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Dlaczego 7 dni
Dziaïaj szybko, ïam zasady. Mark Zuckerberg
TrzynaĂcie lat po tym, jak zostaïem poddany tïamszÈcej indoktrynacji w dziedzinie przedsiÚbiorczoĂci, staïo siÚ jasne, dlaczego
tak czÚsto doznawaïem poraĝki: otóĝ dziaïaïem zgodnie z przyjÚtymi wczeĂniej zaïoĝeniami, zamiast podejmowaÊ decyzje na
podstawie rzeczywistych danych.
x Gdy kupiïem firmÚ, wówczas zaïoĝyïem, ĝe bÚdÚ w stanie
wypracowaÊ 40 000 dolarów rocznie. BïÈd.
x Gdy uruchomiïem Inform.ly, wówczas zaïoĝyïem, ĝe poniewaĝ stworzyïem coĂ wielkiego, ludzie bÚdÈ chcieli to kupowaÊ. BïÈd.
x Gdy udostÚpniïem nowÈ wersjÚ serwisu Inform.ly, wówczas
zaïoĝyïem, ĝe ludzie bÚdÈ postÚpowaÊ zgodnie z tym, co
zadeklarowali w ankiecie. Kolejny bïÈd.
Z dziaïania zgodnie z przyjÚtymi wczeĂniej zaïoĝeniami zrezygnowaïem w tylko jednym przypadku — w przypadku WP Curve.
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Wtedy bowiem nawet nie miaïem czasu na formuïowanie jakichkolwiek zaïoĝeñ. Po prostu uruchomiïem firmÚ, a koniecznoĂÊ
dokonywania powaĝnych wyborów pojawiïa siÚ póěniej. Decyzje
podejmowaïem na podstawie faktycznych zachowañ klientów,
a nie zaïoĝeñ.
O tym, ĝe strategia Startup w 7 dni jest skuteczna, rozstrzyga
wïaĂnie zdolnoĂÊ do uczenia siÚ na podstawie rzeczywistych
danych: odsuwasz na bok wszelkie zaïoĝenia, a koncentrujesz
siÚ na uruchomieniu startupu w tydzieñ.
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Unikaj metod pozornej weryfikacji

Tak zwana koncepcja Lean Startup sprawiïa, ĝe ludzie zaczÚli
myĂleÊ, iĝ zaïoĝenie firmy przypomina prosty eksperyment
naukowy.
Na przykïad: przeprowadě wartÈ 10 000 dolarów przedsprzedaĝ
swojego produktu, a na pewno siÚ pojawi popyt. Stwórz stronÚ
docelowÈ, a przy wspóïczynniku konwersji powyĝej 30% okaĝe
siÚ ona Ăwietnym biznesem.
To przecieĝ sprawdzone scenariusze.
W nielicznych przypadkach tego rodzaju zaleĝnoĂÊ rzeczywiĂcie wystÚpuje. Niemniej jednak przyjrzyjmy siÚ bliĝej kilku
przyczynom, dlaczego najczÚĂciej jej brak.

Dana metoda weryfikacji raczej siē nie sprawdza
wówczas, gdy odpowiedziĎ bĎdı reakcjĎ nie jest
oczywiste „tak”
Szczególnie czÚsto pojawiajÈce siÚ opowieĂci o metodach, które
sïuĝÈ potwierdzeniu trafnoĂci pomysïu na startup, brzmiÈ zazwyczaj tak:
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Stworzyïem stronÚ internetowÈ, gdzie zamieĂciïem krótkie
wideo; wideo rozprzestrzeniïo siÚ niczym wirus; kupiïem
sobie jacht.
DziÚki trzyminutowemu wideo, zamieszczonemu w serwisie Hacker News, liczba zarejestrowanych uĝytkowników Dropbox podskoczyïa do 75 000 w ciÈgu jednego dnia. W czasie kiedy piszÚ
te sïowa, jest to firma warta 10 miliardów dolarów.
OczywiĂcie byïoby wspaniale, gdyby Ci siÚ udaïo zdobyÊ zainteresowanie 75 000 osób w jeden dzieñ. Jeĝeli tak siÚ jednak nie
dzieje, to czy oznacza to, ĝe Twój pomysï jest nietrafiony? ByÊ
moĝe po prostu nie cieszysz siÚ wystarczajÈcym prestiĝem w Hacker News. ByÊ moĝe ludzie nie rozumiejÈ tego, co im oferujesz.
