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Rozdziaï 2.
OD CZEGO ZACZkm?
Bardzo ïatwo moĝna przyjÈÊ bïÚdne zaïoĝenie, ĝe znamy naszych
klientów ze wszystkich spotkañ, rozmów telefonicznych oraz raportów
na ich temat, które czytaliĂmy. JeĂli chcemy naprawdÚ zrozumieÊ,
w jaki sposób ludzie korzystajÈ z naszych produktów, musimy
udaÊ siÚ tam, gdzie pracujÈ, gdzie siÚ bawiÈ, gdzie mieszkajÈ.
— Braden Kowitz, gïówny projektant w Google Ventures
Nie zapisujÚ tego teraz, aby pamiÚtaÊ o tym póěniej.
ZapisujÚ to teraz, by pamiÚtaÊ o tym teraz.
— hasïo z notesów marki Field Notes

Ile pracy bÚdziesz musiaï wïoĝyÊ w metodÚ Customer Development, zaleĝy od
tego, czy usiïujesz zweryfikowaÊ zupeïnie nowy pomysï biznesowy, zaoferowaÊ
nowy produkt istniejÈcej grupie klientów, czy po prostu dodaÊ lub zmieniÊ jednÈ
cechÚ w istniejÈcym juĝ produkcie.
Bez wzglÚdu na to, czy planujesz poĂwiÚciÊ na te dziaïania kilka godzin, czy kilka
tygodni, najwiÚksze korzyĂci osiÈgniesz, zapewniajÈc sobie solidny punkt wyjĂcia.
Chciaïabym, abyĂ wraz ze swoim zespoïem wykonaï w tym celu trzy Êwiczenia,
które ïÈcznie powinny zajÈÊ niecaïÈ godzinÚ (por. rysunek 2.1):

Rysunek 2.1. Aby zaczÈÊ odpowiadaÊ na te pytania, potrzebujesz tylko czegoĂ do pisania
i odrobiny czasu
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38 ROZDZIA 2.
x zidentyfikujcie przyjÚte zaïoĝenia,
x wypiszcie hipotezÚ dotyczÈcÈ problemu,
x nakreĂlcie profil klienta docelowego.
Polecam wïaĂnie te trzy Êwiczenia, poniewaĝ moĝna stosunkowo ïatwo zaangaĝowaÊ w nie caïy zespóï bez wzglÚdu na to, czy ktoĂ jest zagorzaïym zwolennikiem modelu Customer Development, czy teĝ aktywnie siÚ mu opiera. Trudno
buntowaÊ siÚ przeciw stwierdzeniu: „Upewnijmy siÚ, ĝe wszyscy wiemy, co usiïujemy osiÈgnÈÊ i jak planujemy to zrobiÊ”.
Niektórzy mogÈ uznaÊ, ĝe tego rodzaju Êwiczenia sÈ zbÚdne. Przecieĝ wszyscy
czïonkowie zespoïu z pewnoĂciÈ znajÈ przyjÚte robocze zaïoĝenia i wiedzÈ, co
starajÈ siÚ osiÈgnÈÊ. ByïbyĂ zaskoczony, gdybyĂ wiedziaï, jak czÚsto okazuje siÚ
to nieprawdÈ, nawet w przypadku bardzo zgranych zespoïów.
Powyĝsze Êwiczenia stanowiÈ szybki i skuteczny sposób formuïowania hipotez
dotyczÈcych tego, w jaki sposób zamierzasz dostarczyÊ klientom konkretnÈ wartoĂÊ, jak chcesz na tym zarabiaÊ i do kogo chcesz skierowaÊ tÚ ofertÚ. JeĂli zaleĝy
Ci na czymĂ bardziej usystematyzowanym i jesteĂ gotów zainwestowaÊ w zwiÈzku z tym nieco wiÚcej czasu, zamiast powyĝszych Êwiczeñ lub w charakterze
ich uzupeïnienia moĝesz wypeïniÊ szablon modelu biznesowego (por. ramka
„Szablon modelu biznesowego” w dalszej czÚĂci tego rozdziaïu).

