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R OZD Z IA  1 .

Przepis na katastrof
— startup nie jest ma wersj duej firmy

„Robienie ciągle tego samego i oczekiwanie innych rezultatów
jest definicją szaleństwa”.

— Albert Einstein

PRZYTOCZONA TU HISTORIA JEST DO STARA, jednak pynce z niej wnioski s

ponadczasowe. Pod koniec XX wieku, w szczytowym okresie gorczki dotcomów, Webvan jawi si na tle innych firm jako jeden z najbardziej obiecujcych startupów. Pomys na t dziaalno mia potencjalnie wywrze wpyw
na funkcjonowanie wszystkich gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Firma zgromadzia jeden z najwikszych kapitaów pocztkowych
w historii (ponad 800 milionów dolarów) i wyznaczya sobie cel zrewolucjonizowania wartej 450 miliardów dolarów brany sklepów spoywczych. Cay
pomys zasadza si na przyjmowaniu zamówie online i dostarczaniu zakupów do domu klienta jeszcze tego samego dnia. Twórcy Webvana byli przekonani, e jest to jedno z pierwszych absolutnie hitowych zastosowa internetu. Klient mia tylko wybra, klikn i zamówi. Dyrektor generalny firmy
powiedzia wówczas magazynowi „Forbes”, e Webvan „narzuci nowe reguy
gry w najwikszym sektorze konsumenckim w USA”.
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Przedsibiorcy z Webvana nie ograniczyli si do zebrania wielkich funduszy. Wydawao si, e wszystko inne te robi jak naley. Uzyskawszy
wsparcie dowiadczonych inwestorów, firma przystpia do budowy wielkich
zautomatyzowanych magazynów, nabya flot samochodów dostawczych
i rozpocza prac nad prost w obsudze stron internetow. Stanowisko
dyrektora generalnego obj dowiadczony meneder z brany konsultingowej. Co wicej, wikszoci pierwszych klientów oferta Webvana faktycznie si spodobaa. Niestety ju 24 miesice po wejciu na gied Webvan
upad i zakoczy dziaalno. Co si stao?

Ju 24 miesice po wejciu
na gied firma Webvan upada.
Poraka ta nie bya spowodowana bdami w realizacji planów. Firma
wykonaa wszystko, czego oczekiwali od niej zarzd i inwestorzy. Naley
w szczególnoci podkreli, e precyzyjnie realizowaa tradycyjny model
wprowadzania nowych produktów na rynek, stosowany przez wikszo
nowych podmiotów i oparty na popularnych wówczas mantrach, takich jak
„przewaga pierwszego uczestnika rynku” czy „jak najszybszy rozwój”. Przedstawiciele firmy Webvan nie zadali sobie jednak pytania: „Gdzie s nasi
klienci?” i tak oto pokazali caemu wiatu, w jaki sposób sprawdzony, tradycyjny model doprowadzi ten jeden z najlepiej dokapitalizowanych startupów do spektakularnej poraki.

Tradycyjny model
wprowadzania nowych produktów na rynek
W XX wieku wszystkie firmy wprowadzajce nowy produkt na rynek stosoway jakiego rodzaju model zarzdzania produktem (zobacz rysunek 1.1.).
Tego typu modele powstay na pocztku tamtego stulecia i przedstawiay
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Rysunek 1.1. Schemat wprowadzania nowego produktu na rynek

procesy skoncentrowane na produkcie, które wyksztaciy si w sektorze produkcyjnym. Brana FMCG przyja te procesy w latach pidziesitych,
a w ostatnich 25 latach XX wieku rozprzestrzeniy si one równie na bran
technologiczn. W ten sposób stay si nieodcznym elementem kultury
startupów.
Na pierwszy rzut oka wydaje si, e przedstawiony na diagramie model
wprowadzania nowego produktu na rynek jest zupenie niegro ny, a wrcz
pomocny. Ilustruje on proces przekazania nowego produktu w rce oczekujcych na niego klientów. Nowy produkt przechodzi z fazy rozwojowej do
fazy testów (test alfa/ beta), podczas której firma pozyskuje informacje
zwrotne. Na podstawie tych informacji inynierowie usuwaj wady techniczne
produktu, a potem nastpuje premiera i wprowadzenie pierwszej partii produktu na rynek.
Model ten znakomicie nadaje si do stosowania w ju istniejcych firmach, które znaj swoich klientów, potrafi z wyprzedzeniem sporzdzi
specyfikacj produktu i zdefiniowa rynek oraz orientuj si w warunkach
konkurencyjnych.
Problem w tym, e bardzo niewiele startupów spenia te kryteria. Trudno
nawet o taki startup, który znaby swoich klientów. Mimo to wiele pocztkujcych firm uparcie stosuje ten tradycyjny model wprowadzania produktu
na rynek, upatrujc w nim mapy drogowej, dziki której znajd klientów,
wyznacz harmonogram uzyskiwania pierwszych przychodów, zaplanuj
premier i zaczn pobiera faktyczne pienidze. Inwestorzy wykorzystuj ten
model w planowaniu finansowania. Wszyscy interesariusze tego procesu kieruj si map prowadzc do zupenie innego celu, a potem dziwi si, e
zabdzili.
Co jest takiego zego w tym starym modelu? W jaki sposób przyczyni
si on do opiewajcej na miliard dolarów poraki firmy Webvan?
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Etap pomysu i pocztków
Na tym etapie przedsibiorca formuuje wizj swojej firmy, czasem wrcz na
przysowiowej serwetce, a nastpnie tworzy na tej podstawie zestaw kluczowych pomysów stanowicych zarys pó niejszego biznesplanu.
Nastpnie poruszane s kwestie zwizane z produktem. Jak wyglda
pomys na produkt lub usug? Jakie cechy ma mie produkt i jakie ma oferowa korzyci? Czy da si go zbudowa? Czy potrzebna jest bardziej specjalistyczna wiedza techniczna? Kim s klienci? Gdzie naley ich szuka?
W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania i w tworzeniu biznesplanu wykorzystuje si dane statystyczne, badania rynku oraz rozmowy z klientami.
Na tym etapie formuowane s równie przypuszczenia dotyczce tego,
w jaki sposób gotowy produkt bdzie dociera do klientów. Pojawiaj si te
pierwsze rozwaania nad zrónicowaniem konkurencyjnym, kanaami dystrybucji i kosztami. Powstaje pocztkowy schemat pozycjonowania firmy, który
wyjania jej charakter oraz atuty inwestorom lub korporacyjnym decydentom. W biznesplanie pojawiaj si fragmenty powicone rozmiarom rynku,
otoczeniu konkurencyjnemu oraz analizie finansowej, powstaje te zacznik do dokumentu w postaci arkuszy excelowych z prognozami przychodów
i wydatków. Na etapie pomysu i pocztków dominuj umiejtno kwiecistego pisania, pasja oraz analizy — wszystko w nadziei na to, e inwestorzy
zechc sfinansowa now firm lub nowy oddzia.

