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Polski biznesmen, multimilioner, inwestor, Anioł Biznesu, członek wielu prestiżowych organizacji, w tym Busi-
ness Centre Club.                  

Z wykształcenia psycholog zarządzania. Ukończył studia magisterskie na jednej z wrocławskich uczelni. Swoją 
karierę przedsiębiorcy rozpoczął  w wieku dwudziestu lat. Otworzył wtedy pierwszą działalność gospodarczą, 
zajmującą się pośrednictwem finansowym. Z czasem rozpoczął inwestycje w nowe przedsięwzięcia. Zainwesto-
wał w firmę zajmującą się odszkodowaniami, obejmując w niej stanowisko w zarządzie - został odpowiedzialny 
za dział sprzedaży. Z czasem spółka rozpoczęła ekspansję zagraniczną, inwestując w spółki-córki w Czechach, na 
Węgrzech, na Słowacji oraz w Rumuni. W lipcu 2010 roku wyszedł z zarządu, obejmując stanowisko przewodni-
czącego rady nadzorczej grupy kapitałowej EuCO. 

Obecnie spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i planuje rozwój w kolejnych 
krajach. Oprócz podstawowej działalności Daniel Kubach zainwestował w kilka innych firm, między innymi w 
firmę marketingowo-internetową oraz grupę medialną 8&8 Sp. z o.o. - wydawcę największego pisma branżo-
wego Manager MLM oraz portale www.rankingmlm.com, www.gazetamlm.com i www.marketingdlaciebie.pl. 
Od najmłodszych lat interesował się marketingiem bezpośrednim i w nim upatrywał swoją przyszłość. Wierzy, 
że firmy z tego sektora mają potencjał i będą się dynamicznie rozwijać. Mówią o nim, że ma wyczucie rynku i 
współpraca z nim gwarantuje sukces. Działa jako Anioł Biznesu, inwestując samodzielnie w przedsięwzięcia z 
branży nowych technologii oraz marketingu bezpośredniego. Inwestuje w projekty, które są sexy i mają szansę 
rozwinąć się na skalę międzynarodową. 

Zawsze mawia: Jeżeli pewnego dnia nasze drogi się przecięły, to znaczy, że nie był to przypadek. 

Daniel Kubach jest również autorem wielu wartościowych artykułów z szeroko pojętej ekonomii biznesu, mar-
ketingu wielopoziomowego, a także psychologii biznesu. W swoich tekstach w sposób klarowny przekazuje 
tajniki budowania sukcesu firmy, pokazuje jak zaplanować rozwój własnego przedsiębiorstwa, a także jak pokie-
rować swoim rozwojem osobistym. Jest praktykiem biznesu – na własnym przykładzie udowadnia, że zdobycie 
pełnego bezpieczeństwa finansowego w krótkim okresie czasu jest możliwe. Dzięki swojej pozycji finansowej i 
społecznej zapraszany jest na prelekcje do prestiżowych uczelni w kraju i za granicą. Pomaga młodym ludziom 
nabrać pewności siebie w dążeniu do wyznaczonych celów. Jego celem życiowym jest inspirować ludzi do dzia-
łania, do bycia skutecznym przedsiębiorcą. Dlatego uruchomił darmowe szkolenia w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca o godzinie 20:00. Za Brianem Tracy powtarza: 

Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego. 

W ostatnim czasie ukazały się jego dwie książki, które rozeszły się w całym nakładzie -„Planowanie celów”  oraz 
„Jak osiągnąć sukces?” Tworzy firmy w branży marketingu bezpośredniego, inwestuje w najciekawsze pomysły 
oraz prowadzi konsultacje w zakresie zwiększenia sprzedaży i rekrutacji w firmach MLM.

NOTA 
O AUTORZE
PUBLIKACJI
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Niniejsza publikacja powstała z myślą o managerach z branży sprzedaży bezpośredniej, szukających najlep-
szych rozwiązań, które pomogą im zwiększyć efektywność zespołu. Dodatkowo dedykuję ją osobom zarządza-
jącym firmami rozprowadzającymi swoje produkty bezpośrednio (DS) oraz twórcom takich firm – obecnie i w 
przyszłości. 

Firmy działające zgodnie ze strategią 4G pojawiają się w Polsce. To przedsiębiorstwa z rodzimym, jak i z zagra-
nicznym kapitałem. Chciałbym, aby niniejsza pozycja była neutralna, dlatego nie będę wymieniał z nazwy ani 
promował żadnej firmy z branży Direct Selling.

W książce zawarłem wiele pomysłów na usprawnienie systemu sprzedaży i rekrutacji. Niektóre elementy bę-
dziesz mógł zastosować bezpośrednio, w formie, jaką Ci proponuję, inne będziesz musiał zmodyfikować. To Ty 
wiesz najlepiej, jak działa Twoja firma i struktura. 

Zadajesz sobie pytanie - jakie korzyści może dać mi marketing 4G? Odpowiem, że jeżeli jesteś właścicielem 
struktury lub firmy MLM, nawet początkującym:
- zwiększysz sprzedaż,
- zwiększysz rekrutację,
- zwiększysz motywację w firmie/zespole,
- zmniejszysz fluktuacje, mniej osób będzie od Ciebie odchodzić,
- wyprzedzisz konkurencję, dając potencjalnym współpracownikom lepsze narzędzia pracy,
- zwiększysz dochody własne oraz Twoich współpracowników.

Marketing 4 generacji jest przemyślaną strategią, którą możesz wdrożyć do swojej firmy lub struktury. Niestety 
nie ja go stworzyłem, lecz zaobserwowałem to zjawisko. Opisałem to w swojej książce zatytułowanej „Planowa-
nie celów”, w rozdziale trzecim. Mając kontakt z większością firm MLM w Polsce, a także za granicą, zaobserwo-
wałem, które przedsiębiorstwa rozwijają się szybciej niż inne oraz co jest tego przyczyną. Nie zawsze powodem 
jest produkt, nie zawsze plan marketingowy. Jest to coś więcej - system pracy – marketing 4G.

Cieszę się, że mogę się podzielić z Tobą swoim doświadczeniem oraz obserwacjami. Będzie mi niezmiernie miło, 
gdy zastosujesz niektóre rozwiązania u siebie i podzielisz się tymi informacjami.

Czym jest marketing czwartej generacji, zwany marketingiem 4G? Jest innowacyjnym sposobem dotarcia do 
klienta, wykorzystującym najnowsze narzędzia na rynku. Marketing 4G czerpie z doświadczenia marketingu, 
psychologii oraz sprzedaży. Jest najskuteczniejszym systemem pracy, który możesz wdrożyć we własnych sie-
ciach. 

Ludzie mają skłonność do wykonywania pewnych czynności, podczas gdy inne zadania wykonują niechętnie. 
Kierują się pewnymi wzorcami myślowymi. Specjaliści od marketingu 4G na podstawie obserwacji zachowań 
ludzkich wyciągnęli pewne wnioski i stworzyli nowatorski system dotarcia do klientów. Klient jest coraz bardziej 
wymagający i oczekuje nie tylko dobrego produktu, wzorowej obsługi, ale również czegoś więcej – bonusu, 
gratyfikacji, czegoś ekstra. To właśnie daje mu marketing 4G. Poniżej jaśniej przedstawię Ci, czym ten tajemniczy 
marketing jest, abyś Ty także z powodzeniem mógł zbudować swoją sieć sprzedaży. 

Daniel Kubach

DLA KOGO 
JEST TA 

PUBLIKACJA?

MARKETING 
4G - WSTĘP
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Robią to z kilku powodów. Po pierwsze – powszechnie używane sposoby zdezaktualizowały się. To, co spraw-
dzało się kiedyś, może nie sprawdzać się już po pewnym czasie, jak wszystko inne. Przestarzałe metody postę-
powania nie działają współcześnie, ponieważ cały czas mają miejsce zmiany na rynku konsumentów, usług i 
produktów. Drugi powód – managerowie chcą wyprzedzić konkurencję. Chcą również zaskakiwać klientów, 
być lepsi, bardziej skuteczni, zagarnąć dla siebie jak największy procent rynku. Trzeci powód jest następujący 
– klienci darzą coraz większą sympatią wszelkie programy partnerskie. Pragną być wynagradzani za polecenia, 
uważają, że skoro polecają następnych konsumentów produktu lub usługi, to coś im się za to należy. Chcą pole-
cać, ale nie chcą sprzedawać. To właśnie powody powołania do życia marketingu czwartej generacji. 

Postęp technologii spowodował, że firmy poszukują najlepszych metod dotarcia do klienta. Czasy, kiedy klienci 
świadomie dokonywali decyzji o zakupie, już dawno minęły bezpowrotnie, wraz z pojawieniem się marketin-
gu. Pomyśl – ile posiadasz przedmiotów, ponieważ są trendy. Reklama pokazała je we właściwym świetle, bądź 
sprzedawcy byli bardzo przekonujący. Zdaniem specjalistów od marketingu jest wykreowanie zapotrzebowania 
na produkt, który wcześniej nawet nie istniał. Ty go kupisz i pomyślisz, że sam podjąłeś tę decyzję. 
Możemy kreować potrzeby, ale możemy też kreować rynek, czyli stwarzać rynki zbytu, których wcześniej nie 
było, zgodnie ze strategią błękitnego oceanu . O tej i wielu innych taktykach budowania firmy mówimy na szko-
leniach MLMBA. Na czym polega ta strategia?

