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6
ZarzÈdzanie zakresem
produktu o duĝej sile
oddziaïywania
W poprzednim rozdziale dowiedzieliĂmy siÚ, jak stworzyÊ macierz kosztów i oddziaïywania.
PoznaliĂmy teĝ optymalnÈ metodÚ tworzenia produktu o duĝej sile oddziaïywania. OtrzymaliĂmy w ten sposób listÚ priorytetowych pomysïów na funkcjonalnoĂci. Jak jednak wybraÊ spoĂród nich te, nad którymi rzeczywiĂcie bÚdziemy pracowaÊ, zwïaszcza jeĂli z uwagi na istniejÈce ograniczenia biznesowe i presjÚ zewnÚtrznÈ nie jesteĂmy w stanie zajÈÊ siÚ wszystkimi? Jak
w odniesieniu do kaĝdej z tych funkcjonalnoĂci wyznaczyÊ stopieñ dopracowania produktu?
Docelowy stopieñ dopasowania produktu bÚdzie zaleĝaï od dojrzaïoĂci rynku i samej firmy.
Inaczej podchodzi siÚ do kwestii prac nad produktem, który ma siÚ pojawiÊ na rynku sïabo zagospodarowanym, powstaje na bazie niedookreĂlonych pomysïów biznesowych i z wykorzystaniem niesprawdzonej technologii, a inne rozwiÈzania stosuje siÚ na rynkach o ugruntowanej
strukturze, na których obowiÈzujÈ pewne konkretne modele i procesy biznesowe. Jeszcze inaczej
traktuje siÚ kwestie dopasowania produktu do rynku wtedy, gdy technologia nie budzi wÈtpliwoĂci, ale nie udaïo siÚ na razie potwierdziÊ trafnoĂci celów biznesowych.
W zwiÈzku z powyĝszym w tym rozdziale bÚdziemy siÚ zajmowaÊ nastÚpujÈcymi kwestiami:
Q Analiza stopnia dojrzaïoĂci firmy i rynku jako klucz do ustalenia charakteru pierwszej
wersji produktu wprowadzanego do oferty.
Q Kwestie wymagajÈce uwzglÚdnienia przy pracy nad kaĝdym kolejnym wydaniem
produktu.
Q Ustalanie zakresu dla danego wydania produktu.
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Czy juĝ moĝemy byÊ z siebie zadowoleni?
Lepsze to, co gotowe, niĝ to, co idealne.
— autor anonimowy
Od wielu lat malujÚ, rysujÚ i uczÚ innych, jak to robiÊ. Dostrzegam wiele podobieñstw miÚdzy
pracÈ nad obrazem a planowaniem projektu. Wraz z pomysïem na nowy obraz pojawia siÚ
teĝ nowy zastrzyk energii. Mam ochotÚ natychmiast zabraÊ siÚ do pracy i zaczÈÊ nanosiÊ farbÚ
na pïótno, puĂciÊ pÚdzel w ruch. Czasami zachowujÚ siÚ jak desperatka, jak gdyby to miaïo
byÊ tak, ĝe jeĂli od razu nie przelejÚ na pïótno tego, co mi chodzi po gïowie, to te pomysïy
gdzieĂ ucieknÈ.
OczywiĂcie ĝeby stworzyÊ udane dzieïo sztuki, trzeba sobie zaplanowaÊ pracÚ. Bez metody ani
rusz. Farba nie schnie tak szybko, jak by siÚ chciaïo. PÚdzle i palety teĝ siÚ same nie wyczyszczÈ. Trzeba zwolniÊ tempo i dopilnowaÊ róĝnych szczegóïów. Nanosi siÚ na pïótno kolejne
warstwy. To spowolnienie i to skupienie na kolejnych warstwach nie jest takie do koñca pozytywne, poniewaĝ wzmaga obsesjÚ na punkcie szczegóïu. Czïowiek ma ochotÚ nie przestawaÊ,
dopóki nie osiÈgnie perfekcji. Mam skïonnoĂci do ciÈgïego dopracowywania moich obrazów,
nigdy nie jestem caïkowicie zadowolona z efektu. Bywa, ĝe odczuwam tak wielkie niezadowolenie, ĝe mam ochotÚ pociÈÊ pïótno na kawaïki i zaczÈÊ od nowa.
Z czasem znalazïam jednak na to sposób. Caïa sztuka polega na tym, ĝeby zrobiÊ krok w tyï
i skupiÊ siÚ na ocenie swojej pracy. Niekiedy taka ocena wymaga pozyskania opinii innych
osób. JeĂli wiÚc stwierdzam, ĝe co chwila podchodzÚ do pïótna, ĝeby tu i ówdzie coĂ poprawiÊ,
zmuszam siÚ do tego, ĝeby odïoĝyÊ pÚdzel. W ten sposób chroniÚ sama siebie przed upadkiem
w otchïañ doskonaïoĂci. Pomaga mi to spojrzeÊ na sytuacjÚ z odpowiedniej perspektywy (dosïownie) i rzeczowo jÈ oceniÊ.
W momencie zakoñczenia procesu malowania przedstawiam Ăwiatu coĂ, z czego jestem doĂÊ
zadowolona. Potrafiïabym oczywiĂcie wskazaÊ tysiÈce niedoróbek tego mojego dzieïa: jakieĂ
tam poprawki, niezupeïnie idealne miejsca, nie najlepszy dobór kolorów i róĝne inne drobiazgi. KtoĂ, kto patrzy na obraz jako na caïoĂÊ, na ogóï nie zaprzÈta sobie gïowy szczegóïami
technicznymi i procesem twórczym. Wraĝenie artystyczne liczy siÚ bardziej niĝ aspekt rzemieĂlniczy. Ja czasami jestem bardzo zadowolona z tego, co mi wyszïo, a potem nagle stwierdzam, ĝe na innych mój obraz nie robi specjalnego wraĝenia. Mnie czasami obraz nie zadowala,
ale zbiera bardzo pozytywne recenzje od innych. W mojej gïowie rozbieĝnoĂÊ miÚdzy tym, co
mogïo siÚ na pïótnie znaleěÊ, a co siÚ ostatecznie na nim znalazïo, jest tak duĝa, ĝe mogïabym
do koñca ĝycia odczuwaÊ z tego powodu niedosyt.
Dla wiÚkszoĂci z nas dokïadnie tak samo rzecz siÚ ma z produktem. Jak rozpoznaÊ moment,
w którym naleĝy przestaÊ uporczywie o nim myĂleÊ? Jak stwierdziÊ, ĝe juĝ jest gotowy? Jak nauczyÊ siÚ rozpoznawaÊ moment, w którym produkt bÚdzie „w sam raz”? Problem polega na tym,
ĝe rzadko kiedy umiemy z przekonaniem wskazaÊ odpowiedni moment premiery i rzadko kiedy
potrafimy poprawnie ukierunkowaÊ obsesyjne myĂli. Tak naprawdÚ nie ma dobrego sposobu na
rozpoznanie momentu, w którym powinniĂmy sobie powiedzieÊ: „Gotowe”!
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Rozdziaá 6. • Zarządzanie zakresem produktu o duĪej sile oddziaáywania

Gdy nad produktem pracuje zespóï, poziom niepewnoĂci tylko dodatkowo wzrasta, poniewaĝ
grupa zwykle stara siÚ wcieliÊ w ĝycie wizjÚ autorstwa jednej konkretnej osoby. Taka praca
bywa frustrujÈca zarówno dla zespoïu, jak i dla wizjonera. Albo zbyt duĝo uwagi poĂwiÚca siÚ
róĝnym sprawom, które tego nie wymagajÈ, albo nie doĂÊ dokïadnie dopracowuje siÚ to, czym
by siÚ naleĝaïo staranniej zajÈÊ. Prace mogÈ przebiegaÊ zbyt wolno itd. Na to wszystko nakïada
siÚ jeszcze presja zewnÚtrzna. W takich przypadkach dobrze siÚ sprawdza ta moja metoda,
którÈ sobie wypracowaïam przy malowaniu. Zespóï odpowiedzialny za produkt powinien zrobiÊ krok do tyïu, ĝeby móc obiektywnie oceniÊ, czy na pewno zmierza we wïaĂciwym kierunku. W niektórych momentach faktycznie trzeba siÚ mocno skupiÊ na niektórych szczegóïach,
inne kwestie moĝna sobie jednak odpuĂciÊ. Waĝne, ĝeby ostatecznie w pewnym momencie
produkt trafiï do odbiorcy. NaprawdÚ lepsze jest to, co gotowe, niĝ to, co idealne.
Gdy w ramach pierwszego podejĂcia okreĂla siÚ zakres produktu, zespoïy odpowiedzialne za
tworzenie oprogramowania koncentrujÈ siÚ na dwóch podstawowych koncepcjach: szybkiej
poraĝki i minimalnie satysfakcjonujÈcego produktu. DziÚki temu firma wie, na czym siÚ skupiÊ.
Czy jednak takie samo podejĂcie moĝna stosowaÊ równieĝ na innych etapach prac? Z jakimi niebezpieczeñstwami moĝe siÚ wiÈzaÊ bïÚdne stosowanie tych koncepcji? Zastanówmy siÚ nad tym.

