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 نویسنده: ه ه کوئک

ران رای اولین بار در ا ی دی اف   انتشار نسخه الکترونیکی مجزا قابل دانلود 

 توسط رسانه اینترنتی و آموزشی مارکت ام ال ام

 

ن وبسایت آموزشی فارسین و معتبزرگتر مارکت ام ال ام رتر  

ا رای تمام بازاریابان شبکه ای فارسی زبان در تمام دن  

 

 آدرس

www.marketmlm.com 
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حنا و نیکوالس دانیل، فرزندم سه و نانسی، همسرم، به تقدیم  

داشتند، من از  که  حمایتی و حوصله و صبر خاطر به  

.ورزیدند من به که  عشقی  و  

 

کوئک.  ه. ه  
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زرگ و دیگر نویسندگان در مور  بازاریابی شبکه ای فقیت دررموز موتاب ک  دنظر افراد   

ن. 1 ار دانند،می جدی را سطحی چند بازاریابیو  ایشبکه بازاریابی تجارت در که  افرادی  رای کتاب  ا  جذاب بس
.هستن مؤثر و ساده آن،  در شده مطرح راهبردهای و هاایده.  ود خواهد . 

ق نتورک مارکتینگ زا  شدن میلیونر رای ساده راه 201 کتاب  ینویسنده کمک  َتن، ریچارد طر  

 

ن. 2  تجارت یک بعنوان ایشبکه بازاریابی به که  کسی  هر. است  موفقیت آموزشی  راهنمای یک ورای کتاب  ا
.باشد داشته را آن  از  نسخه یک باید کندمی فکر جدی  

موفق افراد  شخصیتی ُبعد شش کتاب  ینویسنده و سخنران کارماتسی،.  ف آرتور  

 

ن .3 ار کتاب  ا  در است،  الزم  ایشبکه بازاریابی تجارت یک ساختن رای که  را موضوعاتی تمام و است  عجام بس
ن  اطالعات  و هاایده.  دارد ر  ایشبکه بازاریابی در یشتری هایموفقیت به تا کنید  ررسی دقت به را کتاب  ا

رسید . 

)مارکتـر نتورک( هانگ دورا  

 

ن  داشتن .4 ن  در شده ارائه  راهبردهای و هاایده.  است  ضروری سازیشبکه هر رای کتاب  ا  یپایه کتاب،  ا
ود خواهد شما سطحی چند بازاریابی یا ایشبکه بازاریابی تجارت رای خوبی . 

)هستند مارکتر نتورک دو هر( چانگ ِبنی و واترز ِورا  

 

ن  هفتم فصل تأثیر تحت شدت به من .5 ن  مختلف مزایای آن  در که  گرفتم  قرار کتاب  ا  ان خوبی به تجارت ا
 از  همزمان صورت به و اموده مشغول فعالیت به ایشبکه بازاریابی شرکت یک در تنها تاکنون من. است  شده
ن  در شده اشاره  روش چهار اندشده واقع مفید من رای هاآن  یهمه و امنموده استفاده  فصل ا . 

)سازشبکه( هندریکسون جان  

 

ن  توانیدمی شما. شودمی تدریس هاروارد تجارت مدرسه در اکنون  هم ایشبکه بازاریابی درسی یرنامه .6  ا
ن  در یا را تجارت ن  از  استفاده  با یا و اموزید مدرسه ا  داندمی که  کوئک  چون قدرتمند سازیشبکه نزد کتاب  ا

یتوصیه چه به سازشبکه هر ازمند ها ن  خواندن از  من. بگیرید فرا است،  ن ردم تلذ کتاب،  ا . 

تی عامل  کتاب  ینویسنده تک، تن دکتر  
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ن  باشید، یروز ایشبکه بازاریابی در خواهیدمی اگر. موفقیت یک حق انتخاب است،  7  ذهنیت" شما در کتاب  ا
ازمندید آن  به موفقیت به رسیدن رای که  آورد  خواهد وجودبه را" میلیونر یک  ساده آن  راهبردهای و هاایده.  ن

.دتنهس درخشان و  

رت جری نرفروش را "میلیونر یک ذهنیت" نویسنده تر  

 

ی از  استفاده  با ایشبکه بازاریابی تجارت یک ساختن .8 ن  هایراهنما  نسخه چند. ود خواهد ترآسان  کتاب  ا
!کنند)  همانندسازی(تکثیر که  دهید آموزش  هاآن  به. بدهید راهبرانتان به و کرده  تهیه  

"شوید ثروتمند  و یندیشید ایشبکه بازاریابی به" کتاب  نویسنده موهان سی  

 

