Krok 0
Pierwsze kroki
TRZY SPOSOBY ROZPOCZĘCIA NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Kiedy słucham różnych ludzi, słyszę różnorodne powody, dla których są zainteresowani
przedsiębiorczością. Niektórzy od lat pracują w jednej branży i chcą zmian. Niektórzy chcą maksymalnie
wykorzystać swoje umiejętności i mieć największy wpływ na świat. Niektórzy chcą być swoim własnym
szefem. Niektórzy posiadają patenty i są zainteresowani różnymi sposobami ich komercjalizacji.
Niektórzy mają pojęcie o tym, jak można poprawić ich życie i zastanawiają się, czy ten pomysł jest
interesujący dla innych. Wszystkie te przyczyny można zsyntetyzować w trzy odrębne kategorie:
1. Pomysł: wymyśliłeś coś nowego, co może się zmienić świat - lub jego niewielką część - w pozytywny
sposób, lub coś, co może ulepszyć istniejący proces, który znasz i chcesz go wdrożyć.
2. Mieć technologię: wymyśliłeś przełom technologiczny i chcesz z niego skorzystać lub po prostu
przyspieszyć jego wdrożenie, aby mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo. Lub nauczyłeś się o
przełomie technologicznym i widzisz duży potencjał biznesowy.
3. Mieć pasję: jesteś pewny siebie i czujesz się swobodnie, starając się rozwijać swoje umiejętności w
możliwie najbardziej kompleksowy sposób. Możesz również wierzyć, że bycie przedsiębiorcą to
sposób, aby wywrzeć największy wpływ na świat. Po prostu możesz wiedzieć, że chcesz pracować dla
siebie i kontrolować swoje przeznaczenie, ale nie masz jeszcze pomysłu ani technologii, więc chcesz
dowiedzieć się o przedsiębiorczości, szukając dobrego pomysłu, technologii i / lub partnera.
Często mówi mi się, że przedsiębiorca nie może zacząć bez znajomości „bólu klienta” - problemu, który
przeszkadza komuś na tyle, że byłby skłonny zapłacić, aby złagodzić problem. Ale takie podejście może
zniechęcać kogoś, kto nie zna przedsiębiorczości. Ponadto pomija znaczenie zakładania firmy zgodnie
z wartościami, zainteresowaniami i wiedzą specjalistyczną przedsiębiorcy. Z czasem znajdą klienta z
bólem lub szansą, w którym klient jest skłonny zapłacić za rozwiązanie. Bez względu na to, jak
zainteresowałeś się przedsiębiorczością, musisz najpierw odpowiedzieć na następujące pytanie: Co
mogę zrobić dobrze, co chciałbym robić przez dłuższy czas? Po udzieleniu odpowiedzi na to pytanie
zrobisz pierwszy krok w kierunku odkrycia bólu u klienta - bólu, który chcesz złagodzić, ponieważ jest
on zgodny z tym, co Cię interesuje i ma wiedzę specjalistyczną.
JAK WYJŚĆ Z „MAM PASJĘ” NA „MAM POMYSŁ LUB TECHNOLOGIĘ”
Wielu ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością nie ma jeszcze pomysłu ani technologii, więc jeśli to
ty, nie jesteś sam. Najpierw podsumowując swoje osobiste zainteresowania, mocne strony i
umiejętności, możesz łatwiej zidentyfikować dobre możliwości. Możesz wykonać to ćwiczenie
samodzielnie lub z grupą potencjalnych współzałożycieli.
Rozważ następujące:
Wiedza: Na czym koncentrowała się twoja edukacja lub kariera?
Możliwości: w czym jesteś najbardziej biegły?
Połączenia: Czy wiesz, kto ma doświadczenie w różnych branżach?
Czy znasz innych przedsiębiorców?
Aktywa finansowe: czy masz dostęp do znacznego kapitału finansowego, czy na początku będziesz
polegać na skromnym koncie oszczędnościowym?

Rozpoznawanie nazw: z czego jesteś dobrze znany? Umiejętności inżynierskie? Rozumiesz
światłowody?
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: jakie dotychczas prace wykonywałeś w poprzednich
pracach czy istniały „punkty bólu”?
Pasja do konkretnego rynku: czy ekscytuje Cię pomysł poprawy opieki zdrowotnej? Co powiesz na
edukację? Energia? Transport?
Zaangażowanie: czy masz czas i wysiłek, aby poświęcić się temu przedsięwzięciu?
Czy jesteś gotowy, aby nowe przedsięwzięcie stało się głównym (lub jedynym) celem?
Jeśli Ty lub twoja grupa założycieli masz silne umiejętności kodowania i zarządzania projektami, możesz
być bardziej skłonny do opracowania aplikacji internetowej. Jeśli jesteś profesjonalistą w szybkim
prototypowaniu, możesz rozważyć stworzenie jakiegoś fizycznego produktu. Lub jeśli twoje
wcześniejsze doświadczenie zawodowe dotyczyło edukacji lub medycyny, możesz rozważyć, co możesz
stworzyć, co poprawiłoby te obszary. Często znajdziesz pomysł lub technologię, która poprawi coś dla
ciebie osobiście, a następnie zdasz sobie sprawę, że pomysł lub technologia może pomóc wielu innym.
Zjawisko to nazywa się „przedsiębiorczością użytkownika”; Fundacja Kauffmana odkryła, że prawie
połowa wszystkich startupów opartych na innowacjach, które mają co najmniej pięć lat, zostały
założone przez przedsiębiorców.
ZNALEZIENIE ZESPOŁU ZŁOŻONEGO: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NIE JEST SPORTEM SOLO
W 15.390 nowych przedsiębiorstwach, podstawowej klasie przedsiębiorczości studenci MIT, którzy
przejdą 24 kroki, muszą utworzyć zespoły w ciągu dwóch tygodni, ze względu na ograniczenia czasowe
semestru akademickiego. Ten proces nie jest optymalnym sposobem na tworzenie zespołów, ale
wystarczy, aby zespoły studenckie zdobyły doświadczenie w tworzeniu zespołów, a zespoły wdrożyły
(w przyspieszony sposób) 24 kroki w ciągu semestru. Z pomysłów, które zamieniają się w firmy,
niektóre zespoły pozostają nietknięte, ale znacznie częściej zespoły przechodzą zdrową rekonfigurację
swojego członkostwa pod koniec semestru, aby stworzyć silniejszy, bardziej zjednoczony zespół, który
lepiej nadaje się do wykorzystania szansy na dłuższą metę. To ważny proces ewolucyjny. Twój wybór
współzałożycieli jest niezwykle ważny. Badania w MIT sugerują, że firmy z wieloma założycielami
odnoszą większe sukcesy niż te założone przez osobę. Istnieje wiele zasobów, które pogłębiają się w
poszukiwaniu dobrych współzałożycieli.
DOKĄD IDZIESZ
Po zidentyfikowaniu pomysłu lub technologii jako podstawy , Firma zorientowana na innowacje musi
rygorystycznie przetestować i dopracować swoją ofertę w 24 krokach. Twoim pierwszym celem jest
ocena potrzeb potencjalnych klientów, koncentrując się na kliencie docelowym w celu osiągnięcia
dopasowania produktu do rynku - produktu, który pasuje do tego, co klienci na danym rynku są
zainteresowani zakupem. Koncentracja jest bardzo ważna, ponieważ przedsiębiorcy mają bardzo
ograniczony czas i zasoby, dlatego muszą być nadmiernie wydajne. Koncentracja jest tak istotna dla
określenia docelowego klienta, że odnoszę się do pierwszych pięciu kroków 24 kroków - od segmentacji
rynku do profilowania twojej osoby - jako „Poszukiwanie świętego Graala specyficzności”

Krok 1
Segmentacja rynku
W TYM KROKU:
Po zakończeniu Kroku 0, Pierwsze kroki, powinieneś mieć pomysł lub technologię, która odpowie na
pytanie: „Czy jest to coś, z czego świat mógłby skorzystać, i czy jest to coś, co robię dobrze i chciałbym
robić przez dłuższy czas?” Powinieneś także mieć zespół współzałożycieli. Teraz rozpoczniesz 24 kroki,
biorąc ten pomysł lub technologię i przeprowadzając burzę mózgów dla szerokiego grona
potencjalnych klientów, którzy mogą być zainteresowani niektórymi jego zastosowaniem. . Następnie
wybierzesz 6–12 najlepszych możliwości i przeprowadzisz dogłębne badania rynku pierwotnego, w
których przeprowadzasz bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi klientami, aby dowiedzieć się więcej
na ich temat.
Jeden niezbędny i wystarczający warunek dla firmy
Niezależnie od prowadzonej działalności musisz zadać sobie pytanie: „Jaki jest jedyny niezbędny i
wystarczający warunek prowadzenia działalności?” To nie jest produkt, technologia, potrzeba klienta,
biznesplan, wizja, silny zespół, dyrektor generalny, pieniądze, inwestorzy, przewaga konkurencyjna lub
wartości firmy. Chociaż są to świetne rzeczy dla firmy, żadna z nich nie jest właściwą odpowiedzią.
Jedynym niezbędnym i wystarczającym warunkiem dla firmy jest klient płacący. W dniu, w którym ktoś
płaci Ci za produkt lub usługę, masz firmę, a nie dzień wcześniej. Ta prosta prawda pozwoli ci skupić
się na tym, co ważne. Nie możesz zdefiniować firmy jako produktu, ponieważ jeśli nikt nie kupi twojego
produktu, po prostu nie masz firmy. Rynek jest ostatecznym arbitrem sukcesu. Teraz to, że masz
płacącego klienta, nie oznacza, że masz dobry interes. Aby mieć dobry, zrównoważony biznes, będziesz
musiał zdobyć wystarczającą liczbę klientów, płacąc wystarczająco dużo pieniędzy w stosunkowo
krótkim czasie, aby nie zabrakło kapitału, ale zamiast tego stać się rentownym. A na starcie masz
niewiele zasobów, więc każde podejmowane działanie musi być nieskuteczne. Dlatego nie zaczniesz
od zbudowania produktu, zatrudnienia deweloperów lub rekrutacji sprzedawców. Zamiast tego
podejmiesz podejście zorientowane na klienta, znajdując niezaspokojoną potrzebę i budując wokół niej
swój biznes.
STWÓRZ NOWY RYNEK, NA KTÓRYM BĘDZIESZ DOMINOWAĆ
Stworzenie innowacyjnego produktu, na który obecnie nie ma rynku, jest niezbędne dla sukcesu
startupu. Tworząc nowy rynek, będziesz miał bardzo wysoki, jeśli nie dominujący, udział w rynku, który
możesz wykorzystać jako podstawę przyszłej ekspansji. Bycie firmą „ja też” na istniejącym rynku jest
trudniejszą propozycją, biorąc pod uwagę twoje ograniczone zasoby. Aby stworzyć tę firmę w nowo
zdefiniowanej przestrzeni rynkowej, skupisz się na kliencie docelowym. Klient docelowy to grupa
potencjalnych klientów, którzy mają wiele cech wspólnych i wszyscy mieliby podobne powody do
zakupu określonego produktu. Skupienie jest najważniejszą umiejętnością dla przedsiębiorcy, a jak
dowiesz się na tych etapach, trudno jest skoncentrować się zbytnio. Musisz ciężko pracować, aby
zidentyfikować i zrozumieć klientów za pomocą pierwotnych badań rynku, ponieważ poleganie na
„wyedukowanych założeniach” lub analizach zewnętrznych jest zgadywaniem podczas tworzenia
nowych rynków. Gdy już stworzysz przyczółek w tej grupie docelowej, co oznacza, że dostarczyłeś tej
grupie znacznie lepszy produkt i płacą ci za to, będziesz mieć wystarczające zasoby, aby rozwinąć się
na sąsiedni rynek. Na sąsiednim rynku niektóre cechy klientów będą takie same, jak na rynku
pierwotnym, ale będzie wystarczająco dużo różnic, aby wymagać odpowiedniego dostosowania
strategii.

Kiedy „płacący klienci” wprowadzają cię w błąd.
Podczas płacenia klienci ostatecznie określają, czy Twój produkt to sukces, są dwa typowe pułapki,
które możesz napotkać, jeśli nie skupisz się na tworzeniu nowego rynku. Pierwszym z nich jest
„sprzedaż każdemu”, co jest ideą, że jako początkujący startup z niewielkimi lub zerowymi zasobami
możesz tworzyć produkty, które zaspokoją potrzeby każdego, kogo spotka. Załóżmy, że wynalazłeś
nowy polimer, który lepiej wodoodporny materiał niż cokolwiek na rynku. Najpierw słyszysz od swojej
przyjaciółki Sally, która przeczytała w gazecie, że sprzęt kempingowy jest intratnym rynkiem, więc
sugeruje, żebyś sprzedawał namioty. Wchodzi twój kuzyn Joe; chce wodoodpornej bielizny. Sąsiad
uważa, że łatwe do czyszczenia wypchane zwierzęta dla dzieci byłyby po prostu cudowne.
Zaprojektowanie i wykonanie dowolnego z tych produktów wymaga czasu i zasobów. Jeśli rozpoczniesz
produkcję jednego produktu i okaże się, że nie ma wystarczającej liczby klientów, aby Twoje
przedsięwzięcie było opłacalne, prawie na pewno nie będziesz mieć środków, aby kontynuować
wytwarzanie produktów, dopóki nie znajdziesz dochodowego rynku. Drugim częstym problemem jest
„Syndrom Chin”, znany również jako „zabawa z arkuszami kalkulacyjnymi”. Zamiast tworzyć nowy
rynek, myśli się, można wybrać ogromny istniejący rynek, uzyskać ułamek udziału w rynku i czerpać
korzyści. W końcu, gdybyś mógł zdobyć nawet jedną dziesiątą procent rynku szczoteczek do zębów w
Chinach (1,3 miliarda mieszkańców), czy nie zarabiałbyś dużo pieniędzy? Logika wyglądałaby
następująco: „Internet mówi, że Chiny mają ponad 1,3 miliarda ludzi. Jeśli wszyscy mają zęby, wielkość
rynku wynosi 1,3 miliarda klientów. Zbuduję szczoteczkę do zębów na rynek chiński i być może
uzyskamy 0,1 procent udziału w rynku w pierwszym roku. Gdyby każda osoba kupowała trzy szczoteczki
do zębów rocznie, moglibyśmy sprzedawać 3,9 miliona szczoteczek rocznie, a jeśli sprzedalibyśmy je
za 1 USD każda, to mieliśmy sprzedaż 3,9 miliona USD w pierwszym roku, z dużą ilością miejsca na
rozwój. ”
Taką analizę rynku na wysokim poziomie nazywam „zabawą z arkuszami kalkulacyjnymi”, ponieważ nie
wykazaliście w przekonujący sposób, dlaczego ludzie kupiliby wasz produkt lub dlaczego jego udział w
rynku wzrósł z czasem. Nie potwierdziłeś również żadnego z Twoich założeń, ucząc się bezpośrednio
od klientów - prawdopodobnie nawet nie byłeś w Chinach. W końcu, gdyby przedsiębiorczość była tak
łatwa, czy nie wszyscy sprzedaliby szczoteczki do zębów w Chinach? Duże firmy z dużą ilością zasobów
mogą sobie pozwolić na ciężką pracę, aby zdobyć przyrostowy udział w rynku, ale przedsiębiorcy nie
mają luksusu zasobów. Nie daj się złapać w „Syndrom Chin”. Weź swoje zasoby i zastosuj je na wąskim,
starannie zdefiniowanym nowym rynku, który możesz zdominować.
Złożeni klienci płacący: klienci pierwotni kontra drugorzędni i rynki dwustronne
Do tej pory używałam słowa „klient” w odniesieniu do podmiotu - takiego jak gospodarstwo domowe,
organizacja lub osoba fizyczna - który płaci, nabywa i używa twojego produktu. W ramach szerokiej
definicji klienta istnieje użytkownik końcowy, który ostatecznie korzysta z produktu, oraz nabywca
ekonomiczny, który podejmuje ostateczną decyzję o zakupie produktu. W zależności od sytuacji
końcowym użytkownikiem i nabywcą ekonomicznym może być ta sama osoba. Są jednak dwa
przypadki, w których definicja ta staje się bardziej skomplikowana. Po pierwsze, gdy Twój model
biznesowy wymaga zarówno klientów pierwotnych (użytkowników końcowych), jak i klientów
wtórnych (nabywców ekonomicznych), aby zarabiać pieniądze. Często firmy te mają strukturę, w której
główny klient jest obciążany niższym kosztem lub otrzymuje produkt za darmo, a strona trzecia płaci
za dostęp do klienta głównego i / lub informacji klienta głównego. Na przykład wyszukiwarka Google
jest bezpłatna, ale Google sprzedaje reklamy na stronach wyników wyszukiwania, aby zarabiać
pieniądze. Zdolność Google do dostarczania reklamodawcom miejsca docelowego reklamy
kierowanego na słowa kluczowe oraz informacji demograficznych o użytkownikach wyszukiwania
dodatkowo zwiększa wartość oferty Google dla reklamodawców. Prawdopodobnie nie będziesz mieć

wyznaczonego klienta głównego / dodatkowego, dopóki nie ukończysz kroku 15, Zaprojektuj model
biznesowy, więc na razie skup się na głównym kliencie, wykonując kilka pierwszych kroków. Drugi
przypadek nazywa się rynkiem dwustronnym lub wielostronnym, na którym potrzebujesz wielu
docelowych klientów, aby Twoja firma mogła istnieć. eBay jest dobrym przykładem, ponieważ aby
odnieść sukces, potrzebuje zarówno sprzedawców, jak i kupujących (podaży i popytu). Jeśli masz rynek
wielostronny, każdy krok wykonasz jeden raz dla każdej strony rynku. Jednak na podstawie badań
rynku pierwotnego prawdopodobnie przekonasz się, że jedna strona rynku ma większe znaczenie dla
wygranej, aby Twój biznes odniósł sukces; więc będziesz chciał się tam skoncentrować. Kim Gordon i
Shambhavi Kadam, założyło Mediuum, podobną do iTunes platformę grafiki cyfrowej. Badając tę
koncepcję, zdali sobie sprawę, że przekonanie klientów do popytu, aby zapisać się na cyfrową sztukę
na swoich telefonach komórkowych, tabletach, komputerach i telewizorach, nie było wyzwaniem.
Ciężka praca polegała na zapisaniu artystów cyfrowych tworzących sztukę i zmuszeniu ich do
udostępnienia. Tak więc, chociaż zarówno podaż, jak i popyt były potrzebne, aby nowe przedsięwzięcie
odniosło sukces, ich głównym celem byli artyści cyfrowi.
Jak przeprowadzić segmentację rynku
Krok 1A: Burza mózgów
Zacznij od burzy mózgów szerokiej gamy możliwości rynkowych. Uwzględnij nawet „szalone pomysły”,
które Twoim zdaniem są dalekimi celami, ponieważ są pomocne w rozszerzaniu granic możliwości, tam
gdzie mogą istnieć niektóre z najciekawszych okazji. Nawet na tym wczesnym etapie rozmowa o swoim
pomyśle lub technologii z potencjalnymi klientami zapewni jasne i dokładne informacje zwrotne
dotyczące segmentacji rynku. Znajdziesz je na targach, poprzez kontakty z innymi studentami i
profesorami (być może niektórzy z nich byliby potencjalnymi klientami na ich poprzednich zajęciach)
lub, jeśli inni słyszeli o twoim pomyśle lub technologii, być może skontaktują się z tobą, sugerowanie
potencjalnych zastosowań. Najlepszy scenariusz to sytuacja, w której sam jesteś potencjalnym
klientem i dobrze rozumiesz problem, który próbujesz rozwiązać. Jeśli masz pomysł, możesz pomyśleć,
że masz już na myśli konkretny rynek i określoną aplikację. Jednak jako przedsiębiorca po raz pierwszy
będziesz chciał dokładnie ustalić, czy twoje postrzeganie jest prawidłowe. Prawdopodobnie
zdefiniowany rynek nie jest wystarczająco konkretny, ale może się okazać, że rynek, o którym myślisz,
nie pasuje do twojego pomysłu lub że inne rynki są lepsze do założenia firmy. Bądź otwarty i kreatywny.
Na przykład, jeśli wyrażasz swój pomysł jako „Chcę stworzyć sieć społecznościową dla nauczycieli szkół
średnich i rodziców, którzy będą informować o postępach swoich dzieci w szkole”, możesz zablokować
się na ścieżce, która nie prowadzi do zrównoważonego biznesu. Zamiast tego zacznij od „Chcę poprawić
edukację dzięki technologii”. Następnie zadaj sobie pytanie, dlaczego jesteś pasjonatem tego pomysłu.
Jeśli technologia jest twoją podstawową pasją, prawdopodobnie chcesz rozważyć szerszy zakres branż
niż tylko edukację. Jeśli twoją pasją jest edukacja, możesz po prostu segmentować branżę edukacyjną,
ale bądź otwarty na inne rozwiązania oprócz tego, które wymaga wysokiego poziomu technologii. Jeśli
masz nową technologię, prawdopodobnie możesz pomyśleć o wielu branżach, które mogłyby
skorzystać z twojego produktu. Chociaż możesz posiadać wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie,
może ona nie mieć dobrych zastosowań dla Twojej technologii, więc bądź otwarty na różne branże.
Później przefiltrujesz pomysły, aby uwzględnić swoje pasje. Zacznij od zidentyfikowania potencjalnych
branż dla Twojego pomysłu. Następnie wypisz listę osób, które mogą skorzystać z Twojego pomysłu w
każdej branży. Skoncentruj się na użytkownikach końcowych, a nie klientach, ponieważ będziesz
potrzebować zaangażowanej grupy użytkowników końcowych, aby prowadzić zrównoważony biznes.
Szkoła nie korzysta z podręcznika, tablicy szkolnej ani planu lekcji, ale nauczyciele tak. Na przykład, jeśli
Twoim pomysłem jest poprawa edukacji dzięki technologii, kto byłby twoim końcowym
użytkownikiem? Nauczyciele, administratorzy, rodzice i uczniowie są potencjalnymi użytkownikami

końcowymi. Każda kategoria może być dalej podzielona. Czy koncentrujesz się na użytkownikach
końcowych na uniwersytetach lub w szkole podstawowej? Z jakimi różnymi typami szkół są powiązani
ci użytkownicy końcowi? W jakich krajach i regionach pracują i mieszkają użytkownicy końcowi? Aby
rozwinąć jeden przykład, w kategorii szkół podstawowych dla nauczycieli są nauczyciele szkół
publicznych, szkół prywatnych, szkół parafialnych i szkół domowych. Nauczyciele szkół publicznych
mają różne poziomy nauczania, w zależności od kraju i regionu. W ramach każdej kategorii znajdują się
szkoły miejskie, podmiejskie i wiejskie. W większości szkół średnich nauczyciele specjalizują się w
określonym temacie. Nawet w ramach przedmiotu, takiego jak studia społeczne, istnieją podkategorie,
takie jak historia i geografia. W większości szkół są nauczyciele sztuki, muzyki i wychowania fizycznego,
a także nauczyciele paraprofesjonaliści i pedagodzy specjalni. Następnie określ różne zadania, które
wykonuje użytkownik końcowy. W przypadku nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w szkole
podmiejskiej zadania te mogą obejmować nauczanie, ocenianie, przygotowanie lekcji, szkolenie,
dyscyplinę, kontakt z rodzicami, zamawianie chemikaliów i inne. Nauczyciel w szkole podstawowej w
dużym mieście może nie potrzebować zamawiać chemikaliów, ale może potrzebować zakupu
materiałów szkolnych. Nauczyciel w szkole podstawowej prawdopodobnie uczy wielu przedmiotów,
więc można podzielić „nauczanie” według różnych przedmiotów. Możesz znaleźć wystarczająco dużo
podobieństw między niektórymi podkategoriami, aby je pogrupować, w zależności od tego, jaki jest
twój pomysł, ale dowiesz się o tym podczas podstawowych badań rynku. Nie zaczynaj łączyć kategorii
bez wiedzy o swoim kliencie.
Czasami ludzie łatwo dzielą użytkowników końcowych na segmenty, kiedy zaczynają od pracownika
takiego jak nauczyciel, ale mają znacznie trudniejszy czas, gdy użytkownik końcowy jest konsumentem
i dokonuje zakupów na użytek osobisty lub domowy. Przydatnym pytaniem jest, dlaczego konsument
miałby kupić produkt w określonym segmencie branży. Dlaczego w przypadku powyższej segmentacji
edukacji rodzic kupiłby produkt, który poprawia edukację? Lub weź pod uwagę technologię, taką jak
akumulator o długiej żywotności. Jeśli patrzysz na branżę transportową i podzieliłeś segment na
klientów kupujących pojazd do transportu osobistego, dlaczego konsument miałby korzystać z takiego
produktu? Niektóre możliwości obejmują sumienność środowiskową, wysoką wydajność, luksus,
wygodę i wartość. Nawet w zakresie wysokiej wydajności można podzielić na konsumentów
poszukujących taniego, ale o wysokich osiągach pojazdu, oraz konsumentów niewrażliwych na cenę,
których głównym celem jest wysoka wydajność. Bądź szeroki i ekspansywny, dzieląc użytkowników
końcowych na nowy produkt. Burza mózgów jest teraz; później zawęzisz listę, gdy zaczniesz analizować
każdy segment.
Krok 1B: Zawężanie
Do tej pory zidentyfikowałeś wielu potencjalnych użytkowników końcowych i aplikacje dla swojego
pomysłu lub technologii. Twoim kolejnym zadaniem jest wyszczególnienie 6–12 szczególnie
interesujących możliwości rynkowych, na które składa się konkretny użytkownik końcowy i jedna lub
kilka aplikacji. Podczas przeprowadzania pierwotnych badań rynku konkretna aplikacja, o której
myślisz, może nie być tą, której szuka użytkownik końcowy, dlatego na razie lepiej skoncentrować się
na użytkownikach końcowych. W „Inside the Tornado” Geoffrey Moore określa pięć kryteriów, które
firma Documentum zastosowała do zawężenia swojej listy 80 potencjalnych rynków. Rozszerzyłem tę
liczbę do siedmiu, dzieląc pierwsze kryterium na dwie części i dodając jedną z moich, aby uwzględnić
w dyskusji pasje twojego zespołu założycieli. 1. Czy klient docelowy jest dobrze finansowany? Jeśli
klient nie ma pieniędzy, rynek nie jest atrakcyjny, ponieważ nie będzie zrównoważony i zapewni
dodatnie przepływy pieniężne dla rozwoju nowego przedsięwzięcia. 2. Czy klient docelowy jest łatwo
dostępny dla sprzedawców? Na początku chcesz kontaktować się bezpośrednio z klientami, a nie
polegać na podmiotach trzecich, które wprowadzają na rynek i sprzedają Twój produkt, ponieważ Twój

produkt bardzo szybko przechodzi szereg ulepszeń, a bezpośrednia informacja zwrotna od klientów
jest istotną częścią tego procesu. Ponadto, ponieważ Twój produkt jest zasadniczo nowy i nigdy
wcześniej nie był widziany (i może powodować zakłócenia), osoby trzecie mogą nie wiedzieć, jak
skutecznie tworzyć popyt na Twój produkt.
3. Czy klient docelowy ma ważny powód do zakupu? Czy klient kupuje Twój produkt zamiast innego
podobnego rozwiązania? A może klient jest zadowolony z dowolnego rozwiązania, które jest już
używane? Pamiętaj, że przy wielu okazjach, twoją główną konkurencją będzie klient, który nic nie robi.
4. Czy możesz dziś, z pomocą partnerów, dostarczyć cały produkt?
Przykładem, którego często używam, jest to, że nikt nie chce kupić nowego alternatora i zainstalować
go w swoim samochodzie, nawet jeśli alternator jest znacznie lepszy niż obecnie. Chcą kupić samochód.
Oznacza to, że chcą kupić całe funkcjonalne rozwiązanie, a nie samodzielnie je montować.
Prawdopodobnie będziesz musiał współpracować z innymi dostawcami, aby dostarczyć rozwiązanie,
które zawiera Twój produkt, co oznacza, że będziesz musiał przekonać innych producentów i
dystrybutorów, że twój produkt jest wart integracji z ich przepływem pracy.
5. Czy istnieje silna konkurencja, która mogłaby Cię zablokować? Rzadko zdarza się, że żaden inny
konkurent nie chce przekonać klienta do wydania budżetu na jakiś produkt w celu zaspokojenia
zidentyfikowanej potrzeby. Jak silni są ci konkurenci z punktu widzenia klienta (nie z punktu widzenia
klienta ani z technicznego punktu widzenia)? Czy konkurencja może uniemożliwić nawiązanie relacji
biznesowej z klientem? W jaki sposób wyróżniasz się na tle tego, co twój klient postrzega jako
alternatywy?
6. Jeśli wygrasz ten segment, czy możesz go wykorzystać, aby wprowadzić dodatkowe segmenty? Jeśli
dominujesz nad tą szansą rynkową, czy są szanse, że możesz sprzedawać swój produkt z niewielkimi
modyfikacjami produktu lub strategii sprzedaży? A może będziesz musiał radykalnie zrewidować swój
produkt lub strategię sprzedaży, aby skorzystać z dodatkowych możliwości rynkowych? Podczas gdy
chcesz pozostać skoncentrowanym na rynku plażowiczów, nie chcesz wybierać rynku początkowego, z
którego trudno będzie skalować swoją firmę. Geoffrey Moore posługuje się metaforą kręgielni, w
której rynek o przyczółek jest ołowianym kołkiem, a dominujący rynek o przyczółek powala ołowiany
kołek, który rozbija się na inne kołki, które reprezentują albo sąsiednie możliwości rynkowe, albo różne
zastosowania do sprzedaży klientowi w Twój rynek na plaży.
7. Czy rynek jest zgodny z wartościami, pasjami i celami zespołu założycielskiego? Chcesz się upewnić,
że osobiste cele założycieli nie ustępują innym przedstawionym tutaj kryteriom. W przypadku firmy
SensAble Technologies chciano„uzyskać płynność” (wejść na giełdę lub kupić) w ciągu czterech do
pięciu lat, co jest stosunkowo krótkim horyzontem czasowym dla stworzonej przez nas technologii,
ponieważ współzałożyciele Thomas i Rhonda Massie chcieli wrócić do Kentucky, skąd pochodzili.
Dlatego dla nas ważnym czynnikiem było to, czy możemy pokazać wyniki w akceptowalnych ramach
czasowych na dowolnym rynku, który wybraliśmy.
Zacznij od zadawania tych pytań na poziomie branżowym. Następnie zastanów się, jakie odpowiedzi
będą dla końcowego użytkownika Twojego produktu. W ramach branży, jeśli podzieliłeś potencjalnych
użytkowników końcowych, dzieląc je na wiele kategorii, tak jak w powyższym przykładzie edukacyjnym,
zadaj pytania na każdym poziomie rozgałęzienia. Weźmy na przykład przykład wcześniejszych
nauczycieli vs. rodzice vs. administratorzy vs. uczniowie, następnie szkolnictwo wyższe vs. szkoła
podstawowa, następnie kraj, następnie publiczne vs. prywatne itp. Ograniczeniem jest czas - będziesz
badał każdą z te rynki dogłębnie i nie masz czasu na rozważenie nieograniczonej liczby opcji. Sześć do