Nie zawsze warto robiÊ coĂ szybciej
ZrobiÊ to jedno, a zrobiÊ na czas to juĝ zupeïnie co innego. Nie zawsze ïatwo jest stwierdziÊ,
w którym momencie na premierÚ jest za wczeĂnie i w którym bÚdzie za póěno. Wiele róĝnych
czynników ma wpïyw na to, kiedy produkt moĝna uznaÊ za gotowy. Dotyczy to zresztÈ nie tylko
premiery. Decyzje w sprawie wyboru odpowiedniego momentu podejmuje siÚ teĝ w odniesieniu
do poszczególnych kluczowych etapów prac nad produktem. Do tej kwestii jeszcze wrócimy.
Na razie zastanówmy siÚ nad zmianami, które dokonaïy siÚ w zwiÈzku z przejĂciem od paradygmatu kaskady do modelu zwinnego.
Jak juĝ wspominaliĂmy we wczeĂniejszych rozdziaïach, problem z modelem kaskadowym polegaï na tym, ĝe prace nad produktem nadmiernie siÚ przeciÈgaïy. W momencie premiery nie
byïo juĝ moĝliwoĂci uwzglÚdnienia cennych informacji zwrotnych (ewentualnie wiÈzaïo siÚ to
z bardzo duĝymi kosztami). Scenariusz biznesowy ulega zmianie, ale cykl przekazywania informacji zwrotnych siÚ wydïuĝa, wiÚc trudno jest szybko zareagowaÊ. Model agile opiera siÚ na
skróceniu pracy nad produktem. Jak szybko moĝemy coĂ zaprezentowaÊ, ĝeby dostaÊ informacje
zwrotne? Skrócenie czasu pracy nad produktem (a wiÚc pÚtli budowa – pomiar – wnioski) pozwala szybko ponieĂÊ poraĝkÚ. Sama koncepcja wydaje siÚ moĝe caïkiem sïuszna, w praktyce
jednak pojawiajÈ siÚ pewne problemy.
Otóĝ koncepcja szybkiej poraĝki zakïada, ĝe testuje siÚ w pierwszej kolejnoĂci najbardziej ryzykowne rozwiÈzania, ĝeby czegoĂ siÚ dziÚki temu nauczyÊ. Nie chodzi o to, aby pracowaÊ w poĂpiechu i bez specjalnego zastanowienia nad tym, co siÚ chce osiÈgnÈÊ. Nie chodzi o bezmyĂlne
tempo. Nie chodzi o to, ĝeby ponieĂÊ poraĝkÚ. Tak samo jak w przypadku kaĝdej innej koncepcji
wszystko sprowadza siÚ do interpretacji i zastosowania.
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KoncepcjÚ szybkiej poraĝki nauczyliĂmy siÚ interpretowaÊ w sposób nastÚpujÈcy: „Trzeba naprawdÚ szybko coĂ wyprodukowaÊ. Jak siÚ nie uda, to zaczniemy od poczÈtku”. W rzeczywistoĂci idealnej cykl budowa – pomiar – wnioski umoĝliwia zespoïowi inĝynierów oszczÚdne
gospodarowanie zasobami, zapobiega bowiem pochopnemu podejmowaniu nadmiernego wysiïku.
Ta koncepcja sprawdza siÚ jednak tylko pod warunkiem, ĝe siÚ wie, co siÚ wïaĂciwie chce
sprawdziÊ. Te najbardziej ryzykowne koncepcje trzeba jasno sprecyzowaÊ, konkretnie wskazujÈc
przy tym oczekiwane rezultaty. JeĂli nie zaczniemy od okreĂlenia oczekiwanych rezultatów, to
potem moĝemy nie byÊ w stanie wyciÈgnÈÊ ĝadnych sensownych wniosków na temat produktu.
Zespóï odpowiedzialny za rozwój produktu nie moĝe siÚ skupiaÊ wyïÈcznie na tempie prac —
musi myĂleÊ o tym, co stara siÚ osiÈgaÊ. Chodzi przecieĝ nie o to, ĝeby szybko ponieĂÊ poraĝkÚ,
tylko ĝeby szybko siÚ czegoĂ nauczyÊ.
Ma to bezpoĂredni wpïyw na przebieg pracy. Na kaĝdym kolejnym, najdrobniejszym kroku
gromadzimy informacje zwrotne, ale nie zastanawiamy siÚ nad ich wartoĂciÈ. Na przykïad prezentujemy wszystkie opracowane historyjki uĝytkownika. Braïam udziaï w licznych projektach
agile, w których do kwestii prezentacji historyjki uĝytkownika podchodzono niemal z naboĝnÈ
czciÈ. W przypadku projektu usïugi na etapie pierwszej iteracji na ogóï prezentowaïo siÚ „historyjkÚ o logowaniu”. Interesariusze zazwyczaj reagujÈ na te pierwsze prezentacje bardzo entuzjastycznie, zwykle wiÚc wynosiliĂmy z takiego spotkania liczne opinie dotyczÈce umiejscowienia przycisku na ekranie logowania. DoĂÊ dïugo siÚ teĝ rozwaĝaïo, czy napis na przycisku
powinien gïosiÊ Submit, Sign in, czy Login. Jak ja dobrze te dyskusje znam!
Wszyscy potem mogÈ sobie pogratulowaÊ, ĝe tak im dobrze poszïo z tym iteracyjnym procesem,
ĝe zebrali tyle informacji zwrotnych i ĝe ludzie od biznesu tak mocno angaĝujÈ siÚ w przebieg
prac. Tylko czy komuĂ to byïo do czegoĂ potrzebne? Logowanie to tylko banalne zadanie, które
trzeba po prostu wykonaÊ, ĝeby w ogóle móc korzystaÊ z aplikacji. Nie moĝna liczyÊ na wartoĂciowe informacje zwrotne, jeĂli siÚ nie pokazaïo odbiorcom czegoĂ wartoĂciowego. Na temat
historyjki o logowaniu naprawdÚ niewiele da siÚ powiedzieÊ. FunkcjonalnoĂÊ logowania sama
w sobie nie jest produktem. W zasadzie pewnie naleĝaïoby stwierdziÊ, ĝe zmarnowaliĂmy godzinÚ tylko po to, ĝeby siÚ spotkaÊ i ustaliÊ, ĝe przycisk do logowania naleĝaïoby raczej opisaÊ
jako Login niĝ Submit.

Minimalnie satysfakcjonujÈcy produkt
Druga koncepcja, w której lubujÈ siÚ programiĂci, to minimalnie satysfakcjonujÈcy produkt
(ang. Minimum Viable Product — MVP). W tym przypadku poszukuje siÚ odpowiedzi na pytanie: jak moĝna — najszybciej i najtaniej — skonstruowaÊ produkt, dziÚki któremu moĝna by siÚ
czegoĂ wartoĂciowego dowiedzieÊ? Z moich obserwacji wynika, ĝe inĝynierowie oprogramowania czÚsto wykorzystujÈ koncepcjÚ MVP jako metodÚ zarzÈdzania zakresem projektu. Gdy na
rejestr skïada siÚ wiele róĝnych elementów, a firma ma ograniczony czas i zasoby, definiuje siÚ
MVP. To oczywiĂcie godne pochwaïy, ĝe w warunkach ograniczonych moĝliwoĂci szuka siÚ sposobu na to, aby wypuĂciÊ na rynek dziaïajÈcy produkt, naleĝy jednak podkreĂliÊ, ĝe MVP zdefiniowany wïÈcznie przez pryzmat czasu i kosztów to nie jest tak naprawdÚ MVP.
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Na poczÈtku 2016 r. coach i konsultant Henrik Kniberg przedstawiï pewien rysunek (https://
blog.crisp.se/2016/01/25/henrikkniberg/making-sense-of-mvp), który zyskaï spory rozgïos i popularnoĂÊ wĂród praktyków agile. Henrik pisze na swoim blogu: „Ten rysunek to metafora. Nie chodzi
konkretnie o samochód, chodzi o rozwój produktu w ogóle, a samochód to tylko metafora”.