Kiedyś nie było banków, po prostu NIE ISTNIAŁY. Z czasem pojawiły się pierwsze, nowoczesne placówki ban-
kowe, które wykreowały potrzebę bezpieczeństwa naszych oszczędności. Potem powstały także firmy ubez-
pieczeniowe – ludzie chcieli, aby również ich majątek stały był zabezpieczony, nie tylko środki płynne. Firmy 
ubezpieczeniowe wprowadzały coraz nowsze produkty na rynek, powstawały kolejne błękitne oceany. Do ta-
kiego oceanu możemy zaliczyć na przykład ubezpieczenia na życie. W 1999 roku powstały w Polsce fundusze 
emerytalne – drugi filar, który także stał się błękitnym oceanem – tego wcześniej nie było. Czy jesteś w stanie 
wyobrazić sobie życie bez telefonów komórkowych, czy Internetu? Przecież kiedyś ich nie było, a ludzie żyli w 
szczęściu. Natomiast, kiedy się pojawiły – stworzyły prawdziwy błękitny ocean. Na początku te usługi były bar-
dzo drogie, ale z każdym rokiem płacimy za nie coraz mniej. 

Jakiś czas temu w Multi-Level Marketingu miała miejsce mała rewolucja. Pojawiła się moda na wellness, 
moda na bycie zdrowym, długie życie, młody wygląd. Można byłoby powiedzieć - jak to moda? Przecież to nor-
malne, że każdy chce być zdrowy i młody. Okazuje się, że kiedyś nie przykładano do tego tak dużej wagi. Wiele 
firm wprowadza swoje produkty w tym trendzie, coraz lepsze od konkurencyjnych. Mamy nie tylko suplemen-
ty, siłownie, są również specjalnie dostosowane gabinety dietetyków, systemy odchudzania, systemy ćwiczeń 
przez Internet – to wszystko jest branżą wellness, chociaż co chwilę firmy zaskakują nas nowym podejściem do 
tematu zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Kiedy pierwsze, nowoczesne banki w latach 90. weszły do Polski, każdy chciał mieć swoje konto, ale ich zakła-
danie nie było tak popularne, jak dziś. Pobierało się pieniądze za każdą usługę i operację bankową: za otwarcie 
konta, za przelew, za prowadzenie rachunku, za wypłatę i wpłatę pieniędzy, za wydanie czeku, za wydanie karty, 
itd. Opłaty były bardzo wysokie. Z czasem stały się coraz niższe, ponieważ wymusiła to konkurencja. Ocean na 
samym początku był błękitny, nie było dużej konkurencji, opłaty więc były wysokie, a co za tym idzie – przycho-
dy firm przeliczane na jednego klienta również były bardzo wysokie. W wyniku działań konkurencji ocean rynku 
się zaróżowił – pojawiło się coraz więcej takich placówek, oferujących podobne usługi. Dzięki temu opłaty spa-
dły, liczba klientów wzrosła. Teraz już większość ludzi posiada konto, telefon komórkowy. Zazwyczaj jesteśmy 
też gdzieś ubezpieczeni. Jednostkowy zysk firmy z jednego klienta także spadł. Z biegiem czasu ocean stał się 
czerwony – rozwinęła się bardzo duża konkurencja, a banki proponują prowadzenie konta za 0 zł oraz przelewy 
przez Internet za darmo. Część banków nie pobiera żadnych opłat. Liczą na to, że zdeponujesz pieniądze, a kie-
dy weźmiesz od nich kredyt, zarobią właśnie na tym. To samo dzieje się, kiedy korzystasz z karty kredytowej, w 
przypadku zakupu ubezpieczenia do kredytu, uruchomienia lokaty. Dzisiaj istotne dla banku jest to, żebyś stał 
się ich klientem, dlatego dają Ci produkt za darmo. Na początku, kiedy ocean jest błękitny, zarabia się najwięcej, 
natomiast z biegiem czasu, proporcjonalnie do rozwoju konkurencji, jednostkowy zysk spada. 

Kiedyś usłyszałem inspirujące zdanie od prezesa pewnej spółki giełdowej: Lepiej być pierwszym, niż lepszym. Na 
początku nie rozumiałem tej sentencji. Teraz już rozumiem, o co chodziło prezesowi. Jeżeli wejdziesz pierwszy 

DLACZEGO 
MANAGERO-
WIE SZUKA-
JĄ NOWYCH 

TECHNIK 
DOTARCIA 

DO KLIENTA?

KREOWANIE
RYNKU
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na rynek i uda Ci się go zdobyć, to zarobisz naprawdę duże pieniądze. Oczywiście, możesz wejść na rynek 10 
lat później i zrobić to dużo, dużo lepiej – być znacznie lepiej przygotowanym. Wtedy musisz liczyć się z tym, że 
firma nie rozwinie się tak dynamicznie, a Twoje dochody będą dużo niższe niż pomysłodawcy projektu, który 
Cię ubiegł. Ten, kto wszedł pierwszy – nawet z gorszym produktem – ma szansę produkt ulepszyć, ponieważ 
eksperymentuje już bezpośrednio na rynku. Ty możesz nawet 10 lat starać dopracować swój produkt. Ale co z 
tego, skoro w tym czasie rynek może się diametralnie zmienić? Jeżeli dodamy do swojej innowacyjnej premiery 
na rynku kilka elementów – sukces mamy gwarantowany. Oznacza to, że wprowadzając marketing 4G do swojej 
sieci jako pierwszy - zyskasz najwięcej.

Zastanów się - dlaczego zmieniasz swoją garderobę, zanim ulegnie zniszczeniu? To proste. Ktoś kiedyś wymy-
ślił metodę na większą sprzedaż. Ta metoda powszechnie nazywana jest modą. Raz nosimy buty z okrą-
głymi noskami, w następnym sezonie wymieniamy je na takie, które mają spiczaste czubki. Podobnie jest z 
marynarkami. W obecnym sezonie mają dwa guziki, po to, by już za dwa kwartały przejść zupełną metamorfozę 
w kierunku trzy lub cztero-guzikowych. Możliwe, że w następnym sezonie będziemy nosić marynarki zapinane 
na zamek lub rzepy. Dowiemy się z czasem. 

Kolory, fasony – tym wszystkim rządzą podobne prawa, szczególnie w odzieży damskiej. Dlaczego wymieniasz 
samochód, telefon i inne urządzenia na nowe? Czyżby się zużyły? Niekoniecznie. No cóż, możesz zaprzeczyć, ale 
domyślam się, że wymieniasz je po to, aby być trendy, podążać za modą. Wmówiono nam, że warto być trendy. 
Oczywiście zawsze nowsze telefony będą lepsze od starszych, ale czy również bardziej wytrzymałe i funkcjonal-
ne? Poza tym nie zawsze nasz stary telefon nie nadaje się już do użytku. Ktoś również wmówił nam, że nie mo-
żemy żyć bez nowinek technicznych. Możesz się z tym zgadzać lub nie, ale w dużym uproszczeniu - tak właśnie 
to działa. Zadajmy sobie pytanie – jak zarobić na tym trendzie? 

W ostatnim czasie zaobserwo-
wałem kolejne zjawisko. Ludzie 
nie chcą już być traktowani jak 
maszyny. To nic nowego, lecz 
obecnie ten trend przybiera na 
sile. W biznesie i w życiu coraz 
większą wagę przykładamy do 
relacji. Pojawiło się hasło: biz-
nes to relacja. Aby coś sprzedać, 
musisz zbudować relację. Szcze-
gólnie, jeżeli chodzi o sprzedaż 
czegoś wartościowego. Czy aby 
sprzedać paczkę gum do żucia, 
musisz najpierw pracować nad 
swoimi relacjami z klientem? My-
ślę, że nie. Lecz kiedy sprzedajesz 
produkty za klika tysięcy złotych 

rocznie, to zdecydowanie powinieneś zbudować pozytywną relację z kupującym. Precyzując – kiedy chcesz 
zarobić prawdziwe pieniądze, powinieneś budować relacje z potencjalnymi klientami. To właśnie relacje dają Ci 
długofalową współpracę. To one sprawiają, że klient nie zamieni Cię na innego sprzedawcę, gdy ten zaproponu-
je mu cenę niższą o 50 groszy. Dobre relacje buduje się przez bycie uczciwym w stosunku do kupującego, przez 
bycie fair. Klient wtedy wie, że może na Ciebie liczyć. Może zadzwonić do Ciebie – ma przekonanie, że pomożesz 
mu rozwiązać jego problem, a nie odprawisz go z kwitkiem. 