dwunastu możliwości rynkowych jest więcej niż wystarczające - realistyczna liczba jest znacznie bliższa
sześciu niż dwunastu.
Krok 1C: Badanie rynku pierwotnego
Teraz, gdy ograniczyłeś swoje możliwości rynkowe, nadszedł czas na pierwotne badania rynku,
bezpośrednią rozmowę z klientami i obserwowanie klientów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć, która
z nich jest najlepsza. Ponieważ identyfikujesz nową szansę rynkową dla produktu, który jeszcze nie
istnieje, nie będziesz mógł polegać na wyszukiwarce Google ani na raportach badawczych firm
badawczych. Jeśli jest już dostępny raport z badań rynku zawierający wszystkie potrzebne informacje,
prawdopodobnie jest już za późno na nowe przedsięwzięcie. Straciłeś okazję - ktoś inny pobił cię na
rynek. Zamiast tego zbierzesz ogromną większość swoich informacji z bezpośredniej interakcji z
prawdziwymi potencjalnymi klientami na temat ich sytuacji, punktów bólu, szans i informacji
rynkowych. Niestety w tym procesie istnieje kilka skrótów. Chociaż powinieneś dowiedzieć się, co
możesz o klientach i rynkach, zanim porozmawiasz z potencjalnymi klientami, nie można przecenić
znaczenia prowadzenia bezpośrednich badań klientów, ponieważ wszelkie inne źródła informacji i
wiedzy są często powierzchowne i prawdopodobnie minimalne
Jak rozmawiać z potencjalnymi klientami
Kiedy rozmawiasz z potencjalnymi klientami, zachęcaj do przepływu pomysłów; nie ograniczaj ich ani
nie staraj się zdobyć zaangażowania. Jeśli potencjalny klient wyczuje, że próbujesz mu coś sprzedać,
zmieni swoje zachowanie; będą albo mówić niewiele, albo mówić rzeczy związane z możliwościami
rynkowymi, które wydajesz im przedstawiać, zamiast dostarczać ci nowych, innowacyjnych pomysłów
na rynki. W rezultacie otrzymasz mniej danych rynkowych, a to, co dostaniesz, będzie stronnicze.
Podobnie nie powinieneś liczyć na to, że klient zaprojektuje Twój produkt lub odpowie na jego
problemy. Celem tych badań jest zrozumienie ich bolączek, a następnie zaprojektowanie rozwiązania,
które będzie dla nich bardzo cenne. Aby to zrobić, musisz dokładnie zrozumieć podstawowe problemy
i źródła możliwości, czy to rozmawiając z nimi, czy jeszcze lepiej, obserwując je podczas pracy
(„podstawowe badania obserwacyjne”). Czyny są ważniejsze niż słowa, ponieważ ludzie czasami
mówią rzeczy, które są sprzeczne z tym, jak faktycznie to robią. Będziesz chciał porozmawiać z jak
największą liczbą użytkowników końcowych, ale osoby, które nie są użytkownikami końcowymi, mogą
również udzielać cennych porad lub wskazywać właściwy kierunek. Może się nawet okazać, że błędnie
zidentyfikowałeś użytkownika końcowego twojej segmentacji. Istnieje kilka kluczowych czynników,
które są niezbędne do zebrania dokładnych informacji:
* Musisz mieć wysoki poziom intelektualnej ciekawości.
* Aby uzyskać te informacje, musisz być nieustraszony podczas rozmowy telefonicznej, w samochodzie
lub w samolocie.
* Musisz mieć umiejętność słuchania i zachęcania ludzi do rozmowy.
* Musisz być otwarty i bezstronny i nigdy nie zakładać rozwiązania (zapytanie, a nie rzecznictwo).
* Musisz mieć możliwość wyjaśnienia, jak mogłaby wyglądać istota proponowanej oferty, a
jednocześnie być elastycznym.
* Musisz poświęcić czas i cierpliwość, aby poświęcić się temu ważnemu krokowi.
Przeprowadzając badania rynku pierwotnego, istnieją trzy ważne zastrzeżenia:
1. Nie masz „odpowiedzi” dla potencjalnych klientów i ich klientów wymagania.

2. Twoi potencjalni klienci nie mają dla ciebie „odpowiedzi”.
3. Rozmawiaj z potencjalnymi klientami w trybie „zapytania”, a nie „rzecznictwa / sprzedaży”. Słuchaj,
co mają do powiedzenia, i nie próbuj nakłaniać ich do kupowania czegokolwiek.
Uporządkuj swoje badania
Główne kategorie, o których próbujesz uzyskać informacje dla każdego rynku, to:
1. Użytkownik końcowy: kto konkretnie będzie korzystał z twojego produktu? Końcowy użytkownik jest
często twoim „mistrzem”, którego potrzebujesz na pokładzie, aby Twój produkt został pomyślnie
przyjęty. Niekiedy zawęziłeś już swojego użytkownika końcowego, ale w trakcie podstawowych badań
rynku możesz stwierdzić, że kategoria może być jeszcze bardziej podzielona na segmenty. (Użytkownik
końcowy niekoniecznie jest osobą, która decyduje się na zakup produktu. Jeśli tworzysz grę wideo dla
dzieci, dziecko, które w nią gra, to Twój mistrza, ponieważ próbuje przekonać rodziców, nabywcę
ekonomicznego, do zakupu.)
2. Zastosowanie: do czego użytkownik końcowy będzie używać Twojego produktu? Jakie zadanie
radykalnie poprawiłoby twoje nowe przedsięwzięcie?
3. Korzyści: jaka jest faktyczna wartość, jaką użytkownik końcowy zyskałby na korzystaniu z nowego
produktu? Nie cecha lub funkcje, ale konkretnie to, co użytkownik końcowy czerpie z produktu. Czy to
oszczędność czasu? Oszczędność kosztów? Dodatkowy zysk?
4. Wiodący klienci: Kim są najbardziej wpływowi klienci, na których inni oczekują przemyślanego
przywództwa i przyjęcia nowych technologii? Są oni czasami określani jako „klienci latarni morskiej”,
ponieważ są tak szanowani, że kiedy kupują, inni patrzą na nich i podążają za nimi, zyskując
natychmiastową wiarygodność. Niektórzy nazywają tych klientów „wczesnymi odbiorcami”, ale
wiodący klienci nie są entuzjastami technologii. Muszą być szanowani przez innych jako innowacyjnych
i odnoszących sukcesy klientów, którzy kupują, ponieważ produkt zapewnia im prawdziwą wartość, a
nie tylko chwalenie się prawami.
5. Charakterystyka rynku: Co z tym rynkiem pomogłoby lub utrudniło przyjęcie nowej technologii?
6. Partnerzy / gracze: z którymi firmami będziesz musiał współpracować, aby zapewnić rozwiązanie,
które integruje się z przepływem pracy klienta? Czasami ta kategoria wiąże się z „Aktywami
uzupełniającymi. Wymagana ”kategoria poniżej.
7. Wielkość rynku: z grubsza, ilu potencjalnych klientów istnieje, jeśli osiągniesz 100-procentową
penetrację rynku?
8. Konkurencja: Kto, jeśli ktoś, czyni podobne produkty rzeczywistymi lub postrzeganymi? Pamiętaj, że
dzieje się tak z perspektywy klienta, a nie tylko twojej.
9. Wymagane aktywa uzupełniające: Czego jeszcze potrzebuje Twój klient, aby uzyskać „pełne
rozwiązanie”, czyli uzyskać pełną funkcjonalność z Twojego produktu? Prawdopodobnie będziesz
musiał połączyć swój produkt z produktami innych producentów, aby klienci mogli łatwo kupić Twój
produkt i mieć pełną funkcjonalność. Musisz przynajmniej określić, jakie inne produkty Twój klient
będzie musiał kupić, aby móc korzystać z Twojego produktu. Na przykład, jeśli tworzysz grę na konsolę
do gier Sega Dreamcast, Twoi klienci również będą musieli ją kupić. Ponieważ konsola nie jest już
sprzedawana, potrzeba ta ograniczy możliwość zakupu produktu przez klienta. Najłatwiej jest
uporządkować te informacje w matrycy, w której każda potencjalna szansa rynkowa to nagłówek
kolumny, a każda kategoria informacji to wiersz. Przykład SensAble pokazuje dalej, w jaki sposób

można zorganizować taką macierz. Mogą istnieć inne kategorie, które są związane z twoją sytuacją.
Ponadto niektóre wiersze w przykładowej macierzy mogą być niepotrzebne w danej sytuacji; ale ten
ogólny format może być dobrym punktem wyjścia do dostosowania w razie potrzeby. Ta matryca
okazała się pomocna dla setek firm; niektórzy dodali lub usunęli kategorie informacji, aby matryca była
bardziej wartościowa w ich specyficznym kontekście.
Jak długo powinienem wydawać na segmentację rynku?
Poświęć całą uwagę tym badaniom przez co najmniej kilka tygodni (a może znacznie dłużej, jeśli Twoja
sytuacja na to pozwala). Upewnij się także, że rozmawiasz z klientami na rynku docelowym, aby uzyskać
dobre dane. Ilość czasu, którą poświęcisz, będzie w dużej mierze zależeć od tego, jak skuteczny jest
Twój zespół w przeprowadzaniu podstawowych badań rynkowych. Powinieneś spędzić wystarczająco
dużo czasu, aby z pewną dokładnością wypełnić matrycę dla wszystkich najwyższych segmentów. Nie
przeszukuj Internetu i dyskutuj o tym w swoim biurze. Prawdopodobnie nie znajdziesz idealnej okazji
na rynku, ale rzadko istnieje taka, która jest „idealna”. Nie daj się popaść w „paraliż analityczny”. Nie
pozwól, aby segmentacja rynku była procesem niekończącym się. Celem jest tylko dokładna ocena
możliwości rynkowych, abyś mógł przejść do następnego kroku. W końcu jest to Krok 1 - masz jeszcze
23 kroki! Prawdopodobnie wrócisz do tego kroku, ponieważ uzyskasz więcej informacji z przyszłych
kroków. Chociaż dla uproszczenia kroki są przedstawiane sekwencyjnie, często mają one charakter
iteracyjny, jak pokazuje ilustracja poglądowa na początku książki.
PRZYKŁAD
SensAble Technologies
SensAble Technologies zaczęło swoje życie jako potężna, ale surowa technologia, która umożliwia
ludziom odczuwanie trójwymiarowych (3D) obiektów renderowanych przez komputer. Z siedzibą w
MIT Artificial Intelligence Laboratory, a konkretnie w Robotics Laboratory pod nadzorem legendarnego
profesora Rodneya Brooksa, wówczas student MIT, Thomas Massie stworzył, współpracując ze swoim
profesorem Kenem Salisbury, nowe urządzenie, które dałoby użytkownikowi poczucie dotykania
wirtualnych obiektów za pomocą interfejsu podobnego do rysika. Urządzenie o nazwie PHANToM
symulowałoby kształty, ruch, wagę i wiele innych właściwości fizycznych poprzez zwiększenie lub
zmniejszenie oporu lub siły odczuwanej przez użytkownika podczas poruszania palcem lub rysikiem.
Gdy inni słyszeli o tym przełomowym pomyśle i późniejszym wdrożeniu technologicznym, Massie
otrzymał zapytania z całego świata o potencjalne zastosowania tej technologii. Zaczął sprzedawać
wersje produktu laboratoryjnego. Jednak jego „pierwsi adepci” składali się głównie z uniwersytetów i
laboratoriów badawczych - „entuzjastów technologii”, którzy kupią prawie każdy innowacyjny produkt.
(Książka Geoffreya Moore'a „Crossing the Chasm” zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat
entuzjastów technologii i mówi, że ci klienci mogą być pierwszym pomostem do najbardziej
pożądanego rynku, zwanego „wczesną większością”.) Thomasa, sprzedawał urządzenia dla
naukowców pod nazwą firmy SensAble Devices. Był zainteresowany budowaniem bardziej
komercyjnego biznesu, który mógłby mieć większy wpływ na świat. Ciężko pracował, aby znaleźć
skalowalną okazję rynkową, która pozwoliłaby firmie osiągnąć cele, do osiągnięcia: bycie firmą wartą
dziesiątki milionów dolarów w stosunkowo krótkim horyzoncie czasowym wynoszącym pięć lat lub
mniej. Współpracował z menedżerem ds. Rozwoju biznesu, Johnem Rantą, który miał doświadczenie
we wcześniejszych startupach, identyfikując takie możliwości rynkowe i wykonując ciężką pracę nad
pierwotnymi badaniami rynku z klientami, aby odkryć ich prawdziwe potrzeby. Spędzili tygodnie,
tworząc listę potencjalnych rynków, wykorzystując obecnych klientów, opinie na temat targów,
nadchodzące zapytania o produkty i naszą wyobraźnię jako źródła pomysłów. W tym momencie żaden
pomysł nie był zbyt szalony: kanał bokserski, naprawianie stacji kosmicznych, wibrujące myszy

komputerowe, pomoc w przeprowadzaniu operacji medycznych, pornografia, nowe gry komputerowe,
możliwości edukacyjne, analiza danych, symulatory lotów, wirtualne światy, muzea, trening sportowy
komputery dla osób niewidomych. Nie przesądzaliśmy o żadnym pomyśle; raczej chcieliśmy otworzyć
aperturę jako jak najszerszy. Dyskutowali o pomysłach co tydzień, czasem co noc, a także omawiali
nasze podstawowe wartości i osobiste pasje, które sprawiły, że niektóre rynki były nieatrakcyjne (np.
pornografia). Innym wynikiem naszej burzy mózgów było to, że zobaczyli, gdzie jest prawdziwa wartość
naszego produktu - aplikacje, które korzystały z danych 3D, a nie te, które wykorzystują dane
dwuwymiarowe (2D). Po uzyskaniu kompleksowej listy możliwości systematycznie zawęziliśmy pole do
ośmiu branż, stworzyliśmy zarys schematu segmentacji rynku , a następnie spędziliśmy tygodnie na
badaniu rynku pierwotnego w celu wypełnienia matrycy. Gdzieś około 90 procent danych na wykresie
pochodzi z bezpośredniej interakcji i rozmowy z prawdziwymi potencjalnymi klientami w tych branżach
na temat ich sytuacji, problemów, możliwości i cech rynkowych. Bardzo niewiele danych pochodziło z
raportów badawczych znanych firm badawczych lub z wyszukiwania danych w Internecie. Każdy z tych
segmentów rynku był uprawnionym kandydatem na początkowy rynek i każdy z nich wyróżniał się
różnymi zestawami klientów, użytkowników końcowych i aplikacji. Na przykład „Rozrywka” została
wybrana jako potencjalny rynek ze względu na duże zainteresowanie animatorów komputerowych
tworzących filmy 3D, takie jak Toy Story. Narzędzie to ułatwiłoby im projektowanie na komputerze bez
narażania ich zamiaru projektowego. Mogliby to również zrobić w znacznie bardziej produktywny
sposób niż był wtedy dostępny. Podobnie do tego, czego nauczyli się w branży cyfrowej rozrywki z
punktu widzenia aplikacji, branża „Wzornictwo przemysłowe” została wybrana na podstawie opinii, że
projektanci produktu chcieli tworzyć kształty 3D na komputerze w sposób tak łatwy, jak praca z fizyczną
gliną. Podobnie w każdej grupie - wizualizacja medyczna (danych 3D), symulacja chirurgiczna (i
szkolenie), mikrochirurgia (procedury sali operacyjnej sterowane za pomocą robota), wizualizacja
geofizyczna (analiza danych sejsmicznych 3D), niewizualne C.H.I. (Computer Human Interface dla osób
niewidomych korzystających z komputerów) i Prototypowanie (wirtualne prototypowanie plików CAD
/ CAM, aby zobaczyć, jak one współpracują; na przykład, aby sprawdzić wykonalność montażu) mieliśmy wystarczające dowody, aby stwierdzić, że rynek jest zadowolony dobrze siedem kluczowych
pytań przedstawionych wcześniej na tym etapie.
Dla każdego z tych segmentów musieli następnie przeprowadzić badania rynku pierwotnego, aby
wypełnić matrycę. Mieli luksus sprzedawania już entuzjastom technologii, co dało nam wystarczający
strumień przychodów, który mogliśmy wydać ponad trzy miesiące na analizę segmentacji rynku.
Będziesz chciał spędzić co najmniej kilka tygodni, ale raczej nie będziesz miał szczęścia, aby móc spędzić
kilka miesięcy.
Matryca zawierała linię dla „platformy”, która odnosiła się do komputerowego systemu operacyjnego
i sprzętu, którego nasza technologia wymagałaby, aby została przyjęta przez ten konkretny segment
rynku. To może, ale nie musi być istotne dla ciebie, ale było to dla nas w tym czasie, ponieważ istniała
duża różnica między uruchomieniem na dedykowanych komputerach graficznych (Silicon Graphics
Incorporated - SGI - w tym czasie) a znacznie tańszymi komputerami osobistymi. Wiersz zatytułowany
„Wymagane aktywa uzupełniające” zależał od tego, na którą branżę będziemy celować. Wiersz z
etykietą „Wymagane aktywa uzupełniające” był dość zróżnicowany w zależności od branży, na którą
będziemy kierować reklamy. Animatorowi z segmentu rynku rozrywki dali silnik geometrii NURBS
(skrót od Non-Uniform Rational B-Spline), aby mógł wysyłać pliki danych do pakietu animacji
renderowania wizualnego Alias Wavefront. Ten program był używany przez animatorów na całym
świecie do tworzenia trójwymiarowych animowanych obrazów renderowanych w kolorze, aby
zniewalać sceny, które dziś oglądasz w filmach animowanych. Urządzenie musiałoby również zawierać
rysik, ponieważ animatorzy uwielbiali szkicować w 2D i byli do tego bardzo przyzwyczajeni. Ostatnim
elementem, który musieli uwzględnić, był silnik dynamiki, aby postać mogła poruszać się w realistyczny

sposób. Wszystkie trzy z tych przedmiotów były ogólnie dostępne za pośrednictwem innych
dostawców, więc nie były to części krytyczne. Ważne było jednak, aby dokładnie zrozumieć, z czego
korzystają nasi użytkownicy końcowi, wiedzieć, co jeszcze jest potrzebne, aby nasz system uzupełniał
istniejące systemy, i mieć dostęp do tych informacji lub technologii za pośrednictwem innych
dostawców. Dla ich partnerów i klientów NURBS było bardzo specyficznym wymaganiem, które musieli
spełnić, ponieważ był to wymagany format danych, aby pasował do znaczących już dokonanych
inwestycji. Innymi słowy, musieliśmy zrozumieć, jakie dane były powyżej naszego rozwiązania, w jaki
sposób je otrzymają, i jak musieli wyprowadzać pliki.
PODSUMOWANIE
Proces segmentacji rynku identyfikuje wiele potencjalnych rynków możliwości. Po uzyskaniu listy
potencjalnych rynków, rynek bezpośredni oparty na badaniach analiza skończonej liczby segmentów
rynku pomoże ci określić, które rynki są najlepsze dla twojego pomysłu lub technologii. Celem badań
nie jest zapewnienie idealnego rozwiązania, ale przedstawienie szerokiego spektrum możliwości
rynkowych, gdy zaczniesz myśleć o tym, na czym skoncentrujesz swoją działalność. Badanie rynku
pierwotnego, które polega na bezpośredniej rozmowie z klientem i obserwowaniu go, jest
zdecydowanie najlepszym sposobem na identyfikację dobrych możliwości rynkowych.

Wybierz przyczółek rynku
W TYM KROKU:
Przeanalizujesz swoje najlepsze 6–12 możliwości rynkowych i wybierz jedną z nich. Dalej segmentuj
ten rynek, aby określić swój przyczólek rynkowy. Wybór przyczółku na rynku jest częścią krytycznego
procesu zawężenia uwagi i skupienia na jednym krytycznym obszarze ataku. W poprzednim etapie
segmentacji rynku zbudowałeś matrycę na podstawie swoich pierwotnych badań rynku na 6–12
najważniejszych rynkach. Teraz wybierz tylko jedną okazję rynkową z matrycy, aby realizować ją jako
przyczółek ; zignoruj inne rynki. Prawie wszyscy przedsiębiorcy po raz pierwszy odkrywają, że
ignorowanie szans rynkowych jest trudne, a nawet bolesne. Uparcie trzymają się idei, że więcej rynków
zwiększa szanse na sukces i że najlepiej jest zabezpieczyć swoje zakłady, dopóki jeden rynek nie
wystartuje. W rzeczywistości takie myślenie zmniejszy twoje szanse na sukces, ponieważ ty i twoje
nowe przedsiębiorstwo nie będziecie wymagani, aby osiągnąć sukces. Kluczową determinantą sukcesu
dla przedsiębiorców jest ich zdolność do wyboru rynku i zachowania dyscypliny poprzez odznaczanie
innych rynków. Koncentracja może być trudna, szczególnie dla przedsiębiorców. Zdaniem byłego
profesora MIT Dana Ariely'ego, który omawia ten temat w swojej książce z 2008 r., ludzie mają otwarte
opcje, nawet jeśli nie leży to w ich najlepszym interesie. Według jego badań, gdy ludzie otrzymają coś,
co wydaje się być wieloma ścieżkami do sukcesu, będą próbować zachować wszystkie ścieżki jako
opcje, nawet jeśli wybranie jednej konkretnej ścieżki zapewniłoby im największy sukces. Wybierając
jeden rynek do wyróżnienia, Twój startup może łatwiej ustalić silną pozycję rynkową i, miejmy nadzieję,
stan dodatnich przepływów pieniężnych, zanim zabraknie zasobów. Koncentrując się w ten sposób,
osiągniesz pozycję, która pozwoli Ci jak najszybciej osiągnąć najważniejsze pozytywne słowo szeptane
które może być źródłem sukcesu lub porażki dla przedsiębiorców.
JAK WYBRAĆ SWÓJ PRYCZÓŁEK?
W operacjach wojskowych, jeśli armia chce zaatakować terytorium wroga z dostępem do wody, może
zastosować strategię przyczółka, w której armia wyląduje na plaży na terytorium wroga, kontrolując
ten obszar jako bazę do wyładunku większej liczby żołnierzy i zapasów, i atakować inne obszary wroga.
Inwazja wojsk w 1944 r. przez siły alianckie jest jednym z najbardziej znanych przykładów strategii na
przyczółek. Siły alianckie utworzyły przyczółki nad brzegiem Normandii, co pozwoliło im stopniowo
zdobywać całe terytorium kontrolowane przez nazistów na kontynencie europejskim. Bez podbicia
przyczółków nie mieliby punktu wyjścia do inwazji. Podobnie, twój przyczółek jest miejscem, w którym,
gdy zdobędziesz dominujący udział w rynku, będziesz mieć siłę, aby atakować sąsiednie rynki z różnymi
ofertami, budując większą firmę z każdym nowym. W wielu przypadkach istnieje wiele dróg do sukcesu,
więc wybór absolutnie najlepszego rynku nie jest konieczny. Dlatego zacznij robić, zamiast utknąć w
„paraliżu analizy”. Twoim celem jest założenie firmy, a nie zostanie profesjonalnym analitykiem rynku.
Działanie wygeneruje prawdziwe dane, które szybko powiedzą, czy rynek będzie, czy nie będzie
rentowny. Jeśli ten, który wybrałeś, jest realnym rynkiem, świetnie. Jeśli nie, nadal masz nadzieję, że
będziesz miał czas i zasoby, ponieważ działałeś szybko i sprawnie, abyś mógł powrócić do swojej
matrycy i spróbować drugiego rynku. Siedem kryteriów, o których wspomniałem w kroku 1,
dotyczących zawężenia możliwości rynkowych, jest również przydatnych przy wyborze przyczółka
rynkowego:
1. Czy klient docelowy jest dobrze finansowany?
2. Czy klient docelowy jest łatwo dostępny dla sprzedawców?
3. Czy klient docelowy ma ważny powód do zakupu?

4. Czy możesz dziś, z pomocą partnerów, dostarczyć cały produkt?
5. Czy istnieje silna konkurencja, która mogłaby Cię zablokować?
6. Jeśli wygrasz ten segment, czy możesz go wykorzystać, aby wprowadzić dodatkowe segmenty?
7. Czy rynek jest zgodny z wartościami, pasjami i celami zespołu założyciela?
Lepiej unikać wybierania największych lub bardzo dużych rynków, nawet jeśli wydają się być
„najlepszymi” segmentami. Pierwszy rynek, na którym zaatakujesz, będzie dla ciebie znaczącym
doświadczeniem edukacyjnym, więc lepiej jest uczyć się na mniejszym rynku, na którym możesz szybko
uzyskać wysoką ekspozycję wśród bazy potencjalnych klientów. Ta zasada jest podobna do nauki
sportu - wiele nauczysz się, grając z kimś nieco lepszym od ciebie. Jeśli zaczniesz od gry z najlepszym
profesjonalistą, dowiesz się tylko, że jest on bardzo dobry w sporcie - równie dobrze możesz
obserwować z boku. Wybierz mniejszy przyczółek - na przykład, jeśli mieszkasz w małym regionie
geograficznym, zacznij tam, zanim spróbujesz uruchomić w większym regionie. Duże firmy robią to
samo; testują nowe produkty na rynku w krajach i regionach o niskim poziomie narażenia, zanim
zostaną wdrożone na całym świecie.
TWÓJ PRZYCZÓŁEK RYNKOWY NADAL POTRZEBUJE SEGMENTOWANIA
Gdy zaczniesz koncentrować się na rynku plaży, szybko zauważysz, że prawie na pewno można go
podzielić na mniejsze rynki. To standardowa dobra praktyka. Nie powinieneś się martwić, że
skoncentrujesz się na zbyt małym rynku (w późniejszym kroku sprawdzimy całkowitą wielkość rynku
adresowalnego), ponieważ nie widziałem jeszcze, aby przedsiębiorca zbytnio się skupiał - zawsze jest
odwrotnie, gdy przedsiębiorca nie robi tego wystarczająco się skupić. Chcesz zacząć na rynku, na
którym masz wielką zdolność do dominacji w stosunkowo krótkim czasie; wąski, skoncentrowany rynek
to najlepszy sposób. Skąd wiesz, czy Twój rynek jest wystarczająco ukierunkowany? Chcesz
kontynuować segmentację, dopóki Twoja szansa rynkowa nie spełni trzech warunków, które definiują
rynek. Ta definicja rozszerza się na tę, którą Geoffrey Moore przedstawia w Inside the Tornado.
Trzy warunki, które definiują rynek
1. Wszyscy klienci na rynku kupują podobne produkty.
2. Klienci na rynku mają podobny cykl sprzedaży i oczekują, że produkty będą zapewniać wartość w
podobny sposób. Twoi sprzedawcy mogą przechodzić od sprzedaży do jednego klienta do sprzedaży
do innego klienta i nadal być bardzo skuteczni przy minimalnej lub żadnej utracie wydajności.
3. Pomiędzy klientami na rynku istnieje „szeptane słowo”, co oznacza, że mogą oni służyć jako
przekonujące i wartościowe referencje przy dokonywaniu zakupów. Na przykład mogą należeć do tych
samych organizacji zawodowych lub działać w tym samym regionie. Jeśli znajdziesz potencjalną okazję
rynkową, w której klienci nie będą ze sobą rozmawiać, trudno będzie startupowi zdobyć przyczepność.
Te trzy kryteria definiowania rynku oznaczają, że uzyskasz na rynku wydajność skali i będziesz mieć
szansę na zrobienie magicznej rzeczy, którą wszyscy start-upowcy chcą „wirusowo”.
Inteligentna pielęgnacja skóry
Na pewnych zajęciach doktorant wszedł z obiecującą nową technologią z laboratorium profesora MIT
Boba Langera. Student, Pedro Valencia, wymyślił, jak szybciej syntetyzować nanocząsteczki do
zastosowań medycznych. Jednym szczególnym zastosowaniem była nanocząsteczkowa powłoka
polimerowa, która wiąże się ze skórą i może powoli uwalniać leki w ciągu 24 godzin. Pedro i jego zespół
spędzili tygodnie badając różne zastosowania tego polimeru, w tym zastosowania medyczne w

szpitalach i usługach ambulatoryjnych, w tym w leczeniu raka. Innym segmentem rynku, który
rozważali, był filtr przeciwsłoneczny, wykorzystujący funkcję uwalniania czasu, aby powoli uwalniać
chemikalia blokujące słońce przez długi okres czasu. Po naradzie ustalono, że rynek konsumencki, taki
jak filtr przeciwsłoneczny, wymaga mniej czasu i pieniędzy niż rynek medyczny, który wymaga
dokładnego przeglądu przez FDA. Rynek konsumencki pozwoliłby zespołowi ściśle współpracować z
prawdziwymi klientami i uzyskać sprzężenie zwrotne, dzięki czemu mogliby bardziej efektywnie
rozwinąć technologię w produkt. Jednak rynek filtrów przeciwsłonecznych okazał się zbyt duży i zbyt
zróżnicowany dla zespołu, który nadal dzielił rynek na segmenty poprzez badania podstawowych
klientów. W końcu osiedlili się w jednym z podsektorów, ekstremalnych sportowcach po trzydziestce,
którzy uprawiają triathlony. Tacy sportowcy są niezwykle konkurencyjni, a ich dochody przeznaczane
na fitness są bardzo duże. Kiedy zespół zwrócił się do wielu tych sportowców ze swoim pomysłem, byli
bardzo pozytywnie nastawieni do koncepcji (lub potencjalnego produktu). Zespół zdał sobie również
sprawę, że gdyby ci ekstremalni sportowcy kupili ten produkt, łatwiej byłoby wejść na inne rynki.
Ekstremalny sportowiec okazał się odpowiednim wyborem na rynek plażowiczów.
PODSUMOWANIE
Wybierz jednolity rynek, który chcesz realizować; następnie kontynuuj segmentację, aż będziesz mieć
dobrze zdefiniowaną i jednorodną okazję rynkową, która spełni trzy warunki rynku. Focus jest twoim
sprzymierzeńcem.

