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Iluzja marketingu
nowoczesnych technologii
Kiedy pisz te sowa, jest 1998 rok. Jaki czas temu miaa miejsce premiera rynkowa samochodu z napdem elektrycznym. Takie pojazdy produkuje ju firma General Motors,
a Ford i Chrysler z pewnoci niedugo do niej docz. Zaómy, e elektryczne auta
dziaaj tak samo jak inne samochody, tylko s cichsze i bardziej przyjazne dla rodowiska naturalnego. Pytanie brzmi: kiedy kupisz taki pojazd?

Cykl przyjmowania nowych technologii
Twoja odpowied na pytanie zawarte w poprzednim akapicie pozwoli okreli, jaki jest
Twój stosunek do cyklu przyjmowania nowych technologii. Jest to model pozwalajcy
zrozumie proces rozpowszechniania si nowych produktów. Jeeli odpowiedziae: „Prdzej mnie pieko pochonie”, prawdopodobnie naleysz do grupy konsumentów akceptujcych dany produkt bardzo pó no, zwanych w tym modelu maruderami. Jeli Twoja
odpowied brzmi: „Kiedy si przekonam, e elektryczne samochody s wystarczajco niezawodne, i kiedy w okolicy bdzie odpowiednia liczba punktów serwisowych”, naleysz
do grupy umiarkowanych entuzjastów, okrelanych w modelu mianem wczesnej wikszoci. Jeeli powiedziae: „Dopiero wtedy, gdy zdecydowana wikszo ludzi przesidzie si do elektrycznych samochodów, a jedenie autem na benzyn stanie si bardzo
niewygodne”, jeste zapewne naladowc, czyli czonkiem pónej wikszoci. Z drugiej
strony, jeli chcesz by posiadaczem pierwszego elektrycznego samochodu na Twoim
osiedlu, masz zadatki na innowatora lub prekursora.
Za chwil scharakteryzuj te grupy bardziej szczegóowo, ale najpierw chciabym
zwróci uwag na znaczenie tego podziau. Okazuje si, e nasze podejcie do przyjmowania nowych technologii odgrywa najwiksz rol — przynajmniej z punktu widzenia
marketingu — wtedy, gdy natrafiamy na produkty, których uywanie zmusza nas do zmiany zachowa lub do modyfikacji innych produktów i usug, z których korzystamy. W jzyku naukowym takie wywoujce zmiany produkty s okrelane mianem innowacji niecigych. Z drugiej strony, okrelenie innowacje cige odnosi si do unowoczeniania
produktów, które nie zmusza nas do zmiany zachowa.
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Na przykad kiedy producent pasków wybielajcych Crest obiecuje nam bielszy umiech,
proponuje innowacj cig. Nadal musimy czyci zby szczoteczk, tak jak czynimy to
od dziecistwa. Kiedy Ford obiecuje, e nowy Taurus zuyje mniej benzyny, kiedy Dell
zapewnia, e jego najnowszy komputer ma szybszy procesor i wikszy dysk, kiedy Sony
wprowadza na rynek telewizory o coraz lepszych parametrach obrazu, wszystko to s innowacje cige. Konsument nie musi zmienia sposobu postpowania, eby skorzysta
z wprowadzonych ulepsze.
Z drugiej strony, gdyby telewizory Sony dziaay w rozdzielczoci HD, byyby niezgodne ze wspóczesnymi standardami nadawania, wskutek czego klient musiaby szuka
specjalnych programów nadawanych w wysokiej rozdzielczoci. Byaby to innowacja nieciga, poniewa wizaaby si ze zmian zwykych nawyków telewizyjnych. Podobnie
gdyby nowy komputer Della by wyposaony w system operacyjny Be, byby niekompatybilny z wikszoci dostpnego oprogramowania. Uytkownik musiaby na wasn rk
szuka programów dedykowanych dla tego systemu, zatem to take byaby innowacja nieciga. Gdyby nowy samochód Forda mia napd elektryczny zamiast benzynowego albo
gdyby uywanie nowej pasty do zbów polegao tylko na pukaniu ni jamy ustnej, a nie
szczotkowaniu, równie mielibymy do czynienia z produktami niekompatybilnymi z istniejc infrastruktur pomocnicz. We wszystkich wymienionych przypadkach wprowadzenie innowacji pocigaoby za sob powane zmiany nie tylko w zachowaniach konsumentów, ale take w infrastrukturze. Dlatego wanie mona je okreli mianem „niecigych”.
W granicach wyznaczonych okreleniami „cigy” i „niecigy” mieci si szerokie
spektrum innowacji wymuszajcych zmiany o rónym zakresie. Konsumenci mroonych
obiadów nie musieli kupowa nowego rodzaju kuchenek — w przeciwiestwie do amatorów da przeznaczonych do mikrofalówek — ale za to potrzebowali wikszych zamraarek. Pierwsi odbiorcy telewizji kolorowej nie musieli inwestowa w nowe urzdzenia
i uczy si ich obsugi — w przeciwiestwie do nabywców pierwszych magnetowidów
— ale musieli kupi nowe telewizory i dowiedzie si wielu rzeczy o strojeniu i antenach,
nawet jeli nie wszyscy mieli na to ochot. Instrukcje dotyczce prania nowoczesnych
tkanin, pasy ruchu zarezerwowane dla rowerzystów, specjalne sposoby uzyskiwania midzynarodowych pocze telefonicznych — wszystko to s przykady innowacji wymagajcych od konsumentów wprowadzenia wikszych lub mniejszych zmian w zachowaniu.
Prdzej czy pó niej kada firma musi zada od swoich klientów takich zmian. Tak si
skada, e w tej dziedzinie wszystkie przedsibiorstwa mog si uczy od podmiotów z brany nowoczesnych technologii.
