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Tiesioginis pardavimas – vienas seniausių 
produkcijos platinimo būdų. Rinkodaros ir 
pardavimo ekspertai jį išmano puikiai. Šios 

tiesioginiais asmeniniais santykiais tarp pardavėjo 
ir kliento pagrįstos formulės efektyvumą įrodo 
stabilus ir ilgalaikis augimas. Dabar ją dar labiau 
sustiprina nauji ekonominiai modeliai ir modernios 
technologijos, kuriomis vis labiau domisi ne tik 
naujos pardavėjų kartos, bet ir patyrę verslininkai, 
matantys akivaizdžią ir absoliučiai nerizikingą 
galimybę ugdyti įgūdžius.

Dabar, kai rinkoje esame jau 20 metų, verta 
pagalvoti apie sunkumus ir nuogąstavimus, 
galinčius kelti nerimą žmonėms, ketinantiems 
pradėti naują daugialygiu pardavimu pagrįstą 
verslą. Todėl toliau išskyriau kelis aktualiausius 
aspektus, kuriuos reikėtų apsvarstyti:
pasirinkta įmonė turi būti aiškiai identifikuota ir įsikūrusi aiškioje vietoje;
labai svarbu raštu sudaryti sutartį, kurioje būtų nustatytos šalių teisės bei pareigos;
produktų kokybė turi būti išskirtinė;
išankstinė investicija į produktus ar sandėliavimo priemones neprivaloma;
visada turi būti teikiama klientų aptarnavimo paslauga ir lūkesčių patenkinimo garantija;
platintojams turėtų būti siūlomi mokymai bei pagalba;
papildomų garantijų suteikia narystė vartotojų arbitražo sistemoje arba tiesioginio pardavimo 
asociacijoje.

„4Life“ jau 20 metų stengiasi užtikrinti, kad daugialygė rinkodara būtų puiki galimybė visiems 
mūsų verslininkams, pasirinkusiems skaidrų ir į žmones orientuotą verslo modelį.

Rafael Fernández
„4Life Research“ Europos viceprezidentas

„4Life®“ nesiliauja siekti, kad 
daugialygė rinkodara taptų 

unikalia galimybe“
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MAISTO PAPILDAI 
PASAULYJE – SKAIČIAIS

Mitybos produktų ir papildų sportininkams pasaulinė rinka auga. Geografiniai regionai, 
sudarantys didžiausias šios rinkos dalis, yra JAV (34,1 %), Kinija (14,3 %) ir Vakarų Europa 
(13,4 %). Pietų Amerika užima 7,3 % rinkos, o Rytų Europa ir Rusija – 5,4 %.

2020
Prognozuojama pardavimo apyvarta

98 mlrd. 
EUR

125 mlrd.  
EUR

2016
Pardavimo apyvarta

39 mlrd. 
EUR

47,9 mlrd. 
EUR

36,8 mlrd. 
EUR

50,3 mlrd. 
EUR

25,2 mlrd. 
EUR

32,8 mlrd. 
EUR

Natūralūs augaliniai 
papildai

Vitaminai 
ir mineralai

Bendroji pasaulinė 
pardavimo apimtis

Maisto ir sporto 
papildai

Šaltinis: Nutrition Business Journal

Pagrindinės šios rinkos augimo priežastys:  
“Ilgėjanti gyvenimo trukmė | Daugiau dėmesio sveikatai ir gerovei

Daugiau sportininkų | Apkūnumas | Pirmenybė grynosioms maistinėms medžiagoms”



Tiesioginis 
pardavimas 
Europoje – skaičiais

Žmonės, užsiimantys 
tiesioginiu pardavimu:

+15
MILIJONŲ

76%
NE VISĄ DARBO DIENĄ

24%
VISĄ DARBO 
DIENĄ

79% women
21% men

Vidutinis žmonių, dirbančių 
tiesioginio pardavimo srityje, 
amžius

PREKYBOS EUROPOJE AUGIMAS

ŽMONĖS, EUROPOJE UŽSIIMANTYS TIESIOGINIU PARDAVIMU

4342
DARBO DIENA 
TIESIOGINIO 
PARDAVIMO 

SRITYJE

2017+3,5%
PADIDĖJIMAS 

2017 M.

2013
29,6B EUR

2014
30,7B EUR

2015
32,3B EUR

2016
32,9B EUR

34,04B EUR

Kaip rodo naujausia 
Europos tiesioginio 
pardavimo asociacijos 
SELDIA ataskaita, šio 
tipo pardavimo apimtis 
Europoje auga jau 
penkerius metus iš eilės. 
2017 m. apyvarta viršijo 
34 mlrd. eurų. Palyginti su 
2016 m., rodiklių augimas 
siekia daugiau nei 3,5 %.
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3,277B 
Jungtinėje 
Karalystėje

