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12 testiä verkostomarkkinoinnin tarjoaman "mahdollisuuden"
arvioimiseksi
Jon M. Taylor, Ph.D.
Consumer Awareness Institute
Verkostomarkkinointi (tunnetaan myös nimillä MLM, monitasomarkkinointi,
suosittelumarkkinointi, people's franchising, team marketing, jne.) on ketjumyyntiä, jossa on sama
alkuperäinen ajatus kuin pyramidipeleissä ja ketjukirjeissä. Vaikka pyramidipelit ovat laittomia,
niin MLM-yhtiöt ovat onnistuneet kiertämään FTC:n sääntöjä ja asiaan soveltuvia osavaltioiden
lakeja. Lainsäädännössä ja oikeusjutuissa on määritelty pyramidipeliksi sellaiset järjestelmät, joissa
palkitaan osallistujia uusien jäsenien värväämisestä, ja joissa ei yleensä myydä tuotteita tai
palveluita. Monet MLM-promoottorit suosivat kuitenkin värväämistä hyvistä tuotteista huolimatta,
koska siitä saa niin paljon paremmat palkkiot kuin tuotteiden suoramyynnistä.
MLM-järjestelmä voi kaikesta huolimatta olla käytännössä tuotepohjainen pyramidipeli, vaikka
monet lakia valvovat elimet eivät pitäisi sitä sellaisena. Useimmissa MLM-malleissa on
pyramidirakenne, joka antaa osallistujille vain pienen mahdollisuuden voiton tekemiseen (ja
johtaa useimmat tappioihin). Poikkeuksen tekevät "jälleenmyyjistä" muodostuvan pyramidin
huipulla olevat harvat henkilöt. Seuraava testi auttaa sinua välttämään niitä järjestelmiä, joihin
häviät rahasi, aikasi ja työpanoksesi.

1. Mahdollisuus-testi
Lähestyttiinkö sinua ensisijaisesti sen vuoksi, että tarvitset järjestelmän kautta myytäviä
arvokkaita tuotteita, vai tarjottiinko sinulle pikemminkin "mahdollisuutta"? Jos sinulle
myytiin ensisijaisesti "mahdollisuutta" [lisäansioihin ja taloudellisen riippumattomuuden
saamiseen], niin kyse voi olla pyramidipelistä, joka rikastuttaa yhtiön omistajia ja johtajia sekä
pyramidin huipulla olevia "ylälinjan jälleenmyyjiä". Toinen varottava tunnusmerkki on siinä, jos
promoottorit kehottavat ehdokkaita "lähtemään mukaan ensimmäisten joukossa" ja puhuvat "aallon
harjalla ratsastamisesta" [räjähdysmäisestä kasvusta, joka saa ehdokkaissa aikaan kiireen tunnun ja
pelon, että "mahdollisuus karkaa käsistä"]. Suurin osa tuloista on näissä systeemeissä kanavoitu
perustajajäsenille ja omistajille, jotka ovat jo valmiiksi pyramidin huipulla.

2. Markkinoiden todellisuus -testi
Monet värvääjät puhuvat valtavista kasvumahdollisuuksista ja sivuuttavat "kysynnän ja tarjonnan"
lain. Jos mitään rajoituksia ei ole [myyjien määrän suhteen], niin markkinoiden kyllästymispiste
saavutetaan alueittain hyvinkin nopeasti − vähintäänkin ihmisten mielissä [myyjiä on liikaa
tuotteiden kysyntään nähden ja värvääminenkin käy kannattamattomaksi, koska ehdokkaita on liian
vähän värvääjien määrään nähden, ja häviäjien määrän kasvaessa on entistä vaikeampaa värvätä
uusia häviäjiä korvaamaan toimintansa lopettavat häviäjät]. Onko myyjien hierarkkisia tasoja
enemmän kuin on tarpeen markkinoiden tarpeita ajatellen? Jos tasoja on enemmän kuin viisi,
niin järjestelmä rikastuttaa pyramidin huipulla olevia suuren alalinjan kustannuksella. Ota
selvää myös siitä, salliiko yhtiö jälleenmyyjien rajattoman värväämisen tietylle alueelle −
onko myyjien alueita suojeltu millään tavalla markkinoiden kyllästymistä vastaan? Jos
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myyjien määrää ei ole rajoitettu millään tavalla, niin ostat itsellesi lipun lentokoneeseen, joka on jo
noussut maasta. Jäät kentälle pitelemään kiinni kassista, joka on täynnä tyhjiä lupauksia ja kädessäsi
on täysin arvoton matkalippu.