Kiedy zostanie ju uruchomiony kaskadowy
proces rozwoju produktu, jest to równoznaczne
z przewróceniem pierwszej kostki domina.
Firma Webvan wszystkie te zadania wykonaa perfekcyjnie. Powstaa
w grudniu 1996 roku. Opieraa si na przekonujcym pomyle, a jej zaoycielem by dowiadczony przedsibiorca. W 1997 roku od najlepszych inwestorów w Dolinie Krzemowej udao si pozyska 10 milionów dolarów kapitau.
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W dwóch kolejnych latach poprzedzajcych wejcie firmy na gied prywatni
inwestorzy wyoyli w dodatkowych rundach inwestowania oszaamiajce
393 miliony dolarów.

Rozwój produktu
Na drugim etapie wszyscy przestaj rozmawia i zabieraj si do pracy.
Poszczególne dziay zajmuj si swoimi sprawami — firma zaczyna si specjalizowa i dzieli funkcjonalnie. Marketing dopracowuje szacunki dotyczce
rozmiarów rynku i zaczyna bra na cel pierwszych klientów. W dobrze zorganizowanym startupie (takim, w którym ludzie cile trzymaj si procesów) dzia marketingu moe nawet zorganizowa kilka wywiadów zogniskowanych powiconych rynkowi, na który rzekomo firma wesza. Dziki temu
specjalici od marketingu mogliby podj wspóprac z dziaem zarzdzania produktem nad specyfikacj wymaga rynkowych, na podstawie której
inynierowie mogliby zdefiniowa ostateczne cechy i funkcje produktu.
Marketing zaczyna budowa sprzedaow wersj demonstracyjn produktu,
opracowuje materiay sprzedaowe (strona internetowa, prezentacje, arkusze
danych) i zatrudnia agencj PR-ow. Na tym etapie (albo tu przed rozpoczciem testu alfa) firma zatrudnia zwykle wiceprezesa do spraw sprzeday.
W tym samym czasie inynierowie koncentruj si na specyfikacji produktu, a potem na jego budowie. Proste okienko „Rozwój produktu” naley
zwykle interpretowa jako kaskadowy, spiralny lub stopniowy proces wykonywania kolejnych zachodzcych na siebie kroków, których gównym celem
jest minimalizacja ryzyka rozwojowego dla zdefiniowanego wczeniej katalogu cech (zobacz rysunek 1.2.). Proces ten zaczyna si od wizji zaoycielskiej, która moe zosta rozbudowana do specyfikacji wymaga rynkowych
(oraz specyfikacji wymaga produktu), a nastpnie do szczegóowych specyfikacji technicznych. Tak uzbrojeni inynierowie przystpuj do prac wdroeniowych, spdzajc w firmie dugie wieczory i weekendy oraz ywic si
zimn pizz. Kiedy zostanie ju uruchomiony kaskadowy proces rozwoju
produktu, jest to równoznaczne z przewróceniem pierwszej kostki domina —
wprowadzenie zmian w produkcie staje si w zasadzie niemoliwe. Zdarza si,
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Rysunek 1.2. Kaskadowy model rozwoju produktu

e kostki domina przewracaj si nieprzerwanie przez 18 miesicy, 24 miesice albo i duej. Wszelkie zmiany i nowe pomysy, nawet najlepsze, nie s
w stanie zakóci tego procesu.
Inynierowie firmy Webvan pracowali na dwóch frontach: budowali
zautomatyzowane magazyny i projektowali stron internetow. Zautomatyzowane magazyny byy prawdziwym cudem techniki. Wyposaono je w automatyczne przenoniki tamowe i karuzele transportujce produkty spoywcze
z regaów do miejsc, w których pracownicy je pakowali i przygotowywali do
wysyki. Firma zaprojektowaa równie wasne systemy zarzdzania zapasami i magazynem oraz system logistyczny, podobnie jak oprogramowanie do
zarzdzania caym zamówieniem klienta oraz dostaw produktów. Oprogramowanie to komunikowao si ze stron internetow firmy i kierowao
instrukcje dotyczce realizacji zamówienia do centrum dystrybucyjnego.
Po zaplanowaniu dostawy system oblicza najlepsz tras dostarczenia zamówienia do domu klienta.
Jednoczenie rozpoczto planowanie programu marketingowego i promocyjnego, który mia wzmocni mark Webvan, przekona czonków pierwszego rynku docelowego do wypróbowania usugi, zdoby lojalno klientów
oraz zmaksymalizowa liczb klientów decydujcych si na drugie i nastpne
zakupy. Plan zakada budowanie marki (midzy innymi oznaczenie nalepkami absolutnie wszystkich uchwytów na kubki na stadionie baseballowym
AT&T Park w San Francisco) i wzmacnianie lojalnoci klientów przez programy PR-owe, kampanie reklamowe i akcje promocyjne. Wydatki przeznaczone na wszystkie te dziaania zostay przewidziane w biznesplanie.
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Testy alfa/ beta
Na trzecim etapie inynierowie kontynuuj prace rozwojowe zgodnie z klasycznym modelem kaskadowym, zbliajc si do terminu przekazania pierwszej partii produktu klientom. W ramach testu beta wspópracuj z niewielk grup zewntrznych uytkowników w celu sprawdzenia, czy produkt
dziaa zgodnie ze specyfikacj. Dzia marketingu opracowuje kompletny plan
komunikacji marketingowej, uruchamia korporacyjn stron internetow,
dostarcza dziaowi sprzeday komplet materiaów pomocniczych i rozpoczyna dziaania w zakresie public relations. Agencja PR-owa dopracowuje
pozycjonowanie produktu i zaczyna nawizywa kontakt z pras i blogerami, podczas gdy pracownicy dziau marketingu podejmuj aktywno brandingow.
Dzia sprzeday zawiera pierwsze transakcje z uczestnikami betatestów
(niektórzy z nich s gotowi zapaci za przywilej wczesnego przetestowania
nowego produktu), zaczyna budowa wybrane kanay dystrybucji oraz rekrutuje pracowników sprzeday poza gówn siedzib firmy. Wiceprezes do
spraw sprzeday dy do osignicia zaoonego poziomu przychodów, okrelonego w biznesplanie. Inwestorzy i czonkowie zarzdu zaczynaj monitorowa postpy, mierzc liczb zoonych zamówie przed wprowadzeniem na
rynek pierwszej partii produktu. Dyrektor generalny firmy zaczyna rozglda
si za dodatkowym kapitaem, szukajc go u inwestorów albo w spóce matce.
Firma Webvan rozpocza betatesty swoich usug w maju 1999 roku
na próbie okoo 1100 klientów. W tym samym czasie rozpoczto dziaania
marketingowe od potnego uderzenia PR-owego — w wiat poszo tysice
artykuów opisujcych najmodsze dziecko w brany zakupów spoywczych
online. Na tym etapie prywatni inwestorzy wpompowali w Webvana setki
milionów dolarów.