ByÊ moĝe Twoje wideo jest faktycznie bezwartoĂciowe. ByÊ moĝe
nie obejrzaïy go wïaĂciwe osoby.
W rzeczywistoĂci wiÚkszoĂÊ pomysïów nie rozprzestrzenia siÚ jak
wirusy. Spójrzmy prawdzie w oczy: szanse, ĝe stworzysz nastÚpny
serwis Dropbox, sÈ niewielkie. Prawda ta dotyczy w szczególnoĂci firm innowacyjnych.
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Liczba pozyskanych adresów e-mailowych
ani rejestracji w wersji beta nie ħwiadczy
o faktycznej chēci dokonania zakupu
Liczba pozyskanych adresów e-mailowych jest czÚsto uwaĝana za
kluczowy wskaěnik tego, czy dany pomysï jest rzeczywiĂcie dobry.
W przypadku wersji beta mojego panelu analitycznego zarejestrowaïo siÚ 1000 osób (w ciÈgu trzech miesiÚcy), a 1200 podaïo
adres e-mailowy, aby otrzymaÊ powiadomienie o uruchomieniu
wïaĂciwej wersji serwisu.
Liczby te mogÈ siÚ wydawaÊ niewielkie, ale w poprzedniej firmie
zgromadzenie 2000 odbiorców zajÚïo mi 5 lat, dlatego mogïem
siÚ poczuÊ jak prawdziwy triumfator.
Istnieje wyraěna róĝnica miÚdzy kimĂ, kto podaje Ci swój adres
e-mailowy, a kimĂ, kto Ci pïaci co miesiÈc za okreĂlony produkt.
Z czasem zauwaĝyïem pewnÈ regularnoĂÊ: gdy wypuszczaïem
produkt finalny, wówczas wspóïczynnik konwersji strony internetowej spadaï. Po prostu ïatwiej jest podaÊ adres e-mailowy,
aby otrzymaÊ powiadomienie.
Znacznie trudniej jest siÚ zarejestrowaÊ, wypróbowaÊ nowÈ
usïugÚ, a nastÚpnie systematycznie z niej korzystaÊ.
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To, ĳe ludzie nazywajĎ jakiħ pomysã „dobrym”,
nie oznacza, iĳ tak wãaħnie jest
Joel Gascoigne w celu weryfikacji trafnoĂci pomysïu na serwis
Buffer po prostu tweetnÈï link i zapytaï ludzi, co sÈdzÈ o tym
pomyĂle.
TreĂÊ posta na temat weryfikacji pomysïu na serwis Buffer
Ăwiadczy o tym, ĝe Gascoigne sporo przeczytaï na ten temat.
Po tym, jak kilka osób przekazaïo mi swoje adresy e-mailowe,
a ja uzyskaïem informacjÚ zwrotnÈ za poĂrednictwem e-maili
i Twittera, uznaïem, ĝe trafnoĂÊ pomysïu zostaïa zweryfikowana. Sïowami Erica Riesa: odebraïem pierwszÈ wiarygodnÈ
lekcjÚ o swoich klientach.
NaprawdĊ? To, Īe kilku znajomych uznaáo pomysá za dobry,
jest toĪsame z potwierdzeniem jego trafnoĞci?
Okazaáo siĊ, Īe Buffer rzeczywiĂcie byá dobrym pomysáem na
produkt, za który ludzie są gotowi páaciü. Czy oznacza to jednak, Īe metoda weryfikacji równieĪ byáa dobra? Nie sądzĊ.
Oto kilka opinii wygáaszanych przez osoby z mojego otoczenia, kiedy tworzyáem Inform.ly.
x „ĝwietny biznes” (weteran startupów Jason Calacanis; posïaïem mu login, ale z niego nie skorzystaï).
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x „Nie jestem pewny, czy ten e-mail do Ciebie dotrze, ale
chcÚ powiedzieÊ, ĝe udaïo Ci siÚ stworzyÊ program, którego
autorstwo wiÚkszoĂÊ z nas bardzo chciaïaby mieÊ na swoim
koncie!” (twórca startupu i anioï biznesu; nie zostaï moim
klientem).
x „DziÚki za pomoc w rozwiÈzaniu problemu, z którym wiÚkszoĂÊ z nas boryka siÚ na co dzieñ” oraz „Czïowieku, Ăwietna
robota! CzÚsto uĝywam tego produktu i poleciïem go juĝ
wielu znajomym” (osoba ta nie zostaïa moim klientem).
x „WïaĂnie wskoczyïem na nowÈ platformÚ http://inform.ly —
bardzo mi siÚ podoba!” (osoba ta nie zostaïa moim
klientem).
x „Uwielbiam tÚ stronÚ. Daj mi znaÊ, jak bÚdziesz potrzebowaï referencji. Przez caïe ĝycie czekaïem na coĂ takiego”
(osoba ta nie zostaïa moim klientem).
x „CzeĂÊ, Dan! Serwis Inform.ly jest znakomity! ImponujÈcy
pomysï. Moĝna sobie gospodarowaÊ wszystkim, co waĝne,
z jednego miejsca” (osoba ta nie zostaïa moim klientem).
