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Sprzedaż bezpośrednia to jedna 
z najstarszych form sprzedaży, 
doskonale znana w kręgach specjalistów 
z obszaru marketingu i handlu. 

Opiera się na osobistej i bezpośredniej relacji 
między sprzedawcą a klientem. Jej stałemu 
rozwojowi sprzyjają nowe modele gospodarcze 
i technologie, które z dnia na dzień zyskują na 
popularności zarówno wśród młodszych pokoleń, 
jak i przedsiębiorców dostrzegających w nich 
narzędzia bezpiecznego rozwoju własnych 
umiejętności.

Po 20 latach obecności na rynku musimy 
przyjrzeć się problemom i obawom, jakie może 
mieć przedsiębiorca rozpoczynający działalność 
w branży marketingu wielopoziomowego. 
Dlatego też poniżej przedstawiam najważniejsze 
kwestie, które należy wziąć pod uwagę:

• Wybrana firma musi mieć tożsamość i siedzibę
• Należy zawrzeć pisemną umowę jasno określającą prawa i obowiązki wszystkich stron
• Produkty muszą charakteryzować się doskonałą jakością
• Wcześniejsze inwestycje w produkty lub przestrzeń magazynową nie są wymagane
• Musi być oferowana obsługa klienta oraz gwarancja satysfakcji
• Dystrybutorowi należy zapewnić szkolenia i wsparcie
• Członkostwo w organizacji Consumer Arbitration System i AVD stanowi dodatkową 

gwarancję

Po 20 latach działalności 4Life naszym celem jest, aby marketing wielopoziomowy 
dawał wszystkim przedsiębiorcom realne szanse osiągnięcia sukcesu dzięki zastosowaniu 
przejrzystego i skoncentrowanego na ludziach modelu biznesowego.

Rafael Fernández
Wiceprezes 4Life Research na Europę

„W 4Life® naszym celem jest, aby marketing 
wielopoziomowy dawał realne szanse 

osiągnięcia sukcesu”.
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SUPLEMENTY DIETY
ŚWIATOWE STATYSTYKI
Globalny rynek produktów dietetycznych i suplementów diety dla sportowców rośnie 
w szybkim tempie. Największy udział mają w nim Stany Zjednoczone (34,1%), Chiny (14,3%) 
i Europa Zachodnia (13,4%). Udział Ameryki Południowej wynosi 7,3%, a Europy Wschodniej 
i Rosji – 5,4%.

2020
Prognozowane obroty

ze sprzedaży

98.000
milionów euro

125.000
milionów euro

2016
Obroty ze sprzedaży

39.000
milionów euro

47.900
milionów euro

36.800
milionów euro

50.300
milionów euro

25.200
milionów euro

32.800 
milionów euro

Naturalne 
suplementy

roślinne

Witaminy 
i minerały

Łączna sprzedaż 
globalna

Suplementy diety 
i sportowe

Źródło: Nutrition Business Journal

Główne przyczyny rozwoju rynku: 
Wzrost średniej długości życia | Większa dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie

Większa liczba sportowców | Nadwaga | Nacisk na czystość składników żywieniowych



Sprzedaż bezpośrednia 
w Europie – statystyki

Pracownicy sprzedaży 
bezpośredniej 

w Europie

+15
MILIONÓW

76%
Niepełny wymiar godzin

24%
Pełny wymiar 
godzin

79% kobiety
21% mężczyźni

ROZWÓJ RYNKU EUROPEJSKIEGO

PRACOWNICY SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ W EUROPIE

WYMIAR
CZASU
PRACY

2017
+3,5%

WZROST W 2017 R.

