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Network System Tudástár 

Mindenkinek haladnia kell a korral, és az új, működő megoldásokat keresni. A 

klasszikus, személyes, direkt meghívások és üzleti tárgyalások egyre kevésbé 

működnek a Network Marketingben. Olyan rendszert kell használni, ami a lehető 

legtöbb „időrabló” tevékenységet – a „Nem”-eket, a negatív üzleti tárgyalásokat, 

az utazásokat, az otthon maradó rendezvényre meghívott vendégeket -teljes 

mértékben kiszűri. 

Erre az egyik legjobb választás a Network System. 

A következő oldalakon betekintést engedünk az online marketing és a Network 

System világába. 

A Network System egy olyan, kifejezetten Network Marketingeseknek készített 

marketingautomata, amellyel rengeteg időt, energiát és pénzt 

spórolhatsz, miközben hálózatépítői munkád összes elemében komoly 

segítséget kapsz.  

Ha egy olyan eszközt keresel, amivel mind az ügyfélszerzésben, mind 

az utógondozásban, mind az oktatásban és a hatékony 

csapatépítésben kulcsrakész megoldásokat kapsz, akkor ne keress tovább!  

Online marketing eszközök napjainkban 

Weblapok: 

 

 
 

• Szinte minden marketingtevékenység alapja, az 
egyetlen, ami mentes volt a „hullámvölgyektől” 

• Egyedi felület, egyedi tartalommal 

• Bárhol a világon, bármikor elérhető, bármelyik 
Internet felhasználónak 

• Irányíthatjuk a látogató figyelmét akár hosszú 
perceken, órákon át 
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E-mail: 

 
 

 

 

 

 

 

 Közösségi oldalak: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Személyesnek számít 

• A fogadó fél értesítést kap 

• A reklámon túl, levelezési  
elérhetőséget jelent az ügyféllel 

• Üzleti levelek -> E-mail marketing 

• Alapfokú targeting 

 

• Az e-mailhez csak egy név 
tartozik, semmi más 

• Adatok a közösségi oldalakon: 
Kép, szokások, hobbik, ízlés, kor, 
munkahely, lakhely -> 
TÖKÉLETES TARGETING 

• Megosztás megjelenése (ingyen reklám) 

• Kommentek megjelenése 

 

• Kimagaslóan a legelterjedtebb 

• Funkcionálisan is a legkomplettebb 

• Fizetős hirdetési rendszer 

• Messenger 

• Csoportok 

• Céges profiloldal 

• Chatbotok 

• Egyszerre vizuális és tartalmas 
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Twitter, Instagram 
 

 

 

 

 

 

Tartalommarketing 

 

 

 

 
• Óriási reklámzaj -> szükség van az egyedi tartalomra 

• A korábbi 10-20% tartalom / 80-90% reklám felcserélődött 

• Engagement 

• A kontentek típusai: 

• Blog, vlog, podcast 

• Hova töltsem fel tartalmamat? 

• YouTube (vlog) 

• Weboldalad (blog) 

• Podcast (SoundCloud, Spotify, iTunes, stb.) 

 

 

Előnyök: linkelési lehetőség, vizuális 

Hátrányok: M.o-n alacsony felhasználóbázis, 

szövegesen limitált 

 

Előnyök: jelenleg talán a legmagasabb 

elérés, nagy felhasználóbázis (M.o-n is), 

vizuális 

Hátrányok: szövegesen limitált, linkelés 

hiánya 
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Hirdetések 

 

 

 

 

 
• Tiéd lehet a világ legminőségibb tartalmú oldala, ha nem olvassák, nem 

jutsz előre 

• El kell jutnod az emberekhez – nehéz a reklámzaj és a szabályozások miatt 
(Facebook – 6,4%-os organikus elérés) 