Mój znajomy opiekuje się w jednej z moich firm telefonią komórkową. Używamy w firmie kilkudziesięciu telefo-
nów, więc opieka wymaga od niego dużo pracy i zaangażowania. W zamian otrzymuje też adekwatną prowizję. 
„Opiekuje się” jest odpowiednim słowem. Wiem, że kiedy do niego zadzwonię, jest w stanie załatwić moją po-
trzebę lub rozwiązać pilny problem. Ma ze mną zbudowaną relację, a ja płacę spore rachunki. Miałem przyjem-
ność rozmawiać z kilkoma przedstawicielami i każdy mógł obniżyć mój rachunek, przyznam, że nieznacznie. 
Zdecydowałem się nadal współpracować z tym samym człowiekiem, ponieważ, za te kilkaset złotych więcej, 

TRENDY. 
BIZNES TO 

BUDOWANIE 
RELACJI
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mam zagwarantowany najlepszy serwis. Sprzedając produkt, musimy pamiętać, że robimy to właśnie po to, 
żeby rozwiązać problem klienta, który ma w tym momencie lub po to, żeby zaspokoić jego potrzebę. 
Nie wiem, czy miałeś już przyjemność doświadczyć usługi private banking. Jeżeli posiadasz na koncie odpo-
wiednią kwotę w płynnych środkach, wtedy najprawdopodobniej bank zaproponuje Ci usługę private banking. 
Dostaniesz wykwalifikowanego doradcę, który załatwia wszystkie Twoje potrzeby finansowe i zawsze jest do 
Twojej dyspozycji. Sprawdziłem to osobiście, wchodząc do Noble Banku z ulicy i prosząc mojego doradcę, aby 
wydrukował mi moją pracę magisterską. Była mi potrzebna natychmiast, ponieważ za chwilę miałem spotkanie 
z moim promotorem. Podano mi kawę, przyniesiono gazetę, wydrukowano pracę magisterską – pan zapytał 
również, czy chcę, aby ją oprawić. Oprócz lepszego traktowania otrzymujesz dużo lepsze oferty niż standardo-
wy klient. Do tego możesz korzystać z prestiżowej czarnej karty (co najmniej z platynowej). Dostajesz do tego 
pakiet Concierge i pakiet ubezpieczeń oraz usług dodatkowych. Jeżeli będziesz miał jakąkolwiek zachciankę 
lub potrzebę, wykonujesz telefon do swojego Concierge’a, aby wykonał Twoje polecenie, na przykład zamówił 
kwiaty Twojej kobiecie lub przypominał o ważnych wydarzeniach w Twoim życiu. Może zamówić Ci nawet bilety 
na mecz, spektakl lub stolik w restauracji. Jeśli nie zdołasz znaleźć w sklepie czegoś, co jest Ci potrzebne, bo, 
dajmy na to, nie jest dostępne w Polsce, Twój Concierge może Ci to zamówić i dostarczyć pod wskazany adres. 
Teraz zastanów się – z jakiego powodu banki robią coś takiego? Dlaczego oferują takie usługi? Dodam jeszcze, 
że nie biorą za to pieniędzy. Robią to za darmo, ale tylko dla klientów z odpowiednim stanem konta. Nie tylko 
po to, żeby spełnić Twoje zachcianki. Robią to po to, ażeby zbudować z Tobą dobre relacje. Dają Ci coś za darmo, 
abyś odwdzięczył się – trzymał u nich swoje pieniądze, inwestował w bankowe produkty, na których zarabiają 
krocie. U podstaw takiego działania leży nadzieja, że opowiesz swoim bogatym znajomym, jak dobrze jesteś 
traktowany w swoim banku, powiesz o usługach, wspomnisz też, ile dzięki swojej instytucji jesteś w stanie zaro-
bić. Wszystko po to, żeby potencjalni klienci skorzystali z usług właśnie tego, konkretnego banku. Tak działa ten 
system. 

Mamy teraz świadomość dwóch trendów biznesowych – tworzenie popytu przez specjalistów od marketingu 
oraz budowanie trwałych relacji przez sprzedawców. Jeżeli wykorzystamy tę wiedzę i połączymy oba czynniki, 
to możemy zwiększyć nasze dochody. Do pełnego obrazu brakuje tu jeszcze dwóch elementów puzzli sukcesu. 

Trzeci element to system sprzedaży i sposób dotarcia do klienta. Jako pierwszy słuszność tej tezy udowodnił 
Bill Gates, właściciel Microsoft. Nigdy nie zostałby najbogatszym człowiekiem świata, gdyby napisał program 
komputerowy o nazwie Windows i poprzestałby na tym. On się jednak nie zatrzymał - utworzył system sprze-
daży swoich produktów, a nawet całą sieć sprzedaży. Stworzył machinę, dzięki której większość komputerów 
na świecie pracuje na jego systemie operacyjnym i pozwala mu zarabiać nawet wtedy, kiedy fizycznie nie widzi 
swoich klientów. 

Kolejną znaną postacią, która zbudowała niezawodny system dotarcia do klienta był, świętej pamięci, Steve 
Jobs. On zrobił coś więcej. Wykreował produkty, które stały się prawdziwymi markami. Są obiektem pożądania 
na całym świecie. Każdy wyczekuje na kolejną wersję iPhona czy iPada. Czy Steve Jobs sam sprzedawał swoje 
produkty? Otóż nie. On stworzył doskonały system promowania produktów oraz sieć sprzedaży i niezawodny 
serwis. Sam stał się marką.

Dlaczego wymieniłem te dwa znane wszystkim nazwiska? Czy produkt Billa Gatesa, Windows jest niezawod-
ny? Okazuje się, że jest bardzo zawodny, lecz stał się powszechny, dzięki sieci sprzedaży. Natomiast Microsoft 
cały czas go poprawia i rozwija. Czy znacie inne produkty tej firmy? Firma, która zbuduje międzynarodową sieć 
sprzedaży, nawet z jednym produktem będzie miała wielką przewagę konkurencyjną. Sprzedając więcej, będzie 
produkować taniej i dzięki temu zarobi też dodatkowo dzięki wielkiej skali. 
Zwróć uwagę - jakie marki odzieżowe sprzedają się najlepiej? Podpowiem Ci: sieciówki. Właściciel marki Zara, 
Amancio Ortega, stał się dzięki temu jednym z najbogatszych ludzi świata. Przyjrzyjmy się teraz działaniom 
marek globalnych. Dzięki czemu osiągnęły tak duży sukces finansowy? Odpowiedź brzmi: utworzyły systemy 
sprzedaży. Jeżeli chcesz kupić samochód marki Mercedes, to czy musisz udać się do Niemiec? Otóż nie! Koncern 
Daimle, producent Mercedesów, zadbał o to, by być bliżej Ciebie. Zbudował sieć salonów samochodowych, ser-
wisów oraz współpracowników. Na naszym rynku współpracuje z wieloma podwykonawcami. Podobnie jest, 
kiedy chcesz kupić telewizor marki Samsung. Swój wymarzony model możesz znaleźć w większości sklepów 
AGD/RTV. Te firmy stworzyły sieci sprzedaży – albo własne, albo skorzystały z sieci zewnętrznej. Czy to jest przy-
padek? Nie, to jest strategia. 

SYSTEMY 
SPRZEDAŻY. 
JAK DOCIE-

RASZ DO 
KLIENTA?
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Czwartym elementem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu w charakterze przedsiębiorcy jest wypracowanie w 
sobie cech lidera lub marki. Ludzie szukają osobowości. Dobry lider wie, jak poprowadzić firmę w kierunku suk-
cesu. Wie również, jak zarządzać ludźmi i jak nimi pokierować. Wie, co powinien zrobić, ażeby jego ludzie osiągali 
sukces i chcieli z nim pracować. Potrafi też sprawić, żeby poczuli się odpowiedzialni za dynamiczny rozwój firmy. 
Znana i rozpoznawalna marka zawsze dodaje prestiżu. Kiedy samodzielnie wybieramy produkt, kierujemy wzrok 
na najbardziej rozpoznawalne marki. Porównując do Apple dowolną firmę MLM – można się od Apple wiele na-
uczyć. Produkty Apple, zanim wejdą na rynek, stają się markami, dzięki odpowiedniej promocji. Podobną drogę 
powinny obierać firmy z branży sprzedaży bezpośredniej. Coraz częściej robi się to, promując produkt oraz oso-
bę, która jest jego twórcą, często autorytet. Równie ważne jest, aby osoby zarządzające firmą oraz managerowie 
budowali swoje marki. Dlaczego? Kiedy człowiek, który jest marką, promuje produkt, ten szybciej staje się marką 
i można go sprzedać drożej, tak jak w przypadku iPhone’a oraz w większej liczbie sztuk, niż konkurencja.
Każdy lider powinien stać się silną marką – to idealne rozwiązanie. Jak to zrobić? Nie będę odbierał chleba             
dr. Adamowi Ubertowskiemu, który zdradził ten sekret w swojej ostatniej książce: „Ja.com”. Możesz ją nabyć na 
stronie www.rankingmlm.com, w zakładce „książki” – 
http://www.rankingmlm.com/managermlm/book/ja_com  

Zastanów się - w przypadku zagrożenia lub kryzysu, na kogo zwracamy wzrok? Na lidera. Lider bierze na siebie od-
powiedzialność. Jest motorem działania, maszyną pociągową całej struktury. Dzięki jego postawie zarabia wiele 
osób, w tym firma. Popatrzmy na przykład na branżę filmową. Znana twarz Brada Pitta czy Tom Cruise’a przycią-
ga widzów do kin. Znane twarze przyciągają naszą uwagę. Dzięki temu wiele marek może się wypromować, na 
przykład zegarki, które są promowane przez gwiazdy filmowe. David Beckham reklamuje bieliznę, perfumy – tam 
gdzie pojawia się jego twarz i jego nazwisko – tam mamy gwarancję większej sprzedaży. Zarabia nie tylko pan 
Beckham – również producent i wszyscy sprzedawcy jego produktów. W przypadku firm MLM znany lider jest 
w stanie przyciągnąć wielu nowych współpracowników, ponieważ ludzie podążają za przywódcami, w poszuki-

waniu wyjątkowych posta-
ci. Lider daje wiarygodność 
firmie. Ty  zarabiasz więcej 
dzięki temu, że jesteś w 
strukturze takiego lide-
ra, który wykreował swoją 
markę osobistą. 