ن  محتویات .9  را سازیشبکه هر تجارت تواندمی و اندشده ارائه  خوبی به که  است  جامع تحقیقی کتاب  ا
 و کنید  مطالعه و کرده  تهیه آن  از  نسخه یک. باشد داشته همراهبه او  رای العمرمادام موفقیت و ساخته متحول

.گیرید  بکار اآنر   هایدرس  

عملکرد  استراتژیست  و نویسنده گذار،سرمایه لئو پاتریک  

   



 

7                                                                                                                          مارکت ام ال ام       

 رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای 7

 مقدمه نویسنده

 

 چند ازارداریمولتی لول مارکتینگ ب و ایشبکه بازاریابی تجارت رای مناسب آموزشی  راهنمای یک حاضر کتاب
یاستراتژی  و هاایده.  است  ایچندالیه یا سطحی ن  در که  ها  نتیجه و مؤثر ،دهسا است،  آمده  کتاب  ا

. اندبخش  

ن ت.اس  مناسبی راهنمای هاایحرفه رای چه ور نتورک مارکتینگ کا  در مبتدیان رای چه کتاب،  ا  

ن از مورد راهبردهای همراه به را ساده سیستم یک کتاب  ا  بازاریابی در فعالیت نخست روز 90 در موفّقیت ن
ار نخست زرو نود. سازدمی آشکار  مبتدیان رای ایشبکه اتی بس را است  ح ن  در موفقیت کسب  رای اگر  ز  ا
زیرنامه زمان .ماند خواهید باقی سازشبکه یک مدیدی مدت رای فراوان احتمال  به باشید، کرده  ر  

ن  است  ایشبکه بازاریابی در موفقیت یالزمه  که  را ای  ساده هایاستراتژی  و هاایده  یارایه  هدف با کتاب  ا
.کند  تر»سودآور« البته  و مهیج بّخش، لذت ساده، شما رای را ایشبکه بازاریابی که  رودمی انتظار  و هشد نگاشته  

 ذهن یگتره  و رداخته ایشبکه بازاریابی به راجع حقایقی ان به کتاب  ـ نخست بخش ـ سوم تا اول  هایفصل
اری همچنین. دهدمی افزایش  ایشبکه بازاریابی حقیقت یدرباره را شما رداشت از  بس  مفاهیم و هاسوء

ن  در. سازدمی آشکار  را دارد قرار اذهان  در که  نادرستی وط مفاهیم فصول، ا  توضیح نیز ایشبکه بازاریابی به مر
.است  شده داده  

زار  و کار  آغاز  ینحوه یدرباره ـ دوم بخش ـ کتاب  نهم تا چهارم فصل از مورد ا  ی،یابمشتری روش. ردازدمی آن  ن
ن  در یگیری و گیرینتیجه و بندیجمع .است  شده داده شرح بخش ا  

 ایشبکه بازاریابی در »تکثیر«  و »سازی همانند«  مفهوم معرفی به ـ سوم بخش ـ کتاب  یازدهم و دهم فصل
رگیرنده و ردازدمی ی یدر ازمند هاآن  به موفقیت رای سازیشبکه هر که  است  راهبردها .است  ن  

احثی به ـ پایانی بخش ـ سیزدهم و مزدهدوا فصل اق،  ذهنی، وضعیت خصوص در م  یالزمه...   و تّعهد اشت
ازمند هاآن  به ایشبکه بازاریابی در »زرگ هایموفقیت و دستاوردها«  به رسیدن .است  ن  

 تعّهد، تالش،. نیست ایحرفه بازاریابان و سازهاشبکه مخصوصاً  افراد  به ایشبکه بازاریابی آموزش  من هدف
ن  نگارش از  من قصد. است  ستایش قابل من رای شما موفّقیت و یشرفت  دانش گذاشتن  اشتراک  به کتاب،  ا

یتجربه و ن  در مداوم فعالیت سال ده حاصل که  است  ها .امآورده  دست به حرفه ا  

ن  امیدوارم و ایشبکه بازاریابی تا کند  کمک  شما به بتواند کتاب  ا  MLM و مهیج جذاب، آسان،  یاحرفه به 
ل سودآور .شود تبد  

 در من با را خود موفقیت هایداستان بتوانید شما که  رسد روزی امیدوارم  و کنممی موفقیت آرزوی  رایتان
ان .بگذارید م  

کوئک.  ه. ه  
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اّول  فصـــــل  

چیـــست؟ ایشبکه بازاریابی  

! واقعی یپدیده یک  

 
قیت در بازاریابی شبکه اینسخه ای متفاوت از کتاب رموز موف  

همین حاال اقدام کنید رای دانلود نسخه کامل کاری از تیم تولید محتوای مارکت ام ال ام  

 