3. Tuote-testi
Arvioi tuotteita ja kysy itseltäsi: Voitaisiinko tuotteita myydä menestyksekkäästi niiden itsensä
tähden vapailla markkinoilla, ilman että niiden myynti on sidottu MLM-palkkiojärjestelmään
[ja "mahdollisuuteen"]? Jos markkinoilla ei ole mitään vastaavia tuotteita, niin kysy, miksi niitä ei
ole. Onko yhtiön painopiste tuotteissa, joilla on todellista arvoa kuluttajille, vai painottaako se
hetkellisiä trendejä ja ohikiitäviä hetkiä [momentum], tai eksoottisia ja salaisia
ainekoostumuksia tuotteissaan? Ovatko tuotteet jatkuvasti hyvälaatuisia ja onko niillä kunnolliset
palautusoikeudet? Voidaanko tuotteista esitetyt markkinointiväitteet todistaa esimerkiksi
luotettavien tutkimustulosten kautta? Saadaanko tilaukset käsiteltyä ja tuotteet kotiin hyvissä ajoin?
Onko kulutustavaroiden tuotepakkauksiin merkitty valmistus- ja "Parasta ennen" päiväykset?

4. Palkkiojärjestelmän testi
Voitko saada jälleenmyyjänä työmäärään nähden kohtuulliset ansiotulot tuotteiden
suoramyynnillä, vaikka et värväisi yhden yhtä uutta jäsentä verkostoon? Vai maksaako yhtiö
tuotteiden suoramyynnistä niin vähän, että sinun on värvättävä itsellesi alalinja saadaksesi
merkittäviä tuloja? Saavatko ylälinjan jälleenmyyjät saman verran tai enemmän palkkioita ja
bonuksia myyntitapahtumaa kohti, kuin itse tuotteen myyjä siitä saa? Jos saavat, niin
palkkioiden painopiste on alalinjasta nousevilla tuloilla suoramyynnin sijasta, ja sinun olisi
värvättävä itsellesi alalinja saadaksesi voittoa. Vaikka jotakin yhtiötä ei olisi koskaan syytetty
tai tuomittu pyramidipelistä, niin tällä tavalla osallistujia enemmän värväämisestä kuin
suoramyynnistä palkitsevat yhtiöt ovat käytännöllisesti katsottuna tuotepohjaisia
pyramidipelejä, eivätkä laillisia suoramyyntiyhtiöitä. Mahdollisuutesi menestyä näissä
järjestelmissä eivät ole kovin suotuisat. Samalla kun muutamia pyramidin huipulla olevia palkitaan
ruhtinaallisesti, niin 99 % ja joissakin järjestelmissä yli 99,9 % jälleenmyyjistä jää tyhjin käsin –
useimmat häviävät todellisuudessa rahaa, kun kaikki kulut ja turhat tuoteostot vähennetään
tuotoista.
Joissakin järjestelmissä lopettamisesi hyödyntää vain entisestään ylälinjaasi, koska alalinjastasi
nousevat tulot nousevat ylös ylälinjaasi. Älä mene siihen vipuun, että useimmissa yrityksissä
kestää kuukausia ja jopa vuosia, ennen kuin yritys tuottaa voittoa, ja että saat tästä MLMsysteemistä paljon rahaa, kunhan vain "roikut mukana ja teet kovasti töitä sen eteen". Tiedä
se, että muissa verrattavissa järjestelmissä myyjät saavat merkittäviä tuloja jo muutaman kuukauden
jälkeen, tai sitten he lähtevät muihin hommiin. [Huomaa, että myyjät saavat perinteisestä
myyntityöstä palkan heti, kun alkavat tehdä työtä, eivätkä he maksa koskaan yrityksen kuluja kuten
markkinointi-, koulutus- ja matkakuluja, mutta MLM-yhtiöissä verkostomarkkinoijat maksavat
kaikki kulut, eivätkä useimmat heistä niin paljon palkkioita, että se riittäisi kulujen kattamiseen. He
siis maksavat siitä, että saavat tehdä työtä ja rikastuttavat siten ylälinjaansa sekä pääyhtiötä!
Huomaa lisäksi, että tavanomaisen yrityksen perustajan toimeentulo on paremmin turvattu, sillä hän
nostaa palkkaa yhtiön kassavirrasta alusta lähtien ja saa mahdollisesti myös starttirahaa tai vastaavia
tukia, toisin kuin verkostomarkkinoijat.]
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Kysy pari kolme kuukautta jälleenmyyjänä toimineilta, saavatko he merkittäviä tuloja, kun kaikki
kulut ja tuoteostot on vähennetty palkkioista. Jos eivät saa, niin he rikastuttavat vain ylälinjaansa.

