorelowana do jego wartości
niskiej jakości. Produkt staje i jakości.
się jedynie przykrywką dla
przepływu pieniędzy, tak aby
prawdziwy

mechanizm

działania

piramidy
został

finansowej
zakamuflowany.
Charakterystyka firmy

udokumentowanej Firma ma udokumentowaną

Brak

historii firmy, często firmy historię,
nie

są

zarejestrowane

działa

na

i różnorodnych rynkach, często

działają na wąskich rynkach.

posiada

zasięg

międzynarodowy.
Istota

działania

macierzystej

firmy Nastawienie na werbowanie Nastawienie
nowych

osób

a

nie

sprzedaż produktów.
Horyzont czasowy działania Krótkookresowy
firmy

działania
(krótkowzroczna
firmy-tzw.

na

sprzedaż

na towarów i usług wewnątrz
sieci lub poza nią.

okres Długookresowy

okres

piramidy działania
polityka (długookresowa

firm
polityka

„strategia firmy).

zdzierstwa”).
Szkolenia

Brak szkolenia lub pobieżne Systematyczne szkolenia.
szkolenia.

Sankcje i groźby

Wymuszanie

wysokiej Nie występują.
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sprzedaży lub dokonywania
comiesięcznych,

wysokich

zakupów pod groźbą sankcji
finansowych lub rozwiązania
umowy.
Źródło: A.Warzecha: „Niechciane dziecko współczesnej ekonomii”, Network Magazyn 2010,
Nr 25, s.8.

1.5. Rynek MLM w Polsce- jako perspektywa rozwoju
Sprzedaż bezpośrednia w Polsce jest obecnie w fazie ciągłego rozwoju i nie odgrywa
jeszcze tak dużej roli, pod względem ekonomicznym, jak w innych krajach. Siła nabywcza
jest mniejsza, a infrastruktura jeszcze stosunkowo słaba. Na czele w rankingu światowym
niezmiennie panują Stany Zjednoczone (28,5 mld USD), kolejno Japonia (22,7 mld USD),
Chiny (12,5 mld USD), Brazylia (10,8 mld USD), Korea Południowa (8,8 mld USD)
i Meksyk (5,6 mld USD). W Europie pierwsze miejsce pod względem sprzedaży zajmują
Niemcy, niemniej jednak duża przedsiębiorczość Polaków sprawiła, że ta forma sprzedaży
stale się rozwija i na tle pozostałych krajów Europy, polski rynek zajmuje szóste miejsce.
Najnowsze dane pokazują że obroty sektora mają tendencje rosnącą.37

Rys. 1.5 Sprzedaż netto w Polsce w 2011 roku
Źródło: I. Nawrocka: „Rozwijaj skrzydła - sektor sprzedaży bezpośredniej w roku 2011”,
Network Magazyn 2012, Nr30, s. 7.
37

por. M. Wyrzychowski: „Wyniki finansowe sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego na
świecie”, Network Magazyn 2012, Nr 29, s. 8.
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Badania przeprowadzone przez Network Magazyn pokazują, że branża MLM na
przestrzeni kilku lat systematycznie się rozwija. Dane statystyczne za rok 2011 przedstawiają
obroty sektora, które w ubiegłym roku znajdowały się w Polsce na poziomie 2 miliardów 616
milionów złotych, co stanowi 4 % wzrostu w stosunku do roku 2010.38
MLM staje się coraz bardziej znaną i popularną formą sprzedaży a liczba dystrybutorów stale
przybywa szukając swojej szansy w biznesie.

Rys. 1.6 Liczba sprzedawców bezpośrednich w Polsce w 2011 roku
Źródło: I. Nawrocka: „Rozwijaj skrzydła - sektor sprzedaży bezpośredniej w roku 2011”,
Network Magazyn 2012, Nr30, s. 7.
W 2011 roku liczba sprzedawców w sektorze sprzedaży bezpośredniej w Polsce nieznacznie
zmalała z liczby 875 000 do 870 000 osób. Mimo tego niewielkiego spadku liczba
sprzedawców bezpośrednich wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Wiele osób uważa
ten system jako doskonałą okazję do uzyskania dodatkowego dochodu do czego zmusza
obecna sytuacja na rynku pracy. Wciąż wśród dystrybutorów przewyższają kobiety bo
stanowią aż 88% osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej i marketingu
sieciowego.39
Można także zauważyć wzrost liczby osób zadowolonych z wygody dokonywania
zakupu w domu, możliwości zastanowienia się oraz wypróbowania produktu. Poniższy

38

por. I. Nawrocka: „Rozwijaj skrzydła - sektor sprzedaży bezpośredniej w roku 2011”, Network Magazyn 2012,
Nr30, s. 7.
39
www.pssb.pl z dnia 25.09.2012.
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wykres przedstawia wyniki badania zrealizowanego na zlecenie PSSB w lutym 2011 roku, na
losowej reprezentatywnej dla ogółu mieszkańców Polski próbie (n=1077) przez Instytut Homo
Homini.

Rys. 1.7 Ocena poziomu profesjonalizmu polskich sprzedawców bezpośrednich
Źródło: http://www.rankingmlm.com/articles/article/490 z dnia 21.11.2012.
89,3% respondentów ocenia dystrybutorów prowadzących sprzedaż pozytywnie, z czego
39,4% ma o nich bardzo dobre zdanie, a pozostałe 49,9% ma opinię umiarkowanie dobrą.
Nieco więcej niż jedna dziesiąta (10,4%) ocenia sprzedawców bezpośrednich jako
przeciętnych, a jedynie grupa 0,4% jest niezadowolona i pracę konsultantów ocenia
negatywnie.40
W obrębie kilku ostatnich lat nie zmienił się znacząco udział poszczególnych kategorii
produktów w sprzedaży bezpośredniej. Wciąż najczęściej Polacy wybierają kosmetyki (69%).
Na drugim miejscu jest sprzęt AGD, kolejno suplementy i artykuły dietetyczne. Przyglądając
się statystykom za 2011 rok, zauważyć jednak należy dość istotny wzrost udziału AGD
w porównaniu do roku poprzedniego (z 10% do13,4%) oraz podobnie znaczący wzrost
sprzedaży odżywek i suplementów (z 8,5% do 11,6%). 41

40
41

por. M. Wyrzychowski: „Zawód sprzedawca bezpośredni”, Network Magazyn 2011, Nr27, s. 6.
www.pssb.pl z dnia 25.09.2012.
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Wciąż powstają nowe przedsiębiorstwa funkcjonujące na zasadach MLM, a firmy
będące już na rynku stale odnotowują wzrost obrotów. Świadczy to o dojrzałości polskiego
biznesu, który powoli otwiera się na ten system sprzedaży i znajduje stosowne miejsce
w polskich realiach gospodarczych.
W pierwszej dziesiątce najlepiej prosperujących firm sektora MLM w Polsce można znaleźć:
Oriflame,
FM Group World,
Amway,
FM Group Polska,
DSA Financial Group,
Vorwek,
Akuna,
Tupperware,
Mary Kay Cosmetics,
Herbalife
Oriflame Poland Sp. z o.o stanowi międzynarodową firmę sprzedającą kosmetyki, która
powstała w Szwecji. Prowadzi sprzedaż bezpośrednią w ponad 60 krajach, obecnie
współpracuje z nią ponad 3,3 mln konsultantów na całym świecie.42
FM Group World spółka komandytowa powstała w 2007 r w związku z pojawieniem się
marki FM Group Polska na rynkach zagranicznych. Obecnie produkty firmy dostępne są
w kilkudziesięciu krajach na sześciu kontynentach.43
Amway Polska Sp. z o.o jest firmą założoną w 1959 roku przez Jay Van Andel i RichDeVos.
wykorzystującą model sprzedaży bezpośredniej do sprzedawania suplementów diety marki
NUTRILITE™. Oferuje możliwości biznesowe na ponad 80 międzynarodowych rynkach.
Liczba dystrybutorów to 3 miliony na całym świecie, w tym 500 tysięcy w Europie. Obecnie
Amway prowadzi działalność w 28 krajach w Europie.44
FM Group Polska firma z którą związany jest temat tej pracy dyplomowej, dlatego
wszystkie informacje znajdują się w drugim rozdziale w pełni poświęconemu tej firmie.