Powyĝszy rysunek przedstawia koncepcjÚ MVP w kontekĂcie metodologii agile i lean, doĂÊ dobrze odzwierciedlajÈc zmianÚ nastawienia zespoïów programistycznych. Górna czÚĂÊ rysunku
ilustruje bezcelowoĂÊ dziaïañ podobnych do tych, z którymi mamy do czynienia w przypadku
historyjki o logowaniu. Odpowiednikiem takich dziaïañ jest prezentacja koïa. Rysunek zwraca
uwagÚ na bïÚdy w myĂleniu iteracyjnym charakterystycznym dla inĝynierów oprogramowania.
Henrik pisze na blogu: „(…) górny rzÈd to »agile w wersji wypaczonej«. Teoretycznie mamy tu
do czynienia ze stopniowÈ i iteracyjnÈ pracÈ nad produktem, tyle ĝe z uwagi na brak rzeczywistej pÚtli informacyjnej takie rozwiÈzanie naleĝy uznaÊ za bardzo ryzykowne — i to zdecydowanie nie zwinne”. Potem wyjaĂnia, jak naleĝaïoby postÚpowaÊ i jak powinno siÚ myĂleÊ o MVP.
Ilustruje to w dolnej czÚĂci swojego rysunku.
W ramach kaĝdej kolejnej iteracji mamy do czynienia z prezentacjÈ konkretnego produktu,
który Henrik okreĂla jako „najwczeĂniejsza wersja testowa produktu”. JeĂli jako cel przyjmiemy
przemieszczanie siÚ z punktu A do B, wówczas w ramach pierwszej iteracji moĝna zaprezentowaÊ deskorolkÚ. To coĂ, co moĝna doĂÊ szybko skonstruowaÊ. Cel zostaï osiÈgniÚty: da siÚ to
zbudowaÊ szybko, da siÚ to zbudowaÊ (wzglÚdnie) tanio, da siÚ tego uĝyÊ.
Deskorolka dobrze siÚ wpisuje w paradygmat MVP:
Q Jest to wariant minimalistyczny, wymagajÈcy niewielkich nakïadów, dostÚpny bez
niepotrzebnych gadĝetów. UwzglÚdnia tylko elementy niezbÚdne do osiÈgniÚcia celu.
Q Sprawdza siÚ w praktyce. Zastosowana technologia pozwala skutecznie siÚ
przemieszczaÊ. (Deskorolka ma dwie pary kóï, osadzonych na osiach, na których
mogÈ siÚ obracaÊ. Pasaĝer moĝe siÚ za jej pomocÈ przemieĂciÊ z punktu A do B bez
szkody na osobie wïasnej).
Q Jest to produkt. Da siÚ tego uĝyÊ. KtoĂ za ten produkt zapïaci.

105

Kup książkę

Poleć książkę

Zarządzanie produktem w modelu lean

Brzmi Ăwietnie. No, prawie… Deskorolka odpowiada bowiem tylko na jednÈ czÚĂÊ pytania, które
siÚ wiÈĝe z MVP: „Jak moĝna — najtaniej i najszybciej — skonstruowaÊ produkt?”. Ta czÚĂÊ
o dowiadywaniu siÚ czegoĂ wartoĂciowego nadal pozostaje bez odpowiedzi.

BrakujÈce elementy modelu MVP
Rysunek Henrika Kniberga i jego opis modelu MVP nie do koñca dobrze odzwierciedlajÈ
praktyczne aspekty procesu wprowadzania produktu na rynek. Zdecydowaïam siÚ przytoczyÊ
tÚ grafikÚ gïównie ze wzglÚdu na to, ĝe w zwiÚzïy sposób podsumowuje dzisiejsze myĂlenie
o MVP. KrytykowaÊ chciaïabym wiÚc nie sam rysunek, tylko wïaĂnie owo myĂlenie. Przede
wszystkim pragnÚ zgïosiÊ zastrzeĝenia co do sposobu definiowania problemu. „Znajděmy najszybszy sposób przemieszczania siÚ z punktu A do B” to nie jest cel biznesowy. Taki cel moĝna
sobie wyznaczyÊ w badaniach naukowych. Realia biznesowe wymagajÈ wiÚkszego skupienia
na konkretach. Cele wypracowuje siÚ na podstawie stwierdzeñ typu: „Chciaïbym produkowaÊ
skrajnie luksusowe auto, za sprawÈ którego ludzie bÚdÈ pragnÚli podróĝowaÊ samochodem,
a ich rodziny bÚdÈ z niecierpliwoĂciÈ wyczekiwaÊ dïugich podróĝy i wypraw”. Na przykïad
Tata Nano miaïa byÊ tanim samochodem rodzinnym, na który bÚdzie staÊ indyjskie rodziny
dotychczas jeĝdĝÈce rowerami. Któĝ by budowaï deskorolkÚ, ĝeby taki cel osiÈgnÈÊ?
Minimalnie satysfakcjonujÈcy produkt ma nam odpowiedzieÊ na nastÚpujÈce pytania:
1. Czy istnieje problem, który warto by rozwiÈzywaÊ? Czy ktoĂ zechce zapïaciÊ za
rozwiÈzanie tego problemu?
2. Czy nasza technologia sprawdza siÚ w praktyce? Czy pozwala rozwiÈzaÊ problem
w sposób zadowalajÈcy dla przedstawicieli naszego segmentu docelowego?
3. Czy koncepcja biznesowa siÚ sprawdzi? Czy uda nam siÚ wzbudziÊ dostateczne
zainteresowanie wĂród przedstawicieli naszego segmentu docelowego?
4. Czy najbardziej ryzykowne spoĂród naszych propozycji podwaĝajÈ sïusznoĂÊ
naszych najwaĝniejszych hipotez? Czy nieskutecznoĂÊ technologii bÈdě koncepcji
biznesowej pozbawi naszÈ firmÚ racji bytu?
Na podstawie analizy losów MVP powinniĂmy byÊ w stanie stwierdziÊ, czy dalej zmierzaÊ
w dotychczasowym kierunku, czy teĝ raczej zwróciÊ siÚ do innego segmentu rynku bÈdě zmieniÊ
model biznesowy. W kaĝdym przypadku jednak naleĝy poczÈtkowo kierowaÊ rozwiÈzanie jedynie do niewielkiego segmentu klientów. MVP to nie jest dowód sïusznoĂci koncepcji, nie jest
to jednak takĝe dopracowany produkt. W zaïoĝeniu jest to najprostsza moĝliwa konstrukcja,
która zapewni nam odpowiedzi na powyĝsze pytania. Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe MVP nie bÚdzie miaï
postaci produktu. JeĂli skutecznoĂÊ technologii zostaïa juĝ potwierdzona, nie ma sensu marnowaÊ czasu na konstruowanie czegokolwiek. Lepiej skupiÊ siÚ na potwierdzeniu skutecznoĂci
modelu biznesowego oraz trafnoĂci najbardziej ryzykownej propozycji.
Jakich cennych informacji moĝe dostarczyÊ deskorolka komuĂ, kto zamierza wprowadziÊ na
rynek samochód? Czy konsument zainteresowany wygodnÈ podróĝÈ w rodzinnym gronie
w ogóle siÚ niÈ zainteresuje i czy powie nam na jej temat coĂ istotnego? Czy jakikolwiek
producent samochodów zaproponowaïby swoim klientom deskorolkÚ? KtoĂ mógïby powiedzieÊ, ĝe Tata nie konstruuje deskorolek, bo przecieĝ na rynku sÈ juĝ samochody. No dobrze,
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ale czy pierwsi producenci samochodów zaczynali od deskorolek? Czy firmy Benz albo Daimler
produkowaïy deskorolki? Czy na etapie prac nad pierwszymi samochodami ktokolwiek stworzyï
deskorolkÚ? Raczej nie.

Krótka historia samochodu
Pod koniec XIX w. pojawiïy siÚ pierwsze innowacyjne rozwiÈzania na bazie silnika spalinowego
i wtrysku. Rozwój technologii umoĝliwiï tworzenie rozwiÈzañ, które znajdowaïy zastosowanie
w najróĝniejszych dziedzinach, m.in. w dziedzinie transportu. Inwestorzy i innowatorzy stale coĂ
poprawiali przy silnikach — aby staïy siÚ one mniejsze, lĝejsze i bardziej wydajne. Powstanie
dziaïajÈcego silnika umoĝliwiïo zastÈpienie konnych powozów automobilami sterowanymi
przez ludzi. W pierwszych wersjach dziaïajÈcych pojazdów samobieĝnych silnik montowano
w ramie opartej na dwóch koïach (jak w rowerze). Przykïad takiego pojazdu zostaï przedstawiony
poniĝej.