Premiera produktu i dostawa pierwszej partii na rynek
Produkt trafi na rynek i dziaa (mniej wicej), wic firma przystpuje do
wielkich wydatków. Odbywa si premiera, firma na dobre rozpoczyna dziaalno. Organizowana jest dua impreza dla dziennikarzy, a dzia marketingu
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uruchamia szereg programów majcych na celu kreowanie popytu wród
uytkowników kocowych. Wszyscy oczekuj, e sprzeda bdzie rosa, firma
zatrudnia wic organizacj sprzedaow obejmujc cay kraj. Wyznaczane
s cele sprzedaowe. Zarzd zaczyna dokonywa pomiarów osiganych wyników, porównujc faktycznie osignite wyniki z zaoeniami z biznesplanu
(cho najczciej jest tak, e dokument ten zosta napisany co najmniej rok
wczeniej, gdy firma staraa si pozyska pierwszych inwestorów).
Tworzenie kanau sprzeday i zwizane z tym dziaania marketingowe
pochaniaj mnóstwo pienidzy. Zakadajc, e nie wydarzy si nic, co daoby
firmie pynno finansow, zwykle potrzebny jest nowy zastrzyk kapitau.
Dyrektor generalny przyglda si premierze produktu oraz skalowaniu sprzeday i dziaa marketingowych, w zwizku z czym jeszcze raz udaje si po
probie do inwestorów (w okresie gorczki dotcomów stosowano zabieg organizowania pierwszej publicznej emisji akcji w dniu premiery produktu, dziki
czemu inwestorzy mogli zgarn swoje pienidze i ucieka, zanim produkt
zacz osiga faktyczne wyniki i zanim byo wiadomo, czy odniesie sukces,
czy zrobi klap). Tego rodzaju model operacyjny z pewnoci jest wielu osobom znany — to zbiór procesów skoncentrowanych na produkcie stosowany
przez wiele startupów podczas wprowadzania pierwszego produktu na rynek.
Firma Webvan uruchomia pierwszy regionalny sklep internetowy
w czerwcu 1999 roku (czyli ju w miesic po rozpoczciu betatestów) i 60 dni
pó niej zoya dokumenty niezbdne do wejcia na gied. Zebraa 400 milionów dolarów i w dniu premiery giedowej jej wycena giedowa signa 8,5
miliarda dolarów — byo to wicej, ni wynosia czna warto rynkowa
trzech najwikszych amerykaskich sieci sklepów spoywczych. Cae to uniesienie nie trwao jednak dugo.
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Dziewi grzechów gównych
modelu wprowadzania nowego produktu na rynek
W przypadku nowych produktów, takich jak Webvan, biznesplan nie sprawdza si w charakterze mapy drogowej, poniewa zarówno sam produkt, jak
i jego klienci stanowi niewiadom. Wikszo startupów ponosi porak
z uwagi na jedno z dziewiciu bdnych zaoe, które zostay opisane poniej.

1. Zaoenie, e „wiem, czego chce klient”
Na pocztek warto wspomnie o niezachwianym przekonaniu zaoyciela,
e wie, kim s jego klienci, czego potrzebuj i w jaki sposób bdzie mona
sprzeda im dany produkt. Kady obiektywny obserwator stwierdzi, e na
pocztku startup nie ma adnych klientów, a zaoyciel — o ile nie jest
wybitnym ekspertem w danej dziedzinie — moe jedynie formuowa przypuszczenia dotyczce klientów, problemu i modelu biznesowego. Na pocztku
startup jest przedsiwziciem opartym na wierze i przypuszczeniach. Tradycyjny model wprowadzania nowego produktu na rynek skania zaoycieli
do przyjcia, e przypuszczenia te s faktami. Dziki temu mona opracowa
na ich podstawie model biznesowy, przystpi do prac nad produktem i zacz wydawa pienidze w pogoni za skierowaniem pierwszej partii produktu
na rynek — a wszystko to jeszcze zanim uda si porozmawia choby z jednym klientem.
Chcc odnie sukces, zaoyciel musi jak najszybciej zamieni swoje
hipotezy i przypuszczenia na fakty, a w tym celu musi si uda w teren
i zapyta klientów, które z jego hipotez s poprawne, a nastpnie bezzwocznie poprawi te, które oka si bdne.

Na pocztku startup
jest przedsiwziciem opartym na wierze.
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2. Zaoenie, e „wiem, jakie cechy powinien mie produkt”
Drugie bdne zaoenie wynika bezporednio z pierwszego. Sdzc, e znaj
swoich klientów, zaoyciele uznaj równie, e znaj wszystkie cechy produktu potrzebne klientowi. Tego rodzaju przedsibiorcy definiuj specyfikacj, projektuj i buduj pen wersj produktu z wykorzystaniem klasycznej metodologii rozwoju produktu, ani razu nie wychodzc do ludzi. Ale
chwila — czy wanie to nie jest celem startupu? Nie, to jest cel, do którego
powinny dy firmy o ustabilizowanej pozycji rynkowej.

Nie wiadomo, czy rozwijane cechy spodobaj si klientowi.
Kaskadowy proces rozwoju produktu (zobacz rysunek 1.2.) postpuje
sekwencyjnie i bez najmniejszych przerw przez jaki rok lub dwa lata.
Postpy mierzy si na podstawie kadej nowej linijki kodu lub na podstawie kadego nowego podzespou dooonego do produktu. Problem w tym,
e bez bezporedniego i nieustannego kontaktu z klientem nie wiadomo, czy
rozwijane cechy mu si spodobaj. Naprawianie nieuniknionych bdów w rozwoju produktu po jego opracowaniu i skierowaniu na rynek jest kosztowne
i czasochonne, a niekiedy okazuje si wrcz zabójcze dla firmy. Moe to
spowodowa, e w dniu premiery rynkowej produkt bdzie ju przestarzay.
Co gorsza, taka sytuacja skutkuje czsto wielkim marnotrawstwem prac projektowych — setki godzin pracy inynierów id na marne, a tysice linijek
kodu trafiaj do kosza, tylko dlatego, e klienci uznali, i dane cechy produktu
nie bardzo ich interesuj. Cho zakrawa to na paradoks, wiele startupów przeywa trudnoci wanie ze wzgldu na zastosowanie tradycyjnej metodologii
budowania nowych produktów.