Podsumowując, w biz-
nesie liczą się teraz czte-
ry elementy – kreowanie 
rynku, budowanie relacji, 
tworzenie sieci sprzedaży 
oraz lider i/lub marka. Czy 
zastanawiałeś się już, jak tę 
wiedzę wykorzystać? Opo-
wiem Ci o tym w dalszej 
części książki. 

Zajrzyjmy teraz od kuchni 
do branży MLM, nazywanej 
marketingiem wielopozio-

mowym, marketingiem bezpośrednim, marketingiem sieciowym i network marketingiem. Czasami spotkasz się 
z innymi nazwami – wciąż powstają nowe określenia. Czym jest MLM i dlaczego powstał? MLM jest rewolucyjną, 
nawet jak na obecne czasy, metodą dotarcia do klienta. Marketing 4G to jego najnowsza odmiana. Aby przybli-
żyć Ci  zasady działania marketingu 4G, najpierw przybliżę Ci historię tego systemu dystrybucji produktów. Jak 
każda nowa metoda, nie zawsze od razu jest powszechnie rozumiana na przez otoczenie. Nie zawsze rozumieją 
ją dokładnie nawet sami dystrybutorzy firm MLM. Jak powstał marketing bezpośredni?  

Klika tysięcy lat temu każdy wytwarzał produkty i dobra wyłącznie dla siebie, na własny użytek. Przykładem 
może być rolnictwo – trzeba było coś wyhodować, aby się pożywić. Z czasem ludzie zaczęli wymieniać się pro-

LIDER I 
MARKA

MLM - 
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duktami, które wytworzyli. Sąsiad hodował krowy, kiedy ja zasiewałem pole pszenicy. Zamieniliśmy więc odpo-
wiednią ilość pszenicy za krowę, żeby posiadać jedno i drugie. Tak powstał barter. 

Kiedy do obrotu dobrami weszły pieniądze, ludzie zaczęli sprzedawać za nie swoje produkty. Pojawili się kupcy, 
następnie sklepy, a więc ludzie, którzy chcieli zarobić nie tylko na produkcji, ale również na wymianie towaru 
i pieniędzy. Powstały sklepy branżowe, a w końcu markety. Powstawały nowsze i nowsze systemy dotarcia do 
klienta. Ludzie wymyślali je po to, żeby sprzedawać więcej oraz, co za tym idzie,  proporcjonalnie więcej zara-
biać. Jako następna do życia została powołana forma franczyzy (ang. franchise), która zrewolucjonizowała świat. 
Okazało się, że możesz mieć firmę globalną, niekoniecznie inwestując na całym świecie wielkie pieniądze, po-
nieważ te pieniądze mogą zainwestować Twoi kontrahenci, pod warunkiem, że Twój pomysł biznesowy jest 
sprawdzony i działa, także na innych rynkach. Oni sami mają szansę zarobić, a więc stają się Twoimi partnerami. 
Partycypują też w zyskach całego Twojego biznesu. Dzięki sieciom franczyzowym mamy dostęp do stacji benzy-
nowych Shell, Orlen, BP, restauracji McDonald, kawiarni Starbucks Coffee, Coffee Heaven, sklepów odzieżowych 
wielu marek… Nawet banki i firmy ubezpieczeniowe działają w sieciach franczyzowych! Ten sukces zauważyły 
firmy detaliczne, które w latach 50. ubiegłego wieku wprowadziły system franczyzowy dla osób fizycznych. Po-
wstanie systemu franczyzy osobistej możemy datować nawet na lata 30., ale dopiero w latach 50. został bardziej 
skomercjalizowany. Każdy mógł być przedstawicielem firmy i udzielać franczyzy swoim znajomym. Tak powstał 
Multi-Level Marketing. Więcej o marketingu sieciowym dowiesz się na www.rankingmlm.com – w artykułach 
znajdziesz kategorię nazwaną MLM:
 http://www.rankingmlm.com/managermlm/articles/categoryList?id=7

Na świecie występuje kilka tendencji sprzyjających rozwojowi marketingu bezpośredniego: 
•	 Ludzie	coraz	mniej	ufają	nachalnym	reklamom	kierowanym	do	wszystkich,
•	 Ludzie	zamykają	się	w	domu,
•	 Ludzie	szukają	dodatkowych	źródeł	dochodu,
•	 Ludzie	polegają	na	opinii	najbliższych	znajomych.
Wiele osób w Polsce, jak również na świecie, jest zwyczajnie niezadowolonych ze swojego statusu finansowego. 
Zdają sobie sprawę, że stać ich na znacznie więcej, że mogą zrobić coś ponad to, co udawało im się wykonywać 
dotychczas. System omawianej branży daje takim osobom niepowtarzalną szansę na znaczne zwiększenie swo-
ich dotychczasowych dochodów. Podam Ci przykład kobiety z dużego miasta, która zarabia 2500 zł miesięcz-
nie, a całe 2000 złotych wydaje na wszelkie podstawowe opłaty, koszty komunikacyjne, czynsz za mieszkanie, 
podatki, ubezpieczenia i oczywiście jedzenie. Zostaje jej 500 zł na ewentualne przyjemności - takie jak zakupy, 
wycieczki, wyjścia do kina, kawiarni. W związku z tym, jeśli ta sama kobieta dorobi do swojej pensji 500 zł, jej  
standard życia wzrośnie o 100 procent. Koszty życia pozostaną takie same, ale na wydatki własne ma już okrągłe 
1000 zł miesięcznie. Strategia taka jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą zwiększyć swój miesięcz-
ny kapitał, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, ale także dla studentów, ponieważ wymagany oraz pożądany 
standard życia i ceny podniosły się w każdej grupie społecznej. Marketing bezpośredni jest szczególnie popu-
larny wśród osób przedsiębiorczych, ponieważ w porównaniu do biznesu tradycyjnego - nie trzeba tu dużo 
inwestować. Wiele osób chciało by być przedsiębiorcami, lecz nie mają funduszy na start, dlatego wybierają 
marketing sieciowy.

Jeden z moich znajomych zawsze miał problem z odłożeniem pieniędzy na rodzinne wakacje. Pewnego dnia Ry-
szard zadał mi pytanie, co ma zrobić, aby w budżecie rocznym odłożyć dodatkową gotówkę. Poradziłem mu, by 
zajął się marketingiem bezpośrednim. Zadałem mu pytanie: „Ile kosztują Twoje wakacje z rodziną nad morzem?” 
Padła odpowiedź: „Około 3000 zł”. „Te dodatkowe 3000 zł możesz zarobić współpracując z firmą z branży marke-
tingu bezpośredniego. Podpisz umowę z dowolną firmą, której produkt, atmosfera i polityka będą Ci odpowia-
dały, zacznij promować produkt, a dzięki temu firma zapłaci Ci wynagrodzenie w formie prowizji. Zarobisz 3000 
zł i pojedziesz na wakacje”. Ryszard posłuchał mojej rekomendacji i zarobił nieco więcej niż 3000 zł, poświęcając 
kilka godzin w tygodniu na dodatkowe zajęcie. Za rok poradziłem Ryszardowi, aby zaplanował droższe waka-
cje, tym razem zagraniczne. Roczne doświadczenie w systemie marketingu bezpośredniego sprawiło, że takim 
samym nakładem pracy, mój przyjaciel zarobił dwa razy więcej  gotówki do swojej podstawowej pensji, nie re-
zygnując jeszcze na tym etapie ze swojej pracy etatowej. Kolejny ważny przykład jest dla osób, które posiadają 
uczące się dzieci. Wyobraź sobie, że Twoje dziecko potrzebuje korepetycji. Musisz znaleźć dodatkowe 300 zł w 
miesiącu, nie poświęcając swoich dotychczasowych zajęć. Co jest idealnym rozwiązaniem? Dodatkowa praca, 
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oparta na Twoich umiejętnościach, które nabywasz w trakcie współpracy. Firma daje Ci szkolenia i odpowied-
nie narzędzia. Ta praca pozwoli Ci na swobodę działania w czasie. Kompetentnym managerom zależy, abyś w 
krótkim okresie zarobił konkretne pieniądze, bo również oni są za to wynagradzani. W tym systemie sprzeda-
żowym  nie ma górnej granicy Twoich zarobków, wszystko zależy od Twoich starań i Twojej determinacji. Nikt 
w dowodzie tożsamości nie zapisał, że masz zarabiać 2000 zł miesięcznie. Oczywistym faktem jest zatem to, że 
możesz zarobić więcej albo poświęcając dodatkowy czas, albo zwiększając swoje umiejętności. Działając już w 
strukturze marketingu bezpośredniego, możesz zgłosić się do swojego managera i zapytać, co masz zrobić, aby 
zarabiać 1000 zł, a nie 500 zł dodatkowo miesięcznie. W interesie Twojego managera jest, abyś był efektywny, 
więc nie odmówi pomocy i z pewnością zdradzi sposób realizacji takiego planu. Najlepsi w tej branży zarabiają 
dziesiątki tysięcy złotych, a są nawet tacy, którzy zarabiają ponad 100 tysięcy miesięcznie. 