Podczas gdy w innych branach wprowadzanie niecigych innowacji odbywa si
rzadko i z wielkimi obawami, przedsibiorstwa z sektora nowoczesnych technologii wprowadzaj je rutynowo i z tak pewnoci siebie, jaka charakteryzuje nowo nawróconego
chrzecijanina z czterema asami w rce. Dlatego od samego pocztku takie firmy potrzeboway odpowiedniego modelu marketingu, który byby skuteczny przy wprowadzaniu
na rynek takich produktów. W tych warunkach cykl wprowadzania nowych technologii
sta si wyznacznikiem podejcia caej brany do marketingu. (Ludzie zwykle rozbawieniem reaguj na informacj, e badania, które zaowocoway stworzeniem tego modelu,
dotyczyy rozpowszechniania nowych odmian ziemniaków wród amerykaskich rolników. Niemniej mimo swego pochodzenia model ten doskonale przyj si na gruncie Doliny Krzemowej).
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Model ten odzwierciedla proces penetracji rynku przez kady nowy produkt technologiczny w kategoriach zdobywania popularnoci wród rónych typów konsumentów,
którzy si nimi interesuj w cigu caego cyklu jego ycia.

Jak wida, wykres ma ksztat krzywej dzwonowej. Widoczne na nim podziay pokrywaj si mniej wicej z kolejnymi odchyleniami standardowymi. To oznacza, e wczesna
wikszo i pó na wikszo mieszcz si w granicach jednego odchylenia standardowego od redniej, prekursorzy i maruderzy znajduj si w granicach dwóch odchyle standardowych, a najdalej od normy — w odlegoci trzech odchyle standardowych — plasuj si innowatorzy.
Poszczególne grupy róni si od siebie charakterystyczn reakcj na niecige innowacje oparte na nowej technologii. Kada z nich ma wyjtkowy profil psychograficzny,
bdcy kombinacj cech psychologicznych i demograficznych, które decyduj o odmiennych reakcjach rynkowych klientów nalecych do rónych grup. Zrozumienie tych profili oraz ich wzajemnych relacji jest bardzo wanym warunkiem powodzenia w dziedzinie
marketingu nowoczesnych technologii.
Innowatorzy bardzo aktywnie poszukuj na rynku nowych produktów. Czasem znajduj je nawet przed rozpoczciem oficjalnej kampanii marketingowej. Nowoczesne technologie stanowi bowiem gówny przedmiot ich zainteresowania, bez wzgldu na funkcje,
jakie mogyby spenia nowe produkty. Na ogó ciekawi ich nowe wynalazki i chtnie
kupuj urzdzenia tylko po to, by czerpa przyjemno z odkrywania ich waciwoci.
W poszczególnych segmentach rynku nie ma zbyt wielu innowatorów, ale mimo to wzbudzenie ich zainteresowania produktem jest kluczem do sukcesu, poniewa ich zaangaowanie jest sygnaem dla innych uczestników rynku, e produkt rzeczywicie dziaa i moe by przydatny.
Prekursorzy — podobnie jak innowatorzy — kupuj nowe produkty na bardzo wczesnym etapie ich cyklu ycia, ale nie s mionikami technologii. Potrafi sobie jednak
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wyobrazi korzyci wynikajce ze stosowania nowej technologii, rozumiej je i doceniaj,
a take umiej je powiza ze swoimi osobistymi potrzebami. Jeeli powizanie jest wystarczajco silne, prekursorzy podejmuj decyzj o zakupie. Poniewa nie korzystaj przy
tym z referencji specjalistów, lecz opieraj si na wasnej intuicji i wizji, ich zainteresowanie produktem jest przepustk do wikszego segmentu rynku nowoczesnych technologii.
Wczesna wikszo podziela czciowo entuzjazm prekursorów wobec nowej technologii, ale w przypadku tej grupy podstaw decyzji o zakupie jest zwykle silny zmys
praktyczny. Jej czonkowie wiedz, e wikszo nowych wynalazków okazuje si tylko
modnymi gadetami, i zanim sami dokonaj zakupu, chc si przekona, czy produkt rzeczywicie przydaje si do czego innym ludziom. Zanim wydadz duo pienidzy, pragn
zapozna si z pozytywnymi opiniami znawców. Poniewa ten segment rynku jest bardzo
duy — obejmuje mniej wicej jedn trzeci wszystkich klientów zdobywanych w cigu
caego cyklu ycia technologii — wzbudzenie zainteresowania tej grupy jest warunkiem
osignicia wysokich zysków i rozwoju firmy.
Póna wikszo podziela wszystkie wtpliwoci wczesnej wikszoci i wyraa jeszcze jedn, bardzo wan obaw: podczas gdy czonkowie wczesnej wikszoci s przekonani, e bd potrafili si posugiwa nowym urzdzeniem, kiedy wreszcie je kupi, pó na
wikszo nie ma tej pewnoci. Osoby nalece do tej grupy czekaj wic, a nowy produkt stanie si standardem, i nawet wtedy oczekuj solidnego wsparcia, zatem dokonuj
zakupu w duych przedsibiorstwach o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Podobnie jak
wczesna wikszo, ta grupa stanowi mniej wicej jedn trzeci caej populacji nabywców
w danym segmencie. Nawizanie relacji z ni moe by ródem poka nych dochodów,
poniewa cho mara zysku zmniejsza si, kiedy produkt si starzeje, jednoczenie spadaj
koszty sprzeday, a koszty bada i rozwoju s ju w praktyce cakowicie zamortyzowane.