3. Koncentracja na terminie premiery rynkowej
Tradycyjny model wprowadzania nowego produktu na rynek powoduje, e
inynierowie, marketingowcy i sprzedawcy koncentruj si na niezwykle wanym i nieprzesuwalnym terminie premiery produktu. Dzia marketingu stara
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si znale  waciwe wydarzenie (targi, konferencja, blog itp.), na którym
mona by dokona oficjalnej premiery. Kierownictwo wertuje kalendarz i planuje wszystko w taki sposób, aby danego dnia mona byo odpali fajerwerki. Menederowie i inwestorzy nie toleruj adnych „pomyek”, które
skutkowayby opó nieniami. W tradycyjnym modelu inynierowie prowadz
testy wersji alfa, beta i rynkowej, tak naprawd jednak nie maj czasu, aby
udoskonala produkt. S przygotowani do wprowadzenia na rynek produktu
z moliwie najmniejsz liczb bdów.
Premiera produktu i dzie skierowania pierwszej partii do klientów
wyznaczaj jedynie moment, w którym zespó do spraw rozwoju produktu
uwaa, e produkt jest gotowy. Absolutnie nie oznacza to, e firma zna swoich klientów albo e potrafi sprzedawa im swój towar. Mimo to praktycznie
w kadym startupie najwaniejszy jest zawsze termin wysyki pierwszej partii.
Co gorsza, t dat w swoich oczekiwaniach finansowych kieruj si równie
inwestorzy.
W tej chwili inwestorzy zakrzykn zgodnym chórem: „Ale dlaczego?
Przecie to zupenie oczywiste. Dziay sprzeday i marketingu startupów
odpowiadaj wanie za to, eby wprowadzi produkt na rynek. Startupy
wanie w ten sposób zarabiaj pienidze”. Takie rady s miertelnie niebezpieczne, wic je ignoruj. Koncentracja wycznie na premierze produktu
powoduje, e firma obiera strategi typu „gotów, cel, pal” i zupenie ignoruje
proces budowania produktu z udziaem klienta. To fundamentalny i zazwyczaj zabójczy bd. Oczywicie, e kady startup i kada firma chc wprowadzi produkt na rynek i go sprzedawa, najpierw musz jednak zrozumie,
komu chc go sprzedawa i dlaczego ten kto miaby go kupi. Wymuszony
pd przed siebie powoduje, e ignorowany jest proces iteracji, realizowany
w przekonaniu: „Skoro nasze zaoenia s bdne, by moe powinnimy
spróbowa czego innego”. Proces budowania, testowania i wycigania wniosków nie dziaa, a startup funkcjonuje w oparciu o przekonanie, e klienci
zdecyduj si kupi produkt choby dziki temu, e inynierowie dokadnie wykonali plan.
Raz za razem kolejne startupy dopiero po premierze swojego produktu
przekonuj si, e ich stron internetow odwiedza zbyt mao klientów i e
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zbyt mao uytkowników decyduje si zagra w now gr, cign znajomych
i zosta paccymi klientami. Inne firmy stwierdzaj, e ich wczesna grupa
klientów nie chce zamieni si w rynek masowy albo e produkt nie rozwizuje istotnego problemu bd koszty jego dystrybucji s zbyt wysokie. Ju
same te odkrycia zwiastuj powane kopoty, a przecie to nie wszystko —
startup musi teraz utrzyma kosztowne dziaania sprzedaowe i marketingowe, które przynosz efekty jedynie zwizane z generowaniem olbrzymich
kosztów. Trzeba te ustali, co poszo nie tak i jak mona to naprawi.
W przypadku firmy Webvan pd do premiery rynkowej móg zosta
dodatkowo wzmocniony gorczk na rynku dotcomów, jednak tego rodzaju
klapki na oczach s zjawiskiem typowym dla wikszoci startupów. W dniu
pierwszej wysyki produktów do klienta firma zatrudniaa niemal 400 osób,
a w cigu nastpnych 6 miesicy przyja kolejnych 500 pracowników. W maju
1999 roku otworzya pierwsze centrum dystrybucji, które kosztowao 40 milionów dolarów. Startup rozwija si z myl o bazie klientów, która stanowia
czyst zgadywank. Szybko podjto decyzj o budowie 15 kolejnych centrów
dystrybucji tej samej wielkoci. Skd te wszystkie dziaania? Tak zapisano
w biznesplanie i nikt nie liczy si z tym, co na ten temat sdz klienci.

4. Nacisk na wykonanie planów zamiast na hipotezy,
testy, wyciganie wniosków i iteracje
W kulturze startupów dominuje motto „zrób to, byle szybko”. Jest zatem
zupenie naturalne, e szefów dziaów projektowania, sprzeday i marketingu zatrudnia si z uwagi na to, co wiedz, e potrafi zrobi, a nie z uwagi na to,
czego mog si dowiedzie. Wychodz oni z zaoenia, e ich dotychczasowe
dowiadczenia przydadz si w nowym przedsiwziciu i e powinni wykorzysta posiadan ju wiedz w kierowaniu pracami i podejmowaniu dziaa,
które ju kiedy si sprawdziy.
Firmy o ustabilizowanej pozycji rynkowej realizuj biznesplany, poniewa
znaj swoich klientów, ich problem i potrzebne im cechy produktu, natomiast
startupy powinny dziaa w trybie poszukiwania, czyli testowa i weryfikowa
po kolei wszystkie pocztkowe hipotezy. Po kadym tecie powinny wyciga
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wnioski, dopracowywa swoje hipotezy i zaczyna testy od nowa. W ten sposób powinny dy do znalezienia powtarzalnego, skalowalnego i rentownego
modelu biznesowego.

Bezwzgldne wykonywanie planów w sytuacji, w której
nie wie si, co naley wykona, jest zwyk zbrodni.
W praktyce wyglda to tak, e startupy zaczynaj z szeregiem pocztkowych hipotez (przypuszcze), z których wikszo okae si pó niej bdna.
Dlatego te koncentracja na wykonaniu planu i wprowadzeniu na rynek produktu opracowanego na podstawie pocztkowych, niesprawdzonych hipotez
stanowi przepis na bankructwo.
Tradycyjna metodologia wprowadzania nowego produktu na rynek
zakada, e rozwój startupu jest procesem sekwencyjnym, w którym najwaniejsze jest dziaanie zgodne z planem. Kady kolejny krok mieci si w okrelonym porzdku logicznym i moe zosta ujty na wykresie PERT (narzdzie
zarzdzania projektami, które pomaga rozrysowa kolejne kroki i terminy
niezbdne do ukoczenia projektu), wyznacza si mu równie waciwy cel
poredni i przypisuje odpowiednie zasoby. Tak naprawd jednak kady, kto
mia kiedy okazj prezentowa nowy produkt grupie potencjalnych klientów, doskonale wie, e udany dzie spdzony z klientami to dwa kroki do
przodu i jeden wstecz. Umiejtno wycigania wniosków z wasnych potkni odrónia udane startupy od tych, które znikny z rynku.
Podobnie jak inne startupy stosujce tradycyjn metodologi wprowadzania nowego produktu na rynek, firma Webvan zatrudnia wiceprezesów
odpowiedzialnych za merchandising, marketing i zarzdzanie produktem —
wszyscy oni przystpili do realizacji sformuowanej wczeniej strategii marketingowej i sprzedaowej, podczas gdy powinni sucha klientów i poznawa
ich faktyczne potrzeby. Po dwóch miesicach od pierwszej dostawy produktów do klienta trzech wspominanych wyej wiceprezesów zatrudnio kolejnych 50 pracowników.
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O sukcesie startupu decyduje umiejtno
wycigania wniosków z wasnych potkni.