Utwórz profil użytkownika końcowego
W TYM KROKU:
Skorzystaj z badań rynku pierwotnego, aby opracować szczegółowy opis typowego użytkownika
końcowego w swoim segmencie rynku.
Zacznij od zdefiniowania klienta za pomocą profilu klienta docelowego.
Teraz, gdy już zidentyfikowałeś konkretny przyczółkowy rynek, musisz poznać swojego docelowego
klienta. Niezwykle ważne jest, abyś zdał sobie sprawę, że aby odnieść sukces, musisz budować swój
biznes w oparciu o klienta, którego obsługujesz, zamiast wypychać na rynek produkt lub usługę, którą
chcesz sprzedawać. W rzeczywistości każdy klient składa się z użytkownika końcowego i jednostki
decyzyjnej. Użytkownik końcowy jest najprawdopodobniej integralną częścią jednostki decyzyjnej, ale
może być najważniejszą osobą w jej ramach lub nie. Dokładniej:
* Użytkownik końcowy: osoba fizyczna (prawdziwa osoba!), która będzie używać Twojego produktu.
Użytkownikiem końcowym jest zwykle członek gospodarstwa domowego lub organizacji, która kupuje
Twój produkt.
* Jednostka decyzyjna: osoba (y), która decyduje, czy klient kupi Twój produkt, składająca się z:
-Czampion: osoba, która chce, aby klient zakupił produkt; często użytkownik końcowy.
-Pierwotny nabywca ekonomiczny: osoba uprawniona do wydawania pieniędzy na zakup produktu.
Czasami jest to użytkownik końcowy.
-Influencer, Veto Power, Dział Zakupów i tak dalej: Osoby, które mają wpływ lub bezpośrednią kontrolę
nad decyzjami Podstawowego Kupującego Ekonomicznego.
W tym kroku utworzysz profil użytkownika końcowego, który jest wystarczająco szczegółowy do
obliczenia całkowitego rozmiaru rynku adresowalnego twojego przyczółkowego rynku. Później dodasz
znacznie więcej szczegółów, identyfikując jednego użytkownika końcowego, który pasuje do profilu
użytkownika końcowego, aby służyć jako Twoja osoba. Skoncentrujesz się na użytkowniku końcowym,
ponieważ jeśli użytkownik końcowy nie będzie chciał twojego produktu, nie będziesz w stanie dotrzeć
do klienta. Możesz pomyśleć, że po wybraniu przyczółkowego rynku profil użytkownika końcowego
będzie łatwy. Jednak zazwyczaj wymaga to dużo czasu, przemyśleń i dalszych badań. Przekonasz się,
że nawet na wąskim przyczółku użytkownicy końcowi nie są tacy sami. Najpierw musisz się bardziej
skoncentrować, wybierając konkretną grupę demograficzną użytkowników końcowych.
DLACZEGO CELOWAĆ W SPECJALNĄ DEMOGRAFIĘ?
Mimo że rynek przyczółka jest wąski, wśród docelowych użytkowników końcowych znajdziesz dużą
różnorodność. Mogą być młodzi lub starzy, mogą pracować i / lub mieszkać w mieście, na
przedmieściach lub na wsi, lub mogą być światowi lub pozostawać w tym samym mieście przez całe
życie. Co najważniejsze, mogą mieć różne cele, aspiracje lub obawy. Jako startup będziesz musiał
wykluczyć wielu potencjalnych klientów, aby skupić się na kluczowej grupie stosunkowo jednorodnych
użytkowników końcowych, którzy zapewnią bardzo potrzebny początkowy przepływ gotówki. Musisz
nieustannie rozmawiać, obserwować i wchodzić w interakcje z docelowym klientem, aby uzyskać te
informacje i ponownie je potwierdzić. Podstawowe badania rynku mają fundamentalne znaczenie dla
Twojego sukcesu. Tylko w ten sposób zbierzesz bezcenne informacje, które nie są dostępne nigdzie
indziej, i zrozumiesz, co kryje się za tymi informacjami. Po wykonaniu tych podstawowych badań rynku
mogą to być najcenniejsze informacje, jakie będziesz mieć. Dobre, bezpośrednie badanie klientów ma

kluczowe znaczenie dla tego procesu; nie będziesz w stanie samodzielnie przemyśleć profilu. Twoim
celem jest stworzenie opisu wąsko zdefiniowanej podgrupy użytkowników końcowych o podobnych
cechach i podobnych potrzebach. Poszukaj podzbioru w taki sam sposób, jak szukałeś przyczółkowego
rynku. Próba sprzedaży produktu szerokiemu gronu użytkowników końcowych jest tak samo
niekoncentrowana, jak próba sprzedaży na wielu rynkach. Twoja strategia sprzedaży może nie być
równie skuteczna zarówno w przypadku 25-latków, jak i 50-latków; Twoje zestawy funkcji mogą się
różnić w zależności od priorytetów użytkownika końcowego. Dlatego nie będziesz próbował opisać
każdego użytkownika końcowego. Nie chcesz tracić czasu i zasobów, próbując być wszystkim dla
wszystkich.
POTENCJALNE WŁAŚCIWOŚCI, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ WŁĄCZONE DO PROFILU UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO
* Jaka jest ich płeć?
* Jaki jest ich przedział wiekowy?
* Jaki jest ich zakres dochodów?
* Jakie jest ich położenie geograficzne?
* Co ich motywuje?
* Czego najbardziej się boją?
* Kto jest ich bohaterem?
* Gdzie wyjeżdżają na wakacje? Na obiad? Przed pracą?
* Jakie gazety czytają? Strony internetowe? Jakie programy telewizyjne oglądają?
* Jaki jest ogólny powód, dla którego kupują ten produkt? Oszczędności? Wizerunek? Presja
rówieśników?
* Co sprawia, że są wyjątkowe i rozpoznawalne?
* Jaka jest ich historia?
* Możesz jeszcze nie być w stanie odpowiedzieć na wiele z powyższych pytań; mogą również nie być
istotne w Twojej sytuacji - a przynajmniej tak możesz pomyśleć w tym momencie.
CZY TWÓJ ZESPÓŁ ZAŁOŻYCIELSKI OBEJMUJE KOGOŚ Z PROFILU UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO?
To ogromna zaleta, jeśli ktoś, kto pasuje do profilu użytkownika końcowego, jest w twoim zespole od
samego początku, ponieważ tak głęboka wiedza, jaką będziesz miał wtedy o swoim kliencie, będzie
kluczowym czynnikiem sukcesu. Ponieważ użytkownik końcowy jest w Twoim zespole, nie będziesz
musiał polegać na założeniach, które często są niedokładne, jeśli chodzi o to, kim jest Twój użytkownik
końcowy i czego chce. Jeśli nie masz kogoś z grupy demograficznej w swoim zespole założycielskim,
powinieneś zatrudnić docelowego użytkownika końcowego dla swojego zespołu wykonawczego.
PRZYKŁADY
Ride-Sharing Company, Rosja
Ten zespół studentów chciał stworzyć nową usługę wspólnych przejazdów dla grupy klientów w
Moskwie, którzy takiej usługi nie mieli. Skoncentrowali się na młodszych kierowcach obeznanych z

technologią, o których myśleli, że z większym prawdopodobieństwem będą korzystać z tej usługi, i byli
zainteresowani wykorzystaniem nowej infrastruktury telefonów komórkowych i mediów
społecznościowych, aby zrobić to w efektywny kapitałowo sposób, który wcześniej nie był możliwy. .
Kiedy przedstawiali swój profil użytkownika końcowego, nie byli wystarczająco szczegółowe w swoich
danych demograficznych. Firma starała się uwzględniać swój profil, ale wynik stracił koncentrację. W
przypadku płci i wieku użytkownika końcowego określili zarówno mężczyznę, jak i kobietę, w przedziale
wiekowym 17–40 lat. Ta grupa demograficzna jest zbyt ogólna. Czy wszyscy mężczyźni i kobiety w
wieku od 17 do 40 lat mają te same cele, aspiracje i obawy? Ze względu na zawód użytkownika
końcowego wymieniono studentów, młodych specjalistów, migrantów do Moskwy z wiejskich
obszarów Rosji oraz kierownictwo średniego szczebla. Prawdopodobnie rynek przyczółkowy nie był
wystarczająco podzielony na segmenty. Powinni byli spróbować odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego
użytkownik końcowy miałby chcieć używać mojego produktu?” aby jeszcze bardziej podzielić
przyczółek. Wymienili również niejasną kategorię zwaną „poziomem społecznym” i stwierdzili, że ich
użytkownicy końcowi są „średni lub wysoki” w tej kategorii. Co oznacza „poziom społeczny” i jak
możesz bardziej szczegółowo opisać poziom społeczny swoich użytkowników końcowych? Istniały
pewne specyficzne czynniki, na przykład użytkownicy końcowi mieli smartfony, chociaż nie określili
typu smartfona, co może być istotne, ponieważ mogą występować znaczne różnice między grupami
używającymi różnych marki smartfonów lub dostawców usług. Powiedzieli również, że ich użytkownicy
są zaawansowani technologicznie, pierwsi użytkownicy nowych produktów technologicznych i aktywni
użytkownicy sieci społecznościowych. Wszystkie te można również dokładniej określić (które sieci
społecznościowe?). Ten zespół naprawdę musiał wrócić i przeprowadzić więcej badań rynku
pierwotnego oraz bardziej szczegółowo określić swój profil użytkownika końcowego. Zawężenie
kategorii, takich jak płeć, wiek i zawód, zapewni im jasność co do konkretnych priorytetów tej grupy
demograficznej, sposobu pozycjonowania produktu, funkcji do opracowania, jak powinien wyglądać
ich przekaz i jak przyspieszyć pocztę pantoflową.
Bufet baseballowy
Ten zespół chciał stworzyć kompleksową witrynę dla fanów sportu (zaczynając od fanów baseballu),
gdzie mogliby uzyskać informacje o swojej ulubionej drużynie i wchodzić w interakcje z innymi
podobnie myślącymi fanami. Byłby to przypadek nieocenzurowanego ESPN i Sports Talk Radio, ale
znacznie bardziej interaktywnego i wielowymiarowego niż oba. Witryna mogłaby również uwzględniać
eksplodujące wówczas zainteresowanie udziałem w ligach fantasy sports. Zespół postanowił
skoncentrować swój produkt na jednej bardzo specyficznej części bazy fanów sportu - młodych
mężczyznach online w wieku od 18 do 34 lat. Ten segment był bardzo atrakcyjną grupą do zdobycia,
ponieważ firmy produkujące alkohol, motoryzację i elektronikę bardzo chciały reklamować się w tej
grupie demograficznej, gdy zaczęli zarabiać znaczne dochody i tworzyć nawyki zakupowe, które mogą
trwać przez całe życie. Zespół przeprowadził podstawowe badanie rynku i stwierdził, że istnieje
chłonność. Wykorzystali również dodatkowe badania, aby dowiedzieć się więcej o swojej grupie
demograficznej. Wyszło im , że byli w stanie wykorzystać pewne wskaźniki, aby zawęzić zakres
zainteresowania do mężczyzn w wieku od 25 do 34 lat, zarabiających ponad 75 000 USD rocznie.
Implikuje to wybór, że zespół będzie odznaczał inne dane demograficzne i na początku podążał tylko
za jedną demografią. Kryteria „zainteresowań docelowych odbiorców” są dobrym przykładem
konieczności skonfrontowania się z brutalnie uczciwymi faktami dotyczącymi Twojej grupy
demograficznej, zamiast patrzeć na użytkownika końcowego przez różowe okulary. Z przedstawionych
tutaj badań wtórnych wynika, że dwa najczęściej wybierane witryny internetowe dla szerszej grupy
demograficznej w wieku 18–34 lat to witryny umożliwiające oglądanie dziewcząt (mamy nadzieję, że
ładne witryny - ale będziemy musieli poznać rzeczywistość, aby naprawdę zrozumieć użytkownika
końcowego) i sport witryn.

PODSUMOWANIE
Twoja analiza klienta docelowego nie jest prawie ukończona, ale profil użytkownika końcowego
wskazuje właściwy kierunek przyszłych działań. Podróż dopiero się zaczyna, ale zaczynasz od
właściwego celu - dobrze zdefiniowanego klienta docelowego. Jest to krytyczny krok w poszukiwaniu
specyfiki, który sprawia, że klient staje się konkretny i bardzo realny. Jest to również kluczowa część
procesu, która pomaga zakorzenić się w przekonaniu, że należy budować firmę wokół potrzeb klienta,
a nie w oparciu o swoje zainteresowania i możliwości. To ostatnie ma znaczenie, ale jest drugorzędne
w stosunku do tego, jak powinieneś myśleć o swojej firmie.

Krok 4 : Oblicz całkowity rozmiar rynku adresowalnego (TAM) dla przyczółka rynkowego
W TYM KROKU:
* Użyj danych demograficznych z profilu użytkownika końcowego, aby określić ilościowo, jak duży jest
Twój przyczółek.
* Użyj tego numeru wielkości rynku, aby określić, czy musisz dokonać dalszej segmentacji rynku, aby
mieć rynek przyczółkowy o bardziej odpowiedniej wielkości.
Ważne jest, aby wcześnie zacząć rozumieć rozmiar rynku, na który kierujesz reklamy; Będziesz to
modyfikować w miarę upływu czasu, ale rozsądnie jest pomyśleć o tym wcześnie i opracować
przynajmniej przybliżoną wielkość rynku, aby wiedzieć, że podążasz we właściwym ogólnym kierunku.
Zdefiniowanie przyczółka rynku i profilu użytkownika końcowego zapewnia wystarczającą dokładność,
aby dokonać pierwszego przejścia wielkości całkowitego rynku adresowalnego (TAM) dla rynku
przyczółkowego. TAM dla Twojego przyczółkowego rynku to kwota rocznego przychodu wyrażona w
dolarach rocznie, którą Twoja firma zarobiłaby, gdybyś osiągnął 100-procentowy udział w tym rynku.
Aby obliczyć TAM, najpierw określ, ilu użytkowników końcowych pasuje do Twojego profilu
użytkownika końcowego, korzystając z analizy oddolnej opartej na badaniach rynku pierwotnego.
Następnie uzupełnij to o analizę odgórną, aby potwierdzić swoje ustalenia. Następnie określ, ile roczny
przychód jest wart każdego użytkownika końcowego. Mnożenie tych dwóch liczb powoduje TAM.
Szukasz rynku, który jest wystarczająco duży, abyś mógł osiągnąć masę krytyczną, rozwinąć kluczowe
zdolności i uzyskać dodatnie przepływy pieniężne na rynku. Jeśli jednak rynek jest zbyt duży,
prawdopodobnie nie będziesz mieć wystarczających zasobów, aby konkurować, w wyniku czego
możesz zostać przytłoczony i albo nie odniesie sukcesu, albo będziesz musiał zebrać pieniądze bez
znaczących osiągnięć do oceny przez potencjalnych inwestorów. Przedsiębiorcy często mają tendencję
do zawyżania TAM z nadmiernym optymizmem, ale duża liczba niekoniecznie oznacza lepszą. Celem
tego ćwiczenia nie jest wywarcie wrażenia na innych, ale opracowanie konserwatywnej, dającej się
obronić liczby TAM, w którą wierzysz.
ANALIZA ODDOLNA
Najlepszym sposobem obliczenia liczby użytkowników końcowych pasujących do Twojego profilu
użytkownika końcowego jest analiza oddolna, często nazywana „liczeniem nosów”. Listy klientów,
stowarzyszenia branżowe i inne źródła informacji o klientach mogą pomóc w określeniu liczby
klientów, a także liczby użytkowników końcowych. Czasami nazywa się to „liczeniem nosów”, ponieważ
robisz to bardzo dokładnie i wiesz, gdzie jest każdy potencjalny klient.
ANALIZA OD GÓRY
Analiza odgórna rozpoczyna się od wykorzystania wtórnych badań rynku, takich jak raporty z analizy
rynku, w celu ustalenia, ilu użytkowników końcowych ma różne cechy. Dane te są zwykle wyrażane za
pomocą odwróconej piramidy, która ma kilka poziomów poziomych, gdzie najniższy poziom jest
najniższy i zawiera wszystkich użytkowników końcowych, którzy spełniają Twój profil użytkownika
końcowego. Analiza odgórna powinna być uzupełnieniem analizy oddolnej z dwóch powodów. Po
pierwsze, w analizie odgórnej często zawyżasz liczbę użytkowników końcowych na rynku, ponieważ nie
jesteś tak szczegółowy w swojej analizie. Po drugie, zbyt wiele analiz odgórnych spowoduje, że skupisz
się na arkuszach kalkulacyjnych, a nie na klientach; Nigdy nie widziałem prawdziwego klienta
ukrywającego się w komórce w arkuszu kalkulacyjnym.
OD „ILU UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH?” „POKAŻ MI PIENIĄDZE”

Po policzeniu liczby użytkowników końcowych, którzy pasują do Twojego profilu użytkownika
końcowego, określisz, ile rocznych przychodów jest wart pojedynczy użytkownik końcowy.
Pomnożenie przychodu na użytkownika końcowego przez liczbę użytkowników końcowych da TAM w
dolarach rocznie.
Będziesz musiał przyjąć pewne założenia dotyczące tego, ile klient jest skłonny zapłacić za użytkownika
końcowego. O ile to możliwe, opieraj liczbę na budżetach zidentyfikowanych potencjalnych klientów.
Ile wydają dzisiaj, aby osiągnąć to, co robi Twój produkt? Ile zapłacili w przeszłości za inne nowe
produkty? Jaką wartość tworzy dla nich Twój produkt?
JAKI POWINIEN BYĆ MÓJ TAM?
Jeśli w tym momencie szacunkowa wartość Twojego TAM jest mniejsza niż 5 milionów USD rocznie,
możliwe, że Twoje nowe przedsięwzięcie nie zidentyfikowało wystarczająco dużego rynku przyczółka,
zwłaszcza, że przedsiębiorcy często zawyżają rozmiar swojego rynku i oczekiwany rynek dzielić. Zwykle
rynek będzie nawet mniejszy, niż myślisz, i nie będziesz w stanie osiągnąć takiego poziomu udziału w
rynku, jak myślisz. Twoi doradcy, partnerzy i inwestorzy wiedzą o tych sprawach, więc jeśli Twój TAM
jest bardzo niski na początku, zakładają, że jest jeszcze niższy. Na tak małym rynku osiągnięcie
dodatnich przepływów pieniężnych i masy krytycznej będzie prawdopodobnie bardzo trudne. Ogólnie
rzecz biorąc, TAM, który wynosi od 20 milionów dolarów rocznie do 100 milionów dolarów rocznie,
jest dobrym celem. Wszystko, co przekracza 1 miliard dolarów, z pewnością budzi zastrzeżenia.
Jest możliwe, że początkowa TAM w wysokości 5 milionów dolarów rocznie może być udanym
biznesem, jeśli możesz szybko i przekonująco zdobyć rynek, zwłaszcza jeśli marże brutto na Twoim
produkcie byłyby bardzo wysokie (np. 90 procent, jak w przypadku oprogramowanie, aplikacje
mobilne, modele biznesowe oparte na informacjach) i nie potrzebujesz do tego wielu pracowników.
Mogłoby to stworzyć dodatni przepływ gotówki z rynku, co byłoby znaczącym osiągnięciem i dobrym
przyczółkiem na rynku. W miarę jak dowiesz się więcej w dalszych krokach, prawdopodobnie wrócisz
do tych obliczeń i zmodyfikujesz je, aby były bardziej wiarygodne. Określenie TAM jest podstawową
częścią tworzenia udanego produktu lub usługi. Będziesz także musiał dobrze rozumieć swój rynek,
prezentując swój pomysł lub technologię innym osobom, takim jak doradcy i inwestorzy, ponieważ
będą oni oczekiwać, że przedstawisz dane TAM i wyjaśnisz swoją logikę stojącą za tym. Nie trać jednak
nadmiernej ilości czasu na obliczenia TAM, ponieważ na Twój sukces będą miały wpływ również inne
czynniki, takie jak marża brutto, prędkość, potencjał dominującego i trwałego udziału w rynku oraz
wartość strategiczna. Gdy staniesz się bardziej wyrafinowany, będziesz również bardzo zainteresowany
tempem wzrostu TAM. Można to zmierzyć za pomocą czegoś, co nazywa się złożoną roczną stopą
wzrostu (CAGR).
OnDemandKorea
Grupa studentów MIT zauważyła bardzo prostą okazję rynkową. Spora część ich kolegów z klasy i
przyjaciół, urodzonych w Korei i mieszkających w Stanach Zjednoczonych, była szczególnie
zainteresowana aktualnościami i programami w ich ojczyźnie. Jednym z głównych sposobów na to było
oglądanie koreańskich telenoweli. Studenci zauważyli, że wielu z nich odwiedziło strony internetowe,
na których mogli oglądać nielegalne wersje tych programów o niskiej jakości. Dzięki ich doświadczeniu,
umiejętnościom technicznym i koneksjom uczniowie byli przekonani, że mogą zbudować witrynę, która
będzie wyświetlać wideo o znacznie wyższej jakości i robić to legalnie. Analogią byłoby iTunes w
porównaniu z Kazaa lub oryginalną wersją Napstera. Dlatego zespół sumiennie zbudował swój profil
użytkownika końcowego. Zbadali liczbę Koreańczyków w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza znaleziona
liczba to 1,7 miliona osób; ale była to mała liczba, podobnie jak w przypadku wielu imigrantów w
spisach ludności. Liczby te nie obejmują studentów zagranicznych i innych osób, które nie są wpisane

do spisu. Dalsze kopanie i badanie w Internecie odkopanych artykułów sugerujących, że liczba ta
wyniosła 2,5 miliona, i właśnie to firmy obsługujące tę społeczność wykorzystały jako dokładniejszą
liczbę. Chociaż ta liczba była dobra do poznania i wartościowa na dłuższą metę, pytanie, które było
bardziej istotne dla zespołu, brzmiało: „Ilu z tych Koreańczyków faktycznie odwiedza strony
internetowe, z których korzystali ich koreańscy przyjaciele?”. Aby rozwiązać ten problem, zespół
pracował nad zidentyfikowaniem 89 witryn internetowych (w tym Joonmedia, Bada i Dabdate), które
nielegalnie pokazywały koreańskie dramaty w Stanach Zjednoczonych. Następnie skorzystali z usługi
internetowej Compete, aby określić wielkość ruchu otrzymywanego przez każdą witrynę. Całkowity
ruch na tych stronach wyniósł 1,2 miliona unikalnych użytkowników. Potwierdzali, że był tu już rynek.
Ale daleko im było do zrobienia! Następnie zespół przeprowadził testy, aby sprawdzić, ile w bazie
użytkowników stanowiły kobiety, a nie mężczyźni, ponieważ ich profilem użytkowników końcowych
były kobiety w wieku 20–35 lat. Po przeprowadzeniu wielu testów zaczęli nabrać pewności, że stosunek
ten wynosi 60:40 (procent kobiet i mężczyzn korzystających z tych usług). To zawęziło bazę do 720 000
potencjalnych użytkowników końcowych. Dalsze testy wykazały, że około 55 procent użytkowników to
osoby w wieku 20–35 lat. W rezultacie 400 000 użytkowników końcowych pasowało do profilu
użytkownika końcowego zespołu. Chociaż był to doskonały początek obliczania TAM, na tym się nie
skończył. TAM to nie liczba klientów, ale raczej dolary rocznie. Aby ukończyć obliczenia TAM, zespół
musiał określić, ile 400 000 potencjalnych klientów zapłaci w ciągu roku. W tym celu zakładali, że
wykorzystają model reklamowy. Była to tak dobrze zdefiniowana i atrakcyjna baza klientów, że kiedy
OnDemandKorea wykonywał pracę, o której wiedzieli, że może, firma miałaby bardzo lojalnych fanów,
spędzających co najmniej godzinę dziennie w swojej witrynie. Dzięki tym informacjom zbadali
potencjalne stawki reklamowe i jako rozsądny cel wykorzystali 1,25 USD miesięcznie na użytkownika.
Nie zakładali żadnych innych dochodów, więc mogliby być po stronie konserwatywnej. Przekłada się
to na 15 USD rocznie na użytkownika. Po pomnożeniu tego przez 400 000 klientów głównych uzyskali
oni przyczółek TAM w wysokości 6 milionów dolarów rocznie.
Chociaż może nie wydawać się to zbyt ekscytującym rynkiem dla niektórych, szczególnie dużych firm,
ze względu na niskie koszty firmy i wysokie marże, był to wystarczający przyczółek, aby zapewnić
dodatnie przepływy pieniężne. Był to również sposób na zbudowanie krytycznych zdolności i masy
krytycznej w firmie, aby rozpocząć. Byli przekonani, że gdy zdobędą ten rynek, będą mogli rozszerzyć i
zwiększyć przychody na klienta dzięki nowym ofertom lub po prostu dramatycznie rozszerzyć swój
rynek, dodając napisy w języku chińskim niewielkim kosztem. Gdy mieli już napisy w języku chińskim,
na podstawie swoich badań byli pewni, że Chińczycy mieszkający w USA chętnie przyjmą język
koreański telenowel. Kiedy już mieli przyczółek, było wiele sposobów na jego uprawianie, ale
przyczółek musiał być wystarczająco duży, aby uzyskać dodatni przepływ gotówki i masę krytyczną. To
jest dobry przykład, jak zrobić dobre obliczenia TAM dla nowego przedsięwzięcia B2C.
PODSUMOWANIE
TAM określa, ile rocznego dochodu zgromadziłbyś, gdybyś osiągnął 100-procentowy udział w rynku.
Jest to używane tylko na pierwszym przyczółku targowym. Analiza oddolna, w której możesz pokazać,
ilu potencjalnych klientów zidentyfikowałeś na podstawie badań rynku pierwotnego i ekstrapolowano
na szerszy rynek, da dokładniejszy obraz Twojego rynku. Uzupełnieniem tego, ale znacznie mniej
przekonującym samym w sobie, jest analiza odgórna, w której pracujesz z raportami z analizy rynku i
ekstrapolujesz bez bezpośredniej interakcji i walidacji. Często bardzo ważne subtelności są pomijane
w analizach odgórnych, więc potrzebujesz obu. 1 Kiedy zaczynaliśmy, faktycznie prowadziliśmy
sprzedaż na wszystkie trzy rynki, ponieważ nie rozumieliśmy jeszcze wartości definiowania rynków ze
szczegółami.