½ródïo: http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Mercedes-Benz-Classic-November-1885-

-Daimler-riding-car-travels-from-Cannstatt-to-Untertuerkheim.xhtml?oid=9914922

W artykule mu poĂwiÚconym moĝemy przeczytaÊ: „Najwaĝniejszy element tego pojazdu, który byï jednoczeĂnie prekursorem samochodu i pierwszym na Ăwiecie motocyklem, stanowiï czterosuwowy, jednocylindrowy silnik Gottlieba Daimlera, zgïoszony do urzÚdu patentowego
3 kwietnia 1885 r. Z uwagi na ogóï jego cech pojazd ten naleĝy uznaÊ za najwaĝniejszy pierwowzór mobilnoĂci indywidualnej, dziÚki któremu moĝliwe staïo siÚ póěniej powstanie automobilu. To byï jeĝdĝÈcy dowód na to, ĝe silnik spalinowy moĝna zastosowaÊ do napÚdzania pojazdów poruszajÈcych siÚ po drogach i ĝe czïowiek moĝe mieÊ nad nim peïnÈ kontrolÚ”.
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Ten model stanowiï dowód na to, ĝe da siÚ stworzyÊ pojazd napÚdzany silnikiem i kontrolowany przez czïowieka. Potwierdziï skutecznoĂÊ technologii. Z perspektywy technologicznej zrobiï
wiÚc pierwszy krok na drodze do dopasowania produktu i rozwiÈzania. CiÈgle jeszcze musiaï
jednak udowodniÊ, ĝe bÚdzie dobrym rozwiÈzaniem w starciu z powozami zaprzÚĝonymi w konie.
Na tym etapie silnik nie nadawaï siÚ do zastosowania w czterokoïowym automobilu. Chodzi
zatem o zupeïnie inny segment rynku, którego przedstawiciele mieli zupeïnie inne potrzeby.
Henrik Kniberg stwierdziï, ĝe ten dwukoïowy pojazd moĝna by uznaÊ za MVP „pojazdu samobieĝnego kontrolowanego przez czïowieka”. Udaïo siÚ w ten sposób wykazaÊ, ĝe istnieje rozwiÈzanie problemu, który rzeczywiĂcie warto rozwiÈzywaÊ. Potwierdzono teĝ skutecznoĂÊ technologii.
Producenci samochodów musieli uporaÊ siÚ jeszcze z kilkoma innymi kwestiami. Wysiïki podejmowane niezaleĝnie przez firmy Daimler i Benz ponad wszelkÈ wÈtpliwoĂÊ dowiodïy, ĝe technologiÚ sprawdzonÈ w pojeědzie dwukoïowym moĝna z powodzeniem zastosowaÊ — po wprowadzeniu pewnych modyfikacji — w samobieĝnych pojazdach trzy- i czterokoïowych. Po
opracowaniu dwukoïowego pojazdu z silnikiem urzÚdy patentowe zalaïa druga fala wniosków
dotyczÈcych najróĝniejszych wynalazków, których powstanie poprzedzaïo nadejĂcie automobilu
czterokoïowego (https://www.daimler.com/company/tradition/company-history/1886-1920.html).
DziÚki kolejnym innowacjom technologicznym udaïo siÚ udowodniÊ, ĝe da siÚ stworzyÊ samobieĝny pojazd kierowany przez czïowieka. Gdy juĝ skutecznoĂÊ technologii (silnika) zostaïa
potwierdzona, na rynku zaczÚïy siÚ pojawiaÊ najróĝniejsze urzÈdzenia, w tym motorówki, omnibusy oraz samochody. Moc, przyspieszenie i paliwo staïy siÚ siïÈ napÚdowÈ drugiej fali innowacji i ostatecznie doprowadziïy do powstania automobilów trzykoïowych i czterokoïowych.
Pierwsza fala innowacji i badañ nad skutecznoĂciÈ technologii przyniosïa dowód na to, ĝe da siÚ
stworzyÊ dwukoïowy pojazd samobieĝny.

Druga fala innowacji zwiÈzanych z silnikiem i wtryskiem doprowadziïa do powstania wielu
kolejnych urzÈdzeñ samobieĝnych.
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Druga fala innowacji potwierdziïa, ĝe da siÚ stworzyÊ czterokoïowe pojazdy dla ludzi, którzy
dotychczas podróĝowali zaprzÚgami konnymi. Istniaï rynek, pojawiïa siÚ skuteczna technologia.
Udaïo siÚ dopasowaÊ rozwiÈzanie do problemu, teraz trzeba byïo jeszcze zastanowiÊ siÚ nad
dopasowaniem produktu do rynku. Pierwsze samochody konkurowaïy z powozami zaprzÚganymi w konie. Staraïy siÚ wypeïniÊ lukÚ, w której zaprzÚgi sobie nie radziïy, tzn. zapewniÊ ludziom szybkoĂÊ i bezpieczeñstwo. Operatorzy silnikowych taksówek podkreĂlali, ĝe w ich pojazdach podróĝuje siÚ wygodniej i bezpieczniej niĝ w konnych. Potwierdza to lektura poniĝszego
artykuïu:

½ródïo: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_automobile#/media/File:Motor-Hansom.jpg

Co to zatem jest „produkt o najwiÚkszej
sile oddziaïywania?”
Jak wspominaliĂmy, zespoïy odpowiedzialne za produkt majÈ czasem trudnoĂci z osadzeniem
koncepcji szybkiej poraĝki i minimalnie satysfakcjonujÈcego produktu w swoim konkretnym
kontekĂcie biznesowym, poniewaĝ czÚsto zapominajÈ o koniecznoĂci znalezienia odpowiedzi
na pytanie: „Czego siÚ chcemy dowiedzieÊ?”. Zapominamy teĝ o tym, ĝe cel produktu ĂciĂle
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zaleĝy od specyficznego kontekstu biznesowego firmy. Realizacja koncepcji szybkiej poraĝki
i minimalnie satysfakcjonujÈcego produktu nie ma wiÚkszego sensu, jeĂli siÚ tego nie robi w powiÈzaniu z konkretnym kontekstem, najwaĝniejszymi rezultatami biznesowymi oraz ocenÈ dojrzaïoĂci rynku. Moim zdaniem zarówno MVP, jak i szybka poraĝka majÈ swoje miejsce gdzieĂ
na styku elementów „co?” i „jak?”. To siÚ zresztÈ okazuje bardzo pomocne w przypadku niektórych scenariuszy biznesowych, w szczególnoĂci na etapie dopasowywania problemu i rozwiÈzania. Gdy jednak skutecznoĂÊ technologii zostanie juĝ potwierdzona i uda siÚ okreĂliÊ potrzeby
rynku, naleĝy uwzglÚdniaÊ równieĝ inne kwestie.
WróÊmy raz jeszcze do historii samochodu. Cztery koïa od poczÈtku stanowiïy integralny element produktu, który miaï rywalizowaÊ z powozami zaprzÚganymi w konie. NajwczeĂniejsze
wersje automobilu musiaïy zaoferowaÊ coĂ wiÚcej ponad to, co klient uzyskiwaï juĝ od konnych powozów, choÊ w kwestii gadĝetów oferty mogïy siÚ róĝniÊ. Konne powozy wyznaczyïy
pewien standard, jeĂli chodzi o komfort podróĝowania, a tym samym minimalny poziom oferty,
który musiaïy zapewniÊ swoim klientom pierwsze samochody. Konkurowanie z powozami
konnymi stanowiïo najbardziej ryzykowny element propozycji nowo powstajÈcych samochodów. Ostatecznie jednak trafnoĂÊ tej propozycji udaïo siÚ potwierdziÊ dziÚki potencjaïowi silnika
spalinowego.
Na tym etapie czterokoïowe pojazdy silnikowe kupowali ludzie, których naleĝaïoby dziĂ okreĂliÊ mianem prekursorów. To byli ludzie, którzy dostrzegali wielki potencjaï automobilów. Ci
ludzie byli skïonni zrezygnowaÊ z róĝnych gadĝetów, poniewaĝ tak bardzo zaleĝaïo im na prÚdkoĂci i bezpieczeñstwie, ĝe byli w ich imiÚ skïonni wyrzec siÚ luksusów. Carl Benz miaï ĝonÚ,
BerthÚ. Bertha bez jego wiedzy wybraïa siÚ wraz z dwoma synami w dïugÈ podróĝ, tym sam
udowadniajÈc, ĝe czterokoïowym pojazdem napÚdzanym silnikiem moĝna pokonywaÊ duĝe
odlegïoĂci. To byï kolejny dowód skutecznoĂci tego rozwiÈzania, a zarazem sensacja! Oto bowiem
udaïo siÚ potwierdziÊ, ĝe samochodem moĝna bez problemów odbyÊ dïugÈ podróĝ.
Pierwsze wersje samochodu musiaïy byÊ od poczÈtku lepsze od pojazdów zaprzÚĝonych w konie.
W kolejnych wersjach wprowadzano poprawki w zakresie stylistyki, wygody, konstrukcji siedzeñ
czy rozwiÈzañ produkcyjnych. W okresie od koñca XIX do poïowy XX w. samochód zostaï
istotnie ulepszony. Jak widaÊ na kolejnych zdjÚciach, w ciÈgu pierwszych 30 czy 40 lat od rozpoczÚcia produkcji samochodów z silnikiem spalinowym na rynku pojawiaïy siÚ pojazdy bardzo
róĝne pod wzglÚdem projektu, stylu i funkcjonalnoĂci. Producenci caïy czas wprowadzajÈ do
oferty nowe modele samochodów. Ostatnio coraz wiÚkszym zainteresowaniem cieszÈ siÚ samochody elektryczne i samobieĝne (zobacz rysunek na nastÚpnej stronie).
InnowacyjnoĂÊ Henry’ego Forda — zaïoĝyciela Ford Motor Company i pioniera w dziedzinie
rozwoju i zastosowania linii montaĝowej do masowej produkcji — polegaïa na stworzeniu linii
montaĝowej wïaĂnie. OdtÈd produkcja samochodów staïa siÚ opïacalna. Dzisiejsze samochody
elektryczne marki Tesla istniejÈ dziÚki temu, ĝe udaïo siÚ potwierdziÊ skutecznoĂÊ technologii
wykorzystywanej w ich akumulatorach. Produkt o duĝej sile oddziaïywania zawiera zwykle jeden
lub kilka elementów o sprawdzonej skutecznoĂci. Aby jednak mógï faktycznie wywieraÊ wpïyw
na otoczenie, musi wzbudzaÊ zainteresowanie klientów i generowaÊ popyt zapewniajÈcy firmie
moĝliwoĂÊ rozwoju, prowadzenia zrównowaĝonej dziaïalnoĂci i oddziaïywania na Ăwiat.
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½ródïo: udostÚpnione na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. Kopia licencji
dostÚpna pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ bÈdě listownie pod adresem Creative Commons,
PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. Licencja dotyczy równieĝ wszystkich poprzednich zdjÚÊ