Nie prosiïem o te opinie. Wielu moich znajomych powtarzaïo,
ĝe mam Ăwietny pomysï, i dawaïo mi doskonaïe rekomendacje.
Ludzie sÈ jednak kiepscy w przewidywaniu wïasnego zachowania: nawet jeĝeli myĂlÈ, ĝe coĂ kupiÈ, nie oznacza, iĝ tak wïaĂnie
siÚ stanie.
Ludzie nie chcÈ sprawiaÊ innym przykroĂci.
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Informacje w prasie nic nie dajĎ
Kiedy udostÚpniaïem pierwszÈ wersjÚ Inform.ly, postawiïem sobie
za cel, aby o serwisie napisano w szanowanym czasopiĂmie branĝowym. Wydawaïo mi siÚ, ĝe tego rodzaju weryfikacja bÚdzie wiarygodnym wskaěnikiem, iĝ naprawdÚ mam coĂ do zaoferowania.
Dlatego bardzo siÚ ucieszyïem, gdy wspomniano o Inform.ly
choÊby w The Next Web i Mashable oraz w takich australijskich
serwisach internetowych o tematyce technologicznej jak Startup
Daily, Anthill czy StartupSmart. Byïo to nie lada osiÈgniÚcie,
biorÈc pod uwagÚ to, ĝe:
x nigdy wczeĂniej nie tworzyïem aplikacji, która miaïaby sïuĝyÊ klientom;
x sprzedawaïem jÈ gïównie za pomocÈ postów na swoim
blogu;
x kiedy zaczynaïem, nie miaïem ĝadnych kontaktów w Ărodowisku wïaĂcicieli startupów;
x nie dysponowaïem ĝadnymi Ărodkami ani nie miaïem teĝ
wspólnika.
Czytaïem historie o tym, ĝe dziÚki informacji w Mashable moĝna
zdobyÊ 12 000 uĝytkowników. JeĂli dodaÊ do tego wzmianki
w innych tytuïach, powinienem ĂwiÚciÊ triumfy, prawda? Zgadnij
wiÚc, ilu pïatnych uĝytkowników trafiïo do mnie za poĂrednictwem wymienionych ěródeï.
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Zero.
Wkrótce po tym, jak zdaïem sobie sprawÚ, ĝe mój pomysï nie jest
aĝ tak rewelacyjny, postanowiïem siÚ przerzuciÊ na aplikacjÚ sïuĝÈcÈ do przeprowadzania analiz w dziedzinie content marketingu.
Tym razem postanowiïem, ĝe zweryfikujÚ trafnoĂÊ tej koncepcji
wczeĂniej niĝ po póï roku jej opracowywania.
Stworzyïem wiÚc listÚ potencjalnie zainteresowanych moim pomysïem marketerów i zadaïem im kilka pytañ za poĂrednictwem
ankiety. Miaïa ona na celu sprawdzenie:
x czy ludzie dokonujÈ pomiarów w kontekĂcie content
marketingu;
x czy byliby gotowi zapïaciÊ za narzÚdzie, które by takie
pomiary umoĝliwiïo?
Ankieta zawieraïa nawet pytania wprost typu: „Czy jesteĂ gotowy/gotowa zapïaciÊ za taki produkt, gdybym go stworzyï?” Jej
rezultaty byïy jednoznaczne.
x Ludzie generalnie nie mierzyli istotnych zmiennych, które
wymagaïyby analizy, jeĝeli zamieszczana dotÈd treĂÊ przekïadaïa siÚ na wyĝsze zyski.
x Okoïo 60% byïoby prawdopodobnie gotowych zapïaciÊ.
x Okoïo 20% na pewno by zapïaciïo.
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SÈdziïem, ĝe istnieje duĝe zapotrzebowanie na mój produkt.
Po uruchomieniu serwisu wiÚkszoĂÊ subskrybentów wersji beta
nawet nie uĝyïo produktu. Nikt za niego nie zapïaciï; maïo tego,
po jego udostÚpnieniu liczba subskrybentów (procent konwersji)
okazaïa siÚ znacznie niĝsza niĝ przy pierwszej wersji.