Ostatni grup stanowi maruderzy. To ludzie, którzy z rónych przyczyn — osobistych lub ekonomicznych — nie chc mie nic wspólnego z nowoczesnymi technologiami. Nowoczesne produkty kupuj tylko wtedy, gdy stanowi one integraln cz innego
produktu, ukryt tak gboko, e klient nawet nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia — jak
w przypadku mikroprocesora bdcego czci ukadu hamulcowego samochodu. Na ogó
uwaa si, e ta grupa klientów nie jest warta zainteresowania.
Podsumowujc logik cyklu przyjmowania nowych technologii, naley podkreli podstawow tez: kada spoeczno przyjmuje now technologi etapami, których nastpstwo odzwierciedla psychologiczne i spoeczne profile nalecych do niej poszczególnych
grup klientów. Mona uzna, e jest to proces cigy, w ramach którego definiujemy róne etapy powizane z konkretnymi grupami. Dodatkowo kada z grup stanowi okrelon
i przewidywaln cz caoci.

Model marketingu nowoczesnych technologii
Omówiony profil jest fundamentem modelu marketingu nowoczesnych technologii. Zgodnie z nim sposobem na zbudowanie rynku dla nowoczesnej technologii jest przesuwanie
si po krzywej z lewej strony na praw i skupianie si najpierw na innowatorach (oraz
rozwijanie tego segmentu), nastpnie na prekursorach, wczesnej wikszoci i tak dalej, a
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do maruderów. Firma musi wykorzystywa kad pozyskan grup klientów jako punkt
wyjcia do „podbijania” nastpnej. Pozyskanie innowatorów pozwala sformuowa wiarygodny komunikat marketingowy dla prekursorów, a pozyskanie prekursorów umoliwia
zwrócenie si do wczesnej wikszoci i tak dalej.
Wane jest, aby cay ten proces przebiega bardzo sprawnie. Powinien przypomina
przekazywanie paeczki w biegu sztafetowym albo znane z filmów o Tarzanie przeskakiwanie z jednej koyszcej si liany na drug. Trzeba zachowa odpowiedni rozpd i wywoa efekt podania za mod, który sprawia, e kolejne grupy same chc przyczy si do
poprzednich. Zbyt due opó nienie moe sprawi, e proces marketingowy zacznie przypomina zwisanie na nieruchomej lianie, kiedy jedynym wyjciem jest upadek. (W rzeczywistoci nie jest on wcale najgorszym rozwizaniem. Czciej dochodzi do desperackich
prób ponownego „rozhutania liany” za pomoc nachalnej promocji, co sprawia, e firma
zaczyna wyglda jak Tarzan bezsilnie i bezskutecznie miotajcy si na wszystkie strony.
W takiej sytuacji drapieniki zbiegaj si ze wszystkich stron i cierpliwie czekaj, a nieszczsna ofiara spadnie wreszcie na ziemi).
Utrzymywanie rozpdu jest wane take ze wzgldu na konieczno dotrzymywania
kroku pojawiajcym si coraz nowszym technologiom. Przenone elektryczne maszyny
do pisania ustpiy miejsca przenonym komputerom osobistym, które w przyszoci zostan zastpione terminalami internetowymi. Powiniene wykorzysta swój czas, zanim
przyjdzie nowy dzie i Twoja technologia stanie si przestarzaa. Na tym polega koncepcja okna moliwoci. Skutkiem utraty rozpdu moe by przecignicie przez konkurenta
oraz utrata przewagi wynikajcej z pozycji lidera technologicznego, a zwaszcza wysokiej
mary zysku w rodkowej i pó nej fazie cyklu ycia produktu, bdcej ródem wikszoci fortun w brany nowoczesnych technologii.
Na tym w istocie polega model marketingu nowoczesnych technologii, bdcy wizj
pynnego rozwijania rynku we wszystkich fazach cyklu przyjmowania technologii. Najbardziej oszaamiajcym elementem tej koncepcji, zwaszcza dla udziaowców przedsibiorstw technologicznych, jest obietnica zdobycia monopolu na nowym, rozwijajcym si
rynku. Jeli przedsibiorstwo jako pierwsze wejdzie na krzyw wznoszc i podbije segment wczesnej wikszoci, wtedy ustanowi nowy standard technologiczny i bardzo szybko si wzbogaci, poniewa na bardzo dugi czas stanie si „wycznym wacicielem” bardzo dochodowego rynku.

Świadectwa
Lotus 1-2-3 jest najlepszym przykadem optymalizacji modelu marketingu nowoczesnych
technologii. Nikt nigdy nie twierdzi, e to najlepszy program do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, jaki kiedykolwiek napisano. Z pewnoci nie by te pierwszym narzdziem
tego typu, a wikszo funkcji cenionych przez jego uytkowników zostaa bezporednio skopiowana z programu VisiCalc — jego poprzednika przeznaczonego na komputery
Apple II. Niemniej Lotus 1-2-3 by pierwszym programem kalkulacyjnym dziaajcym
na komputerach typu IBM PC, a jego projektanci zadbali o to, by dziaa bardzo sprawnie
wanie na tej platformie sprztowej. Innowatorzy polubili wic Lotusa, poniewa dziaa
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szybko i sprawnie. Prekursorzy take powitali go z radoci, poniewa umoliwia przeprowadzanie operacji, których wczeniej nie wykonywa aden program — spopularyzowanych pó niej pod nazw analizy „what if” („co jeeli?”). Wczesna wikszo równie
polubia ten program, poniewa znacznie uatwia realizacj wielu operacji biznesowych,
takich jak tworzenie budetów, prognozowanie sprzeday i ledzenie realizacji rónych
przedsiwzi. W miar jak coraz wicej ludzi zaczynao go uywa, coraz trudniej byo
uywa innych narzdzi — w tym papieru i oówka — i w kocu pó na wikszo take
po niego signa. Ludzie wiedzieli ju, jak uywa tego narzdzia. Jeeli kto chcia udostpni innym uytkownikom arkusz kalkulacyjny, musia on by sporzdzony w programie
Lotus 1-2-3. Pozycja tego produktu bya tak silna, e pod koniec lat 80. znacznie wicej
ni poowa komputerów typu IBM PC bya w niego wyposaona, mimo e na rynku byo
wiele konkurencyjnych programów, które po starannym porównaniu cech i funkcji czsto okazyway si lepsze.
