
Move hypetys

Mitkä ovat Move Networks Oy:n tarjoamat todelliset mahdollisuudet 
kannattavan liiketoiminnan harjoittamiselle? 

Voiko jokainen saada lyhyessä ajassa alalinjaansa kaksi uutta edustajaa 
ensimmäiselle tasolleen? Voivatko kasvuluvut olla nämä? 

- tammikuu: 2.000 myyjää (puolet ilman kaksijalkaista alalinjaa) ja 
10.000 asiakkuutta

- helmikuu: 2.000 myyjää lisää = 4.000 myyjää ja 20.000 asiakkuutta
- maaliskuu: 4.000 myyjää lisää = 8.000 myyjää ja 40.000 asiakkuutta
- huhtikuu: 8.000 myyjää lisää = 16.000 myyjää ja 80.000 asiakkuutta
- toukokuu: 16.000 myyjää lisää = 32.000 myyjää ja 160.000 asiakkuutta
- kesäkuu: 32.000 myyjää lisää = 64.000 myyjää ja 320.000 asiakkuutta

Vai kasvaako verkoston myyjien määrä hitaammin? Mitä jos kasvu pysähtyy? 
Mitä jos myyjien määrä ei voikaan moninkertaistua lyhyessä ajassa? Mitä jos 
asiakkaita ei riitäkään tarpeeksi kaikille myyjille? Mitä jos myyjiä on sittenkin 
liikaa tuotteiden kysyntään nähden? Mitä jos alalle haluavia ehdokkaita on liian 
vähän tarpeeseen nähden?

Mitä te myytte?

- Vitamiinitilauksia, hinta 300 euroa vuosi. (Vertaa: apteekista saa 
vitamiineja 30 – 40 euroa/vuosi)

- GoMobile kännykkäliittymiä. (Vertaa: puhelinmyyjänä sinulla ei olisi 
mitään riskiä, ei sijoitettua rahaa, ei toiminnan kuluja. Saisit palkan 
tehdyn tuloksen mukaan. Miksi joku vaihtaisi liittymänsä 
verkostomarkkinoinnin kautta myytävään liittymään?)

- Sähkösopimuksia. (Kuinka moni on valmis vaihtamaan sähkön 
tarjoajaa?)

- GoHome laajakaistaa. Myynti on lakkautettu toistaiseksi. (Kuinka moni 
on valmis vaihtamaan nykyistä palveluntarjoajaa?)

- Kaapelitelevisiota. (Kuinka moni on valmis vaihtamaan nykyistä palvelun 
tarjoajaa?)

- Verkkokaupan tuotteita. (Mikä siellä on todella halvempaa kuin muualta 
ostettuna? Onko siellä yleensä mitään myytävää vai tuleeko vastauksena 
”Ei oo!” jos kysytte jotakin ”edullista” tuotetta, mitä joku voisi ehkä 
tarvitakin?)

- Uuden verkkokaupan tuotteita. (Mitä ne mahtavat olla? Mikä yritys on 
valmis myymään tuotteita rikosepäilyjen kohteena olevan yrityksen 
kautta?)

Kunniallisen ja rehellisen suoramyyntifirman ei tarvitse todistaa laillisuuttaan 
eikä sitä epäillä rahankeräysrikoksista.



Tiesittekö sitä, että Move Networks Oy:tä epäillään kolmesta rikkomuksesta? 

1) rahankeräysrikos
2) markkinointirikos 
3) rekisterimerkintärikos 

Jos yhtiö tuomitaan rahankeräysrikoksesta, niin ”peliin” osallistuneet voidaan 
tuomita menettämään palkkiot valtiolle. Lisäksi tulee sakkoja ja eniten 
tienanneille ehdollista vankeutta maksimissa kaksi vuotta. 

Kannattaako ottaa riski ja värvätä sukulaisia sekä kavereita mahdollisesti 
rikolliseen toimintaan?

Kun liityin aikoinaan SkyBiz International nimiseen pyramidiin, niin ajattelin 
liittymiseni jälkeen, että jossakin alalinjassani tulee olemaan niitä, jotka eivät 
menesty vaan he kärsivät tappioita. Ajattelin, että sehän on heidän oma 
syynsä, jos eivät osaa tehdä liiketoimintaa niin kuin pitäisi. Itse aion ahkeroida 
sen eteen, että saisin suuren alalinjan ja paljon kerrannaisia tuloja, voisin ehkä 
vetäytyä pois työnteosta päätoimiseen evankeliumin työhön seurakunnassani 
tai viettää vähän lomaa ja nauttia elämästä. Toisin kävi.

Huomasin onnekseni jo neljän päivän jälkeen, että kyse oli yksinkertaisesta 
huijauksesta, mihin olin langennut, kun minulle läheiset luotettavat saarnaajat 
olivat lähteneet mukaan systeemiin. Luulin, että heistä varsinkin fiksumpana 
pitämäni henkilö olisi ottanut selvää yhtiön taustasta, myytävästä tuotteesta ja 
toiminnan moraalista tai laillisuudesta, mutta ei hän ollut sitä tehnyt. 
Rahanhimossa olivat kaikki mukaan lähteneet, kateuden siivittämänä ja 
dollarien kuvat ahneissa silmissään. 