mWICZENIE 1. ZIDENTYFIKUJ PRZYJ}TE ZAO¿ENIA
Oprócz pomysïu na produkt sformuïowaïeĂ równieĝ dziesiÈtki zaïoĝeñ. Masz
pewne opinie i poglÈdy na temat tego, jak myĂli Twój klient i jak siÚ zachowuje,
do czego jest zdolny oraz w jaki sposób podejmuje decyzje. Podobne opinie i poglÈdy masz w kwestii tego, jak bÚdziesz wytwarzaï swój produkt, jakich zasobów
i partnerów bÚdziesz w tym celu potrzebowaï oraz w jaki sposób dostarczysz ten
produkt klientom.
PowinieneĂ poĂwiÚciÊ trochÚ czasu na zidentyfikowanie wszystkich tych poczÈtkowych zaïoĝeñ bez wzglÚdu na to, czy zakïadasz nowÈ firmÚ, wprowadzasz
nowy produkt na istniejÈcy rynek, czy teĝ dodajesz nowÈ cechÚ do istniejÈcego
produktu. Jeĝeli dopiero zaczynasz, moĝesz mieÊ poczucie, ĝe wszystkie te zaïoĝenia to czysta zgadywanka; jeĝeli pracujesz natomiast w duĝej organizacji,
moĝesz byÊ przekonany, ĝe przyjÚte przez Ciebie zaïoĝenia sÈ sïuszne. Tak czy
owak musisz wyraěnie te zaïoĝenia zidentyfikowaÊ, abyĂ mógï przystÈpiÊ do ich
systematycznej weryfikacji.

Gotowy… do startu… start!
Przygotuj dïugopisy i trochÚ papieru, a nastÚpnie ustaw timer na 10 minut. Potem
zacznij pisaÊ najszybciej jak potrafisz. Wypisz zaïoĝenia dotyczÈce Twoich klien-
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OD CZEGO ZACZkm? 39
tów, produktu i partnerów. Jeĝeli wykonujecie to Êwiczenie w grupie (mam nadziejÚ, ĝe tak wïaĂnie jest), przez wyznaczone 10 minut niczego nie omawiajcie.
Nie chodzi o to, ĝeby wypisaÊ te zaïoĝenia, które uznacie za sïuszne, lecz o to, aby
odblokowaÊ w gïowie te zaïoĝenia, które dotÈd pozostaïy niewypowiedziane.
Oto lista przykïadów, które powinny pomóc Ci wydobyÊ ukryte dotÈd zaïoĝenia:
x Klienci majÈ problem z _____.
x Klienci sÈ gotowi zainwestowaÊ _____ w celu rozwiÈzania tego problemu.
x Interesariusze zaangaĝowani w wykorzystanie/zakup tego produktu to
_____.
x Partnerzy zaangaĝowani w budowÚ/dystrybucjÚ tego produktu to _____.
x Zasoby niezbÚdne do stworzenia/serwisowania tego produktu to _____.
x Gdyby klienci nie kupili/uĝywali tego produktu, to kupiliby/uĝywaliby
_____.
x Gdy klienci zacznÈ juĝ korzystaÊ z naszego produktu, odniosÈ nastÚpujÈce korzyĂci: _____.
x Ten problem dotyka naszych klientów _____.
x Klienci korzystajÈ obecnie z takich narzÚdzi jak _____.
x Decyzje nabywcze klientów pozostajÈ pod wpïywem _____.
x Klienci majÈ [nazwÚ stanowiska] lub [funkcjÚ spoïecznÈ].
x Ten produkt bÚdzie przydatny dla naszych klientów, poniewaĝ _____.
x Poziom obeznania klientów z technologiÈ jest _____.
x Nastawienie klientów do zmian jest _____.
x Potrzebujemy _____ na zbudowanie/wytworzenie tego produktu.
x Potrzebujemy _____ na osiÈgniÚcie X-procentowego stopnia wykorzystania produktu przez X uĝytkowników.
To tylko lista boděców, która ma Ci pomóc rozpoczÈÊ proces identyfikowania
zaïoĝeñ. Gdy juĝ zaczniesz, bÚdziesz lepiej rozumiaï, jakie inne przekonania kryjÈ siÚ jeszcze w Twojej gïowie w kwestii budowania, projektowania i dystrybuowania produktu oraz kreowania za jego pomocÈ konkretnej wartoĂci.
ByÊ moĝe wydaje Ci siÚ, ĝe nie ma szans, abyĂ juĝ na samym poczÈtku potrafiï
wïaĂciwie zdefiniowaÊ strukturÚ kosztów czy kluczowych partnerów. Prawdopodobnie masz racjÚ. W tym kontekĂcie Steve Blank chÚtnie cytuje boksera
Mike’a Tysona, który w sprawie strategii przed walkÈ wypowiedziaï siÚ nastÚpujÈco: „Kaĝdy bokser ma jakiĂ plan, przynajmniej dopóki nie przyjmie pierwszego ciosu w szczÚkÚ”1.
1