Marketing bezpośredni może pozostawać Twoją pracą dodatkową, ale może stać się również Twoją pracą podstawo-
wą. Z czasem okaże się, że współpracując z dowolną firmą z tej branży, osiągasz większe dochody niż Twoja pensja 
podstawowa. Zaczynasz zarabiać więcej i okaże się, że etat, który posiadasz, jest Twoim najdroższym hobby. Zajmuje Ci 
dużo czasu i nie jest efektywny finansowo, a pracując 8 godzin zarabiasz tyle samo, co w systemie marketingu bezpo-
średniego w dwie bądź trzy godziny. Gdy  tak się stanie, nadchodzi moment na podjęcie decyzji, w którą stronę ruszyć, 
czy chcesz swój czas angażować w drogie hobby, jakim jest praca etatowa, czy chcesz rozwijać się jeszcze dalej i zara-
biać jeszcze więcej, poprzez możliwość, którą daje Ci ten rodzaj współpracy.Dla osób bardziej ambitnych firmy z tego 
segmentu mają jeszcze trzecie rozwiązanie, jakim jest biznes międzynarodowy. Ponieważ nie ma żadnych ograniczeń 
komunikacyjnych, możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie, nie tylko w swojej miejscowości, możesz pra-

cować, ile godzin chcesz, za-
robki nie są z góry określo-
ne. Jest to biznes jak każdy 
inny, oparty przede wszyst-
kim na relacjach między-
ludzkich i Twoich umiejęt-
nościach interpersonalnych. 
Są w śród nas takie osoby, 
które powiedzą: Ja nie po-
trafię. Słusznie, ponieważ 
na początku nikt nie po-
trafi wykonywać żadnego 
zawodu, dopóki się nie na-
uczy. Bycie przedsiębiorcą 
jest zawodem, jak każdy 
inny. Zacznij się go uczyć. 

Na szczęście większość firm zapewnia szkolenia. Proponuję Ci, abyś na tym nie przestawał i szkolił się dalej we 
własnym zakresie. W ten sposób postępują ci, którzy najwięcej zarabiają.

Na początku pojawia się pytanie - którą firmę wybrać? Nie ma prostej odpowiedzi, ponieważ każda z firm jest inna, 
każda oferuje inny produkt, inny plan kariery, zwany również planem marketingowym, każda daje inne dodatki 
pozapłacowe i posiada inną kulturę pracy. W związku z tym poprzyglądaj się firmom, wejdź na stronę:
www.rankingmlm.com, tam znajdziesz wszelkie informacje dotyczące sposobu wyboru firmy, a także rankingi naj-
lepszych przedsiębiorstw MLM. Znajdziesz również opinie osób współpracujących z poszczególnymi firmami. Po 
pierwsze - wybierz produkt, który Ci odpowiada i kulturę pracy, w której chciałbyś współistnieć. Znajdź dobrego 
lidera, managera. Znajdziesz tam również ranking managerów. Pamiętaj, że dobrego lidera poznasz po jego osią-
gnięciach i sukcesach. Jeżeli ktoś osiągnął sukces w danej branży, to masz pewność, że jest wiarygodny i posiada 
przydatną wiedzę. Po czym poznać człowieka sukcesu marketingu bezpośredniego? Po tym, że zarabia duże 
pieniądze. 

Jak rozwijał się MLM? Marketing wielopoziomowy działał od momentu powstania na takich zasadach: ja staję 
się klientem firmy, kupuję produkty dla siebie oraz swoich znajomych, którym sprzedaję produkt lub usługę w 
cenie detalicznej i zarabiam na sprzedaży prowizję. Potem MLM zaczął ewoluować w poszukiwaniu najlepszych 
metod dotarcia do klienta. Współpraca z firmą marketingu sieciowego polegała między innymi na zrekrutowa-
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niu nowych dystrybutorów, czyli franczyzobiorców, a każdy z nowych współpracowników działał na takich sa-
mych zasadach, jak my. Otrzymywaliśmy wynagrodzenie za rekrutację osób, które stały się współpracownikami 
firmy oraz kolejnych osób, poleconych przez zrekrutowanych przez nas dystrybutorów oraz ze sprzedaży ze 
wszystkich poziomów w dół według planu kariery. 

Osoby zarządzające firmami MLM zauważyły też, że nie każdy potrafi sprzedawać. W związku z tym MLM zaczął 
ewoluować dalej. Powstał marketing drugiej generacji (marketing 2G) – marketing konsumencki. Polega 
on na tym, że kupujesz dla siebie produkty i tak naprawdę polecasz je osobom, które kupują produkt bezpo-
średnio od firmy. Twoim zadaniem jest używać produktu, a jeżeli jesteś z niego zadowolony - opowiadasz o tym 
swoim znajomym, Twoi znajomi dokonują zakupu bezpośrednio w firmie, na własny adres otrzymują produkty, 
a Ty, dzięki temu, otrzymujesz prowizję. Co dokładnie robią osoby pracujące dla firmy? Nie sprzedają produktów 
dalej, tylko kupują je na własne potrzeby, mówiąc o tym swoim znajomym, jeżeli są zadowolone. Znajomi dalej 
kupują produkty (usługi) od firmy i polecają je. 

Po jakimś czasie współpracy z dystrybutorami w takim systemie zarządzający firmami MLM zauważyli, że mogliby 
zarabiać więcej. Jeżeli klient kupił produkty tylko na własne potrzeby, to nie może zarobić dużo, tak samo, jak firma, 
która sprzedaje mu produkty. W związku z tym przedsiębiorstwa MLM zaproponowały klientom inne rozwiązanie 
– tu powstał marketing trzeciej generacji. Marketing 3G polega na tym, że kupuję dla siebie, na własne potrze-
by oraz nadwyżkę, żebym mógł polecić usługę/produkt znajomym lub rozdać podczas pokazów, promocji 
i prezentacji – to zależy ode mnie. Zawsze jednak kupuję trochę więcej niż jestem w stanie zużyć. 

Marketing czwartej generacji jest w pewnym rodzaju rewolucją w systemie marketingu bezpośredniego, obser-
wujemy  zaczątki takiego marketingu w Polsce i na świecie. Od zawsze wiadomo, że najtrudniejszą rzeczą w tej 
branży jest sprzedaż i rekrutacja, natomiast firmy marketingu czwartej generacji biorą sprzedaż i rekrutację na 
siebie. Firma bądź doświadczony lider organizują spotkanie, podczas którego w umiejętny sposób oferują po-
szczególne produkty i zapraszają do współpracy. Zadaniem współpracownika jest zaprosić swojego znajomego 
na spotkanie z firmą, czyli właściwie robisz to, co naturalnie potrafisz – zapraszasz znajomych na spotkanie, a 
firma sprzedaje i rekrutuje, Ty zaś dostajesz prowizję. Takie spotkania mogą się odbywać również on-line. Mają 
swoje minusy, ale też wiele plusów, o czym napiszę w kolejnych akapitach. Okazuje się, że dzięki temu syste-
mowi, większość ludzi jest w stanie się sprawdzić w biznesie marketingu bezpośredniego. Mogą się skupić na 
prostym zadaniu zapraszania, nie angażując się w sprzedaż i rekrutację. Za chwilę wrócimy do Marketingu 4G.
Każdy z czterech systemów polega na tym, aby zbudować sieć współpracowników oraz umiejętnie nią zarzą-
dzać. W marketingu bezpośrednim jesteśmy wynagradzani za efekt pracy własnej oraz naszej grupy. Czym lep-
szym jesteś managerem, tym więcej zarabiasz. Nie ma bardziej sprawiedliwego systemu wynagrodzeń.

Według danych opublikowanych przez World Federation of Direct Selling Associationns liczba sprze-
dawców bezpośrednich w Polsce to już 897,500 osób. Taki wynik lokuje Polskę na trzecim miejscu pośród 
uwzględnionych w klasyfikacji WFDSA państw europejskich, tuż za prowadzącą Rosją z ponad czterema mi-
lionami sprzedawców - 4,305,033 i Ukrainą, w której sprzedażą bezpośrednią zajmuje się ponad milion ludzi 
(dokładnie 1,261,484).