Trzy osoby dokonaïy rejestracji, aby zapïaciÊ za nowÈ wersjÚ.
Jedna siÚ wycofaïa w przeciÈgu tygodnia; pozostaïe nie korzystaïy
z serwisu.
JednÈ z przyczyn byï zapewne sam produkt. Jego ostateczna wersja
miaïa postaÊ najlepszÈ, jakÈ byïem w stanie wypracowaÊ w ciÈgu
6 tygodni; bez wÈtpienia wymagaïa udoskonaleñ. Wtedy jednak
rzeczywiste zachowanie internautów mnie zaszokowaïo. Dlaczego
okazaïo siÚ tak odmienne od deklarowanego w ankiecie?
Jak powiedziaï kiedyĂ Steve Jobs: „Ludzie nie wiedzÈ, czego chcÈ,
dopóki im tego nie pokaĝesz”. Prawdziwe jest takĝe jednak inne
stwierdzenie:

Ludzie nie wiedzą, czego nie chcą,
dopóki nie muszą sięgnąć do swojego portfela.
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Przedsprzedaĳ jest niewiarygodnym eksperymentem
Przedsprzedaĝ produktu poprzedzajÈca jego powstanie jest czÚsto
zachwalana jako remedium na techniki weryfikacji trafnoĂci
pomysïu, które okazujÈ siÚ nieskuteczne w przypadku startupów.
Oto jak dziaïa przedsprzedaĝ.
x Potencjalnym klientom proponujesz przedsprzedaĝ swojego
produktu po niĝszej cenie.
x Osoby te otrzymujÈ wiÚc od Ciebie atrakcyjnÈ ofertÚ, ale
poniewaĝ produkt jeszcze nie istnieje, zgadzajÈ siÚ poczekaÊ i sÈ przy tym z tego zadowolone.
Istnieje kilka powodów, dla których podejĂcie to okazuje siÚ czÚsto niewïaĂciwe.
x Na tym etapie budowania firmy Twoim celem jest weryfikacja wïasnych zaïoĝeñ. Skïadanie bardzo atrakcyjnych
ofert pozostaje sprawdzianem jedynie tego, czy ludzie chcÈ
Ci zapïaciÊ tyle, ile im proponujesz. Nie jest to jednak
sprawdzian Twojej prawdziwej oferty — dlatego teĝ eksperyment ten jest niewiarygodny.
x Ludzie siÚ ekscytujÈ, kiedy powstaje coĂ nowego. Za kaĝdym razem wspóïczynniki konwersji stron internetowych,
które poprzedzaïy wïaĂciwÈ wersjÚ witryny, byïy wyĝsze niĝ
wtedy, gdy udostÚpniano ostateczny produkt. Ta sama
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zasada dotyczy przedsprzedaĝy. To, ĝe udaïo Ci siÚ pozyskaÊ grono subskrybentów na Twój „produkt, który pojawi
siÚ wkrótce”, nie potwierdza trafnoĂci koncepcji Twojej
firmy. Po jej uruchomieniu moĝe siÚ okazaÊ, ĝe brakuje Ci
pÚdu do dalszego rozwoju. Sposób ten moĝe byÊ zatem
praktycznÈ metodÈ zbierania funduszy na realizacjÚ pomysïu, ale nie technikÈ weryfikacji.
x Ludzie, którzy siÚ rejestrujÈ na przedsprzedaĝ, mogÈ siÚ
okazaÊ Twoimi najlepszymi klientami. PrzedstawiajÈc im
roczny (bÈdě — nie daj Boĝe! — ĝyciowy) plan, pozbawiasz
siÚ wszelkich szans na to, aby osoby te napÚdzaïy dalszy
rozwój Twojej firmy. PÚd to jeden z kluczowych elementów sukcesu Twojego startupu. Niezliczone firmy upadïy
wïaĂnie dlatego, ĝe na poczÈtku pojawiïo siÚ ze strony
klientów nieproporcjonalnie duĝe zainteresowanie, lecz
póěniej wïaĂciciele nie umieli go podsycaÊ.
Wizja tego, jak ktoĂ Ci faktycznie pïaci, jeszcze zanim stworzysz
oferowany produkt, jest oczywiĂcie bardzo kuszÈca. Musisz jednak postawiÊ sobie pytanie, co w ten sposób chcesz sprawdziÊ.