• Az kerül előnyös helyzetbe, aki költ a felületeken, azaz hirdet 

• A hirdetés, ha jól csinálod, befektetés és nem költség 

• Minden szempontból érdemes: Facebook, Google 

• Ha meg tudod célozni a fiatalabb közösséget: Instagram 

• Ha külföldön is piacot építesz: Twitter 
 

Online marketing a hálózatépítésben 

Hagyományos módszereknél felmerülő problémák 

 
• A telefon és a személyes találkozó is általában „vakvágány” -> nem biztos, 

hogy érdekli a jelöltet az üzleted/terméked 

• Rengeteg időt és pénzt emészt fel + lélekölő -> „MLM sérültek” 

• Névlista elfogy -> vége az üzletépítésnek (szinte senki nem ad ajánlást – 
logikusan - ) 

• A Direkt Marketing egyre több és több embert zavar, a Network 
Marketing cégek pedig mai napig erre koncentrálnak -> visszaesés szinte 
mindenhol 



 

Minden jog fenntartva. Network System 2019. Csak belső használatra. 

Megoldás 

 
• Online eszközöket kell használni a hálózatépítésben! 

• Aki nem halad a korral lemarad, és hátrányba kerül 

• Működő vállalkozás = A vevő talál meg Téged, és nem fordítva 

• Ne a cégedre várj, hogy lépjen ebbe az irányba! 

 

Az MLM-es munka lépései 
 

1. Ügyfélszerzés 

2. Utógondozás, információ átadás 

3. Oktatás, hatékonycsapatépítés 

 

Ha bármelyiket kihagyod, nem lesz működő Network Marketing üzleted! 

 

Hogyan lehetsz sikeres a Network Marketingben, 

online? 
 

• A legfontosabb cél, hogy ne „MLM-esként”, hanem szakértőként 
tekintsenek rád 

• Gyárts folyamatos tartalmat termékeidről, szolgáltatásaidról 
Pl.: Terméktapasztalat videók, tematikus cikkek, üzleti tippek, aktualitások 

• Legyen saját kommunikációs csatornád csapatoddal (E-mail lista, 
Facebook csoport, stb.) 

• Ugyanígy a vevőiddel is! (E-mail a termék, szolgáltatás aktualitásokról) 

• A korábbi vásárlóidat sokkal könnyebb újra vásárlásra bírnod, mint új 
vevőket találnod! 

• A Network System segítségével  
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• Kíváncsiság felkeltése 

• Bemutató videók 

• Tájékoztatás 

• Rendezvények 

• Akciók, versenyek 

 

• Blog 

• Kérdőív 

• További információk 

• Sikersztori 

• Kapcsolatfelvétel 

 

Mi a Network System? 

 

 

 

 

 

 

• A Network System egy kifejezetten hálózatépítőknek tervezett rendszer, 
amelynek célja, hogy az MLM-es munka három legfőbb területén 
segítséget nyújtson felhasználóinak 

• Kulcsrakész rendszer, amelyhez nem szükséges informatikai tudás 

• Bizonyított, és működik 

• Online jelenlétednek köszönhetően az érdeklődők megnézik a névre szóló 
elkapóoldaladat. Több ilyen weblappal is rendelkezel majd. Sőt TE magad 
tudsz folyamatosan újabb és újabb ilyen elkapó oldalakat létrehozni. 

• A nevük és az email címük megadása után az érdeklődők 
háromféleképpen kapnak tájékoztatást: 

• Írásos tájékoztató formájában 

• Bemutató videók révén 

• Saját névre szóló Network Systemes weboldalad tartalma alapján 
 

Network Systemes weboldalad felépítése 
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Ingyenes próbaverzió 

 
Azoknak, akik bővebb információt szeretnének, lehetőségük van ingyen 

beregisztrálni a rendszerbe. Builder csomag esetén 2 napig, Networker csomag 

esetén 15 napig hozzáférhetnek a belső felületen a következőkhöz: 

• Érdeklődői felület 

• Network System ismertető modul 

• Rögzített webkonferencia videók 

• Segédanyagok (Online Üzletépítés Receptkönyve, Network System 
Útmutató, Network System Tudástár) 
 

 

 