Dlaczego ludzie tak licznie decydują się na tę formę aktywności zawodowej? Istotnym powodem jest niestabil-
na sytuacja ekonomiczna, co kieruje rzesze ambitnych i aktywnych zawodowo ludzi w stronę sprzedaży bezpo-
średniej. Kryzys ekonomiczny sprzyja rozwojowi nowych kanałów dystrybucji produktów. Niepewna sytuacja 
na rynku pracy, zmniejszanie zarobków, a zwiększanie się standardu życiowego, wszystko to buduje w ludziach 
większą mobilizację i gotowość do pracy, a także chęć poszukiwania i angażowania się w dodatkowe zajęcia, 
które mogą stać się źródłem dochodu. 

Marketing bezpośredni okazuje się dla wielu osób rozwiązaniem doskonałym, gdyż łączy w sobie główne zalety 
pracy korporacyjnej i posiadania własnej firmy. Tak, jak w przypadku prowadzenia własnej działalności, współ-
pracownik może cieszyć się wolnością, nie ma ograniczeń zarobkowych, dodatkowo jest panem swojego czasu. 
Firmy z tej branży wykazują także najlepsze cechy, którymi charakteryzują się  korporacje sieciowe. Zaliczyć do 
nich można między innymi stabilny i rozwinięty system sprzedaży, dostęp do szkoleń branżowych, a także to co 
najistotniejsze – know how.
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To właśnie odpowiedź na podstawowe pytanie - jak chcę żyć? - prowadzi wielu ludzi do branży sprzedaży bez-
pośredniej. Dlaczego? Ponieważ każdy chce żyć godnie, godziwe zarabiać, aby cieszyć się wszystkimi dobrami 
oferowanymi przez współczesny świat. Ludzie nie chcą funkcjonować na granicy, licząc dni do następnej wypłaty. 
Polacy nie zadowalają się już pensją minimalną, a nawet średnią krajową. Swoją kreatywność i przedsiębiorczość 
chcą wykorzystać w taki sposób, aby przynosiło to efekty materialne. Sprzedaż bezpośrednia pozwala ludziom 
na wykorzystanie swojej pomysłowości, na kreatywne zarządzanie sobą w czasie, a także na stawianie przed sobą 
celów, których osiągnięcie zależy tylko i wyłącznie od ich postawy i działania. 

Planując swoją wolność finansową, odpowiadając sobie na pytanie – jak chcę żyć, rozważ swoją współpracę z jed-
ną z firm omawianego systemu. Zajrzyj na stronę www.rankingmlm.com - jestem przekonany, że znajdziesz tam 
odpowiedzi, których szukasz mój Czytelniku. Dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o firmach oraz 
otrzymasz dostęp do wartościowych artykułów. Dla zarejestrowanych użytkowników są dodatkowe bonusy. 

Wracamy do Marketingu czwartej generacji. W badaniach prowadzonych w USA okazało się, że statystyczny 
człowiek jest w stanie zrekrutować 2,16 osoby w przeciągu swojego życia - to bardzo niewiele. Między innymi 
dlatego popularnością cieszę się Plany Binarne. To, że ludzie mają problem z rekrutacją i sprzedażą zauważyły 
firmy, które zastosowały już marketing 4G - postanowiły wziąć to zadanie na siebie. Faktem jest, iż nie wszyscy 
mają predyspozycje, aby kogoś zainteresować,  nie potrafią sprzedawać. Dlatego dana firma robi to za nich. Fir-
ma marketingu czwartej generacji organizuje spotkania, na których oferuje się produkty/usługi, sprzedaje pro-
dukty oraz rekrutuje. Skoro ludzie chcą zarabiać i rozwijać się, lecz nie potrafią sprzedawać i rekrutować, musiało 
powstać coś dla nich. Marketing bezpośredni ewoluuje tak, aby firmy i ich współpracownicy byli jeszcze bardziej 
skuteczni. Zauważmy, że człowiek jest leniwy, wygodny i zawsze szuka sposobu na zarobienie pieniędzy jak 
najniższym kosztem pracy, energii i czasu. Brzmi to dziwnie, ale bez tego nie było by postępu. Nie byłoby wind, 
bo chodzilibyśmy schodami. Nie byłoby pięknych samochodów, ponieważ chodzilibyśmy na piechotę. Najlepiej 
zarabiającymi ludźmi na świecie byliby ci, którzy pracują w kamieniołomach. Ale dziś najwięcej zarabiają osoby 
posiadające systemy pracy i nimi zarządzające. Systemy pracy zwiększają naszą efektywność, dlatego tworzymy 
je coraz lepsze, aby w konsekwencji więcej zarabiać i żyć wygodniej. 

Firma działająca w systemie 4G wynajmuje specjalistów, którzy rekrutują i sprzedają za dystrybutorów, dystry-
butor ma zatem najłatwiejsze zadanie, ale takie, bez którego firma nie może się obejść - ma zapraszać swoich 
znajomych na spotkanie z firmą. Zazwyczaj takie spotkania odbywają się w dobrym hotelu. Są to spotkania 
kilkugodzinne, jednodniowe, dwudniowe, w zależności od tego, jaki produkt posiada dana firma. W przypad-
ku, kiedy spotkania odbywają się on-line, zadaniem współpracownika jest zachęcić znajomego do udziału w 
spotkaniu internetowym z przedstawicielem firmy lub managerem. Najlepiej uprzedzić znajomego o spotkaniu 
on-line i pojechać do jego domu, aby razem z nim zobaczyć prezentację. 

Na takich spotkaniach są przedstawiane poszczególne produkty. Najpierw firma przedstawia potrzebę, pokazu-
je rynek, potem pokazuje produkt, a w kolejnym etapie – osobom, które nabywają produkt, proponuje współ-
pracę. 

Firmy marketingu czwartej generacji dają więcej możliwości, niż tylko zakup dobrego produktu, dają możliwość 
zarobienia na produkcie dużo więcej, niż ten produkt jest warty, a to szansa na dodatkowe dochody. Klienci 
mają możliwość zarabiania pieniędzy, stają się dystrybutorami firmy, ambasadorami marki. Ich zadaniem jest 
zapraszanie swoich znajomych na spotkania takiej firmy, seminaria, szkolenia, spotkania informacyjne, w zależ-
ności od profilu firmy.

Co takiego zyskuje potencjalny klient, który jest zaproszony na spotkanie/seminarium? Przede wszystkim zy-
skuje wiedzę oraz ma możliwość skorzystania z oferty, którą firma prezentuje. Ma też możliwość dołączenia do 
systemu i zarabiania w ten sposób. 

Co zyskuje dystrybutor, współpracownik firmy? Właściwie współpracownik nie dystrybuuje produktu, nie może go 
rozprowadzać, jest bardziej ambasadorem marki, ambasadorem firmy - nie sprzedaje, ale zaprasza. Jego zadaniem jest za-
chęcić swoich znajomych do wzięcia udziału w seminarium, szkoleniu (każda firma używa swojej nazwy na to wydarzenie). 
Zatem kolejnym etapem ewolucji w marketingu bezpośrednim jest przejście od dystrybutora do współpracownika. 

KORZYŚCI, 
KORZYŚCI...
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Co zyskuje firma? Firma zyskuje dostęp do kolejnych potencjalnych klientów, którym może zaoferować swój 
produkt oraz zyskuje dostęp do klientów, którzy staną się dalszymi współpracownikami firmy.

Dlaczego ten system jest korzystny?Firma bierze na siebie to co jest najtrudniejsze - zatrudnienie odpowied-
nich prezenterów, sprzedawców z umiejętnościami rekrutacji. Idealny do tej roli jest manager posiadający wła-
sną markę i doświadczenie. Zadaniem tych prezenterów jest odpowiednio sprzedać firmę oraz siebie, dopiero w 
następnej kolejności produkt. Klientom, którzy się przekonali do produktów, oferują współpracę z firmą. 

Firma otacza opieką nowego współpracownika. Są managerowie, którzy znają system pracy z zapraszanymi 
ludźmi - potencjalny klient jest dobrze traktowany na takim spotkaniu, atmosfera sprawia, że czuje się wyjątko-
wo, dzięki czemu łatwiej jest podjąć mu decyzję o współpracy z daną firmą. Firma pokazuje możliwości zarob-
kowe, pokazuje, jak stwarza szansę, nic nie obiecuje, ale daje szansę na rozwój, na dodatkowy zarobek, z czasem 
zarobek wyższy niż na pracy etatowej. 

Każdy ma możliwość budowy dochodowego biznesu w systemie marketingu czwartej generacji. Każdy ze 
współpracowników otrzymuje system pracy i instrukcję, co takiego powinien ma robić, aby odnieść sukces. Nie 
ma tu miejsca na taką sytuację, kiedy osoba, która zaczyna współpracę jest zagubiona i sama musi wymyślić, jak 
ma pracować. Do marketingu 4G szczególnie łatwo pozyskać nowych ludzi z poza branży. 

Często osoby, które szukają czegoś dodatkowego, nie mają sprecyzowanego modelu, w jakim chciałyby zara-
biać. Widząc prosty system pracy, bez sprzedaży i rekrutacji, łatwiej podejmują decyzję o współpracy i dłużej 
zostają w firmie. Pod warunkiem, że firma zapewni im dobrą atmosferę pracy.

Co jest Twoim zadaniem?Twoim zdaniem jako współpracownika, jest wyselekcjonowanie swoich znajomych, 
do których dotrzesz z ofertą zaproszenia na seminarium, szkolenie, kongres.

