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A Kezdetek

Az első értékesítők

A közvetlen értékesítési formának
az első ismert képviselője a
California Vitamin Company volt. A
California Vitamin Company-t Carl
Rehnborg hívta életre, majd 1939ben nevezték át a Nutrilite-nak.

Az első ismert vezetők William
Casselberry és Lee Mytinger voltak,
akik már 1934-ben a California
Vitamin Company-t képviselték.
Ebben az időszakban különböző
juttatásokért cserébe a vezető
értékesítők
újabb
utazó
kereskedőket
toboroztak
és
vállalták a kezdők betanítását.
Gondoljunk csak bele az 1930-as
években utazó ügynökök hálózták
be az országot, akik a régió
központokból
kiindulva
értékesítették a termékeket. A
gyártó cégek örültek ennek a
formának, hiszen a vezető
értékesítők levették a terhet róluk
az oktatás átvállalásával. Ennek
köszönhetően gyorsult az új piacok
meghódítása,
az
értékesítők
tanítása. Ez egy kezdetleges
érdekeltségi
és
juttatási
rendszeren alapult.

Carl Rehnborg 1915 és 1927 közötti
időszakot Kínában tölti, ahol
megfigyeli az emberek rossz
egészségügyi
állapotát
és
összefüggést talál az állapotuk és
étkezésük között. 40 éves korában
elhagyja Kínát és megérkezik
Kaliforniába,
mindössze
27
dollárral a zsebében. Később azt
mondja, hogy anyagilag szegény
volt és összetört, de lelkileg
gazdag, mert volt egy álma amit
mindenáron megakart valósítani.
1933-ban
azonosította
az
egészséges élethez szükséges
összetevőket,
amit
ma
fitonutrienseknek nevezünk. 1935ben
létrehozza
az
első
laboratóriumot
és
teljes
munkaidőben folytatja az álma
építését.

NETWORK MARKETING CÉGEK MAGYARORSZÁGON

MLM története
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Belső viszály következménye

Jelentős változást a több szintű
értékesítési rendszer létrehozása, a
Multi Level Marketing kifizetési
rendszer bevezetése jelentette.
William Casselberry és Lee
Mytinger korszakalkotó ötlete az
volt, hogy minden egyes új utazó
ügynök után 3 százalékos jutalékot
biztosít a beléptető számára. Ezzel
kezdetleges formában létrehozták
a ma ismert rendszer alapjait, a
leváló emberek és csoportok
fogalmát.

Az 1950-es években a Nutrilite-on
belül kialakult konfliktusok miatt,
komoly problémák adódnak az
áruellátással. Ennek hatására a
független értékesítési ügynökök
egy csoportja kivált a cég
kötelékeiből Jay Van Andel és Rich
DeVos-al az élen. Létrehoznak egy
forgalmazói társulást, melynek a
tagjai egyenjogúak lesznek. Az
üzleti koncepció és az egyetértés
adott, de a megfelelő termék még
hiányzott.

1949-ben Jay Van Andel és Rich
DeVos forgalmazói lesznek a
Nutrilite vállalatnak.
1973-ban Carl Rehnborg távozik az
élők sorából.