42

http://pl.oriflame.com/recruits/
http://www.fmworld.com/aboutus_PL.html
44
http://www.amway.pl/start-a-business/how-amway-works
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DSA Financial Group S.A. to międzynarodowa Grupa Kapitałowa powstała w 1999 roku
z siedzibą główną we Wrocławiu. Spółka zajmuje się usługami finansowo-prawnymi, od
doradztwa inwestycyjnego i emerytalnego, przez obsługę finansową małych i średnich
przedsiębiorstw, po obrót i windykację wierzytelności. Ważnym obszarem działania jest
pomoc prawna, medyczna i finansowa oferowana poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych. W skład Grupy wchodzą także spółki działające na rynku nieruchomości
komercyjnych oraz sklepy internetowe. Obecnie DSA posiada ponad 700 000 klientów.45
Vorwerk Polska Sp. z o.o jest firmą zajmującą się sprzedażą urządzeń kuchennych. Produkt
jest przedstawiany podczas prezentacji urządzenia w domu potencjalnego klienta. Wysokość
zarobku określona jest w systemie prowizyjnym i uzależniona jest od ilości sprzedanych
urządzeń. Obecnie w firmie na terenie Polski pracuje około 1500 przedstawiciel.46
Akuna Polska Sp. z o.o jest firmą oferującą produkty spożywcze i suplementy diety. Jest
częścią kanadyjskiej korporacji Akuna Health Products Inc. – firmy o zasięgu
ogólnoświatowym w dziedzinie rozwoju, produkcji i sprzedaży powstałą w roku 1999. 47
Tupperware Polska Sp. z o.o jest częścią międzynarodowej firmy Tupperware Brands
Corporation, działającej w blisko 100 krajach na świecie, oferującej swoim klientom
nowoczesne rozwiązania dla kuchni i domu. Na rynku Polskim istnieje od 1995 roku. Firma
dystrybuuje produkty w systemie sprzedaży bezpośredniej i posiada ponad 13 tysięcy
konsultantów.48
Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o jest firmą kosmetyczną istniejącą od 1963 roku,
współpracuje z prawie 2 milionami niezależnych konsultantek kosmetycznych na całym
świecie. Od momentu gdy Mary Kay otworzyła swój pierwszy zagraniczny oddział
w Australii w 1971 roku, globalna obecność firmy zwiększyła się do ponad 30 rynków na
świecie.49
Herbalife Polska Sp. z o.o została założona w 1980 roku i oferuje wysokiej jakości, naukowo
zaawansowane produkty stanowiące prosty sposób na kontrolę wagi i zdrowy styl życia. Z
firmą współpracuje około milion niezależnych dystrybutorów sprzedających produkty w
ponad 72 krajach na całym świecie. Herbalife Polska jest członkiem Polskiego
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http://www.dsa.pl/index.php
http://thermomix.vorwerk.com/pl/wspolpraca/przyklady-sukcesu/
47
https://www.akuna.net/index.php?typ=AUH&showid=319
48
http://www.tupperware.pl/xchg/pl/hs.xsl/45.html
49
http://marykay.pl/
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Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i członkiem Krajowej Rady Suplementów
i Odżywek.50

Tabela 1.7
Wynik finansowy 10 top firm MLM w Polsce

Nazwa
firmy

2007

Obrót w tys.PLN
2008
2009
2010

2007/2008

Zmiany procentowe
2008/2009 2009/2010 2007/2010

Oriflame

209407 243498

272981

259590

16,28%

12,11%

-4,91%

23,96%

Fm Group
World

92592

143078

228663

238398

54,53%

59,82%

4,26%

157,47%

132165 132650

133611

116529

0,37%

0,72%

-12,78%

-11,83%

Fm Group

51181

51307

80607

111201

0,25%

57,11%

37,95%

117,27%

DSA
Financial
Group

42603

44563

60601

79406

4,60%

35,99%

31,03%

86,39%

Vorwerk

43417

58743

63786

64486

35,30%

8,58%

1,10%

48,53%

Akuna

88566

88281

72105

38940

-0,32%

-18,32%

-46,00%

-56,03%

Tupperware 35812

44544

38587

38032

24,38%

-13,37%

-1,44%

6,20%

Amway

Mary Kay
Cosmetics

18696

22415

27937

30872

19,89%

24,64%

10,51%

65,13%

Herbalife

22967

28962

33617

26524

26,10%

16,07%

-21,10%

15,49%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. Wajszczak: „Raport finansowy sektora
sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego w Polsce, Network Magazyn 2012, Nr29,
s. 54.

50

http://mozliwoscbiznesu.herbalife.pl/mozliwosc-biznesu/zacznij-juz-dzis
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Wykres 1.1
Top 10 firm MLM w Polsce co do wielkości obrotów w latach 2007-2010
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. Wajszczak: „Raport finansowy sektora
sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego w Polsce”, Network Magazyn 2012, Nr29,
s. 54.
Powyższa tabela oraz wykres przedstawiają wynik finansowy wybranych najlepszych
10 firm sektora MLM w Polsce. Największy wzrost obrotów w przeciągu tych czterech lat
można zaobserwować w firmie Fm Group World (wzrost o 157,47%) oraz Fm Group Polska
(117,27%). Największy spadek odnotowuje firma Akuna bo aż o -56,03% , mimo tego wciąż
utrzymuje się w pierwszej dziesiątce. Niezmiennie od 2007 roku na pierwszym miejscu
znajduje się Oriflame, której obrót wynosił w 2010 roku 259590 zł
Wyniki pokazują, że sektor MLM rozwija się powoli, ale systematycznie, zarówno pod
względem obrotów, jak i liczby współpracowników, bez względu na to czy jest dobra
koniunktura czy kryzys, co jest jedną z charakterystycznych cech dla rynków rozwiniętych.
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Firmy działające na zasadach MLM to przedsiębiorstwa budowane na zaufaniu
i zacieśnianiu relacji międzyludzkich. Chociaż organizacje są stosunkowo młode, to ich
mocną stroną jest to, że potrafią przyciągnąć do siebie doświadczonych menedżerów, a skoro
oni dostrzegają dla siebie szanse w tym systemie, to znaczy, że przyszłość polskiego MLM
zmierza w dobrym kierunku.
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ROZDZIAŁ II
FM GROUP JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO MLM FUNKCJONUJĄCE NA RYNKU
POLSKIM

2.1. Historia rozwoju firmy

Firma FM Group Polska została założona we wrześniu 2004 roku przez Artura
Trawińskiego. Jest to polska firma, z siedzibą we Wrocławiu. FM Group funkcjonuje
w systemie multi level marketingu. Przedstawia model biznesowy, który polega na
budowaniu wielopoziomowych struktur handlowych, w których rozprowadzane są
produkty.51
Od początku istnienia firma FM Group współpracuje z firmą PERFAND, która
powstała w 1995r i świadczy usługi w zakresie produkcji wysokiej klasy perfum damskich
oraz męskich. Właścicielem jest Andrzej Trawiński ojciec pomysłodawcy FM Group.
Kolejnym partnerem FM Group jest niemieckie przedsiębiorstwo DROM Fragrances
Interational z siedzibą w Monachium, które jest jednym z największych twórców ekstraktów
zapachowych. Firma została założona w 1911r przez Bruno Storpa.
Dostawcą usług związanych z transportem paczek z zamówieniami dla dystrybutorów
zajmuje się międzynarodowa firma kurierska GLS. FM Group ma także podpisane umowy
z centralą Mercedesa w Stuttgarcie na rabat w wysokości 20% na mercedesy klasy A oraz
19% na modele luksusowe, które wykorzystuje w swoim programie motywacyjnym oraz
umowę z przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym Polkomtel, czyli operatorem sieci telefonii
komórkowej Plus.
Niesamowicie szybki rozwój oraz coraz większe zainteresowanie marką FM Group
w Polsce sprawiło, że firma podjęła ekspansje na rynki międzynarodowe. Pierwszy oddział
zagraniczny powstał w Czechach w 2005 r. Do nieustannie powiększającej się ilości filii
zagranicznych utworzono w styczniu 2007 r firmę FM Group World SP.K., która ściśle
współpracuje z FM Group Polska.52
W tej chwili istnieją przedstawicielstwa w ponad 61 krajach na całym świecie co
obrazuje poniższy rysunek.

