


 ؟لماذا نبحث عن مسدر ددل آدر او إضافً •

 

 ظروؾ الحياة. 

 زيادة األسعار و ثبات المرتب أو زيادة المرتب بطريمة

 .تنمصه ممابل اإللتزامات 

 للة الموارد. 

 تأمين المستمبل. 

 محاولة العيش بصورة أفضل. 

 فشل الطريمة التمليدية في بناء حياة كريمة حتي في توفير

اإلحتياجات األساسية من سيارة و شمة و مدارس أفضل 

 .ألبنائنا 

 

 



 التػججر أو القجام بمزروع ؟فكرة لماذا نداف من •

 خسارة رأس المال. 

 إلزامن بالتفرغ. 

 إنعدام الخبرة. 

 الخوؾ من الفشل. 

 الخوؾ من المشاركة. 

 عدم وجود الخبرة اإلدارية و التعامل مع الموظفين. 

 عدم إجادة التعامل مع السوق و متؽيراته. 

 عدم المدرة علي الميادة. 

 ضعؾ الرؤية المستمبيلة لضمان استمرارية المشروع. 

 

 



 و ما هو الحل ؟•
التسويك الشبكي 

 

 ؟ما هو التعريف الدولً السحجخ للترويق الزبكً •
 

 ٌهو نظام عالمً لترويق المنتجات و الددمات و البضائع عن طريق زبكٌ مكون
 .من آالف البزر المترابطجن إجتماعجاً يرمون المروقجن الزبكججن 

 

ن بأوقاتوم و ذاتوم و مدراء ألنفروموهؤالء المروقون الزبكجون متحكم. 

 

 يحسل المروق الزبكً علً العمولٌ بطريقتجن: 

نربٌ من مبجعاتى المبازرة التً قام بوا بنفرى. 

نربٌ من مبجعات الفريق الذي كونى و قام بتدريبى. 

 

ما تم بجعى عن  ءتأتً تلك العموالت عن طريق اإليرادات التً حققتوا الزركٌ جرا
 .طريق هؤالء المروقون الزبكجون

 

ال يزترط أن تكون محترفاً بمجال المبجعات كً تنجخ فً هذا المجال. 





 تاريذ الترويق الزبكً ؟•

 عن طريق  1945بدأت تلك السناعٌ ررمجّا فً أمريكا عام

  AMWAY  التً تطور إرموا بعد ذلك ل “نجوتراليت  “زركٌ 

و بمرور الزمن و التطّور الرريع لتلك السناعٌ تم تدريروا فً 

 “عن طريق الدكتور  1991جامعٌ الجنوي بزجكاغو عام 

 .  “تزارلز كجنج 

 ملجون زدص علً مرتوي العالم  120يوجد حالجاً أكثر من

و , آالف زركٌ  10يعملون بتلك السناعٌ من دالل أكثر من 

بجوت فً أمريكا يوجد منزل يعمل بتلك السناعٌ هذا  8من كل 

رئجس أمريكا الرابق ألقً دطاباً   “بجل كلجنتون  “بجانب أن 

 .كامالً عن أهمجٌ تلك السناعٌ و الفجديو منتزر علً اإلنترنت 







 كجف أدتار زركٌ أنضم إلجوا ؟•
 لانونية الشركة. 

 منتجات إستهالكية. 

 سعر السوق. 

 تعدد المنتجات. 

 تواجد علي أرض الوالع. 

 تدريبات و ليادات ناجحة كفئ إلتباعها. 

 إدارة لوية. 

 ممر و خدمة عمالء. 

 ًتسجيالتها و هل معترؾ بها دوليّا. 

اتباع النظم التسويمية الحديثة كالسوشيال الميديا من أجل التطور. 

 تأمين و حماية المولع و بيانات العمالء. 

 شهور  3مراجعة تطّور الشركة بنفسن كل. 

 خطة العموالت تكون مرضية و مجزية و منافسة. 

 



 ما هً زركٌ دوكس ؟ •
 2015إنطلمت شهر سبتمبر . 
ً و لها ممر تملين بالماهرةمسجلة تجاريّاً و ضريبيّا . 