5. W tradycyjnym biznesplanie nie ma miejsca na bdy
Wielk zalet tradycyjnego modelu rozwoju produktu jest to, e oferuje kierownictwu i zaoycielom jednoznaczn ciek postpowania wraz ze zdefiniowanymi celami porednimi, wic szefostwo i zaoyciele mog zaoy,
e wszystko to zostanie osignite. Wikszo inynierów wie, co znacz
okrelenia testy alfa, testy beta i przekazanie pierwszej partii produktu klientowi.
Gdy si okazuje, e produkt nie dziaa, wszyscy przerywaj prac i przystpuj do rozwizywania problemu. Zupenie inaczej wyglda praca w dziaach sprzeday i marketingu. Przed przekazaniem pierwszej partii produktu
klientowi panuje tam chaos i baagan, rzadko te wyznacza si jakie wymierne
cele. Pracownicy tych dziaów nie maj adnego sposobu na to, aby si
zatrzyma i przystpi do naprawiania czego, co tego wymaga (nawet nie
wiedz, czy wszystko dziaa i jak mogliby przerwa biec prac).
Postpy w obszarze finansowym mierzone s na podstawie takich dokumentów, jak rachunek zysków i strat, bilans czy rachunek przepywów pieninych, nawet jeli firma nie generuje adnych przychodów. Czonkowie
zarzdów po prostu przejli tradycyjne wska niki stosowane w duych firmach, które znaj swoich klientów i realizuj sprawdzone modele biznesowe.
Problem w tym, e w przypadku startupu wska niki te nie pozwalaj monitorowa postpów na drodze do osignicia jedynego celu, do którego startupy
powinny dy: znalezienia powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego.
Naleaoby wrcz podkreli, e tradycyjne wska niki finansowe dodatkowo
utrudniaj osignicie tego celu.
Zamiast pyta: „Ile dni zostao do rozpoczcia betatestów?” albo „Jak tam
wyglda nasz lejek sprzeday?”, zarzd i kierownictwo startupu powinny
raczej interesowa si dug list wyników testów i eksperymentów zaprojektowanych z myl o weryfikacji poszczególnych elementów modelu biznesowego.
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Jeli zarzd startupu nie zadaje tego rodzaju pyta, najzwyczajniej
w wiecie marnuje czas, nie generujc adnej dodatkowej wartoci. Bez
wzgldu na wszystko zarzd i zaoyciele powinni si koncentrowa na jedynym wska niku finansowym, który liczy si zawsze: tempie wydawania gotówki
i liczbie miesicy, które upyn, zanim wyczerpi si rodki finansowe.

Jeli zarzd startupu nie zadaje tego rodzaju pyta ,
najzwyczajniej w wiecie marnuje czas.
W firmie Webvan nie wyznaczono adnych celów porednich, których
osignicie byoby równoznaczne z przerw na ocen wyników prac. Gdyby
tak byo, moe kto zwróciby uwag na spor rozbieno midzy 2000
zamówie dziennie, które faktycznie napyway do firmy, a 8000, które zaoono w biznesplanie. Zanim uzyskano jakiekolwiek wartociowe informacje
zwrotne od klientów, zaledwie w miesic od rozpoczcia wysyki produktów do
klientów Webvan podpisa kontrakt opiewajcy na kwot 1 miliarda dolarów
(wanie tak — 1 000 000 000 dolarów) z firm Bechtel, która w cigu trzech
lat miaa zbudowa kolejne 26 centrów dystrybucji.

6. Tradycyjne tytuy stanowisk wprowadzajce zamieszanie
w kwestii prawdziwych celów startupu
Wikszo startupów stosuje te same tytuy stanowisk, których uywa si
w duych firmach. Warto jednak pamita, e opisuj one funkcje niezbdne
w organizacji realizujcej znany model biznesowy. W firmie o ugruntowanej
pozycji rynkowej stanowiska zwizane ze sprzeda faktycznie odnosz si do
zespou ludzi, którzy oferuj znany produkt znanej grupie klientów i wykorzystuj w tym celu standardowy cennik oraz warunki sprzeday. W startupach niemal wszystkie albo wrcz wszystkie te elementy z definicji pozostaj niewiadom. Zadaniem startupu jest dopiero wszystko to okreli.
W przypadku startupów grupa docelowa, specyfikacja produktu czy sposób jego prezentacji mog ulega zmianom praktycznie codziennie, dlatego
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te kierownictwo pocztkujcych firm powinno charakteryzowa si wyra nie
innymi cechami i kompetencjami ni ludzie, którzy kieruj duymi firmami
sprzedajcymi znane produkty. Specyfika modelu Customer Development
wymaga ludzi, którzy potrafi radzi sobie ze zmian i chaosem oraz umiej
wyciga wnioski z popenionych bdów. W startupie potrzeba menederów, którzy czuj si komfortowo w sytuacji obarczonej sporym ryzykiem
i wymagajcej dziaania bez konkretnego planu. Krótko mówic: w startupie
najlepiej odnajd si rzadko spotykani ludzie, których najlepiej okrela sowo
„przedsibiorca”. Przedsibiorcy s chtni do nauki i poznawania nowych
rzeczy, s ciekawi, dociekliwi i kreatywni. Charakteryzuje ich ch znalezienia
powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego. S wystarczajco zwinni
i elastyczni, aby radzi sobie z codziennymi zmianami i funkcjonowa bez
planu. Musz by gotowi zajmowa si wieloma rónymi rzeczami, nierzadko
tego samego dnia. Powinni umie cieszy si z kadej poraki, która pozwala
wycign cenne wnioski i rozpocz now iteracj.
Dyrektor generalny i wiceprezesi Webvana pochodzili z duych firm
i byli lud mi bardzo dowiadczonymi. W rezultacie byli zaskoczeni chaosem
panujcym w startupie i starali si rozwiza ten problem, byskawicznie rozbudowujc struktury organizacyjne firmy.

Monitorowanie postpów w odniesieniu
do terminu premiery rynkowej lub planu przychodowego
jest swego rodzaju faszowaniem odczytów.