Produkty na rynki nie w peïni rozpoznane
a produkty na rynki dojrzaïe
Inaczej naleĝy podchodziÊ do tworzenia produktu dla poczÈtkujÈcej firmy, która próbuje zagospodarowaÊ nie w peïni rozpoznany rynek — o niepotwierdzonych potrzebach i z wykorzystaniem nie do koñca sprawdzonej technologii. JeĂli nie udaïo siÚ jeszcze dopasowaÊ problemu
do rozwiÈzania, tworzenie MVP jak najbardziej ma sens. Na tym etapie zresztÈ MVP nie musi
mieÊ nawet postaci konkretnego produktu — moĝe siÚ ograniczaÊ jedynie do badañ rynkowych, modeli typu concierge czy choÊby tylko strony docelowej zapowiadajÈcej pojawienie siÚ
produktu. PamiÚtajmy, ĝe na tym etapie zajmujemy siÚ nie do koñca rozpoznanym rynkiem.
Z drugiej strony, nawet w tym przypadku nie naleĝy rzucaÊ siÚ na oĂlep do pracy nad wïaĂciwym produktem — bez uprzedniego zastanowienia siÚ nad oczekiwanymi rezultatami biznesowymi i charakterystykÈ segmentu docelowego.
Na rynkach dojrzaïych (na których udaïo siÚ juĝ potwierdziÊ skutecznoĂÊ technologii i na których istniejÈ alternatywne modele biznesowe), a takĝe w przypadku potwierdzenia dopasowania problemu do rozwiÈzania myĂlenie przez pryzmat minimalnie satysfakcjonujÈcego produktu juĝ nie wystarcza. Nie chodzi bowiem o to, aby wyznaczyÊ najmniejszy moĝliwy zakres
pracy. Nie chodzi o to, aby stworzyÊ prototyp. Nie chodzi o to, aby na oĂlep gnaÊ przed siebie,
byle dotrzymaÊ terminu.
Firma nie moĝe siÚ skupiÊ na wyïÈcznie jednym aspekcie produktu i na jego podstawie uznaÊ
pomysï za trafiony. Analizie trzeba poddaÊ caïe doĂwiadczenie produktu, potrzeby rynku i komercyjnÈ trafnoĂÊ danego rozwiÈzania. Tylko na tej podstawie moĝna potem stworzyÊ produkt
o duĝej sile oddziaïywania. Oddziaïywanie ma znaczenie zawsze, nie tylko na wczesnych etapach
prac. W zarzÈdzaniu produktem trzeba siÚ skoncentrowaÊ na optymalnym doborze róĝnych
czynników, które jako caïoĂÊ pozwolÈ nam najskuteczniej oddziaïywaÊ na naszych klientów
docelowych.
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Jak zdefiniujemy nasz produkt o najwiÚkszej sile oddziaïywania? Przed rozpoczÚciem kaĝdego
kolejnego cyklu rozwoju produktu o duĝej sile oddziaïywania powinniĂmy znaleěÊ odpowiedzi
na nastÚpujÈce pytania:
1. Jak moĝemy rozwijaÊ siÚ jako firma? Jakie rozwiÈzanie o moĝliwie duĝej sile
oddziaïywania moglibyĂmy stworzyÊ, aby osiÈgnÈÊ nasze najwaĝniejsze rezultaty
biznesowe?
2. W jaki sposób udostÚpniamy klientom wartoĂÊ? Jaka cecha wyróĝnia nasze
doĂwiadczenie produktu i budzi zachwyt naszych klientów?
3. Czy najbardziej ryzykowne spoĂród naszych propozycji podwaĝajÈ sïusznoĂÊ naszych
najwaĝniejszych hipotez? Czy nieskutecznoĂÊ technologii bÈdě koncepcji biznesowej
pozbawi naszÈ firmÚ racji bytu?
4. Jak w optymalny sposób wywieraÊ wpïyw na rzeczywistoĂÊ? Kiedy, jak i jakimi
metodami moĝna oddziaïywaÊ na otoczenie? Nie zawsze za optymalne uznawaÊ
bÚdziemy rozwiÈzanie najbardziej oszczÚdne w Ărodkach czy najszybsze. Trzeba
teĝ pamiÚtaÊ, ĝe kaĝdy moĝe postrzegaÊ szybkoĂÊ inaczej. Szybkie dziaïanie to wcale
nie dziki pÚd, który ma nam umoĝliwiÊ dotrzymanie terminu. To raczej rozpatrywanie
harmonogramu prac w kontekĂcie oddziaïywania biznesowego oraz naszych
wewnÚtrznych i zewnÚtrznych ograniczeñ.
Jak juĝ wskazywaliĂmy wczeĂniej, o ostatecznym ksztaïcie produktu oraz momencie jego rynkowej premiery decyduje kilka róĝnych czynników:

Bardzo trafnie ujÈï to Clayton M. Christensen w ksiÈĝce Przeïomowe innowacje: „Gdy wystÚpowaï (…) przerost efektywnoĂci, powstawaïa szansa pojawienia siÚ technologii zmieniajÈcej
tok rozwoju i nastÚpnie zaatakowania dotychczasowych rynków (…) zmienia siÚ uszeregowanie
kryteriów, wedïug których klienci przedkïadajÈ jeden produkt czy usïugÚ nad inne, a zmiana ta
sygnalizuje przejĂcie od jednej (…) fazy cyklu ĝycia produktu do nastÚpnej”1.