51
52

por. Ł. Kałucki: „Mercedesem po sukces”, Mercedes Magazyn 2010, Nr3, s. 88.
por. L. Matus, M. Sądel: „3 lata, 6 miesięcy i wielki sukces”, DIG info Wrocław 2008, Nr3, s. 9.
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Rys 2.1 FM Group na świecie (sierpień 2011)
Źródło: Plan Marketingowy FM Group, Wrocław s. 5.
W grudniu 2007 r firma została członkiem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
Dynamiczny rozwój firmy przyczynił się do powstania nowych segmentów:
listopad 2008- „FM Group For Home” - środki czystości,
październik 2009 – „FM Group Mobile” – telefonia komórkowa,
listopad 2009 – „FM Group MakeUp” – kosmetyka kolorowa.
Aktualnie według danych z lutego 2012r z firmą pracuje około 589 000 dystrybutorów
na całym świecie w tym około 200 000 w Polsce, a ich liczba z dnia na dzień wzrasta.53
Wiosną 2011 roku firmy FM Group Polska, FM Group Word oraz PERFAND zostały
uhonorowane „Gazelami Biznesu 2010”. Wyróżnienie to mogły zdobyć najaktywniej
rozwijające się firm z całej Polski. Aby otrzymać nagrodę firma musi spełniać ustalone
kryteria m.in. w ciągu ostatnich trzech lat funkcjonowania, musi osiągać stały wzrost
obrotów. Decydującym elementem jest również dobra renoma firmy, lojalność wobec
kontrahentów i przejrzystość w kierowaniu biznesu. Ranking ten przygotowuje Dziennik
Gospodarczy „Puls Biznesu” oraz Coface Poland. 54

53
54

http://perfumy.fm/index.php?dzid=1&did=2 z dnia 19.02.2012.
por. P. Hoffmann: „Trzy Gazele Biznesu dla FM Group”, Network Magazyn 2011, Nr 26, s. 50.
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2.2. Charakterystyka produktów firmy

Firma FM Group buduje swój sukces oferując uniwersalne i dobrej jakości artykuły
codziennego użytku, które skierowane są do dużego grona konsumentów na całym świecie,
niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia oraz poprzez dopasowany do tych produktów
sposób dystrybucji w oparciu o system MLM.55
Firma zajmuje się czteroma branżami są to perfumy, chemia gospodarcza, telefonia
komórkowa i Internet oraz kosmetyka kolorowa.
Główny katalog produktów FM Group posiada ponad 160 różnorodnych zapachów
perfum i wód perfumowanych o wysokim zaperfumowaniu. Wyróżnia się je według grup
zapachowych: kwiatowe, cytrusowe, orientalne, drzewne, szyporowe, owocowe, fougere,
wodne. Wszystkie perfumy mają jednakową nazwę Frederico Mahora, a każdy zapach ma
nadany numer, do którego klient może nabyć odpowiedni żel pod prysznic, czy inny produkt
perfumowany.56 Poniższa tabela prezentuje spis i podział produktów znajdujących się
w podstawowym katalogu.
Tabela 2.1
Zestawienie produktów perfumowanych dla kobiet i mężczyzn oferowany przez FM
PRODUKTY
MĘSKIE
Kolekcja Luksusowa
Kolekcja Klasyczna
Kolekcja Hot
Kolekcja Feromony
Kolekcja Młodzieżowa
Kolekcja Owocowa
Kolekcja Odświeżająca:
balsamy i wody po goleniu
Kolekcja Kwiatowa
pianka do golenia
Kolekcja Pielęgnacja ciała:
żele pod prysznic
Kolekcja Skin Lab
balsamy do ciała
Kolekcja Pielęgnacja ciała:
kremy do rąk i paznokci
żele pod prysznic
perfumy do włosów
balsamy do ciała
deoroll-ony
deoroll-ony
Produkty do pielęgnacji włosów
Produkty do pielęgnacji stóp
Kolekcja Spa Senses
DAMSKIE

Źródło: Opracowanie własne
55
56

por. „Świat należy do nas”… op.cit. s. 11.
por. „Zapachy się sprzedają”, Network Magazyn 2009, Nr 20, s. 44.
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W grupie produktów FM Group For Home wyróżnia się około 40 artykułów, są to
między innymi środki czystości codziennego użytku: produkty do prania, do czyszczenia
mebli, produkty do kuchni i łazienki, kosmetyka samochodowa oraz różnego rodzaju
akcesoria. Na pokaźny wzrost stopnia efektywności i skuteczności preparatu mają wpływ
innowacyjne rozwiązania, czyli wykorzystanie aktywnych enzymów czy nanocząsteczek. 57
Tworząc branże FM Group Mobile, czyli wirtualnego operatora telefonii komórkowej,
firma skorzystała z infrastruktury spółki Polkomtel SA, która jest operatorem sieci Plus
i posiada szeroki zasięg w całej Polsce58
Korzystając z FM Mobile istnieje możliwość wyboru abonamentu wraz z telefonem lub bez
telefonu, którego stawka wynosi niezależnie od taryfy 25zł, 45zł, 65zł, 85zł, 100zł, 150zł,
200zł, dostępna jest także oferta na kartę oraz mobilny Internet. Usługi są łatwo osiągalne dla
wszystkich, ale przede wszystkim jest to atrakcyjna propozycja dla dystrybutorów, ponieważ
za rozmowy swoje oraz swoich współpracowników ze struktury otrzymują punkty przeliczane
na prowizje.59
Ostatnią grupą produktów jest kolekcja kosmetyków kolorowych, które są tworzone na
bazie nowoczesnych technologii, głównie z wykorzystaniem składników mineralnych,
posiadające także właściwości pielęgnacyjne. FM Group Make Up zawiera produkty do
makijażu twarzy, oczu i ust oraz podstawowe akcesoria. Istotny nacisk został położony na
jakości produktów i wybór uniwersalnej gamy odcieni. 60
Priorytetem dla firmy jest, aby produkty wysokiej jakości były dostępne dla klientów
o różnorodnym poziomie zamożności. Jest to możliwe dzięki rezygnacji z trzech rzeczy, które
wpływają na cenę końcową produktu.
rezygnacja z kosztownej reklamy tradycyjnej,
rezygnacja ze stosowania różnorodnych opakowań,
rezygnacja z klasycznej dystrybucji.
Wraz z początkiem września 2011 roku FM Group World otrzymało Laur Klienta –
Odkrycie 2011 w kategorii Kosmetyki rozprowadzanej w systemie pozasklepowym.
Wyróżnienie przyznawane jest przez członków redakcji „Rzeczy o Biznesie”, dodatku
ekonomicznego do ogólnopolskiego dziennika „Rzeczypospolita”, które opiera się na
57

por. „Czysty zysk. Dla Ciebie, dla Twojego domu”, Network Magazyn 2010, Nr 22, s. 16.
por. „Świat należy do nas”…op.cit, s. 12.
59
por. „W jednej sieci. Nowy wymiar MLM w FM GROUP”, Network Magazyn 2010, Nr 24, s. 28.
60
por. „Nowe odcienie piękna. Odkryj kosmetyki FM GROUP”, Network Magazyn 2010, Nr 23, s. 27.
58
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wynikach ankiet konsumenckich. Uhonorowane zostają produkty oryginalne oraz usługi
nowatorski stosunkowo krótko będące na rynku. 61

2.3. Formy budowy zespołu sprzedażowego

Firma FM Group działa w ramach marketingu sieciowego co daje osobie podejmującej
współpracę całkowitą niezależność w wyborze partnerów biznesowych oraz godzin pracy,
czego nie zagwarantuje żadna praca na etacie.
Rozpoczynając działalność w FM Group można wybrać trzy rodzaje współpracy.
Pierwszą z nich jest możliwość uzyskania statusu odbiorcy, osoba będąca na tym poziomie
może zaopatrywać się w produkty i usługi FM Group z upustem handlowym, wtedy
oszczędza na własnych zakupach. Jednakże większość dystrybutorów poznając atrakcyjną
ofertę firmy nie poprzestaje na tym etapie i przechodzi na drugi poziom, gdzie bardziej
angażuje się w dystrybucje, czyli sprzedaż produktów i usług innym, najczęściej wśród
najbliższej rodziny, znajomych. Realizując zamówienie dystrybutor nabywa artykuł po cenie
hurtowej, tym samym ma prawo do odsprzedaży go w cenie katalogowej uzyskując tzw. zysk
bezpośredni pochodzący z marży. Tworząc własny biznes wspólnie z FM Group można
wspiąć się na kolejny poziom i zostać niezależnym liderem. Polega to na budowaniu własnej
sieci dystrybucji, czyli wprowadzaniu nowych osób do własnej grupy, które podejmą aktywną
współpracę z FM Group i zarabianiu na jej obrocie. Osoba będąca członkiem klubu nie
zobowiązuje się, co do sposobu pracy, może wybrać taki, który najbardziej jej odpowiada.
Dystrybutorem FM Group może być osoba pełnoletnia, która może zawrzeć umowę
dystrybutorską na podstawie, której zostaje się uczestnikiem sieci sprzedaży FM Group.
Podstawowym narzędziem pracy każdego członka firmy jest zestaw startowy. Nowy rekrut
ma do wyboru starter mini lub maxi. Znajdują się w nim niezbędne rzeczy do przedstawienia
oferty klientowi, czyli próbki perfum, katalogi z przedstawionym asortymentem, plan
marketingowy, filmy korporacyjne oraz cennik.
Każda firma działająca w sektorze network marketingu FM Group posiada swój plan
marketingowy, w którym przedstawia wszystkie możliwości i profity jakie może uzyskać
dystrybutor angażujący się w ten biznes.

