استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی :
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مالکیبرایقیمتمتعارفمحصوالتبازاریابیشبکهایوجودندارد
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گـــزارش

دکتر فیضی میگوید« :شرکت بازاریابی شبکهای میتواند قیمت را باال ببرد و مدعی باشد که قیمتش متعارف است
چراکه مالکی برای تشخیص قیمت متعارف وجود ندارد .ا زآنجا که تشخیص مرز بین قیمت متعارف و نامتعارف واضح
و مشخص نیست ،این خطر را ایجاد میکند که شرکت بازاریابی بهسادگی به سمتوسوی هرمی بلغزد.».

شماره 2243

دریچه

گفتگوی مرتبط

افزایش بیکاری به بازاریابی شبکهای رونق
کاذب بخشیده است

رئیس اتاق اصناف مشهد خبر داد

تشکیلپروندههای
گوناگونازتخلفات
بازاریابیشبکهای

سرابماشین
چندصدمیلیونیوزندگی
بهسبکمیلیاردرها

گروه گزارش -ساعت حدود  10شب بود.
همراه با یکی از دوستانم که قصد داشت
من را وارد یکی از جلسات «پرزنت»
شرکتهای بازاریابی شبکهای کند وارد
یک فستفود شدیم .جلسه در طبقۀ
پایین این فستفود برقرار بود.
جلسه شروع شد ،همزمان برای من و
یک نفر دیگر .ابتدا اصول کار بازاریابی
شبکهای را توضیح دادنـــد .سپس
از درآمــدزایــی میلیونی و میلیاردی
کسانی که در این حوزه موفق بودهاند
با تحسین و تمجید یاد کردند .از محقق
شدن رویای ماشین چندصدمیلیونی
گرفته تا سفرهای خارجی و خانه و
زندگی مرفه چیزی بود که در نظر آنها با
کار در بازاریابی شبکهای دستیافتنی
بــود .پلن خوب و جذابی بود با شعار
اینکه «بیا زندگی خودت و دیگران را
تغییر بده» و درآمدی روزافزون را نوید
میداد .چه پیشنهاد وسوسهانگیزی!
نوبت بــه پاسخگویی بــه ســـواالت ما
رسید .از محصوالت پرسیدیم« :اکثر
محصوالت لــوازم آرایشی بهداشتی،
برخی از مواد غذایی نظیر حبوبات و
پودر کیک و ادویهجات و چای ،برخی
البسه و کاالهای چرمی و.». ...

همۀ محصوالتمان خارجی است
اصال کاالی ایرانی نداریم

بازاریابیشبکهای،سرابیاواقعیت؟

محمد جاویدی -مــو ج بیکاری جــوانــان ،تمایل
نسل فعلی جوان به کار کمتر و پول بیشتر ،رؤیای
ره صدساله را یکشبه پــیــمــودن ،جــذاب بــودن
موضوعاتی که شعار تغییر در زندگی و تحول را
مطرح میکنند و ،از طرفی ،مصرفگرایی جامعه و
گرایش مصر فکنندگان به افزایش مصرف بیرویۀ
کاالهایی نظیر بهداشتی و آرایشی سبب شده است
تب پدید های به نام «بازاریابی شبکهای» جامعه را
فرا بگیرد.
در همین راستا ،ظهر روز سهشنبه ،دانشگاه فردوسی
مشهد میزبان همایشی با عنوان «بازاریابی شبکهای،
سراب یا واقعیت؟» بود .در این همایش دانشجویی،
تریبون در اختیار دو تن از استادان دانشگاه و یکی از
فعاالن حوزۀ بازاریابی شبکهای قرار گرفت.