7. Dziay sprzeday i marketingu wykonuj plan
Zatrudnianie wiceprezesów i dyrektorów z odpowiednimi nazwami stanowisk,
ale z niewaciwymi kompetencjami tylko dodatkowo utrudnia startupowi
ycie. Wszystko przez to, e w organizacji pojawiaj si wysokiej rangi sprzedawcy i specjalici od marketingu, którzy przystpuj do wykonywania „planu”.
Oto, jak zwykle rozwija si ta sytuacja:
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Po opracowaniu biznesplanu i uzgodnieniu tradycyjnego modelu wprowadzania nowego produktu na rynek zarzd firmy i jej zaoyciele wskazuj
dat premiery rynkowej i akceptowalne tempo wydawania pienidzy, formuuj plan uzyskiwania przychodów i wyznaczaj cele porednie. Wiceprezes
do spraw sprzeday rekrutuje gówny zespó do spraw sprzeday, opracowuje
teksty sprzedaowe i umawia si na spotkania, które maj na celu pozyskanie pierwszych prominentnych klientów, majcych potem skania innych do
zakupu. Zespó do spraw sprzeday wykorzystuje równie cele przychodowe
sprecyzowane w biznesplanie jako punkt odniesienia w pomiarach skutecznoci dziaa zwizanych z poznawaniem klientów. W tym samym czasie
wiceprezes do spraw marketingu przystpuje do projektowania strony internetowej, logo, prezentacji, arkuszy danych i materiaów marketingowych.
Zatrudnia agencje PR-owe, których zadaniem jest wygenerowa szum zwizany z nowym produktem. Taktyki te staj si celami marketingowymi, cho
tak naprawd pozostaj tylko i wycznie taktykami. Ludzie odpowiedzialni za
marketing zweryfikuj skuteczno pozycjonowania, komunikatów, cen i dziaa zwizanych z kreowaniem popytu dopiero wtedy, gdy pierwsze produkty trafi
w rce klientów.
Przedstawiciele najwyszego kierownictwa i zarzd — przyzwyczajeni do
posugiwania si wymiernymi wska nikami postpów ocenianych wzgldem
planu — koncentruj si na dziaaniach zwizanych z realizacj biznesplanu,
poniewa wanie to potrafi (i sdz, e wanie po to ich zatrudniono).
Oczywicie w przypadku firm o ustabilizowanej pozycji rynkowej takie podejcie ma sens. Moe si ono sprawdzi nawet w przypadku niektórych startupów wchodzcych na istniejcy rynek, poniewa znaj one swoich klientów, jednak w przypadku wikszoci startupów monitorowanie postpów
w odniesieniu do terminu premiery rynkowej lub planu przychodowego jest
swego rodzaju faszowaniem odczytów. Takie pomiary odbywaj si bez
wykorzystania jakichkolwiek faktycznych informacji zwrotnych od klientów,
a przecie firma powinna dy do poznania swoich klientów i ich problemów,
aby moga zastpowa zaoenia faktami.
Take firma Webvan wyruszya na taki marketingowy marsz mierci.
W pierwszych szeciu miesicach dziaalnoci pozyskaa a 47 tysicy klientów, co robi wraenie. Problem w tym, e 71 procent z 2000 zamówie
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dziennie stanowiy kolejne zamówienia tych samych osób. Oznaczao to, e
Webvan musia jak najszybciej znale  znacznie wicej nowych klientów
i zmniejszy obecny wysoki wska nik migracji. Co gorsza, firma wyra nie
zwikszya swoje wydatki — decyzja ta zostaa podjta na podstawie niezweryfikowanych zaoe marketingowych, które pó niej okazay si nazbyt
optymistyczne.

8. Oczekiwanie sukcesu jako czynnik wywoujcy
zbyt wczesne skalowanie dziaalnoci
Biznesplan, przyjty w nim plan uzyskiwania przychodów oraz model wprowadzania nowego produktu na rynek wi si z przyjciem zaoenia, e firma
wykona kady kolejny krok bezbdnie i bez najmniejszych problemów przejdzie na kolejny etap prac. W podejciu tym nie ma zbyt wiele miejsca na
bdy, wyciganie wniosków, prace iteracyjne czy pozyskiwanie informacji
zwrotnej od klienta. Nie mieszcz si w nim rady w stylu: „Nie zatrudniaj
ludzi na potg, dopóki nie poznasz swoich klientów” albo „Zatrzymaj si na
chwil i zastanów nad informacjami zwrotnymi pozyskanymi od klientów”.
Nawet najbardziej dowiadczeni menederowie czuj presj na zatrudnianie nowych ludzi zgodnie z planem i bez wzgldu na uzyskiwane postpy.
Taka postawa prowadzi startup do kolejnej katastrofy, a mianowicie przedwczesnego skalowania dziaalnoci.
Zatrudnianie ludzi i wydawanie pienidzy powinno przyspieszy dopiero
po tym, jak sprzeda i marketing stan si przewidywalnymi, powtarzalnymi
i skalowalnymi procesami — nie wtedy, kiedy zgodnie z planem powinny
zosta podjte (albo gdy uda si pozyska jednego prominentnego klienta,
albo sfinalizowa kilka transakcji).

W duych firmach bdy popenione na tym etapie
maj po prostu wicej zer.
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W duych firmach bdy popenione na tym etapie maj po prostu wicej zer. Microsoft i Google, czyli dwie potgi, wprowadzaj na rynek produkt
za produktem. W przypadku Google moemy wymieni takie produkty, jak
Orkut, Wave, Deskbar, Dodgeball, Talk czy Finance, natomiast w przypadku
Microsoftu byyby to Kin, Vista, Zune, Bob, WebTV, MSNTV i PocketPC.
Wszystkie te produkty s wprowadzane na rynek zgodnie ze sztywnym harmonogramem i z zaoeniem, e odnios sukces. Brak reakcji klientów powoduje, e niedugo potem odbywa si szybki i cichy pogrzeb takiego produktu
i odpowiadajcego za kierownictwa.
W przypadku firmy Webvan przedwczesne skalowanie dziaalnoci
doprowadzio do tego, e jej kultura organizacyjna zostaa zdominowana
przez inwestorów kierujcych si popularn wówczas mantr „jak najszybciej
si rozwija”. Firma wydaa 18 milionów dolarów na opracowanie wasnego
oprogramowania i 40 milionów dolarów na uruchomienie pierwszego zautomatyzowanego magazynu, jeszcze zanim wysaa do klienta choby jeden produkt. Przedwczesne skalowanie dziaalnoci przynioso potem katastrofalne
skutki, dziki którym historia ta bdzie jeszcze przez kilkadziesit lat przedmiotem wykadów w szkoach biznesowych. Szybko si okazao, e faktyczne
zainteresowanie klientów nie dorasta do tego przewidzianego w planach. Firma
zbyt duo rodków przeznaczya na budow infrastruktury. Webvan precyzyjnie realizowa plany, nie zwraca jednak uwagi na swoich klientów.

Nie ma takiego biznesplanu,
który przetrwaby pierwszy kontakt z klientem.