NETWORK MARKETING CÉGEK MAGYARORSZÁGON

Az első kompenzációs terv

Végül 1959-be megalapítják az
American Way, röviden AmWay
vállalatot.
Az
AmWay
környezetbarát
tisztítószer
termékcsaláddal indul, melyet
nemrég fedeztek fel. Az alapítók
Jay Van Andel és Rich DeVos
számára fontos az átlátható,
motiváló és kiszámítható kifizetési
rendszer, hogy a megfelelő
forgalom függvényében fizessenek
jutalékot. A siker nem marad el és
a cég fejlődésnek indul. 1970-ben
végül az AmWay felvásárolja a
Nutrilite vállalatot.
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Dollármilliomosok születése
A közvetlen értékesítési iparágnak
köszönhetően jelentősen nőtt a
világ dollármilliomosainak száma.
Hosszú és következetes munkával
sokan megkerestek már több, mint
1 millió dollárt (265 millió forintot)
az üzletükből. Vannak olyan
tehetséges emberek, akiknél ez az
összeg a többszörösére növekszik,
akár átlépve a 10 millió dolláros
határt is. A világ TOP vezetői éves
szinten több, mint 1 millió dollárt
keresnek. A TOP 200-as listán a
200. helyezett havi 110 ezer dollárt
vihet haza, míg a jelenlegi
legjobban kereső MLM vezető 1,2
millió dollár jutalékot kap havonta.
Magyarországon is élnek olyan
hálózat építők, akik több, mint 1
millió dollárt kerestek eddig az
üzletből, sőt ismerünk olyanokat is,
akik éves szinten keresik meg ezt az
összeget, pedig egy vidéki kis
városba születtek.
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Az MLM legális üzlet
Charles Ponzi után kapta a nevét az
illegális
termékalap
nélküli
piramisjáték.
A Ponzi-rendszer vagy más néven
Ponzi-séma szélhámos beruházási
művelet, egyfajta pilótajáték (más
néven piramisjáték), amelyben a
korábbi befektetőket az újonnan
érkezett befektetők pénzéből
fizetik ki, egészen a rendszer
összeomlásáig.
A rendszert Charles Ponziról
nevezték el, aki Olaszországban
született, 1903-ban az Amerikai
Egyesült Államokba emigrált.
Amikor odaérkezett, csak 2,5
amerikai dollár volt a zsebében.
Fénykorában
közel
tízmillió
amerikai dollár felett rendelkezett,
amit ezzel a sémával lebonyolított
hatalmas csalással szedett össze.

Lényeges különbség a Ponzirendszer és a pilótajáték között,
hogy az utóbbiban csak az egymást
követő
szintek
között
van
kapcsolat, ezért nehéz eljutni a
csúcshoz, és egyúttal lebuktatni
azt. A Ponzi-rendszer minden
résztvevője ismeri az elindítót, aki
személyes
kapcsolatait
is
felhasználja
a
hálózat
kiterjesztéséhez. A pilótajátékban
sokan vesznek részt, de csak
egyszer fizetnek be, általában
kisebb összeget, így a rendszer
hamarabb összeomlik, mert nincs
újabb
befektető.
A
Ponzirendszerben kevesebb a résztvevő,
de többször is befizetnek, és
nagyobb összegeket.
A Ponzi-rendszerben csak az
elindító nyerhet, a pilótajátékban
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az első egy-két szinten is lehet még
nyerni.
1975-ben az Amerikai Szövetségi
Kereskedelmi Bizottság beperelte a
legnagyobb
MLM-céget,
az
Amwayt illegális piramisjáték
vádjával. 1979-ben a bíróság az
Amway-re kedvező ítéletet hozott.
Ettől kezdve definiálták a legális
hálózati marketing kritériumait, és
azt, hogy miben különbözik az
illegális piramisjátéktól. A bírósági
végzés szerint a legális hálózati
kereskedelem
három
fő
szempontja a következő:
• az áru visszavásárlása 90%-os
áron, ha a vevő meggondolja
magát,
• a résztvevők havonta legalább
10
vásárlót
látnak
el
személyesen,
• a 70%-os szabály: ellenőrizni
kell, hogy a nagykereskedelmi
áron beszerzett áruk 70%-át
eladták vagy felhasználták,
mielőtt újabb megrendelést
adnak le a cég felé.
A fentebb leírt három pont
megmutatja, hogy minek kell
megfelelni egy legális cégnek. Ezek
a pontok iránymutatást adnak, ha
azon
gondolkodsz,
hogy
csatlakozol egy céghez. Vizsgáld
meg, hogy betartja-e az a vállalat
ezeket,
amivel
szeretnél
foglalkozni. Ha igen, akkor nagy
problémád már nem lehet.

Kérlek legyél körültekintő és
figyelmes, mert a mai világban
egyre több a csalás, ami a gyors
meggazdagodást
hirdeti!
A
http://www.MLMfigyelo.hu
oldalon
igyekszünk
minden
információt megadni ahhoz, hogy
az ilyen cégeket messze el tudja
kerülni az ember.