1

Clayton M. Christensen, Przeïomowe innowacje. MoĝliwoĂci rozwoju czy zagroĝenie dla przedsiÚbiorstwa,
Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010, s. 262 — przyp. tïum.
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JeĂli mamy do czynienia z dobrze znanym rynkiem, a zajmujemy siÚ ksztaïtowaniem minimalnie
satysfakcjonujÈcego produktu, to w istocie marnujemy szansÚ maksymalnego wykorzystania
potencjaïu sprawdzonej technologii. Czy zamiast dÈĝyÊ do udostÚpnienia klientom najwiÚkszej
moĝliwej wartoĂci i zapewnienia firmie sukcesu rzeczywiĂcie powinniĂmy ograniczaÊ siÚ do tworzenia jak najprostszych produktów, które zamortyzujÈ nam ewentualny upadek?
Skoro juĝ wiemy, ĝe istnieje rynek na czterokoïowe pojazdy samobieĝne i ĝe istnieje sprawdzona
technologia, budowanie deskorolki nie ma ĝadnego sensu. Tworzy siÚ wówczas czterokoïowy
pojazd samobieĝny, który by zachwyciï klientów, choÊby to miaïa byÊ zupeïnie „goïa” wersja
samochodu bez ĝadnych specjalnych gadĝetów. Juĝ za pierwszym podejĂciem wprowadzamy
na rynek produkt, który jest dla klienta na tyle wartoĂciowy, ĝe bÚdzie on skïonny z pewnych
rzeczy zrezygnowaÊ, ĝeby z niego korzystaÊ. Musimy oczywiĂcie podjÈÊ wysiïek rozpoznania
prekursorów w naszym segmencie, ale pierwsza wersja produktu i tak powinna byÊ znacznie
bogatsza niĝ to, co siÚ dziĂ powszechnie uznaje za MVP.

Jak stwierdziÊ, ĝe prawidïowo zdefiniowaliĂmy produkt
o wysokiej sile oddziaïywania?
Zdecydowanie warto sformuïowaÊ pewnÈ hipotezÚ na temat produktu, jeszcze zanim rozpocznie
siÚ pracÚ nad nim. Ta hipoteza wskazuje, czego siÚ chcemy dowiedzieÊ. Skupia siÚ na pewnym
konkretnym segmencie klientów (nie da siÚ przecieĝ zadowoliÊ wszystkich od razu, wiÚc do kogo
kierujemy naszÈ ofertÚ w pierwszej kolejnoĂci?). Powinna odwoïywaÊ siÚ do pewnej rynkowej
luki lub waĝnej potrzeby, której aktualnie obecne na rynku produkty nie zaspokajajÈ. Trzeba
teĝ mieÊ technologiczny potencjaï, by tÚ lukÚ domknÈÊ — aby zaspokoiÊ waĝnÈ potrzebÚ swojego
docelowego klienta. Bez tego ani rusz.
Moĝna np. uznaÊ, ĝe pracujÈcym kobietom z indyjskich miast przydaïyby siÚ nowe, bezpieczne opcje transportowe. Firma A tworzy wiÚc hipotezÚ, która opiera siÚ na sieci prowadzonych
przez kobiety i dopasowanych do potrzeb kobiet taksówek, które moĝna by wzywaÊ za poĂrednictwem aplikacji mobilnej. Moĝna zaïoĝyÊ, ĝe taki produkt spotka siÚ z zainteresowaniem
rynku. Czy jednak da siÚ przytoczyÊ jakiekolwiek konkretne dowody na poparcie tej hipotezy?
Co Ăwiadczy o tym, ĝe klienci faktycznie tego chcÈ? Dostrzegamy pewnÈ lukÚ na rynku. Zauwaĝamy pewnÈ potrzebÚ. Jak jednak stwierdziÊ, czy produkt stworzony na podstawie naszego
pomysïu bÚdzie w stanie tÚ potrzebÚ zaspokoiÊ? Jakie najwaĝniejsze rezultaty biznesowe uda
siÚ w ten sposób uzyskaÊ dla firmy A?

Potwierdzenie potrzeb biznesowych przez pryzmat
najwaĝniejszych rezultatów biznesowych
Zanim przystÈpimy do budowania produktu, naleĝy poddaÊ pomysï wstÚpnej weryfikacji przez
klientów. Moĝna to zrobiÊ poprzez rozmowy, badania czy nawet odpowiednio przygotowanÈ
stronÚ docelowÈ z opcjÈ rejestracji. W tym miejscu warto wspomnieÊ o sukcesie, jaki w segmencie samochodów SUV odniósï w Indiach Renault Duster. Firma Renault dostrzegïa pewnÈ
lukÚ na indyjskim rynku samochodów. Za SUV-y produkowane przez Ăwiatowych graczy trzeba
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byïo zapïaciÊ 20 milionów rupii. Firma dostrzegïa szansÚ wprowadzenia na rynek samochodu,
którego cena ksztaïtowaïaby siÚ poniĝej poziomu 10 milionów rupii. Renaultowi zaleĝaïo
na duĝych wolumenach sprzedaĝy (https://www.businesstoday.in/magazine/case-study/case-study-renault-duster-success-story/story/199321.html). Tak zdefiniowano najwaĝniejszy rezultat biznesowy.
Nauczona wczeĂniejszymi niepowodzeniami z rynku indyjskiego firma rozpoczÚïa od przeprowadzenia badania na grupie 200 osób dopasowanych pod wzglÚdem profilu do jej potencjalnych
nabywców. Czïonkowie zespoïu odpowiedzialnego za produkt spÚdzili trochÚ czasu w towarzystwie 30 wybranych rodzin, aby lepiej zrozumieÊ, co w samochodach ceniÈ, a co ich irytuje.
W ten sposób stwierdzono, ĝe czïonkowie grupy docelowej duĝÈ wagÚ przywiÈzujÈ do wyrazistej sylwetki samochodu, chromowanych wykoñczeñ oraz dwukolorowoĂci wnÚtrza, jak
równieĝ wygody pasaĝerów podróĝujÈcych z tyïu. OczywiĂcie pewne podstawowe wïaĂciwoĂci samochodu równieĝ miaïy dla nich duĝe znaczenie, ale te konkretne elementy mogïy
ostatecznie zawaĝyÊ na ich decyzji w sprawie wyboru SUV-a. W ciÈgu roku od swojej premiery
Duster zdoïaï pozyskaÊ dla siebie 23% rynku.
Na pierwszy rzut oka mogïoby siÚ wydawaÊ dziwne, ĝe firma Renault kïadzie tak duĝy nacisk
na chromowane elementy nadwozia. Czy ktokolwiek by pomyĂlaï, ĝeby je uwzglÚdniÊ w MVP,
gdyby przedstawiciele firmy nie zebrali informacji od klientów? Ryzyko tej propozycji wiÈzaïo
siÚ z koniecznoĂciÈ wyróĝnienia siÚ na tle konkurencji i rozpoznania czynników zwiÚkszajÈcych wolumen sprzedaĝy. Firma nie próbowaïa potwierdziÊ, ĝe indyjski rynek wykazuje zainteresowanie samochodem typu SUV. Renault dysponowaï teĝ sprawdzonym modelem dziaïalnoĂci operacyjnej, skutecznÈ technologiÈ i praktykami produkcyjnymi o potwierdzonej
skutecznoĂci. Gdyby na ten sam rynek miaï wejĂÊ ktoĂ zupeïnie nowy, trzeba by sprawdziÊ
wiele róĝnych czynników. Naleĝaïoby siÚ upewniÊ, ĝe róĝne aspekty koncepcji produktu tworzÈ ïÈcznie spójnÈ caïoĂÊ (produkcja, technologia, pozycjonowanie, branding). Poza tym nie
moĝna by liczyÊ na to, ĝe klienci zechcÈ kupowaÊ nowy samochód tylko dlatego, ĝe udaïo siÚ go
stworzyÊ wbrew wszystkim przeciwnoĂciom losu. Klientów nie obchodzi to, w jakich warunkach powstaje produkt. Ich interesuje wartoĂÊ, którÈ mogÈ dziÚki niemu uzyskaÊ.
W tej akurat dziedzinie firmy zajmujÈce siÚ oprogramowaniem majÈ duĝÈ przewagÚ nad
przedstawicielami tradycyjnych branĝ produkcyjnych. Bariery wejĂcia sÈ w ich przypadku wyraěnie niĝsze. W porównaniu z tradycyjnym marketingiem ïatwiej jest im z czegoĂ po prostu
zrezygnowaÊ i zaczÈÊ zupeïnie od poczÈtku. Z ïatwoĂciÈ mogÈ teĝ przy minimalnym poziomie
inwestycji stworzyÊ produkt o charakterze przeïomowym. WïaĂnie dlatego Uber byï w stanie
tak szybko wywróciÊ do góry nogami istniejÈcy ekosystem, mimo ĝe za projektem staï jedynie
niewielki zespóï inĝynierów. Warto ten fakt wykorzystaÊ, a w tym celu koniecznie naleĝy
przyjmowaÊ wartoĂciowe informacje zwrotne.

