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Anexa 4.
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SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢII CURENTE:

Recent si in Romania s-a infiintat o companie denumita BLUE DIAMOND, condusa de
doi fondatori cu experienta in sisteme MLM, care valorificand tot ceea ce este pozitiv la
sistemele anterioare,va face diferenta pe piata romaneasca initial, iar din anul urmator va
urma extinderea si in tari din UE.
Scopul fondatorilor este de a face oameni fericiti cu solutia BLUE DIAMOND-o
afacere simpla, produse organice, de calitate (sanatate, curatenie, ingrijire corporala,etc),
evolutie rapida. Societatea opereaza un sistem MLM unic in Romania cu cea mai buna
grila de recompensare (ca este asa o dovedeste faptul ca multi lideri din alte sisteme s-au
inscris deja cu o parte sau toata reteaua pe care o coordoneaza in alte retele, in BLUE
DIAMOND).
S.C. VAMOSTA S.R.L. este partener BLUE DIAMOND.
PROPUNERI/ SUGESTII DE ACTIVITATI PENTRU RETEAUA DE PARTENERIATE:

Retelele de consumatori (mai ales cele in sistem binar) sunt o solutie viabila pentru
companii ce au asigurata distributia produselor la consumatorii din retea, iar acestia la
randul lor sunt recompensati cu reduceri de pret si comisioane, in functie de forma de
colaborare (client sau dezvoltator de retea prin recomandare) Se pot obtine venituri
suplimentare importante fara o munca exagerata, ca un job secundar constand doar in
recomandarea si altor persoane sa achizitioneze produse in acest mod Daca tot trebuie
sa cumparam produse diverse necesare traiului,de ce sa n-o facem printr-o astfel de retea
de consumatori,profitand de multe beneficii? Amploarea si rezultatele impresionante ale
acestei forme de comercializare a produselor , ne face sa concluzionam ca (pt oamenii cu
venituri modeste) viitorul ne va imparti intre a fi intr-o retea de consumatori sau nu a fi,
intre a fi prosper sau coplesit in continuare de griji financiare!
PROPUNERI DE TEME DE DISCUȚII PENTRU FORUMUL WEBSITEULUI PROIECTULUI
Propunem simularea unei firme de tip MLM intre membrii grupului tinta, cu un
DEDICAT
ACTIVITATILOR
DIN RETEAUA
DE PARTENERIATE:
premiu aceluia
care obtine
cel mai mare
profit.
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Sistemul Multi Level Marketing permite iesirea din cursa atât de stresanta care se numeste
"lupta pentru supravietuirea celui mai puternic" si stapanirea timpului propriu.
Intr-o astfel de afacere se poate duce o munca constructiva, în care ceilalti sa nu mai fie
concurenti potentiali sau clienti carora trebuie sa le câstigati atentia, ci coechipieri, de al
caror succes si realizare depinde chiar succesul si realizarea proprie.
Diferenţa esenţială dintre MLM şi vânzările directe o reprezintă faptul că în MLM îţi conduci
o afacere personală cu ajutorul muncii partenerilor tăi, în timp ce în vânzările directe
afacerea se desfăşoară doar cu ajutorul muncii tale. Se spune că în MLM nu trebuie să
vinzi produse, ci să vinzi o afacere. Caracteristic în sistemele MLM faţă de vânzările
directe este sponsorizarea altor distribuitori, ceea ce presupune să îi înveţi să facă ceea
ce faci şi tu, adică să îşi construiască o afacere proprie.
Propunem urmatoarele teme de dezbatere:
1. Avantajele sistemelor de vanzari directe / Multi Level Marketing
2. Cel mai usor mod de a deveni antreprenor – fii partener in sistem MLM!
3. Sistemul MLM – calea spre succes financiar
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