2013
29.600 M€

2014
30.700 M€

2015
32.300 M€

2016
32.900 M€

34.040 M€

Według najnowszego 
raportu opracowanego 
przez Europejskie 
Stowarzyszenie Sprzedaży 
Bezpośredniej SELDIA, na 
przestrzeni ostatnich pięciu 
lat branża sprzedaży 
bezpośredniej w Europie 
nieprzerwanie odnotowuje 
wzrost, a w 2017 roku jej 
obroty wyniosły ponad 
34 mld EUR. To oznacza 
wzrost na poziomie ponad 
3,5% w porównaniu do 
roku 2016.
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Średnia wieku:
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3.277 M€
Wielka 
Brytania

14.819 M€
Niemcy

4.429 M€ 
Francja

774 M€
Hiszpania 2.861M€ 

Włochy

965 M€
Polska

Największe obroty ze 
sprzedaży bezpośredniej 
w ubiegłym roku osiągnęły 
Niemcy z wynikiem 
przekraczającym 14 mld euro. 
Tym samym przejęły od Francji 
tytuł lidera. Wyniki sprzedaży 
w Hiszpanii są niższe o niemal 
800 mln euro (choć rosną) 
w porównaniu do innych 
krajów, np. Francji, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec lub Włoch, 
których obroty przekraczają 2 
mld euro.

© WFDSA/Seldia 2018

SZEŚĆ NAJWIĘKSZYCH RYNKÓW W EUROPIE

SPRZEDAŻ NA RYNKU EUROPEJSKIM WG KATEGORII PRODUKTÓW
Data publikacji: czerwiec 2018 r.

33% 31%

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

Dobre 
samopoczucie

Kosmetyki 
i higiena 
osobista

Ubrania 
i akcesoria

Produkty 
gospodarstwa 

domowego

Chemia 
gospodarcza

Produkty 
krajowe

Żywność i 
napoje

Książki 
i zabawki

1%

Inne

W Europie największe obroty generuje sprzedaż bezpośrednia produktów z kategorii dobre 
samopoczucie i higiena osobista, które odpowiadają za 64% całych obrotów.
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¿POR QUÉ TANTAS PERSONAS
SE DEDICAN LA VENTA DIRECTA?

CO STOI ZA ROZWOJEM RYNKU 
SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ?
Coraz więcej osób wybiera karierę w sprzedaży 
bezpośredniej. Wynika to przede wszystkim 
z realnych możliwości rozwoju oraz niezależności, 
jakie zapewnia praca w tej branży.

OBECNOŚĆ NA 
GLOBALNYM RYNKU
Branża sprzedaży 
bezpośredniej cieszy się 
ugruntowaną pozycją. 
Z zasady firmy, których 
model biznesowy 
opiera się na marketingu 
wielopoziomowym, są 
obecne na całym świecie. 
Dzięki temu osoby 
rozpoczynające karierę 
w branży lub chcące 
wprowadzić do niej nowe 
osoby mogą liczyć na 
odpowiednie wsparcie.

WARTOŚCI
Wartości firmy mają 
bezpośredni wpływ na 
poziom zaangażowania 
osób z nią związanych. 
Wiele osób identyfikuje 
się z takimi wartościami, 
jak jakość, rozwój 
i niezależność, typowymi 
dla firm z branży marketingu 
bezpośredniego.
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NISKIE NAKŁADY 
INWESTYCYJNE
W przeciwieństwie do 
innych form prowadzenia 
własnej działalności 
stworzenie firmy 
opartej na marketingu 
wielopoziomowym nie 
wymaga wysokich nakładów 
inwestycyjnych.

ROZWÓJ
Kluczem do sukcesu jest 
traktowanie tej pracy jako 
okazji do samorozwoju. 
Pasja i zaangażowanie, 
z jakimi wykonuje się 
codzienne obowiązki 
oraz zdobywa wiedzę 
i umiejętności, są bardzo 
ważne w rozwoju 
satysfakcjonującej kariery.

ZAROBKI
Główną zaletą jest 
realna możliwość 
stworzenia pasywnego 
źródła przychodu, 
a więc przychodu 
niewymagającego 
bezpośredniego 
zaangażowania w rozwój 
biznesu.