Aby naprawdÚ zweryfikowaÊ, czy warto realizowaÊ dany pomysï,
musisz po prostu zaczÈÊ go wprowadzaÊ w ĝycie.
Kilka jednorazowych transakcji sprzedaĝy nie przesÈdza w ĝaden
sposób, czy warto realizowaÊ TwojÈ koncepcjÚ firmy.
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Koncepcja weryfikacji jest nazbyt uproszczona
Prawda jest taka, ĝe zakïadanie firmy wcale nie jest swego rodzaju
prostym eksperymentem naukowym. Na to, czy Twoje przedsiÚwziÚcie przetrwa, czy teĝ upadnie, wpïywa bowiem bardzo wiele
zmiennych. Weryfikacja trafnoĂci pomysïu jest oczywiĂcie pewnÈ
wskazówkÈ, ĝe moĝe to byÊ dobry interes, naleĝy jednak pamiÚtaÊ, iĝ w grÚ wchodzi szereg innych czynników.
Bardzo waĝnÈ rolÚ odgrywa choÊby szczÚĂcie. Jeszcze wiÚksze
znaczenie moĝe mieÊ wïaĂciwy moment. Istotnym czynnikiem
jest równieĝ Twoja umiejÚtnoĂÊ sprzedawania Ăwietnego pomysïu
albo budowania zespoïu, który ideÚ zrealizuje. MiÚdzy „koncepcjÈ firmy” a „dobrze prosperujÈcÈ firmÈ” zionie przepaĂÊ, której
nie zasypie ĝadna metoda weryfikacji.
Nie brakuje Ăwietnych pomysïów na firmÚ, których trafnoĂÊ
zostaïa juĝ potwierdzona. Skoro ktoĂ zajmuje siÚ dokïadnie tym
samym, co Ty, i robi to z powodzeniem, to pewnie ta idea musi
byÊ dobra, prawda? ByÊ moĝe tak jest, ale czy oznacza to, ĝe na
fundamencie identycznego pomysïu zbudujesz dobrze funkcjonujÈcÈ firmÚ? Niekoniecznie.
Dotyczy to szczególnie — znów — zaïoĝycieli firm, którzy dopiero
zaczynajÈ i którzy dysponujÈ ograniczonymi Ărodkami. To,
ĝe trafnoĂÊ jakiegoĂ pomysïu zweryfikowano w praktyce, nie
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przesÈdza o tym, ĝe bazujÈca na nim firma odniesie sukces.
Nie przesÈdza o tym równieĝ „dopasowanie produkt – rynek”.
Czynnik zwiÈzany z dopasowaniem produktu – rynku – wïaĂciciela firmy jest prawdopodobnie bardziej miarodajny, ale moje
sïowa zaczynajÈ przypominaÊ rozprawÚ akademickÈ. Poniewaĝ
ĝyjemy w Ăwiecie zaïoĝeñ.
Tymczasem naleĝy skoñczyÊ z zaïoĝeniami. Naleĝy skoñczyÊ
z metodami weryfikacji trafnoĂci pomysïu. Trzeba zaĂ dziaïaÊ.
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Pracuj wydajniej

Podczas studiów zauwaĝyïem, ĝe pracujÚ znacznie szybciej w dzieñ
poprzedzajÈcy termin oddania pracy pisemnej. PoczÈtkowo walczyïem z tym zwyczajem, poniewaĝ wydawaï mi siÚ charakterystyczny dla niezbyt rozgarniÚtych studentów. Ostatecznie jednak zaakceptowaïem go i polubiïem.
Gdy zadawano nam pracÚ pisemnÈ, wówczas szedïem do biblioteki i kserowaïem kilka lub kilkanaĂcie ksiÈĝek na dany temat —
i wracaïem do tych materiaïów w przeddzieñ terminu oddania
tekstu. Dopiero wtedy otwieraïem skopiowane ěródïa i pogrÈĝaïem siÚ w lekturze. Zwyczaj ten w kontekĂcie egzaminów oznaczaï zaĂ, ĝe materiaï przyswajany w jeden dzieñ pamiÚtaïem
najlepiej na drugi dzieñ, wiÚc potrafiïem siÚ uczyÊ niezwykle
skutecznie.
Na pierwszym roku studiów oblaïem 3 z 4 przedmiotów. DziÚki
wspomnianej strategii jednak koñczyïem studia ze ĂredniÈ liczbÈ
zdanych egzaminów 6,5 na 7. Maïo tego, znalazïem siÚ nawet
na liĂcie dziekana obejmujÈcej wyróĝniajÈcych siÚ studentów.