Ten cytat jest znacznie zabawniejszy niĝ oryginalna myĂl Blanka, która brzmi: „Nie
ma takiego biznesplanu, który przetrwaïby pierwszy kontakt z klientem” (http://bit.ly/
1iXUUjB).
Znaczenie tej wypowiedzi Tysona zostaïo wyjaĂnione tutaj: http://bit.ly/1iXUY2C.
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Nie chodzi o to, ĝebyĂ miaï racjÚ. Chodzi o to, ĝebyĂ wypisaï przyjÚte zaïoĝenia.
MajÈ Ci one przypominaÊ, ĝe nie udaïo Ci siÚ jeszcze ich potwierdziÊ ani obaliÊ.
Jeĝeli wykonywaliĂcie to Êwiczenie zespoïowo, poĂwiÚÊcie kolejne 10 minut na
grupowanie karteczek z podobnymi zaïoĝeniami. Utwórz na przykïad kategoriÚ „Klienci majÈ nastÚpujÈcy problem” i umieĂÊ w niej wszystkie karteczki z zaïoĝeniami odnoszÈcymi siÚ do tej kwestii. PowinieneĂ siÚ liczyÊ z tym, ĝe nawet
w maïej grupie znajdÈ siÚ zaïoĝenia, które bÚdÈ siÚ wzajemnie wykluczaÊ. Identyfikowanie tego rodzaju wewnÚtrznych rozbieĝnoĂci pomoĝe Ci dopracowaÊ
produkt, jeszcze zanim w ogóle zaczniesz rozmawiaÊ z klientami.
Do zdefiniowanych w ten sposób zaïoĝeñ bÚdziesz wracaï przez caïy proces
Customer Development. PoczÈtkowo bÚdÈ one stanowiÊ punkt odniesienia dla
pytañ zadawanych klientom, póěniej bÚdziesz do nich zaglÈdaï wraz z pojawianiem siÚ nowych informacji, które mogÈ pomóc w ich potwierdzeniu bÈdě
obaleniu.
Skoro skoñczyïeĂ juĝ tÚ burzÚ mózgów, czas opracowaÊ pierwszÈ prostÈ hipotezÚ dajÈcÈ siÚ zweryfikowaÊ.

Szablon modelu biznesowego
Kolejnym narzÚdziem uïatwiajÈcym identyfikowanie zaïoĝeñ jest szablon modelu biznesowego (por. rysunek 2.2)2.
Studenci, którzy biorÈ udziaï w zajÚciach z przedsiÚbiorczoĂci prowadzonych przez
Steve’a Blanka w Stanfordzie, Berkeley lub online dziÚki Udacity, zaczynajÈ od nakreĂlenia szablonu modelu biznesowego dla ich pomysïu na biznes. Co tydzieñ aktualizujÈ
zawarte w nim informacje na podstawie tego, czego siÚ nauczyli.
WiÚkszoĂÊ organizacji, z którymi rozmawiaïam, korzysta z tego szablonu bardziej jak
ze ěródïa inspiracji niĝ z narzÚdzia, które naleĝy regularnie co tydzieñ uzupeïniaÊ nowymi
danymi. Jeĝeli dopiero zaczynasz swojÈ przygodÚ z Customer Development, szablon
bÚdzie Ci przypominaï, ĝe poczyniïeĂ zapewne mnóstwo róĝnych zaïoĝeñ równieĝ w innych obszarach niĝ produkt czy klient docelowy.