14,819B 
Vokietijoje

4,429B 
Prancūzijoje

774M 
Ispanijoje 2,861B 

Italijoje

965M Len-
kijoje

Lyderių pagal tiesioginio 
pardavimo apimtį poziciją iš 
Prancūzijos perėmė Vokietija, 
kur tiesioginio pardavimo 
apyvarta pasiekė daugiau 
nei 14 mlrd. eurų. Ispanijoje 
ši apyvarta siekia maždaug 
800 mln. eurų ir toliau auga, 
tačiau vis dar atsilieka 
nuo Prancūzijos, Jungtinės 
Karalystės, Vokietijos ir Italijos, 
peržengusių 2 mlrd. eurų 
slenksčius.

© WFDSA/Seldia 2018

EUROPOS RINKŲ TOP 6

PARDAVIMAS EUROPOJE PAGAL PRODUKTŲ KATEGORIJĄ
Paskelbta 2018 m. birželį

33% 31%

10% 8% 7%
4% 2%3%

Gerovė Kosmetika 
ir asmens 
higiena

Apranga ir 
aksesuarai

Namų ūkio 
reikmenys

Namų 
priežiūra

Buitinės 
prekės

Maistas ir 
gėrimai

Knygos ir 
žaislai

1%
Kita

Didžiausia tiesioginio pardavimo apimtis Europoje generuojama gerovės ir asmens higienos 
kategorijose. Šios dvi kategorijos kartu sudaro 64 % visos apyvartos.
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KODĖL TIESIOGINIO PARDAVIMO 
INDUSTRIJA TOLIAU AUGA?
Karjerą tiesioginio pardavimo srityje renkasi vis 
daugiau žmonių. Pradėti šio sektoriaus verslą 
pirmiausia skatina realiai įgyvendinama augimo arba 
visiškos autonomijos galimybė.

NEREIKIA DAUG 
INVESTUOTI
Kad sukurtumėte 
daugialygės rinkodaros 
verslą, nereikia didelių 
pradinių investicijų. 
Pradedant kitokį verslą, 
investuoti gali tekti daug 
daugiau.

TOBULĖJIMAS
Norint prisijaukinti sėkmę, 
labai svarbu verslo galimybę 
vertinti kaip tobulėjimo iššūkį. 
Kai kasdienius verslo reikalus 
tvarkote su užsidegimu ir 
niekada nesiliaujate mokytis, 
siekti džiaugsmą teikiančios 
karjeros gali būti daug 
lengviau.

PAJAMOS
Pagrindinis pranašumas – 
tai pasyviosios pajamos, 
atveriančios daug galimybių. 
Jei planuojate teisingai, 
pasyviąsias pajamas 
galite gauti ir tiesiogiai ar 
asmeniškai nedalyvaudami 
tinklo veikloje.

LANKSTUMAS
Daugelis žmonių šią 
alternatyvą renkasi todėl, 
kad taip įgyja visišką 
laisvę planuoti laiką bei 
darbo grafiką. Tik jie patys 
sprendžia, kada dirbs ir iš 
kurios pasaulio vietos tai 
darys.

BUVIMAS VISAME 
PASAULYJE
Tiesioginio pardavimo 
industrija – stiprus sektorius. 
Daugialygės rinkodaros 
kompanijos paprastai 
jau yra išsiplėtusios, joms 
atstovaujama įvairiose 
pasaulio rinkose. Tai reiškia, 
kad pradedantys verslą arba 
pristatantys jo galimybes 
kitiems žmonėms platintojai 
visada turi stiprų užnugarį.
their business or introducing it 
to others.