9. Zarzdzanie przez kryzys
jako czynnik rozpoczynajcy spiral mierci
W firmie Webvan skutki wszystkich popenionych bdów zaczy by
widoczne ju w czasie premiery rynkowej. Sytuacja ta rozwija si zwykle
nastpujco:
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Dzia sprzeday zaczyna mie problemy z osiganiem wyznaczonych
celów wynikowych, wic zarzd zaczyna si niepokoi. Wiceprezes do spraw
sprzeday pojawia si na zebraniu zarzdu cigle jeszcze peen optymizmu
i przedstawia rozsdne wyjanienia. Zarzd wyraa ogólne zaskoczenie sytuacj. Wiceprezes wraca na swój punkt dowodzenia, aby zmotywowa swoich
ludzi do ciszej pracy. Dzia sprzeday prosi inynierów o opracowanie specjalnych wersji produktu dla specjalnych klientów, poniewa to jedyny sposób, dziki któremu coraz bardziej zdesperowanym sprzedawcom udaje si
sfinalizowa transakcj. Podczas zebra zarzdu panuje coraz wiksze napicie. Niedugo potem wiceprezes do spraw sprzeday traci stanowisko, co ma
by jednym z elementów „rozwizania problemu”.
Szybko zatrudniony zostaje nowy wiceprezes do spraw sprzeday, który
dochodzi do wniosku, e firma nie poznaa swoich klientów i nie zrozumiaa,
w jaki sposób powinna im sprzedawa swój produkt. Uznaje, e pozycjonowanie i strategia marketingowa firmy s bdne, a produktowi brakuje istotnych cech i funkcji. Nowego wiceprezesa zatrudniono po to, aby ratowa
sprzeda, wic dzia marketingu musi teraz zareagowa na pogldy nowej
osoby na tym stanowisku, która twierdzi, e wszystkie wczeniejsze dokonania firmy byy bdem (przecie wanie dlatego wylecia poprzedni wiceprezes, prawda?). Powstaje nowy plan sprzedaowy, dziki któremu nowy wiceprezes zyskuje kilka miesicy spokoju.
Czasami wystarcz jedna lub dwie iteracje, aby znale  waciw sprzedaow map drogow i waciwe pozycjonowanie, dziki którym uda si przycign podekscytowanych klientów. Problem w tym, e w ciszych okresach, gdy trudniej o kapita, nastpna runda finansowania moe si okaza
nieosigalna.
Problemem Webvana nie bya jednak niewaciwa strategia sprzeday czy
nieodpowiednie pozycjonowanie. Problem polega na tym, e nie ma takiego
biznesplanu, który przetrwaby pierwszy kontakt z klientem. Zaoenia zawarte
w biznesplanie firmy stanowiy tylko i wycznie szereg niezweryfikowanych
hipotez. Kiedy pojawiy si faktyczne wyniki, okazao si, e przypuszczenia
zawarte w biznesplanie s bdne. Firma skoncentrowaa si na wykonaniu
biznesplanu, przez co proces iteracji i poszukiwania modelu biznesowego
przybra tam form zwalniania kolejnych czonków kierownictwa.
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Poraka jest nieodcznym elementem
poszukiwa modelu biznesowego.
Debiut giedowy Webvana mia miejsce w 1999 roku, cho co kwarta
firma publikowaa sprawozdania finansowe, w których dominowa kolor czerwony. Zamiast przyzna, e jej plan jest nierealistyczny, i ograniczy dziaalno albo wycofa si i przegrupowa, firma wydawaa olbrzymie sumy, realizujc cigle t sam bdn strategi. W ten sposób wygenerowaa zaduenie
w wysokoci 612 milionów dolarów. 7 miesicy od swojej pierwszej oferty
publicznej Webvan zoy wniosek o upado.
A teraz czas na mae ironiczne postscriptum: dwie inne firmy z dwóch
kontynentów w tym samym czasie dostrzegy t sam okazj, jednak postanowiy rozwija si zgodnie z zaoeniami modelu Customer Development
(cho wtedy nikt o nich nie pisa). Firmy Peapod i Tesco odnosz sukcesy,
rozwijaj si i generuj zyski. Zaczynay powoli i nie opracowyway adnych
planów, które byyby wykute w kamieniu. Dowiadyway si, czego oczekuj
ich klienci, rozwijajc odpowiedni model biznesowy i model finansowy. Tesco,
brytyjska firma, która na pocztku w charakterze magazynów wykorzystaa
swoje markety, dostarcza dzisiaj ponad 85 tysicy zamówie tygodniowo, a jej
przychody przekroczyy 559 milionów dolarów. Peapod to z kolei firma amerykaska, która dostarczya ju ponad 10 milionów zamówie 330 tysicom
klientów. wiadomie lub nie, obie te firmy rozwijay si zgodnie z zaoeniami
modelu Customer Development, przewidujcego testy i iteracje.
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patna, 185, 186, 187, 580
w mediach, 206
reklamodawca, 162, 241
rekomendacja krzyowa, 232
relacje
z klientem, Patrz: klient
relacje
z kluczowymi dostawcami,
230, 231
RenRen, 85

Poleć książkę

Skorowidz

retencja, 180, Patrz te: klient
zatrzymywanie
return on investment, Patrz:
ROI
Ries Eric, 60, 64, 69
Rocket Science, 59
ROI, 239, 373, 626
rozwój, 38
równanie wartoci, 298
rynek, 246, 282, 595
B2B, 138, 471, 476, 478,
612, 658
wska niki kontrolne, 340
B2C, 612
badanie, 123, 136, 282,
283, 284, 285
docelowy, 119, 120
dostpny
cakowity, Patrz: TAM
obsugiwany,
Patrz: SAM
fizyczny, 180, 181
internetowy, 121, 142,
148, 162, 180, 196, 240
istniejcy, 83, 164, 165,
168, 169, 176, 366, 371,
506, 539, 549, 566, 569,
578, 630
koszty wejcia, 167
jednostronny, 240
mapa, 172, 173, 333, 519
mobilny, 121, 142, 148,
162, 180, 196
wska niki kontrolne, 340
niestabilny, 167
nisza, 71, 128, 171, 508,
509
nowy, 83, 164, 165, 169,
170, 174, 176, 366, 372,
507, 511, 550, 566, 578,
630
poboczny, 121, 174
pokrewny, 569
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resegmentacja, 71, 82, 84,
121, 164, 165, 166, 169,
170, 171, 173, 175, 176,
372, 508, 539, 550, 566,
569, 630
niskokosztowa, 508
niszowa, 508, 509
rozmiary, 40, 41, 111,
117, 118, 120, 235, 330,
335, 520, 527, 550, 569,
586, 608, 633
hipoteza, Patrz: hipoteza
rozmiar rynku
rozpoznanie, 62, 65, 67, 69,
99, 102, 103, 108, 114,
117, 164, 192, 209, 274,
319, 323, 339, 341, 353,
517, 523, 529, 557, 558,
566, 593, 597, 608, 609
sklonowanie, 164, 165,
507, 566, 578, 630
typ, 81, 83, 111, 163, 164,
165, 176, 295, 365, 499,
505, 527, 528, 566, 578,
579, 630
weryfikacja, 62, 67, 68, 69,
92, 137, 204, 209, 316,
323, 335, 345, 348, 350,
353, 356, 360, 361, 372,
401, 435, 437, 438, 459,
517, 523, 529, 557, 558,
559, 566, 611, 615, 616,
617, 618, 619, 620, 621,
622, 623, 630, 637, 638
etapy, 355, 357
zaoenia, 349
wielostronny, 162, 199,
240, 411, 436, 444, 463,
489, 523, 531, 543, 544,
577
wymagania, 41
zestawienie z produktem,
Patrz: zestawienie
produktu i rynku
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S
Salesforce.com, 233, 242
SAM, 119, 120, 329, 330, 569
Satmetrix, 276
Sears, 509
SEO, 204, 205, 354, 382
served available market,
Patrz: SAM
serwer internetowy, 656
serwis
podróniczy, 236
spoecznociowy, 159,
160, 221, 252, 272, 311,
331, 374, 375, 385, 463,
495, 611
Serwis Salesforce, 159
Siebel, 175
skalowanie dziaalnoci, 54,
55, 68, 277, 324, 355, 357,
360, 461, 500, 517
sklep
internetowy, 157
tematyczny, 158
Skype, 126, 220
sowa kluczowe, 122, 468
Snapple, 175
sojusz
strategiczny, 230
Southwest Airlines, 171, 509
specyfikacja
rozwizania, 371
techniczna produktu,
Patrz: produkt
specyfikacja techniczna
wymaga rynkowych,
Patrz: MRD
sprzeda, 54, 114, 236, 362,
457, 586, 615, 616, 617, 618
back-end, 236
bezporednia, 150, 154,
411, 540, 541
egzekutor, 361, 402, 403,
614
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sprzeda
koszty, 235, 534
krzywa wzrostu,
Patrz: popyt krzywa
mapa drogowa, 68, 351,
352, 357, 358, 405, 419,
420, 421, 427, 471, 476,
477, 478, 490, 520, 618,
626
elementy, 406, 407, 408
narzdzia, 367, 374, 375
porednia, 307, 601
prezentacja, Patrz:
prezentacja
sprzedaowa
prognoza wielkoci, 234
skalowanie, 44
strategia, 424, 618
rednia wielko
zamówienia, 485
testowa, 68, 357, 455,
456, 458, 460, 623, 628
warto progowa, 461
wizana, 182, 219, 581,
583
wysykowa, 154
startup na sprzeda, 119
Stewart Martha, 136, 228
strategia
bkitnego oceanu, 84,
170
niskich kosztów
operacyjnych, 170
niskokosztowa, 165, 172,
173, 508
zrónicowania, 170
stranik technologii, 372
strona
internetowa, 156, 374,
375, 390, 391, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399,
452, 462, 467, 592, 611,
653, 654, 656, 657, 659
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optymalizacja,
Patrz: optymalizacja
statystyka, 285
o niskim poziomie
zaangaowania, 310
o wysokim poziomie
zaangaowania, 311
struktura organizacyjna,
Patrz: organizacja
subskrypcja, 236, 238, 311,
399, 463, 586
Sun Tzu, 170
system
logistyczny, 42
patnoci, 369, 372, 612
zarzdzania zapasami, 42