2

Szablon do wydruku w duĝej rozdzielczoĂci moĝesz pozyskaÊ ze strony www.business
´modelgeneration.com/canvas/.
IstniejÈ równieĝ alternatywne wersje tego narzÚdzia. Ash Maurya, przedsiÚbiorca i autor ksiÈĝki Metoda Running Lean, zmodyfikowaï narzÚdzie opracowane przez Alexa
Osterwaldera i Yvesa Pigneura, tworzÈc Szablon Lean (http://practicetrumpstheory.com/
why-lean-canvas/). Szablon ten znajdziesz na stronie http://leanstack.com/.
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Rysunek 2.2. Szablon modelu biznesowego z ksiÈĝki „Tworzenie modeli biznesowych” autorstwa
Osterwaldera i Pigneura

mWICZENIE 2. ZAPISZ SWOJk HIPOTEZ}
DOTYCZkCk PROBLEMU
Teraz zajmiesz siÚ zapisaniem hipotezy dotyczÈcej problemu. BÚdzie to hipoteza,
którÈ albo potwierdzisz, albo stwierdzisz, ĝe musisz jÈ zmodyfikowaÊ (ta druga
opcja jest bardziej prawdopodobna).
SwojÈ hipotezÚ zapisz w nastÚpujÈcej postaci:
Uwaĝam, ĝe [okreĂlony typ ludzi] zmaga siÚ z [rodzaj problemu] w zwiÈzku
z [rodzaj zadania].
Lub:
Uwaĝam, ĝe [okreĂlony typ ludzi] zmaga siÚ z [rodzaj problemu] z uwagi na
[jakieĂ ograniczenie].
Rozbijmy te stwierdzenia na czÚĂci. Twoja hipoteza powinna odpowiadaÊ na
piÚÊ pytañ nazywanych dziennikarskimi: kto, co, ile, kiedy i dlaczego.
Na poczÈtku mamy typ ludzi doĂwiadczajÈcych danego problemu — to odpowiedě na pytanie kto, definiujÈca osoby, z którymi powinieneĂ rozmawiaÊ. Dalej
mamy rodzaj problemu, który odpowiada na pytania co, ile i jak. Wszystkiego
tego musisz siÚ dowiedzieÊ. Rodzaj zadania lub ograniczenie to natomiast odpowiedě na pytanie dlaczego, którÈ równieĝ musisz poznaÊ.
Kaĝdy kolejny cykl w procesie uczenia siÚ powinien byÊ tak krótki, jak to tylko
moĝliwe. Za kaĝdym razem, gdy siÚ pomylisz, dowiesz siÚ czegoĂ nowego o tym,
dlaczego siÚ pomyliïeĂ, a dziÚki temu nastÚpnym razem bÚdzie Ci odrobinÚ ïatwiej zgadywaÊ.
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Zanotuj zidentyfikowane hipotezy i zachowaj na póěniej. BÚdziesz do nich
wracaï.

Od produktu do hipotezy
Masz juĝ produkt? Niewykluczone, ĝe bÚdziesz musiaï cofnÈÊ siÚ aĝ do hipotezy. Zastanów siÚ nad wartoĂciÈ, którÈ oferujesz, potencjalnymi odbiorcami tej wartoĂci oraz
tym, dlaczego jest im ona potrzebna. ByÊ moĝe przydadzÈ Ci siÚ poniĝsze hipotezy dotyczÈce istniejÈcych produktów (przyznajÚ, ĝe hipotezy te sÈ w caïoĂci zmyĂlone — nie
mam pojÚcia, w jaki sposób scharakteryzowaliby te produkty ich wïaĂciciele):
x SÈdzÚ, ĝe [operacyjne zespoïy techników] doĂwiadczajÈ [marnotrawstwa czasu

i pieniÚdzy] w zwiÈzku z [przewidywaniem stopnia wykorzystania przepustowoĂci
sieci w ich rozwijajÈcych siÚ firmach] (Amazon S3).
x SÈdzÚ, ĝe [maïe firmy] doĂwiadczajÈ [braku moĝliwoĂci rozwijania siÚ], poniewaĝ