Direct
(DSA)

Selling

Associations

Az MLM cégeket tömöríti a Direct
Selling
Associations
(DSA),
magyarul a Direkt Értékesítők
Szövetsége. Csak az lehet DSA tag,
aki
megfelel
az
iparági
követelményeknek.
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Összegzés
Negyven évnek (1930-1970) kellett eltelnie, hogy ezt az üzletet az Egyesült
Államokban legális jövedelem-forrásként hivatalosan elismerjék.
További húsz évre volt szükség, hogy az MLM megjelenjen Magyarországon is!
Sokan azt gondolják, hogy az MLM aranykora a kilencvenes évek és a kétezres
évek elején volt, de a kétkedők megnyugodhatnak, a hálózatépítés aranykora
most kezdődik el! Minimális befektetéssel szinte korlátlan jövedelem érhető el
és a teljes szabadságot élvezhetjük!
Az új generáció tagjai, akik az X, Y és Z generáció nevet kapták máshogy
szocializálódtak. Nekik hatalmas igényük van a szabadság érzésére, hogy
bárhol, bármikor tudjanak dolgozni. A modern technológiáknak köszönhetően
mindenki számára elérhető ez a lehetőség. Az internetnek köszönhetően ma
már nagyon egyszerű hálózatot építeni, könnyen és gyorsan jutathatunk el
információkat akár a világ másik pontjára is. Az MLM történelmében ilyen
gyors növekedésre eddig nem volt lehetőség!
Így azt gondolom, hogy soha nem volt nagyobb igény a hálózatépítésre, mint
manapság!
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Statisztikai adatok
A
Közvetlen
Értékesítők
Szövetségének
Világszervezete
(WFDSA) közzétette a 2021-es évre
vonatkozó forgalmi eredményeket.
A
Közvetlen
Értékesítők
Szövetségének
Világszervezetét
(WFDSA)1978-ban
12
cég
részvételével alapították, amely
több mint 170 országban és több
mint 60 regionális és helyi
közvetlen értékesítési szervezeten
keresztül képviseli a világ közvetlen
értékesítési iparágát. A WFDSA
küldetése, hogy megértést és
támogatást teremtsen a közvetlen
értékesítés számára világszerte. A
Szövetség legfontosabb célkitűzése
az etikus magatartás legmagasabb
szintű elérése a globális piacon,
elősegítve az érdekképviseletet
azáltal, hogy partneri viszonyban
áll a világ kormányzati, fogyasztói
és tudományos vezetőivel, erősíti a
nemzeti
közvetlen
eladási
szövetségek
irányítását,
és
elősegíti a közvetlen értékesítés
integrációját és összehangolását.

adatok az Egyesült Államok állandó
pénznemében dollárban, a 2021-es
értéknek megfelelően vannak
bemutatva, ezzel zárva ki a devizák
változó értékeit, amivel az
összehasonlíthatóságot biztosítják.
A WFDSA a Nemzetközi Valutaalap
átlagos éves átváltási árfolyamait
használja
az
adatok
helyi
pénznemről a közös pénznemre,
USA
dollárra
történő
átszámítására.
Minden évben a WFDSA összegzi a
tagjai által közölt adatokat,
amelyből tiszta képet kaphatunk
iparágunk statisztikáiból.

Az értékesítési adatok nem
tartalmazzák az általános forgalmi
adót. A lábjegyzet kivételével az
értékesítés és a független
képviselők adatai az egész iparágra
vonatkoznak.
Az
értékesítési
12

WFDSA
2021-es
következőek

adatai

a

2021-es évet 1,5%-os átlag
forgalom növekedéssel zárták a
cégek, ami 186,1 milliárd dollárt
jelentett világszinten.
Folyamatos
növekedést
tapasztalhatunk a világpiacon, ami
az elmúlt 2018-2021 között
átlagosan 3,8%-ot jelentett évente.
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Országok szerinti lista
A következő adatok a Közvetlen Értékesítők Világszövetsége oldaláról
származnak.