بازاریابی شبکهای به شیوههای هرمی غیرقانونی
است

دکتر علیرضا حــدادیــان کــه عضو هیئت علمی
گــروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد اســت ،در
ابتدای مراسم ،خود را متخصص حوزۀ مارکتینگ
و بازاریابی معرفی کرد و با بیان اینکه 16سال است
که در ایــن حــوزه مطالعات و مشاورههایی داشته
است گفت« :با مراجعۀ افراد به ما این موضوع سؤال
میشود که آیا این روش قانونی است یا نه .طبق
بررسیهای ما ،در سایت وزارت صنعت معدن و تجارت
بخشی به این موضوع اختصاص پیدا کرده است و
شرکتها در آن وثیقههایی میگذارند و مجوزهایی
میگیرند که از این روش برای توزیع محصوالتشان
استفاده کنند.».
دکتر حدادیان ،در ادامۀ نکات خود ،از استعالم از
وزارت اطالعات سخن گفت و افــزود« :از اطالعات
سؤال کردیم که این بازاریابی شبکهای مشکل دارد
یا نــدارد که توضیح دادنــد ،اگر هرمی نباشد ،آنچه
مجوز وزارت صنعت را دارد قانونی محسوب میشود
ولــی ،اگــر هرمی بــاشــد ،مشابه «گلدکوئست»،
غیر قانونی است کما اینکه در همۀ کشورها غیرقانونی
بوده است.».
در ادامــۀ رونــد مناظرات بین سخنرانان همایش،
داوود نیکبختی ،فعال حــوزۀ بازاریابی شبکهای،
بحث را به جای بررسی عملکرد واقعی شرکتها
بــه فــضــای علمی و آ کــادمــیــک کشاند و گفت:
«بازاریابی شبکهای نوعی از تجارت است که درآن
مصر فکنندگان یک شرکت تولیدکننده میتوانند
بازاریاب محصوالتی باشند که خود مصرف میکنند
و با انعقاد قــرارداد با شرکت تولیدکننده و معرفی و
فروش محصوالت به اطرافیان خود درآمد قابلتوجهی
کسب کنند.».
وی در بخش دیــگــری از سخنانش بــه رونــد حل
مشکالت بر سر پیشبرد بازاریابی شبکهای به رفع
چالش فقهی اشــاره کرد و مدعی شد که با تأییدیۀ
شــورای نگهبان در آبا نماه سال  95این سیستم
تأییدیۀ فقهی دارد.

بازاریابی شبکهای معمول دنیا نمیتواند در ایران به
وقوع بپیوندد

اما در ادامۀ این همایش ،دکتر مهدی فیضی ،استاد
گــروه اقتصاد دانشگاه فردوسی ،به عنوان دیگر
سخنران این مراسم اظهار کرد« :بازاریابی شبکهای
روی کاغذ جواب میدهد و میشود اثبات کرد که همه
میتوانند با این روش به نتیجه برسند و این نگاهی
جهانی است.».
دکتر فیضی در ادامه مانع بزرگی بر سر راه بازاریابی
شبکهای در ایــران ترسیم کرد و گفت« :آییننامۀ
اجرایی چگونگی صــدور مجوز و نحوۀ نظارت بر
فعالیت شبکهها در سایت وزارت صنعت منتشر
شــده اســت و ،بر مبنای ایــن قانون ،آن بازاریابی
شبکهای که در دنیا معمول است نمیتواند در ایران
به وقوع بپیوندد.».
وی طرح دالیل خود مبنیبر ناتوانی این سیستم در
ایران را طبق آییننامه توضیح داد و افزود« :شرکت
بــازاریــابــی شبکهای بــراســاس آییننامۀ شرکتی
تعریف میشود که محصوالت تولید خود یا شرکت
مــادر را با ایــن شــرط که بیش از  50درصــد آن مال
خــودش باشد به فــروش میرساند .».دکتر فیضی
اســتــدالل کــرد« :همین قــدم اول نشان میدهد
خیلی از شرکتهای ایرانی در ایــن شــرط صادق
نیستند و نکتۀ دردنــاک د رمــورد این قانون ضعف
بسیار زیــاد آن اســت که باعث میشود شرکتها
بهراحتی قانون را دور بزنند و به عنوان مجوزدار وارد
سیستم شوند و هرکار که دلشان خواست انجام
دهند.».
وی ادامه داد« :در مادۀ 10تبصرۀ اول اعالم شده است
که شرکت موظف است قیمت و مجوزهای الزم برای
محصوالت خود از جمله پروانۀ بهداشتی و استاندارد
را طبق مقررات اخذ نماید و حال سؤال اینجاست که
قیمت را از کجا میشود اخذ کرد و کدام وزارتخانه
قیمت یک محصول را مشخص میکند .هر شرکتی
میتواند این را دور بزند.».

دکتر حدادیان ،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد:

بهپزشکفشارمیآروندشغلترارهاکن
بیابازاریابیشبکهای!