[tradycyjne platformy marketingu e-mailowego sÈ zbyt drogie i zbyt skomplikowane] (MailChimp).
x SÈdzÚ, ĝe [rodzice] obawiajÈ siÚ [o zdrowie niemowlÈt], gdy [kïadÈ je spaÊ] (Halo

SleepSack).
x SÈdzÚ, ĝe [profesjonaliĂci] obawiajÈ siÚ [potencjalnie krÚpujÈcej sytuacji] w zwiÈz-

ku z faktem, ĝe [nie majÈ czasu kupiÊ nowej bielizny, gdy stara siÚ znosi lub podrze]
(Manpacks).
Masz juĝ produkt i masz juĝ na niego klientów? NajproĂciej bÚdzie, jeĂli zaczniesz obserwowaÊ ich zachowania.
Podróĝniczy serwis internetowy Hotwire zaczynaï od prostego badania polegajÈcego
na sïuchaniu — zespóï zainstalowaï siÚ w sali konferencyjnej w siedzibie firmy i za
pomocÈ Skype’a kontaktowaï siÚ ze znajomymi pracowników firmy. W ten sposób
zespoïowi udaïo siÚ zidentyfikowaÊ najwiÚksze niedogodnoĂci i problemy ich strony
internetowej. Serwis Hotwire stosuje rozwiÈzanie nazywane „rezerwacjÈ w ciemno”.
Oferuje klientom bardzo niskie ceny, ale nie podaje z góry nazwy rezerwowanego hotelu. Klient nie wie zatem, który hotel mu przypadnie, a zatem szczególnie waĝne jest
to, aby wiedziaï, gdzie jego potencjalny hotel siÚ znajduje.
Czïonkowie zespoïu obserwowali, jak uĝytkownicy serwisu trudzÈ siÚ przy jego obsïudze, i szybko doszli do wniosku, ĝe najwiÚkszym problemem jest orientacja geograficzna. „Ludzie nie wiedzieli, jak umiejscowiÊ wyĂwietlone wyniki na mapie”, wyjaĂnia
Karl Schultz, projektant interakcji. Co sprytniejsi uĝytkownicy otwierali w osobnym
oknie Mapy Google, a ci mniej sprytni po prostu opuszczali stronÚ.
Na tej podstawie zespóï Hotwire sformuïowaï nastÚpujÈcÈ hipotezÚ poczÈtkowÈ:
[PodróĝujÈcy] nie sÈ w stanie [poczuÊ siÚ wystarczajÈco pewnie, aby zarezerwowaÊ
noclegi], poniewaĝ [nie potrafiÈ stwierdziÊ, gdzie znajdujÈ siÚ oferowane im potencjalne hotele].
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Wyjdě od wÈskiej definicji
Jedna szybka uwaga: caïe to gadanie o tym, ĝe hipotezy sÈ zwykle bïÚdne, moĝe wzbudziÊ w Tobie przeĂwiadczenie, iĝ najlepiej byïoby zaczÈÊ do czegoĂ ogólnego i szeroko
zdefiniowanego. Skoro nie za duĝo jeszcze wiesz, to przecieĝ nie powinieneĂ niczego
wykluczaÊ, prawda?
Powiem krótko: najwaĝniejsza jest szybkoĂÊ. Im bardziej zawÚzisz hipotezÚ, tym szybciej bÚdziesz robiÊ postÚpy.
Wyraĝam tutaj tÚ myĂl w sposób bezpoĂredni, poniewaĝ stanowi ona dokïadne przeciwieñstwo tego, czego oczekuje wiÚkszoĂÊ ludzi. Moĝesz siÚ teraz zastanawiaÊ:
„JeĂli zacznÚ od konkretów, to czy w ten sposób nie zwiÚkszam tylko ryzyka, ĝe siÚ
pomylÚ?”.
Owszem, ale nie ma w tym nic zïego.
JeĂli zaczniesz od bardzo szerokiego zakresu, stwierdzisz wystÚpowanie bardzo duĝych róĝnic miÚdzy poszczególnymi klientami. Niewykluczone, ĝe przeprowadzisz dwadzieĂcia albo trzydzieĂci rozmów i nadal nie bÚdziesz wiedziaï, czy zmierzasz we wïaĂciwym kierunku.
PomyĂl o tym w ten sposób: które stwierdzenie szybciej obalisz — ĝe koty lubiÈ wodÚ czy ĝe zwierzÚta lubiÈ wodÚ?