Cho to osignicie wydaje si oszaamiajce, wiele innych firm zdobyo równie wysok pozycj w innych sektorach rynku: Oracle w dziedzinie relacyjnych baz danych,
Microsoft w sektorze systemów operacyjnych na komputery PC, Hewlett-Packard w sektorze drukarek laserowych i atramentowych, a IBM w dziedzinie komputerów typu mainframe. Podobnie Netscape króluje wród przegldarek internetowych, Autodesk wród
programów typu CAD, ESRI w dziedzinie oprogramowania GIS, Cisco w sektorze routerów, a Intel w dziedzinie mikroprocesorów.
Kada z wymienionych firm posiada udzia w rynku przekraczajcy 50%. Wszystkie
potrafiy zapewni sobie niezagroon pozycj co najmniej w segmencie wczesnej wikszoci i cieszy si trwaym wzrostem, niezwykle wysokimi marami zysku oraz bardzo
dobrymi relacjami z klientami, dla których byy preferowanymi dostawcami. Oczywicie,
niektóre z nich — na przykad Oracle albo Netscape — przeyway trudne chwile, ale
nawet wtedy klienci czsto przymykali oko na trudnoci liderów rynku i dawali im drug
albo nawet trzeci szans, wywoujc niezadowolenie ich rywali, którym nigdy nie okazano takiej aski.
Nie powinno by dla nikogo zaskoczeniem, e historia tych „produktów flagowych”
jest zgodna z modelem marketingu nowoczesnych technologii. W rzeczywistoci omawiany model powsta bowiem na podstawie analizy tej historii. Marketing nowoczesnych
technologii u progu nowego tysiclecia opiera si zatem na przykadach firm odnoszcych
oszaamiajce sukcesy rynkowe oraz na opracowanym na ich podstawie abstrakcyjnym
modelu i obiecuje wietlan przyszo jego adeptom.
Ale jak atwo si domyli, to jeszcze nie wszystko. Gdyby to, co napisaem do tej pory, byo wystarczajc gwarancj sukcesu, nie musiaby czyta dalej.

Iluzje i rozczarowania: rozpadliny na wykresie
Nadszed czas, aby Ci poinformowa, e w Dolinie Krzemowej mona spotka wiele
osób przekonanych o tym, e model marketingu nowoczesnych technologii nie jest cakiem dobry. ródem tego przekonania jest fakt posiadania przez wielu z nas niegdy bardzo wartociowych akcji przedsibiorstw, które albo od dawna nie istniej, albo s tak ni-
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sko wyceniane, e za nasze papiery dostalibymy marne grosze, oczywicie gdyby jakim
cudem udao si je spieniy.
Cho kady z nas inaczej przeywa strat pienidzy, wikszo naszych dowiadcze
mona przeoy na nastpujc modyfikacj cyklu przyjmowania nowych technologii:

Jak wida, etapy cyklu nie ulegy zmianie, ale midzy poszczególnymi grupami psychograficznymi pojawiy si rozpadliny. Symbolizuj one rozczno pomidzy grupami,
czyli trudnoci z zaakceptowaniem nowego produktu przez dan grup w sytuacji, gdy
produkt jest w niej prezentowany tak samo jak w grupie ssiadujcej z ni po lewej stronie. Kada rozpadlina oznacza gro b utraty rozpdu i moliwoci przejcia do nastpnego segmentu, czyli inaczej mówic utraty moliwoci dotarcia do ziemi obiecanej i objcia pozycji lidera w rodku cyklu oraz zarabiania na bajecznie wysokich marach.

Pierwsza rozpadlina
Dwie rozpadliny w wykresie ilustrujcym model marketingu nowoczesnych technologii
s stosunkowo niewielkie i mona by nazwa je zaledwie rysami, a mimo to nawet one
stanowi miertelne zagroenie dla nieostronych przedsibiorców. Pierwsza rozpadlina
oddziela innowatorów od prekursorów. Pojawia si wtedy, gdy nowatorski produkt wchodzi na rynek, ale nie mona jeszcze wskaza jednoznacznych korzyci wynikajcych z jego uywania — jak w przypadku jzyka esperanto. Entuzjaci technologii uwielbiaj go
za architektur, ale nikt poza nimi nie potrafi sobie nawet wyobrazi, jak si go uywa.
W chwili obecnej do tej kategorii zaliczaj si sieci neuronowe. S dostpne od lat 80.
i naladuj dziaanie mózgu, programujc si samodzielnie dziki wykorzystaniu sprzenia zwrotnego oraz regu zwikszania wydajnoci i skutecznoci podczas wykonywania
okrelonych zada. To bardzo ekscytujca technologia, poniewa sygnalizuje moliwo
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budowania uczcych si komputerów i tworzenia rozwiza, których czowiek nie umiaby
samodzielnie zaprojektowa od podstaw. Niemniej sieci neuronowe nie odniosy jak dotd sukcesu rynkowego, poniewa nie wymylono jeszcze dla nich adnego wyjtkowego
i atrakcyjnego zastosowania, dziki któremu stayby si atrakcyjniejsze ni dotychczasowe narzdzia.