ELASTYCZNOŚĆ
Wiele osób wybiera 
sprzedaż bezpośrednią ze 
względu na pełną swobodę, 
jaką daje ona w kwestii 
organizacji czasu pracy. 
Sami decydują, kiedy 
pracują i z jakiej części 
świata.
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1. Poznaj 
milenialsów
Aktywnie korzystaj 
z mediów 
społecznościowych 
i nawiązuj kontakty. 
Milenialsi urodzeni 
w latach 80. najczęściej 
korzystają z Facebooka 
i Twittera, podczas gdy 
młodsze osoby preferują 
platformy o treści 
bardziej wizualnej, 
np. Instagram. Twórz 
treści wysokiej jakości, 
staraj się zainteresować 
ich produktami oraz 
możliwościami tak, aby 
chcieli dowiedzieć się 
więcej na ich temat.

2. Ucz się od nich
Milenialsi uwielbiają 
poznawać nowe 
narzędzia, aplikacje 
i platformy. Przyglądaj 
się, jak z nich korzystają. 
Technologia jest dla nich 
jak język ojczysty i to 
oni tworzą nowe formy 
komunikacji. Przyjmij 
przemyślaną strategię 
marketingu cyfrowego 
i skorzystaj z możliwości, 
jakie daje – w tym 
również szybkiego 
dotarcia do większej 
liczby potencjalnych 
odbiorców.

3. Dostosuj się do ich 
stylu życia
Milenialsi lubią 
podejmować decyzje 
samodzielnie i robienie 
tego samego, co inni, 
ich nie zadowala. 
Sami zarządzają 
swoim czasem, 
a innowacyjność 
i kreatywność są wysoko 
na liście ich priorytetów. 
Podczas przedstawiania 
im możliwości pracy 
w branży marketingu 
wielopoziomowego 
podkreślaj korzyści, 
jakie ona oferuje: 
elastyczny czas pracy 
oraz możliwość pracy 
z dowolnego miejsca na 
świecie.

 

Wiele osób wybiera sprzedaż bezpośrednią ze względu na pełną swobodę, 
jaką daje ona w kwestii organizacji czasu pracy. Sami decydują, kiedy pracują 

i z jakiej części świata.

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA,
WIELKA SZANSA DLA MILENIALSÓW

Twój biznes nie 
będzie się rozwijać 

i zmieniać na lepsze 
bez milenialsów. Ale 

z nimi z pewnością 
osiągniesz sukces.



Jak skutecznie wykorzystywać
media społecznościowe?
Marketing w mediach społecznościowych to kluczowy element współczesnej strategii 
biznesowej. Jest on szczególnie ważny w przypadku sprzedaży bezpośredniej, która 
opiera się na interakcjach międzyludzkich. Media społecznościowe to wirtualne 
przedłużenie osobistych relacji umożliwiające sprzedaż produktów i rozwój biznesu. 

Nie ma nic bardziej osobistego niż nagranie wideo na żywo. Pozwala ono 
stworzyć intymną, ciepłą atmosferę i zaangażować odbiorców emocjonalnie. 
Jest to również doskonały sposób na prowadzenie webinariów z obecnymi 
i potencjalnymi dystrybutorami. Co więcej, pozwala nawiązać kontakt 
z ludźmi z różnych miejsc w tym samym czasie, a tym samym uniknąć 
konieczności podróżowania i związanych z tym kosztów.

Sprzedaż za pośrednictwem mediów 
społecznościowych polega na znajdowaniu kontaktów, 
prowadzeniu interakcji oraz budowaniu relacji 
z potencjalnymi klientami. Należy przy tym pamiętać, 
że nie jest to odmiana sprzedaży bezpośredniej. Jest 
to raczej sposób na zdobycie zaufania i zbudowanie 
długoterminowej relacji z potencjalnymi klientami.

Pozwól, aby Twoi odbiorcy współtworzyli Twój 
biznes – pytaj ich o zdanie i wykorzystuj informacje, 
które Ci przekazują. Gdy ludzie się angażują, daje 
im to poczucie, że są częścią firmy. Zaangażowanie 
buduje społeczność – fundament sprzedaży 
bezpośredniej.