5. Palkkioesimerkkien esittämisen testi
Jos värvääjät kerskuvat pyramidin huipulla olevien huippupalkkioista, niin pyydä yhtiöltä selvitys
ylimmillä tasoilla olevalle 5 %:lle maksetuista palkkioista (ylimmällä tasolla olevalle 1 %:lle, sitä
seuraavalle 1 %:lle, jne.), jotta saat selville, maksetaanko suurin osa palkkioista heille. Kun olet
vähentänyt osallistujien määrästä ylimmät 2 %, niin pyydä yhtiötä ilmoittamaan loppujen
nettotuotot, kun kaikki tuoteostot on vähennetty maksetuista palkkioista. Laskuihin tulee ottaa
mukaan kaikki mukaan lähteneet, myös ne, jotka eivät ole "aktiivisia". Jos he eivät esitä sinulle
pyytämiäsi tietoja, niin he eivät jaa sinulle riittävästi totuudenmukaista tietoa, jotta voisit tehdä
valistuneen päätöksen osallistumisesta sen perusteella.
Arvioi verkoston rakentamisesta aiheutuvat todennäköiset kulut. Kuka tahansa ryhtyy tosissaan
rakentamaan verkostoa, joutuu kuluttamaan rahaa puhelimeen, matkoihin, näytteisiin,
markkinointimateriaaliin, toimistotarvikkeisiin, postitukseen, kopioihin ja mainontaan [niin kuin
myös kirjanpito- ja hallinnointikuluihin]. Suurin osa verkostomarkkinoijista käyttää tuotteisiin
ja toiminnan kuluihin paljon enemmän rahaa kuin mitä he saavat palkkioita. Paras lähde
tietojen saamiseksi ovat ex-jälleenmyyjät, eivät aktiiviset osallistujat, koska he elävät
itsepetoksessa ja kieltäymyksessä sen suhteen, miten paljon heiltä todellisuudessa kuluu rahaa
järjestelmään. Jos alle 1 % jälleenmyyjistä saa ajankäytöstään edes minimipalkkaa vastaavan
määrän voittoa (kun kaikki ostot ja kulut on vähennetty palkkioista), niin eikö sinun kannattaisi
miettiä kannattavampaa tapaa käyttää rahasi, aikasi ja voimavarasi? (Jotkut tutkijat arvioivat,
että alle 1 % verkostomarkkinoijista saa voittoa eli tuotot ovat suuremmat kuin kulut).
Tehokas tapa arvioida verkostomarkkinoinnin tehokkuutta on pyytää värvääjääsi näyttämään omaa
verotodistustaan. On erittäin harvinaista, että verkostomarkkinoija voi osoittaa tekevänsä voittoa
verotietojensa mukaan.