Kolejnym przykadem produktu, który utkn w rozpadlinie midzy innowatorami a prekursorami, jest oprogramowanie do prowadzenia wideokonferencji. W latach 90. liczne
wersje tego wynalazku zostay opracowane przez laboratoria badawcze takich firm jak
Xerox, Intel, Picture Tel czy IBM, a twórcy tych narzdzi rcz za ich skuteczno i atrakcyjno. Rzecz w tym, e poza nimi nikt nie wierzy w ten produkt. Nie chodzi o trudnoci
z szerokopasmowym przesyem danych. Prawdziwym problemem jest przebieg procesu
biznesowego. Specjalici od marketingu wymylaj przykady rónych sytuacji biznesowych, w których wideokonferencje mogyby znale  zastosowanie — przyjmowanie wniosków kredytowych, obsuga klientów, komunikacja midzy menederami — ale ludzie
uparcie odmawiaj korzystania z nich, a specjalici od marketingu trac prac.
Problem rozwojowy w przypadku sieci neuronowych i wideokonferencji polega na
tym, e cho kada z tych ekscytujcych i w peni funkcjonalnych technologii staa si
podstaw dziaajcych produktów kupowanych przez innowatorów, nie udao si zainteresowa nimi prekursorów rynku. Jak si przekonamy w nastpnym rozdziale, kluczem
do sukcesu w tym segmencie rynku jest pokazanie ludziom, e nowa technologia umoliwia strategiczny skok naprzód i osignicie czego, co nigdy wczeniej nie byo moliwe
i co ma niezaprzeczaln warto nawet dla klientów nieinteresujcych si technologiami.
Symbolem tej korzyci jest zwykle pojedyncze, atrakcyjne zastosowanie dajce wyobraenie o znaczeniu i wartoci nowego produktu. Jeeli specjalici od marketingu nie znajd takiego zastosowania, proces rozwoju rynku zatrzyma si na innowatorach, a przyszo
produktu roztrzaska si o dno rozpadliny.

Druga rozpadlina
Na wykresie widnieje take druga rozpadlina o podobnej szerokoci. Mieci si ona midzy wczesn wikszoci a pó n wikszoci. Na tym etapie cyklu ycia przyjmowania
technologii rynek jest ju do dobrze rozwinity, a produkt zosta zaakceptowany przez
klientów mainstreamowych. Gównym problemem utrudniajcym przejcie z segmentu
wczesnej do pó nej wikszoci jest wymóg opanowania odpowiednich umiejtnoci technicznych przez ostatecznego uytkownika.
Krótko mówic, wczesna wikszo chce i potrafi w razie potrzeby opanowa niezbdne umiejtnoci, natomiast pó na wikszo jest o wiele mniej skonna to zrobi. Kiedy
rozwój rynku dochodzi do tego etapu, naley jak najbardziej uatwi przyjmowanie produktu, eby zapewni mu dalszy sukces. Jeeli do tego nie dojdzie, wejcie do segmentu
pó nej wikszoci moe si znacznie opó ni albo nigdy nie nastpi.
Na tym etapie s obecnie programowalne magnetowidy oraz zaawansowane kserokopiarki biurowe, a take mnóstwo modeli nowoczesnych telefonów oferujcych moliwo
przekazywania rozmów lub prowadzenia telekonferencji. Ile razy podczas rozmowy telefonicznej powiedziae — lub usyszae — zdanie: „Moemy straci poczenie, kiedy
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spróbuj przekaza je na drugi numer, wic gdyby do tego doszo, prosz zadzwoni jeszcze raz”. Problem polega na tym, e osoby, które nie korzystaj zbyt czsto z tej funkcji,
maj problemy z zapamitaniem kolejnoci czynnoci, które trzeba wykona. Uytkownicy nie wykorzystuj wic wszystkich funkcji produktu, a firmy na dojrzaych rynkach
odkrywaj, e coraz trudniej im pokry koszty przeprowadzonych bada, poniewa klienci
nie dostrzegaj korzyci wynikajcych z uywania urzdzenia. Przedsibiorcy narzekaj,
e produkt spowszednia, podczas gdy w rzeczywistoci to dowiadczenie korzystania
z niego spowszedniao. To wina dziau marketingu, zwaszcza jeli firma daa mu prawo
przeprojektowania interfejsu uytkownika, a co za tym idzie — ksztatowania dowiadcze klientów.
Innymi przykadami produktów, które mog utkn w rozpadlinie midzy wczesn
a pó n wikszoci, s skanery umoliwiajce dodawanie zdj do prezentacji komputerowych oraz oprogramowanie DTP. Liderami w tych dwóch segmentach rynku s firmy
Hewlett-Packard i Adobe, które odniosy duy sukces, podbijajc wczesn wikszo, ale
ich produkty nadal odstraszaj konserwatystów nalecych do pó nej wikszoci. Sprzeda tych urzdze moe wpa w stagnacj, chocia w rzeczywistoci rynek nie jest jeszcze nasycony.

Odkrywanie przepaści
Najwiksz sensacj nie s jednak rozpadliny midzy innowatorami a prekursorami oraz
midzy wczesn a pó n wikszoci. Prawdziw sensacj jest gboka i szeroka przepa
oddzielajca prekursorów od wczesnej wikszoci. Przejcie midzy tymi dwoma segmentami jest bez wtpienia najbardziej przeraajcym i niebezpiecznym krokiem w caym
cyklu przyjmowania nowych technologii, a ryzyko jest bardzo due midzy innymi dlatego, e mao kto w ogóle dostrzega to przejcie.