VERTYBĖS
Kompanijos vertybės 
tiesiogiai veikia jai dirbančių 
žmonių įsitraukimą. 
Tiesioginio pardavimo 
sektoriaus kompanijoms 
būdingas kokybės, augimo 
ir laisvės vertybes daugelis 
žmonių laiko svarbiomis.
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1. Suartėkite su 
tūkstantmečio karta

Būkite aktyvūs 
socialiniuose tinkluose, 
pradėkite megzti 
ryšius. Devintajame 
dešimtmetyje gimę 
tūkstantmečio kartos 
žmonės paprastai 
naudojasi „Facebook“ 
ir „Twitter“. Jaunesni 
renkasi platformas, 
kuriose yra daugiau 
vizualaus turinio, tokias 
kaip „Instagram“. 
Teikite kokybišką turinį, 
pabandykite sudominti 
produktais ir sužadinkite 
norą sužinoti daugiau 
apie verslo galimybę.

2. Mokykitės iš jų

Yra nedaug dalykų, 
kurie tūkstantmečio 
kartos žmonėms patiktų 
labiau už naujo įrankio, 
programos ar platformos 
atradimą. Stebėkite, kaip 
jie naudojasi įrankiais, ir 
mokykitės. Technologijos 
yra jų dalis. Būtent 
šie žmonės atranda 
naujas komunikacijos 
formas. Įtvirtinkite savo 
skaitmeninę strategiją 
ir pasinaudokite jos 
teikiamu tiesioginio ryšio 
potencialu. Pasieksite 
daugiau žmonių ir 
padarysite tai greičiau.

3. Prisitaikykite prie 
jų gyvenimo būdo

Tūkstantmečio kartai 
patinka sprendimus 
priimti savarankiškai. 
Šios kartos žmonės 
nesijaučia patenkinti, 
jei viską daro taip, kaip 
kiti. Savo laiką jie nori 
kontroliuoti patys, o 
naujovės ir kūrybiškumas 
jiems itin svarbūs. 
Kai jiems pristatysite 
galimybę, pabrėžkite 
daugialygės rinkodaros 
pranašumus: lanksčias 
darbo valandas ir 
galimybę dirbti iš bet 
kurios pasaulio vietos. 

Kaip prognozuoja korporacija „ManpowerGroup“, vadinamoji tūkstantmečio karta, 
arba 1981–1996 m. gimę žmonės, 2020 m. sudarys trečdalį pasaulio darbo jėgos. Jiems 

tiesioginis pardavimas tapo viena iš pagrindinių ir užtikrinčiausių verslo galimybių.

Jei versle norite 
naujų atradimų 
ir plėtros, 
tūkstantmečio 
kartos žmonės 
– nepakeičiami. 
Augimas su jais 
garantuotas!

TIESIOGINIS PARDAVIMAS 
– PUIKI GALIMYBĖ 

TŪKSTANTMEČIO KARTAI



Kaip didinti našumą
socialiniuose tinkluose?
Rinkodara per socialinius tinklus yra svarbus kiekvieno verslo strategijos elementas. 
Tiesioginio pardavimo industrijoje, kuri išsiskiria socialiniu aspektu, šis elementas – ypač 
aktualus. Socialiniai tinklai – tai asmeninių santykių virtualusis papildymas, padedantis 
parduoti produktų bei plėsti jūsų verslą. 

Nėra nieko asmeniškesnio nei tiesioginė vaizdo transliacija. Ji sukuria artimą, 
šiltą atmosferą, kurioje auditorija jaučia emocinį ryšį. Tai tobula priemonė 
internetiniams seminarams tiek su esamais, tiek su potencialiais platintojais. Be 
to, taip galite užmegzti ryšį su žmonėmis iš įvairių geografinių vietų, išvengdami 
kelionių ir susitikimų vietų nuomos išlaidų.

Pardavimas per socialinius tinklus – tai pardavimas, 
kai pasitelkiami per socialinius tinklus sukurti ryšiai. 
Jie sujungia jus su potencialiais klientais, padeda su 
jais bendrauti ir formuoti santykius. Svarbu paaiškinti, 
kad socialinis pardavimas nėra tiesioginio pardavimo 
atmaina, nes ji labiau primena pasitikėjimu grįstą 
pardavimą, kai užmezgami vidutinės trukmės arba 
ilgalaikiai santykiai.