دکتر حدادیان ،عضو هیئت علمی گروه مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد ،در همایش «بازاریابی
شبکهای ،سراب یا واقعیت؟» با طرح این موضوع
که در بازاریابی ،اگر به دنبال اعتماد مشتری
باشیم ،نباید اصرار کنیم ،تأکید کرد« :اگر اجبار
و اصرار صورت گیرد ،نهتنها در فروش موفقیتی
حاصل نمیشود ،بلکه بهشدت به اعتماد مشتری
ضربه وارد خواهد آمد .».وی با طرح این موضوع
که عملکردهاینامناسبی در شرکتهایبازاریابی
شبکهای وجود دارد عنوان کرد« :به عنوان مثال،
به پزشک فشار میآروند که «شغلت را رها کن ».و
مضامینی از این دست ،در صورتی که ،با این اصرار
و اجبار و جدا کردن شخص از حرفۀ اصلیاش،

کاالی فروشی در بازاریابی شبکهای باید تولید همان
شرکت باشد

از یک تجارت  5ساله چه انتظاری دارید؟

دکتر حدادیان در ادامه عنوان کرد« :در کشوری مثل
آلمان بازاریابی شبکهای آویــزان مردم نمیشود که
بهاجبار شغلش را رها کند .قرار نیست آدمها با اجبار به
این سیستم بیایند و کسانی که این شغل را پذیرفته اند
باید این را در نظر داشته باشند که اجبار مردم به حضور
در شبکه روش درستی نیست و تبعات بسیاری خواهد
داشت.».
داوود نیکبختی ،که دور دوم سخنانش را آغاز
کــرد ،ابتدا در پاسخ به دکتر حــدادیــان که ایــراد
را بر عملکرد اجرایی وارد آورده بــود تأکید کرد:
«مـــاک قــضــاوت مــا دربــــارۀ یــک سیستم نباید
ً
عملکرد افــراد باشد و صرفا باید مبحث علمی آن را
بررسی کنیم.».
وی که باز هم با طرح این موضوع از قبول شرایط
نامساعد این حرفه در ایران طفره رفت افزود« :اگر
کسی اشتباه میکند دلیل نمیشود که کل قضیه
را زیر سؤال ببریم و بگوییم هیچیک از افرادی که در
ایران هستند به موفقیت دست پیدا نکردهاند .افرادی
هم هستند که به موفقیتهای نسبی دست پیدا
کردهاند.».
وی با طرح این توجیه که «ما کاالهایی را وارد میکنیم
که تکنولوژی تولید آ نها را در داخل نداریم ».در
پاسخ به موضع انتقادی دکتر حــدادیــان تصریح
کــرد« :ما به سمت فــروش کاالهای داخلی حرکت
میکنیم .از یک تجارت پنجساله چه انتظاری
دارید؟».
این فعال بازاریابی شبکهای در پاسخ به دکتر فیضی،
که از قوانین سخن گفته بــود ،مدعی شد قوانین
ً
منتشرشده در سایت وزارت صنعت دقیقا از یک سایت
خارجی ترجمه شده است.
با این حال ،نیکبختی با پذیرش این نکته که در مباحث
عملکردی عد های هستند که خالف قوانین اقدام
میکنند گفت« :اما شرکتهایی هم هستند که طبق
اصول حرکت میکنند و اینها باید دیده شوند.».

در ادامه دکتر فیضی با طرح موضوعی در پاسخ به
نکات دکتر حدادیان و نیکبختی گفت« :طبق قانونی
که مورد مطالعۀ ماست بحث این نیست که کاالی
مورداستفاده کاالی داخلی باشد بلکه موضوع این
است که آن کاال باید تولید همان شرکت باشد.».
وی با بیان اینکه سیستم هرمی کال منتفی است افزود:
«بازاریابی شبکهای تفاوتهایی جدی با هرمی دارد
اما این تفاوتها بسیار کوچک هستند و فرق بنیادین
آنها وجود کاال در بازاریابی شبکهای است.».
دکتر فیضی با اشــاره به بررسی آییننامۀ بازاریابی
شبکهای توضیح داد« :براساس همین آییننامه،
قیمت کاال باید متعارف باشد.».
وی با این توضیح که قیمت متعارف میتواند در بازهای
تغییر کند اذعان داشت« :شرکت بازاریابی شبکهای
میتواند قیمت را باال ببرد و مدعی باشد که قیمتش
متعارف است چراکه مالکی برای تشخیص قیمت
متعارف وجود نــدارد.».وی میافزاید« :ا زآنجا که
تشخیص مرز بین قیمت متعارف و نامتعارف واضح و
مشخص نیست ،این خطر را ایجاد میکند که شرکت
بازاریابی بهسادگی به سمتوسوی هرمی بلغزد.
بنابراین شرکت ممکن است به سوی هرمی رفته باشد
ولی به لحاظ سازوکار قانونی قابل تشخیص نباشد.
بنابراین شرکت ظاهرا هرمی نیست ولی در نهایت
چیزی بیشتر از آن نخواهد بود.».

