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Tyypillisiä houkuttimia, jotka 
ovat kaikki harhaanjohtavia

Totuus tai todellisuus värväysjärjestelmistä* ja 
tuotepohjaisista pyramideista

Esitellään “hyvänä ansiomahdollisuutena”, jossa 
monien ilmoitetaan saavan valtavia tuloja.

Värväysjärjestelmät johtavat lähes aina uusien värvättyjen tappioihin. Vain 
harvat ovat pyramidin huipulla ja rikastuvat valtavan alalinjan kustannuksella, 
joista vähintään 99 % menettää rahansa. 

“Kuka tahansa pystyy siihen” – ja voi saada hyvät 
tulot.

On harhaanjohtavaa pitää huipputuloja saavia esimerkkeinä muille. Lippujen 
myynti on epäreilua, kun – lähes jokaisen – laiva on jo lähtenyt satamasta.

Virallisten raporttien keskiansiot saavat 
verkostomarkkinoinnin näyttämään erittäin 
kannattavalta.

Ilmoitukset keskiansioista ovat täynnä petoksia – (Esim. Nu Skinin “Todelliset 
keskiansiot” pitää sisällään 20 petosta yhdellä sivulla. Katso FTC:n Nu Skinille 
antaman oikeudenmääräyksen “raportti rikkomuksista” lopettaaksesi valheelliset 
ansioesimerkit.) 

Tuotteita voidaan jälleenmyydä mukavalla voitolla. Tuotteet ovat ylihintaisia ja niitä myydään pääasiassa värvätyille 
“liiketoimintaa varten,” pikemmin kuin verkoston ulkopuolisille asiakkaille.

Yhtiöt esitellään laillisina yrityksinä – “Tämä ei ole 
pyramidipeliä”. 

Tuotepohjaiset pyramidit on havaittu kaikkein pahimmiksi pyramidipeleiksi, sillä 
niissä on suurimmat tappioluvut (noin 99.9 %) – paljon suuremmat kuin ei-
tuotepohjaisissa pyramideissa kuten useimmissa kasinopeleissä.

Työskentele vain tunti tai pari päivässä ja rakenna 
itsellesi pysyvät ansiot, jotka antavat sinulle 
vapauden päättää ajankäytöstäsi. Voit lopettaa muun 
ansiotyön viettääksesi enemmän aikaa perheesi 
kanssa tai tehdäksesi mitä tahdot. 

Saadakseen voittoa värväysjärjestelmässä on tehtävä pitkiä työpäiviä ja oltava 
halukas jatkamaan uusien jäsenten värväämistä lopettavien tilalle. On oltava 
myös valmis saamaan suuria määriä värvättyjä uskomaan petoksen avulla, että 
kyse olisi laillisesta ansiomahdollisuudesta. Värvätyt kasvattavat ainoastaan 
ylälinjansa palkkioiden määrää. Ja onko kovasta rehellisestä työstä suurten 
palkkioiden saamiseksi jotakin väärää?

“Ansiotyö ei takaa turvaa. Osakesijoittaminen on 
vielä horjuvampaa. Verkostomarkkinointi tarjoaa 
paljon varmemman ja turvallisemman pysyvän 
ansiolähteen.”

MLM on paljon riskialttiimpaa kuin osakesijoittaminen tai ansiotyö. Se saa 
jopa uhkapelin näyttämään turvalliselta sijoitukselta sen rinnalla. Pysyvät 
ansiotulot ovat myytti lähes kaikessa verkostomarkkinoinnissa.

Säännöllisestä työstä ei makseta kunnon palkkaa. 
Verkostomarkkinoinnissa saat päättää itse 
ansiotasostasi. 

Reilua? Useimmat palkkiojärjestelmät palkitsevat runsaasti ne, jotka lähtivät 
mukaan varhaisessa vaiheessa tai jotka raivasivat tiensä pyramidin huipulle 
muiden kustannuksella.

“Jos toiminta ei olisi laillista, niin viranomaiset 
olisivat lopettaneet sen aikoja sitten.”  MLM on 
selvinnyt kanteista sitä vastaan. Se, että niitä yleensä 
on vielä olemassa, kertoo niiden olevan laillisia. 

Kuluttajansuojaviranomaiset toimivat vasta jäljestäpäin, eivät ennakolta. Koska 
uhrit tekevät vain harvoin valituksia, niin viranomaiset tekevät harvoin mitään 
edes pahimpia petoksia vastaan. Miksi uhrit eivät valita? he syyttävät itseään 
”epäonnistumisesta” ja he pelkäävät seuraamuksia ylä- tai alalinjaltaan.

Jos epäonnistut, niin se johtuu siitä, että et toiminut 
oikein “järjestelmässä annettujen ohjeiden mukaan”. 