Sprofiluj osobę na przyczółku rynkowym
W TYM KROKU:
* Wybierz jednego użytkownika końcowego z jednego potencjalnego klienta, który będzie Twoją
Personą.
* Zbuduj szczegółowy opis tej prawdziwej osoby.
* Spraw, aby Persona była widoczna dla wszystkich w nowym przedsięwzięciu, aby na bieżąco była do
niej odwoływana.
Persona zapewnia, że wszyscy są jednoznacznie skoncentrowani na tym samym celu. Jednym z
najbardziej zabawnych i jednoczących etapów procesu 24 kroków jest rozwijanie Persony. W
przeciwieństwie do profilu użytkownika końcowego w kroku 3, który składa się z osoby reprezentującej
klienta docelowego, Persona jest osobą, która najlepiej reprezentuje głównego klienta na
przyczółkowym rynku. Osoba, którą tworzysz, to jeden użytkownik końcowy od jednego potencjalnego
klienta, który najlepiej ilustruje Twój profil użytkownika końcowego. Proces definiowania Persony dla
Twojego przyczółkowego rynku sprawia, że klient docelowy staje się namacalny, dzięki czemu wszyscy
członkowie zespołu założycielskiego i wszyscy pracownicy mają absolutną jasność i skupiają się na tym
samym celu, jakim jest zapewnienie sukcesu i zadowolenia klienta docelowego. Zamiast zgadywać lub
spierać się o to, czego mogą chcieć Twoi potencjalni klienci, Persona ostatecznie odpowiada na te
pytania. Osoby z doświadczeniem marketingowym prawdopodobnie znają koncepcję Persony,
używając ogólnej nazwy, takiej jak Mary Marketing lub Ollie Owner, jako połączenie tego, co zdaniem
zespołu marketingowego jest typowy klient. To właśnie robią w HubSpot, co było dla nich niezwykle
pomocne. Ale chociaż nawet ogólna Persona może być pomocna, najlepiej jest posunąć ten proces
jeszcze dalej. Persona powinna być prawdziwą osobą, a nie złożeniem. Wybierając faktycznego
użytkownika końcowego jako swoją Osobę, Twoja Persona staje się konkretna, nie pozostawiając
miejsca na wtórne domysły. Czy Twój docelowy klient jest zadowolony z systemu edukacji w swoim
regionie? Czy Twój klient docelowy byłby zainteresowany szczeniakiem? Czy Twój docelowy klient woli
zamknięty ekosystem oprogramowania, taki jak ten, który zapewnia Apple iPhone, czy otwarty
ekosystem, taki jak mobilny system operacyjny Android? A może Twój klient docelowy chce po prostu
niezawodnie sprawdzać pocztę e-mail w podróży? Możesz wewnętrznie omawiać te pytania, ale jeśli
Twoja Persona jest prawdziwą osobą, jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Żaden użytkownik
końcowy nie reprezentuje 100 procent cech każdego użytkownika końcowego w Twoim profilu
użytkownika końcowego. Ale kiedy będziesz pracować nad zdefiniowaniem Persony, będziesz w stanie
znaleźć kogoś, kto całkiem dobrze pasuje do profilu. Następnie skupisz się na rozwoju produktu wokół
tej osoby, a nie na bardziej ogólnym profil użytkownika końcowego.
JAK WYBRAĆ I PROFILOWAĆ PERSONĘ
Proces tworzenia Persony jest ważny, dlatego warto zaangażować wszystkich kluczowych członków
swojego zespołu, niezależnie od ich roli w grupie. Członkowie zespołu, którzy są zaangażowani w ten
proces, nawet jeśli uważają, że nie mają wiele do wniesienia, w końcu będą czerpać radość z procesu
tworzenia Persony i czerpać z niego wiele wartości. Poczują własność i zrozumieją niuanse Persony,
które mogą nie zostać zapisane, a także zyskają uznanie dla innych członków zespołu i ich punktów
widzenia. Jeśli masz już sprzedaż, analiza dotychczasowych klientów odnoszących największe sukcesy
byłaby bardzo cennymi danymi i dobrym punktem wyjścia. Jeśli jeszcze nie sprzedałeś żadnego
produktu, spójrz na przeprowadzone już badania rynku pierwotnego i przeanalizuj niektórych klientów,
którzy wykazali największe zainteresowanie Twoją potencjalną ofertą. Upewnij się, że faktycznie
zapłacą za to i nie będą „tylko zainteresowani”. Jest duża różnica. Chcesz odpowiedzieć na pytanie:

„Gdybym miał tylko jednego użytkownika końcowego reprezentującego nasz profil użytkownika
końcowego, kto by to był?” Korzystając z profilu użytkownika końcowego, masz dobry początek.
Persona powinna bardzo dobrze pasować do tego profilu, zapewniając jednocześnie bardziej
szczegółowe informacje. Ty i Twój zespół powinniście przeprowadzić podstawowe badania rynkowe
dotyczące niektórych z tych klientów, a także profil użytkownika końcowego i omówić zalety i wady
uczynienia każdego klienta osobą. Po tej analizie wybierzesz osobę, która będzie Personą, wiedząc, że
możesz ją później zmienić, gdy zdobędziesz więcej informacji. Nie trać zbyt wiele czasu na
zamartwianie się, czy masz idealną Osobę; po prostu zgadnij i rozpocznij proces.
Następnie przygotuj zestawienie informacji o Personie na podstawie posiadanych już informacji.
Dołącz rysunek lub zdjęcie osoby. Zazwyczaj będziesz chciał dołączyć informacje o życiu tej osoby
(urodzony, wychowany, wykształcenie, rodzina, wiek itp.), A także o pracy tej osoby (jaka firma, ile lat,
szkolenie, menedżerowie, wynagrodzenie, wskaźniki wydajności, jeśli firma B2B przypadku itp.).
Wszystkie te informacje powinny być konkretne - nie tylko to, że zarabiają pięciocyfrową pensję lub
mieszkają w północno-wschodniej części kraju, ale także to, że zarabiają 65 000 dolarów rocznie i
mieszkają w określonym mieście. Przygotowując arkusz informacyjny, Twój zespół zidentyfikuje
również kluczowe fakty specyficzne dla Twojej firmy, które będziesz chciał uwzględnić, aby Persona
była dla Ciebie przydatna. W swoim arkuszu informacyjnym będziesz używać prawdziwego imienia i
nazwiska użytkownika końcowego. Używanie prawdziwego imienia może wydawać się trochę
przerażające, więc jeśli czujesz się nieswojo, możesz zamiast tego użyć aliasu. Zwykle, gdy ludzie
zrozumieją cel i rolę Persony, nie przeszkadza im używanie prawdziwego nazwiska, przynajmniej do
użytku wewnętrznego w firmie. Co najważniejsze, chcesz wymienić kryteria zakupów osoby w
kolejności według priorytetów, ponieważ te priorytety będą decydować o decyzjach zakupowych,
które podejmie osoba. Najwyższym priorytetem jest troska, która sprawia, że Persona nie śpi w nocy.
To jest rzecz, której albo najbardziej się boi, albo najbardziej ekscytuje. To właśnie spowoduje jej
zwolnienie lub awans i często jest najbardziej widoczną rzeczą, która może pójść dobrze lub źle. Ważne
jest, aby zrozumieć, w jaki sposób Twój klient określa priorytety swoich potrzeb i pragnień. Będziesz
opierał się na tej liście w 24 krokach. Lista dostarczona przez użytkownika końcowego pomoże Ci
zacząć, ale podczas przeprowadzania wywiadów z użytkownikami końcowymi niekoniecznie możesz
wierzyć we wszystko, co powie ci użytkownik końcowy; powinieneś potwierdzić to, co mówią. Często
użytkownik końcowy faktycznie wierzy w to, co mówi, ale w rzeczywistości podejmuje bardzo różne
działania. Teraz, gdy już zidentyfikowałeś, jakie masz fakty, a których nie, przeprowadź ponownie
wywiad z użytkownikiem końcowym, który jest Twoją Osobą (prawdopodobnie spotkałeś już tę osobę
przynajmniej raz w trakcie badania rynku pierwotnego) i wypełnij luki w tym co wiesz. Pozwól, aby
rozmowa była otwarta, ponieważ prawdopodobnie dowiesz się dodatkowych faktów, które są istotne
dla Twojej Osoby. Dodaj te informacje do arkusza faktów podczas innego spotkania zespołu, aby
upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i że żadne istotne szczegóły nie zostały pominięte lub
przeoczone. Poza tym wyjdź poza to, co mówi Twoja Persona i uważnie zwróć uwagę na wszystkie
szczegóły na jej temat. Czy jej biurko jest uporządkowane? Czy ma zdjęcia w swoim biurze? Jakie
ubrania ona nosi? Czy są jakieś szczególne dziwne cechy, jak na przykład w naszej Personie Chucka
Karrolla, w której wciąż ma sygnał dźwiękowy? Te szczegóły są często najbardziej wymowne ze
wszystkich. Po ukończeniu arkusza informacyjnego podsumuj kilka kluczowych obszarów na arkuszu
papieru i umieść go na ścianie, aby Twój zespół nie zapomniał, dla kogo prowadzi działalność. Niektóre
firmy wykonują kartonowe wycinanki z Persony i przechowują je w biurze. Inne wiodące firmy
wykorzystują elektroniczną wersję Persony przy podejmowaniu ważnych decyzji, aby omówić
perspektywę Persony na ten temat.
PERONA TO WIĘCEJ NIŻ TYLKO ĆWICZENIE

Wartość Persony utrzymuje się znacznie dłużej po zakończeniu tego kroku. Persona powinna stać się
punktem styku, gdy myślisz o przyszłych decyzjach. Jakiej funkcji należy nadać priorytet? Upuszczać?
Jak należy przydzielić zasoby? Kogo powinieneś zatrudnić do sprzedaży produktu? Jaka powinna być
Twoja wiadomość? Z kim powinieneś współpracować? Gdzie idziesz, aby spotkać się z klientami? Kto
wpływa na nastawienie klienta do Twojego produktu? Proces odpowiadania na te pytania zaczyna
wyrównywać zespół i rozwiązuje nieporozumienia, które wynikają z nieprecyzyjnej komunikacji. Gdy
Persona jest gotowa, warto również utrzymać to wyrównanie w przyszłości. Jeśli zostanie to zrobione
skutecznie, pomoże kierować wszelkimi decyzjami i stworzyć spójną wizję w całej firmie. Może się
okazać, że popełniłeś błędy podczas opracowywania arkusza informacyjnego Persona lub że Twoja
Persona nie reprezentuje odpowiednio profilu użytkownika końcowego, więc być może będziesz
musiał wrócić i zweryfikować swoją osobę w sposób iteracyjny na późniejszych etapach. Jest to nie
tylko w porządku, ale wysoce zalecane i produktywne ćwiczenie. Chodzi o to, że kompilacja Persona
nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale powinna być widoczna lub przynajmniej dostępna dla
wszystkich członków zespołu w miarę rozwoju firmy. To powinna być twoja Gwiazda Północna.
POWINIENEM TWORZYĆ WIELE PERSON? JEŚLI TAK, TO KIEDY?
Jak omówiliśmy w Kroku 1, kiedy mówiliśmy o tym, jak definiujemy „klientów”, firmy podobne z natury
do eBay i Google powinny zacząć od dwóch minimotywów. Nie wynika to z braku koncentracji, ale
raczej z faktu, że ich podstawowa działalność to rynki dwustronne; więc potrzebowali jednej Persony
na każdy rynek. Na przykład, kiedy eBay po raz pierwszy uruchamiał swój serwis aukcyjny, miałby jedną
osobę dla kupującego i zupełnie inną osobę dla sprzedającego. Podobnie Google na początku powinien
mieć jedną osobę jako cel wyszukiwarki i inną osobę dla docelowego nabywcy reklam. Google i eBay
są dziś tak duże, że mają wiele osobowości, które pasują do wielu obszarów ich działalności, a
przedsiębiorcy czasami lubią wskazywać na dwie firmy jako powody, dla których startupy również
mogą mieć wiele osób. Jednak duże firmy mają zasoby, aby obsługiwać wiele rynków i korzystać z wielu
person. Nie masz tego luksusu, więc nie daj się zwieść temu, co duże firmy robią z personami.
Skoncentruj się na swojej jedynej Personie; lub, jeśli masz rynek wielostronny, po jednej osobie na
każdą stronę rynku.
PERSONA POMAGA CI SKUPIĆ SIĘ NA TYM, CO ROBIĆ, A NIE ,CZEGO NIE ROBIĆ
Ćwiczenie Persony można nawet rozszerzyć, aby stworzyć osoby, którym wyraźnie zdecydujesz się nie
służyć. Takie ćwiczenie może pomóc Ci skupić się i nie rozpraszać cennych zasobów. Możesz nawet
porozmawiać o tym, jak obsługujesz tych klientów i skutecznie ich przekierowywać. Odwrócenie się od
biznesu jest bardzo trudne i wymaga praktyki, ale to właśnie ten rodzaj koncentracji pozwoli ci
zbudować skalowalny i rentowny biznes. Często w przedsiębiorczości o sukcesie decyduje w równym
stopniu to, czego nie robisz, jak i to, co robisz.
PODSUMOWANIE
Proces tworzenia Persony dostarcza szczegółowych informacji o głównym kliencie na Twoim
przyczółkowym rynku. Sprzedajesz teraz nie jakiemuś „profilowi użytkownika końcowego”, ale
konkretnej osobie. Cały Twój zespół powinien być zaangażowany w ten proces, aby upewnić się, że
wszyscy są na tej samej stronie i naprawdę rozumieją Personę, aby mogli skupić się na kliencie.
Ważnym szczegółem, który należy zrozumieć na temat osoby, są jej kryteria zakupu w kolejności
priorytetowej. Powinieneś naprawdę zrozumieć swojego klienta i to, co go napędza, nie tylko na
poziomie racjonalnym, ale także emocjonalnym i społecznym. Im lepiej rozumiesz potrzeby,
zachowania i motywacje swojej Osoby, tym większy sukces odniesiesz w tworzeniu produktu i nowym
przedsięwzięciu, które będzie im służyć. Po zrobieniu zdjęcia lub wizualizacji swojej Persony i

uzupełnieniu arkusza informacyjnego, spraw, aby wszystko było widoczne w Twojej firmie, aby wszyscy
pracowali nad tym samym wspólnym celem.

Przypadek użycia pełnego cyklu życia
W TYM KROKU:
Opisz szczegółowo, w jaki sposób Twoja Persona dowiaduje się o Twoim produkcie, nabywa go,
wykorzystuje, uzyskuje z niego wartość, płaci za niego i kupuje więcej i / lub mówi o nim innym.
* Zrozum, dlaczego ten rozszerzony przypadek użycia jest ważny, aby identyfikować i rozwiązywać
problemy w jak najszybszy i najbardziej opłacalny sposób.
* Uzyskaj dodatkową przejrzystość i wyrównanie w całym zespole, szczegółowo opisując różne aspekty
przypadku użycia w pełnym cyklu życia.
Tworzenie przypadku użycia pełnego cyklu życia dodatkowo skupia dyskusję na tym, co konkretnie twój
produkt zrobi dla twojego klienta… i co zrobi z nim twój klient.
Teraz, gdy zgromadziłeś już dużą specyfikę swojego użytkownika końcowego i koncentrujesz się na
kliencie docelowym, musisz zebrać równie szczegółowe informacje o tym, jak ta osoba będzie używać
produktu. Skonstruujesz przypadek użycia, ale Twój przypadek użycia będzie szerszy niż tradycyjna
definicja. Musisz określić, w jaki sposób Twój produkt pasuje do łańcucha wartości Twojej Persony.
Jakie są kluczowe punkty interfejsu? Dlaczego właściwie klienci mieliby chcieć kupić ten produkt? Jakie
przeszkody mogą się pojawić w adopcji? Przypadek użycia dotyczący pełnego cyklu życia powinien
obejmować nie tylko sposób, w jaki klient używałby produktu, ale także proces nabycia (w tym płatność
za produkt) oraz procesy wsparcia po instalacji. Aby w pełni przeprowadzić analizę, niezwykle cenne
byłoby zrozumienie, czy i kiedy użytkownik ponownie kupi Twój produkt. Zamiast po prostu opisywać,
w jaki sposób Twoja Persona będzie używać Twojego produktu, powinieneś także szczegółowo opisać,
w jaki sposób użytkownik końcowy określa, że potrzebuje Twojego produktu. Następnie określ, w jaki
sposób nabywają Twój produkt i ostatecznie, w jaki sposób otrzymasz za niego zapłatę. Zaczniesz od
zmapowania procesu od początku do końca dla swojej Persony, a następnie sprawdź, czy tak jest
spójne z innymi potencjalnymi klientami. Najłatwiej zacząć od zmapowania, w jaki sposób Twoja
Persona używa produktu po jego zakupie. Stamtąd zaplanuj przypadki nabycia i wsparcia po przejęciu.
Ponownie będziesz korzystać z podstawowych badań rynku. W tym procesie konieczne jest, abyś
widział swój produkt oczami klienta, a nie swoimi oczami. Kiedy przedsiębiorcy widzą przypadek użycia
pełnego cyklu życia własnymi oczyma, mają tendencję do przeceniania wielu rzeczy. Przede wszystkim
przeceniają entuzjazm klienta dla swojego produktu. Ponadto często są zbyt pewni siebie, co klient
zyska na używaniu ich produkt i jak łatwy będzie w użyciu. Ten typ przypadku użycia pełnego cyklu
życia jest często fikcyjny i pomija fakt, że użytkownik ma wiele konkurujących ze sobą priorytetów i
może nie być szczególnie zainteresowany podejmowaniem ryzyka poprzez integrację nowego
produktu nowej firmy w swoim łańcuchu wartości. Bez przeprowadzenia pełnego przypadku użycia w
pełnym cyklu życia nie zauważysz żadnych problemów, dopóki wielkość zamówienia nie spadnie i nie
będziesz starać się zdobyć pierwszych i stałych klientów.
CO ZAWIERAĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA CAŁEGO CYKLU ŻYCIA
Przypadek użycia pełnego cyklu życia powinien najpierw wyjaśnić, w jaki sposób Persona ustala, że
istniejące produkty nie zaspokajają ich obecnych potrzeb oraz w jaki sposób Persona dowiedziałaby się
o Twoim produkcie. Ponieważ przeprowadzałeś szeroko zakrojone badania rynku pierwotnego, Twoja
Persona prawdopodobnie dowiedziała się o produkcie w trakcie swoich badań, więc zamiast tego
powinieneś szczegółowo opisać, w jaki sposób Twoja Persona usłyszałaby o produkcie, gdyby była
zupełnie nową perspektywą. Warto nakreślić bieżący przepływ pracy klienta, ponieważ znając bieżący
proces klienta, łatwiej jest zintegrować produkt z jego działaniem. Klienci, którzy są ogólnie zadowoleni

ze swojego przepływu pracy, rzadko będą chcieli radykalnie zmienić swój proces, nawet jeśli Twój
produkt zapewnia korzyści w stosunku do ich obecnego systemu. Poniższe czynniki są zasadniczymi
częściami przypadku użycia pełnego cyklu życia:
1. W jaki sposób użytkownicy końcowi określą, że mają potrzebę i / lub możliwość zrobienia czegoś
innego.
2. W jaki sposób dowiedzą się o Twoim produkcie.
3. Jak będą analizować Twój produkt.
4. W jaki sposób zdobędą Twój produkt.
5. Jak zainstalują Twój produkt.
6. Jak będą używać Twojego produktu (szczegółowo; patrz przykład Satisfier dalej).
7. Jak określą wartość uzyskaną z Twojego produktu.
8. Jak zapłacą za Twój produkt.
9. W jaki sposób otrzymają wsparcie dla Twojego produktu.
10. W jaki sposób będą kupować więcej produktów i / lub rozpowszechniać świadomość (miejmy
nadzieję) o Twoim produkcie.
Przypadek użycia pełnego cyklu życia powinien być wizualny i zawierać diagramy, schematy blokowe
lub inne metody pokazujące sekwencję.
PRZYKŁADY
„Jak będą używać Twojego produktu”
Sekcja przypadku użycia: satysfakcjonująca
Branża hotelarska żyje i umiera dzięki jakości obsługi klienta. Od hoteli po restauracje i lokale
rozrywkowe sprzedaż i zysk w danej lokalizacji szybko spadają, jeśli klienci nie są zadowoleni z wyjazdu.
Menedżerowie regionalni z wieloma lokalizacjami do nadzorowania mają swoje problemy, ponieważ
muszą zagwarantować satysfakcję dużej liczby klientów. Menedżerowie regionalni nieustannie
poszukują narzędzi do dokładniejszego i szybszego pomiaru satysfakcji klientów w ich konkretnych
środowiskach. W tym celu jeden zespół studentów wpadł na pomysł, aby wykorzystać coraz bardziej
wszechobecną naturę smartfonów do dostarczania firmom informacji zwrotnych z ankiet w czasie
rzeczywistym. Po przeprowadzeniu badań rynku pierwotnego ustalili, że najszybszym i najbardziej
efektywnym kapitałowo sposobem na rozpoczęcie działalności byłoby skierowanie ich do określonej
grupy firm gastronomicznych obsługujących uniwersytety. Pomysł zespołu polegał na stworzeniu
plakatów ze zdjęciem oferty żywnościowej dostępnej tego dnia i umieszczeniu go przy wyjściu z lokalu
gastronomicznego. Pod każdym zdjęciem znajdowały się dwa kody QR (Quick Response), które
umożliwiały konsumentowi łatwe zarejestrowanie zgody lub odrzucenia danej opcji żywnościowej. W
takim scenariuszu firmy gastronomiczne mogłyby uzyskać natychmiastową informację zwrotną na
temat swojego menu. Zespół studentów przygotował mini-przypadek użycia, szczegółowo opisujący,
w jaki sposób klient użyje ich produktu. Jest to łatwo zrozumiały fragment przypadku użycia pełnego
cyklu życia można przedstawić potencjalnym klientom końcowym w celu uzyskania opinii. Zespół
przemyślał sposób, w jaki jego produkt byłby używany przez klienta do tworzenia wartości. Przykład
zmusił ich do sprecyzowania wielu rzeczy, które w innym przypadku można by pominąć. Uwzględnili
nie tylko ich produkt (od kroku 7) i kim była Persona (od kroku 5), ale teraz mogli szczegółowo opisać,

jak wszystko oddziałuje na siebie i jak potoczy się cała historia. Dowiedzieli się o kluczowych osobach i
rolach, które musieli wziąć pod uwagę. Pozwoliło to na wspólne zrozumienie i wyrównanie w całym
zespole w zakresie rozwiązywania problemu i sposobu, w jaki ich produkt rozwiązał. Taki przypadek
użycia może wydawać się oczywisty, ale jest o wiele trudniejszy, niż przewidują to zespoły, i zawsze
jest cennym punktem kontaktu, gdy idziesz naprzód. Ten przypadek użycia, choć pomocny, jest
niekompletny, ponieważ pomija wiele wczesnych elementów (w jaki sposób klient dowiedział się o
twoim produkcie, a następnie zdecydował się przynieść go do testu?) I późniejszych elementów (w jaki
sposób klient zapłacić za produkt, uzyskać obsługę, a ostatecznie pomóc zwiększyć liczbę odbiorców
dla swojej firmy, kupując więcej produktów i / lub generując pocztę pantoflową dla swojej firmy?).
Jednak w tym miejscu większość firm zaczyna, a następnie buduje przód i tył.
Bardziej solidny przypadek użycia: FillBee
Inny zespół studentów chciał zrewolucjonizować zakupy mebli, umożliwiając sprawdzenie, jak będzie
wyglądać dowolna kombinacja mebli w Twoim domu, zanim je kupisz. Dzięki wyrafinowanej platformie
renderującej 3D, która uwzględniła wymiary Twojego domu lub mieszkania, powstałby świat 3D, w
którym użytkownik mógłby wypróbować różne meble przed zakupem za pomocą komputera.
Koncepcyjnie brzmiało to świetnie, ale to, co często działa koncepcyjnie, nie sprawdza się w
rzeczywistości. Firma Fillbee rozpoczęła opracowywanie przypadków użycia, odwzorowując
perspektywę Persony na sposób, w jaki obecnie kupują meble. Główny problem w procesie zakupu
mebli - to, że meble czasami nie mieszczą się w domu użytkownika i muszą zostać zwrócone . Aby dojść
do tego punktu, przeszli przez wiele wizualnych iteracji z multidyscyplinarnym zespołem. Pracując
wstecz, FillBee określiło „badania + plan” jako krok, w którym można wprowadzić ulepszenia w zakresie
pomieszczeń pomiarowych i mebli. Produkt FillBee skupia również pewne kroki, takie jak łączenie
„badań + plan”, „przeglądanie” i „kupowanie” w jednym procesie online, a nie w połączeniu procesu
osobiście / online.
FillBee to również dobry przykład produktu, który ma dwustronny rynek, na którym zarówno kupujący,
jak i sprzedający meble są klientami FillBee. Dlatego zespół stworzył Przypadek użycia pełnego cyklu
życia dla każdej strony rynku. Zespół zademonstrował w kroku „jak będą używać Twojego produktu”
dla kupującej Persony, jak powiązać Personę z każdym etapem procesu, używając wielu szczegółów,
aby w pełni określić, w jaki sposób ich kupujący, Amanda Phillips, zaczęłaby używać produktu. Im więcej
podanych szczegółów, tym łatwiej będzie ci znaleźć słabości lub wady w Twoim planie, w oparciu o
twoją wiedzę o Personie. Im głębsza jest twoja wiedza o Personie, tym lepsza będzie twoja analiza. Ta
analiza powinna zwiększyć Twój poziom pewności i będzie znacznie bardziej opłacalna niż próba
późniejszego rozwiązania problemów. Przykład użycia FillBee jest bogaty w szczegóły. Jest oczywiste,
że spędzili dużo czasu ze swoją Personą. Kiedy Amanda mówi, że chciałaby skorzystać z systemu i jest
gotowa za to zapłacić, nie mówi w kategoriach pojęciowych, ale raczej rozumie specyfikę tego, na co
się zgadza.
PODSUMOWANIE
Stworzenie wizualnej reprezentacji pełnego cyklu życia produktu pozwala zobaczyć, jak produkt będzie
pasował do łańcucha wartości klienta i jakie bariery mogą się pojawić. Samo pokazanie, w jaki sposób
klient używa produktu (typowa definicja „przypadku użycia”) nie zapewni wystarczająco dokładnego
obrazu, aby w pełni zrozumieć, jakie przeszkody pojawią się podczas próby sprzedaży produktu
klientowi docelowemu.

Specyfikacja produktu wysokiego poziomu
W TYM KROKU:
* Utwórz wizualną reprezentację swojego produktu.
* Skoncentruj się na zaletach produktu tworzonych przez funkcje, a nie tylko na funkcje.
Definiowanie specyfikacji produktu wysokiego poziomu w tym momencie zapewnia, że jest ona
bardziej skoncentrowana na docelowym kliencie, a także, że wszyscy zgadzają się co do tego, co to jest.
Jesteśmy już na etapie 7 i dopiero teraz zaczynamy zarysowywać, jak będzie wyglądał Twój produkt.
Do tej pory ściśle zdefiniowałeś swojego klienta, czego potrzebuje i w jaki sposób wykorzysta to, co
chcesz mu sprzedać, mimo że rzeczywiste szczegóły produktu są nadal dość niejasne. To wszystko
zaczyna się teraz zmieniać. Zaczniesz od stworzenia ogólnej definicji produktu. Będziesz nadal uczyć się
więcej i udoskonalać tę definicję produktu w pozostałych przypadkach 24 kroki. Tradycjonaliści
twierdzą, że ten krok następuje za późno, ale jeśli zaczniesz od zdefiniowania produktu, a nie poznania
klienta, produkt prawdopodobnie nie będzie odpowiadał potrzebom klientów. Nawet jeśli uważasz, że
wiesz, jaki powinien być produkt, zawsze zaczynaj od potrzeb klienta i wracaj. W ten sposób
dostosowujesz swój produkt do konkretnego przyczółkowego rynku, na którym będziesz w stanie
zdobyć udział w rynku, zamiast próbować wprowadzać produkt na rynek i obserwować, jak produkt
gubi się w morzu dużego, ogólnego rynku.
TWORZENIE SPECYFIKACJI PRODUKTU NA WYSOKIM POZIOMIE
Wysokopoziomowa specyfikacja produktu jest zasadniczo rysunkiem. Jest to wizualna reprezentacja
tego, jaki będzie Twój produkt, gdy zostanie ostatecznie opracowany, na podstawie tego, co wiesz na
tym etapie procesu. Jest to coś, co rysujesz bez zrozumienia wszystkich podstawowych szczegółów, ale
w zespole uzyskuje się konsensus co do tego, dokąd zmierzasz. To niesamowite, jak bardzo to ćwiczenie
polegające na nakreśleniu obrazu tego, jaki będzie twój produkt, wymusza konwergencję w zespole i
usuwa nieporozumienia. Wydaje się, że powinno to być łatwe, ale najczęściej przedsiębiorcom jest to
trudniejsze niż początkowo sądzili, ponieważ w zespole pojawiają się problemy i nieporozumienia.
Nadszedł czas, aby rozwiązać wszelkie problemy, ponieważ jeśli napotkasz je po zbudowaniu nowego
przedsięwzięcia i nie będzie pełnego dostosowania do ostatecznego produktu, koszt będzie znacznie
wyższy i wiele czasu zostanie utracone z powodu nieefektywności. Jeśli produktem jest
oprogramowanie lub witryna internetowa, należy utworzyć scenorysy pokazujące logiczny przepływ
użytkownika z jednego ekranu na drugi. Jeśli jest to sprzęt, przydatne są diagramy. Kluczem jest tutaj
to, że masz coś konkretnego i na tyle konkretnego, że Twój zespół dokładnie to rozumie. W miarę
udoskonalania produktu (z wieloma iteracjami z klientem docelowym) wszyscy będziecie mieli wspólne
zrozumienie tego, czym jest produkt. Na tym etapie produkt nie musi być budowany i prawie na pewno
nie powinien, ponieważ spowoduje to niepotrzebne koszty i stworzy coś, do czego Twój zespół jest
zbyt przywiązany. Utrzymuj wysoki poziom i nie rozpraszaj się w tym momencie. Budowanie na tym
etapie będzie Cię nie tylko kosztować więcej, ale natychmiast rozproszy Twoją uwagę, a zespół zacznie
koncentrować się na niewłaściwych rzeczach, takich jak szczegóły technologii. Ta prosta wizualna
reprezentacja produktu może być teraz udostępniona potencjalnym klientom, natychmiast generując
jednoznaczne zrozumienie produktu. Nie sprzedajesz produktu, a jedynie iterujesz z klientami, aby
dokładniej zrozumieć mocne i słabe strony specyfikacji produktu. To jest bardzo ważne. Jest jeszcze
wiele do nauczenia się, zanim upewnisz się, że masz właściwy produkt i wiesz, jak go wytworzysz,
wycenisz i rozprowadzisz. Ta specyfikacja produktu będzie się zmieniać z czasem i będzie
udoskonalana, podobnie jak wiele innych etapów.
NASTĘPNIE STWÓRZ BROSZURĘ PRODUKTU