درآمد چندصدمیلیونی ظرف  2سال توهم است

عکس تزیینی است

کیفیت محصوالت را جــویــا شدیم
که لیدر اطمینان کافی به ما داد و از
خارجی بــودن تمام ایــن محصوالت
به عنوان امتیازی مثبت یــاد کرد.
گفت خودش و خانواد هاش مشتری
پروپاقرص این محصوالت هستند.
مدت پرزنت تا حدود
این جلسۀ طوالنی ِ
یک شب به درازا کشید .غیر از این بار که
ِ
به جلسۀ پرزنت رفتم ،یک بار دیگر هم
توسط یکی از دوستان دیگر به جلسۀ
پرزنت شرکتی دیگر دعوت شده بودم
اما از ورود به این نوع بازاریابی ترس
و تردید داشتم .اینبار قانع شدم و کار
را شروع کردم .چند ماه از زندگیام ،به
سبک جلسات متوالی ،با پیگیریهای
فراوان حضوری و تلفنی برای بازاریابی
شبکهای گذشت .مدام لیدر به من امید
میداد که باید بیشتر وقت بگذارم و با
افراد بیشتری ارتباط برقرار کنم تا دایرۀ
افرادی که قرار است مشتری اجناس
خارجی این شرکت شوند و من به آنها
اجناس را بفروشم بیشتر شود.
عالوهبر این ،توصیه میکرد که خودم،
بهعنوان یک مشتری پروپاقرص ،از
همۀ محصوالت این شرکت بازاریابی
استفاده کنم .در ابتدا حتی مبلغ یک
میلیون تومان از بــرادر و مــادرم قرض
گرفتم و چندین محصول مختلف این
شرکت را خریدم .تا نزدیک به گذشت
یک سال از کار در این شرکت بازاریابی
شبکهای ،تصورم این بود که هنوز تالش
ً
کافی نکرد هام و حتما یک روز نتیجۀ
این پیگیریها برایم درآمدی میلیونی
رقم خواهد زد .افسوس که سرابی بیش
نبود و ،بعد از گذشت سه سال و نیم که
بهترین سا لهای زندگیام را در این
کار حیف کردم ،متوجه اشتباهم شدم.
بعدها که به مدل حساب کردن سود کار
از سوی لیدرها فکر میکردم احساس
حماقت و پشیمانی میکردم.
چــون در آن لحظات مغزم را کامال
شــسـتوشــو داده بــودنــد ،اصــا به
ایــن مسئله فکر نمیکردم کــه این
درآمـــدی کــه رویـــای آن را بــرای من
میبافند اصال برای تمام افــرادی که
وارد شرکتهای بازاریابی میشوند
قابلتحقق نیست .به طور مثال ،به
من میگفتند اگر خودم فقط و فقط 5
میلیون تومان از اجناس خرید کنم یا
به افراد دیگر بفروشم ،صاحب 8درصد
از درآمـــد ،یعنی 400هـــزار تومان،
میشوم.
در آن لحظات ،حساب و کتاب نکردم
کــه اگــر مــن بخواهم فقط بــه درآمــد
2میلیونتومانی در یک ماه هم دست
یابم ،در مــاه باید 25میلیون تومان
جنس بفروشم .تمام اجناسی که
من در طــول سه ســال و نیم ،با هزار
دردســر و پیگیری ،به دوســت و آشنا
فروختم بــه 25میلیون تــومــان هم
نرسید .شما قضاوت کنید .چگونه
ســـرا ب ما شین چند صد میلیو نی
و میلیاردر شــدن با ایــن نــوع درآمــد
قابلتحقق است؟!

در همایشی با حضور استادان دانشگاه و دانشجویان نقد و بررسی شد

موفقیتی کسب نمیشود .».دکتر حدادیان
بحثش را به سرابهایی که در ذهن مشتریان ایجاد
میشود کشاند و عنوان کرد« :طبق مطالعات ما،
علمای شبکهسازی در دنیا ،که کتا بهایشان
موردمطالعۀ افــراد فعال در بازاریابی شبکهای
هم هست ،هیچکدامشان نگفتهاند که ظرف
سهچهارماه به درآمد 100میلیونی میرسید در
حالی که در این سیستم گفته میشود که ظرف
سهچهارماه شما بار خودت را میبندی و اغواگرانه
به جوان و دانشجو این موضوع را منتقل میکنند
اما ،پس از چند ماه فعالیت ،دیده میشود که هیچ
اتفاقی نیفتاده است و ،به این واسطه ،جوانان
سرخورده میشوند.».