Hatékony csapatépítésre használható modulok 

 
• Információs központ 

• Üzleti lehetőség ajánlása 

• Adatbázisok 

• Oktatási videók, bemutatók 

• Letölthető állományok 

• Személyre szabás 

• Facebook és YouTube oldalak 
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Ügyfélszerzés 

 

 

 

 

 
• Elkapó oldalak saját MLM-es vállalkozásodhoz 

• Hírlevél sorozat, amely az elkapóoldalakon való feliratkozás után kerül 
kiküldésre 

• Azonnali Facebook megosztási lehetőség egyedi képekkel és 
kísérőszöveggel 

• Profi szakemberek által összeállított hirdetési csomagok 

• Blog írási lehetőség 

 

Utógondozás, informálás 

 

 

 

 
• Segédanyagok beillesztése 

• Bemutató videók megtekintése 

• Érdeklődő felület 

• Információs központ 

• Webkonferencia terem használata 

• Rendezvényre toborzást segítő rendszer 

• Sikersztorik megosztása 
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Oktatás, képzések 
 

 

 

 

 

• Üzleti oktatóanyagok feltöltési lehetősége 

• Tudásbázis 

• Network System oktatóanyagok 

 

Mit jelent a kulcsrakész rendszer? 
 

Első lépésként felmérjük az igényeidet és annak megfelelően a Network System 

értékesítési „tervrajza” alapján a saját MLM-es vállalkozásodra kifejlesztjük a 

rendszert. Így a csapatod és leendő ügyfeleid mindent készen kapnak. 

 

Nézzük meg részletesen, hogyan mit vállalunk az együttműködésünk során: 

• A rendszer kifejlesztését és beüzemelését saját MLM üzletedre 

• Az ADMIN felület helyszíni betanítását a megrendelőnek (2 * 1,5 óra) 

• A Network System oktató, írásos és videó anyagainak elkészítését 

• A Network marketing üzletednek megfelelő hírlevelek elkészítését  

• Az ügyfélzárást segítő másodkörös hírlevelek elkészítését  

• Ingyenes Facebook megosztáshoz fényképek és reklámszöveg elkészítését  

• Fizetett hirdetésekhez és ingyenes Facebook megosztáshoz landing page-
ek (elkapóoldalak) elkészítését.  

• A weboldalhoz az üzleti szabályzat és adatvédelmi szabályzat elkészítését 

• Online ügyfélszolgálat üzemeltetését 
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A Network System éles használata 
 

Az „Érdeklődő felületen” olyan videókat állítottunk össze, amelyek segítenek a 

leendő partnerek DÖNTÉSÉNEK meghozatalában. 

Két részre bontható ez a felület. 

1.) A saját MLM-es projekttel kapcsolatos videók gyűjteménye 

2.) A Network System gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos videók tárháza 

 

Segédanyagaink bepillantást engednek az Network Systembe és az online 

marketing világába és a munkamódszerünkbe. A segédanyagokat bárki 

megnézheti, de akár a saját számítógépére is le tudja ingyenesen tölteni. 

A Network Marketing piacon az online marketing megoldások főleg az új ügy-

félszerzésre koncentráltak. A Network System többet tud, mint gondolnád.  

 

Három munkafázisra lehet tagolni a rendszert. 

Első : Új ügyfelek felkutatása és automatikus tájékoztatása 

Második : Profi ügyfélzárás és utógondozás 

Harmadik : Hatékony csapatépítés, mentorálás, oktatás és információátadás 

Azaz, a hálózatépítésben felmerülő összes munkafázisban tud segíteni. 

 

Más dimenzióba tudjuk helyezni Network Marketinges munkádat! 

A Network System rendszerén keresztül bármilyen közösségi oldalas megosztást 

csinálsz vagy bármilyen e-mailt küldesz, az érdeklődőket hozzád fogja irányítani 

a rendszer. Fontos, hogy első lépésként bizonyos dolgokat be kell állítanod, a 

megfelelő működés érdekében. 