Potwierdzenie zainteresowania klientów produktem
Zainteresowanie produktem zaleĝy od tego, jakÈ wartoĂÊ produkt bÚdzie oferowaï klientowi.
Wszystko sprowadza siÚ do tego, w jaki sposób produkt zaspokaja emocjonalne potrzeby
klienta. Czy uwalnia od jakiejĂ bolÈczki? Czy pomaga mu siÚ uporaÊ z jakÈĂ trudnoĂciÈ? Czy
zachÚca go do dÈĝenia do czegoĂ? Czy jest atrakcyjny wizualnie? Jak siÚ z niego korzysta w po114
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równaniu z obecnie dostÚpnymi rozwiÈzaniami alternatywnymi? Czy pracy jest przez niego
mniej, czy wiÚcej niĝ przy zastosowaniu rozwiÈzañ alternatywnych? Czy moĝna ïatwo uzyskaÊ
do niego dostÚp? Czy korzystanie z niego stanowi powód do dumy?
Firma moĝe uznaÊ, ĝe chce rozwiÈzywaÊ tylko jeden problem swojego klienta — ĝe chce mu
zapewniÊ niczym niezakïóconÈ moĝliwoĂÊ realizacji pewnej funkcji. Ta funkcja musi jednak
mieÊ dla klienta moĝliwie duĝe znaczenie. JeĂli firma jako pierwsza na rynku oferuje klientowi
jedzenie z dowozem, to pewnie nie musi mieÊ w ofercie dañ stu róĝnych kuchni Ăwiata, za to
zdecydowanie nie moĝe pozwoliÊ na to, aby dowoĝone dania wystygïy po drodze. Na rynku
charakteryzujÈcym siÚ wyĝszym poziomem konkurencji brak szerokiej oferty bÚdzie juĝ jednak
zapewne dziaïaï na niekorzyĂÊ takiej firmy, a dowóz zimnego jedzenia moĝe siÚ dla niej naprawdÚ
ěle skoñczyÊ. Nad wyborem MVP zdecydowanie warto siÚ dobrze zastanowiÊ.
Projekt, marka, treĂci, pozycjonowanie, polityka cenowa, pozyskiwanie klienta oraz faktyczna
przydatnoĂÊ produktu — to wszystko wraz z podstawowÈ technologiÈ skïada siÚ na nadzwyczajne doĂwiadczenie uĝytkownika. Produkt o najwiÚkszej sile oddziaïywania tworzy siÚ poprzez
skupienie uwagi na oczekiwanym wpïywie na innych. Czasami oferta jest wÈska, a mimo to
trzeba zadbaÊ o bogactwo doĂwiadczenia. Koniecznie trzeba pamiÚtaÊ, ĝe technologia nie funkcjonuje w próĝni.
Moĝe siÚ teĝ okazaÊ, ĝe nasi klienci znajdÈ nowe zastosowania dla produktu. Jedna z moich
koleĝanek z poprzedniego miejsca pracy opowiadaïa kiedyĂ o technologii opartej na zasilaniu
sïonecznym stworzonej z myĂlÈ o ludziach przenoszÈcych siÚ ze wsi do miast. Byïa to ïadowarka sïoneczna, z której daïo siÚ zasiliÊ lampÚ i wiatrak, a takĝe naïadowaÊ telefon. Firma opracowaïa interesujÈcy model sprzedaĝy tego urzÈdzenia, w ramach którego klienci stopniowo
mogli dochodziÊ do wïasnoĂci. Krótko po premierze okazaïo siÚ jednak, ĝe migranci rzadko
kiedy wykorzystujÈ urzÈdzenie do zasilania lamp czy wiatraków. Z poprzedniego miejsca zamieszkania ludzie ci wynieĂli nawyk wykonywania wszystkich prac domowych (w tym zwiÈzanych z gotowaniem) jeszcze przed zmierzchem, za to po przeprowadzce chÚtnie kupowali tanie uĝywane telewizory i korzystali potem z baterii sïonecznych, ĝeby oglÈdaÊ telewizjÚ.
Ostatecznie urzÈdzenie okazaïo siÚ mieÊ innÈ wartoĂÊ dla klienta, niĝ siÚ spodziewali przedstawiciele firmy. Na etapie tworzenia produktu o duĝej sile oddziaïywania trzeba wiÚc w równym
stopniu zabiegaÊ o potwierdzenie koncepcji oraz o informacje zwrotne.

Jak optymalnie generowaÊ oddziaïywanie?
Swego czasu wraz z moim zespoïem odpowiedzialnym za produkt w organizacji non profit
zaczÚliĂmy modyfikowaÊ platformÚ do pozyskiwania Ărodków. Dotychczas korzystaliĂmy
z crowdsourcingowego rozwiÈzania internetowego, za poĂrednictwem którego gromadziliĂmy
Ărodki dla przedsiÚbiorców dziaïajÈcych na terenach wiejskich. Znaczna czÚĂÊ inwestorów korzystaïa z naszej strony za pomocÈ urzÈdzeñ mobilnych, a poniewaĝ nasza platforma nie zostaïa
stworzona z myĂlÈ o takich urzÈdzeniach, nie mieli peïnego dostÚpu do doĂwiadczenia produktu. Strona internetowa naszej organizacji istniaïa juĝ od ponad oĂmiu lat. Miaïa wiele wad
funkcjonalnych, zawieraïa teĝ ogromne iloĂci treĂci. Oferowaïa wiele róĝnych moĝliwoĂci inwestowania lub bezzwrotnego przekazywania pieniÚdzy na rzecz przedsiÚbiorczych mieszkañców
wsi. Doskonale zdawaliĂmy sobie sprawÚ, ĝe tworzenie nowego produktu strony internetowej
obsïugujÈcej tak wiele róĝnych funkcjonalnoĂci zajmie caïe wieki. PostawiliĂmy wiÚc na podejĂcie
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iteracyjne. WytypowaliĂmy strony najczÚĂciej odwiedzane (za pomocÈ odpowiednich narzÚdzi
analitycznych). Interesariusze reprezentujÈcy zespóï zarzÈdzajÈcy wskazali jako najwaĝniejszy
rezultat biznesowy skuteczne zbieranie Ărodków. WiedzieliĂmy, z których opcji najczÚĂciej korzystajÈ inwestorzy, a takĝe które rezultaty biznesowe majÈ najwiÚksze znaczenie dla organizacji.
To pozwoliïo nam zidentyfikowaÊ najistotniejsze elementy naszego produktu.
Najpierw uruchomiliĂmy responsywnÈ stronÚ domowÈ i responsywnÈ wersjÚ naszych wiadomoĂci e-mail. Potem zajÚliĂmy siÚ pracÈ nad nowym projektem procedury obsïugi pïatnoĂci.
EliminowaliĂmy wszystkie zbÚdne kroki i ostatecznie proces skïadaï siÚ tylko z dwóch elementów. Z pozostaïych skïadników platformy nie daïo siÚ ïatwo korzystaÊ na urzÈdzeniach
mobilnych, ale ten jeden proces — w poïÈczeniu z dopracowaniem treĂci przekazywanych
wiadomoĂci — umoĝliwiï naszym odbiorcom sprawne odczytywanie comiesiÚcznego biuletynu
oraz przypomnieñ dotyczÈcych pïatnoĂci. OdtÈd odbiorcy mogli siÚ bez przeszkód zapoznawaÊ
z tymi materiaïami na urzÈdzeniach mobilnych, a odnoĂnik przenosiï ich na w peïni responsywnÈ stronÚ obsïugujÈcÈ proces przekazywania Ărodków finansowych. Wskaěniki konwersji
i liczba inwestycji doĂÊ istotnie wzrosïy.
Ta wersja platformy nie speïniaïa kryteriów definicyjnych MVP. DysponowaliĂmy juĝ na tym
etapie doĂÊ obszernymi danymi, na podstawie których mogliĂmy okreĂlaÊ zainteresowania naszych klientów docelowych. Nie potrzebowaliĂmy potwierdzenia dotyczÈcego sposobu dziaïania
rozwiÈzania na urzÈdzeniach mobilnych. Naszym zadaniem byïo tak naprawdÚ stworzyÊ rozwiÈzanie, które bÚdzie w najskuteczniejszy moĝliwy sposób oddziaïywaïo na klientów z naszego segmentu docelowego. Raz jeszcze naleĝy podkreĂliÊ, ĝe sam tylko nowy projekt strony na
niewiele by siÚ zdaï. MusieliĂmy uksztaïtowaÊ proces w sposób sprzyjajÈcy poprawie doĂwiadczenia uĝytkownika korzystajÈcego przede wszystkim z urzÈdzenia mobilnego. Punktem wyjĂcia
byïy comiesiÚczne przypomnienie i biuletyn. Z kaĝdego z tych materiaïów przechodziïo siÚ na
odpowiednie strony docelowe, trzeba zatem byïo zadbaÊ o to, aby zasadniczy proces przekazywania Ărodków przebiegaï dalej w sposób niczym niezakïócony.
Klienta ograniczenia technologii nie interesujÈ. Naleĝy siÚ wiÚc zastanawiaÊ, czy nasz produkt
moĝe mu zaoferowaÊ pewnÈ konkretnÈ wartoĂÊ nawet przy zaïoĝeniu, ĝe te ograniczenia istniejÈ.
Czy nasze rozwiÈzanie ma szansÚ przyjÈÊ siÚ na rynku? JeĂli tak, to czy klienci bÚdÈ skïonni za
nie zapïaciÊ pomimo jego funkcjonalnych ograniczeñ? Klienci mogÈ byÊ skïonni zapïaciÊ caïkiem
duĝo, jeĂli rozwiÈzanie bÚdzie zaspokajaïo ich potrzeby.
W ksiÈĝce Przeïomowe innowacje Clayton M. Christensen wyjaĂnia, jak to siÚ staïo, ĝe 3,5calowy dysk zawïadnÈï rynkiem komputerów PC. Mowa jest o tym, ĝe producenci komputerów PC musieli pïaciÊ za jeden megabajt pojemnoĂci dyskowej o 20% wiÚcej w przypadku
dysków 3,5-calowych niĝ w przypadku dysków 5,25-calowych, a mimo to chÚtnie siÚ na to godzili.
Wynikaïo to z faktu, ĝe choÊ pojemnoĂÊ dysku 5,25-calowego w zupeïnoĂci im wystarczaïa,
nowe rozwiÈzanie oferowaïo dodatkowÈ istotnÈ korzyĂÊ w postaci mniejszych rozmiarów fizycznych. Gdy to zapotrzebowanie zostaïo zaspokojone, klienci zaczÚli wiÚkszÈ wagÚ przywiÈzywaÊ do niezawodnoĂci i ceny.
Skuteczna technologia moĝe stworzyÊ nowe moĝliwoĂci, a nawet potencjaï niezbÚdny do zaistnienia przeïomu, poziom konkurencyjnoĂci i zróĝnicowania rozwiÈzañ musi jednak zostaÊ
dostosowany do potrzeb rynku. Aby w jak najwiÚkszym stopniu wykorzystaÊ elastycznoĂÊ procesu
tworzenia oprogramowania, trzeba nauczyÊ siÚ sprawnie reagowaÊ na potrzeby rynku. Nie moĝna
po prostu zaïoĝyÊ, ĝe rynek doceni to, co mu siÚ zaproponuje.
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Przebieg cyklu ĝycia produktu bÚdzie zaleĝaï od reakcji firmy na dane napïywajÈce z rynku.
Kaĝda wersja produktu musi zaspokajaÊ pewne podstawowe potrzeby rynku. Produkt musi
byÊ caïoĂciowo na te potrzeby zorientowany. Z czasem potrzeby rynku siÚ zmieniajÈ — na
skutek rozrastania siÚ bazy klientów bÈdě wzrostu zainteresowania produktem — a wówczas
pojawia siÚ kolejna fala potrzeb. Produkt powinien sprawnie po tych falach skakaÊ aĝ do momentu, w którym za sprawÈ jakiegoĂ przeïomu straci rynkowÈ racjÚ bytu. Zmysïem biznesowym wykazuje siÚ ten, kto tych przeïomów wypatruje i kto potrafi siÚ na nie odpowiednio
przygotowaÊ.