61

http://perfumy.fm/index.php?dzid=46&did=2208 z dnia 18.02.2012.
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Plan rozwojowy FM Group składa się z dwóch etapów. Dotyczą one sposobu pozyskiwania
dochodów. Wyróżniamy dwa następujące etapy:
I Etap – KLUB MAGNOLII – przedstawia prowizje, jakie można osiągnąć
z produktów zakupionych przez dystrybutora oraz członków jego struktury.
II Etap – KLUB ORCHIDEI – to następna faza współpracy z FM GROUP. Określa
korzyści związane z osiągnięciem pozycji Lidera Sprzedaży.62
Trudno dokładnie określić ile można zarobić będąc członkiem klubu FM Group. Można
zarobić 20zł, 500zł miesięcznie, jednakże rozbudowując swoją grupę i przechodząc na
kolejne poziomy efektywności można osiągnąć około 5000zł, a niektórzy bardziej
zaawansowani osiągają prowizje wysokości ponad 50 000zł. Zależy to przede wszystkim od
własnego zaangażowania, poświęcenia czasu, chęci do nauki i zdobywania doświadczenia.
Dystrybutor wybierając samą sprzedaż produktów może zarabiać na marży, czyli różnicy
pomiędzy ceną hurtową a katalogową, która wynosi 30%. Poniższa tabela przedstawia
korzyści jakie może osiągnąć członek FM za sprzedaży produktów
Tabela 2.2
Przedstawienie zysku bezpośredniego na wybranych produktach
Cena
katalogowa

Cena
dystrybutora

Marża

33,80 zł

23,64 zł

10,16 zł

Perfum damski z Kolekcji Kwiatowej 50ml
Woda perfumowana męska z Kolekcji
Luksusowej 100 ml

55,20 zł

38,65 zł

16,55 zł

69,60 zł

48,70 zł

20,90 zł

Żel pod prysznic damski/męski 200ml

14,70 zł

10,27 zł

4,43 zł

Balsam do ciała damski/męski 200ml

21,45 zł

15,01 zł

6,44 zł

Produkty FM Group
Perfum damski/męski z Kolekcji Klasycznej
30ml

Źródło: Opracowanie własne
Oprócz dochodu aktywnego, czyli osiągania zysków z oszczędzania oraz odsprzedaży
produktów, występuje także możliwość otrzymania dodatkowej

prowizji - dochodu

pasywnego od zakupów własnych oraz członków swojej grupy. Przychód pasywny jest to
stały, zazwyczaj comiesięczny dochód, bez częstej ingerencji ze strony dystrybutora. Praca
raz wykonana stale przynosi korzyści finansowe, jednakże na początku wymaga ona sporo
62

por. Plan Marketingowy FM GROUP, Wrocław, s. 9.
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uwagi, wiedzy i pracy. Ważne jest aby sieć sprzedaży funkcjonowała poprawnie i efektywnie,
dlatego istotne jest to by wybierać takie osoby do własnej struktury, które są zainteresowane
osiąganiem jak największych korzyści z współpracy i chcą pełnić funkcję sponsora.
Poniższy rysunek przedstawia jak prawidłowo powinna być rozbudowana własna sieć
sprzedaży.

Rys 2.2 Prawidłowo zbudowana struktura sprzedaży
Źródło: Plan Marketingowy FM Group, Wrocław, s. 15.
Każdy produkt z oferty FM Group posiada swoją wartość punktową. Uzyskana prowizja
jest sumą obrotu uzyskanego przez dystrybutora i jego grupy przez okres jednego miesiąca
kalendarzowego, następnie punkty naliczane są od początku w kolejnym miesiącu. Punkty
kumulowane są na kontach dystrybutorów i od ich sumy zależy osiągnięcie danego poziomu
efektywności oraz wysokość dochodu pasywnego. Poniższa tabela przedstawia wartość
punktową wybranych produktów.
Tabela 2.3
Przedstawienie punktów wybranych produktów
Produkty FM Group
Cena dystrybutora Punkty
Perfum damski/męski z Kolekcji Klasycznej 30ml
23,64 zł 18,36
Perfum damski z Kolekcji Kwiatowej 50ml
38,65 zł 30,01
Woda perfumowana męska z Kolekcji Luksusowej 100 ml
48,70 zł 34,00
Żel pod prysznic damski/męski 200ml
10,27 zł
7,98
Balsam do ciała damski/męski 200ml
15,01 zł 11,65
Źródło: Opracowanie własne
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Rozmiar efektywności działania grupy określa się według stopni procentowych oraz
odpowiednich nazw.
Tabela 2.4
Poziomy efektywności
POZIOM
KLASYFIKACJA EFEKTYWNOŚCI
Magnolia

Srebrna Magnolia

PRZEDZIAŁ
PUNKTOWY

3%

300-1199,99

6%

1200-3599,99

9%

3600-7199,99

12%

7200-11999,99

15%

12000-20399,99

18%

20400-29999,99

Złota Magnolia
21%
0d 30000 wzwyż
*W Polsce wartość jednego punktu wynosi 1 zł netto.

PRZEDZIAŁ
PLN
od 9zł
od 50 zł
od 150 zł
od 400zł
od 800zł
od 1600zł
od 3000zł

Źródło: Plan Marketingowy FM Group, Wrocław, s. 18.
Przykładowe obliczanie prowizji przysługującej liderowi wygląda następująco:
Dana struktura zbudowana jest na trzech odnogach A,B,C. Gdzie odnoga A otrzymuje 2000
punktów grupowych tym samym osiąga poziom efektywności 6%. Odnoga B otrzymuje 2800
punktów i także według powyższej tabeli osiąga poziom 6%, natomiast odnoga C
zgromadziła 5500 punktów i osiągnęła poziom efektywności 9%. Lider grupy dzięki
skumulowanym punktom grupy oraz punktom z zakupów własnych 34.42 punktów
(minimalna stawka) posiada 10534,42 punkty i tym samym osiąga efektywność 12%.
Aby obliczyć prowizje lidera należy odjąć od jego poziomu, efektywność poszczególnych
odnóg znajdujących się pod nim. Różnice należy pomnożyć przez punkty grupowe
zgromadzone przez dystrybutorów danej struktury.
2000 x (12% - 6% ) = 120
2800 x (12% - 6% ) = 168
5500 x (12% - 9% ) = 165
34,42 x 12% = 4,13
457,13
Otrzymany wynik mnożymy przez przelicznik danego kraju.
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2.4.

Źródła przychodów menedżera FM Group.

Kolejnym bardziej zaawansowanym etapem jest przystąpienie do Klubu Orchidei
którego grono przedstawicieli osiąga w hierarchii FM Group najwyższe poziomy
efektywności. Aby zostać jego członkiem należy przebrnąć przez wszystkie wyżej
przedstawione poziomy Klubu Magnolii oraz spełniać odpowiednie kryteria przedstawione na
poniższym rysunku.