A TOP 10 ország forgalom szerinti listán az első helyen továbbra is az
Egyesült Államok van, kimagasló 42,6 milliárd dolláros forgalommal.
Az Egyesül Államok 42,670 milliárd dolláros forgalmat ért el, ami 5,9%os forgalomnövekedést jelent. A hivatalos statisztikán jól láthatjuk, hogy
a közel 100 éves múltra visszatekintő USA piacon 2018 és 2021 között
átlag 6,5%-os éves növekedés volt. Sőt kicsivel több mint 10 éves
távlatban a forgalom a 28,6 milliárd (10700 milliárd Ft) dollárról 42,670
milliárd (17280 milliárd Ft) dollárra növekedett, egy olyan piacon, ahol
régóta jelen vannak a cégek.
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Észak-Amerikában (USA+Kanada) 5,9%-os növekedéssel 45,969
milliárdos forgalommal zártak a cégek. Kanadában számottevően nem
változott a forgalom, ezért 3,299 milliárd dolláron zártak a cégek.
Észak-Amerikában jelenleg 17,538 millió regisztrált taggal rendelkeznek
a cégek.

Az ázsiai és csendes-óceáni régió forgalma tovább csökkent 2,2%-al,
amiben Kína 12,5%-al, Új Zéland 19,6%-al, Indonézia 6,8%-al, Fülöp
szigetek és Japán 5-5%-al, valamint Thaiföld 7,9%-al vette ki a részét.
India elképesztő növekedése 7,7%-al tovább folytatódik, ami mellé
Vietnám 14,2%-al, Szingapúr 14%-al és Tajvan 4%-al zárkózott fel.
A régióban 74 millió 527 ezer tagja van a cégeknek, ami 5 millió fővel
több mint 2020-ban. A legtöbben Indonéziában 17 millió 240 ezren,
Indiában és Thaiföldön 11 millióan vannak regisztrálva.
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Afrika és Közel-Kelet 1,781 milliárd dollárral vette ki a részét a globális
forgalomból, ami 10%-os csökkenés az előző évhez képest. A
legnagyobb növekedést az Egyesült Arab Emirátusokban 53,9%-al érték
el a cégek.
Izrael 20%-os csökkenéssel zárta az évet.
A régióban 5 millió 484 ezer ember volt regisztrálva, ami 1 millióval
kevesebb mint 2020-ban.

Közép és Dél-Amerikában a tavalyi évben 3,5%-al 14,896 milliárd
dollárra nőtt a forgalom.
Argentína tovább szárnyal és 50,1%-os forgalomnövekedéssel 1,636
milliárd dollárra növelte az értékesítést, annak ellenére, hogy jelentős
inflációs hatással küzdöttek.
Mexikóban 3,5%-os növekedés volt tapasztalható, ezzel 5,788 milliárd
dolláros forgalmat elérve. Peru 22,4%-os, Kolumbia 25,6%-os plusszal
zárta 2021-es évet.
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Brazília 10,0%-os csökkenéssel 7,048 milliárd dolláron zárt.
Közép és Dél-Amerikában jelenleg 14,896 millió embert tartanak nyilván
a cégek 2021-ben.

Európa 2,8%-os forgalomnövekedéssel 38,408 milliárd dolláros éves
forgalommal zárta 2021-et.
8 országban csökkent és 27 országban növekedett a forgalom.
A piacvezető Németország 1,9%-os növekedéssel 18.959 milliárd
dolláron zárta a 2021-es évet.
A második helyen lévő Franciaországban 5,419 milliárd dollár értékben
vásároltak az emberek termékeket, ezzel 2%-os növekedést értek el.
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A harmadik helyen lévő Olaszország 6,4%-os plusszal zárt, ami 3,126
milliárd dolláros forgalmat jelentett.
Oroszország a negyedik helyen 4%-os csökkenéssel és 2,040 milliárd
dolláros forgalommal zárta 2021-et.
Anglia és Lengyelország tudott még a milliárdos forgalmú elit klubba
kerülni. Lengyelország 1,277 milliárd dolláros forgalommal és 10,4%-os
növekedéssel, Anglia 1,165 milliárd dolláros forgalommal és 3,1%-os
növekedéssel zárta 2021-et.