Gdybyĝ dziekan wiedziaï...!
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OczywiĂcie nie da siÚ dziaïaÊ w ten sposób noc w noc, ale bez
wÈtpienia tego rodzaju kopniak w tyïek raz na jakiĂ czas zmobilizuje CiÚ — przynajmniej chwilowo — do dziaïania na wyĝszych
obrotach.
Zjawisko to potwierdzajÈ badania naukowe. Pracujemy skuteczniej, kiedy siÚ zbliĝamy do terminu. Gdy dzieli nas od niego duĝo
czasu, wymyĂlamy i wykonujemy zadania, które tylko wydajÈ nam
siÚ waĝne; w rezultacie to, co naprawdÚ istotne, leĝy odïogiem.
Zanim przystÈpisz do realizacji zadania, Twój mózg wizualizuje
sobie najtrudniejsze czynnoĂci, jakie go czekajÈ. NastÚpnie próbuje symulowaÊ pracÚ, skupiajÈc siÚ na drobnych, nieistotnych
dziaïaniach. Innymi sïowy, dïugie godziny, a nawet dni spÚdzasz
nad dopracowywaniem logo bÈdě strony internetowej, zamiast
sprzedawaÊ produkt!
Gdy zaczynasz coĂ robiÊ ze ĂciĂle okreĂlonym terminem zakoñczenia, wówczas szybciej posuwasz siÚ naprzód.

BĎdı przedsiēbiorcĎ
PrzedsiÚbiorca in spe jest to osoba, która chce byÊ przedsiÚbiorcÈ, ale jest tak pochïoniÚta oglÈdaniem TED talks i opowiadaniem o swoich koncepcjach biznesowych, ĝe nie ma czasu
ich realizowaÊ.
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Znasz takie osoby? Za kaĝdym razem, kiedy je spotykasz, majÈ
w zanadrzu nowy genialny pomysï. Albo smutnÈ historiÚ o tym,
jak to wymyĂliïy Facebooka trzy lata przed Zuckerbergiem.
Taka osoba nie rozumie, ĝe przedsiÚbiorcy rzadziej bywajÈ twórcami rewolucyjnych technologii, a czÚĂciej biorÈ pod lupÚ drobny
problem i tak dïugo nad nim pracujÈ, aĝ znajdÈ rozwiÈzanie,
które zainteresuje teĝ innych.

Jeżeli w danym miesiącu odbywasz ze znajomym
rozmowę o swoim pomyśle na firmę i w kolejnym miesiącu
z tą samą osobą rozmawiasz o tym samym, oznacza to,
że jesteś przedsiębiorcą in spe.
ChcÈc byÊ prawdziwym przedsiÚbiorcÈ, musisz faktycznie zaïoĝyÊ
firmÚ. Jeĝeli postanowisz posïuchaÊ rad zawartych w tej ksiÈĝce,
wierzÚ, ĝe masz szansÚ zostaÊ przedsiÚbiorcÈ w tydzieñ, liczÈc
od dziĂ.
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Ale 7 dni to za maão

To nieprawda.
ZadziwiajÈce jest, ile moĝna zrobiÊ w 7 dni. OczywiĂcie nie da siÚ
zrealizowaÊ caïej wielkiej wizji, ale moĝna zapoczÈtkowaÊ taki
proces. Wtedy zaĂ moĝna podjÈÊ rozmowy z osobami, które okaĝÈ
siÚ gotowe zapïaciÊ za to, co oferujesz. I w ten sposób zaczynasz
podejmowaÊ rozsÈdne decyzje biznesowe, unikajÈc dziaïañ bazujÈcych na zaïoĝeniach.
Uwaĝaj jednak, bo szybkie uruchomienie firmy bÚdzie wymagaïo
od Ciebie wielu kompromisów.
Gdy postanowisz zaïoĝyÊ firmÚ w tydzieñ, zmienisz swój sposób
myĂlenia o tym, od czego dokïadnie naleĝy zaczÈÊ.
Na kolejnych stronach podam przykïady wszelkiego rodzaju firm,
które powstaïy wïaĂnie w 7 dni — w tym firm oferujÈcych
przeróĝne usïugi, oprogramowanie, dostawy i rynki zbytu, a nie
tylko firmy, które siÚ kojarzÈ z szybkim i ïatwym procesem uruchamiania.
WciÈĝ brak Ci przekonania?