داوود نیکبختی ،فعال حوزۀ بازاریابی شبکهای ،در
بخش پایانی نکات خود عمال عقبنشینی کرد و گفت:
«مطالبی ارائه میشود که امکان بررسی آنها وجود
دارد و قابل استناد هستند .».وی تصریح کرد« :اینکه
کسی ظرف سهچهارماه به درآمد 100میلیونی برسد
توهم است و در دو سال هم این اتفاق نخواهد افتاد.
اگر کسی اینچنین میگوید ،بدانید که این سراب
است .».وی در پاسخ به دکتر فیضی در رابطه با سازوکار
قیمتها مدعی شد« :قیمتها تحت نظارت تعزیرات
است و ،چندی پیش ،انبار برخی شرکتها برای
بررسی قیمتها برای مدتی بسته شد و قیمتگذاری و
اصالت تمام کاالها مورد بررسی قرار گرفت.».
در بخش پایانی سخنرانیها ،دکتر فیضی باز هم به
طرح ایرادهای خود از آییننامه که آن را تنها قانون در
این حوزه میداند پرداخت« :در قانون مشخص نیست
که ،اگر شرکتی بعد از دریافت پولهای ما گذاشت و
رفت ،چه اتفاقی میافتد.».
وی همچنین با اشاره به حوزۀ جامعهشناسی افزود:
«از زاویۀ جامعهشناختی ،اتفاق بدی میافتد و آن
این است که من ،به عنوان بازاریاب ،جامعۀ اطرافم و
دوستانم را احتماال همانند کاال خواهم دید و موضوع
دیگر این است که ،اگر در این نتورک نبودید ،آیا حاضر
بودید خودتان هم این کاال را مصرف کنید.».

دکتر فیضی ،استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی ،مطرح کرد

خطرسیستمهرمی
درشرکتهایبازاریابیشبکهای

دکتر فیضی ،استاد گــروه اقتصاد دانشگاه
فردوسی ،در طرح استداللهای خود برای اثبات
ناتوانی شرکتهای بازاریابی شبکهای در ایران
گفت« :طبق مــادۀ 12آییننامۀ مربوط به این
شرکتها ،شرکت موظف است ،در صورت انحالل،
طبق قانون تجارت ،به نحوی عمل نماید که
تعهدات خود را در قبال محصوالت خریداریشده
انجام دهد اما در قانون به مجازات تخطی اشارهای
نشده است.».
وی افزود« :این کلیت قانون نشاندهندۀ آن است
ً
که آن چیزی که در جهان مطرح است مطلقا امکان
پیادهسازی در ایران را ندارد و ممکن است شرکتی،
با این خط قانون ،مجوزش را هم بگیرد و ،بعد از

شروع کار ،به یک شرکت هرمی مطلق تبدیل شود
و در قانون دیده نشده است که پس از این تغییر
استراتژی چه برخوردی باآن شرکت باید کرد.».
دکتر فیضی در ادامۀ سخنانش خاطرنشان کرد:
«در اقتصاد ،دو طرف در معامله سود میکنند اما،
در سیستمهای هرمی ،این اتفاق نمیافتد و این
وظیفۀ متولی باالدست است که جلوی این اتفاق
را بگیرد.».
این استاد دانشگاه عنوان کرد« :پیشفرض این
است که هر شرکت بازاریابی شبکهای هرمی است
مگر اینکه خالفش را ثابت کند .برای رساندن به
قیمت منصفانه ،در دنیا هم روال به همین صورت
است.».