 عمود لكل من ينضم يوجد. 

 تحت ملؾ « ديلوير»مسجلة بالواليات المتحدة األمريكية بوالية
 . 6061341رلم 

 مسجلة بإنجلترا تحت ملؾ رلمOC412393  . 

 ألؾ شخص  50شهر إنضم أكثر من  11في أول. 

 شهور أصبح لديها منتجات حصرية 6بدأت بمنتج واحد و بعد. 

 الشركة الوحيدة التي تمتلن ممرات و محالت. 

 أيام في اإلسبوع  7خدمة عمالء. 

 إدارة لوية و ناجحة و صاحبة رؤية نافذة. 

 أدوات للعمل+ تدريبات لوية و مؤتمرات و ليادات معروفة. 

 

 



 ما هً زركٌ دوكس ؟ 
 بترتيب وسط آالؾ الشركات العالمية  2016صنفت عالمياً منذ شهر يناير

بشهر أؼسطس و الوحيدة من مصر و  95و وصلت للمركز  114رلم 
العرب و أفريميا المعترؾ بها و مصنفة من لبل المنظمة الدولية العالمية 

Busniess for home  . 

 البيع بأسعار السوق. 

 ال يوجد رسوم تسجيل مضافة و ال تجديد للحساب. 

 مولع محمي من أكبر شركات العالم و سيرفر خاص بنا عليه كافة بيانات
 .العمالء 

 نتبع أحدث أساليب التسويك كالسوشيال ميديا و ال منافس لنا في تلن
 .المنطمة 

 تطّور المشروع بالنسبة لن من الصفر حتي تصبح ممتلكاً لمحالت. 

 األعلي في خطة العموالت بدون أي منافس. 

 ترليات حسب المجهود و النجاحات و ال يوجد واسطة. 

 بكافة جوانب الشركة ملحوظ شهريّا تطّور. 

 إنتشار في كل المحافظات. 

 

 





 ما هً منتجات زركٌ دوكس ؟  •

تمتلن شركة دوكس عالمة تجارية حصرية و توكيل خاص بها يسعي ألن يكون 

 ..مصنعاً و منتجاً لكافة لوازم الحياة

 مالبس رجالي. 

 مالبس حريمي. 

 نظارات. 

 إكسسوارات. 

أدوات منزلية. 

 كروت خصومات مدي الحياة. 

 تعالد مع شركةGROVANA  السويسرية التي يرجع تاريخها ألكثر من لرن

 .إلنتاج ساعات حصرية للشركة ( عام  100) 

 المائمة تزيد شهرياً بسبب التطّور السريع للشركة. 

 







 



 كجفجٌ الترججل و اإلنضمام ؟•

 عن طريك مولع الشركة www.doxmax.com  تبدأ

 .بإدخال إسم الشخص الراعي لن و تمأل البيانات 

 إفتح صفحة المنتجات ستالحظ أن لكل منتج سعر و عدد

 .نماط 

 10تبدأ بإختيار منتجات إلستخدامن الشخصي بحد أدني 

 .نمطة  30و  20و يمكنن شراء , نماط 

 نمطة مستوي ربح معين و  30أو  20أو  10لكل عدد نماط

نمطة من البداية لتصل إلي  30لذلن تنصح الشركة بشراء 

أعلي األرباح ألنه ال يوجد بالشركة نظام لترلية الوكالة 

 .الخاصة بن 

 

http://www.doxmax.com/


 لماذا يجب أن أبدء بالزراء ؟•

 هذه ليست وظيفة هذا مشروع فال ممارنة. 

