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 مقدمه
 پیرامون ما در حوزه کسب و کار تغییراتشناسایی •
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 موانع موجود برای کارآفرینان 
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 پرسش ها

  ؟هم اکنون چه اتقافی در اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران در حال وقوع است 
 
امنیت شغلی ناشی از استخدام و بازنشستگی راه های سنتی 

   مقابلدر        
 و راه اندازی  یک تجارت شخصی کارآفرینی        
 
 ثروتمند شدن در حال حاضر چیست ؟ موفق و  و کار نوین برای شروع کسب راه های 
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 بستر های نوین برای ایجاد تجارت شخصی
 
 

 صنعت فروش مستقیم•
•(Direct Selling) DS 
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Direct Selling Business Model – A Review 
A. S.Viswanathan1 _ 2018 



 فروش مستقیم چیست؟
 
 فررروم مسررتقیم ع ررارت اسررت از فررروم م  ررو ت یررا

خدمات بدون استفاده از واسطه های سنتی یا همان د ل 
هررای واسررر و رسرراندن کررا  از توهیررد کننررده برره م ررر  

ن وه فرروم عمومراا از یریرع میرفری و ت لیر  این . کننده
کا  به صورت شخص بره شرخص یرا برررزاری جشرن هرا و 

 . رردهمایی ها برای ت لی  کا  یا خدمات صورت می ریرد
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A Study of Direct-Selling Distributors 
By Anne T. Coughlan* Manfred Krafft** Julian Allendorf*** 
September 2016 



DS 
 
 فروم مستقیم(DS ) نوعی کانال توزیع اسرت

که توسر صدها شرکت در سراسر جهان بررای 
 .بازاریابی استفاده می شود 

 م رفی بری شرماری بره میلیرون هرا م  و ت
 .نهایی میرسد کاربر 

 شررررکت فرررروم مسرررتقیم توزیرررع یررر   در
کننرردران پیمانررراران مسررتقلی هسررتند کرره 
م  ررو ت شرررکت را مسررتقیماا برره کرراربران 

 نهایی می فروشند
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A Study of Direct-Selling Distributors 
By Anne T. Coughlan* Manfred Krafft** Julian Allendorf*** 
September 2016 



 فرصتی نوین برای کارآفرینی

 
 مارکتینگ در بستر فروم مستقیم
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The future of marketing 
Roland T. Rust_ 2020 
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خرده 
 فروشی
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 تبلیغات، فروش و بازار یابی 

10000 35000 

 سایت شرکت

Direct Selling 
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MULTI-LEVEL MARKETING. FEATURES 
AND CONTROVERSY 
Justyna Kaźmierczak, Artur Łabuz _ 2018 
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Network Marketing / MLM 

The Role of the Distributor Network in the Persistence of Legal 
and Ethical Problems of Multi-level Marketing Companies 
Claudia Groß1 • Dirk Vriens1 _ 2017 



  NETWORK MARKETING بازاریابی ش ره ای
 همان  یا

  MULTI-LEVEL MARKETING چندسط یبازاریابی 

 نرروین فررروم اسررت کرره در آن شرریوه ی
شررررکت هرررا م  رررو ت خرررود را بررردون 
ت لیغرررات و بررردون واسرررطه بررره فرررروم 
می رسانند، و مشرتریان پرا از خریرد در 
صورت تمایل می توانند م  و ت شرکت 

درآمرد . را بازاریابی کنند و سود بگیرنرد
هم  .(ام. ال. ام)بازاریابی چند سط ی  در

و هررم در  فررروم مسررتقیم کررا در ازای 
فرررررررروم از یریرررررررع سرررررررازمان ازای 

متشررررل از جرررار بازاریابررران ) فرررروم
 .کسب می شود( سازش ره 
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Building a Sustainable Competitive Advantage for Multi-Level Marketing 
(MLM) Firms: An Empirical Investigation of Contributing Factors 
Lee Siew Keong*, Omkar Dastane**_ 2019 



 تاریخچه

بازاریرررررررررابی شررررررررر ره ای از فرمرررررررررول ایرررررررررده 
توسرر  سرده ششرمررفته شد، که در  هندسی ت اعد

در  توسرر اللیردس. م. قسده سروم و در  فیثاغورس
مردل . بره جهران میرفری شرد« مقردمات»کتار میرو  

پاسررال شررل  -ترامل یافته این ایده برا مثلرخ خیرام
 .ررفت



 تفاوت بازاریابی شبکه ای با دسیسه های هرمی
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 ،(FTC)تجرارت فردرال آمریررا رفته کمیسیون به 

شرکت هرمی شرکتی سرت کره بره اعشرای  حرع 

. کمیسیون می دهد تا افرراد جدیرد را وارد کننرد

شرررکت های هرمرری م  رروهی را نمی فروشررند و 

پول های مشتریان را در یرجا جمع می کنند و با آن 

ایررن شرررکت ها در اکثررر . کرراری انجررام نمی دهنررد

کشورهای دنیا از جمله ایران غیر لانونی هستند؛ 

چررون در ازای جررار افررراد پررول می دهنررد بطررور 

اجتنار ناپایر فرو خواهنرد پاشرید و ولتری هررم 

فروپاشرری کنررد، بجررز عررده ای کرره در بررا ی هرررم 

هستند همه دست خراهی می ماننرد یرا بره ع رارتی 

 .پول خود را می بازند



 

17 



 بررسی مزایای بازاریابی شبکه ای 

افراد توزیع کننده و نمایندران کامال مستقل عمل میرنند 

عدم رسیس  ماهی و سرمایه رااری نقدی 

امران اجرا به صورت آنالین و در فشای دیجیتال 

آموزم های رایگان برای افراد 

1 

2 

3 

4 
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 بررسی مزایای بازاریابی شبکه ای 

 کسب مهارت های کارآفرینی 

ایجاد ی  ش ره از توزیع کنندران و م ر  کنندران 

 ایجاد فرصت برابر برای کسب درآمد 

 مزیتwin – win  برای افراد فیال 
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 آمار و ارلام جهانی بازاریابی ش ره ای

 WFDSAتوسط  2019گزارش فروش مستقیم 
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جوانرب   خود بره بررسری 2019فدراسیون فروم مستقیم در کتابچه رزارشات سال 
 (WFDSA)مسرتقیمفدراسیون جهرانی فرروم . مختلف فروم مستقیم پرداخته است

اعشرای آن شرامل ررروه هرای . در ایاهت مت ده آمریرا، شهر واشرنگتون مسرتقر اسرت 
ای و ملی اسرت کره برا بره منطقه (DSA) مستقیم انجمن فروم  60مختلفی از بی  از 

اشتراک رااشتن یر  دیرد مشرترک، بره دن رال ایجراد برا ترین رفترار اخاللری در برین 
  .فروشندران مستقیم در تمام دنیا هستند

 
World Federation of Direct Selling Associations 
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 بطور خالصه

نوعی شیوه فروم « نتورک مارکتینگ»بازاریابی ش ره ای یا •
است که ی  کمپانی م  و ت خود را بدون ت لیغات و بدون 
واسطه می فروشد و مشرتری هرا پرا از خریرد مری تواننرد 

  .برای این م  و ت بازاریابی کند و سود ب رند
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