Proces identyfikacji i nakreślenia specyfikacji produktu wysokiego poziomu jest dodatkowo
wzmocniony poprzez opisanie różnych cech produktu, wyjaśnienie, w jaki sposób te cechy przekładają
się na funkcję, a co najważniejsze, opisanie korzyści, jakie klient zyskuje z każdego z nich. Zawsze
dokładnie określaj, co oferujesz, i jakie korzyści przynosi klientowi każdy element oferty. Dlaczego
klient docelowy potrzebuje Twojego produktu? Niektórzy zasugerowali utworzenie w tym momencie
krótkiej, jednostronicowej informacji prasowej na temat twojego produktu. Chociaż może to przynieść
podobne korzyści, wolę podejście do tworzenia broszury dla twojego produktu. Skieruj broszurę na
swoją osobę i skorzystaj z pracy wykonanej na etapach 5 i 6, a także z wizualnej reprezentacji produktu,
który już stworzyłeś.
Stworzenie broszury pomaga spojrzeć na produkt z punktu widzenia klienta i zapewnia konkretnego
„figuranta” do przetestowania z klientem. Zmusza Cię do spojrzenia na swoje nowe przedsięwzięcie z
punktu widzenia klienta. Pozwala również zweryfikować swoje pomysły i dowiedzieć się, czy jesteś na
dobrej drodze. Często, gdy przedsiębiorcy zaczynają zapisywać cechy, stają się zbyt wewnętrzni.
Tworzenie broszury pomaga uniknąć tej pułapki.
PRZYKŁADY
Altaeros Energies
Studenci stojący za Altaeros rozpoczęli od pomysłu zbudowania turbiny wiatrowej na niebie,
wystarczająco wysoko, aby uzyskać stały wiatr, i zakotwiczonej na platformie na oceanie. Koncepcyjnie
brzmiało to prosto, ale kiedy zespół próbował wyjaśnić to innym osobom w klasie, instruktorom i
potencjalnym klientom, napotkali wiele pytań dotyczących tego, co to dokładnie oznacza w zakresie
wdrożenia. Trudno było przeprowadzić znaczącą rozmowę. Wreszcie zespół stworzył obraz tego, jaki
będzie produkt, i odkrył, że nawet w zespole nie byli zgodni co do tego, jak będzie wyglądał produkt.
Ostatecznie wymyślili obraz. Pod koniec procesu zespół miał wspólne zrozumienie produktu i mógł z
łatwością wykorzystać specyfikację produktu jako podstawę do bardziej dogłębnych badań klientów.
Bufet baseballowy
Po raz pierwszy opisałem tę witrynę o tematyce baseballowej w Kroku 3, opierając się na założeniu, że
młodzi mężczyźni w wieku 25–34 lat, zarabiający ponad 75 000 USD, byli bardzo atrakcyjną grupą
demograficzną, którą można by uchwycić godzinami dziennie, gdyby mieli witrynę internetową
poświęconą jednej z ich podstawowej pasji - sporty fantasy. Pomysł był rozsądny i atrakcyjny na wielu
poziomach jako potencjalny biznes. Zespół opracował przejrzystą Personę, ale miał słabszy Przypadek
użycia w pełnym cyklu życia, więc stworzył specyfikację produktu wysokiego poziomu, aby zapewnić
przejrzystość przypadku użycia. Drużyna miał na celu stworzenie jednego źródła wszystkich
wiadomości o baseballu, które mogą zainteresować określonego użytkownika. „Tablica narodowa”, jak
widać, to tylko jedna z trzech zakładek wyświetlanych na stronie głównej, która zawiera również
„tablicę lokalną” i „tablicę osobistą”. Zespół opracował rendering lokalnej tablicy i płyty osobistej, a
następnie wykorzystał je do omówienia swojego pomysłu z potencjalnymi klientami, uzyskując bardzo
szczegółowe informacje zwrotne na temat tego, co podobało się klientom, a co nie. W tamtym czasie
nie było kodu bazowego dla tych ekranów, ponieważ nie było to konieczne do osiągnięcia celu, jakim
jest wyjaśnienie oferty produktów. Gdyby poświęcili czas i pieniądze na zakodowanie strony
internetowej, byłoby to możliwe pieniądze wydane nierozsądnie, ponieważ zespół nie miał jeszcze
jasnej definicji produktu i musiał być elastyczny w stosunku do opinii klientów. Ujmując to technicznie,
w układzie wciąż było zbyt wiele oscylacji i nie osiągnął on jeszcze stanu ustalonego, w którym mógłby
nastąpić efektywny rozwój. Wykładowca MIT Elaine Chen, twierdziłaby, że projekt strony internetowej
zawierał zbyt wiele szczegółów i że ludzie byliby rozpraszani przez rzeczywiste obrazy lub kolory,
zamiast skupiać się na cechach, funkcjach i zaletach produktu. Elaine poleciłaby użycie narzędzia do

tworzenia szkieletów, takiego jak Balsamiq Mockups, aby skupić się na przepływie pracy, pozostając
na poziomie funkcjonalnym, zamiast zagłębiać się w drobne szczegóły, jak zrobił to ten zespół,
ponieważ może to rozpraszać i przynosić efekty odwrotne do zamierzonych
Przykład broszury: Dostawa dożywotnia
W tym przykładzie było dwóch przedsiębiorczych programistów, Max Kanter i Colin Sidoti, którzy
opracowywali plan nowego przedsięwzięcia o nazwie „Lifetime Supply”, w ramach którego klienci
mogliby otrzymać dożywotnią dostawę dowolnego z oferowanych przez nich produktów. Pierwotny
pomysł był taki, że dobrze sytuowany młody mężczyzna, Ivan Bankier Inwestycyjny, nie chciałby iść na
zakupy, ale wiedział, że będzie potrzebował białych sportowych skarpet do końca życia, a ten produkt
się nie zmieni. W związku z tym nowe przedsięwzięcie przyjmie płatność i będzie świadczyć Ivanowi tę
usługę na zawsze. Kiedy zaczęli badać ten pomysł, szybko stało się jasne, że uczynienie tego biznesem
subskrypcyjnym było znacznie lepszym pomysłem, gdzie obie strony miały możliwość corocznego
odnawiania i gdzie można było dostosować ceny. Przy odrobinie sprytnej wyceny i wiedzy logistycznej
może to być prawdziwy biznes. Byli przekonani, że potrafią zbudować taką stronę internetową i
aplikację mobilną. Dostępność z telefonu komórkowego była ważna, ponieważ w badaniach rynku
pierwotnego odkryli, że główną atrakcją tej usługi jest wygoda. Gdyby klienci mogli po prostu zmienić
kolejność jednym dotknięciem telefonu komórkowego, ta koncepcja stałaby się znacznie bardziej
wartościowa. Utworzenie witryny i aplikacji było więc prostą częścią. To, co dokładnie zbudować i
skłonić ludzi do kupienia ich usług, było trudniejsze. Po przeprowadzeniu analizy i rozmowie z wieloma
potencjalnymi klientami wybrali rodziców studentów jako przodków, ponieważ mieli zarówno środki
finansowe na zakup subskrypcji, jak i duże zainteresowanie wspieraniem i pozostawaniem w kontakcie
ze swoimi dziećmi, zwłaszcza w kwestiach takich jak higiena osobista. Postanowili opisać swój produkt
tym kluczowym grupom odbiorców w równie łatwy i skuteczny sposób za pomocą broszury. Jak widać,
ćwiczenie w tworzeniu tej broszury zmusiło zespół do wyjaśnienia wielu pytań. Jakie są korzyści dla
ucznia? Jakie są korzyści dla rodziców? Jakie produkty będzie oferować Lifetime Supply? Jak
powinniśmy zacząć myśleć o cenach? Decydując się na uwzględnienie cen, zespół stworzył szczegół,
który może odwrócić uwagę zarówno siebie, jak i potencjalnych klientów. Jeśli klienci nie zgadzają się
z przedstawionymi cenami, może być mniej prawdopodobne, że wyrażą opinię na temat głównego
pomysłu przedsięwzięcia, jakim jest dostarczanie studentom materiałów, z których można korzystać
na zasadzie „wszystko, czego możesz”. Jak zauważysz, nie ma żadnych zdjęć rzeczywistej witryny lub
aplikacji Lifetime Supply. Stworzyli już zrzuty ekranu i storyboardy pokazujące, jak ludzie używają
produktu, ale szczegóły dotyczące każdej strony internetowej, którą użytkownik zobaczy, nie były
ważne w tej broszurze. W rzeczywistości broszura mogła być bardziej pomocna niż storyboardy w
określeniu dokładnie, jaki będzie produkt. Ostateczna oferta produktów dożywotnich dostaw
prawdopodobnie wygląda zupełnie inaczej niż to, co przedstawia ta broszura, ponieważ ta broszura
zapoczątkowała zdrowy proces iteracji, tak aby zespół znalazł najlepszą ofertę produktów.
PODSUMOWANIE
Wizualne przedstawienie produktu pozwoli Twojemu zespołowi i potencjalnym klientom zbliżyć się do
zrozumienia, czym jest produkt i jakie korzyści przynosi klientom. Utrzymanie wysokiego poziomu, bez
zbyt wielu szczegółów lub fizycznego prototypu, pozwala na szybką weryfikację bez inwestowania zbyt
dużej ilości czasu i zasobów na tak wczesnym etapie tworzenia nowego przedsięwzięcia. Zbudowanie
wizualnej reprezentacji produktu będzie prawdopodobnie trudniejsze niż myślisz, ale sprawi, że
wszyscy będą na tej samej stronie, co okaże się niezwykle cenne w przyszłości. Broszura zawierająca
cechy, funkcje i korzyści dla klienta dodatkowo wyjaśnia ofertę produktów i stanowi doskonałe
uzupełnienie tworzonych zdjęć.

Określ ilościowo propozycję wartości
W TYM KROKU:
* Określ, w jaki sposób zalety Twojego produktu zmieniają się w wartość gdy klient wyjdzie z twojego
produktu.
* Oblicz wskaźniki ilościowe (w większości przypadków), aby pokazać tę wartość klientowi.
Nieustanny marsz w poszukiwaniu specyfiki trwa. Propozycja wartości określona ilościowo zapewnia
konkretne zrozumienie wymiernych korzyści, jakie Twój produkt przyniesie klientom docelowym.
„Kiedy potrafisz zmierzyć to, o czym mówisz, i wyrazić to liczbami, wiesz coś o tym; ale kiedy nie możesz
tego zmierzyć… Twoja wiedza jest skromna i niezadowalająca ”. - Lord Kelvin
Twoja ilościowa propozycja wartości przekształca korzyści, jakie Twoja Persona uzyskuje z produktu w
namacalne wskaźniki, które są zgodne z najwyższym priorytetem osoby lub w niektórych przypadkach
priorytetami. Produkty często mają wiele zalet. Na przykład Twój produkt może pomóc klientowi
uprościć proces lub zmniejszyć jego wpływ na środowisko lub pomóc firmie w uzyskaniu dodatkowej
sprzedaży własnych produktów. Z prostego spojrzenia na świat korzyści można podzielić na trzy
kategorie: „lepsze”, „szybsze” i „tańsze”. Celem propozycji wartości wyrażonej ilościowo jest jasne i
zwięzłe określenie, w jaki sposób korzyści produktu pokrywają się z tym, co klient najbardziej chce
poprawić. Propozycja wartości ilościowej koncentruje się na tym, co potencjalni klienci chcą zyskać,
zamiast wchodzić w szczegóły technologii, cech i funkcji. Kiedy klient kupuje produkt, zadaje sobie
pytanie: „Jaką wartość mam z tego produktu? ” Klienci muszą uzasadnić inwestycję wymaganą w celu
nabycia produktu, równoważąc to, ile pieniędzy przyniesie im Twój produkt lub w jaki sposób
poprawisz ich życie w sposób, który naprawdę ma dla nich znaczenie.
DOPASOWANIE PROPOZYCJI WARTOŚCI DO PRIORYTETÓW OSOBY
Określiłeś już główne priorytety Persony. Przedstawiłeś swój Przypadek użycia w pełnym cyklu życia,
aby zrozumieć, w jaki sposób klient będzie korzystał z Twojego produktu. Teraz utworzysz propozycję
wartości skoncentrowaną na kryteriach, które określiłeś jako najwyższy priorytet Twojej Persony. Jeśli
ich najważniejszym priorytetem jest czas na wprowadzenie produktów na rynek, a wartością Twojego
produktu jest obniżenie kosztów produkcji, Twoja propozycja wartości - „Nasz produkt oszczędza XX
USD miesięcznie” - nie przekona klienta docelowego do zakupu produktu . Twoja wartość propozycji
nie jest zgodna z ich najwyższym priorytetem, więc zakup produktu nie będzie miał wysokiego
priorytetu dla klienta docelowego i zgubi się w stosie mniej pilnych rzeczy do zrobienia. Jeśli Twój
produkt również skraca czas wprowadzenia produktu na rynek, powinieneś skupić się na tej ilościowej
propozycji wartości.
UTRZYMAJ TO PROSTE: STAN „TAK JAK JEST” A STAN „MOŻLIWY” Z TWOIM PRODUKTEM
Kiedy już poznasz priorytet swojej Persony, po prostu skup wszystkie swoje wysiłki na tym czynniku.
Skonfiguruj proste porównanie stanu „tak jak jest”, które nie obejmuje użycia twojego produktu, a
następnie porównaj to z „możliwym” stanem, o którym jesteś pewien, że będzie istniał, gdy klient
będzie korzystał z twojego rozwiązania. W obu przypadkach sprawiasz, że jest to jak najbardziej
wymierne. Różnica wartości między nimi to Twoja Ilościowa Propozycja Wartości. To takie proste. Nie
komplikuj tego zbytnio. Kiedy już będziesz w stanie określić swoją Ilościową Propozycję Wartości w
jednym zdaniu, utwórz pomocniczy diagram przedstawiający stan „taki jaki jest” w porównaniu ze
stanem „możliwym”, który wizualnie ilustruje wartość, jaką Twój produkt ma dla klienta. Pamiętaj

również, aby użyć słów klienta na diagramie, aby mogli zrozumieć, że jest on dostosowany do nich lub przynajmniej do ich branży.
Zdefiniuj stany „tak jak jest” i „możliwe” tak jasno, aby każdy klient docelowy mógł z łatwością
zrozumieć, zgodzić się lub nie zgodzić, a następnie skomentować ocenę. Pomoże Ci to również
dogłębnie zrozumieć kluczowy obszar, w którym Twój nowy produkt doda wartości i zapewni Ci
wiarygodność w oczach klienta. Upewnij się, że podałeś liczby w stanie „możliwym”, które masz
pewność, że Twój produkt może osiągnąć. Nie chcesz być zbyt agresywny i nie spełniają tego, co
ustaliłeś jako oczekiwanie. Często przedsiębiorcy zbyt agresywnie twierdzą, że ich produkt jest
korzystny dla klientów. W rezultacie nie spełniają oczekiwań i tracą wiarygodność. Nawet jeśli robią
coś imponującego, wartość tę kompensuje utrata wiarygodności nowego przedsięwzięcia. Podążanie
za mantrą „underpromise, overdeliver” jest bardzo mądre, zwłaszcza w przypadku nowych
przedsięwzięć B2B próbujących zbudować wiarygodność, ponieważ środowisko B2B zależy od
stabilnych, spójnych dostawców.
In Touch
Nie każda propozycja wartości jest jednoznaczną liczbą. Jednym z przykładów jest InTouch, sprzęt /
oprogramowanie dla przyszłych matek, które chciały uzyskać wyższy poziom intymności z
nienarodzonym dzieckiem. System byłby łatką lub paskiem, które nosi ciężarna matka, z czujnikami w
pobliżu płodu, które odczytywałyby bicie serca i inne parametry życiowe nienarodzonego dziecka.
System następnie pobierze wszystkie zebrane dane i przepisze je przez swój zastrzeżony algorytm i
wskaże, czy dziecko jest zdrowe, stymulowane i szczęśliwe. Na przykład matka mogła czytać
nienarodzonemu dziecku, a następnie sprawdzić, czy to uczyniło płód mniej czy bardziej „szczęśliwym”.
Lub może to być po prostu sprawdzenie bicia serca dziecka i ogólnego stanu zdrowia. Możesz uznać to
za niekonwencjonalny pomysł (i jesteś w większości), ale to nie ma znaczenia, o ile istnieje
wystarczająco duży rynek docelowy, który uzna tę koncepcję za atrakcyjną i atrakcyjną, a przede
wszystkim jest na tyle podekscytowany, że zmotywować ich do zapłacenia za taki produkt.
Zespół wiedział, że najważniejszymi priorytetami Persony było zapewnienie, że płód jest w porządku i
nawiązanie bliskości z nienarodzonym dzieckiem. Zespół określił stan „taki, w jakim jest”, obejmujący
drogie i nieporęczne monitory tętna, nieprecyzyjną i nieprzewidywalną intuicję, kosztowne i
niewygodne profesjonalne ultradźwięki oraz przypadkową i niewygodną konsultację z „Dr. Google ”w
Internecie. Stan „możliwy” polegał na korzystaniu z produktu inTouch - który w tym momencie istniał
jedynie jako specyfikacja produktu wysokiego poziomu - i szybko zyskiwał głęboką intymność. Nie
musieli kwantyfikować wzrostu intymności, ponieważ ich wizualna reprezentacja stanów „tak jak jest”
w porównaniu z „możliwymi” rezonowała z matkami po raz pierwszy, które to dla nich potwierdziły.
Meater
Zespół rozpoczął od technologii bioczujników, która była znacznie lepsza niż ta, która była obecnie
dostępna na rynku w tamtym czasie pod względem rozmiaru, wydajności i ceny. Przeszli przez ten
proces, aby określić odpowiedni rynek przyczółkowy i osiedlili się w branży hodowli bydła.
Proponowanym rozwiązaniem był bioczujnik, który można było przymocować do ucha krowy,
podobnie jak obecnie znakuje się krowy, w celu wcześniejszego wykrycia choroby. Wcześniej
zidentyfikowane chore krowy można oddzielić od stada, zmniejszając wskaźniki infekcji i umożliwiając
skuteczniejsze leczenie chorób dzięki wcześniejszemu wykrywaniu niż obecne metody. Persona,
farmer, kierował się głównie pieniędzmi. Persona nie była osobiście związana z bydłem; zarabianie jak
największej ilości pieniędzy było zdecydowanie najwyższym priorytetem farmera. Najpierw zespół
określił aktualną ekonomię dla typowego stada bydła (stan „taki, jaki jest”), weryfikując go z licznymi
hodowcami i udoskonalając, aż stanie się wyraźnie ważny i wiarygodny. Następnie zespół określił

„możliwy” stan na podstawie użycia ich produktu, przyjmując konserwatywne założenia, które mogliby
poprzeć przekonującymi dowodami na ich istnienie, a następnie pokazując, ile pieniędzy farmer
zaoszczędziłby, używając swojego produktu . Różnica między nimi polegała na ich ilościowej propozycji
wartości. Można to łatwo określić ilościowo, ponieważ priorytetem Persony było coś bardzo
wymiernego - pieniędzy. Była to przekonująca i bardzo konkretna propozycja wartości określonej
ilościowo, która znacznie ułatwiła zaangażowanie i szybkie zamknięcie klienta docelowego w nabyciu
produktu. Będzie to również bardzo pomocne na dalszych etapach, gdy zespół będzie chciał określić
model biznesowy i ramy cenowe.
PODSUMOWANIE
Propozycja wartości wyrażonej ilościowo jest ujęta w ramach najwyższego priorytetu Persony.
Najpierw musisz zrozumieć i zmapować stan „taki, jaki jest” w sposób znany klientowi, korzystając z
Przykładu użycia pełnego cyklu życia. Następnie określ „możliwy” stan korzystania z produktu,
wyraźnie wskazując, gdzie klient uzyskuje wartość w oparciu o najwyższy priorytet Persony. Najlepszym
rozwiązaniem jest wizualny, jednostronicowy diagram, ponieważ klient może łatwo zobaczyć
propozycję wartości określonej ilościowo i pokazać ją innym w celu weryfikacji. Jeśli zostanie to dobrze
wykonane, będzie to miało ogromną wartość dla Ciebie w całym procesie uruchamiania firmy, więc
dodatkowy wysiłek poświęcony na optymalizację jest tego wart.

Zidentyfikuj kolejnych 10 klientów
W TYM KROKU:
* Zidentyfikuj co najmniej 10 potencjalnych klientów, poza Twoją Osobą, którzy pasują do Profilu
użytkownika końcowego.
* Skontaktuj się z nimi, aby potwierdzić ich podobieństwo do Twojej Persony i ich chęci zakupu Twojego
produktu.
Wyraźna identyfikacja kolejnych 10 klientów po Personie zwiększa Twój poziom pewności, że jesteś na
właściwej drodze, a także może pomóc w udoskonaleniu wcześniejszych kroków. Chociaż ważne jest,
aby zidentyfikować i rozwinąć Osobę reprezentującą użytkowników końcowych, musisz również
upewnić się, że zidentyfikowałeś innych potencjalnych klientów, aby zapewnić sukces produktu. To
znacznie zwiększy Twoją pewność, że zidentyfikowałeś skalowalną możliwość, a nie tylko rozwiązanie
dla jednego klienta, a także zwiększy Twoją wiarygodność. Potencjalnym niebezpieczeństwem
skupienia się wyłącznie na swojej Personie jest to, że możesz zbudować swój biznes tak, aby był zbyt
szczegółowy, skoncentrowany tylko na Personie, bez możliwości sprzedaży innym klientom. Jeśli
Persona zostanie wykonana poprawnie, tak się nie stanie. Obliczenia TAM były pierwszym punktem
kontrolnym, który chronił przed nadmierną koncentracją; ten krok jest kolejnym. Ponadto wynik tego
kroku, lista 10 potencjalnych klientów spoza Twojej Persony, będzie dla Ciebie bardzo korzystny. W
tym kroku wymienisz 10 potencjalnych klientów, którzy pasują do Twojego profilu użytkownika
końcowego i są dobrze reprezentowani przez Persona. Następnie skontaktujesz się z nimi w celu
zweryfikowania i udoskonalenia podstawowych badań rynku. Najpierw chcesz sprawdzić, czy są one
podobne do Persona. Następnie zweryfikujesz całą swoją dotychczasową pracę, taką jak przypadek
użycia w pełnym cyklu życia, propozycja wartości ilościowej i tak dalej. Jeśli odniesiesz sukces na tym
etapie, możesz mieć znacznie większą pewność, że Twoja firma ma duże prawdopodobieństwo sukcesu
- i będziesz w stanie przekonać innych, na przykład przyszłych partnerów, pracowników, klientów,
doradców i inwestorów. Jeśli napotkasz problemy na tym etapie, będziesz mógł cofnąć się i określić,
gdzie są błędy w Twoim planie, i poprawić je, zanim przejdziesz dalej. Wymieniając i przeprowadzając
wywiady z 10 potencjalnymi klientami, bezpośrednio testujesz każdą hipotezę, którą zbudowałeś w
ciągu ostatnich ośmiu kroków. Twoje podstawowe badanie rynku zostało zaprojektowane tak, abyś
stale dostosowywał się do potrzeb klienta; ale to jest twój pierwszy duży „test systemów”, w którym
przedstawiasz klientowi wszystko, nad czym pracowałeś do tej pory, więc możesz napotkać negatywne
opinie na tym etapie, jeśli twój plan nie jest do końca poprawny. To nie tylko w porządku, ale
prawdopodobnie dobrze. I tak raczej nie będziesz mieć wszystkiego poprawnie w tym momencie, więc
jeśli jedyna informacja zwrotna, jaką otrzymujesz, brzmi: „wszystko jest w porządku”, jest
prawdopodobne, że klient nie dba zbytnio o Twój produkt i jego wartość. Jeśli klient przekazuje
szczegółowe informacje zwrotne, nawet jeśli są one negatywne, oznacza to, że interesuje go problem,
który próbujesz rozwiązać, i że warto poświęcić czas na powtórzenie z nim stworzyć dobry produkt.
Poprzez wyraźną identyfikację pierwszych 10 klientów i skontaktowanie się z nimi, znacznie
zmniejszysz ryzyko związane z nową firmą, wprowadzając Cię na bezpośrednią, skoncentrowaną i
szybką drogę do sukcesu.
JAK WYKONAĆ TEN KROK
1. Wymień więcej niż 10 potencjalnych klientów (poza Twoją osobą) i dołącz wszelkie istotne
informacje o nich ze swojego istniejące badania. Nie ma określonej liczby klientów, którą powinieneś
podać, ponieważ czasami możesz zakończyć ten krok listą 12 klientów, a innym razem musisz podać
20–30 lub więcej klientów, aby uzyskać 10 klientów spełniających Twoje kryteria i którzy są
zainteresowani Twoim produktem. Każdy z tych klientów powinien być podobny do siebie i do Persony;

jeśli nie, wróć do listy i potencjalnie ponownie do wyboru Persona. Ważne jest, aby Twoja lista była
jednorodna. Wszystkie powinny być dla siebie potężnymi odniesieniami do zakupów.
2. Skontaktuj się z każdym z potencjalnych klientów na swojej liście i przedstaw swój pełny cykl życia,
specyfikację produktu wysokiego poziomu oraz wymierną propozycję wartości (kroki 6–8). Podczas
tych rozmów upewnij się, że działasz w trybie „zapytania”, a nie „promocji / sprzedaży”, ponieważ ten
ostatni obniży jakość Twojej interakcji. Określ, czy potrzeby i pomysły klienta są zgodne z tym, co
ustaliłeś do tej pory z Twojej Persony, przypadku użycia w pełnym cyklu życia, propozycji wartości
ilościowej, założeń TAM i tak dalej. W szczególności zweryfikuj z tymi klientami hipotezę dotyczącą
najważniejszych priorytetów zakupowych Persony
3. Jeśli klient potwierdzi Twoje hipotezy z poprzednich kroków, teraz jest dobry moment, aby zapytać
go, czy rozważyłby przesłanie listu intencyjnego dotyczącego zakupu Twojego rozwiązania, gdy będzie
dostępne. Nadal jesteś w trybie „zapytania”, więc pytasz: „Czy gdyby firma miała oferować ten
produkt, byłbyś zainteresowany jego zakupem?” zamiast „Czy kupisz ten produkt?” Jeśli są bardzo
entuzjastyczni, możesz nawet poprosić ich o przedpłatę za produkt, co jest fantastycznym poziomem
zaangażowania. Zanim jednak weźmiesz pieniądze, upewnij się, że możesz dostarczyć to, czego chcą,
a także upewnij się, że w ich zamówieniu nie ma żadnych specjalnych warunków, których nie możesz
lub nie chcesz, abyś spełniał.
4. Jeśli opinia klienta nie zgadza się dokładnie z Twoimi założeniami, zrób dobre notatki i zastanów się,
jak to wpływa na analizę. Nie reaguj przesadnie na każdą nową rozmowę, nawet jeśli występuje
poważna rozbieżność, chyba że widzisz wzór. Po kilku wywiadach dowiesz się intuicyjnie, czy nastąpi
poważne rozłączenie.
5. Po skontaktowaniu się z każdym klientem możesz mieć nowe dane. W tym momencie możesz cofnąć
się i zmodyfikować swoje wcześniejsze założenia i zdecydować, czy skontaktować się z dodatkowymi
klientami. Twoim końcowym celem jest jednorodna lista 10 klientów, którzy są naprawdę
zainteresowani i dostosowani do Twojej Persony i innych założeń.
6. Jeśli okaże się, że nie możesz utworzyć listy 10 klientów, którzy są podekscytowani
wysokopoziomową specyfikacją produktu, być może będziesz musiał ponownie przemyśleć swój rynek
przyczółkowy.
7. Chociaż ten krok jest koncepcyjnie prosty, kontaktowanie się z klientami i uzyskiwanie od nich
informacji będzie wymagało sporej ilości pracy, ale będzie nieocenione w miarę postępów. Nie
udostępniaj tej listy klientów ani informacji, które zbierasz, innym osobom spoza firmy.
CZY AKTUALNA OSOBA JEST WAŻNA?
W procesie określania kolejnych 10 klientów przeprowadzasz testy, aby upewnić się, że Twoja Persona
jest naprawdę użyteczną i wiarygodną reprezentacją klienta docelowego. Jeśli Persona jest
statystyczną wartością odstającą w stosunku do docelowej grupy klientów, będzie ona nie tylko
kiepskim źródłem informacji, ale także doprowadzi do opracowania produktu, którego klient docelowy
może nie chcieć. Podczas walidacji Persony możesz również odkryć inne interesujące cechy, które
klienci dzielą z Personą, co pozwoli ci zrewidować opis Persony, aby był silniejszy. Często na tym etapie
znajdujesz jeszcze lepszą Personę niż na początku, co jest dobrą rzeczą. Nieustannie dążysz do
optymalnego rozwiązania.
Radzenie sobie z negatywnymi opiniami