 و لكن ميزة مشروعن مع دوكس , لكل مشروع رأس مال

إن رأس مالن سيكون منتجات إستهالكية لن تستخدمها 

 .بدون أي زيادة في السعر

حتي لو لم تستمر في % نسبة الخسارة و المخاطرة صفر

 .العمل ألن المنتج بسعر السوق و إستهالكي 

 5000ألصي مبلػ ستموم بالشراء به في أعلي فئة هو 

هل يوجد مشروع برأس مال لليل هكذا و أيضا صفر , جنيه 
 ....خسارة % 



 دطٌ العموالت و األرباح•

 كيؾ تعرؾ الشركة أنني من لمت بعمل تلن المبيعة ؟

بمعني آخر كيؾ تتأكد الشركة من أن المشتري جاء عن 

 طريمي ؟

 لن ) جرب بنفسن أن تدخل علي مولع الشركة و أن تشتري

  ”الكود “لن تستطيع الشراء إاّل إذا أدخلت ( يوافك المولع 
بهذه الطريمة , الخاص بمن شرحلن أو أخبرن عن دوكس 

تضمن الشركة حمن و لو لم يمم صديمن بإدخال هذا الكود 

 .لن يستطيع الشراء بالتالي لن تربح الشركة ملّيماً 

 العمولة المباشرة تحصل عليها في نفس لحظة الشراء أي

 .أنها بالثانية و ليست باإلسبوع كالعموالت الؽير مباشرة 



 دطٌ العموالت و األرباح•
 يتم توزيع األرباح في دوكس عن طريك من إثنين: 

العموالت المباشرة. 

 ( .الموازنات ) العموالت الؽير مباشرة 

o كيؾ تحصل علي العمولة المباشرة: 

 حينما تتمكن أنت من بيع منتجات الشركة بنفسن لشخص ما
حتي لو لم ينضم للفريك أو  Diamond  نمطة  30بميمة 

لم يعمل معنا و لكن بمجرد شرائه المنتجات تحصل أنت 
 .جنيه  350علي 

  نمطة  20إذا لمت بعمل مبيعة بنفسن ليمتهاGold  تحصل
 .جنيه  150علي 

 نماط  10إذا لمت بعمل مبيعة بنفسن ليمتهاSilver   تحصل
 .جنيه  50علي 

 



 دطٌ العموالت و األرباح•

 ال يشترط أن تكون محترؾ في مجال المبيعات فلدي شركتنا

 ”الموة بالبرتؽالية “  VIGORمنظمة تدريبية محترفة تدعي 
التسويك و المبيعات و )تموم بتدريبن علي كل أساليب 

كي تضمن لن الشركة النجاح ألنن إذا ( الميادة و اإلدارة

أتي لبل أرباح تاستوعبت خطة العموالت ستجد أن أرباحن 
DOX . 

 الشركة تبدأ أرباحها بعد حصولن أنت علي العمولة و هذا

علي عكس . يضمن لن ألصي درجات الشفافية و األمان 
 .مفهوم الوظيفة 



 دطٌ العموالت و األرباح•
 من بين األشخاص الذين بعت لهم منتجات الشركة يمكنن شرح نظام العمل لمن

تختاره بنفسن و تفضل العمل معه و أن يكون ضمن فريمن التسويمي الذي 

 .ستموم أنت بتدريبه 

 بمجرد أن تشرح لمن إشتري بالفعل نظام العموالت الخاص بدوكس و أن

يستوعب فكرة التسويك الشبكي سيبدأ هو في عمل المبيعات و يحصل هو علي 

 .عمولة و انت تحصل علي نسبة من مبيعاته 

 توزع العموالت الؽير مباشرة التي تأتي عن طريك فريمن طبماً لمانون يلتزم به

مما يضمن لن . الجميع و يحسبه المولع تلمائيّاً كل إسبوع دون تدخل بشري 

 .الشفافية و اإللتزام ممابل مستحماتن

 

oما هو هذا المانون ؟ 

  و ( يمين و يسار ) الشركة تعطين وكالة مربعة الشكل لها جانبين

نمطة يسار تحصل  30نمطة يمين يمابلهم  30تبدأ في محاسبتن كل 

 ..  جنيه  450أنت علي 



 





 كجف أحسل علً العموالت و مرتحقاتً ؟•

 طرق أنت تختار من بينهم كل مرة  5يوجد لدي الشركة: 

 عن طريك الممرات. 

 عن طريك المحالت و الفروع. 

 عن طريك المائد الخاص بمنطمتنNCC  . 