Stwórz zaangażowaną 
społeczność

Sprzedaż w mediach 
społecznościowych

Wideo na żywo
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JAK DOSTRZEC 
PIRAMIDĘ FINANSOWĄ

Czym jest piramida 
finansowa?
Piramida finansowa to nielegalna 
struktura, w ramach której zyski 
uczestników są uzależnione 
wyłącznie (lub przede wszystkim) 
od liczby zrekrutowanych osób.

Czy wszystkie piramidy są 
takie same?
Wszystkie piramidy finansowe 
działają na tej samej zasadzie, 
ale niektóre trudniej jest dostrzec, 
ponieważ skutecznie maskują 
swoją działalność, aby nie 
zwracać na siebie uwagi władz.  

Czy piramidy są legalne?
Nie. Co prawda nie we wszystkich 
krajach istnieje ustawodawstwo 
bezpośrednio dotyczące piramid 
finansowych, ale przepisy 
uzupełniające jednoznacznie 
zakazują ich działalności we 
wszystkich krajach.

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE?

Aby dołączyć do piramidy finansowej, należy 
dokonać dużej wpłaty lub kupić duże ilości 
produktu.

Zyski są uzależnione wyłącznie od liczby 
zrekrutowanych osób. Choć prowadzona jest 
sprzedaż produktów, jednak nie mają one żadnej 
realnej wartości dla biznesu.

Tylko osoby wysoko w hierarchii otrzymują 
wysokie wynagrodzenia, co wynika z dużych kwot 
wpłacanych przez nowo zrekrutowane osoby.

Zyski są uzależnione od wyników sprzedaży 
dystrybutora oraz dystrybutorów znajdujących się 
niżej w hierarchii.

System wynagradzania jest jasno określony i jest 
zgodny z przepisami prawnymi i podatkowymi.

Aby dystrybutor mógł sprzedawać produkty firmy, 
musi podpisać stosowną umowę dystrybucyjną. 
Na tej podstawie może zakupić produkty do 
odsprzedaży.

Klient może zwrócić produkty, jeśli nie spełniają 
jego oczekiwań.Jeśli produkt w ogóle istnieje, nie ma gwarancji 

zwrotu.

W Hiszpanii piramidy są nielegalne zgodnie z art. 
24 krajowej Ustawy o nieuczciwej konkurencji oraz 
art. 23 Ustawy o handlu detalicznym.

PIRAMIDY FINANSOWE

Marketing bezpośredni i wielopoziomowy jest 
w Hiszpanii zgodny z prawem w myśl przepisu 
7/1996 w sprawie handlu detalicznego.

MARKETING WIELOPOZIOMOWY
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®

Creando un Legado de Servicio

Plan wynagrodzenia 4Life przewiduje do 
dziewięciu sposobów zarabiania pieniędzy.

Premie dla początkujących jako źródło 
dodatkowego dochodu.

Możliwość bezpłatnego korzystania ze sklepu 
internetowego oraz 25% prowizji od każdego 
zakupu*.

Przyszłościowe podejście oparte na 
nieograniczonych wypłatach oraz kompresji, 
dzięki której żadna prowizja nie przepada.

Międzynarodowa działalność biznesowa 
z 20-letnią tradycją zrównoważonego rozwoju 
oraz 24 biurami na całym świecie.

Luksusowe wycieczki będące nagrodami za 
realizację celów.

DOWIEDZ SIĘ, JAK ZACZĄĆ WŁASNY BIZNES POD 
SZYLDEM 4LIFE I POZNAJ WSZYSTKIE KORZYŚCI, JAKIE 

DAJE PLAN WYNAGRODZENIA. ODWIEDŹ STRONĘ: 
WWW.4LIFE.COM.

4Life daje Ci więcej

* W przypadku zakupów powyżej 100LP.
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