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x Czy zajmujesz siÚ hobbistycznie Ăwiadczeniem jakichĂ usïug
bÈdě consultingiem? Moĝesz w tej chwili zadzwoniÊ do
kogoĂ i pomóc tej osobie za opïatÈ.
x Czy chcesz udostÚpniÊ jakÈĂ wtyczkÚ bÈdě aplikacjÚ? Co
jesteĂ w stanie robiÊ samodzielnie, bez oprogramowania —
przynajmniej na krótkÈ metÚ? Bez czego moĝesz siÚ obejĂÊ?
Zacznij rozmawiaÊ z klientami, którzy Ci pïacÈ, i wykorzystuj te kontakty jako grunt pod kolejnÈ decyzjÚ.
x Czy zamierzasz oferowaÊ szkolenia online bÈdě udziaï
w spoïecznoĂci? Technologia pozwoli Ci uruchomiÊ takÈ
firmÚ w 7 dni. Odïóĝ wielkie plany zwiÈzane z rozpoczÚciem
dziaïalnoĂci na ten czas, kiedy juĝ bÚdziesz podejmowaÊ
decyzje na podstawie faktycznych zachowañ klientów.
x Chcesz zaoferowaÊ klientom produkt fizyczny? To moĝe
najpierw zajmij siÚ sprzedaĝÈ cudzych towarów, aby uzyskaÊ
rzeczywistÈ informacjÚ zwrotnÈ, zamiast dziaïaÊ na podstawie zaïoĝeñ?
Osoby, które zakïadajÈ firmy w powyĝszych dziedzinach, caïymi
miesiÈcami czy nawet latami planujÈ i dziaïajÈ — tylko po to,
by odkryÊ, ĝe dany pomysï nie byï dobry jako pierwszy biznes.
Uruchomienie firmy w tydzieñ wymaga zmiany myĂlenia. KiedyĂ
firmy majÈce sprzedawaÊ podobnego typu aplikacje trafiïyby do
inkubatora i otrzymaïy wsparcie finansowe na rozpoczÚcie dziaïalnoĂci. Ich zaïoĝyciele zaĂ stworzyliby zespóï i pracowali nad
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swoim produktem przez 6 miesiÚcy, zanim ten trafiïby na rynek.
A co osoby te robiÈ, jeĝeli produkt lub usïuga nie stajÈ siÚ hitem?
DokonujÈ gwaïtownego zwrotu, starajÈc siÚ zrozumieÊ przyczyny i oceniÊ, ile mogÈ ocaliÊ z tego, co dotychczas zrobiïy.
Postawa gotowoĂci do zaïoĝenia firmy w 7 dni idzie w parze
z wiarÈ w to, ĝe faktycznie zaïoĝy siÚ firmÚ w 7 dni. DziÚki temu
nie traci siÚ czasu na tworzenie czegoĂ, co do czego nie wiadomo,
czy ludzie tego chcÈ.
Gdy postanowisz sobie, ĝe zakïadasz firmÚ w 7 dni, wówczas
zaczniesz kwestionowaÊ kaĝde pojawiajÈce siÚ zaïoĝenie i obmyĂlaÊ sposób osiÈgniÚcia swojego celu.
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Nie da rady, nie uruchomiē firmy w 7 dni

Jeĝeli rzeczywiĂcie nie udaje Ci siÚ zaïoĝyÊ firmy w 7 dni, to byÊ
moĝe siÚ zabierasz do rzeczy z niewïaĂciwej strony. Jeĝeli prowadzisz z powodzeniem kilkanaĂcie firm, to — spójrzmy prawdzie w oczy — niniejsza ksiÈĝka pewnie nie jest Ci do niczego
potrzebna. Jeĝeli zaĂ stawiasz dopiero pierwsze kroki w Ăwiecie
biznesu, to prawdopodobnie musisz siÚ skoncentrowaÊ na minimalizacji ryzyka i redukcji czasu, jaki poĂwiÚcasz na dziaïania
wynikajÈce z przyjÚtych zaïoĝeñ.
Jeĝeli realizacja Twojego pomysïu na firmÚ wymaga aĝ póï roku
przygotowañ, to radziïbym Ci zmieniÊ koncepcjÚ. Niniejsza
ksiÈĝka pomoĝe Ci równieĝ w tym zakresie.
Ruszajmy, czas uruchomiÊ startup!
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7 zadaĝ przygotowujĎcych

KsiÈĝka ta nie jest typowym poradnikiem biznesowym. Nie
zawiera wiÚc ĝadnych taktyk „znajdywania idealnego rynku
zbytu”, „tworzenia unikatowej oferty” czy „trenowania tak zwanej elevator pitch”. Tego rodzaju dziaïania podjÚte przed uruchomieniem startupu okazujÈ siÚ bezcelowe, poniewaĝ bazujÈ na
z góry przyjÚtych zaïoĝeniach.