Rys 2.3 Poziomy efektywności w Klubie Orchidea
Źródło: Opracowanie własne
Członkostwo w Klubie Orchidea wiąże się nie tylko z wysokimi gratyfikacjami
finansowymi, ale także z przywilejami takimi jak uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach
czy dostępie do zaawansowanych programów motywacyjnych. Odpowiednie poziomy
uzyskują miano Perłowej, Amarantowej, Złotej, Diamentowej oraz Czarnej Diamentowej
Orchidei.
Perłową Orchideą zostaje osoba sponsorująca bezpośrednio dwie grupy będące na poziomie
21% lub mająca dwie odnogi, gdzie jedna z nich ma poziom efektywności 21%, a pozostała
część osiągnęła co najmniej 20000 punktów. Kolejny poziom Amarantowej Orchidei można
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osiągnąć sponsorując co najmniej trzy osobne grupy uzyskujące 21%. Tytuł Złotej Orchidei
otrzymuje osoba posiadająca trzy grupy w różnych odnogach o dowolnym poziomie Orchidei.
Chcąc zostać Diamentem należy rozporządzać co najmniej pięcioma grupami, które osiągnęły
dowolny status Klubu Orchidei. Najbardziej prestiżowe miano otrzymuje osoba będąca
Czarną Diamentową Orchideą, która sponsoruje dziesięć grup mających tytuł Diamentowej
Orchidei ponadto ich miesięczny obrót punktowy wynosi 1000000 punktów każda.
Wyliczając prowizje członkowie Klubu Orchidei otrzymują dodatkowo miesięcznie do
podziału 9% obrotu punktowego FM Group World, który przedstawia się następująco:
Czarna Diamentowa Orchidea – 0,5% obrotu punktowego FM Group World
Diamentowa, Złota i Amarantowa Orchidea – 1,5% obrotu punktowego FM Group
World
Perłowa Orchidea – 4% obrotu punktowego FM Group World.
Wyliczając wartość prowizji w drugim planie marketingowym, należy punkty grupowe
dystrybutora pomniejszyć o punkty najbliżej znajdującej się Orchidei w danej odnodze.
Otrzymuje się również dodatkowe punkty tak zwane punkty umowne za osoby w strukturze,
które osiągnęły co najmniej tytuł Perły lub uzyskały określoną liczbę grup o minimalnym
poziomie 21%.
Przykład wyliczania wartości punktowej dla poziomu Diamentowej Orchidei.


60000 punktów umownych za każdą Perłową Orchidee (jednocześnie nie będących
Amarantową, Złotą, Diamentową lub Czarną Diamentową Orchideą)

60000+60000=120000 (Perła A + Perła B)


90000 punktów umownych za każdą Amarantową Orchidee (jednocześnie nie
będących Złotą, Diamentową lub Czarną Diamentową Orchideą)

90000 (Amarant A)


120000 punktów umownych za każdą Złotą Orchidee (jednocześnie nie będących
Diamentową lub Czarną Diamentową Orchideą)

120000 (Złoto)


150000 punktów umownych za każdą Diamentową lub Czarną Diamentową Orchideą

150000 (Diament A)


60000 punktów umownych za każde 5 grup o poziomie co najmniej 21% lub 120000
punktów umownych za każde 7 grup o poziomie co najmniej 21%

60000=suma (5a+5b+5c+5d+5e)
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Suma punktów grup osobistych Perłowych, Amarantowych, Złotych Orchidei
(nie będących Diamentową lub Czarną Diamentową Orchideą)

6a) 120000-50000=70000 (Perła A – Perła C)
6b) 62000 (Perła B)
6c) 130000-50000=80000 (Amarant A – Perła D)
6d) 260000-(140000+60000+50000)=10000 (Złoto-(Amarant B+PerłaE+PerłaF))
(6a)+(6b)+(6c)+(6d)+(6e)= 70000+62000+80000+10000=222000


Suma punktów grup osobistych wszystkich bezpośrednich grup o poziomie 21%
(nie będących Orchideami)

70000-62000=8000 (21%-Perła B)

punkty grupy osobistej dystrybutora
punkty skumulowane punkty umowne
punkty grup poniżej poziomu efektywności 21%

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)= 770000
Chcąc wyliczyć wysokość prowizji należy najpierw wyliczyć udział procentowy, czyli
punkty skumulowane podzielić przez sumę punktów skumulowanych wszystkich Diamentów,
a wynik pomnożyć przez 100, a następnie pomnożyć wyliczony udział procentowy z obrotem
firmy oraz z 1,5%, które należy się Diamentowi. Zaletą tej firmy jest to że nie trzeba
wykonywać żmudnych obliczeń samemu, robi to za każdego dystrybutora program
komputerowy, do którego członkowie FM Group mają dostęp online.
Osiągając poziom Złotej Magnolii (21%) lub należąc do Orchidei dystrybutor może
skorzystać z tak zwanego klona, czyli dodatkowego numeru dystrybutora, który może być
zasponsorowany w dowolnym miejscu w strukturze. Złota Magnolia oraz Perła i Amarant
mogą skorzystać z jednego dodatkowego numeru. Złota Orchidea ma możliwość działania na
dwóch dodatkowych numerach natomiast najwyższy poziom Orchidei, czyli Diament
i Czarny Diament maja prawo do pięciu dodatkowych numerów.63
Dodatkowo FM Group stosuje program motywacyjny „Mercedesem po sukces”, który
stanowi dodatkowy bodziec, dzięki któremu związania z firmą osoby mają możliwość

63

por. Plan Marketingowy…op.cit. s. 28-43.
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posiadania luksusowych samochodów. Lider chcący zaangażować się w projekt podpisuje
z FM Group umowę udziału w programie, na mocy, której firma przyznaje mu comiesięczną
dodatkową premię na zapłatę rat leasingowych.64 W zależności od uzyskanego i utrzymanego
stopnia efektywności firma oferuje Mercedesa Benz klasy A,C,E,S.
FM Group Polska pokryje raty leasingowe które wypłacać będzie w formie prowizji za
utrzymanie poziomu efektywności i świadczenie usług reklamy dla:
Złotej Magnolii: jeżeli miesięczna prowizja dystrybutora w trzech miesiącach pod
rząd wynosi co najmniej 2 000 PLN netto, możesz otrzymać Mercedesem-Benz Klasy
A dopłacając odpowiednio 500, 400 albo 300 PLN do miesięcznej raty leasingowej
Perłowej Orchidei: jeśli dystrybutor przez co najmniej trzy miesiące z rzędu utrzyma
tytuł Perłowej Orchidei, która w głównej odnodze ma minimum 30 000 punktów
(21%), a w pozostałych odnogach ma co najmniej 20 000 punktów, może jeździć
Mercedesem-Benz Klasy A dopłacając zaledwie 250, 150 albo 100 PLN
Amarantowej Orchidei: będąc Amarantem co najmniej dwa razy pod rząd dystrybutor
ma możliwość otrzymania prowizji na zapłatę rat leasingu Mercedesa-Benz Klasy C.
Złotej Orchidei: otrzymując miano Złota co najmniej dwa razy pod rząd, można
otrzymać prowizji na zapłatę rat leasingu Mercedesa-Benz Klasy E.
Diamentowej Orchidei: będąc na najwyższym poziomie efektywności dwa razy pod
rząd FM Group wypłaca prowizji na zapłatę rat leasingu Mercedesa-Benz Klasy S
Aby otrzymać samochód w leasing, trzeba spełnić warunki dodatkowo wymagane przez
leasingodawcę, w tym prowadzić działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny
rachunek.65

64
65

por. Ł. Kałucki: „Mercedesem”…op. cit. s. 88.
http://perfumy.fm/index.php?dzid=51&did=825 z dnia 25.09.2012.
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ROZDZIAŁ III
FORMY PRZYCHODÓW UZYSKIWANE PRZEZ DYSTRYBUTORÓW
FM GROUP NA PRZYKŁADZIE BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Charakterystyka badania

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone na potrzebę pracy wśród 50 wybranych
dystrybutorów firmy FM Group na terenie Polski. Metodą doboru respondentów była metoda
kuli śniegowej.66 Badanie zostało przeprowadzone od czerwca do sierpnia 2012 roku za
pomocą ankiety online. Kwestionariusz ankietowy znajduje się w załączniku.
Niedobór wiedzy na temat MLM spowodował, że jest to system podejrzliwy i część
społeczeństwa wątpi w możliwości osiągnięcia sukcesu w firmie MLM. Pomimo ogólnej
opinii coraz częściej można zaobserwować zainteresowanie tym sposobem zarabiania
szczególnie u osób młodych rozpoczynających jakąkolwiek pracę. Ponieważ network
marketing stwarza szanse rozwinięcia własnego biznesu coraz więcej osób próbuje swoich sił
wykorzystując taki model zarabiania pieniędzy, jednakże z obawy przed osiągnięciem porażki
wynikającej z niedostatecznej wiedzy na temat istoty tego systemu większość traktuje
marketing sieciowy jako dodatkowe źródło dochodów. Kolejnym problemem wynikającym
z nieznajomości podstawowych informacji o MLM jest to, że wiele osób angażując się w ten
biznes, traktuje go jako szybki zarobek, dlatego tak wiele osób już na starcie zraża się do tego
systemu.
Przyjęto następującą hipotezę badawczą: w marketingu sieciowym wielkość dochodów
zależna jest przede wszystkim od stażu pracy w danej firmie MLM, włożonego wysiłku,
cierpliwości oraz aktywnego działania.
Niniejsze badanie służy wzbogaceniu wiedzy o osobach zajmujących się marketingiem
sieciowym na przykładzie firmy FM Group. Głównym celem badania było uzyskanie
informacji na temat możliwości dochodowych członków klubu FM Group, zbadanie poziomu
zadowolenia z współpracy z firmą FM Group oraz preferencje ankietowanych dotyczące
wyboru MLM lub pracy na etacie. Zastosowane badanie pozwoli na poprawne znalezienie
odpowiedzi na pytanie: jakie elementy najbardziej wpływają na podjęcie działalności w firmie
MLM?, jaki mają związek czynniki demograficzne na wysokość uzyskiwanych dochodów
66