Järjestelmä on itsessään sisäänrakennetusti väärä – siinä värvätään loputtomaan 
ketjuun verkoston jäseniä asiakkaiksi. Suuri enemmistö häviää aina rahansa. 

“Niin kuin mihin tahansa liiketoimintaan, täytyy 
tähänkin sijoittaa aikaa ja rahaa.” 
(Sitoutuneet jäsenet voivat sijoittaa tuhansia ja jopa 
kymmeniä tuhansia dollareita monien vuosien ajan, 
ennen kuin rahat loppuvat tai he luovuttavat.)

Mitä enemmän värväysjärjestelmään sijoittaa aikaa, rahaa ja ponnisteluja, sitä 
enemmän siihen häviää – ellei ole valmis huijaamaan tarpeeksi ihmisiä 
noustakseen pyramidin uhrien huipulle. Laillisissa yrityksissä myyjien ei 
odoteta ostavan varastoon liikaa tavaraa, eikä tekemään kuukausittaista 
ostositoumusta.  Mutta värväysjärjestelmissä kannustinostot (joita on tehtävä 
ollakseen oikeutettu palkkioihin tai ylenemiseen) ovat usein pelkkiä 
naamioituja sijoituksia pyramidipelissä. 

“Kestää aikansa rakentaa mitä tahansa 
liiketoimintaa.” “Tämä ei ole ’rikastu nopeasti’ vaan 
’rikastu hitaasti’ järjestelmä.” “Älä odota välitöntä 
menestystä,” jne. 

Värvääjät myyvät järjestelmäänsä värvätyille liiketoimintamahdollisuutena, 
mutta puolustavat sitä viranomaisille mahdollisuutena suoramyyntiin. 
Kuitenkin, laillisissa suoramyyntiyrityksissä myyjät saavat palkkioita heti eikä 
heidän tarvitse odottaa kuukausia tai vuosia ennen kuin palkkiot ylittävät 
toiminnan kulut.  

Verkostomarkkinoinnissa ei tarvitse myydä mitään. 
Siinä sovelletaan ajatusta tuplaamisesta (opetetaan 
muut tekemään samalla tavalla kuin sinä). 

Myynti muodostuu uusien värvättyjen tekemistä ostoista, joita he tekevät 
“pelatakseen peliä”. Sinä et vain tuplaa, vaan sinä myös petät muita. 

MLM on “tulevaisuuden aalto.” Itse asiassa, 
“Meidän MLM on ilmiömäisessä 
maailmanlaajuisessa kasvussa” jne. “Joten lähde 
mukaan ajoissa tähän hyvään mahdollisuuteen.”

Verkostomarkkinoijat ovat sanoneet tätä jo yli kaksikymmentä vuotta, mutta 
MLM vastaa yhä vähemmän kuin 0,5-1% kaikesta vähittäiskaupasta – 
huolimatta siitä tosiasiasta, että yritysten määrä on noussut tuhansiin. Yhtiöitä 
tulee ja menee niin kuin uusia värvättyjäkin, joista 99.9 % lopettaa toiminnan 
hyvin pian. Pitkän ajan verkostomarkkinoinnin kasvuodotukset ovat myytti. 

Markkinoiden kyllästymistä ei koskaan tapahdu. 
Vaihtuvuus on tosiasia, joka takaa laajan valikoiman 
saatavilla olevia ehdokkaita, niin kuin missä tahansa 

Koska oikeita asiakkaita on vain vähän, niin tuotteita myydään värväämällä 
pyöröoven kautta vaihtuvia uusia “jälleenmyyjiä”, jotka ostavat tuotteita 
“tehdäkseen bisnestä”. Ja koska ihmiset saavat tämän mahdollisuuden koko 



liiketoiminnassa. ajan ”uusilla ehdokkailla” vähenevästä ehdokkaiden joukosta, niin 
kyllästyminen de facto pakottaa värvääjät värväämään muualla. Niinpä MLM 
kehittyy nopeasti Ponzi-järjestelmäksi, joka vaatii uusien markkinoiden ja/tai 
uusien tuotelinjojen avaamista, jotta voitaisiin maksaa aiemmin liittyneille 
sijoittajille, niin kuin on tapahtunut Amwaylle (nyt Quixtar) ja Nu Skinille 
(josta tuli IDN, sitten Big Planet ja Pharmanex). Kyse ei ole vaihtuvuudesta 
vaan jatkuvasta pyöröliikkeestä, jossa värvätään uusia jäseniä korvaamaan 
lopettavia. 

Tyypillisiä verkostomarkkinoinnissa käytettäviä harhaanjohtavia väitteitä jatkuu 

Tartu heti kiinni tilaisuuteen ja mahdollisuuksien 
maailmaan. 