Minäkin lankesin hetkellisesti ahneuden valtaan, mutta vapauduin siitä heti, 
kun sain selville, että minua oli huijattu. Rehellisenä miehenä lopetin 
välittömästi liiketoiminnan ja soitin kaikille tiimin jäsenille, että heitä on 
huijattu. Aloin varoittaa muitakin, ettei heitä huijattaisi enempää. Koin 
suunnatonta iloa ja vapautta, helpotuksen tunteen, kun tajusin, että minulta 
oli ryöstetty vain rahaa, ei mitään muuta. No, aikaa meni jonkun verran 
hukkaan ja jouduin pyytelemään anteeksi niiltä sukulaisilta sekä tuttavilta, 
joille olin ehtinyt ideaa kaupitella. 

Sinäkin saatat ajatella, että tämä on loistava mahdollisuus järjestää raha-
asioitasi kuntoon ja saada lisää vapaa-aikaa, toteuttaa unelmiasi. Tiimin fiilis 
on hyvä ja uskoa kasvun potentiaaliin sekä tuotteisiin riittää. Sitä valetaan 
sinuun lisää joka hetki, aina kun olet yhteydessä ylälinjaasi ja osallistut 
koulutukseen tai luet Rekolan Manun oppikirjoja. 

Olet saattanut hätääntyä minun tavallani alussa, kun rahat ovat lähteneet pois 
tililtäsi tai olet ottanut lainan rahoittaaksesi toimintaa. Mieleesi on hiipinyt ehkä 
hetkellinen ajatus, että "mitä jos tämä on sittenkin huijausta?" 



Sinulle on tullut kiire värvätä lisää jäseniä verkostoon, että saisit sijoittamiasi 
rahoja takaisin. Jos olet saanut alalinjaa ja haluat säilyttää sieltä kertyneet 
pisteet, pitää sinun ostaa jatkuvasti tuotteita, joita et muuten ostaisi – 
ainakaan Moven kautta. Miksi muuten sinun asiakkaasi ostaisivat Movesta, jos 
sinä itsekään et sieltä muuten ostaisi kuin vain säilyttääksesi oikeuden 
alalinjassa oleviin pisteisiin?

Tarvitsetko Moven kautta myytäviä tuotteita? Ovatko ne edullisempia kuin 
muualla?

Tiesitkö, että alalinjan täytyy kasvaa yksijalkaisia linjoja pitkin? Tiesitkö, ettei 
kaikilla ole mahdollisuutta edes teoriassa saada kahta edustajaa alalinjaansa? 
Kun verkosto on kasvanut syvyyttä 23 tasoa yhtä linjaa pitkin, pitäisi siinä olla 
yli 8 miljoonaa myyjää, jos jokaisella olisi mahdollista saada kaksi myyjää 
ensimmäiselle tasolleen. Tietenkään se ei ole mahdollista. Sinun ja pyramidin 
huipun väliin jää kymmeniä myyjiä, joilla ei ole koskaan mahdollisuutta saada 
alalinjaansa kasvamaan kahta linjaa pitkin. 

Sinua ei hyödytä mitään se, että alalinjassa on toisessa jalassa 40 edustajaa ja 
toisessa vain yksi. Saat palkkioita vain sen yhden mukaan, hänen 
liikevaihtonsa kerrottuna kahdella ja siitä pisteiden mukaiset provisiot. 
(Aktivointiostoista saa 60 pistettä/kk, joista saa ensimmäisen rahapalkkion eli 
60 euroa 10 kuukauden kuluttua, jos se yksi siinä heikommassa jalassa tekee 
joka kuukausi aktivointioston - miksi muuten tekisi, koska hänellä ei ole 
alalinjaa eikä hän tarvitse kalliita ja/tai turhia tuotteita?) 

Sen heikomman jalan on lähes mahdotonta kasvaa tasoihin sen toisen jalan 
kanssa. Vaikka saisit sen kasvamaan yksijalkaisena 40 tasoa, niin kaikki siinä 
jalassa olevat jäisivät tappiolle, koska yksijalkaisesta linjasta ei saa palkkioita. 
Niinpä he kaikki lopettaisivat toiminnan tappioidensa vuoksi ja joutuisit 
värväämään heidän tilalleen uusia myyjiä, joka vuosi, niin kauan kuin jatkat 
toimintaa Movessa. 

Mitä jos niitä tappion kärsiviä myyjiä ei tarvitsekaan etsiä niin kaukaa kuin 
omasta alalinjastasi? Mitä jos ne voittoa saavat ahkerat kouluttajat ja 
motivoijat ovatkin jo kaukana sinun ylälinjassasi ja sinä itse olet yksi niistä, 
jotka kärsivät tappion, eivätkä voi edes teoriassa kaikki saada voittoa?
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