A rendszer használatáról a „Network System Útmutatóban” a kezdőlépésekről 

pedig az „Online Üzletépítés Receptkönyvében” találsz bővebb információt. 
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A Network System rendszerének 
felépítése 

1. Értékesítési folyamatok automatizálása 

2. Teljes körű Online Marketing rendszer 

3. Információs központ – Webkonferencia terem 

4. Online képzési rendszer 

5. Rendezvényekre toborzást elősegítő rendszer 

6. Érdeklődő felület 

7. Tudásbázis 

8. Profi online hirdetési csomagok 

 

1. Értékesítési folyamatok automatizálása 
 

A rendszer felkutatja a potenciális új jelölteket. Elvégzi a megfelelő tájékoztatást, 

és a nap 24 órájában dolgozik helyetted. 

A tájékoztatást három különböző módon teszi meg. Írásos tájékoztató anyagok 

automata kiküldésével, bemutató rövid videókkal és a névre szóló weboldaladon 

található információkkal. 

Rengeteg időt, energiát és pénzt takarít meg Neked. 

Neked csak azokkal kell foglalkoznod, akik nyitottak, érdeklődők. 

Nem kell aggódnod a visszautasításoktól, a sok „Nem”-től. 

Felejtsd el a névlista írást! 

A Network System segítségével új dimenzióba helyezheted a hálózatépítési 

munkádat. 

Az Online Marketingnek, az internetes jelenlétnek köszönhetően ráadásul 

nagyon egyszerűen nemzetközivé is teheted üzleted! 
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2. Teljes körű online marketing rendszer 
 

A szakemberek által Facebookra és Google-re optimalizált tartalmakkal azonnal 

komoly online jelenlétet tudsz generálni magadnak. 

Ezt elérheted ingyenes megosztásokkal vagy fizetett hirdetésekkel. A fizetett 

hirdetéseket is szakember állítja össze és felügyeli Neked. A hirdetésekkel 

célirányosan tudod eljuttatni a potenciális jelöltekhez üzleti ajánlatodat. 

Az online marketing legfőbb elemei a következők: Facebook marketing, E-mail 

marketing, elkapóoldalak és blog írás, saját weboldal és elkapó oldalak. 

A rendszer célja, hogy minden érdeklődőt a Te weboldaladra irányítson és a 

látogató által megadott adatokat a Te saját, névre szóló adatbázisodban tárolja. 

Az adatbázis tartalma: 

Hírlevél feliratkozók, Network System regisztrációk, Rendezvényre jelentkezők, 

Kérdőívet kitöltő személyek válaszai és kapcsoltfelvételt kérők adatai 

Mindenről az üzletépítés során elengedhetetlen statisztikai adatokat és 

visszajelzéseket kapsz. 

Beépített landing page sablonok alapján csak a fantáziád szab határt új elkapó 

oldalak létrehozásában.  

 

3. Információs központ – Webkonferencia terem 
 

Azok, akik beregisztráltak a rendszerbe, minden fontos eseményről, hírről 

tájékoztatást kapnak. Egy gombnyomással több ezer emberhez tudjuk eljuttatni 

a híreket és információkat e-mail formájában – legyen akár szöveg, akár videó 

vagy bármilyen melléklet. 

A Network System a kiküldött leveleket időrendi sorrendben tárolja, így a belső 

felületen is könnyedén visszamenőleg is elolvashatók.  

Sőt, külön lehet választani, hogy a leveled partnereknek vagy hírlevélre 

feliratkozóknak menjen ki. 

Időzített levélküldést is be tudsz előre állítani, amivel rengeteg időt és pénzt 

tudsz megtakarítani. 
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A Network Marketingben gyakori hiba szokott lenni, hogy az információ átadása 

valahol elakad. A mi rendszerünkkel ez teljes mértékben ki van küszöbölve. 

Az általad használt webkonferencia termet be tudod illeszteni a rendszerbe. 

 

4. Online képzési rendszer 
 

A rendszer belső felületén találod meg képzési rendszerünket. 