Magyarország számokban
Magyarországon a forgalom 8,3%-al növekedett 2020-hoz képest és elérte a
230 millió dollárt, azaz 86,7 milliárd forintos éves eladással zártak a cégek.
Itthon jelenleg 478922 regisztrált taggal rendelkeznek a cégek, ami kis mértékű
csökkenés az előző évhze képest. A nemek eloszlása 63% nő és 27% férfi. A
legkeresettebb termékkategóriák a wellness termékek voltak 57%-al, amelyet
a kozmetika és testápolás követ 20%-os aránnyal.
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128,1 millió ember a Network Marketing iparágban
2021-ben 2,1%-os növekedés figyelhető meg a regisztrált tagok tekintetében
2020-hoz képest, ezzel 128,1 millió embert tartottak nyilván a cégek. A nemek
eloszlási aránya 74 % nő és 26% férfi a cégeknél.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A legtöbbet eladott termékek a Wellness kategóriába tartoznak: 34,8%
Kozmetika és testápolás következik: 24,5%
Háztartási cikkek és tartós anyagok: 16%
Ruházat és Kiegészítők: 8,4%
Pénzügyi Szolgáltatások: 4%
Könyvek, játékok, írószerek: 3,2%
Élelmiszerek és italok: 2,8%
Lakás kiegészítők: 2,9%
Segédanyagok: 2,1%
Egyebek: 3,7%

19
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100 millió dollár forgalmat meghaladó TOP MLM
cégek DSA listája 2021-ben
A Direct Selling Association (DSA) közzétette a TOP Network Marketing cégek
listáját a 2021-es bevételeik alapján. Első körben azon cégek forgalmába
kaptunk betekintést, akiknek a forgalma meghaladta a 100 millió dollárt a
tavalyi évben. A Direct Selling News listáján 58 vállalat forgalma haladta meg a
100 millió dollár. Az idei listán hat új vállalat debütál, és a legjobb huszonötből
tizenhárman 100 millió dollárral vagy még ennél is többel növelték a
bevételüket 2020 és 2021 között. A DSN köszönetet mond mindazon
vállalatoknak, amelyek készségesen részt vettek a Global 100-on, valamint
annak az elkötelezett csoportnak, akik világszerte segítettek bemutatni a
közvetlen értékesítők figyelemre méltó eredményeit.
TOP 58 Network Marketing cég listája, akik 100 millió dollárt meghaladó
forgalmat értek el 2021-ben
MEGJEGYZÉS: A listában nem szerepelnek olyan cégek, melyek nem tagjai a Direkt Értékesítők Szövetségének
(DSA) vagy nem adtak hivatalos adatokat a DSN-nek.

Cégnév

2020
Forgalom
(millió $)
8 500

2021
Forgalom
(millió $)
8 900

Változás
(%)