Tilaisuus (oikea ajoitus) ei jatku missään värväysjärjestelmässä loputtomiin 
samanlaisena ja se jättää myöhemmin mukaan lähtevät häviäjän asemaan, ja 
heitä on ainakin 99 % värvätyistä. Värvääminen voi onnistua vain siten, että 
valehdellaan tästä tosiasiasta. 

Tässä uudessa järjestelmässä voit määrätä itse 
tulevaisuudestasi.  

Sinusta tulee orja, jonka täytyy soittaa puheluita, täyttää palkkioiden ja 
bonusten saamiseen vaaditut pätevöitymisen ehdot, ja olla jatkuvassa paineessa 
uusien jäsenten värväämiseksi lopettavien tilalle.  

Näiden tuotteiden kysyntä kasvaa nopeassa tahdissa. 
”Ne kirjaimellisesti myyvät itse itsensä”. 

Tuotteiden myynti perustuu jälleenmyyjien määrään, ei asiakkaiden määrään ja 
todelliseen kysyntään. Useimmat tuotteet myydään uusille jäsenille, jotka 
lähtevät ”ajoissa mukaan tähän hyvään mahdollisuuteen”. 

Toisin kuin franchise-yrityksissä, tavallisen 
yrityksen perustamisessa tai yrityskaupassa, voit 
aloittaa verkostomarkkinoinnin hyvin pienellä 
pääomalla. 

MLM’s typically bleed new recruits of their funds by inducing them to buy 
products on a subscription basis, to pay for ongoing training, and otherwise 
draining them of their resources until they run out of money or give up.

Raportti jälleenmyyjien “Todellisista ansiotuloista” 
sanoo, “.16 % aktiivisista jälleenmyyjistä ovat 
saavuttaneet tason Blue Diamond,” jne. Tämä 
vaikuttaa kohtuullisen hyvältä mahdollisuudelta 
menestykseen. (Ks. “Miten valehdella tilastoilla”)

Kun tilastot esitetään ilman petosta, niin mahdollisuus ei olekaan enää niin 
houkutteleva. Lukua “.16” pitäisi edeltää “0” (0.16% – tai puhua 
todennäköisyydestä 0.0016) ja kaikki jäsenet pitäisi laskea mukaan, ei vain 
”aktiivisia”.  Joten, jos 10% aloittaneista olisi jäljellä 5 tai 10 vuoden päästä, 
niin luku olisi pienentynyt 90 %. Todennäköisyydeksi jäisi Blue Diamondiksi 
pääsemielle 0.00016.  Tämä näyttää paljon huonommalta kuin “.16%”

Tappion pelko (potentiaalisia tuloja ajatellen, jos ei 
värväisikään aggressiivisesti) on suuri motivoija. 

Jos verkostomarkkinoijat ymmärtäisivät, mitä heille on tapahtumassa, niin he 
eivät lisäisi tappioitaan jatkamalla sijoittamista verkostomarkkinointiin. 

Kuulut suureen tukiryhmään. 
Verkostomarkkinoinnissa sinulla on kokonainen 
verkosto ihmisiä, jotka ovat halukkaita auttamaan 
sinua menestymään ja olemaan ystäviäsi. 

Jotkut verkostot toimivat niin kuin kultti, jossa on ”me” vastaan ”he” henki. 
Katsopa vain, miten nopeasti tiimi hylkää sinut, jos lopetat tai löydät 
vastakkaista tietoa järjestelmän laillisuutta koskien. 

Saat tarjota rakkaillesi parhaita saatavilla olevia 
terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tuotteita. 

Riippumatta siitä, mitten korkealaatuisia tuotteet ovat, niin sellaisiin tuotteisiin 
investoiminen, joista sinulla ei ole vielä tilausta asiakkailta, muodostuu 
ovelaksi tavaksi naamioida tuotepohjaisen pyramidipelin sijoitukset. 

Meidän tuotteemme ovat ainutlaatuisia 
kulutustavaroita  – täydellisiä jatkuvaa 
liiketoimintaa ajatellen

Tuotteet ovat tyypillisesti “rohtoja ja voiteita.”  Salainen ainekoostumus on 
peitetarina ylihintaisille tuotteille, joilla ei olisi kilpailukykyä perinteisillä 
markkinoilla. 

Tuotteet ovat halvempia verkostomarkkinoinnissa, 
koska siitä puuttuu tukkuporras. 

Verkostomarkkinoinnissa on tuhansia tukkuportaita ja vain vähän oikeita 
asiakkaita paisuneen jälleenmyyjäverkoston ulkopuolella. Tuotteet eivät ole 
yleensä halpoja. 