Pierwszy krok - sprawdzasz swoje kontakty. Przeglądasz je w telefonie komórkowym, zaczynając od znajo-
mych, którzy mieszkają w Twojej miejscowości, którzy są Ci bliscy. Wykonujesz telefon do nich, zapraszasz na 
niezobowiązujące spotkanie, możesz umówić się nawet na kawę w domu, lub w jakimś ciekawym miejscu. Po-
rozmawiaj niezobowiązująco o tym, co dzieje się w życiu Twojego przyjaciela, co robi obecnie. Może Twój zna-
jomy sam da Ci sygnały w tej rozmowie, że coś mu się w pracy nie układa, ze chciałby dorobić, więc macie już 
wspólny temat do dyskusji. Zaczynasz opowiadać o tym, że podjąłeś współpracę z daną firmą lub na pytanie, co 
słychać u ciebie, opowiedz, że zacząłeś współpracę, że zająłeś się takim biznesem, takim sposobem zarabiania 
pieniędzy. Proponujesz: „Jeżeli chcesz, możesz pojawić się ze mną na takim spotkaniu informacyjnym, tam do-
wiesz się wszystkiego”. Zapraszasz po prostu na spotkanie. Jeżeli jesteś początkującym współpracownikiem - nie 
mów za wiele.

Kiedy spotkania odbywają się on-line - masz ułatwione zadanie. Możesz zaprosić znajomych z portali społeczno-
ściowych. Twoje zadanie polega na tym, aby zacząć z nimi rozmowę, a w trakcie konwersacji zaprosić ich na spotkanie 
on-line, wysyłając linka i informując, że też będziesz. Tutaj wróćmy do relacji. Czym lepsze masz relacje, tym więcej 
osób możesz zaprosić. Czym większą jesteś marką, tym ludzie chętniej wezmą udział w Twoim wydarzeniu. Jesteś w 
stanie nauczyć zapraszać ludzi podczas godzinnego szkolenia. Gdybyś miał z tym problem - zwróć się do mnie. Za-
zwyczaj firmy mają stronę do rejestracji, gdzie nagrany jest film zapraszający oraz treść dla tych, którzy wolą czytać. 
Plusem tego rozwiązania jest to, że możesz zaprosić więcej ludzi, możesz zapraszać ludzi z całego świata, jeżeli firma 
ma dla nich produkt i działa na tamtych rynkach. Jest też duży minus. Skuteczność jest dużo mniejsza, niż przy spo-
tkaniu na żywo. Dodatkowym zagrożeniem jest tzw. spamowanie. Początkujący i niedoświadczeni współpracownicy 
mogą wysyłać mnóstwo linków do obcych ludzi, robiąc więcej złego niż dobrego. Zwróć na to uwagę swoim ludziom.
Pierwszy, podstawowy błąd -  możesz powiedzieć za dużo, wtedy taka osoba nie musi już brać udziału w spotka-
niu, przecież już wszystko wie. 

Twoim zadaniem jest zaciekawić człowieka, aby chciał pójść na to spotkanie, żeby był ciekawy tego, co tam się wydarzy. Jeśli po-
wiesz za dużo, to dana osoba straci poczucie sensu uczestnictwa w takim wydarzeniu. Twoim zadaniem jest nie sprzedaż produk-
tu, nie zachęcanie do współpracy, ale przede wszystkim namówienie danej osoby do uczestnictwa w danym spotkaniu. 

PIERWSZE 
KROKI 

W MARKE-
TINGU 4G
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Zatem krok drugi - zaprosić przyjaciela na seminarium, spotkanie, event. Pamiętaj, że cała reszta, to rola firmy. 
Twoim zadaniem jest po prostu zachęcić. Kiedy Twój przyjaciel skorzysta z propozycji? Wtedy, gdy będzie za-
ciekawiony, kiedy zobaczy korzyści oraz – oczywiście - kiedy będzie miał na to czas, w związku z tym zapytaj, co 
będzie robił w dniu organizowania seminarium. Jeśli ma czas - najlepiej, żeby zabrał ze sobą osobę towarzyszą-
cą, ponieważ ważniejsze decyzje życiowe podejmuje się wspólnie, dlatego warto przyjść z towarzyszem życia.
Podsumowując: umawiasz się na kawę ze znajomym, pytasz co takiego u niego słychać, prowadzisz normalną 
rozmowę, kierujesz ją na tematy związane z pracą i planami Twojego rozmówcy. Kiedy Twój rozmówca opowie 
Ci o swojej sytuacji, dobierz odpowiednio słowa, opowiadając o swoim biznesie. Jeśli Twój znajomy powie: Szu-
kam czegoś dodatkowego, muszę zmienić pracę, muszę dodatkowo zarobić, jeżeli zauważysz potrzebę finan-
sową, potrzebę rozwoju – wtedy reagujesz: „Cieszę się że poruszyłeś ten temat, ponieważ myślę że będę 
mógł Ci w tym pomóc, sam rozpocząłem współpracę z firmą takiej branży, mieli dla mnie dobrą ofertę, 
z której skorzystałem, może powinieneś też się temu przyjrzeć, mogę zaprosić Cię na niezobowiązujące 
spotkanie informacyjne, na którym poznasz szczegóły oferty, to czy z tego skorzystasz - zależy tylko od 
ciebie, ale na pewno warto, abyś pojechał na to spotkanie ze mną, ja też tam będę. Teraz nie chcę być 
pośrednikiem, nie jestem upoważniony do tego, poza tym nikt Ci tego nie wyjaśni tak dobrze, jak osoby 
na tym spotkaniu, już na miejscu”. Dlaczego mówimy, że będziemy tam razem z osobą zaproszoną? Ponieważ 
nie możesz wysłać człowieka samego - są osoby, które się wystraszą i nie pójdą, Twoim zadaniem jest zachęcić i 
pójść na spotkanie razem z przyjacielem. Wsiadacie razem w pociąg czy samochód, bądź tramwaj i przyjeżdżacie 
razem na spotkanie, gdzie przed spotkaniem mu towarzyszysz, w czasie przerwy mu towarzyszysz – odpowia-

dasz na ewentualne pytania, któ-
re przyszły mu do głowy podczas 
pierwszej części spotkania, po 
spotkaniu również mu towarzy-
szysz. Twój przyjaciel nie może 
być samotny na tym spotkaniu, 
musi wiedzieć, że jesteś z nim, 
musi Ci ufać, musi wiedzieć, że 
się nim opiekujesz.

Wróćmy do telefonu - w telefo-
nie masz długą listę najróżniej-
szych kontaktów. Wybierasz z 
niego krótką listę, czyli tzw. short 
list, do osób, do których w pierw-
szej kolejności zadzwonisz. Wy-
bierz na krótkiej liście 20 nazwisk 
Twoich dobrych znajomych, do 
których zawsze dzwonisz i nie 
masz żadnych oporów, aby umó-

wić się na kawę. Załóż, że większość Twoich znajomych skorzysta z zaproszenia i będzie chciało przyjechać na 
seminarium, szczególnie, że to nie jest decyzja kupna, że nie są do niczego zobowiązani - dzięki temu zyskujesz 
dwie rzeczy: dobrego klienta i zarabiasz pieniądze. Po drugie zyskujesz  również współpracownika. 

Może też się zdarzyć, że przyjaciel nie będzie chciał uczestniczyć w takim spotkaniu, z wielu powodów, których 
na ten moment nie chce wyjaśnić. Nie namawiaj za wszelką cenę. Lepiej, żebyś nie stracił znajomych, nie każde-
mu może to odpowiadać. Twoja wizja świata nie każdego może przekonywać, ponieważ każdy ma swoje prefe-
rencje, ale statystyki zawsze działają, na 10 zaproszonych osób około 7 osób wchodzi w współpracę. 

Możesz  także zapytać tego niechętnego znajomego, kto z jego przyjaciół mógłby być zainteresowany współ-
pracą w takiej firmie. Weź referencje do kolejnych ludzi, najlepiej, aby podał Ci kilka kontaktów. Załóżmy, że już 
masz referencje, jednakże wykorzystaj je dopiero wtedy, kiedy lista Twoich znajomych zacznie się kończyć.

W marketingu czwartej generacji zaletą jest posiadanie wielu znajomych. Czym więcej znajomych, tym łatwiej 
Ci osiągnąć sukces w tym biznesie. Wykorzystaj również kontakty na portalach społecznościowych, uruchom 
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starą listę kontaktów, zwłaszcza na spotkaniach klasowych, w pracy, poza pracą i w czasie wolnym.

Pewnie zadajesz sobie pytanie: Czy jestem w stanie wprowadzić marketing 4G w mojej firmie? 

Jeżeli jesteś jej właścicielem, to oczywiście, że tak. Możesz dostosować system pracy w swojej firmie, chętnie 
udzielę Ci wskazówek jako konsultant. Na pewno powinieneś:
- przystosować firmę do marketingu 4G, to najważniejszy punkt. Nie będę go rozwijał w treści tej książki. Może-
my go omówić na osobistym spotkaniu,
- przygotować system szkoleń. Od szkolenia podstawowego, przedstawiającego firmę i sposoby zarabiania, po 
sposoby rekrutacji, zapraszania na spotkania, wzory zaproszeń, gotowe rozwiązania itp.,
- przygotować system prezentacji zarówno on-line jak i off-line,
- przygotować do prezentacji najlepszych ludzi lub samemu wykonywać prezentację,
- przygotować treści mailingów,
- przygotować systemy wspierające sprzedaż. Praca w przerwach między prezentacjami, opieka nad nowo po-
zyskanymi współpracownikami, zarządzanie grupą wg nowych zasad.