Celem wszystkich 24 kroków nie jest ukończenie każdego kroku ze stuprocentową dokładnością, ale
raczej przetestowanie hipotez i uczenie się od potencjalnych klientów. Uzyskanie negatywnych
wyników będzie miało miejsce, a sposób, w jaki przedsiębiorczy zespół na nie zareaguje, będzie
podstawowym czynnikiem sukcesu zespołu. Dlatego jeśli jakikolwiek krok zwróci negatywną
informację zwrotną, czyli informację zwrotną, która nie potwierdza Twoich hipotez, otrzymałeś cenne
informacje, że w badaniach i danych, których używałeś do tej pory, mógł wystąpić błąd. Negatywne
wyniki w jednym kroku to nie koniec przedsięwzięcia w większości przypadków, ale posuwanie się
naprzód z błędnym planem opartym na nadziei, a nie faktach, jest receptą na porażkę. „Ale dlaczego
mam słuchać tych, którzy nie zgadzają się na to?” możesz zapytać, wskazując na Steve'a Jobsa lub
innych przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces za pomocą pozornie sprzecznych z intuicją metod.
Prawdziwi przedsiębiorcy dostrzegają możliwości, których inni nie potrafią, i pokonują przeszkody,
których inni nie potrafią. Ale nie możesz zmusić rynku do istnienia bardziej, niż możesz zmienić prawa
termodynamiki. Nawet najpotężniejsze osobowości z ekstremalnymi mocami „strefy zniekształcenia
rzeczywistości” nie mogą tego zrobić, jak pokazała historia z Deanem Kamenem i Segwayem, a nawet
Steve'em Jobsem z NeXT Computer. W tym miejscu pojawia się ten proces skoncentrowany na kliencie.
PRZYKŁADY
Przechwytywanie metanu ze składowisk odpadów
Bardzo energiczny i bystry zespół studentów tworzył plan nowego przedsięwzięcia, które obejmowało
stworzenie zaawansowanej technologii monitorowania i wychwytywania metanu z wysypisk śmieci,
zmniejszając w ten sposób szkodliwe emisje z tych miejsc i przekształcając je w cenne paliwo do
produkcji energii elektrycznej. Wykonali wszystkie kroki, w tym analizę rynku, persona, przypadek
użycia w pełnym cyklu życia i wymierną propozycję wartości. Czuli, że to wszystko ma sens, ale musieli
to zweryfikować w prawdziwym świecie. Zespół sporządził listę 10 najbardziej obiecujących wysypisk,
biorąc pod uwagę ich lokalizację, wielkość, strukturę własności i inne czynniki. Następnie skontaktowali
się z odpowiednią osobą w każdym miejscu i uzyskali niezwykle pozytywną odpowiedź od 8 z 10. W
rzeczywistości na koniec spotkania otrzymali listy intencyjne od ponad połowy z nich, co dało zespołowi
niesamowity impuls zaufania
Virtual Arts Academy: dwustronna B2C
Przykład rynku
Inny przykład pochodzi od zespołu, który wpadł na pomysł zapewnienia przez Internet wysokiej jakości
szkoleń artystycznych dla dzieci z klas wyższych w lokalizacjach podmiejskich. Zespół przeprowadził
badania marketingowe i zebrał listę rodziców z Wellesley w stanie Massachusetts. Szybko przekonali
się, że nie jest problemem nakłonienie rodziców bogatych dzieci z przedmieść do opłacenia takiej
usługi. Bardziej wymagającym aspektem tego dwustronnego rynku było ustalenie, czy artyści byliby
podekscytowani udziałem w takiej okazji biznesowej. Czy mieli cierpliwość, aby to zrobić? Czy mieli
sprzęt? Czy potrzebowali pieniędzy? Czy byliby chętni, zdolni i wystarczająco wiarygodne, aby
zapewnić podaż instruktorów na istniejące zapotrzebowanie? Mimo że nie byli oni płacącymi klientami,
ale zamiast tego otrzymywali zapłatę od przedsięwzięcia, artyści musieli być dostępni do świadczenia
niezbędnych usług w cenie, która uczyniłaby nowe przedsięwzięcie na tyle atrakcyjnym, aby założyciele
mogli je realizować. Podejmując to wyzwanie, założyciele wykorzystali swoje sieci, w tym media
społecznościowe, aby znaleźć grupę potencjalnych artystów i przeprowadzić z nimi wywiady.
Dokumentowali swoje wywiady i spotykali się, aby zobaczyć, czego się nauczyli po każdym z nich.
Ostateczny rezultat był taki, że 8 z 10 potencjalnych artystów było bardzo podekscytowanych udziałem
w Virtual Arts Academy; pozostałych dwóch prawdopodobnie dałoby się przekonać, ale zespołowi
brakowało czasu na przeprowadzenie badań. Ten proces rozmowy z prawdziwymi ludźmi i upewnienia

się, że Persona zespołu jest dokładny, był bardzo cenny. Zespół stał się znacznie bardziej pewny
swojego nowego przedsięwzięcia i był bardziej skoncentrowany na kolejnych krokach.
PODSUMOWANIE
Identyfikacja i wywiady z następnymi 10 klientami zapewniają teraz, że opis Twojej osoby i inne
założenia są prawdziwe dla szeregu klientów. Jeśli poprawnie wykonałeś ten krok i dokonałeś
modyfikacji w innych krokach na podstawie tego, czego się tutaj nauczyłeś, powinieneś mieć dużą
pewność, że pójdziesz naprzód, aby zbudować plan nowego przedsięwzięcia.

Zdefiniuj swój rdzeń
W TYM KROKU:
* Wyjaśnij, dlaczego Twoja firma może zapewnić klientom rozwiązanie, którego inne firmy nie mogą
równie dobrze.
Musisz wymyślić coś, co zrobisz, co sprawi, że będziesz lepszy niż ktokolwiek inny w tworzeniu
rozwiązania dla swoich klientów. Będą to ostateczne klejnoty koronne nowego przedsięwzięcia. Do tej
pory skupiałeś się prawie wyłącznie na zaspokojeniu potrzeb dobrze zdefiniowanego klienta
docelowego. Teraz zaczniesz patrzeć w przyszłość, ustalając, co w Twojej firmie czyni Cię wyjątkowym,
jaki jest Twój „sekretny sos”. Rdzeń to coś, co pozwala Ci dostarczać korzyści cenione przez Twoich
klientów ze znacznie większą skutecznością niż jakikolwiek inny konkurent. Szukasz jednej rzeczy, która
będzie bardzo trudna dla następnej firmy, która będzie próbowała robić to, co Ty. Może to być bardzo
mała część całego rozwiązania, ale bez niego nie masz prawie tak wartościowego rozwiązania. Co
takiego robisz lepiej niż ktokolwiek inny? Rdzeń zapewnia również pewien poziom ochrony,
zapewniając, że nie wykonujesz ciężkiej pracy, aby utworzyć nowy rynek lub kategorię produktów tylko
po to, aby zobaczyć, jak ktoś inny wchodzi i czerpie korzyści z podobnej własnej firmy. Co takiego robi
Twój produkt, czego Twoi konkurenci nie mogą powielić lub nie mogą łatwo powielić? To jest twój
rdzeń.
KILKA PRZYKŁADÓW RDZENIA
Określenie swojego rdzenia jest ćwiczeniem bardzo zależnym od sytuacji. Wymaga to wielkiego
przemyślenia i może istnieć wiele opcji dla rdzenia. Zamiast zalecać, jak określić swój rdzeń, podam
kilka przykładów z kategorii, które mogą zainspirować (lub stać się) Twoim rdzeniem.
* Efekt sieciowy: jeśli to jest Twój rdzeń, stajesz się standardem, osiągając tak dużą masę krytyczną na
rynku, że nie ma sensu, aby potencjalni klienci używali innego produktu. Wartość tego produktu dla
użytkownika podlega prawu Metcalfe'a, które zasadniczo mówi, że wartość sieci dla dowolnej osoby w
tej sieci jest wykładniczo związana z liczbą użytkowników w sieci. Firma z największą liczbą
użytkowników jest najcenniejsza; stąd logiczne jest, że nowi użytkownicy wybierają tę sieć. W
rezultacie sieć staje się jeszcze potężniejsza; jest to pętla pozytywnego sprzężenia zwrotnego.
Przykładami firm, które to osiągnęły, są eBay (zarówno dla kupujących, jak i sprzedających), LinkedIn,
Facebook i Google dla reklamodawców. MySpace mógł początkowo mieć pewną przewagę z efektu
sieci, ale firma nie rozpoznała go i nie wykorzystała go jako swojego Rdzenia, co pomaga wyjaśnić,
dlaczego Facebook był w stanie szybko zdobyć udział w rynku ze szkodą dla MySpace. Dziś Facebook
osiągnął efekty sieciowe i prawie niepodważalną pozycję na rynku.
* Obsługa klienta: Dzięki ustanowieniu procesów i kultury, które koncentrują się na doskonaleniu
obsługi klienta, ten potencjalny rdzeń pozwala zatrzymać klientów na bardzo wysokim poziomie w
porównaniu z konkurencją, a tym samym uniknąć kosztownego odejścia. Pozwoli Ci to również
przyciągać i pozyskiwać klientów w znacznie skuteczniejszy sposób niż inni na rynku, ponieważ Twoi
klienci są zachwyceni swoim doświadczeniem z Tobą i stają się sprzedawcą, tworząc pozytywne opinie.
Ten rdzeń wymaga niezwykle silnego zaangażowania całej organizacji i fanatycznego skupienia się na
konsekwentnym zapewnieniu wysokiego poziomu satysfakcji klienta. Często wiąże się to z
nadzwyczajnymi środkami, które są trudne do naśladowania dla innych, takie jak „zwrot kosztów bez
zadawania pytań” lub inne kosztowne zasady. Widoczne tego przykłady to Zappos, Warby Parker,
Nordstrom, Commerce Bank, a czasami w jego historii IBM. Ta strategia jest trudna do wykonania w
taki sposób, że konkurent nie jest w stanie skopiować i zanegować twojego rdzenia, ale kiedy działa (i
działa na podstawie różnych przykładów, które właśnie ci dałem), może być bardzo skuteczna.

* Najniższy koszt: Innym rdzeniem, do którego możesz dążyć, jest rozwijanie umiejętności, relacji,
procesów, wolumenów, kosztów ogólnych i kultury prześcignij wszystkich na rynku pod względem
kosztów i zostań długoterminowym graczem o niskich kosztach. To był udany Core dla Walmart i jest
również częścią strategii stojącej za wieloma azjatyckimi firmami, zwłaszcza chińskimi, które niedawno
weszły do sektora czystej energii. Można to ułatwić poprzez osiągnięcie korzyści skali. Często nie jest
to rdzeń, ale raczej strategia wejścia dla firm, które następnie decydują się konkurować na czymś
innym. Na przykład Honda weszła na rynek amerykański jako tani dostawca wyważarek do chwastów,
skuterów, motocykli, kosiarek i samochodów; ale ostatecznie przestały być tanią opcją. W
rzeczywistości ich rdzeniem była możliwość budowania świetnych silników, a niski koszt był tylko
sposobem na wejście na nowy rynek.
* Doświadczenie użytkownika: istnieje wiele nowych strategii, które przekształciły się w potencjalne
mocne strony rdzenia, a obecnie powszechną jest doświadczenie użytkownika (UX). Wydaje się, że
rynek został zaakceptowany przez rynek (lub przynajmniej jego znaczną część), co jest głównym
czynnikiem przyczyniającym się do niedawnego wzrostu przedsiębiorczości i sukcesu w Nowym Jorku,
gdzie dostępnych jest wiele utalentowanych projektantów i mody. aby sprostać temu wyzwaniu.
Strategia polegałaby na tym, aby stać się najlepszym w rozwijaniu i ciągłym ulepszaniu UX poprzez
nacisk, jaki firma kładzie na to. Jedna firma (Gemvara) nieustannie koncentruje się na tym od dyrektora
generalnego w dół, zaowocowała rekrutacją najlepszych talentów, ustalaniem priorytetów w
przeglądach operacyjnych i kulturą, w której każdy pracownik wie, że poprzeczka jest bardzo wysoka
w tym obszarze i nie mniej niż doskonałość zostanie zaakceptowana . Najwyraźniej był to rdzeń Apple,
ponieważ produkuje produkty, które wykorzystują możliwości firmy i zaangażowanie w niesamowicie
dobre wrażenia użytkownika.
To tylko kilka przykładów definiowania rdzenia. Kluczem jest jasne zdefiniowanie rdzenia, a zespół
założycieli tak ustawiony, aby rdzeń był tym, nad czym firma będzie nieustannie pracować, i zawsze
będzie stawiać na pierwszym miejscu podczas planowania i wykonywania dowolnej strategii. Rdzeń to
ostatnia obrona Twojej firmy przed konkurencją.
JAK ZDEFINIOWAĆ SWÓJ CORE
Ze wszystkich dotychczasowych kroków zdefiniowanie swojego Rdzenia jest bardziej skierowane do
wewnątrz i mniej oparte na badaniach niż inne. Będziesz polegał na tej wewnętrznej introspekcji,
połączonej z zewnętrznym gromadzeniem i analizą danych. Chociaż na początku proces może wydawać
się szeroki i ogólny, twoja ostateczna definicja twojego rdzenia powinna być konkretna i szczegółowa.
Zdefiniowanie swojego rdzenia nie jest łatwe. Nie może pozostać abstrakcyjnym ćwiczeniem
intelektualnym, ale musi uwzględniać wiele różnych aspektów (czego chce klient, jakie masz aktywa,
co naprawdę lubisz robić, co mogą robić inni spoza Twojej firmy oraz jakie są osobiste i finansowe cele
właścicieli) są). Jednocześnie musi to być zrobione wydajnie (tj. nie zajmować zbyt wiele czasu) i bardzo
konkretnie, tak abyś uzyskał odpowiedź, co do której masz pewność, że jest dokładna. Nie możesz
zmieniać swojego Rdzenia jak inne elementy w tym procesie; musi pozostać niezmieniony w czasie,
gdy już go zablokujesz. Jeśli to zmienisz, zrobisz to na własne ryzyko, ponieważ często stracisz wszelkie
korzyści, które zbudowałeś. Biorąc to pod uwagę, zdarza się, że rdzenie zmieniają się, gdy dowiadujesz
się więcej o swoim rynku, klientach i zasobach własnej firmy. Google to świetny przykład - myśleli, że
ich rdzeniem była technologiczna doskonałość algorytmu ich wyszukiwarki, ale ostatecznie była to ich
zdolność do przyjęcia nowego modelu biznesowego dotyczącego reklam tekstowych opartych na
słowach kluczowych w wyszukiwarce i uzyskania efektów sieciowych przed ktoś jeszcze.
A CO Z WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ? CZY KULTURA?

Jednym z typowych punktów wyjścia przy określaniu swojego Rdzenia jest stwierdzenie, że jest to
Twoja własność intelektualna. Jego skuteczność jako rdzenia zależy w dużej mierze od twojej branży.
W branży medycznej, zwłaszcza biotechnologicznej, patenty są niezwykle ważne dla zapewnienia
sukcesu produktu lub nowej firmy. W innych branżach może mieć jakąś wartość, ale często patenty są
niewystarczające, aby zapewnić sukces biznesowy. Zwykle są statyczne, a rynki dynamiczne. Zdolność
jest generalnie lepsza niż patent - ale na pewno najlepiej mieć jedno i drugie. Na przykład zespoły o
wysokim poziomie zdolności w danym obszarze będą stale wytwarzać innowacyjne towary, z czasem
przytłaczając firmę, która została zbudowana w oparciu o jeden lub niewielką liczbę patentów (z
wyjątkiem tak szczególnych przypadków, jak biotechnologia). Niektóre firmy znajdują przewagę na
rynku, tworząc proces i kulturę, która wprowadza innowacje niezwykle szybko. Pozostają blisko klienta,
a następnie wykorzystują solidne zarządzanie produktem i zwinny rozwój, aby przełożyć swój
początkowy start na trwałą i rosnącą przewagę w miarę upływu czasu. Jednak ta strategia jest trudna
do utrzymania jako wyjątkowy rdzeń, gdy Twoja organizacja się skaluje, ponieważ gdy mniejsze firmy
wchodzą na rynek i zaczynają konkurować, będą miały zalety, które pozwolą im również być zwinnymi,
być może przewyższając tempo innowacji, gdy biznes jest duży. Większość firm mądrze nie polega
wyłącznie na szybkości innowacji jako rdzeniu, ale raczej używa go jako czynnika motywującego i fosy
wokół zamku, zanim ostatecznie osadzą się na rdzeniu. Mówiąc prościej, wszystkie firmy powinny
dążyć do szybkiej innowacji, niezależnie od ich definicji Core; ale niewiele firm odniesie trwały sukces
w szybkich innowacjach bez czegoś innego jako Rdzenia.
CORE JEST INNY NIŻ POZYCJA KONKURENCYJNA
Twoi klienci najprawdopodobniej nie będą postrzegać Twojego Core jako powodu, dla którego kupują
od Ciebie. Zamiast tego przyjrzą się Twojej pozycji konkurencyjnej, którą zmapujesz w kroku 11. Twój
rdzeń będzie napędzał twoją zdolność do dostarczania klientowi pewnych korzyści, co musi przełożyć
się na wartość dla klienta (w oparciu o najważniejsze priorytety klienta), co prowadzi do lepszej pozycji
konkurencyjnej. Rdzeń polega na tym, jak budujesz zdolność wyróżniania się na tle konkurencji, a inni
nie mogą jej łatwo powtórzyć. Jest to najbardziej skoncentrowany sposób na odróżnienie się od
obecnych i potencjalnych konkurentów, dzięki czemu możesz naprawdę skupić się na niewielkiej ilości
zasobów, aby uzyskać maksymalną wartość dla swojego nowego przedsięwzięcia.
PIERWSZA KORZYŚĆ NIE JEST PODSTAWĄ
Jednym z najczęściej nadużywanych i niepoprawnych terminów używanych przy definiowaniu Core jest
„przewaga pierwszego gracza”. Termin odnosi się do sukcesu firmy wyłącznie dzięki temu, że jest
pierwszą na rynku. Jednak większość firm, które jako pierwsze wchodzą na rynek, traci rynek na rzecz
późniejszego uczestnika, który osiąga lepsze wyniki niż pierwsza firma, więc sama przewaga
pierwszego gracza nie może przełożyć się na zrównoważony rdzeń i może być postrzegana jako wada.
Przewaga wynikająca z pierwszeństwa może pomóc firmie, która ma dobrze zdefiniowany rdzeń, ale
nie może zdobyć rynku, będąc pierwszym; musi to zostać przetłumaczone na coś innego, jak
zamknięcie klucza klientów, osiągnięcie pozytywnych efektów networkingowych dla Twojej firmy,
rekrutacja najlepszych talentów w określonym obszarze i tak dalej.
BLOKOWANIE DOSTAWCÓW Z REGUŁY NIE JEST PODSTAWĄ
Jednym ze sposobów uzyskania przewagi konkurencyjnej jest przewidywanie kluczowych elementów
rozwiązania i uzależnienie dostawców od umowy na wyłączność lub na wyłączność funkcjonalną.
Zasadniczo możesz poprosić o wyłączność w zamian za osiągnięcie uzgodnionych kamieni milowych i
minimalnych ilości zamówienia, zwłaszcza jeśli dostawca sprzedaje swój produkt na znacznie innym
rynku niż Twój lub jeśli kupujesz duże ilości od stosunkowo małego dostawcy. Apple skutecznie
zastosowało tę strategię, wykorzystując ją do utrzymania wysokich marż zysku, które dają firmie dużo

zasobów i elastyczności, ale jej rdzeniem jest w rzeczywistości utrzymanie kultury doskonałości i
wykraczanie poza poprzednie modele mentalne, co umożliwił nieżyjący już Steve Jobs. Podobnie jak
własność intelektualna, zamykanie kluczowych dostawców jest dobrą strategią „poza główną fosą”,
mającą na celu spowolnienie potencjalnych konkurentów i powinno być agresywnie wykorzystywane
w razie potrzeby, ale nie jest to twój ostateczny rdzeń, tylko pułapka na drodze dla tych, którzy mogą
podążać. Posiadanie po drodze wielu pułapek, które utrudniają konkurencję, jest bardzo cenną
strategią; ale powinieneś mieć tylko jeden rdzeń. Rdzeń to Klejnot Korony, który jest ostatnią barierą,
przez którą zawodnicy nie powinni być w stanie się przebić.
PODSUMOWANIE
Zdefiniowanie rdzenia jest pierwszym krokiem, w którym spędzasz dużo czasu na wewnętrznych
poszukiwaniach, w przeciwieństwie do silnego zorientowania na klienta w wielu innych krokach. Rdzeń
to to, co masz, czego nie mają Twoi konkurenci, że będziesz chronił przede wszystkim w czasie i
nieustannie pracujesz nad rozwojem i ulepszaniem. Kiedy już zgodzisz się na rdzeń, nie powinno się to
zmienić bez większego zastanowienia; zamiast tego powinieneś nieustannie wzmacniać swój rdzeń.
Jeśli zmienia się często, jest to zły znak, ponieważ oznacza, że prawdopodobnie nie zbudujesz go
skutecznie. Może się to jednak zmienić, gdy odkryjesz, co Twoi klienci cenią najbardziej i co robisz
najlepiej. Zdefiniowanie swojego rdzenia nie jest łatwe i może wydawać się abstrakcyjne, ale jest to
niezbędny krok do maksymalizacji wartości nowego biznesu.

Pokaż swoją pozycję konkurencyjną
W TYM KROKU:
* Pokaż, jak dobrze Twój produkt spełnia dwa najważniejsze priorytety Persony.
* Pokaż, jak dobrze priorytety Persony są spełniane przez istniejące produkty w porównaniu z Twoim
produktem.
* Przeanalizuj, czy wybrana przez Ciebie okazja rynkowa dobrze pasuje do priorytetów Twojego Core i
Persony.
Pozycja konkurencyjna polega na tym, że bierzesz swój rdzeń i przekładasz go na coś, co tworzy
prawdziwą wartość dla klienta, na coś, co on zrobi. Kiedy chcesz stworzyć nowy rynek, budujesz od
klienta z czystym kontem, zamiast wybierać istniejący produkt i tworzyć jego lepszą wersję. W swojej
książce, Blue Ocean Strategy, W. Chan Kim i Renée Mauborgne argumentują, że jeśli skupisz się na
niedostatecznie obsługiwanym kliencie i stworzysz dla niego produkt, który naprawdę spełnia jego
potrzeby, nie ma potrzeby skupiania się na konkurencji, ponieważ jesteś niezachwiany skupienie się
sprawia, że konkurencja nie ma znaczenia. Chociaż sprawa jest cenna i do pewnego stopnia jest
prawdziwa, w rzeczywistości klienci zazwyczaj podejmują decyzje o zakupie na podstawie porównania,
biorąc pod uwagę wszystkie opcje i określając, które rozwiązanie najlepiej pasuje do ich priorytetów.
Wykres pozycji konkurencyjnej pomaga przeanalizować, o ile lepszy jesteś w stosunku do konkurencji;
może również uwydatnić słabe punkty. Razem z propozycją wartości wyrażonej ilościowo pokazuje, że
Twój produkt jest potrzebny i jesteś właściwą organizacją, która go dostarcza. Na wykresie pozycji
konkurencyjnej pokazujesz wizualnie, jak dobrze spełniasz dwa najważniejsze priorytety swojej osoby
w porównaniu z tym, jak dobrze to robi konkurencja. Celem jest pokazanie, że Twoja pozycja
konkurencyjna zarówno wykorzystuje Twój rdzeń, jak i że Twój produkt spełnia priorytety Twojej
Osoby znacznie lepiej niż istniejące lub logiczne przyszłe produkty. Jeśli oba te stwierdzenia nie są
prawdziwe, być może będziesz musiał zrewidować swój wybór rynku lub swój rdzeń. Chociaż rdzeń
zapewnia pewną elastyczność, zwykle jest ona ograniczona. Brak możliwości przełożenia Rdzenia na
korzyści dla klienta niekoniecznie oznacza, że Rdzeń się myli, ponieważ Rdzeń odzwierciedla zasoby i
możliwości Twojego zespołu; zamiast tego może istnieć lepsza okazja rynkowa, w której Twój rdzeń
jest bardziej odpowiedni. Pozycja konkurencyjna jest łącznikiem między Twoim rdzeniem a
priorytetami Twojej Osoby i pokazuje, że logicznie ma to sens dla rynku docelowego, jaki wybrali.
NAJTRUDNIEJSZY KONKURENCJA ZE WSZYSTKICH: STATUS QUO KLIENTA
Często największą przeszkodą będzie przekonanie klientów do zmiany status quo. Kiedy po raz
pierwszy powstawał Sony Walkman, było niewiele porównywalnych urządzeń, ale największą
konkurencją dla Sony była sprzedaż konsumentom, którzy nie słuchali muzyki w drodze. Status quo dla
tych klientów obejmowałby słuchanie muzyki w domu lub chodzenie na koncerty. Twoja propozycja
wartości określona ilościowo powinna wykryć jakiekolwiek problemy z Twoim produktem a
najwyższym priorytetem Twojej Persony; ale porównanie twojego produktu ze status quo tutaj
gwarantuje, że masz ważny prawdziwy rynek, a nie koncepcyjny, fikcyjny. Często, gdy studenci wpadają
na pomysł, tylko po to, by znaleźć inną firmę, która robi coś podobnego, najpierw obawiają się, że jest
za późno. Wtedy pojawia się ich nastawienie konkurencyjne i wierzą, że mogą i muszą zmiażdżyć drugą
małą firmę start-up. Inwestują dużo energii w pokonanie tego, co uważają za swojego bezpośredniego
konkurenta, zamiast dostarczania produktu spełniającego potrzeby klienta. Mimo to one i postrzegana
konkurencja łącznie prawdopodobnie mają nieskończenie mały udział w rynku. Znacznie większy udział
TAM wynika z nakłaniania ludzi do zmiany tego, co robią dzisiaj, przezwyciężenia naturalnej inercji
ludzkiej i organizacyjnej. Znacznie lepiej jest zająć się niewykorzystanym rynkiem „klientów nic nie

robiącym” niż skupić się na jakimś innym zupełnie nowym startupie. W końcu, jeśli masz dobry rdzeń i
ludzie przestawią się ze status quo na nowe rozwiązanie, rynek się rozkręci, a Ty i drugi mały konkurent
wygracie duże. W takim wyniku jest prawdopodobne, że połączycie się, oboje zostaniecie kupieni przez
większe firmy lub oboje wejdą na giełdę. Kiedy już zdobędziesz swoją podstawową i konkurencyjną
pozycję, nie skupiaj się zbytnio na konkurentach; raczej spędzaj większość tego czasu pracując z
klientami, rozwijając swój rdzeń i wysyłając produkty do domu
JAK OKREŚLIĆ SWOJĄ KONKURENCYJNĄ POZYCJĘ
Podobnie jak w przypadku innych kroków, jest to dość prosty krok logiczny - kluczem jest uzyskanie
odpowiednich informacji z badania głównego klienta. Ten proces pozwoli Ci wrócić do klienta i
zweryfikować swoją pozycję. Tworzenie wykresu swojej pozycji konkurencyjnej zaczyna się od
zidentyfikowania dwóch najważniejszych priorytetów Twojej Persony, a następnie założenia, że te dwa
priorytety są najważniejsze. Twój rdzeń jest prawdopodobnie inspirujący i przemyślany, a funkcje
Twojego produktu są świetne, ale nie narzucają klientom priorytetów. Następnie utwórz prostą
macierz / wykres w następujący sposób:
1. Podziel oś X i Y na dwie połowy.
2. Na osi X zapisz najważniejszy priorytet swojej Persony.
3. Na połowie osi x bliżej początku zapisz „zły stan” tego priorytetu (np. Jeśli priorytetem jest
„niezawodność”, wpisz tutaj „niski”).
4. Na drugiej połowie osi X zapisz „dobry” stan tego priorytetu (np. „Wysoki” dla „niezawodności”).
5. Na osi Y umieść priorytet numer dwa swojej Persony. Zapisz „zły stan” na połowie osi y bliżej
początku, a „dobry stan” na drugiej połowie osi y.
6. Przedstaw swoją firmę na wykresie wraz z firmami konkurencji (obecnymi i przyszłymi). Uwzględnij
również opcję klienta „nic nie rób” lub „status quo”. Jeśli wykonałeś dobre badanie rynku pierwotnego,
Twoja firma powinna znaleźć się w prawym górnym kwadrancie tego wykresu, na najwyższym końcu
„dobrych” stanów każdego priorytetu. Kwadrant w lewym dolnym rogu to miejsce, w którym
absolutnie nie chcesz być. Inne lokalizacje na wykresie niekoniecznie są złe. Ale jeśli znajdziesz się w
innym miejscu niż prawy górny róg wykresu, powinieneś ponownie ocenić swój produkt w porównaniu
z konkurencją. Następnie przejrzyj tę tabelę z docelowymi klientami w celu uzyskania opinii; dopracuj
w razie potrzeby, aż tabela będzie dokładnie opisywać Twój produkt i konkurencję w odniesieniu do
dwóch najważniejszych priorytetów Persony.
SunSpring
Ten zespół studentów MIT i Harvardu z kursu Energy Ventures miał dostęp do unikalnej technologii
wykorzystującej energię słoneczną do filtrowania wody. Zidentyfikowali przyczółkowy rynek
filtrowania wody pitnej dla zespołów wojskowych stacjonujących w miejscach poza siecią lub bez
dostępu do niezawodnej energii elektrycznej. W tym przypadku koszt nie był głównym priorytetem dla
wojska. Kluczowymi elementami były raczej niezawodność i wydajność, ponieważ zespoły musiały
przenosić produkt na misje zdalne, gdzie nie było możliwości naprawy lub pozyskania dodatkowych
źródeł wody. Każdy produkt spełniający priorytety wojska musiał działać przez cały czas i dostarczać
jak najwięcej przefiltrowanej wody. Te priorytety dobrze pasują do rdzenia zespołu, którym były jego
możliwości technologiczne, ale ich pozycja konkurencyjna jest wyrażona przez to, jak produkt spełniał
potrzeby klienta
PODSUMOWANIE

Zdefiniowanie swojej pozycji konkurencyjnej to szybki sposób na sprawdzenie produktu w porównaniu
z konkurencją, w tym status quo klienta, w oparciu o dwa najważniejsze priorytety Persona. Jeśli nie
znajdujesz się w prawym górnym rogu wykresu wynikowego, powinieneś ponownie ocenić swój
produkt, a przynajmniej sposób, w jaki go prezentujesz. Będzie to również bardzo skuteczny środek do
przekazywania jakościowej (nie ilościowej) propozycji wartości docelowej grupie klientów w sposób,
który powinien z nimi współgrać.