6. "Maksa ja pelaa" testi
Ota selvää, miten paljon sinulta edellytetään tuotteiden ostamista ja myyntikiintiön
täyttämistä tiettynä aikana, jotta sinua voitaisiin pitää varteenotettavana tekijänä
osallistujien joukossa? Toisin sanoen: paljonko sinun pitää maksaa, jotta voit pelata tätä peliä? Älä
anna huijata itseäsi pienellä osallistumismaksulla, jos joudut kuitenkin ostamaan jatkuvasti lisää
tuotteita täyttääksesi pätevöitymisen ehdot ja myyntikiintiösi ollaksesi oikeutettu saamaan
palkkioita alalinjastasi, tai noustaksesi ylemmälle tasolle jälleenmyyjien hierarkiassa, ja pysyäksesi
siellä. Sinulle aiheutuu lisäksi jatkuvia kuluja koulutusmaksuista, osallistumisesta seminaareihin ja
tapahtumiin, markkinointimateriaalin ostoista, jne. Nämä vaatimukset tai "pätevöitymisen ehdot"
ovat yksi tuotepohjaisten pyramidipelien tunnusmerkki. Monet jälleenmyyjät ovat havainneet vasta
kuukausien ja vuosien tuottamattoman yrittämisen jälkeen – kun autotalli on täynnä tuotteita, joita
he eivät tarvitse – että he ovat maksaneet pyramidipeliin osallistumisesta turhien tuoteostojen ja
muiden kulujen muodossa.
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7. Hintatesti
Ovatko yhtiön tukkuhinnat jälleenmyyjille riittävän alhaiset, jotta tuotteita voidaan myydä
hyvällä katteella ja voitolla jälleenmyyntihintaan – ovatko hinnat kilpailukykyiset muiden
vastaavien tuotteiden kanssa, joita on markkinoilla? Vai ovatko tukkuhinnat niin korkeat,
että tuotteet on myytävä melkeinpä samaan hintaan loppukäyttäjille, jotta tarvittava myynnin
määrä saavutettaisiin? Jos tuotteet ovat ylihintaisia, jotta niistä voitaisiin maksaa palkkioita
monilla tasoilla oleville jälleenmyyjille [yhdestä myyntitapahtumasta maksetaan tyypillisesti
palkkioita 6–12 ylälinjan myyjälle], niin tätä ylihintaa voidaan pitää pyramidipelin
osallistumismaksuna. Eli, jos tuote maksaa MLM-yhtiöltä ostettuna 40 dollaria, ja muualla 20
dollaria, niin 20 dollarin ylihintaa voidaan pitää pyramidipelin osallistumismaksuna, ja kyse on
perinteisestä pyramidipelistä MLM-tyyliin toteutettuna. [Mitä vaikeampi ylihintaa on osoittaa, tai
mitä pienempi se on, sitä vaikeampi on todistaa pyramidipeliä, ellei sitten pyramidipelin
osallistumismaksuja peritä suorien osallistumismaksujen, lisenssien, koulutusmaksujen ja
markkinointimateriaalin muodossa, niiden hintaan sisällytettynä].

8. "Kultainen sääntö" testi
Miltä sinusta tuntui, kun sinua värvättiin systeemiin, ja miltä sinusta tuntuu, kun perhettäsi ja
läheisiäsi värvätään samalla tavalla lähtemään mukaan "liiketoimintaan" [heille kaupitellaan
"mahdollisuutta"]? [Mieti myös sitä, miten läheisesi suhtautuvat järjestelmään?] Miten tärkeitä
ihmissuhteet ovat sinulle? Loukkaako sinua se, että he yrittävät hyödyntää suhteitasi
taloudellisesti? Tahdotko itse hyödyntää suhteitasi saadaksesi voittoa itsellesi riistämällä muita
(käyttämällä heitä hyväksi)?