Leiskite savo auditorijai dalyvauti jūsų versle 
ir tapti jo dalimi. Klauskite nuomonės, mokykitės 
iš informacijos, kurią ji jums teikia. Jei jaučiamas 
atsidavimas, žmonėms susidaro įspūdis, kad jie –
kompanijos dalis. Atsidavimas suburia bendruomenę, 
kuri, savo ruožtu, yra pagrindinė tiesioginio 
pardavimo verslo atrama.

Suburkite atsidavusią 
bendruomenę

Skirkite laiko pardavimui per 
socialinius tinklus

Naudokitės vaizdo 
transliacijomis
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SUŽINOKITE, KAIP 
ATPAŽINTI PIRAMIDINĘ 

SCHEMĄ
Kas yra piramidinė schema?
Tai sukčiavimu pagrįsta schema, 
kurios dalyviai pajamų gauna 
iš esmės vien todėl, kad prie 
organizacijos prisijungia naujų 
žmonių.

Ar visos piramidės vienodos?
Pagrindinės visų jų savybės yra 
tokios pat. Tačiau kai kurias 
piramides aptikti sunku: jos 
užmaskuotos, kad neatkreiptų 
teisėsaugos institucijų dėmesio.

Ar piramidinės schemos 
teisėtos?
Ne! Nors kai kurios valstybės ir 
neturi konkrečių teisės aktų, skirtų 
piramidžių prevencijai, tokios 
schemos visur yra draudžiamos 
ir jų veikla nutraukiama remiantis 
kitais teisės aktais.

KUO TAI SKIRIASI?

Prisijungiant prie organizacijos reikalaujama didelės 
pradinės įmokos arba įsigyti didelį produktų kiekį.

Piramidinėje schemoje nauda gaunama tik 
pritraukiant naujų žmonių. Jei parduodami 
produktai, realios vertės verslui jie nesuteikia.

Dideles pajamas gauna tik piramidės viršuje esantys 
asmenys. Šios pajamos gaunamos iš didelių įmokų, 
kurias sumoka naujai prisijungę žmonės. 

Gaunama nauda priklauso nuo to, kiek produktų 
parduoda platintojas ir žemiau jo struktūroje esantys 
platintojai.

Yra aiškiai apibrėžtas atlygio planas, atitinkantis 
visus teisės aktų reikalavimus. Pajamoms taikomi 
atitinkami valstybės mokesčiai.

Įgaliojimas parduoti kompanijos produktus 
suteikiamas tik pasirašius platinimo sutartį. Įsigyti 
produktų, skirtų perparduoti, galima tik nuo šios 
sutarties pasirašymo momento.

Klientas gauna visas garantijas, leidžiančias grąžinti 
produktą, jei produktu yra nepatenkintas.

Jokių produkto grąžinimo garantijų (jei produktas 
apskritai egzistuoja) nėra.

Piramidinė „prekyba“ yra neteisėta.

PIRAMIDINĖS SCHEMOS
Tiesioginis ir daugialygis pardavimas yra visiškai 
teisėta sistema, kai kuriose valstybėse net 
reglamentuojama konkrečiais teisės aktais (pvz., 
Ispanijos 1996 m. įstatymu Nr. 7 „Dėl mažmeninės 
prekybos“).

DAUGIALYGĖ RINKODARA
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®

Creando un Legado de Servicio

Pagal „4Life“ atlygio planą galimi 9 pajamų 
generavimo būdai

Yra greitosios premijos, paspartinančios papildomų 
pajamų gavimo pradžią

Visiškai nemokama internetinė parduotuvė su 25 % 
komisinių už visus pirkinius 

Neribotas skaičiavimo gylis ir kompresija, 
užtikrinantys, kad neprarasite jokių komisinių 

Tarptautinis verslas, nepertraukiamai augantis 
daugiau nei 20 metų ir visame pasaulyje turintis 24 
biurus

Išskirtinės kelionės kaip premijos už pasiektus tikslus 

KAIP PRADĖTI „4LIFE“ VERSLĄ? KOKIE YRA ATLYGIO 
PLANO PRANAŠUMAI? DAUGIAU APIE TAI RASITE 

WWW.4LIFE.COM

„4LIFE“ JUMS SUTEIKIA 
DAUGIAU

Už visus pirkinius, viršijančius 100 LP.



Iššūkis

Kokybė

Vertybės
Atlygis

Pajamos
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Galimybė
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Tobulėj imas

Laisvė

Savarankiškumas

Atsidavimas

Autonomija

Lankstumas

Augimas