mWICZENIE 3. NAKRE¥L PROFIL KLIENTA DOCELOWEGO
Kim jest Twój klient? Co wiesz o jego moĝliwoĂciach i potrzebach? W jakich okolicznoĂciach byïby bardziej skïonny kupiÊ Twój produkt?
Moĝna zaryzykowaÊ stwierdzenie, ĝe nie wiesz dokïadnie, kim jest Twój klient
docelowy. Nawet jeĂli sam zmagasz siÚ z danym problemem, prawdopodobnie
nie wiesz, kto oprócz Ciebie tworzy Twój rynek docelowy.
Zacznij od zadania nastÚpujÈcych pytañ:
x Na czym polega ten problem?
x Kto zmaga siÚ z tym problemem?
Prawdopodobnie wskazaïeĂ doĂÊ szerokÈ grupÚ odbiorców, jak choÊby matki
albo aktywnych zawodowo profesjonalistów. RzeczywiĂcie ludzie naleĝÈcy do
tych grup mogÈ reprezentowaÊ odbiorców, którzy prÚdzej czy póěniej okaĝÈ zainteresowanie Twoim produktem. Jak wynika jednak z cyklu adopcji nowych
technologii, nie wszyscy ci ludzie od razu kupiÈ Twój produkt lub zacznÈ z niego
korzystaÊ. Dlatego musisz znaleěÊ ludzi, którzy natychmiast wykaĝÈ zainteresowanie TwojÈ ofertÈ, i wïaĂnie na nich skoncentrowaÊ swoje dziaïania. Znajdziesz

Kup książkę

Poleć książkę

44 ROZDZIA 2.
ich po lewej stronie wykresu ilustrujÈcego cykl adopcji nowych technologii (por.
rysunek 2.3).

Rysunek 2.3. Cykl adopcji innowacji: jedynie innowatorzy i uczestnicy wczesnego rynku
sÈ gotowi wypróbowaÊ niedoskonaïe lub nieukoñczone produkty — klienci, którzy oczekujÈ
niezawodnych rozwiÈzañ, nie sÈ dobrym materiaïem na rozmówców na etapie prowadzenia
prac zgodnie z metodÈ Customer Development3

PracujÈc z wieloma zespoïami produktowymi, przekonaïam siÚ, ĝe zwykle trudno jest okreĂliÊ, od czego naleĝy zaczÈÊ. Nieěle sprawdza siÚ jedno Êwiczenie,
polegajÈce na naniesieniu dwóch przeciwstawnych cech na dwa krañce skali
(por. rysunek 2.4) i zadaniu dwóch pytañ: Czy to ma znaczenie? JeĂli tak, to
w którym miejscu tej skali powinniĂmy umiejscowiÊ naszych klientów?

Rysunek 2.4. Skala cech pokazuje próbkÚ cech mogÈcych mieÊ pozytywny lub negatywny wpïyw
na gotowoĂÊ klienta do rozwiÈzania problemu z wykorzystaniem Twojego rozwiÈzania

O istotnoĂci danej cechy decyduje to, w jakim stopniu oddziaïuje ona na decyzje podejmowane przez klienta. Jeĝeli sÈdzisz na przykïad, ĝe Twój klient docelowy jest raczej oszczÚdny, bÚdzie to sprzeczne z pomysïem oferowania mu
produktu majÈcego wszystkie moĝliwe funkcje i wysoko wycenionego.