Możesz też wprowadzić marketing 4G będąc właścicielem struktury. Wtedy tworzysz swój Team, oparty 
na marketingu 4G. Aby było to możliwe, będziesz musiał wykonać kilka niezbędnych przygotowań - będzie to 
przypominało tworzenie firmy w firmie. Musisz przygotować plan działania Teamu, a także: 
- nadać nazwę Twojej grupie,
- przygotować logo, może nawet hymn. Muzykę, która będzie hitem grupy,
- sprecyzować misję, wizję i cele Twojego Teamu,
- stworzyć więź pomiędzy Twoimi współpracownikami i poczucie przynależności do grupy,
- możesz zrobić własne odznaki i dyplomy,
 - stworzyć własny system edukacji, pozyskiwania współpracowników i klientów,
- przygotować szkolenia dedykowane tylko Twojej grupie i tylko dla Twojej grupy,
- własne materiały z logo firmy oraz Twoim,
- poszukać właściwego pokoju do webinarów i systemu do mailingów,
- napisać treści prezentacji,
- przemyśleć systemy zwiększające sprzedaż i rekrutację,
- przygotować się do regularnych spotkań, które na początku będziesz prowadził, a z czasem wyszkolisz następ-
ców. 

Twoim zadaniem jest stworzenie systemu, który będzie powielalny w Twoich strukturach. Będzie to sys-
tem do rekrutacji i sprzedaży. Czyli maszyna do zarabiania pieniędzy. Po czym poznasz, że Twoja maszyna dzia-
ła? Kiedy tak ją ustawisz, że będzie działać bez Ciebie. Ludzie szukają liderów i chcą przynależeć do społeczności, 
które dają im poczucie, że robią coś pożytecznego, coś dobrego i mogą się rozwijać. O tym, jak stworzyć własny 
Team będę mówił na szkoleniach. Często organizuję szkolenia za darmo przez Internet. Zarejestruj się na moim 
blogu www.kubach.pl - będę Cię na bieżąco informował o takich wydarzeniach. Jeżeli jesteś zainteresowany 
głębszą wiedzą z tego zakresu - proszę o kontakt. Mój adres mailowy znajdziesz na końcu publikacji.

Dzięki marketingowi 4G zarówno Ty, jak i Twoi ludzie przygotujecie bardziej atrakcyjną ofertę dla poten-
cjalnych współpracowników.

Pamiętaj, że w historii ewolucji przetrwały osobniki nie najsilniejsze, lecz te, które potrafiły się przystosować. 
Jeżeli jesteś w stanie przystosować siebie i swoją strukturę do zwiększenia efektów, to znaczy, że już wygrałeś! 
Wszystko się zmienia. Pewnie zauważyłeś, że zmienia się wiedza, zmieniają się firmy, sposoby dotarcia do klien-
ta. Zmieniają się też strategie marketingowe. Dlatego warto się rozwijać i obserwować, co nowego dzieje się w 
marketingu i w biznesie. Warto wyciągać wnioski i weryfikować, jak informacje, które otrzymuję – na przykład 
te, zawarte w e-booku, który czytasz – mogę wykorzystać w swoim biznesie. Co takiego mogę zrobić, żeby moja 
struktura była bardziej wydajna? Jakie elementy marketingu 4G mogę zastosować u siebie, aby być lepszy od 
konkurencji, żeby zarabiać więcej, mieć jeszcze większą firmę i większą strukturę współpracowników? 

MARKETING 
4G W MO-

JEJ FIRMIE/
STRUKTURZE
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Zauważ, że na rynku pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej generacji marketingu licznie pojawiają się tzw. miksy, 
które stosują dwie strategie równocześnie. Jedna zazwyczaj jest dominująca, ale to nie wyklucza korzystania 
z innej. Co to znaczy? Na przykład: firma działa zgodnie z zasadą marketingu konsumenckiego, ale wspiera 
jednocześnie sprzedaż, organizując spotkania, gdzie znany, „markowy” lider występuje na scenie. Ludzie przy-
prowadzają potencjalnych współpracowników, zaś lider opowiada o firmie, czyli sprzedaje ideę, pozyskując do 
współpracy przyprowadzonych gości. Sprzedaje im również produkty/usługi. Lider wie, jak to zrobić i zrobi to o 
wiele lepiej, niż początkujący dystrybutor. Zadanie zapraszania do współpracy nie pełni tu firma, ale konkretny 
lider. Wewnątrz struktur pojawiają się „marketingi” czwartej generacji. Nasi liderzy wyprzedzają często firmy w 
generacjach, a czasami nawet w podejściu do klienta. Tworzą systemy i teamy liderskie, które działają skutecz-
nie, dużo skuteczniej, niż sama firma. Gdybyś Ty stworzył taki Team, Twój biznes zacząłby się rozwijać jeszcze 
szybciej. 

Jeżeli temat Cię zainteresował, zapraszam na mojego bloga – www.kubach.pl Jeżeli się zarejestrujesz, będę 
przysyłał Ci za darmo ciekawe informacje 
z dziedziny szeroko pojętego biznesu. Na 
moim blogu znajdziesz także artykuły o 
samorozwoju i zarabianiu pieniędzy. Co ja-
kiś czas tworzę coś nowego, na podstawie 
obserwacji rynku, a mam dostęp do wiedzy 
nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. 
Chętnie dzielę się nią z moimi subskryben-
tami. Polub też proszę mój fanpage na Fa-
cebooku.

Jeżeli niniejsza pozycja Ci się spodobała, 
prześlij ją swoim znajomym. Jest to legal-
ne, ponieważ daję Ci takie upoważnienie. 
Zarówno Tobie jak i innym czytelnikom.
Chciałbym Ci podziękować, że poświęciłeś 
swój czas na zapoznanie się z treścią tego 
e-booka. Życzę Ci samych wielkich sukce-
sów. 

Daniel Kubach

NA 
KONIEC...

Masz pytanie do autora? Zadaj je, pisząc na adres mailowy: daniel@kubach.pl
SKONTAKTUJ 

SIĘ!
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Zamawiam roczną prenumeratę pisma  
Manager MLM

(4 kolejne wydania kwartalnika) w cenie 90 zł
w tym koszty przesyłki

 Imię i nazwisko, data   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

	 c   Do przesyłki proszę dołączyć fakturę VAT

 Dane do faktury: 

 Imię, nazwisko lub nazwa firmy   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 Ulica, miasto, kod pocztowy   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 NIP   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 Telefon kontaktowy, e-mail   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

	 c   Nie potrzebuję faktury VAT

 Adres dostawy: 

 Imię, nazwisko lub nazwa firmy   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 Ulica, miasto, kod pocztowy   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 Telefon kontaktowy, e-mail   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Należność proszę przelać na konto: 22 1910 1048 2401 0476 2029 0001
W tytule przelewu proszę dopisać:  PRENUMERATA oraz IMIĘ, NAZWISKO i/

lub NAZWA FIRMY

Dla pierwszych 100 osób 2 numery archiwalne  
GRATIS!

8&8 Sp. z o.o., ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław
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Grupa medialna 8&8 
- wydawnictwo biznesowe dla Ciebie!

www.rankingmlm.com 
Newsy, informacje ze świata biznesu, finanse, e-biznes, techniki 
sprzedaży, marketing sieciowy, sprzedaż bezpośrednia. Wszyst-
ko, czego potrzebujesz, aby wkroczyć w świat biznesu - zarówno 
w skali mikro, jak i makro!

Kwartalnik Manager MLM 
Kwartalnik dla prawdziwych Managerów. Znajdziesz tu  wywiady 
z  praktykami sprzedaży i liderami, rubrykę “Z prawem na Ty”, 
praktyczne porady, raporty branżowe, felietony biznesowe.

Seria Business Book 
Wydajemy tylko książki praktyków biznesu i ekspetów! Przeczy-
taj “Ja.com” Dr Adama Ubertowskiego i naucz się kreować swoją 
markę osobistą. Książki “Planowanie celów” i “Jak osiągnąć suk-
ces?” to poradniki biznesowe autorstwa polskiego multimilionera 
Daniela Kubacha. Ucz się biznesu od tych, którzy mają na koncie 
prawdziwe sukcesy - dosłownie! 

8&8 Sp. z o.o., ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław, 
tel. +48 71 707 02 58 | fax. +48 71 750 35 50 | gsm. +48 725 041 401, 

Zamówienia: biuro@rankingmlm.com
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PIERWSZY PRAKTYCZNY, PROFESJONALNY KURS DLA MANAGERÓW MLM
ROZWIŃ 8 NIEZBĘDNYCH KOMPETENCJI I ZDOBĄDŹ PRZEWAGĘ 

NAD KONKURENCJĄ - WWW.INWAY.PL