قاسمیمقدم -رئیس اتــاق اصناف
مشهد گــفــت« :بــه دنــبــال نظارت
بــازرســان اتــاق اصناف ،پروندههای
گوناگونی از تخلفات شرکتهای فعال
در حوزۀ بازاریابی شبکهای تشکیل
شده است.».
محمود بنانژاد در گفتگو با شهرآرا به
فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای
در شهر مشهد اشاره کرد و افزود« :در
حــال حاضر 14شرکت دارای مجوز
فعالیت در حوزۀ بازاریابی شبکهای
هستند که از این تعداد شش شرکت
در کــا نشــهــر مشهد نما یندگی
دارنــــد.».وی افـــزود« :هیچ شرکت
بــازاریــابــی شــبــکـهایای ،بــدون اخذ
پروانۀ کسب ،حق فعالیت ندارد و ،اگر
گزارشی در این خصوص به اتاق اصناف
ارجاع داده شود ،از طریق پلیس فتا و
ً
مراجع قضایی قطعا با متخلفان برخورد
خواهدشد.».صدورپروانۀفعالیتبرای
شرکتهای بازاریابی شبکهای بر عهدۀ
هیئت عالی نظارت و مرکز اصناف و
بازرگانان وزارت صنعت ،معدن و تجارت
است اما احراز صالحیت این شرکتها
توسط دستگاههای مختلف اجرایی و
نظارتی انجام میگیرد .».رئیس اتاق
اصناف مشهد تصریح کرد« :بر اساس
قانون ،اتــاق اصناف باید بر فعالیت
شرکتهای بازاریابی شبکهای نظارت
داشته باشد و ،در این راستا ،اقدامات
الزم انجام گرفته است.».

افشای تخلفات در بازرسیهای اتاق
اصناف

وی با اشــاره به ماحصل بازرسیهای
صور تگرفته از شرکتهای بازاریابی
شبکهای گفت« :نظارت بازرسان اتاق
اصناف بر روند فعالیت این شرکتها
باعث کشف برخی تخلفات و تشکیل
پرونده شده اســت .».بنانژاد فروش
اجباری به بازاریا بها ،گرا نفروشی
و ک ـمفــروشــی را از جملۀ تخلفات
شرکتهای بازاریابی شبکهای برشمرد
که منجر به تشکیل پرونده و ارسال
گــزارش آ نهــا به تعزیرات حکومتی
شــده اســـت.وی اضافه کــرد« :طبق
آییننامۀ فعالیت شرکتهای بازاریابی،
بازاریا بها نباید به خرید کاال از این
شرکتها مجبور شوند بلکه باید برای
فروش کاالها به دیگر افراد بازاریابی
کنند اما برخی شرکتها کاالهای خود
را به بازاریابها میفروشند و وجه آن را
دریافت میکنند .».رئیس اتاق اصناف
مشهد گفت« :پروانۀ فعالیت یکی از
شرکتهای بازاریابی شبکهای ،به
دلیل انجام تخلفات متعدد و تشکیل
پرونده در تعزیرات حکومتی ،لغو شده
است.».

بازاریابی شبکهای برای حلقههای آخر
بازاریابی سودی ندارد

بنانژاد این نکته را هم یــادآور شد که
بازاریابی شبکهای برای حلقههای آخر
بازاریابی سودی ندارد و عمدۀ منافع
حاصل از فروش کاالها به این روش ،به
حلقههای ابتدایی میرسد.».
وی بــه تأثیر فعالیت شرکتهای
بــازاریــابــی شبکهای بــر کسبوکار
واحدهای صنفی سنتی هم اشاره کرد
و افــزود« :هنگام تصویب قانون ،این
شرکتها به منظور حمایت از تولید
راهانــدازی شدند به طوری که امکان
فروش مستقیم کاالهای تولیدی فراهم
شود اما متاسفانه ،در برخی موارد ،این
هدف به بیراهه رفته است و کاالهای
وارداتــی با برندهای داخلی در قالب
بازاریابی شبکهای عرضه میشوند.».
بنانژاد ادامه داد« :بسیاری از کاالهایی
کــه در قالب شرکتهای بازاریابی
شبکهای عرضه میشوند از خارج وارد
کشورمان شد هاند و ،با بستهبندی،
تحت عــنــوان بــرنــدهــای داخــلــی به
عنوان محصوالت ایرانی در اختیار
مصرفکننده قرار میگیرند.».
وی با بیان اینکه نظارت بر کیفیت و
نــوع کــاالی عرضهشده در بازاریابی
شبکهای بر عهدۀ سازمان حمایت از
مصر فکنندگان اســت خاطرنشان
کــرد« :اگــر رونــد فعالیت شرکتهای
بازاریابی شبکهای به همین شکل
ادامه یابد و کاالهای خارجی به جای
محصوالت داخلی در بازار عرضه شوند،
ً
قطعا به بــازارهــای سنتی آسیب زده
میشود و مشکالتی ایجاد میشود.».