3

½ródïo: http://en.wikipedia.org/wiki/File:DiffusionOfInnovation.png.
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Wielkim atutem tej osi cech jest fakt, ĝe ma ona charakter wizualny. Polecam
naszkicowanie takich osi na duĝej tablicy w obecnoĂci caïego zespoïu, aby wszyscy mogli na bieĝÈco zgïaszaÊ swoje opinie i przemyĂlenia. Z moich doĂwiadczeñ
wynika, ĝe w ten sposób udaje siÚ wïÈczyÊ do procesu bardziej zróĝnicowane
punkty widzenia. Inĝynierowie, projektanci czy sprzedawcy, którzy mogÈ nie
zechcieÊ przeczytaÊ dïugiego dokumentu, znacznie chÚtniej wezmÈ udziaï w tego
rodzaju krótkim Êwiczeniu.
Poniĝsza lista powinna Ci pomóc rozpoczÈÊ to Êwiczenie, a dalej bÚdziesz juĝ
dodawaï kryteria charakterystyczne dla Twojej branĝy lub profilu dziaïalnoĂci.
Kierujesz ofertÚ do konsumentów? Wykorzystaj poniĝsze cechy jako punkt wyjĂcia do wïasnej burzy mózgów:
x pieniÈdze a czas,
x wykonawca decyzji a decydent,
x wiÚksza kontrola a wiÚksza wygoda,
x brak kompetencji technicznych a duĝa orientacja w nowinkach technicznych,
x czÚste zmiany produktu a zakupy dïugookresowe,
x preferowanie przygód a preferowanie przewidywalnoĂci,
x preferowanie wzlotów i upadków a preferowanie regularnoĂci.
Twoja oferta jest kierowana na rynek biznesowy? Zacznij od poniĝszych cech:
x brak kompetencji technicznych a duĝa orientacja w nowinkach technicznych,
x niewielka autonomia a duĝa autonomia,
x konserwatywna kultura organizacyjna a postÚpowa kultura organizacyjna,
x awersja do ryzyka a nagradzanie zachowañ ryzykownych,
x preferowanie stabilnoĂci a preferowanie umiejÚtnoĂci podnoszenia siÚ po
poraĝkach,
x preferowanie gotowych rozwiÈzañ a preferowanie najlepszych moĝliwych
rozwiÈzañ.
DziÚki zastosowaniu tego rodzaju przeciwstawnych cech moĝesz stworzyÊ zaskakujÈco kompleksowy profil klienta docelowego, gdybyĂ jednak chciaï go jeszcze dodatkowo uzupeïniÊ, moĝesz poszukaÊ odpowiedzi na kilka pytañ o charakterze ogólnym, na przykïad:
x Czym dana osoba przejmuje siÚ najbardziej?
x Jakie sukcesy lub jakie nagrody motywujÈ jÈ w najwiÚkszym stopniu?
x Jakie zajmuje stanowisko lub jakÈ peïni funkcjÚ?
x W jaki sposób osoba ta sama zaklasyfikowaïaby siÚ spoïecznie (nastolatek,
matka, osoba czÚsto podróĝujÈca sïuĝbowo, emeryt, sportowiec itp.)?
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Pewnie czÚĂÊ czytelników zastanawia siÚ teraz, po co wykonywaÊ caïÈ tÚ pracÚ.
Dlaczego nie moĝna od razu zaczÈÊ rozmawiaÊ z klientami? Inni za to zachodzÈ
w gïowÚ, po co w ogóle rozmawiaÊ z klientami, skoro udaïo siÚ samodzielnie
opracowaÊ zupeïnie przekonujÈce profile klienta docelowego.
Zadaniem tego profilu jest utworzenie szkieletu póěniejszych rozmów z klientami. Po kilku takich rozmowach bÚdziesz mógï wziÈÊ te zaïoĝenia i o kaĝdym
z nich powiedzieÊ: „To wydaje siÚ prawdÈ, poniewaĝ…” lub „To wydaje siÚ nieprawdÈ, poniewaĝ…”.