Metoda kuli śnieżnej (ang. snowball sampling) – metoda nielosowego doboru próby polegająca na
rekrutowaniu uczestników przez innych uczestników
47

w firmie FM Group? oraz czy istnieje związek danych demograficznymi z preferencją
wyboru między MLM, a klasyczną formą zarabiania?.
Anonimowa ankieta składała się z 21 pytań, które zostały pogrupowane na trzy etapy.
Pierwsza część pytań stanowiła metryczkę, czyli scharakteryzowanie badanej grupy pod
względem wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz wykształcenie. Następne pytania dotyczyły
ustalenia stażu działalności oraz osiąganych wyników w firmie FM Group. Kolejne pytania
miały określić poziom zadowolenia ze współpracy z FM Group oraz przedstawić opinie
ankietowanych na temat sposobu wynagrodzenia.
Wyniki ankiety przedstawiono poniżej.

3.2. Wyniki wynikające z badań własnych

Poniższy wykres obrazuje wiek badanej grupy. Największy procent ankietowanych
dystrybutorów to osoby w przedziale wiekowym między 18 a 25 rokiem życia (74%) oraz
osoby w wieku 26-35 lat (18%). 6% to osoby mające 36-45 lat oraz 2% osób powyżej 46 lat.
W badaniu dominującą grupą są osoby w średnim wieku od 18 do 35 lat, które stanowią 92%
całej grupy.
Wykres 3.1
Wiek ankietowanych dystrybutorów

powyżej 65 lat

0%

56-65

0%

46-55

2%

36-45

6%

26-35

18%

18-25

74%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
W ankiecie wzięło udział 58% mężczyzn oraz 42% kobiet z czego większość ankietowanych
to osoby mieszkające w mieście 60%, pozostała część to osoby mieszkające na wsi 40%.
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Wykres dotyczący poziomu wykształcenia dystrybutorów przedstawia następujące wyniki:
największa ilość ankietowanych 64% to osoby mające wykształcenie średnie ogólne
i techniczne, osoby mające wyższe wykształcenie to 24% (wyższe ekonomiczne,
humanistyczne, prawne, nauki społeczne oraz wśród innych było wyższe techniczne).
Pozostała część to osoby mające wykształcenie zawodowe (8%) oraz podstawowe (4%)

Wykres 3.2
Wykształcenie ankietowanych osób
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.

Wykres 3.3
Staż współpracy z firmą FM Group
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
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Z badania wynika, że największa część osób, czyli 58% stanowią osoby działające w firmie
nie dłużej niż rok. 36% to osoby współpracujące z FM Group ponad rok, ale nie dłużej niż
trzy lata. Pozostałą część, czyli 6% spośród ankietowanych to osoby ze stażem powyżej
trzech lat.
Kolejny wykres przedstawia sposób współpracy z firmą. 8% badanej grupy stanowią osoby
o statusie odbiorcy, którzy kupują produkty tylko dla siebie po cenie hurtowej. Zdecydowana
większość 64% to osoby funkcjonujący jako dystrybutorzy. Wśród ankietowanych znajduje
się także grupa liderów 28%, którzy prowadzą własne grupy sprzedaży.

Wykres 3.4
Sposób współpracy z FM Group

28%

8%
Status odbiorcy
Dystrybutor

64%

Lider

Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.

Wykres 3.5
Forma uzyskiwania przychodu w firmie FM Group

48%
52%

głównie z marży
głównie z dochodu pasywnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
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Jak wynika z powyższego wykresu, odpowiedzi na temat sposobu uzyskiwania przychodów
są prawie na równym poziomie. Osób zdobywających swój dochód głównie z odsprzedaży
produktów jest 52%, pozostała część, czyli 48% to osoby które osiągają dochód pasywny.
Dlatego też na pytanie: czy firma jasno określa możliwości zarabiana w swoim planie
marketingowym? - cała grupa, czyli 100% odpowiedziało zdecydowanie tak lub raczej tak.

Wykres 3.6
Opinia ankietowanych na temat przedstawienia sposobu zarabiania w planie
marketingowym
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
Kolejny wykres przedstawia aktualny poziom efektywności badanych osób. Zdecydowana
większość znajduje się w pierszym planie marketingowym, wynika to ze stażu współpracy
z firmą, gdzie większość ankietowanych współpracuje z firmą nie dłużej niż rok.
Na najniższych etapach wspólpracy, czyli od 0% do 6% znajduje się 66% ankietowanych
dystrybutorów. Członkowie będący na poziomie od 9% do 18% stanowią 20% całej grupy.
Natomiast pozostałe 14% to osoby, które osiągnęły najwyższy poziom klubu magnolii oraz
osoby, które w drugim planie marketingowym zdobyły tytuł amarantowej orchidei.
W ankiecie nie wzieły udziału osoby, które osiągnęły poziom 18% oraz perłowej, złotej,
diamentowej i czarnej diamentowej orchidei.
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Wykres 3.7
Poziomy efektywności uzyskane przez ankietowanych dystrybutorów

Czarna Diamentowa Orchidea
Diamentowa Orchidea
Złota Orchidea
Amarantowa Orchidea
Perłowa Orchidea
21%
18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%

0%
0%
0%
6%
0%
8%
0%
4%
14%
2%
14%
42%
10%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
Odpowiedni poziom efektywności zależy w dużej mierze od sponsorowanej grupy, im
większa grupa pracująca systematycznie, tym lepsze osiąga się wyniki. Tak więc 14 % osób
ankietowanych znajdujących się na najwyższych poziomach efektywności mają w swojej
grupie od 500 do 5000 osób. Pozostała część 86% to osoby mające grupę nie więcej niż 500
osób, które nie osiągnęły jeszcze znacznej pozycji.

Wykres 3.8
Ilość osób w grupie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
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Wnioski

z

poprzednich wykresów mają

odzwierciedlenie

w kolejnym

wykresie

przedstawiającym miesięczne wynagrodzenie za pracę w FM Group. Większość
ankietowanych znajduje się w pierwszym etapie planu marketingowego firmy, dlatego 82%
dystrybutorów nie zarabia więcej niż 500 zł miesięcznie. Grupa 12% to osoby zarabiające na
poziomie od 501 do 3000 zł. Natomiast 6% stanowią osoby zarabiające powyżej 5000zł.

Wykres 3.9
Miesięczny dochód z współpracy z firmą FM Group
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Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
Wykres 3.10
Charakterystyka respondentów osiągających dochód powyżej 1000 zł na tle danych
demograficznych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
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W grupie dystrybutorów zarabiających powyżej 1000 zł miesięcznie znalazło się 14% spośród
wszystkich 50 ankietowanych, czyli 7 osób. Biorąc pod uwagę wiek tej grupy, największy
odsetek 43% (3 osoby) to osoby w wieku 26-35 lat. 29% (2 osoby) jest w wieku 36-45 lat,
natomiast po 14% (po 1 osobie) jest osób w wieku 18-25 lat i 46-55. Jeżeli chodzi o płeć
ankietowanych, to 57 % (4 osoby) to mężczyźni, a 43% (3 osoby) to kobiety. Wykształcenie
średnie ogólne posiada 29% (2 osób), wyższe ekonomiczne 43% (3 osoby), a zawodowe 29%
czyli 2 osoby. 100% czyli cała grupa pochodzi z miasta. Wnioskując z przeprowadzonego
badania najlepiej zarabiający dystrybutorzy w firmie FM Group to osoby w wieku powyżej 26
lat, przeważnie mężczyźni posiadający wykształcenie wyższe ekonomiczne i pochodzący
z miasta. Jednakże wyniki są dosyć zróżnicowane, co dowodzi, że sukces w MLM może
osiągnąć każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia, pochodzenia czy płci.