Jest ono trudno dostrzegalne, poniewa w obu segmentach zarówno lista klientów,
jak i rozmiar zamówie mog wyglda tak samo. Zwykle w kadej z tych grup znajduj
si firmy z listy Fortune 500 albo Fortune 2000, skadajce relatywnie due zamówienia
— o wartoci co najmniej kilkudziesiciu, a czciej kilkuset tysicy dolarów, a czasem
nawet wikszej. W rzeczywistoci jednak podstawa relacji handlowych — czyli to, co
sprzedawca obieca klientowi porednio lub bezporednio i co musi dostarczy — jest
w kadym przypadku inna.
Prekursor kupuje przede wszystkim moliwo wcielenia si w rol agenta zmian
w swojej brany (zagadnienie to zostanie omówione bardziej szczegóowo w rozdziale 2.).
Taki klient chce zastosowa nowe rozwizanie jako pierwszy i zostawi konkurencj w tyle
dziki obnieniu kosztów, skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek, udoskonaleniu obsugi klienta czy innym czynnikom przewagi konkurencyjnej. Oczekuje, e nowy
sposób postpowania bdzie si radykalnie róni od starego, i jest gotów walczy o to
mimo silnego oporu. Jako prekursor jest take przygotowany na to, e nowe rozwizanie
moe mie wady i niedoróbki charakterystyczne dla kadego nowatorskiego produktu
wchodzcego na rynek.
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Z drugiej strony, przedstawiciel wczesnej wikszoci oczekuje zwikszenia produktywnoci ju prowadzonych operacji i chce w jak najmniejszym stopniu zmienia utarte
sposoby postpowania. Zaley mu na stopniowych zmianach, a nie na rewolucji. Z jego
punktu widzenia technologia ma rozwija, a nie zastpowa dotychczasowe metody dziaania. Nade wszystko jednak nie chce by testerem poszukujcym bdów w czyim produkcie. Decydujc si na zakup, chce mie pewno, e produkt dziaa prawidowo i mona go bez problemów zintegrowa z istniejc baz technologiczn.
Opisany kontrast stanowi zaledwie wierzchoek góry lodowej, jeli chodzi o rónice
i niezgodnoci midzy prekursorami a wczesn wikszoci. Na razie pozwol sobie na
dwa bardzo wane stwierdzenia: Ze wzgldu na dzielce ich rónice, prekursorzy nie s
dobrym ródem referencji dla wczesnej wikszoci. A poniewa wczesna wikszo bardzo si troszczy o to, eby nie zakóci dziaalnoci swoich firm, referencje maj ogromny wpyw na podejmowane przez jej przedstawicieli decyzje zakupowe. Tu zaczyna si
bdne koo. Okazuje si, e jedynym wiarygodnym ródem referencji dla klienta nalecego do wczesnej wikszoci jest inny klient z tej samej grupy, ale aden powany czonek wczesnej wikszoci nie dokona zakupu bez uprzedniego skonsultowania si z kilkoma
solidnymi ródami referencji.

Uwięzieni w przepaści
Jaka jest przyczyna powstania tego bdnego koa? Po pierwsze, poniewa produkt zdoby
popularno wród prekursorów, zrobio si o nim gono. Przykadami takich produktów
w dziedzinie sieci komputerowych s sieci Ethernet o duej przepustowoci, przeczniki optyczne, modemy kablowe i DSL; w sektorze komputerów osobistych — przetwarzanie gosu umoliwiajce dyktowanie tekstów, wspópraca z telewizj oraz specjalistyczne
zastosowania w rodzaju elektronicznej ksiki; w dziedzinie urzdze peryferyjnych —
palmtopy z dostpem do poczty elektronicznej i internetu, klawiatury z wbudowanymi
skanerami oraz myszy yroskopowe dziaajce w powietrzu; w sektorze oprogramowania
dla firm przykadami takich produktów s aplikacje do analizowania danych, marketingu
docelowego i zarzdzania acuchem dostaw, za w dziedzinie internetu trójwymiarowe
wiaty tworzone za pomoc jzyka modelowania wirtualnej rzeczywistoci, telefonia internetowa oraz wideokonferencje internetowe. Wszyscy syszelimy o takich produktach,
ale aden ich producent nie osign jeszcze pozycji lidera na mainstreamowym rynku,
cho wszystkie one dziaaj do stabilnie. W duej mierze wynika to z duej niecigoci zwizanej z przyjmowaniem tych produktów przez organizacje oraz z dotychczasowej
nieumiejtnoci obnienia tej przeszkody przez specjalistów od marketingu w celu uatwienia wczesnej wikszoci przyjmowania nowych rozwiza. W efekcie produkty ciesz si umiarkowanym popytem, znajdujc nabywców wród prekursorów, ale nie budzc
zainteresowania w segmencie wczesnej wikszoci, przez co firmy trac moliwo osignicia naprawd duych przychodów ze sprzeday.
Klasycznym przykadem tego scenariusza w latach 90. byy rozwizania typu klient-serwer przeznaczone dla firm. Kiedy w 1987 roku The Gartner Group ogosia, e taka
architektura bdzie hitem nastpnej dekady wród klientów biznesowych, wszyscy spe-
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cjalici z brany IT ochoczo przytaknli. Nastpnie co roku ukazyway si artykuy powicone przeomowi technologicznemu w architekturze klient-serwer, pojawieniu si
bardzo wanego oprogramowania do zarzdzania relacyjnymi bazami danych i nowych
narzdzi graficznego interfejsu uytkownika, ale nabywców znajdoway tylko rozwizania oparte na centralnym serwerze i wspópracujcych z nim minikomputerach. Dopiero
w 1992 roku — czyli 5 lat po pierwszych zapowiedziach — architektura klient-serwer
staa si wystarczajco niezawodna, a w 1995 roku w kocu zdetronizowaa technologi
sieci z centralnym serwerem.