Iteracyjna weryfikacja zakresu projektu
WróÊmy do galerii SztukiSzaï i zastanówmy siÚ nad kryteriami sukcesu dla poszczególnych
priorytetowych pomysïów na funkcjonalnoĂci. DziÚki temu ïatwiej nam bÚdzie stwierdziÊ, które z nich mogÈ doprowadziÊ do powstania produktu o najwiÚkszej sile oddziaïywania. WĂród
naszych priorytetów uwzglÚdniamy juĝ wyïÈcznie te pomysïy, które znajdujÈ przeïoĝenie na
najwaĝniejsze rezultaty biznesowe. DziÚki temu teraz moĝemy siÚ skupiÊ na maksymalizacji
wartoĂci dla klientów.
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W przypadku galerii SztukiSzaï moĝna by siÚ wiÚc koncentrowaÊ na ïatwoĂci rejestracji odbiorców newslettera, na okreĂleniu ram czasowych dla jego emisji (czÚstotliwoĂÊ, dzieñ miesiÈca, w którym materiaïy sÈ rozsyïane, itd.), na obszernoĂci treĂci, na uïatwieniach w nawiÈzywaniu kontaktu ze sprzedawcami w sprawie potencjalnie interesujÈcych pozycji z katalogu
itp. JeĂli mamy do czynienia z wiÚcej niĝ jednym pomysïem na funkcjonalnoĂÊ — jeĂli w kwadrancie szybkich lub strategicznych korzyĂci znalazïo siÚ kilka rozwiÈzañ, które musiaïyby byÊ
realizowane w tym samym czasie i odnoszÈ siÚ do tych samych potrzeb rynku — wówczas naleĝy
przejrzeÊ kryteria sukcesu, aby na ich podstawie w moĝliwie ambitny sposób okreĂliÊ wykonalny
zakres projektu.
Nikomu chyba nie trzeba tïumaczyÊ, ĝe przy pracy nad premierÈ produktu nie ma w zasadzie
zadañ o charakterze jednorazowym. Trzeba caïy czas gromadziÊ dane, na podstawie których
moĝna by oceniaÊ, na ile skutecznie udaje nam siÚ maksymalizowaÊ wartoĂÊ uzyskiwanÈ przez
klienta. Dlatego teĝ konieczne jest stworzenie kanaïów, którymi moglibyĂmy pozyskiwaÊ iloĂciowe
i jakoĂciowe informacje zwrotne.

Zadowolony klient na kaĝdym etapie
rozwoju produktu
Nie ma sensu wyposaĝaÊ produktu w funkcjonalnoĂci, których rynek nie potrzebuje. Dla prekursorów funkcjonalnoĂÊ liczy siÚ bardziej niĝ cena, doĂwiadczenie i inne tym podobne czynniki.
Aby ich do siebie przekonaÊ, produkt musi zaspokoiÊ ich potrzeby o charakterze funkcjonalnym.
Ta ĂwiadomoĂÊ pomaga tworzyÊ produkt w modelu lean przy jednoczesnym generowaniu oddziaïywania. Produkt powstaïy w modelu lean wcale nie musi byÊ minimalistyczny. Jak pokazuje
poniĝsza ilustracja, proces rozwoju produktu oparty na koncepcji produktu o duĝej sile oddziaïywania mógïby siÚ przedstawiaÊ nastÚpujÈco:

Co waĝne, w przypadku produktu o duĝej sile oddziaïywania pierwsza wersja musi mieÊ charakter kompletny. Produkt musi nie tylko po prostu dziaïaÊ, ale równieĝ rozbudzaÊ emocje i generowaÊ na tyle duĝÈ wartoĂÊ dla klienta, aby klient zechciaï go kupiÊ, a firma mogïa uzyskaÊ
interesujÈce jÈ rezultaty biznesowe. Deskorolka zdecydowanie do tego opisu nie pasuje. Produkt
na kaĝdym etapie swojego rozwoju musi dysponowaÊ siïÈ oddziaïywania adekwatnÈ do poziomu
dojrzaïoĂci rynku i produktu. Do budowania produktu zdecydowanie trzeba podejĂÊ ambitnie.
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Podsumowanie
Aby móc pracowaÊ nad odpowiednim doĂwiadczeniem produktu, trzeba koniecznie zdefiniowaÊ oczekiwane rezultaty biznesowe, potrzeby rynkowe i wartoĂÊ dla klienta, a takĝe zadbaÊ
o sprawdzonÈ technologiÚ i przewagÚ konkurencyjnÈ. Przede wszystkim trzeba jednak ustaliÊ, co
nasz produkt stara siÚ potwierdziÊ bÈdě osiÈgnÈÊ. Trzeba rozeznaÊ siÚ w rynku i potrzebach
klienta, ĝeby wiedzieÊ, co siÚ sprawdzi i jak odbiorcy postrzegajÈ wartoĂÊ produktu.
Skoro juĝ wiemy, jak podejmowaÊ decyzje w sprawie zakresu produktu, MVP oraz produktu
o duĝej sile oddziaïywania, moĝemy w nastÚpnym rozdziale skupiÊ siÚ na wykorzystywaniu jakoĂciowych i iloĂciowych informacji zwrotnych od klientów przy wyznaczaniu kierunku rozwoju
naszego produktu.
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