Wykres 3.11
Zależność dochodów dystrybutorów powyżej 1000 zł miesięcznie od stażu pracy w FM Group,
czasu poświęconego na aktywne działanie oraz wiedzę na temat systemu MLM
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
Z powyższego wykresu wynika, że 57% tej grupy (4 osoby) współpracuje z firmą 2-3 lata,
29% (2 osoby) od 3-4 lata, pozostałe 14% (1 osoba) jest w firmie ponad 4 lata. Jeżeli chodzi o czas
poświęcany na pracę w firmie FM Group to 71%, czyli 5 osób poświęca czas na współpracę
codziennie, pozostałe 29% (2 osoby) działają 2-3 razy w tygodniu. Wiedza danej grupy na temat
MLM jest bardzo dobra (86%) lub dość dobra (14%). Dowodzi to, że sukces finansowy w firmie
MLM jest zależny od długości współpracy z daną firmą, zaangażowania oraz ciągłego szkolenia
i poszerzania swojej wiedzy na temat marketingu sieciowego.
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Według opinii ankietowanych na pytanie odnośnie zadowolenia z proponowanego
wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach efektywności zdecydowana większość osób, bo
aż 86% potwierdziła swoje zadowolenie, 12% nie ma zdania na ten temat, pozostałe 2% jest
niezadowolone.

Wykres 3.12
Opinia dystrybutorów na temat wynagrodzenia otrzymywanego w ramach FM Group
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
Według 82% ankietowanych wpływ na osiągane wyniki mają programy motywacyjne
proponowane przez firmę dostosowane do określonego poziomu efektywności. Pozostałe
16% nie ma zdania, natomiast 2% twierdzi, że programy motywacyjne nie mają znaczenia na
osiągany dochód. Jednakże jak widać na kolejnym wykresie opinia na temat programów
motywacyjnych nie ma odzwierciedlenia w korzystaniu z tych dodatkowych profitów. Tylko
34% spośród ankietowanych skorzystało z programów motywacyjnych oferowanych przez
FM Group takich jak: na dobry początek (22%), mercedesem po sukces (6%), ekstra prowizje
(2%), luksusowe lato (2%), prowizja + mobile (2%). Pozostała większa część 66% nie
skorzystała do tej pory z proponowanych programów.
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Wykres 3.13
Opinia na temat programów motywacyjnych stosowanych przez FM Group
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
Kolejne wykres obrazuje zdanie ankietowanych dotyczące preferencji w wyborze systemu
MLM lub pracy na etacie. Znaczna większość 76% ankietowanych uważa system MLM za
lepszy od pracy etatowej, dla 16% jest to obojętne, pozostała część 8% ogółem woli prace
etatową. Jednakże tylko dla 34% osób współpraca z FM Group jest jedynym źródłem
przychodów, pozostała znaczna część 66% badanych osiąga dochód z innej pracy.

Wykres 3.14
Opinia ankietowanych dotycząca preferencji wyboru systemu MLM, a pracy etatowej
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
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Charakterystyka 38 osób, czyli 76% respondentów, którzy zdecydowali, że system MLM jest
lepszy od pracy etatowej na tle danych demograficznych ( wiek, płeć, miejsce zamieszkania,
wykształcenie). Znaczna większość to osoby młode w wieku 18-25 lat, aż 89%, czyli
34 osoby, 5% (2 osoby) to osoby w wieku 26-35, pozostałe 6% to po jednej osobie w wieku
36-45 oraz 46-55lat. Ze względu na płeć podział różnica jest nieznaczna 53% (20 osób) to
mężczyźni, a 47% (18 osób) to kobiety. Większość wybranej grupy mieszka w mieście
79% (30 osób), pozostałe 21% (8 osób) na wsi. Ze względu na wykształcenie najwięcej osób
77% ma wykształcenie średnie w tym średnie ogólne 53% (20 osób) i średnie techniczne
24% (9 osób). 19% osób ma wykształcenie wyższe w tym 16% (6 osób) ekonomiczne,
3% (1 osoba) humanistyczne, pozostałe 5% (2 osoby) to osoby z wykształceniem
zawodowym.

Wykres 3.15
Charakterystyka dystrybutorów którzy bardziej preferują MLM od klasycznych form
zarabiania na tle danych demograficznych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania,
wykształcenie)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
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Wykres 3.16
Czas poświęcany przez ankietowanych na pracę w FM Group
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
Na pytanie o czas poświęcony na pracę w FM Group 80% ankietowanych działa
systematycznie, czyli codziennie, 2-3 razy w tygodniu oraz raz na tydzień i oni uzyskują
zadowalające efekty pracy, pozostała część to 20% osób pracująca kilka razy w miesiącu, czy
raz na pół roku.
W pytaniu o czynniki wpływające na podjęcie współpracy z FM Group odpowiedzi były
zróżnicowane. Większość grupy uznała możliwości zarobkowe jako priorytet podjęcia decyzji
o przystąpienie do klubu FM Group. Kolejno ważnym elementem był rozwój osobisty oraz
możliwość zakupienia produktu po cenie hurtowej. Wpływ na podjęcie współpracy miała
również dobra prezentacja lidera, opinia znajomych oraz wolność finansowa.
Większość osób ankietowanych 72% przed podjęciem pracy w FM Group nie spotkało się
z ideą marketingu wielopoziomowego. Kolejny wykres przedstawia na jakim poziomie
kształtuje się wiedza ankietowanych na temat MLM.
Wykres 3.17
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
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Na podstawie wykresu