T
TAM, 119, 120, 329, 330,
569
TCO, 239
telefonia mobilna, 99
Tesco, 57
test, 80, 81, 114, 115, 187,
246, 247, 338, 359, 382,
444, 588
A/B, 449
aktywizacji klientów, 401
alfa/beta, 39, 43, 47, 50,
62
analiza wyników, 313, 314
bdy, 274
hipotezy, 250
podziau, 373, 449, 470
procesu nabywczego, 106
rozwizania, 300, 301,
601
tak/nie, 241, 312, 349,
436, 570, 572, 574, 576,
577, 579, 581, 583, 584,
585, 587, 588, 589, 590,
592, 596, 599, 602, 607,
636, 638

taktyk aktywizacyjnych,
210
tekstu, 453, 468
uytecznoci, 450
z udziaem klientów, 246,
499, 520, 600, 601
zwizany
z pozyskiwaniem
klienta, 206, 520
zwizany
z zatrzymywaniem
klienta, 214, 520
There.com, 59, 64
TiVo, 511
total addressable market,
Patrz: TAM
Total Cost of Ownership,
Patrz: TCO
Toyota Prius, 175
Trendy Google,
Patrz: Google Trendy
Twitter, 159, 204, 205, 272,
334, 356, 375, 486, 658

U
umowa, 226
dugoterminowa, 550
regulujca wasno, 228
serwisowa, 550
wzór, 369, 372, 612
UPS, 510
up-selling, 182, 195, 219,
484, 581, 583
urzdzenie
internetowe, 143
mobilne, 143
Userfly, 451
Usertesting, 451
uytkownik, 199, 241
rejestracja, 131

Poleć książkę

Skorowidz

V
value-added resellers,
Patrz: VAR
VAR, 151
Vkontakte, 85

W
Walmart, 148, 153
Walton Sam, 509
Wanamaker John, 413
Webvan, 37
Wegbreit Ben, 348
wersja
demonstracyjna, 250, 371
animowana, 399
Wilson Fred, 123, 529
wasno intelektualna, 222,
225, 227, 228, 584
licencja, 228
WordPress, 654
wprowadzanie produktu na
rynek, 38, 53, 54, 324, 554
bdy, 45, 46
wska nik, 358, 413, 414, 418,
428, 465, 569, 603, 617, 658
aktywizacji, 415, Patrz:
klient aktywizacja
entuzjazmu, 309, 315,
316, 324, 327, 328, 520,
603, 605
istotny, 518, 519, 526,
527, 530, 531, 532, 538,
539, 543, 544, 546, 551,
617
kontrolny, 340
konwersji, 276, 527, 528,
635
migracji, 54, 193, 216,
546
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optymalizacyjny, 622
polece, 416
pozyskiwania klientów, 415,
622
stosowany w startupach,
86
wirusowoci, 487, 488,
520, 626
wyj, 485
wzrostu wirusowego,
Patrz: wska nik
wirusowoci
zachowa klientów, 603
zatrzymania klientów, 216
zwikszania wartoci
klientów, 486
Wska nik Ordownictwa
Netto, 276, 296
wspópraca konkurentów, 230,
231
Wufoo, 259
wycena, 608
ilociowa, 238, 586
konkurencyjna, 238, 586
model maszynki do
golenia, 238, 586
na podstawie wartoci,
237, 586
na rynku B2B, 239
portfelowa, 238, 586
produktowa, 238
wykres PERT, Patrz: PERT
wyprzeda byskawiczna, 159
wyszukiwarka internetowa,
205
wywiad, 501, 593, 601
zogniskowany, 41, 64, 104,
281
kompleksowy, 451
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Y
Yandex, 85
Yankee, 513
Yelp, 202
YouTube, 220, 233, 356

Z
Zagat, 202
zamykajcy transakcj, 90
Zany Golf, 60
Zappos, 511
zarzdzanie
produktem, 38
projektami, 49
zwinne, 60, 70, 75, 108
przez kryzys, 55
zasoby, 114
finansowe, 222, 223, 584
fizyczne, 222, 584
kluczowe, 111, 221
ludzkie, 222, 224, 584
zestawienie
problemu, 104
produktu i rynku, 104,
113, 323, 324, 325, 356,
475, 605
znak towarowy, 225
zwrot, 292, 296, 324, 353,
360, 465, 518, 525, 566,
597, 609, 633, 637, 638
z inwestycji, Patrz: ROI
Zynga, 159, 160, 233
zysk, 111
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To nie jest pocztek ko ca,
ale raczej koniec pocztku.
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