Ez három nagy egységből áll össze. 

1. Oktatóvideók 

2. Letölthető állományok 

3. Network System segédanyagok 

A mentori és oktatási programnak köszönhetően egységes munkamódszerrel 

tudsz dolgozni. 

Az oktatási rendszert két kategóriára osztottuk.  

Az első kategória, amely minden partnernek szól a kezdőtől a profiig bezárólag, a 

második pedig kimondottan vezetőknek, kulcsembereknek készült.  

Ezzel nagyon jól el tudtuk különíteni az oktatási és képzési rendszert. 

 

5. Rendezvényekre toborzást elősegítő rendszer 
 

Ezt a rendszert imádni fogod, mert óriási segítségedre lesz abban, hogy adott 

rendezvényre - legyen az egy nyilvános bemutató vagy céges szeminárium - 

helyetted hívja meg az érdeklődőket. 

Nem Neked kell ezzel görcsölni. Tapasztalatom szerint, amikor telefonon 

meghívod a barátaidat, ismerőseidet egy ilyen rendezvényre, szinte mindenki 

megígéri, hogy eljön, de valójában nagyon kevesen érkeznek meg. 

Ez a rendszer leveszi válladról ezt a terhet. Egy adott rendezvényre jelentkezők is 

a TE személyes adatbázisodba fog bekerülni. Látni fogod, hogy kik jelentkeztek 

rajtad keresztül egy adott előadásra. 
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Ezen felül a meglévő csoportodban lévő partnereket is inspirálni tudja, hogy 

minél többen jöjjenek el az adott rendezvényre. 

 

6. Érdeklődő felület 
 

Amikor valaki beregisztrál ingyen a rendszerbe, akkor első alkalommal erre a 

felületre tud belépni. Ezen a felületen az érdeklődő az adott projektről sok 

hasznos információt, videót találhat, amelyek komoly segítséget jelentenek a 

helyes döntés meghozatalában. 

Nem zúdítunk mindent egyből a látogató nyakába, csak épp annyit, amennyire 

szüksége van. 

Az első 15 napban a rendszer a Te nevedben újabb leveleket fog kiküldeni az 

érdeklődőnek, amivel bővebb tájékoztatást tudunk adni arról az üzleti 

lehetőségről, amit képviselsz. Ezzel el tudjuk érni, hogy az érdeklődő 100%-os 

információk alapján tudjon döntést hozni. 

A Network System nagy mértékben leveszi a válladról az ügyfél lezárás terhét. 

 

7. Tudásbázis 
 

A Tudásbázis egy nagyon különleges része a rendszernek, amit szintén a belső 

felületen találsz. Ezen a felületen a gyakorlatban felmerülő kérdéseket tehetnek 

fel anonim módon a partnereid. Választ csak az arra jogosult személy írhat. 

A kérdéseket és a válaszokat moderálni tudod, így minden esetben a feltett 

kérdésre korrekt és helyes válasz fog érkezni. 

A kérdéseket és válaszokat a rendszer használói láthatják. 

Ezzel el tudod kerülni azt, hogy egész nap csörögjön a telefonod és ugyanazokat 

az ismétlődő kérdéseket tegyék fel Neked. 

 

8. Online hirdetési csomagok 
 

Egyedi hirdetési csomagjaink segítséget nyújtanak abban, hogy a lehető 
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legprofibb módon reklámozhasd üzleti projektedet az olyan közösségi oldalakon, 

mint a Facebook vagy az Instagram. 

Ha szeretnéd megspórolni a sikertelen hirdetések tesztelésébe ölt időt, pénzt és 

energiát, akkor bízd szakembereinkre oldala(i)d hirdetésének kidolgozását. 

 

Ismerd meg a Network Systemet! 

A Network System felületén részletes leírást találsz a rendszer működéséről. 

(www.networksystem.hu)  

Ezen a felületen megismerheted a Builder és a Networker csomag funkcióit. 