Dlaczego tak dugo to trwao? Wprowadzenie architektury klient-serwer wymagao
midzy innymi istnienia standardowych komputerów wyposaonych w graficzny interfejs uytkownika. W 1987 roku wikszo maszyn pracowaa w systemie operacyjnym
DOS. Istniay cztery systemy oparte na interfejsie graficznym, które mogy go zastpi:
Unix, Macintosh, OS/2 i Windows. Firmy IBM i Microsoft ogosiy, e zamierzaj zastpi DOS-a systemem OS/2. To przedsiwzicie jednak si nie powiodo, a zarówno Unix,
jak i Macintosh przeyway rozkwit, podczas gdy Windows pozostawa w tyle. W efekcie
cay rynek mia due opó nienie, dopóki nie pojawi si system Windows 3.0, który sta
si nowym standardem. Dopiero potem firma PeopleSoft wprowadzia na rynek pakiet
oprogramowania typu klient-serwer do zarzdzania zasobami ludzkimi na komputerach
wyposaonych w system Windows i rynek zacz si rozwija byskawicznie.
Przeanalizujmy inny przykad. Jednym z najgortszych tematów na pocztku lat 80.
bya sztuczna inteligencja (AI), czyli moliwo stworzenia mylcej maszyny. Wszyscy
o tym pisali, a wiele prestiowych organizacji klienckich nawizywao wspóprac z takimi modnymi firmami jak Teknowledge, Symbolics i Intellicorp. Lista ich klientów wygldaa jak spis pracowników firm z listy Fortune 100. Pionierzy AI, tacy jak Tom Kehler,
prezes Intellicorp, byli rozchwytywani przez pras, w tym przez magazyny „Inc.”, „High
Technology” i „Time”, a nawet pojawiali si na pierwszej stronie dziennika „Wall Street
Journal”. Midzy innymi potrafili wykorzysta ten ogromny entuzjazm opinii publicznej,
by wprowadzi swoje firmy na gied.
Koniec koców, okrelenie „sztuczna inteligencja” trafio na mietnik historii. Cho
bya to — i wci jest — bardzo frapujca technologia, cieszca si ogromnym uznaniem
prekursorów, którzy dostrzegali jej potencja jako narzdzia wspomagajcego podejmowanie decyzji przez ludzi, nigdy nie przyja si jako produkt mainstreamowy. Dlaczego?
Kiedy trzeba byo zainteresowa ni wczesn wikszo, pojawio si zbyt wiele przeszkód: niekompatybilno z mainstreamowym oprogramowaniem, niemono atwego
zintegrowania jej z istniejcymi systemami, brak ustalonej metodologii projektowania oraz
brak ludzi przeszkolonych w zakresie wdraania nowych rozwiza. Wobec tego sztuczna inteligencja utkna w martwym punkcie przed wejciem do segmentu wczesnej wikszoci z braku spójnych dziaa marketingowych ukierunkowanych na obnienie barier
wejcia, a po jakim czasie zaczto mówi, e ta technologia okazaa si niewypaem. Kiedy
tylko do tego doszo, sama nazwa staa si tabu.
Dlatego cho technologia AI nadal prnie si rozwija — przykadem mog by tak
popularne zastosowania jak systemy eksperckie i programowanie obiektowe — nikt nie
uywa okrelenia „sztuczna inteligencja” w komunikatach marketingowych. Takie firmy
jak Intellicorp zrezygnoway z podtrzymywania wizerunku pionierów sztucznej inteligencji, który kiedy z determinacj budoway.
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Podsumowujc, kiedy promotor nowoczesnego produktu chce przej z segmentu
skadajcego si z wizjonerskich prekursorów i podbi nastpny segment — pragmatycznej wczesnej wikszoci — w praktyce nie ma adnych róde referencji ani adnego
wsparcia na rynku, który oczekuje zarówno bardzo wiarygodnych referencji, jak i solidnego wsparcia.
To rzeczywicie gboka przepa, do której wpado wiele niewiadomych, pocztkujcych firm. Mimo powtarzajcych si przypadków wystpowania efektu przepaci,
specjalici od marketingu nowoczesnych technologii nie zwracaj jeszcze naleytej uwagi na ten problem. Niniejsza ksika ma ich do tego skoni. Ostatecznym preludium do
realizacji tego celu, majcym wywoa dodatkowe zrozumienie problemu przepaci, niech
bdzie ponisza przypowie o tym, jak bardzo niekorzystnie moe si rozwin sytuacja.

Przypowieść o marketingu nowoczesnych technologii
W pierwszym roku sprzeday produktu — gównie wersji alfa i beta — moda firma z sektora nowoczesnych technologii pozyskuje kolejnych klientów, w tym przede wszystkim
entuzjastycznie nastawionych innowatorów i kilku wizjonerskich prekursorów. Wszyscy
s zadowoleni i podczas pierwszego przyjcia gwiazdkowego zorganizowanego w siedzibie firmy rozbrzmiewaj radosne toasty wznoszone plastikowymi kubeczkami.
W drugim roku na rynek trafia wreszcie ostateczna wersja produktu, a firma pozyskuje jeszcze kilku klientów z grupy prekursorów i podpisuje kilka intratnych kontraktów.