9. Lisääntyvän vapaa-ajan testi
Pyramidijärjestelmiin myönteisesti suhtautuvilla on jatkuvasti sellainen unelma, että he värväävät
itselleen riittävän suuren alalinjan, jonka tuomien tulojen ansiosta heidän ei tarvitse itse enää tehdä
töitä – ja niin he saavat itselleen lisää vapaa-aikaa. He voivat sitten hyödyntää aikaansa
tahtomallaan tavalla muiden ponnistelujen ansiosta. Jos värvääjä sanoo, että tekemällä kovasti töitä
tietyn ajan sinun ei tarvitse enää koskaan tehdä töitä, niin kysy, kuinka suuri prosentuaalinen
osuus kaikista järjestelmään osallistuneista yhtiön jälleenmyyjistä on lakannut tekemästä
töitä, eikä osallistu enää koskaan yhtiön tai markkinointitiimin järjestämiin tilaisuuksiin ja
kokouksiin?
Kysy kokeneilta jälleenmyyjiltä, milloin he kävivät viimeksi pitkällä lomamatkalla? Pystyivätkö he
tekemään niin ilman, että se aiheutti tappioita, koska he eivät voineet huolehtia silloin alalinjastaan?
Ja onko kukaan heistä lopettanut tai vähentänyt työmääräänsä, niin että se ei ole johtanut
merkittäviin taloudellisiin menetyksiin? Mikä olisi vielä parempaa: kysy kopiota värvääjäsi yläja alalinjasta. Ota sitten yhteyttä eri tasoilla oleviin jälleenmyyjiin, ja kysy heiltä, ovatko he
saaneet "lisää vapaa-aikaa". Jos tunnet jonkun jälleenmyyjän puolison, niin kysy häneltä, mitä
haittaa ja vahinkoa osallistuminen on aiheuttanut perheelle? (Tunkeilevat puhelut, vierailut
kodissasi, perheen ja muiden velvollisuuksien laiminlyönti, jne.)
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10. Rehellisyystesti
Onko värvääjä ollut vilpillinen tai epärehellinen värväysyrityksissään? Voidaanko tuotteita ja
"mahdollisuutta" myydä ilman liioiteltuja väitteitä tuotteita ja ansioita koskien? Pyydä todistamaan
kaikki esitetyt väitteet. Jos huomaat totuutta jatkuvasti vääristeltävän, niin palkkiojärjestelmät
kannustavat voimakkaasti värväämiseen, ja se saa värvääjät toimimaan epärehellisesti. Jos
yleensä rehellisesti toimivat ihmiset on saatu tarpeen niin vaatiessa liioittelemaan väitteissään
koskien tuotteita ja "mahdollisuutta", niin sinun on luultavasti tehtävä samoin, jos lähdet
mukaan järjestelmään ja aiot menestyä siinä.

11. Luotettavuustesti
Jos MLM-promoottorit eivät itse nauti luottamusta, niin he voivat nojautua muiden
"mahdollisuuteen" liittyvien ihmisten "ansioihin" tai "luonteeseen". Nämä yhteydet luottamusta
nauttiviin henkilöihin voivat olla petollisia! Miksi? Siksi, että MLM-systeemien etiikkaa on niin
hankalaa arvioida, että heidät on saatu lähtemään mukaan mitä vahingollisimpiin järjestelmiin.

12. Tukijärjestelmän testi
Onko yhtiöllä riittävä infrastruktuuri hoitamaan tilapäinen volyymin kasvu? Onko ylälinjasi
paikalla, kun tarvitset heitä, vai onko heillä tapana hypätä pois laivasta seuraavaan, kun "uusi
MLM-tilaisuus" ilmestyy markkinoille? Ovatko koulutus, kurssit ja tapahtumat myyjille
ilmaista, niin kuin oikeissa ja laillisissa yhtiöissä, joissa yhtiö maksaa ne? Tähän luetaan
mukaan erilaiset kokoukset, tilaisuudet, tapahtumat ja kaikki koulutusmateriaali, kuten motivoivat
kirjat, ääninauhat, videot, jne.

Loppusanat
Jos pidät tätä testiä hyödyllisenä, niin jaa se vähintään viidelle tuttavallesi, ja teet siten palveluksen
ystävillesi ja perheellesi. Pyydä heitä sitten jakamaan se edelleen viidelle muulle henkilölle, jne.
© 2000 ja 2002 Jon M. Taylor. Tätä testiä saa kopioida ja jakaa kokonaisena kuluttajansuojan
parantamiseksi, mutta sitä ei saa myydä eikä tallentaa myyntiä varten ilman kirjoittajan kirjallista
lupaa. Saadaksesi lisää tietoa verkostomarkkinoinnista ja vastaavista systeemeistä, käy
kotisivuillamme osoitteissa
http://www.mlm-thetruth.com ja http://www.pyramidschemealert.org
tai lähetä sähköpostia: jonmtaylor@juno.com/nwm
Suomentanut Petteri Haipola, 20.7.2010. Käännös on melko vapaa suomennos. Kääntäjän
kommentteja on lisätty hakasulkeisiin. Suomennettu kirjoittajan luvalla.
Alkuperäinen englanninkielinen versio vuodelta 2000 on osoitteessa
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Suomennoksen pohjalla oleva versio vuodelta 2002 on osoitteessa
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