Na kolejnych stronach dowiesz siÚ, co dokïadnie robiÊ w kaĝdy
z 7 kolejnych dni prowadzÈcych do uruchomienia startupu. Teraz
zaĂ przyjrzyjmy siÚ temu, co CiÚ czeka.
Dzieñ 1.: Musisz mieÊ pomysï na firmÚ. Póěniej wyjaĂniÚ,
jak wypracowywaÊ tego rodzaju koncepcje i jak odróĝniaÊ
dobre od zïych (na tyle, na ile jest to moĝliwe bez udziaïu
prawdziwych klientów).
Dzieñ 2.: Musisz mieÊ coĂ, co po 7 dniach faktycznie
zaoferujesz potencjalnym klientom. Dalej wytïumaczÚ,
czym jest minimalnie satysfakcjonujÈcy produkt (Minimum
Viable Product — MVP), co stanie siÚ gruntem dla Twoich
rozwaĝañ, jaki dokïadnie startup ostatecznie uruchomisz.
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Dzieñ 3.: Musisz mieÊ nazwÚ swojej firmy. PrzyjrzÚ siÚ
póěniej kilku sposobom tworzenia prostych, a zarazem
praktycznych nazw.
Dzieñ 4.: Musisz mieÊ stronÚ docelowÈ albo w jakiĂ inny
sposób istnieÊ w internecie. Dalej pokaĝÚ Ci, jak stworzyÊ witrynÚ w krócej niĝ jeden dzieñ.
Dzieñ 5.: W tym miejscu przedstawiÚ bezpïatne metody
prezentowania wïasnej firmy takiej liczbie osób, która
pozwala rozstrzygnÈÊ, czy warto dalej realizowaÊ pomysï,
czy raczej z tego zrezygnowaÊ.
Dzieñ 6.: Musisz zdefiniowaÊ, czym dla Ciebie jest sukces i jakie sÈ jego przejawy. Wszak ostatniÈ rzeczÈ, jakiej
moĝesz chcieÊ, jest dezorientacja po kilku tygodniach od
uruchomienia startupu co do tego, czy masz do czynienia
z hitem, czy teĝ nie. PomogÚ Ci wyznaczyÊ pewne cele
oraz — jeĝeli ich nie osiÈgniesz — zaplanowaÊ odpowiednie zmiany.
Dzieñ 7.: Uruchamiasz startup.
W ostatniej czÚĂci ksiÈĝki, zatytuïowanej „14 zasad funkcjonowania w Ăwiecie biznesu”, omówiÚ ogólne reguïy, które moĝna
stosowaÊ w prowadzeniu dowolnej firmy.
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Jeĝeli Ci siÚ wydawaïo, ĝe przedstawiÚ piÚÊdziesiÚciostronicowy
plan, to przykro mi, ale muszÚ CiÚ rozczarowaÊ.
Moĝesz podejmowaÊ omówione tutaj dziaïania, kiedy zakïadasz
caïkiem nowÈ firmÚ, jak równieĝ wtedy, gdy wprowadzasz na
rynek jakiĂ produkt w ramach firmy, którÈ prowadzisz od pewnego czasu. Roboczo zakïadam jednak, ĝe dopiero otwierasz biznes; proszÚ, miej to w pamiÚci podczas lektury.
Weě takĝe pod uwagÚ, ĝe byÊ moĝe w Twoim przypadku na którymĂ etapie konieczne bÚdzie dopeïnienie formalnoĂci, które
pozwolÈ nadaÊ Twojemu przedsiÚwziÚciu odpowiedniÈ formÚ
prawnÈ. Nie jestem prawnikiem, wiÚc nie potrafiÚ Ci powiedzieÊ,
czy dziaïania te sÈ niezbÚdne jeszcze przed uruchomieniem
startupu. W ksiÈĝce tej nie poruszam tego rodzaju zagadnieñ.
mwierkaj na Twitterze.
Bardzo chÚtnie bÚdÚ ĂledziÊ Twoje postÚpy na Twitterze. Zatem
dawaj mi znaÊ za poĂrednictwem hashtagu #7daystartup (moja
nazwa uĝytkownika to: @thedannorris), jak Ci idzie. Albo — jeĂli
wolisz — napisz do mnie e-mail na adres: dan@wpcurve.com.
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