
Network Marketing:  

Kazançlar

Bir işte ücretli olarak çalışarak... Yıllık izinler haricinde çalıştığınız zaman karşılığında 
gelir elde edersiniz. Çalışmadığınız sürece (günlük, haftalık veya aylık) para 
kazanamazsınız. Ücretlilerin sadece %5 i çalışırken emekliliğini garanti altına alabi-
lecek parayı kazanır.

Bir iş kurarak... Kurulan işlerin sadece %5 i ayakta kalır. Geri kalanların %80 i ilk 2 
senede, diğerleri ise bir sonraki 5 sene içinde batmaya mahkumdur. Ayakta kalanların 
çoğunu büyük bayilikler / franchise’lar oluşturur. Franchise sisteminde sadece isim 
hakkı için yüzbinlerce dolar ödemek gerekir.

Yatırımlardan para kazanmak... Bunun için de elbette başlangıç olarak yüklü tutarlara 
ihtiyaç vardır. 

Dördüncü yol yaratıcıların para kazanma biçimidir. Mucitler, yazarlar, ressamlar, 
bestekarlar, şarkıcılar, oyuncular bu şekilde para kazanır. Bir kez yaratılan bir eserden 
sürekli olarak gelir elde ederler. İşte Network Marketing’de sözü edilen para kazanma 
şekli bu gruba girer. Bir şeyi bir kez yapıp, aylarca hatta yıllarca sürekli gelir elde eder-
siniz. 

Network Marketing’de geliriniz katlanarak oluşur. Sadece sizin çalışmanızın 
karşılığından değil, tıpkı fabrikatörler gibi başkalarının da çalışmalarından gelir elde 
edersiniz. Dünyanın sayılı zenginlerinden Paul Getty bunu şöyle ifade etmiştir: “Kendi 
gayretimin % 100 ü yerine, 100 kişinin %1 lik gayretiyle iş yapmayı tercih ederim.” 

Network Marketing’de daha çok kazanmak istiyorsanız iyi bir ekip kurmalısınız. Önce 
ekibinizdekilere para kazandırmayı hedeflemelisiniz. Ne kadar çok kişiye ne kadar 
çok kazandırabilirseniz sizin de geliriniz o kadar çok olacaktır. 

Network Marketing’de gelir dağılımı ÇOK adildir.

Network Marketing’de ciddi kazançlar nasıl elde edilir?

•

•

•

•

 Para kazanmanın dünya üzerinde 4 geçerli yolu bilinmektedir:

•

•

•



Network Marketing:  

Kazançlar

18 yaşını doldurmuş herkes bu işe girebilir. Her işte olduğu gibi çalışmak gerekir… 
Çalışmak için de istemek gerekir. Bu işi isteyen herkes yapabilir.

Network Marketing’de kariyer yapan, ciddi kazançlar elde eden herkesin ortak tek 
noktası  şudur: yüzleştikleri hiçbir güçlüğün karşısında pes etmemişler, hedeflerine 
kilitlenmişlerdir. İsteyen ve pes etmeyen herkes bu işte başarıya ulaşır.

Network Marketing’i kimler yapabilir?

•

Network Marketing’de kimler başarılı olur? 

•