 جنيه و  2000عن طريك البنن األهلي المصري بحد أدني
 .في خالل يومين عمل 

 عن طريك شراء منتجات لشخص آخر من حسابن الشخصي. 

عن طريك فوري أو أي وسيلة تحويل أموال إلكترونية. 



 كجف أقوم بكل ذلك ؟•

 









 نظام الترقجات و الرتب•
 يوجد لدي منظمةVIGOR  خطة ترليات واضحة تعتمد فمط علي

مجهودن و انتظامن و أخاللياتن و مبادئن و إسلوب ليادتن و ال 

يوجد واسطة أو محسوبية أو أي شيء يعكر صفو األمانة في 

 .التعامل 

تأتي الترليات بالترتيب اآلتي: 

NCC 

VCL 

GVCL 

LOCAL BOARD 

VC 

AVP 

VP 







 التطّور بالمزروع •
 توفر لن دوكس فرصة لن تجدها في مجال التسويك الشبكي أو

خاص بن بإسمن  “محل  “حتي في أي مجال آخر وهي أن تمتلن 

 .تحت إدارتن

 ألؾ جنيه علي األلل كي تفتتح محل  150في الحياة العادية يلزمن

 .مالبس و كي تموم بعمل التسويك له 

 دوكس بالفعل وفرت لن كل ذلن فهي لامت ببناء اإلسم و التسويك

و لاعدة العمالء و اإلنتشار و لديها آالؾ المسولين يعملون تحت 

سمفها و لكن هذا ليس فمط ما وفرته لن دوكس في تلن الفكرة 

 ...ولكن 

 نمطة مبيعات و أن تحصل  1000دوكس كشركة ستنتظر منن عمل

ألؾ جنيه علي األلل و أؼلبهم مبيعات  15أنت علي عموالت 

مباشرة عن طريمن كي تتاكد أنن تستطيع إدارة و ليادة المحل 

 .بمفردن

 



 ستموم أنت بتجهيز المحل الذي يناسبن و ستموم بعمل

 10الديكورات التي وضعتها دوكس كأساسيات في حدود 

 .آالؾ جنيه تمريباً 

 ستموم دوكس هي بملئ المحل بالمالبس بالكامل حسب

نوعية و مستوي المالبس الذي يناسب منطمتن و الذوق 

 .العام للمستوي الذي ستتعامل معه

 من أرباح المنتجات المباعة % 60ستحصل أنت علي

 .ستحصل علي البالي  -مالكة المنتج  -للجمهور و دوكس 

 من إجمالي المبلػ المدفوع من أي % 5ستحصل أيضاً علي

شخص اشتري من أجل اإلنضمام لفريك دوكس سواء كان 

 .في فريمن أو فريك آخر المهم أنه اشتري من محلن

 ًأرباح المحالت توزع شهريّاً و الجرد يتم إسبوعيّا. 

 يمكنن بعد نجاح فرعن إفتتاح فرع آخر بعد الرجوع للشركة. 

 

 



 ما الذي يجعلك تأدذ القرار اآلن و رريعاً ؟•

 و نحن % 97و % 3العالم الذي نعيش به ممسم إلي جانبين
رون ال %  3.. جزء من هذه المسمة  لتحميك % 97مننا يَُسّخِ

أحالمهم و أهدافهم الخاصة فهل تريد أن تستمر في تحميك 
أحالم شخص آخر و تظل تحصل علي المرتب الذي كلما زاد 

 نمص ؟

 إذا اتخذت المرار الحماً متأخراً فستبدأ الحديث مع ألاربن و
أصدلائن و لكن هل تضمن أنهم لن ينضموا لدوكس عن طريك 

 شخص آخر سبمن و تصبح أنت في فريمهم بدالً من العكس ؟

هل يوجد لدين خطط بديلة ؟ 

كيؾ تخطط لمستمبل أفضل ؟ 

 خسائر ؟% هل لدين مشروع أو فرصة أخري بصفر 

هل تستطيع  إفتتاح مشروع آخر بدون خبرة ؟ 









 



 


