Określ jednostkę decyzyjną klienta (DMU)
W TYM KROKU:
* Dowiedz się, kto podejmuje ostateczną decyzję o zakupie Twojego produktu i kto będzie go
opowiadał.
* Poznaj wpływowych osób, które mają wpływ na decyzję o zakupie.
Twój klient docelowy prawie na pewno ma grupę decyzyjną złożoną z więcej niż jednej osoby.
Zrozumienie tej grupy i wyraźne określenie roli i zainteresowań każdej osoby ma kluczowe znaczenie
nie tylko dla sprzedaży, ale także znacznie wcześniej w procesie tworzenia produktu i wszystkich jego
atrybutów.
W tym momencie powinieneś mieć pewność, że Twój produkt uzyska znaczną wartość z Twojego
produktu i że Twoja oferta jest wyjątkowa. Teraz musisz mieć taką samą pewność, że Twoja Persona i
kolejnych 10 Klientów może kupić Twój produkt. Rzadko kiedy proces zakupu jest prosty. Gdy prawie
każdy istotny produkt zostanie zakupiony lub przyjęty do użytku, czy to na rynku B2B, czy
konsumenckim, wiele osób będzie musiało być przekonanych, że warto kupić ten produkt. Aby
skutecznie sprzedawać swój produkt, będziesz musiał zidentyfikować wszystkie osoby, które będą
zaangażowane w decyzję o zakupie produktu dla użytkownika końcowego. Niektórzy ludzie będą
aktywnie akceptować lub blokować przejęcie, podczas gdy inni przedstawią opinie, które mogą
wpłynąć na proces przejęcia. Proces ten, czy też jakaś jego odmiana, był prezentowany na wiele
różnych sposobów w programach szkoleń sprzedażowych i praktykowany przez dziesięciolecia. Na
potrzeby tej książki użyję prostego wspólnego języka do opisania tego procesu i zintegruje go z 24
krokami. Ten proces działa zarówno dla spraw B2B, jak i B2C, chociaż sprawy B2C mogą obejmować
mniej osób, z których każda może pełnić wiele ról.
PODSTAWOWE ROLE W JEDNOSTCE DECYZYJNEJ
Mistrz: Mistrz to osoba, która chce, aby klient zakupił produkt, zazwyczaj, ale niekoniecznie,
użytkownik końcowy. Tę rolę może odgrywać wiele osób. Mistrz jest „słomką, która miesza napój”.
Bohater może być również nazywany „adwokatem”.
* Użytkownik końcowy: jest to osoba, która faktycznie użyje produktu do stworzenia wartości opisanej
w kroku 8, Propozycja wartości ilościowej. Miejmy nadzieję, że ta osoba jest również twoim mistrzem;
niezależnie od tego, użytkownik końcowy zazwyczaj odgrywa znaczącą rolę w zakupie produktu.
* Główny nabywca ekonomiczny: jest to główny decydent, ponieważ wszyscy inni oczekują od tej
osoby, aby wydała pieniądze na zakup produktu. Najczęściej ta osoba kontroluje budżet. Czasami
głównym nabywcą ekonomicznym jest również mistrz i / lub użytkownik końcowy, co ułatwia pracę,
ale nie całkowicie neutralizuje wpływowych lub osoby sprzeciwiające się zakupowi.
DODATKOWE ROLE W JEDNOSTCE DECYZYJNEJ (DMU)
* Pierwotni i drugorzędni Influencerzy: Te osoby często mają głębokie doświadczenie w temacie i może
mieć wpływ na resztę DMU, w tym na mistrza i użytkownika końcowego. Zazwyczaj wpływowe osoby
można podzielić na głównych (odgrywają główną rolę w procesie podejmowania decyzji) i
drugorzędnych (odgrywają pewną rolę w procesie podejmowania decyzji). Czasami wpływowi mogą
również przysługiwać formalne prawo weta, ale innym razem influencer ma na tyle zaufanie, że jego
słowo działa jak de facto weta. Inne czynniki mające wpływ na proces podejmowania decyzji mogą
obejmować publikacje w mediach, indywidualnych dziennikarzy, zewnętrznych wykonawców,

przyjaciół i rodzinę, grupy branżowe, strony internetowe, blogi i każdą inną osobę, do której zwraca się
główny nabywca ekonomiczny w celu uzyskania informacji i opinii.
* Osoba z uprawnieniem weta: Te osoby mają możliwość odrzucenia zakupu z dowolnego powodu.
Często w środowisku B2B ta osoba przewyższa adwokata lub użytkownika końcowego w hierarchii
korporacyjnej. Na rynku konsumenckim jednostka rzadko ma prawo weta; raczej główny (-e)
wpływowy (-e) podmiot (-y) może mieć autorytet lub być wystarczająco dobrze szanowany, aby
wywierać faktyczne weto. Jeden przykład prawdziwej mocy weta w sytuacja konsumencka byłaby
prawem stowarzyszeń właścicieli domów lub miast, które wymagają od klienta uzyskania specjalnego
odstępstwa od stowarzyszenia lub miasta, zanim będzie mógł zainstalować lub używać produktu. W
takim przypadku stowarzyszenie lub miasto byłyby częścią jednostki decyzyjnej. W korporacji dział IT
często ma prawo weta w stosunku do zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, jeśli takowe
jest nie spełnia standardów korporacyjnych.
* Związki i układy zbiorowe mogą również blokować zakup twojego produktu z powodu pewnych
postanowień, które stały się zasadniczo regulacjami w danej branży.
* Dział zakupów: ten dział zajmuje się logistyką zakup. Mogą być kolejną przeszkodą, ponieważ dział
ten często stara się obniżyć ceny, nawet po podjęciu decyzji o zakupie przez głównego nabywcę
ekonomicznego. Mogą próbować Cię zdyskwalifikować na podstawie pewnych zasad zakupów, które
określiła firma. Generalnie są ogniwem w łańcuchu, które należy zneutralizować, ale nie sprzedać.
Zrozumienie jednostki decyzyjnej klienta ma kluczowe znaczenie dla określenia, w jaki sposób będziesz
rozwijać, pozycjonować i sprzedawać swój produkt. Daje ci świetny wgląd w to, jakie są twoje szanse
na sukces i, co ważne, ile zasobów, umiejętności i czasu zajmie nowemu klientowi nabycie twojego
produktu. Zbierzesz więcej informacji o procesie akwizycji, zarówno w procesie pozyskania płacącego
klienta, jak iw 24 krokach, ale jest to świetne miejsce do rozpoczęcia badań.
JAK OKREŚLIĆ JEDNOSTKĘ DECYZYJNĄ
Ponownie, działając w trybie „zapytania”, a nie w trybie „poparcia / sprzedaży”, uzyskujesz pomocne
informacje na temat DMU. Jeśli klient uważa, że Twój produkt zapewnia silną propozycję wartości,
rozmowa potoczy się naturalnie. To doskonała okazja, aby zapytać klienta: „Zakładając, że moglibyśmy
wyprodukować opisany przez nas produkt, co należałoby zrobić, aby przywieźć produkt do
przetestowania? Kto oprócz Ciebie (upewnij się, że sprawisz, że poczują się dobrze!) Byłby
zaangażowany w decyzję o wprowadzeniu naszego produktu? Kto będzie miał największy wpływ? Kto
mógłby temu zapobiec? Zakładając, że produkt robi to, co naszym zdaniem będzie robił, z jakiego
budżetu będą pochodzić pieniądze na jego opłacenie? Czy ta osoba potrzebuje kogoś innego do
podpisania tego budżetu? Kto poczuje się zagrożony i jak zareaguje? ” Będziesz także chciał odnieść się
do badań, które już przeprowadziłeś. Kiedy tworzyłeś Persona na początku, powinieneś był znaleźć
informacje o tym, kto lub co wpływa na Persona, od ludzi i organizacji, po strony internetowe,
publikacje i guru mediów. Jeśli rzecznik lub główny nabywca ekonomiczny nie jest Twoją Osobą,
zechcesz stworzyć arkusz informacyjny podobny do arkusza informacyjnego Persona dla osoby
pełniącej każdą rolę. Będziesz musiał pomyśleć o tym, w jaki sposób będziesz się do nich odwoływać,
aby otrzymać odpowiedź „tak” lub przynajmniej „neutralną”. Po zebraniu tych informacji narysuj je
wizualnie, aby były jednoznaczne. Następnie możesz pokazać tę mapę swojemu Personie i następnym
10 klientom, aby szybko uzyskać informacje zwrotne, pomagając w poprawianiu mapy, aż będzie
dokładnie odzwierciedlać DMU dla pierwszej grupy klientów. Mapa pomaga również w przekazywaniu
zebranych informacji w zespole. DMU dla każdego klienta powinno być podobne i powinieneś
zobaczyć, że zaczną się pojawiać wzorce. Jeśli tego nie zrobisz, albo Twoi klienci nie pasują do Persony,
albo nie dokonałeś wystarczającej segmentacji rynku.

PRZYKŁADY
Przykład B2B: mechaniczne systemy filtracji wody
Wcześniej przyjrzeliśmy się przedsięwzięciu Mechanical Water Filtration Systems, które zdecydowało
się skupić na produkcji rozwiązania do oczyszczania wody dla centrów danych i skończyło się na
Persona of Chuck Karroll. Podczas określania DMU dla swojej osoby i sprawdzania tego DMU wraz z
kolejnymi 10 klientami, zespół zajmujący się mechaniczną filtracją wody dowiedział się, że Chuck był
głównym nabywcą i rzecznikiem ekonomicznym, a także użytkownikiem końcowym, ale było kilka
innych kluczowych czynników graczy do rozważenia. Określenie drugorzędnych elementów mających
wpływ również było proste; grupa ta obejmowała blog Hamiltona i Manosa, spotkania AFCOM, w
których Chuck uczestniczył, oraz okazjonalne wydarzenia Uptime Institute, w które był zaangażowany
(w tym ich biuletyn). Jednak DMU w firmie okazał się dość złożony. Przede wszystkim zespół zbadał
relacje między kierownikiem obiektu, kierownikiem centrum danych i dyrektorem ds. Informatyki
(CIO), zarówno w firmie Persona, jak i kolejnych 10 Klientach. Zespół odkrył, że typowy kierownik
centrum danych był generalnie bardziej zaangażowany w proces zakupów niż kierownik centrum
danych Chucka. Menedżerowie centrów danych zazwyczaj postrzegali siebie jako drugorzędnych
nabywców, ponieważ budżet kierownika obiektu był zawarty w budżecie kierownika centrum danych,
co dawało mu prawo weta. Gdyby jednak kierownik obiektu przedstawił mocne i przekonujące
argumenty za zakupem czegoś, byłoby mało prawdopodobne, że kierownik centrum danych
zawetowałby decyzję.
Dyrektor IT organizacji był zaangażowany w sposób styczny. CIO nigdy nie wpłynąłby na decyzję, ale
gdyby zakup był sprzeczny z jego celami lub uznał go za ryzykowny, zawetowałby go. Zadawał pytania,
aby przetestować propozycję, ale miał niewielki wpływ. Był również bardzo mało prawdopodobne, aby
zablokował decyzję popieraną wspólnie przez kierownika obiektu i kierownika centrum danych. Zespół
początkowo myślał, że dyrektor ds. Ochrony środowiska w firmie (CGO - zabawne imię, które mu
nadali) będzie rzecznikiem produktu. Jednak badanie wykazało, że zarządca obiektów nie traktował
CGO poważnie. CGO mogła doradzić dyrektorowi generalnemu firmy, aby zabezpieczyć jednorazowe
fundusze na wsparcie zakupu, ale CGO był drugim graczem, który był bardziej pomocny jako źródło
informacji dla firmy na temat tego, jak dostosować swoją strategię sprzedaży , a nie motorem procesu.
Zespół nie docenił jednak wpływu zewnętrznych wykonawców na proces decyzyjny. Jak się okazało,
podwykonawcy zewnętrzni mieli duży wpływ na zarządzającego obiektami, ponieważ regularnie
budowali i modernizowali centra danych, a kierownik obiektu nie. Dlatego kierownik obiektu uznał je
za główne źródło informacji o rozwiązaniach do chłodzenia wodą. Zespół zdał sobie sprawę, że musi
opracować zestawienie danych w stylu Persona na wykonawcach i zaproponować wartość, dlaczego
ich rozwiązanie było dla nich również pozytywnym wydarzeniem. Zespół musiał również zrozumieć
wewnętrzną grupę w firmie, która regularnie rekomendowała i obsługiwała zewnętrznych
konsultantów. Niezrozumienie któregokolwiek z tych elementów może prowadzić do zadziwiających
opóźnień w procesie sprzedaży; obrażanie ich lub proponowanie czegoś sprzecznego z ich interesami
prawdopodobnie zabiłoby planowane przejęcie. Należy również pamiętać o innych graczach, których
widzisz na mapie na rysunku 12.1, mimo że nie są głównymi graczami w tym procesie. Wykonawca
mechaniki nie miał dużego wpływu, ale zespół rozsądnie skontaktował się z nim w bazie, aby upewnić
się, że nie zaproponował wymiany ich rozwiązania na tańsze. Dział zakupów również nie miał większego
wpływu. To był koniec łańcucha, ale zespół musiał być świadomy swoich procedur i zasad oraz uważać,
aby nie popełniać błędów na tym etapie procesu.
Przykład B2B: ciekawy przypadek zdrowego powietrza

Analiza jednostki decyzyjnej może również pomóc w rozwiązywaniu problemów z poprzednią pracą
wykonaną w 24 krokach. Niektórzy ze studentów zdecydowali się stworzyć produkt z nową
technologią, która zabijała zarazki przenoszone drogą powietrzną skuteczniej niż poprzednie metody.
Kiedy nadszedł czas, aby zidentyfikować rynek przyczółków, jeden z członków zespołu, który był
rodzicem, pomyślał, że przedszkola będą doskonałym rynkiem przyczółkowym. Zespół pozostawił
podekscytowanie rodziców przez cały dzień i nie przeprowadził rygorystycznej analizy rynku podczas
pierwszego przejścia przez ten proces. Ten błąd doprowadził do zdefiniowania osoby wokół właściciela
przedszkola i zdefiniowania propozycji wartości, ponieważ rodzice są bardziej skłonni do wysyłania
swoich dzieci do takiego ośrodka, płacąc więcej pieniędzy za opiekę. Zespół wykazał, że rodzice
dostrzegli wartość produktu. Jednak kiedy zespół przeanalizował jednostkę decyzyjną, wrócili z
popielatymi twarzami, mówiąc, że potrzebują nowego przyczółkowego rynku. Kiedy zespół udał się do
właścicieli żłobków, właściciele odroczyli decyzję do osób, które prowadziły poszczególne ośrodki,
uznając, że decyzja nie jest na tyle ważna, aby sami sobie poradzili. Za pierwszym razem, gdy zespół
podszedł do tych osób, byli co najmniej obojętni na ten pomysł. Jeden był otwarcie wrogi i zdradził
drużynie sekret. Zapobieganie chorobie dzieci nie było motywacją dla przedszkoli, ponieważ nie miało
wpływu na działalność ani dochody; rodzice byli zobowiązani do zobowiązania się do opieki nad
dzieckiem i zazwyczaj płacili z góry. Tak więc ośrodek nie tracił pieniędzy, gdy dzieci pozostawały w
domu chore. Co więcej, dzieci chore w domu oznaczały mniej dzieci w ośrodku, co ułatwiło pracę
opiekunom. Chociaż ośrodki nie chciały zachęcać do choroby, miały perwersyjne bodźce, aby jej nie
zniechęcać. Zespół zastanawiał się nad różnymi sposobami przezwyciężenia tych zastrzeżeń, ale
ostatecznie wrócił i wybrał inny przyczółkowy rynek.
Przykład konsumenta: LARK Technologies
Jedna ze studentek, Julia Hu, założyła firmę, w której początkową koncepcją produktu był cichy budzik
dla konsumentów. Urządzenie składało się z wibrującej opaski na rękę połączonej bezprzewodowo z
aplikacją na iPhone'a, która kontroluje godzinę włączenia alarmu. Pomysł polegał na tym, że w
przypadku par, które śpią w tym samym łóżku, cichy alarm pozwala parom o różnych wymaganiach
dotyczących snu zachować oddzielne harmonogramy, zamiast budzić je alarm poprzedniego
wstawania. Okazało się, że jednostka decyzyjna klienta docelowego składała się z dwóch członków wczesnym użytkownikiem był użytkownik końcowy (często mężczyzna); późno wstający był
adwokatem (często kobieta). Podczas gdy wczesny ptaszek był również podstawowym nabywcą
ekonomicznym, późny ptaszek był tym, który chciał, aby ranny ptaszek przestał ją budzić. Późny ptaszek
wywierałby presję na wczesnego ptaszka, aby znalazł i zapłacił za rozwiązanie. Okazuje się, że
użytkownik końcowy / Primary Economic Buyer był częstym gościem serwisu Urban Daddy, który był
głównym czynnikiem wpływającym zarówno podając pomysły na zakup, jak i oferując specjalne rabaty
zachęcające do zakupu (np. Sprzedaż błyskawiczna). . Julia i jej zespół zaatakowali Urban Daddy, aby
dostać się do Primary Economic Buyer. Gdy ich produkt znalazł się na Urban Daddy, zaczęli otrzymywać
zamówienia z prędkością jednego na minutę.
PODSUMOWANIE
Po ustaleniu, w jaki sposób tworzysz wartość dla klienta, musisz teraz przyjrzeć się, w jaki sposób klient
nabywa produkt. Aby skutecznie sprzedać produkt klientowi, musisz wiedzieć, kto podejmuje
ostateczną decyzję o zakupie, a także kto ma na nią wpływ. Najważniejszy jest mistrz i podstawowy
nabywca ekonomiczny; ale ci, którzy posiadają Moc Weta, jak również Główni Wpływowi, nie mogą
być ignorowani. Sytuacje B2B są łatwiejsze do odwzorowania, ale proces ten jest nadal ważny w
sytuacji konsumenta; duże firmy produkujące dobra konsumpcyjne, takie jak Procter and Gamble,
zajmują się tym procesem od wielu lat.

Mapuj proces pozyskania płacącego klienta
W TYM KROKU:
* Nakreśl proces, w wyniku którego klient decyduje się na zakup Twojego produktu.
* Oszacuj cykl sprzedaży swojego produktu.
* Zidentyfikuj wszelkie przeszkody budżetowe, regulacyjne lub związane ze zgodnością, które by to
spowodowały ,że spowolnij swoją zdolność do sprzedaży produktu.
Wiedząc, kto podejmie decyzję, ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób podejmie decyzję i co jest
zaangażowane na każdym etapie, abyś mógł zaprojektować swój produkt tak, aby był zoptymalizowany
pod kątem tego procesu.
Określenie jednostki decyzyjnej klienta to duży krok w kierunku zastanowienia się, jak przekazać
produkt w ręce klienta, a pieniądze w Twoje. Jednak proces przekształcania potencjalnego klienta w
płacącego klienta i od pierwszego kontaktu do końcowej płatności jest bardziej skomplikowany niż
poproszenie adwokata o wywarcie nacisku na głównego kupującego. Tworząc mapę procesu
pozyskania płacącego klienta, będziesz:
* Zrozum długość cyklu sprzedaży. Długość cyklu sprzedaży jest kluczowym wyznacznikiem tego, jak
drogie będzie dla Ciebie pozyskanie nowych klientów. Niezwykle ważne jest również dokładne
prognozowanie przepływów pieniężnych. Będziesz musiał wystarczająco szybko przejść od pierwszego
kontaktu do płacącego klienta, aby móc stworzyć zrównoważony biznes.
* Zbuduj podstawę do obliczenia kosztu pozyskania klienta. Będziesz musiał osiągnąć punkt, w którym
zarabiasz więcej na obecnych klientach, niż wydajesz na przyciąganie nowych klientów. Zdobywanie
klientów zawsze kosztuje więcej, niż mogłoby się wydawać. Zidentyfikuj ukryte przeszkody, które
utrudnią Ci sprzedaż produktu i uzyskanie zapłaty. Jeśli coś w Twojej firmie może zrujnować umowę,
chcesz to wiedzieć teraz, a nie po pełnym zaangażowaniu w biznes, zebraniu pieniędzy i zatrudnieniu
pracowników.
Bądź w stanie pokazać potencjalnym pożyczkodawcom i / lub inwestorom, że rozumiesz proces
zakupowy klienta, który dla wielu jest warunkiem wstępnym do inwestowania w Twoją firmę.
JAK MAPOWAĆ PROCES
Następujące elementy z przypadku użycia pełnego cyklu życia (krok 6) będą podstawą do zmapowania
procesu pozyskania płacącego klienta. Nie musisz wykonywać dodatkowej pracy nad tymi elementami,
aby użyć ich na tym etapie.
* W jaki sposób klienci określą, że mają potrzebę i / lub możliwość odejścia od swojego status quo oraz
jak aktywować klientów, aby poczuli, że muszą zrobić coś innego (kupując Twój produkt).
* Jak klienci dowiedzą się o Twoim produkcie.
* Jak klienci będą analizować Twój produkt.
* W jaki sposób klienci uzyskają Twój produkt.
* Jak klienci zainstalują Twój produkt.
* Jak klienci zapłacą za Twój produkt.

Mapując proces pozyskania płacącego klienta, uzyskasz więcej szczegółów na temat każdego z tych
elementów, szczególnie teraz, biorąc pod uwagę DMU, a także zmapujesz wewnętrzne mechanizmy
zakupów klienta docelowego. Doświadczony przedsiębiorca z dużym doświadczeniem branżowym
może stosunkowo szybko zbudować mapę procesu; ale przedsiębiorca po raz pierwszy będzie miał
trudniejsze zadanie, z wieloma edukacyjnymi momentami na temat tego, jak działa prawdziwy świat.
Zawsze dobrze jest znaleźć kogoś z dużym doświadczeniem w docelowej grupie klientów jako doradcę,
aby dowiedzieć się o bardzo konkretnych i krytyczne informacje, takie jak ta. Niektóre elementy mapy
będą się różnić w zależności od branży, ale podstawowe elementy procesu obejmują generowanie
potencjalnych klientów, dostęp do osób mających wpływ, planowanie przed zakupem, zakupy i
instalację. Wiele z tych elementów będzie miało również wiele podskładników. Na przykład rozmowa
z użytkownikiem końcowym może być jednym z elementów; rozmowa z przełożonym użytkownika
końcowego może być kolejnym elementem. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę wszelkie regulacje
organizacji rządowych lub quasi-rządowych, które mogłyby potencjalnie wpłynąć na Twoją zdolność do
sprzedaży produktu. Powinieneś był odkryć w DMU (krok 12), czy jacyś urzędnicy państwowi mają
prawo weta w stosunku do projektu - na przykład kiedy regulator musi zatwierdzić element lub kamień
milowy w procesie. Mapując ten proces, określisz również, jakie przepisy Ty i Twój klient musicie
spełnić, aby produkt mógł zostać sprzedany. Jeden przykład przepisów, które okazują się zbyt uciążliwe
dla pomysłu na biznes, przedstawiono w dalszej części tego kroku. Podobnie mogą istnieć wewnętrzne
standardy firmy klienta docelowego, których należy przestrzegać, a nie przepisy; ale proces jest nadal
ten sam.
Dla każdego komponentu w procesie uwzględnij:
* Kim są główni gracze z DMU, którzy będą zaangażowani?
* Jaki mają wpływ na proces? Ponownie, mam nadzieję, że są to informacje, które uzyskałeś już w kroku
12 podczas budowania DMU; ale teraz układamy to w porządku czasowym i opracowujemy oparte na
wiedzy szacunki dotyczące czasu trwania każdego składnika.
* Jakie są ich uprawnienia budżetowe (kwota i rodzaj)?
* Ile czasu zajmie ukończenie każdego zidentyfikowanego komponentu? Wypisz je w kolejności
czasowej, zwracając uwagę na te, które mogą działać równolegle. (Bądź sumienny. Musisz mieć co
najmniej 80-procentową pewność na każdym kroku. Dokonuj ostrożnych szacunków, ponieważ
przedsiębiorcy prawie zawsze nie doceniają czasu na wykonanie każdego kroku).
* Jakie są dane wejściowe i wyjściowe tego kroku?
Dzięki temu procesowi lepiej zrozumiesz biznes klienta związany z Twoim produktem. Odwzorowanie
tego procesu jest ważne, ponieważ będziesz musiał przechodzić przez ten sam proces w kółko, aby
sprzedawać więcej klientom; więc zrozumienie tego procesu przyniesie korzyści później, kiedy łatwiej
będzie można pozyskać nowych klientów.
INSTYTUCJA BUDŻETU / ZAKUPÓW
Kluczowym czynnikiem w każdym komponencie tego etapu jest określenie, w stosownych
przypadkach, organu odpowiedzialnego za budżetowanie / zakup każdej osoby zaangażowanej w ten
element procesu. Jednym z powszechnych ograniczeń jest to, że osoba fizyczna może kupować tylko
przedmioty do określonej kwoty w dolarach, na przykład 5000 USD, bez zgody osoby starszej. Czasami
ta zgoda pochodzi bezpośrednio od jednego decydenta, podczas gdy innym razem rozpoczyna długi i
złożony proces z działem zakupów i jego przepisami. Określenie tych limitów może później pomóc w
ustaleniu planu cenowego, ponieważ cena niższa niż indywidualny limit oznacza, że możesz

wyeliminować niektórych graczy z DMU, którzy w innym przypadku byliby zaangażowani w ten proces.
Może to radykalnie skrócić cykl sprzedaży, co może być różnicą między sukcesem a porażką nowego
przedsięwzięcia.
Inną ważną kwestią jest to, czy płatność będzie pochodzić z rocznego budżetu operacyjnego, czy z
długoterminowego budżetu kapitałowego. Zidentyfikuj budżet, z którego klient zapłaciłby za Twój
produkt i na czym polega ten proces budżetowania. W niektórych firmach uzyskanie zgody na
uwzględnienie wydatku w budżecie operacyjnym może być znacznie łatwiejsze i szybsze niż w budżecie
kapitałowym; ale w przypadku innych branż i firm może być dokładnie odwrotnie. Choć pozornie jest
to mały przedmiot, może to oznaczać różnicę między trzymiesięcznym cyklem sprzedaży a rocznym
cyklem sprzedaży, co może oznaczać sukces lub porażkę nowego przedsięwzięcia, zwłaszcza jeśli nie
jesteś tego świadomy a priori.
CZAS JEST NAJWAŻNIEJSZY
Upewnij się, że bierzesz pod uwagę czas potrzebny na przejście przez każdy etap procesu. Po
dokonaniu wszystkich szacunków czasowych wróć i sprawdź, czy szacunki są rozsądne. Czy bierzesz
pod uwagę opóźnienia? Czy w swoich szacunkach jesteś agresywny czy konserwatywny?
KONSUMENT A B2B
Mapa procesów dla konsumenta będzie prawdopodobnie prostsza niż mapa dla środowiska B2B, ale
wciąż można się z niej wiele nauczyć. Pomyśl o zyskach jako o sprzedawcach internetowych, którzy są
zdeterminowani, aby znaleźć sposoby na usprawnienie procesu zakupu, na przykład w słynnym
systemie „jednego kliknięcia” firmy Amazon. Przedsiębiorcy byli w stanie spojrzeć na błąd w procesie
- polegający na tym, że kupujący porzucili swój elektroniczny koszyk przed finalizacją transakcji - i
określić z punktu widzenia klienta, co należy poprawić, aby ułatwić proces realizacji transakcji.
PRZYKŁADY
Mechaniczne systemy filtracji wody. Zespół pracujący nad tym produktem chciał sprzedać
kierownikom obiektów nowe systemy oczyszczania wody, które pomogłyby ich centrom danych w
zwiększeniu wydajności energetycznej. Początkowo planowali sprzedać swój system nowym
konstrukcjom centrów danych, ponieważ nie wymagałoby to wymiany istniejącego systemu lub
sprzedaży w zamian za rozwiązanie, które już działało w centrum danych. Poza tym otrzymywali więcej
zapytań od nowych konstrukcji centrów danych, w przeciwieństwie do sytuacji modernizacji, więc
wydawało się logicznym sensem podążanie za nowym rynkiem konstrukcji. Po szeroko zakrojonych
wywiadach zmapowali proces pozyskiwania płacącego klienta w nowych centrach danych, a także
modernizując istniejące centra. W trakcie tego procesu odkryli coś interesującego, co zmieniło ich
punkt ciężkości z nowych centrów na możliwości modernizacji, co skłoniło ich do ponownego
odwiedzenia ich Persona. Zespół zabezpieczył swój pierwszy program pilotażowy w nowym centrum
danych w mniej niż dziewięć miesięcy, więc mogli założyć, że był to cykl sprzedaży. Jednak po
przeprowadzeniu analizy opracowania mapy procesu pozyskania płacącego klienta w sposób bardziej
ogólny, zdali sobie sprawę, że sposób, w jaki zabezpieczyli pilotaż, nie jest powtarzalny dla innych
klientów. Kiedy przyjrzeli się długości procesu akwizycji nowych centrów danych po zakończeniu
pilotażu, odkryli, że cykl sprzedaży zajmie średnio 2,5 roku, co było o wiele za długo, aby startup mógł
przetrwać tydzień po tygodniu. wzloty i upadki gotówki, morale pracowników i stabilność produktów.
Chociaż dochody z programu pilotażowego mogą pomóc w opłaceniu rachunków i zminimalizowaniu
strat gotówki, zespół spojrzał na modernizacje jako lepszy sposób wejścia na rynek ze względu na
krótszy cykl sprzedaży. Taki długi cykl sprzedaży może być do pewnego stopnia pokonywany przez
znakomitych (i prawdopodobnie doświadczonych) przedsiębiorców, ale zwykle jest to pocałunek