Dane demograficzne to nie klienci
Zapewne zwróciïeĂ uwagÚ, ĝe nigdzie nie wspomniaïam nawet o tradycyjnych danych
demograficznych, takich jak wiek, pïeÊ, przynaleĝnoĂÊ rasowa, dochód gospodarstwa
domowego czy stan cywilny.
Takie informacje to po prostu sïaby substytut tego, co tak naprawdÚ powinieneĂ wiedzieÊ: Czy ktoĂ to kupi? Kim sÈ ci ludzie? Jakie czynniki obecne w ich ĝyciu skïoniÈ ich
do zakupu tego produktu?
Duncan Watts, gïówny badacz w firmie Microsoft, pisze: „Gdy marketerzy myĂlÈ o konkretnej grupie demograficznej, tak naprawdÚ ukïadajÈ historyjkÚ na temat [hipotetycznych] konkretnych jednostek… Tymczasem w rzeczywistoĂci istnieje zróĝnicowana
grupa ludzi o najróĝniejszych potrzebach i motywacjach, którzy ponadto wchodzÈ ze
sobÈ w trudne do przewidzenia interakcje. Te [hipotetyczne] historie […] maskujÈ caïÈ
tÚ zïoĝonoĂÊ, czyli de facto zastÚpujÈ caïy skomplikowany system »reprezentatywnÈ
jednostkÈ«, a nastÚpnie starajÈ siÚ wydedukowaÊ zachowania tej jednostki, jak gdyby
byïa ona czïowiekiem z krwi i koĂci. To powaĝny bïÈd”.
Kiedy masz juĝ gotowy produkt i wytwarzasz go w tysiÈcach albo wrÚcz milionach
sztuk, na podstawie danych demograficznych moĝesz zidentyfikowaÊ pewne ciekawe
prawidïowoĂci, na razie jednak jesteĂ jeszcze bardzo daleko od tego punktu.
Oprzyj siÚ pokusie poszukiwania duĝych iloĂci ogólnych informacji, takich jak raporty
analityków, dane spisowe czy raporty z badañ rynku. Chcesz zbudowaÊ naprawdÚ genialny produkt? Zacznij od precyzyjnych i bardzo szczegóïowych informacji… w maïych
dawkach.

NAST}PNY KROK: ZNAJD½ KLIENTÓW DOCELOWYCH
Skoro dysponujesz juĝ profilem klienta docelowego, moĝesz zaczÈÊ rozglÈdaÊ siÚ
za klientami, z którymi mógïbyĂ porozmawiaÊ. DziÚki rozdziaïowi 3. dowiesz siÚ,
kim oni sÈ, gdzie moĝesz ich znaleěÊ oraz jak siÚ z nimi skontaktowaÊ i umówiÊ
na spotkanie.

Kup książkę

Poleć książkę

OD CZEGO ZACZkm? 47

Najwaĝniejsze wnioski
x Wspólnie z zespoïem poĂwiÚÊcie trochÚ czasu na wypisanie przyjÚtych zaïoĝeñ,

abyĂcie mogli je pozytywnie lub negatywnie zweryfikowaÊ. Moĝe Ci siÚ wydawaÊ,
ĝe wszyscy sÈ w tej kwestii zgodni, najprawdopodobniej jednak nie masz racji.
x Zapisz swojÈ hipotezÚ dotyczÈcÈ problemu: „SÈdzÚ, ĝe [dany typ ludzi] doĂwiadcza

[rodzaj problemu] w zwiÈzku z [rodzaj zadania]”.
x Twoja hipoteza powinna byÊ jak najbardziej konkretna. Im bardziej wÈsko jÈ zdefi-

niujesz, tym szybsze poczynisz postÚpy w jej weryfikacji.
x Wspólnie z zespoïem nakreĂlcie profil klienta docelowego, posiïkujÈc siÚ osiÈ cech.
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