Tájékoztatást kapsz arról, hogyan tudod megszerezni a kizárólagossági jogot, 

amivel csapatod hatalmas nagy előnyt fog élvezni a többi testvérvonallal 

szemben. 

Ezen a felületen megismerheted a Builder és a Networker csomag funkcióit. 

Tájékoztatást kapsz arról, hogyan tudod megszerezni a kizárólagossági jogot, 

amivel csapatod hatalmas nagy előnyt fog élvezni a többi testvérvonallal 

szemben. 

Megismerheted a csomagokhoz tartozó licensz számokat. Minél nagyobb 

csapattal rendelkezel az éves rendszerhasználati díja annál kedvezőbb. A full 

extrás változathoz 25 000 Ft/fő/év hozzá tudsz jutni. Amennyiben a 

kizárólagosságot választod rögtön az induláskor, akkor ez 19 000 Ft/fő/év lesz. 

Mindkét csomaghoz videót készítettünk, ahol megismerheted a rendszer demo 

változatát, azaz betekintést engedünk a Network System titkaiba. 

A „Partnereink” szekciónál megnézheted a működő rendszereinket, sőt, külön 

fejezetben összegyűjtöttük neked az ügyfeleink által gyakorlatban használt 

elkapó oldalakat. Átfogó képet adunk a rendszer működéséről és tudásáról. 

Mi nem zsákbamacskát árulunk neked. Mi nem zsákbamacskát árulunk neked, 

minden információt megtalálhatsz a rendszerről és annak használatáról. 

Ráadásul, amit többször említettem a működő rendszerek közül minden 

kötelezettség nélkül ingyen ki próbálhatod a rendszert. 

Célunk a rendszerrel az, hogy valódi előnyöket nyújtson neked! 

http://www.networksystem.hu/
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Miért válaszd a Network Systemet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendszer kifejezetten MLM-es csoportoknak készült, és korlátozott számban 

lesz értékesítve. Partnereinknek valódi előnyöket és minőségi kiszolgálást 

nyújtunk. 
Az MLM-es munkád összes feladatát megkönnyítheted, az ügyfélszerzéstől 

kezdve, az utógondozáson át az oktatásig, mindezt költséghatékonyan. 

A rendszer a saját Network Marketing üzletedre lesz kifejlesztve és 

optimalizálva.  

Tapasztalatunk, hogy a piacon fellelhető online megoldások kizárólag az új 

ügyfélszerzésre koncentrálnak. Ezt elkapóoldalakkal és automata 

hírlevélküldéssel vagy videómegosztással valósítják meg. 

Saját véleményem, hogy a Network Marketingben az egyik legfontosabb és 

egyben legnehezebb feladat, hogy az új partnerekből hosszútávon elkötelezett, 

rendszeres munkát végző partnerek váljanak. Ehhez elengedhetetlen, hogy 

csapatod profi eszközökkel dolgozzon. 

A Network marketing vállalkozásokban a hatástöbbszörözésnek és a 

másolhatóságnak kiemelt szerepe van. A rendszerrel ezeket maximálisan meg 

tudod valósítani. Ezért mondjuk azt, hogy a hálózatépítési munkádat új 

dimenzióba emeljük. 

A Network System azzal emelkedik ki a vetélytársai közül, hogy az új 

ügyfélszerzésen kívül rendelkezik utógondozási modullal és oktatási, mentorálási 

rendszerrel. 
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Figyelembe vettük azt, hogy kis létszámú csoportnak teljesen mások az igénye, 

mint egy több száz főből álló csapatnak. 

 

Ezért kétféle csomagot hoztunk létre. 

Builder csomagok (csak ügyfélszerzés)  

Networker csomagok (ügyfélszerzés + utógondozás+ oktatás, hatékony 

csapatépítés)  

 

Neked csak egyetlen feladatod van, hogy válaszd ki a számodra legideálisabb 

csomagot és licensz számot. 

További részleteket a www.networksystem.hu oldalon találhatsz! 

http://www.networksystem.hu/