1

Amway

4,71%

2

Natura &Co / Avon

7 160

7 200

0,56%

3

Herbalife

5 500

5 800

5,45%

4

Vorwerk

4 480

4 600

2,68%

5

eXp Realty

1 800

3 800

111,11%

6

Coway

2 800

3 200

14,29%

7

Primerica

2 200

2 710

23,18%

8

Nu Skin

2 500

2 700

8,00%

9

PM-International

1 710

2 350

37,43%

10

Atomy

1 480

1 830

23,65%
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11

Tupperware

1 700

1 600

-5,88%

12

Medifast / OPTAVIA

935

1 530

63,64%

13

Oriflame

1 380

1 260

-8,70%

14

USANA

1 140

1 190

4,39%

15

Telecom Plus

1 090

1 130

3,67%

16

Ambit

1 120

1 040

-7,14%

17

Scentsy

893

1020

14,22%

18

Belcorp

880

1000

13,64%

19

Beachbody

880

873

-0,80%

20

Betterware Mexico*

20

POLA

969

691

-28,69%

21

Prüvit

363

598

64,74%

22

Omnilife

573

563

-1,75%

23

RIMAN KOREA CO

550

24

LegalShield

523

25

Plexus Worldwide

26

MIKI

28

Farmasi

447

459

2,68%

29

Nature’s Sunshine
New Image
International
Hy Cite Enterprises

385

444

15,32%

409

34

Faberlic
LR Health & Beauty
Systems GmbH
For Days

302

301

-0,33%

35

Best World Lifestyle

195

289

48,21%

36

Princess House

195

286

46,67%

30
31
32
33

803

509

505

-0,79%

502

434
423
418

2,20%

325

22

37

Pro-Partners

279

38

Vestige Marketing

38

Grupo Hinode

40

Noevir

253

240

-5,14%

41

Naturally Plus

234

230

-1,71%

42

LifeVantage

230

220

-4,35%

43

Immunotec

220

217

-1,36%

44

APL Go

211

45

BearCereju

206

46

ASEA

178

188

5,62%

47

Giffarine

208

184

-11,54%

48

Menard

49

KK Assuran

187

171

-8,56%

50

Mannatech

156

160

2,56%

51

Xyngular

171

153

-10,53%

52

Zinzino

53

MARUKO

148

138

-6,76%

54

DIANA

134

137

2,24%

55

Usborne Books & More

192

130

-32,29%

56

NARIS

111

127

14,41%

57

Charle

146

118

-19,18%

58

inCruises

107

109

1,87%

312

269

-13,78%

260

182

143

Megjegyzés: Számos magánkézben lévő cég nem szerepel a listán, amelyek közül néhányan jelen voltak, de
most úgy döntöttek, hogy nem teszik nyilvánossá a 2021-re vonatkozó pénzügyi adataikat.
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24
fotó: Horváth Tamás

Magyarországi történelem
Magyarországra az Amway után az
elsők között érkezett az Avon, a
Herbalife, a Sunrider, a Forever
Living Products és később a NuSkin
Enterprises.
Magyarországon
1989
előtt
hivatalosan
nem
lehetett
foglalkozni
MLM-el.
A
rendszerváltás után nálunk is
megjelentek
a
hálózati
értékesítésre épülő külföldi cégek.
Az úttörő kezdeti években sokan
furcsának találták ezt az iparágat és
minimális igény mutatkozott rá. A
szocializmus után drágának tűntek
ezek a termékek és a legtöbben
munkahelyben
gondolkoztak.
Abban az időben az egyik
legismertebb
mosogatószert
Ultrának hívták, ami 100 forint
körüli árával versenyzett a több
ezer
forintos
MLM
cég
koncentrátumával.
Vitaminok
szedésére buzdítottak, miközben a
pálinka volt a tuti módszer a
megfázásra. Érkeztek a biztosító
cégek, hogy öngondoskodásra
oktassanak minket, minket akik
addig cascot sem kötöttünk az
autónkra. De a külföldi cégek
kitartottak és most már több
évtizede
velünk
vannak.
Szerencsére vállalkozó kedvű
magyar honfitársaink is vannak,

akik MLM céget alapítva egyedi
termékeket adhatnak a világnak.
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2021. Magyarországi TOP lista
A Magyarországon adózó MLM cégek forgalmi adatai nyilvánosak az
aóbevallásaik alapján, amit az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs
oldalán érhetünk el.
Ezek alapján az adatok alapján készítettük el a listának, amiben csak a belföldi
nettó értékesítés számít bele, azaz azt a forgalmat számoljuk, amit
Magyarországon adtak el a cégek. A legtöbb vállalat Magyarországról látja el
Kelet-Európát áruval, de a külföldi értékesítés nem szerepel a forgalomban,
hiszen arra vagyunk kíváncsiak, hogy itthon mire voltak képesek az elmúlt
évben.
Az Avon továbbra is kibérelte az első helyet, ahogyan az FLP a második és az
Amway a harmadik helyet.
Az Ökonet tovább folytatta a növekedést ezzel a lista negyedik helyére került.
Az Oriflame egy kis csökkenéssel zárt. A HLBS-ről még nincsen hivatalos adat,
ezért a 2020-as forgalmukkal szerepelnek a listán.
A Nuskin tovább erősített és a Zepter is növekedni tudott.
A doTERRA Magyarország első teljes évében először került be a listára, egyből
a 9. helyre 1,7 milliárd forintos éves forgalommal.
A 10. helyen az utolsó 1 milliárd forintos éves magyarországi forgalmú cég az
LR Health & Beauty szerepel.
A többieknek nem sikerült elérni az 1 milliárd forintot meghaladó álomhatárt.
Az itt szereplő információkat a legjobb tudásunk szerint gyűjtöttük össze, de
előfordulhat, hogy kihagytunk a listából egy céget, vagy téves adatokat
közöltünk. Ha úgy gondolod, hogy valamelyik adat nem helyes és ezt
hivatalos forrás megjelöléssel megosztod velünk, akkor rövid időn belül
frissítjük az információkat.
Forrás: Cégjegyzék
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Cégnév
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Avon
Forever Living
Amway
Ökonet
Oriflame
HLBS
NuSkin
Zepter
doTERRA
LR Health & Beauty
Rain
Életfa Program
GNLD / NeoLife
NICS
Herbalife
Sunrider
DXN
Flavon Group
Lavylites
Morinda
Metabond
Biyovis Hungary
Coral Club
Tiens
Innofit-Team
Kyäni
NETWORK27. POSITEAM
28. Gano Excel
29. PM-International