Rakenna liiketoimintasi tuplaamalla. Osta viisi 
tällaista “aloituspakettia” nyt, myy ne viidelle 
ihmiselle ja neuvo jokaista heistä tekemään samoin, 
jne. Ole ”näiden tuotteiden tuote” tilaamalla näitä 
tuotteita kestotilauksena joka kuukausi. Saat pian 
tuntuvia palkkioshekkejä. 

Tällä tavalla värväysjärjestelmät saavat pyramidin huipulla olevat tienaamaan 
valtavia määriä rahaa. Heidän bisneksensä elämänsuoni on aloituspaketeissa ja 
jatkuvissa ostoissa, joita uudet ”jälleenmyyjät” tekevät tavoitellessaan voittoa 
itselleen. Luvattuja palkkioita ei koskaan saa muut kuin ne, jotka ovat 
värvänneet tiensä pyramidin huipulle. Jos jäsenten pätevöitymistä edellyttävä 
ostopakko otetaan pois, niin nämä yhtiöt romahtaisivat kuin korttitalo. 

Meidän menestyksen takaavat työkalumme ovat 
lyömättömät. Osallistu neljään seminaariin ja 
konferenssiin ja osta kirjojamme ja nauhojamme, 
niin takaat menestyksen tässä liiketoiminnassa. 

Vähintäänkin yhdessä suuressa alan yrityksessä “työkalu” bisnes on “pyramidi 
pyramidin sisällä”. Juuri kukaan ei tee voittoa myymällä tuotteita, joten 
huipulla olevien tulojen lähde on “menestyksen työkalujen” myynti, joiden 
tehtävänä on vakuuttaa heidän alalinjansa menestyksestä – joita todellisuudessa 
vain syyllistetään entistä enemmän, kun he ostavat näitä motivointituotteita. 

Verkostomarkkinointi on niin kuin vakuuttaminen, 
sijoittaminen, keksiminen, näytteleminen ja 
kirjoittaminen, jossa kova työ alussa johtaa pysyviin 
ansioihin loppuelämän ajaksi. Tämä tapahtuu 
lisäämällä alalinjan ponnisteluja. Niinpä sinä voit 
vetäytyä aikaisin eläkkeelle, matkustella, jne. 

Verkostomarkkinointi muistuttaa on uhkapeliä kuin laillisia pysyviä 
ansiotuloja. Se vetoaa laiskan ja ahneen mieleen. MLM-riippuvuutta on 
havaittu joissakin “tosi uskovissa”. Suuret ilmoitetut pysyvät tulot ovat tulosta 
pikemminkin oikea-aikaisesta sisääntulosta ja halukkuudesta pettää ehdokkaita 
kuin palkkiota kovasta työstä. Menestyäkseen verkostomarkkinoinnissa täytyy 
lisätä petollista värväämistä muiden kautta, jotka voidaan taivuttaa tekemään 
samalla tavalla. 



Monet arvostetut ihmiset ovat mukana 
verkostomarkkinoinnissa.

Tämä luottamukseen perustuva väite on ollut monien huijausten kantava voima.

Sinä autat ystäviäsi ja perhettäsi värväämällä heidät 
alalinjaasi.

Sinä riistät niitä, joista välität kaikkein eniten. Toisin sanoen sinä tuhlaat 
sosiaalista pääomaasi. 

* MLM-värväysjärjestelmät ovat monitasoisia myyjäverkostoja, jotka palkitsevat aggressiivisen värväämisen monin verroin 
enemmän kuin tuotteiden suoramyynnin oikeille asiakkaille. Tämä tekee niistä käytännössä laittomia pyramidipelejä. 

JOHTOPÄÄTÖS: MLM:n viehätys perustuu esittelyissä ja tyypillisissä ilmoitetuissa liikevaihtoluvuissa oleviin 
harhaanjohtaviin väitteisiin ja petolliseen markkinointiin. Petoksen taso, jos ei nyt määrä, ylittää Enronin 
pörssiskandaalissa ilmoitetut petokset – jotka johtivat myöhemmin samanlaisiin löydöksiin WorldComin ja Global 
Crossingin raportoinnissa.  Lyhyesti sanottuna tyypillinen MLM on valhetta ja harjoittaa massiivista varastamista 
petoksen avulla.  Poikkeukset tähän ovat äärimmäisen harvinaisia “jälleenmyyntiyrityksiä” kuten Avon, joka ei odota 
jälleenmyyjiltään tuoteostoja yli tehtyjen asiakastilausten – ja palkitsee suuremmilla palkkioilla tuotemyynnin kuin 
värväämisen. 

Lähde: Jon M. Taylor, Typical Misrepresentations Engaged in by Recruiting MLM's, 2004.