Przychody rosn zgodnie z planem i wszyscy s przekonani, e nadszed czas, aby zwikszy skal dziaalnoci. Nalegaj na to zwaszcza inwestorzy, który zauwayli, e w biznesplanie firmy na nastpny rok przewidziano 300-procentowy wzrost przychodów. (Jak
uzasadniono t prognoz? Oczywicie, za pomoc modelu przyjmowania nowych technologii! Czy firma nie znajduje si na gwatownie wznoszcej si czci krzywej? Nikt
nie chce straci klientów na rzecz rywali w tak wanym momencie. Trzeba dziaa, dopóki
okno moliwoci jest otwarte, i ku elazo, póki gorce!). W tym roku przyjcie gwiazdkowe odbywa si w eleganckim hotelu, plastikowe kubeczki ustpiy miejsca krysztaowym
kieliszkom, a toasty speniane s drogim winem. Motto imprezy nawizujce do Dickensa
brzmi: „Wielkie oczekiwania”.
Na pocztku trzeciego roku firma znacznie zwiksza liczb pracowników dziau handlowego, podpisuje imponujce kontrakty reklamowe, otwiera biura regionalne i wzmacnia dzia obsugi klienta. W poowie roku okazuje si jednak, e przychody ze sprzeday
s rozczarowujco niskie. Wprawdzie udao si pozyska kilku duych klientów, ale po
bardzo dugich negocjacjach zakoczonych znaczn obnik cen. Wielko przychodów
ze sprzeday zdecydowanie nie odpowiada oczekiwaniom, a tempo wzrostu wydatków
znacznie przewysza tempo wzrostu dochodów firmy. Co wicej, dzia bada i rozwoju
utkn w miejscu, realizujc kilka specjalnych projektów wynikajcych z umów zawartych
z pierwszymi klientami.
Odbywaj si liczne zebrania (jako e w modej firmie nadal obowizuje uczestniczcy
styl zarzdzania). Sprzedawcy narzekaj na niekompletno linii produktów oraz na zbyt
wysok cen i zbyt du liczb niedoróbek w dostpnych wyrobach. Zwracaj uwag, e
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klienci oczekuj czego innego. Inynierowie broni si, mówic, e wypenili specyfikacj i dotrzymali harmonogramu wprowadzania poszczególnych produktów na rynek, ale
ich wywody zostaj skwitowane ponurym pomrukiem przez dzia obsugi klienta. Menederowie narzekaj, e sprzedawcy nie docieraj do wystarczajco wysoko postawionych
osób w firmach potencjalnych klientów, nie potrafi roztoczy odpowiedniej wizji i nie
s wystarczajco agresywni. aden z problemów nie zostaje rozwizany, za to w kuluarach
zaczynaj si tworzy koterie.
Dane dotyczce sprzeday w trzecim kwartale s druzgocce. Zaczyna si batoenie
niewolników. Zarzd i inwestorzy dobieraj si do skóry zaoycielowi i prezesowi firmy,
którzy z kolei przykrcaj rub wiceprezesowi ds. sprzeday, a ten bierze w obroty swoich
podwadnych. Zapadaj pierwsze decyzje personalne: wiceprezes ds. marketingu musi
szuka nowej pracy. Czas na „prawdziwe zarzdzanie”. Firma potrzebuje wicej kapitau, ale jego zwikszenie oznacza katastrofalne rozwodnienie udziaów znajdujcych si
w rkach pierwszych inwestorów, a zwaszcza wspózaoycieli firmy i najwaniejszych
inynierów. Niektórzy si buntuj, ale zostaj uciszeni. Mija sze miesicy. „Prawdziwe
zarzdzanie” nie przynosi adnych efektów. Ludzie zaczynaj ucieka z firmy, wic trzeba wynaj konsultantów. Rotacja pracowników ronie. Inwestorzy uznaj, e w tej sytuacji potrzebny jest specjalista od restrukturyzacji przedsibiorstw. Nastpuj zwolnienia
grupowe, po których rotacja ronie jeszcze bardziej. I tak dalej. Kiedy przedstawienie dobiega koca, kolejna spóka docza do grona firm-cieni zaludniajcych Dolin Krzemow, które dziki finezyjnym operacjom ksigowym w funduszach inwestycyjnych venture
capital nie s cakiem martwe, ale te nie potrafi zdecydowa si na godne odejcie.
By moe ten przykad jest wyolbrzymiony — zarzucano mi ju skonno do przesady. Niemniej nie ma adnej przesady w stwierdzeniu, e co roku setki nowych firm dysponujcych interesujcymi technologiami i fantastycznymi produktami oraz osigajcych
na pocztku obiecujce przychody wpadaj w tarapaty i znikaj z rynku. Oto dlaczego:
To, co pracownicy firmy uwaali za wzrost sprzeday prowadzcy prosto na szczyt
krzywej, byo w rzeczywistoci zaledwie pierwszym sygnaem zainteresowania wczesnego rynku, a nie zapowiedzi wejcia na rynek mainstreamowy. Firma poniosa porak,
poniewa jej menederowie nie potrafili zrozumie, e sprzeda produktu prekursorom
nie gwarantuje zainteresowania wczesnej wikszoci, nawet jeli nazwa przedsibiorstwa
na czeku jest identyczna. Dlatego w momencie najwikszego zagroenia, kiedy firma staa
na skraju przepaci, jej szefowie stracili umiar w swoich oczekiwaniach i zaczli intensywnie inwestowa w rozwój, zamiast oszczdnie gospodarowa zasobami.
Wszystko to jest rezultatem iluzji marketingu nowoczesnych technologii, polegajcej
na przekonaniu wynikajcym z obserwacji modelu marketingu, e nowe rynki otwieraj
si przed firm w sposób cigy i niezakócony. Aby unikn ryzyka spadnicia w przepa, naley osign stan olnienia, zgbiajc tajniki cyklu przyjmowania nowych technologii w celu skorygowania bdów modelu i stworzenia solidnej podstawy rozwoju strategii marketingowej.
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