2020 Forgalom
(nettó Ft)
12 781 612 000 Ft
7 522 647 000 Ft
5 828 790 000 Ft
4 525 796 000 Ft
3 533 945 000 Ft
3 194 622 000 Ft
2 474 282 000 Ft
2 103 143 000 Ft
583 246 000 Ft
1 322 307 000 Ft
337 388 000 Ft
872 621 000 Ft
802 552 000 Ft
783 274 000 Ft
792 791 000 Ft
729 225 000 Ft
637 188 000 Ft
610 678 000 Ft
284 862 000 Ft
479 435 000 Ft
503 661 000 Ft
329 860 000 Ft
170 598 000 Ft
201 254 000 Ft
155 829 000 Ft
100 559 000 Ft

2021 Forgalom
(nettó Ft)
13 392 784 000 Ft
6 801 827 000 Ft
5 422 715 000 Ft
5 353 792 000 Ft
3 308 660 000 Ft
3 194 622 000 Ft
2 722 422 000 Ft
2 175 725 000 Ft
1 747 638 000 Ft
1 704 190 000 Ft
941 409 000 Ft
816 360 000 Ft
789 119 000 Ft
788 916 000 Ft
760 541 000 Ft
708 101 000 Ft
607 597 000 Ft
550 916 000 Ft
426 633 000 Ft
419 761 000 Ft
401 367 000 Ft
329 860 000 Ft
302 093 000 Ft
182 735 000 Ft
165 604 000 Ft
85 459 000 Ft

Változás
5%
-10%
-7%
18%
-6%
0%
10%
3%
200%
29%
179%
-6%
-2%
1%
-4%
-3%
-5%
-10%
50%
-12%
-20%
0%
77%
-9%
6%
-15%

63 291 000 Ft
20 400 000 Ft
16 066 000 Ft

59 705 000 Ft
21 900 000 Ft
11 776 000 Ft

-6%
7%
-27%
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17 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem az értékesítés és a vezetés területén. Voltam
számítástechnikai szaküzlet vezetője, építettem föl saját vállalkozást, több tízezer
fős nemzetközi MLM hálózatot, vittem sikerre tartalmi oldalakat és adtam el több száz
millió forint értékben online termékeket.
Pénzügyi területen végzett munkám során az értékesítési folyamat és franchise rendszer
átalakításával a kezdeti havi 50-100 ezer dolláros forgalmat 18 hónap alatt megtízszereztük
és egy év alatt 10 millió dolláros forgalmat értünk el.
Voltam lent és fent, mentem csődbe és álltam fel a semmiből, voltam alkalmazott és
vállalkozó, ezért széles körű tapasztalattal rendelkezem a problémák felismerésében.
Az MLMfigyelo.hu weboldalt, mert az elmúlt pár évben azt tapasztaltam, hogy az MLM
szakma felhígult, kiveszett a becsület és a szavahihetőség sok ember életéből. Tiszavirágéletű cégek tömege rontja az értékesítési szakma hírnevét.
Azt tűztem ki célul, hogy az MLMfigyelo.hu világítótoronyként fényeskedjen és mutasson
irányt azon emberek számára, akiknek még a tisztesség, a felelősségtudat és a
lojalitás szavak mély érzelmeket keltenek a szívükben.
Ha te is egy vagy ezek közül kérlek támogasd az oldalt, hogy a minőségi tartalom minél
tovább fenn tudjon maradni. Remélem az elkövetkező időszakban akár személyesen is
találkozunk és egy nagy beszélgetés mellett élményekkel gazdagodva folytatjuk tovább
utunkat a Földön!
Üdvözlettel, Szilágyi Gergely
https://www.MLMfigyelo.hu -

https://www.SzilagyiGergely.hu
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