44% osób

ocenia

swoją wiedzę na temat

marketingu

wielopoziomowego bardzo dobrze lub dobrze, niestety większa część 56% osób ocenia swoją
wiedzę jako wystarczającą lub znikomą. Może być to spowodowane niestety małą
popularnością tego systemu w Polsce i niewystarczającą ilością literatury na ten temat.
3.3. Wnioski z badań własnych.
Na podstawie danych otrzymanych w wyniku przeprowadzonej ankiety można
stwierdzić, że firma FM Group działająca na zasadach marketingu wielopoziomowego oferuje
ciekawe możliwości dochodowe i według ankietowanych dobrze przedstawia je w swoim
planie marketingowym. Wpływ na wysokość dochodu osiąganego przez respondentów ma
przede wszystkim ich staż pracy oraz ilość czasu poświęconego na aktywne działanie w
firmie FM Group oraz poszerzanie swojej wiedzy o MLM. Chcąc osiągnąć sukces w tej
branży potrzeba cierpliwości oraz samodyscypliny wtedy wyniki będą zadowalające.
Większość respondentów biorących udział w ankiecie to osoby młode z niewielkim
stażem w firmie FM Gropu, które nie osiągnęły jeszcze znacznych wyników. Jednakże część
z nich poważnie podchodzi do tego biznesu i powoli ale sukcesywnie pnie się po szczeblach
kariery w FM Group. Znalazło się również kilka respondentów z większym doświadczeniem,
które swoim działaniem wygenerowały dodatkowy dochód pasywny na poziomie około
5000 zł i znalazły się w drugim etapie planu marketingowego firmy, potwierdza to
wcześniejsze przypuszczenia co do czynników przyczyniających się do wzrostu dochodu,
ponieważ te osoby współpracują z firmą FM Group powyżej 3 lat i codziennie poświęcają
część swojego czasu na aktywne działanie. Osiągnięcie wysokich wyników dały im to
możliwość skorzystania z prestiżowego programy motywacyjnego „ mercedesem po sukces”.
Nie jest to jednak szczyt możliwości oferowanych przez FM Group. Niestety w ankiecie nie
wzięły udziału osoby z najwyższym poziomem efektywności, czyli diamentowej lub czarnej
diamentowej orchidei.
Przyjęta hipoteza badawcza mówiąca, iż w marketingu sieciowym wielkość dochodów
zależna jest przede wszystkim od stażu pracy w danej firmie MLM, włożonego wysiłku,
cierpliwości oraz aktywnego działania została zweryfikowana poprawnie.
Badanie potwierdza, że im więcej czasu poświęca się na aktywne działanie oraz
pozyskiwanie nowych współpracowników tym lepsze osiąga się wyniki. Podejmując
współpracę z firmą FM Group większość respondentów uznała możliwości zarobkowe jako
priorytet podjęcia decyzji, następnym ważnym elementem był rozwój osobisty oraz
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możliwość zakupienia produktu po cenie hurtowej. Wpływ na podjęcie współpracy miała
również dobra prezentacja lidera, opinia znajomych oraz wolność finansowa. W opinii
ankietowanych system MLM jest lepszą propozycją niż praca na etacie, jednakże z drugiej
strony wiele osób traktuje prace w FM Group jako dodatkowe źródło dochodów i nie ma
odwagi zrezygnować z klasycznych metod zarabiania. Wynikiem tego jest niewielki staż
w firmie, mała znajomość systemu MLM oraz jak potwierdzają badania uboga wiedza
polskiego społeczeństwa na temat tego sposobu zarabiania.
Podsumowując powyższe badania profil statystyczny dystrybutora w FM Group to
mężczyzna w wieku 18-25 lat z wykształceniem średnim, zamieszkujący w mieście,
działający w firmie FM Group mniej niż rok i traktujący tą współpracę jako dodatkowe źródło
dochodów.
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ZAKOŃCZENIE
W ostatnich latach można zauważyć, że branża MLM wciąż się rozwija i odnotowuje
wzrost zainteresowania. Jednakże wiedza na temat tego sposobu zarabiania jest nadal uboga.
Z powodu braku niewiedzy marketing wielopoziomowy często porównuje się do akwizycji
lub nielegalnych piramid finansowych, co ma wpływ na negatywny wizerunek firmy
działających w oparciu o system MLM.
Żyjemy w czasach przyspieszonego rozwoju. Nowe możliwości pojawiają się przed
nami niemalże na co dzień. W obliczu braku stabilności na rynku pracy oraz niskich
zarobków poszukuje się nowych rozwiązań zapewniających lepszy byt. Jednym z takich
rozwiązań jest marketing sieciowy, który daje poczucie wolności finansowej i możliwość
bycia szefem dla samego siebie. Nie jest to rozwiązanie na wszystkie problemy społeczne ale
jest to jedno wyjście, którego zaletą jest to, że może być realne i dostępne dla każdego kto
tego chce.
W pracy przedstawiono istotę marketingu wielopoziomowego, jego historię oraz
ewolucje na przestrzeni ostatnich dekad. Zwiększa się ilość przedsiębiorstw stosujących ten
rodzaj dystrybucji w pracy zobrazowano czynniki stałego wzrostu 10 firm MLM
odnotowujących najlepsze wyniki finansowe. Zaprezentowana została strategia marketingowa
oraz zasady wynagradzania przedmiotu badania, czyli firmy FM Group. Na bazie poznanych
wyników badania, w którym scharakteryzowano grupę 50 dystrybutorów FM Group pod
względem demograficznym, sprawdzono od jakich czynników zależą ich zarobki oraz
zbadano poziom zadowolenia respondentów z współpracy z firmą.

W celu uzyskania

dokładniejszych danych należałoby poszerzyć próbę badanych osób.
Cel pracy został osiągnięty, gdyż przedstawiono jakie istnieją możliwości zarobkowe oraz
sposoby uzyskiwania przychodu w firmach sektora MLM .
Podsumowując, systematyczna praca, wyznaczanie sobie celów i aktywne dążenie do
nich, to klucz do sukcesu w branży MLM. Wiedza na temat marketingu sieciowego jest
niezbędnym składnikiem sukcesu w firmie networkowej.
Marketing sieciowy opiera się na indywidualnych kontaktach z klientami i potencjalnymi
współpracownikami, uczy prowadzenia rozmów, radzenia sobie z odrzuceniem. Człowiek
stale się rozwija, staje się coraz silniejszy, pewny siebie, a w tym przedsięwzięciu jest to
najważniejsze.
Jak mawiał Bruce Lee „Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki,
jedyną miarą sukcesu jest wysiłek jaki włożyliśmy aby go osiągnąć”.
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Załącznik
Kwestionariusz ankietowy
Witam
Jestem studentką trzeciego roku Ekonomii w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości.
Piszę pracę licencjacką na temat form przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa
sektora MLM na przykładzie FM GROUP. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o
wypełnienie ankiety. Kwestionariusz jest anonimowy a uzyskane wyniki będą analizowane
wyłącznie do celów naukowych.
Z góry dziękuje za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
Proszę wstawić x w kratce przy stwierdzeniu z którym Pan/i się zgadza.
1. Jak długo Pan/i współpracuje z firmą FM Group
□ mniej niż rok
□ 1-2 lata
□ 2-3 lata
□ 3-4 lata
□ 4-5 lat
□ powyżej 6
2. W jaki sposób Pan/i współpracuje z firmą FM Group?
□ status odbiorcy
□ dystrybutor
□ lider
3. Czy firma w swoim programie marketingowym jasno określa możliwości zarabiania?
□ Zdecydowanie tak
□ Raczej tak
□ Nie mam zdania
□ Raczej nie
□ Zdecydowanie nie
4. W jakiej formie uzyskuje Pan/i zysk współpracując z FM Group?
□ z marży
□ z dochodu pasywnego
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5. Ile wynosi Pana/Pani miesięczny dochód z pracy w FM Group ?
□ do 100 zł
□ od 101 zł do 500 zł
□ od 501 zł do 1000 zł
□ od 1001 zł do 3000 zł
□ od 3001 zł do 5000 zł
□ od 5001 zł do 10000 zł
□ od 10001 zł do 20000 zł
□ powyżej 20000 zł
6. Na jakim poziomie efektywności Pan/i aktualnie się znajduje?
□ 0%
□ 3%
□ 6%
□ 9%
□ 12%
□ 15%
□ 18%
□ 21%
□ Perłowa Orchidea
□ Amarantowa Orchidea
□ Złota Orchidea
□ Diamentowa Orchidea
□ Czarna Diamentowa Orchidea
7. Czy programy motywacyjne oferowane przez FM Group wpływają na osiąganie
wyższego poziomy efektywności?
□ Zdecydowanie tak
□ Raczej tak
□ Nie mam zdania
□ Raczej nie
□ Zdecydowanie nie
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8. Czy skorzystał/a Pan/i z programów motywacyjnych FM Group?
□ Nie
□ Tak (jakie?)

9. Czy Pana/Pani zdaniem wynagrodzenie za poszczególne poziomy efektywności jest
zadowalające?
□ Zdecydowanie tak
□ Raczej tak
□ Nie mam zdania
□ Raczej nie
□ Zdecydowanie nie
10. Ile osób znajduje się w Pana/Pani grupie?
□ 0
□ do 100
□ od 101 do 500
□ od 501 do 1000
□ od 1001 do 5000
□ od 5001 do 10000
□ od 10001 do 20000
□ powyżej 20000
11. Czy współpraca z FM Group jest Pana/Pani jedynym źródłem przychodów?
□ Tak
□ Nie
12. Czy praca w FM Group wymaga wysiłku?
□ Zdecydowanie tak
□ Raczej tak
□ Nie mam zdania
□ Raczej nie
□ Zdecydowanie nie
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13. Ile czasu poświęca Pan/i na pracę w FM Group?
□ codziennie
□ 2-3 razy w tygodniu
□ raz na tydzień
□ 2-3 razy w miesiącu
□ raz na miesiąc
□ raz na pół roku
□ inne (jakie?) ………………………………………………………………….
14. Proszę wyjaśnić w kilku zdaniach co miało wpływ na podjęcie współpracy z FM
Group?

15. Czy już wcześniej spotkał/a się Pan/i z pojęciem MLM?
□ Tak
□ Nie
16. Czy Pana/Pani zdaniem system pracy w MLM jest lepszy od pracy etatowej?
□ Zdecydowanie tak
□ Raczej tak
□ Nie mam zdania
□ Raczej nie
□ Zdecydowanie nie
17. Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę i umiejętności na temat MLM?
□ bardzo dobra
□ dość dobra
□ wystarczająca
□ znikoma
□ brak wiedzy
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Metryczka
1.W jakim jest Pan/i wieku?
□ 18-25
□ 26-35
□ 36-45
□ 46-55
□ 56-65
□ powyżej 65 lat
2. Jaka jest Pana/Pani płeć?
□ kobieta
□ mężczyzna
3. Miejsce zamieszkania?
□ miasto
□ wieś
4. Jakie ma Pan/i wykształcenie?
□ podstawowe
□ zawodowe
□ średnie
□ wyższe
□ inne (jakie?) ……………………………………………
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