śmierci dla pierwszego produktu zupełnie nowej firmy i nowego przedsiębiorcy. Natomiast średni
zakres instalacji produktu w projektach modernizacji wynosił nieco ponad rok, co było znacznie
łatwiejsze w zarządzaniu niż 2,5-letnie ramy czasowe. (Nawet roczny cykl sprzedaży jest wyzwaniem
dla startupu, więc nawet krótszy byłby idealny). Jednak zespół nie widział wielu przychodzących
zapytań dotyczących modernizacji, więc ponownie odwiedził Persona i przeprowadził zupełnie nowe
badania rynku pierwotnego dotyczące rynek modernizacji. Okazało się, że istniejące centra danych
dobrze przyjęły ten pomysł, ale znacznie rzadziej szukali rozwiązania, ponieważ już mieli takie, które
działało. Zespół postanowił skupić się na modernizacjach, aby rozpocząć pracę, ale gdy przepływ
gotówki będzie dodatni, zaczną również sprzedawać do nowych centrów danych. To był niezwykle
ważny spostrzeżenie, które wyszło z analizy. Kiedy przepisy utrudniają wejście na rynek: „PayPal for
Kids”, Frederic „Freddy” Kerrest, który również miał dyplom z informatyki na Uniwersytecie Stanforda,
wszedł na MIT z determinacją, by po ukończeniu studiów założyć nowe duże przedsięwzięcie .
Agresywnie poszukiwał okazji do budowania swojej wiedzy i doświadczenia w tworzeniu nowych
przedsięwzięć. Prowadził nawet legendarny Konkurs Przedsiębiorczości MIT 100 000 $. Metodycznie
ocenił pomysły na założenie firmy na drugim roku i zdecydował się na pomysł, który nazwę po prostu
„PayPal for Kids”. Szansa rynkowa koncentrowała się wokół możliwości handlu online dla dzieci,
obszaru, który był ograniczony potrzebą zatwierdzenia przez rodzica każdej transakcji, niezależnie od
tego, jak mała, ponieważ do dokonywania transakcji potrzebna była karta kredytowa rodzica. Założenie
Freddy'ego było takie, że mógłby stworzyć usługę przeznaczoną specjalnie dla dzieci, w której rodzice
wpłacaliby określoną kwotę - powiedzmy 50 dolarów - na konto, którego dzieci mogłyby używać do
kupowania przedmiotów online, wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty kredytowe, bez
konieczności uprzedniego zatwierdzania przez rodziców każdego zakup. Rodzice mogliby uniemożliwić
wydawanie pieniędzy na strony internetowe i kategorie zakupów, których nie zaakceptowali, i mogliby
zobaczyć po fakcie, na co ich dziecko wydało pieniądze. Częścią propozycji wartości dla podstawowego
nabywcy ekonomicznego (rodziców) w tym przypadku była możliwość nauczania ich dzieci o osobistym
budżecie i dyscyplinie finansowej. Z doskonałych badań rynku pierwotnego, które zostały
przeprowadzone, wynika, że była to wielka szansa biznesowa. Potem przyszedł czas na zarysowanie
procesu pozyskania płacącego klienta. W tym momencie wszystko zaczęło się zmieniać. Freddy
postanowił służyć rodzicom i dzieciom w całych Stanach Zjednoczonych. Odkrył jednak, że aby zbierać
pieniądze i rozprowadzać je zgodnie z jego modelem, a jego firma otrzymywała procent z każdej
transakcji jako dochód z jego firmy, musiał być zarejestrowany jako bank lub instytucja finansowa w
dowolnym stanie USA, w którym chciał prowadzić interesy. Aby jego przedsięwzięcie odniosło sukces,
musiałby zatem zarejestrować się jako instytucja finansowa w kilkudziesięciu różnych stanach. Koszt,
czas i biurokratyczna mentalność potrzebne do prawidłowego wykonania tego zadania zabiły pomysł,
ponieważ Freddy nie chciał założyć firmy, która musiałaby mocno zajmować się regulacjami
rządowymi. Freddy szybko wykorzystał swoją nowo zdobytą wiedzę, aby dalej realizować pomysły i
partnerów z większą mądrością. Opierając się na swoim wcześniejszym doświadczeniu w
oprogramowaniu dla przedsiębiorstw (dogłębna znajomość rynku jest zawsze świetnym miejscem do
rozpoczęcia działalności jako przedsiębiorca), Freddy założył firmę o nazwie Okta, która pomaga
przedsiębiorstwom zarządzać aplikacjami internetowymi i zabezpieczają je; firma ma się bardzo
dobrze. Tutaj kluczową przeszkodą w procesie pozyskania płacącego klienta nie była długość cyklu
sprzedaży, ale raczej jego złożoność i pewne wymagania, które wcześniej przeoczono
PODSUMOWANIE
Określenie procesu pozyskania płacącego klienta określa sposób, w jaki DMU decyduje się na zakup
produktu, i identyfikuje inne przeszkody, które mogą utrudniać sprzedaż produktu. Od wydłużonych
cykli sprzedaży po nieprzewidziane przepisy i ukryte przeszkody, sprzedaż produktu może czasami być

znacznie trudniejsza niż po prostu zaspokojenie potrzeb Persony. Ten krok pozwala upewnić się, że
zidentyfikowałeś wszystkie potencjalne pułapki w procesie sprzedaży

Oblicz całkowitą wielkość rynku adresowalnego dla rynków następczych
W TYM KROKU:
* Krótko zastanów się, na które rynki „follow-on” rozszerzysz swoją działalność po zdominowaniu
rynku przyczółkowego.
* Oblicz wielkość kolejnych rynków.
Utrzymując nieustanne, codzienne skupianie się na swoim przyczółkowym rynku, powinieneś również
przeprowadzić niewielką analizę tego, co się stanie, jeśli i kiedy wygrasz przyczółek; z ogólnego punktu
widzenia i bez zbytniej szczegółowości, jakie będą Twoje następne rynki i jak duże będą?
Do tej pory skupiałeś się na klientach na swoim przyczółkowym rynku i słusznie. Jednak na tym etapie
procesu cofniesz się o krok i pokrótce i szybko zweryfikujesz istnienie i wielkość innych podobnych
rynków („rynków śledzących”), na które będziesz kierować reklamy, gdy zdominujesz rynek
przyczółkowy. Jest to sprawdzenie, czy zmierzasz we właściwym kierunku, aby zbudować skalowalny
biznes, a także przypomnienie o wielkości i charakterze większej możliwości. Istnieją dwa rodzaje
rynków follow-on. Pierwsza obejmuje sprzedaż dodatkowych produktów lub aplikacji temu samemu
klientowi, co często określa się mianem dosprzedaży. Ponieważ masz już pełną świadomość potrzeb i
priorytetów klienta docelowego ze wszystkich swoich badań, wiedzę tę można wykorzystać do
określenia, jakie dodatkowe produkty możesz stworzyć dla klienta lub nawet odsprzedać. Jedną z
korzyści jest to, że możesz wykorzystać istniejące kanały sprzedaży i dystrybucji do sprzedaży nowych
produktów, wykorzystując inwestycje i pozytywne relacje, które zbudowałeś z klientem docelowym.
Jednak tworzenie dodatkowych produktów prawdopodobnie rozciągnie Twoją działalność poza rdzeń,
co może zaszkodzić Twojej pozycji konkurencyjnej na tych rynkach, chyba że Twój rdzeń jest czymś
związanym z relacjami z klientami. Drugi rynek i ścieżka, którą często podążają startupy oparte na
innowacjach, to sprzedaż tego samego podstawowego produktu na „rynkach sąsiednich”, czyli rynkach
podobnych do Twojego przyczółka. Podczas gdy sprzedaż na tych nowych rynkach zwykle wymaga
dodatkowych funkcji, udoskonalenia produktu i / lub innego opakowania, komunikacji marketingowej
lub cen, wykorzystujesz ten sam rdzeń i wykorzystujesz wiedzę specjalistyczną i skalę opracowaną na
rynku przodków. Wyzwanie polega na tym, że będziesz musiał nawiązać nowe relacje z klientami na
każdym sąsiednim rynku, co może być ryzykowne i kosztowne. Podczas gdy rdzeń start-upów opartych
na innowacjach często w naturalny sposób prowadzi do tej drugiej strategii, możesz obrać jedną ze
strategii lub ich połączenie, po zdominowaniu swojego przyczółkowego rynku. Geoffrey Moore w
Crossing the Chasm używa analogii kręgli do kręgli, gdzie „1” lub ołowiana szpilka to Twój przyczółek,
kręgle po lewej stronie zestawu to rynki sąsiednie; kołki po prawej stronie zestawu to dodatkowe
aplikacje dla klienta na danym rynku. Na tym etapie zidentyfikujesz kilka rynków następczych i określisz
całkowity rynek adresowalny (TAM) dla tych rynków. Nie musisz i nie powinieneś spędzać teraz dużo
czasu na tym kroku - prawdopodobnie jedna dziesiąta lub mniej wysiłku i analizy, jaką wykonałeś dla
swojego przyczółkowego rynku. Prawdopodobnie wiele informacji potrzebnych do tego kroku zostało
już zebranych podczas przeprowadzania początkowej segmentacji rynku. Jakie korzyści daje ten
proces? Dzięki niej masz świadomość długoterminowego potencjału Twojej firmy, gdy zaczynasz
projektować produkt i budować możliwości. Będziesz podekscytować kierownictwo, pracowników i
inwestorów, pokazując, że firma ma potencjał do odniesienia ogromnego sukcesu. Zyskasz również
lepsze wyobrażenie o innych potencjalnych rynkach, jeśli Twój przyczółkowy rynek okaże się znacznie
bardziej problematyczny, niż sobie wyobrażałeś i będziesz musiał albo go porzucić, albo wrócić do
innych opcji. Jednak bardzo ważne jest, aby nie pozwolić, aby ten szerszy rynek i późniejsze obliczenia
TAM odciągały Ciebie i Twój zespół od rynku przyczółkowego. Szersze obliczenia TAM powinny
pobudzić zespół do podbicia przyczółkowego rynku jako pierwszego, jednocześnie utrzymując zespół

w myśleniu o znaczeniu rozwijania i rozwijania rdzenia. Jak pokazuje rysunek na początku tego kroku,
sukces na kolejnych rynkach ma miejsce tylko wtedy, gdy wygrasz na przyczółku.
JAK OBLICZYĆ BROADER TAM
Przemyśl różne sąsiednie rynki i możliwości sprzedaży dodatkowej, które logicznie mają sens w
przypadku Twojego produktu. Powinieneś być w stanie zidentyfikować co najmniej pięć lub sześć
rynków następczych. Użyj tej samej ogólnej metodologii, aby obliczyć TAM dla każdego rynku
kontynuacyjnego, którą wykonałeś dla swojego przyczółka TAM w kroku 4. Jeśli chcesz przyciągnąć
kapitał wysokiego ryzyka i / lub zbudować duży biznes, ogólną zasadą jest, że szerszy TAM ( dla 10 lub
mniej następnych rynków), plus Twój przyczółkowy rynek TAM, powinien łącznie dać ponad 1 mld USD.
Użyj wszystkich technik, o których wspomniałem w kroku 4, na przykład upewnienia się, że jednostki
są poprawne; ale na razie potrzebujesz znacznie mniej badań rynku pierwotnego.
PRZYKŁAD
Inteligentna pielęgnacja skóry
Zespół rozpoczął działalność od przyczółkowego rynku kremów przeciwsłonecznych dla ekstremalnych
sportowców, z 20 mln USD rocznie TAM. Biorąc pod uwagę, że ich marże brutto byłyby bardzo wysokie,
był to spory rynek, na którym można było zacząć i nabrać rozpędu, aby przyciągnąć znacznie większe
rynki - takie jak filtry przeciwsłoneczne dla zwykłych konsumentów, potencjalnie warte wiele miliardów
dolarów rocznie TAM. Przyjrzeli się również innym rynkom następczym, aby zobaczyć, gdzie mogliby
użyć podstawowej technologii, aby łatwo wejść na rynki i zdobyć duży udział w rynku. Każda z szans
rynkowych na ich prostym schemacie blokowym osiągały 100 mln USD lub więcej rocznie, a TAM dla
rynków następnych sumował się do około 2 mld USD rocznie. Nie musisz wchodzić w dużo bardziej
szczegółowe informacje niż w schemacie blokowym, chociaż powinieneś uwzględnić kwotę w dolarach
dla każdego rynku follow-on i całkowitą TAM, z których żadne nie jest uwzględnione w pokazanym
schemacie blokowym.
PODSUMOWANIE
Obliczenie szerszego TAM powinno być szybką weryfikacją, że istnieje większy rynek i powinno
zapewnić członków zespołu i inwestorów, że Twoja firma ma duży potencjał zarówno w krótkim, jak i
długim okresie.

Zaprojektuj model biznesowy
W TYM KROKU:
* Zbadaj istniejące modele w różnych branżach, aby uchwycić część wartości, jaką Twój produkt
przynosi klientowi.
* Wykorzystaj pracę wykonaną na innych etapach, aby przeprowadzić burzę mózgów nad
innowacyjnym modelem swojego przedsięwzięcia.
Sposób, w jaki uda Ci się uchwycić swój udział w tworzonej wartości, jest tematem, który zasługuje na
więcej uwagi niż zwykle poświęcają mu przedsiębiorcy.
Przedsiębiorcy często poświęcają nieproporcjonalnie mało czasu na opracowywanie swojego modelu
biznesowego. Poświęcają dużo czasu na opracowanie profilu użytkownika końcowego, definicji
produktu i propozycji wartości, pokazując, w jaki sposób stworzą wartość dla klienta, ale prawie nigdy
nie zastanawiają się, jak ta wartość przekłada się na dochodowy biznes. Są tak podekscytowani
wprowadzeniem produktu na rynek, że po prostu domyślnie przyjmują dowolny model biznesowy
popularny na podobnych rynkach. Po co spędzać cały ten czas na skupianiu się na innowacjach
związanych z technologią i projektowaniem produktów, nie poświęcając odpowiedniej ilości czasu na
wprowadzanie innowacji do swojego modelu biznesowego? Doświadczenie pokazuje, że firmy, które
poświęcają czas i wysiłek na innowacyjne modele biznesowe, mogą zobaczyć ogromny zwrot z
inwestycji. Wyszukiwarka Google jest doskonałym przykładem innowacyjnego modelu biznesowego.
Przed Google model biznesowy lub „struktura przechwytywania wartości” w wyszukiwarkach polegała
na umieszczaniu jak największej liczby banerów reklamowych na stronie i pobieraniu za nie jak
największych opłat. Google natomiast stosował proste reklamy tekstowe i kierował je na podstawie
słów kluczowych użytych w określonym wyszukiwaniu. Reklamodawcy uznali tę technikę za bardziej
atrakcyjną niż banery reklamowe, ponieważ mieli lepsze dane na temat skuteczności poszczególnych
reklam i mogli tworzyć bardziej skuteczne reklamy na podstawie tych danych. Ten wysoce innowacyjny
model biznesowy sprawił, że Google stał się gigantem, jakim jest dzisiaj, a nie techniczną biegłość
algorytmu wyszukiwania. Jak na ironię, pomysł komercyjnie opłacalnego wyszukiwania kontekstowego
nie był pomysłem Google, ale raczej pochodził od Overture, firmy Idealab, która jako pierwsza
wprowadziła na rynek komercyjny wiarygodne rozwiązanie reklamowe oparte na słowach kluczowych
pod nazwą GoTo.com. Firma Google po prostu przyjęła ten pomysł z większym entuzjazmem i
zrealizowała plan wdrożenia, dzięki czemu stała się de facto liderem w reklamie online. Podobnie jest
z iTunes firmy Apple. Przed iTunes standardową metodą rejestrowania wartości muzyki cyfrowej było
pobieranie miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do biblioteki muzycznej, przy czym brak jej
uiszczenia oznaczał odcięcie dostępu do muzyki. Firma Apple z powodzeniem wyróżniła się
jednorazową opłatą w wysokości 0,99 USD za utwór, po której użytkownik mógł zachować cyfrowy
utwór na zawsze. Początkowo ten model był postrzegany jako ryzykowny, więc Apple musiało włożyć
wiele wysiłku w przekonanie wytwórni muzycznych, aby zgodziły się na ten model i uświadomić
użytkownikom korzyści płynące z tego modelu. Model ten okazał się głównym, jeśli nie głównym
czynnikiem sukcesu iTunes w porównaniu z innymi serwisami muzycznymi, z niezwykle dodatnim
zwrotem z inwestycji dokonanej przez Apple w staranne i innowacyjne przemyślenie modelu
przechwytywania wartości. Dlatego poświęć czas na podjęcie decyzji, jaki będzie Twój model
biznesowy w zakresie przechwytywania wartości, a nie tylko domyślnym standardem w branży. Jako
nowa firma będziesz mieć wiele opcji modeli biznesowych; ale po ustaleniu bazy klientów bardzo
trudno jest zmienić model biznesowy. Jest to jedna z zalet, które masz w stosunku do obecnych,
zakorzenionych dostawców w Twojej branży. Dlatego podczas rozpoczynania działalności oceń swój

model biznesowy z perspektywy klienta i rozważ przetestowanie różnych opcji, zanim zdecydujesz się
na model biznesowy, którego będziesz używać do uchwycenia wartości.
MODEL BIZNESOWY NIE CENUJE
Model biznesowy to struktura, dzięki której wyodrębniasz od swoich klientów część wartości, jaką
tworzy dla nich Twój produkt. Chodzi o to, że kwota pieniędzy, którą Twoje przedsięwzięcie otrzyma,
zależy od tego, jaką wartość klient uzyska z Twojego produktu, a nie od jakiejś arbitralnej marży opartej
na Twoich kosztach. Powinieneś stale pracować nad osiągnięciem modeli biznesowych i cen opartych
na wartościach, nawet jeśli musisz dokonać tymczasowych zmian na drodze do osiągnięcia tego celu
(np. Wspólne umowy deweloperskie, projekty rządowe, projekty pilotażowe, których zakres jest
niejasny, a ryzyko jest wysoko). Jednak cena ma o wiele mniejsze znaczenie niż zaprojektowanie
efektywnego modelu biznesowego, ponieważ ten ostatni ma bardziej bezpośredni wpływ na Twoje
możliwości aby uzyskać wartość przez cały okres istnienia firmy.
KLUCZOWE CZYNNIKI PRZY PROJEKTOWANIU MODELU BIZNESOWEGO
Myśląc o odpowiednim modelu biznesowym dla swojej firmy, nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi,
ponieważ zależy to od Twojej konkretnej sytuacji. Są cztery kluczowe czynniki, które zawsze zwracam
uwagę przedsiębiorców:
1. Klient: Zrozum, co klient będzie chciał zrobić. Znajomość zdobytej podczas mapowania jednostki
decyzyjnej i procesu pozyskania płacącego klienta będzie tutaj cenna.
2. Tworzenie i przejmowanie wartości: oceń, jaką wartość Twój produkt zapewnia klientowi i kiedy.
Następnie określ, które sposoby zdobywania wartości pasują do siebie. Pomoże w tym Twoja wymierna
propozycja wartości.
3. Konkurencja: Określ, co robi Twoja konkurencja.
4. Dystrybucja: Upewnij się, że Twój kanał dystrybucji ma odpowiednie zachęty do sprzedaży Twojego
produktu.
FREE NIE JEST MODELEM BIZNESOWYM
Istnieją dwa rodzaje „modeli biznesowych”, szczególnie powszechnych wśród firm internetowych.
Jeden, „freemium”, opiera się na założeniu, że użytkownicy otrzymują podstawową funkcjonalność
produktu bezpłatnie i płacą za funkcje premium, czy to poprzez abonament, czy poprzez zakup
dodatków. Drugi to „wymyślimy coś później”, polegając na pieniądzach inwestorów, aby pozyskać
znaczną bazę użytkowników, zanim wymyślimy sposoby na osiągnięcie zysków. Ale żaden z tych modeli
nie jest modelem biznesowym, ponieważ nie masz biznesu, dopóki ktoś faktycznie płaci pieniądze za
Twój produkt. Dan Ariely mówi, że ludzie będą zachowywać się bardzo pozytywnie w stosunku do
twojego produktu, gdy cena wynosi zero, ponieważ nie ma tarcia przy zakupie, w porównaniu z
produktem, którego cena przekracza 0 USD. Dzięki bezpłatnemu rozwiązaniu wiele osób będzie mogło
wypróbować Twój produkt i może być częścią ogólnej strategii obniżania kosztu pozyskania klienta.
Chodzi jednak o to, ponieważ nie wykazałeś, że któryś z Twoich „klientów” zapłaci za Twój produkt za
wszelką cenę, nawet grosza. I chociaż ci „klienci” używają Twojego produktu za darmo, nadal ponosisz
koszty jego dostarczenia, więc będziesz potrzebować jakiegoś źródła pieniędzy, aby utrzymać swoją
firmę, na przykład płacących klientom. Instagram jest dobrym przykładem „biznesu”, który tak
naprawdę nie był biznesem, dopóki nie znalazł swojego pierwszego płacącego klienta, Facebooka,
który przejął firmę w całości. Takie „kupony na loterię” mogą zyskać wielu użytkowników i czasami
mogą skutkować udanymi przejęciami, ale nie stanowią trwałego modelu faktycznego pozostania w

biznesie. „Freemium” i „wymyślimy coś później” mogą być środkami do osiągnięcia celu, ale nie są
modelami biznesowymi, ponieważ nie ma tam sprawdzonego biznesu.
UOGÓLNIONE KATEGORIE MODELI BIZNESOWYCH
Przemyślenie niektórych typowych modeli biznesowych pomoże Ci lepiej zorientować się, który z nich
jest dla Ciebie najlepszy. Prawdopodobnie zdecydujesz się na hybrydowy model biznesowy, który
zawiera elementy z wielu kategorii. Warto przyjrzeć się modelom biznesowym w branżach innych niż
Twoja; takie boczne innowacje często skutkują kreatywnymi, skutecznymi modelami biznesowymi. Ta
lista ma na celu zaprezentowanie wielu dostępnych opcji, ale podczas projektowania modelu
biznesowego należy również pomyśleć o niej poza nią.
1. Jednorazowa opłata z góry plus konserwacja: Jest to najpopularniejszy model biznesowy, w którym
klient płaci dużą opłatę z góry w celu uzyskania produktu, z opcją zabezpieczenia bieżących aktualizacji
lub konserwacji produktu na okresowe opłata. Może zaistnieć konieczność, że opłata z góry musi
pochodzić z budżetu klienta, zwłaszcza jeśli wydatek jest duży, a wydatki z budżetu kapitałowego
wymagają potencjalnie długiego i formalnego procesu zatwierdzania. Bieżąca opłata za utrzymanie
pochodziłaby z budżetu operacyjnego klienta. Dla Twojej firmy duży zastrzyk gotówki z góry jest dobry,
ponieważ pomaga zrównoważyć wysoki koszt kapitału, ale dzięki tej decyzji najprawdopodobniej
zminimalizujesz swoją zdolność do zabezpieczenia stałego strumienia przychodów.
2. Koszt plus: W tym scenariuszu klient płaci określony procent powyżej kosztów wytworzenia
produktu. Jest to powszechne w przypadku kontraktów rządowych, a także w sytuacjach, w których Ty
i Twój klient chcecie podzielić ryzyko związane z wytworzeniem produktu. Wyzwanie w przypadku tego
modelu polega na tym, że wymaga on uzgodnienia założeń księgowych, ufając, że liczby są poprawne
i nadal będą prawidłowe. Ten model może być również atrakcyjny, gdy produkt jest niedojrzały i prawie
na pewno wystąpi pełzanie zakresu, ale w takim przypadku oferta powinna dojrzeć i można następnie
przejść do innego modelu biznesowego. Może również tworzyć zachęty, które nagradzają aktywność,
a nie postęp, co jest szkodliwe zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego klienta.
3. Stawki godzinowe: Ten model również zazwyczaj nagradza aktywność, a nie postęp, co może być złą
zachętą, ale gdy projekt jest słabo zdefiniowany lub bardzo dynamiczny, może to być model
preferowany. Typowy model biznesowy dla firm usługowych, jest podobny do scenariusza nr 2, ale
stawki są ustalane przez popyt rynkowy, a nie koszty.
4. Model abonamentowy lub leasingowy: Jest to ustalona płatność co miesiąc lub inny z góry określony
i uzgodniony okres. To świetny sposób na uzyskanie stałego źródła przychodów. Istnieje wiele odmian,
w tym:
a. Zobowiązanie roczne lub wieloletnie: blokuje klienta i zapewnia im przewidywalne niższe płatności
w przeciwieństwie do jednorazowej płatności z góry. Jednym z nich jest przedpłata abonamentowa,
jaką wykorzystał starszy wykładowca MIT Howard Anderson, zakładając Yankee Group. Naliczył roczną
opłatę za miesięczny biuletyn, który będzie wydawany w ciągu roku; wynikający z tego przepływ
gotówki z góry stworzył mniejsze zapotrzebowanie na kapitał. (Uwaga: otrzymywanie przedpłat, nawet
jeśli musisz zapewnić zniżki, jest ogólnie dobre dla startupów).
b. Zobowiązanie miesięczne: ta metoda zapewnia użytkownikowi dużą elastyczność i często można
uzyskać znacznie wyższą miesięczną płatność za tę umowę w porównaniu z umową roczną lub
wieloletnią.
5. Licencjonowanie: Licencjonowanie adresu IP klientom i otrzymywanie tantiem może skutkować
bardzo wysoką marżą brutto (marża brutto to różnica między przychodami krańcowymi a kosztami

krańcowymi). Ponadto, jeśli udzielasz licencji na swój produkt, nie musisz dokonywać dużych inwestycji
w możliwości produkcyjne i dystrybucyjne całego produktu. Strategia ma jednak wiele wad.
Licencjonowanie generalnie działa tylko wtedy, gdy IP jest wyjątkowo silny. Inną ważną kwestią jest to,
że polegasz na istniejących firmach, które przyjmą Twoją własność intelektualną i stworzą nowe,
przełomowe produkty, co może się wahać, ponieważ zagraża to ich krótko- i średnioterminowym
interesom utrzymania istniejących produktów. Twój klient będzie zachęcany do znalezienia sposobów
wytwarzania produktów, które nie wymagają korzystania z twojego adresu IP, ponieważ jeśli mogą
uniknąć płacenia opłat licencyjnych, mogą poprawić swoje marże brutto. Kolejną wadą jest to, że nie
spędzasz czasu z ostatecznym użytkownikiem końcowym, ucząc się jego potrzeb, więc Twoja zdolność
do ciągłego wprowadzania innowacji będzie ograniczona. Ponadto stawka tantiem będzie na ogół
równa jednej dwudziestej lub mniejszej przychodu ze sprzedaży; i stąd też TAM, ponieważ
pięcioprocentowa stawka tantiem to najlepsze, na co możesz liczyć. Jednak licencjonowanie może być
atrakcyjną opcją w obszarach takich jak biotechnologia, gdzie odtworzenie infrastruktury niezbędnej
do wytwarzania całych produktów jest niezwykle kosztowne.
6. Materiały eksploatacyjne: Kolejną platformą przechwytywania wartości, która może być korzystna
zarówno dla klienta, jak i dla Twojej firmy, jest model materiałów eksploatacyjnych. Dla klienta
korzyścią są niskie koszty początkowe, przy bieżących kosztach opartych na użytkowaniu, nad którymi
klient zazwyczaj ma kontrolę. Klient może nie mieć łatwego sposobu na opłacenie dużych kosztów
początkowych, ale ma znacznie większe możliwości zakupu po rozpoczęciu użytkowania. Po
rozpoczęciu użytkowania mogą uzasadnić zakup jakiegoś materiału eksploatacyjnego, którego używa
rozwiązanie. Ilość materiałów eksploatacyjnych, które należy kupić, jest bezpośrednio związana z
wykorzystaniem; W wielu przypadkach klient może przenieść koszty na swoich klientów. Dla Twojej
firmy może to być bardzo dobry sposób na zmniejszenie tarcia związanego z pozyskiwaniem nowych
klientów, a tym samym obniżenie kosztów sprzedaży, a także znaczne zwiększenie kwoty pieniędzy,
jaką otrzymasz od tego klienta w dłuższej perspektywie. To bardzo popularny model urządzeń
medycznych, ale często jest też używany w przestrzeni konsumenckiej. Bardzo widocznym i dobrze
rozpoznawalnym przykładem jest model brzytwy / żyletki rozsławiony przez Gillette. HP to kolejny
przykład, w którym prawie cały, jeśli nie cały, zysk na drukarkach pochodzi ze sprzedaży wkładów do
drukarek atramentowych.
7. Sprzedaż w górę z produktami o wysokiej marży: Podobnie jak w przypadku konsumpcyjnego modelu
biznesowego, produkt centralny jest sprzedawany z bardzo niską marżą, ale ogólna marża jest
zwiększana ze sprzedaży bardzo wysokomarżowych produktów dodatkowych. Ten model biznesowy
jest często stosowany w sklepach z elektroniką użytkową lub na stronach internetowych oraz często w
sprzedaży nowych samochodów. W sklepie z elektroniką użytkową często przedmiot, taki jak aparat,
może być sprzedawany po nieco wyższej cenie, co przyciąga klienta, ale potem kupują dodatki, które
mają wyższą marżę, a klientom sprzedaje się przedłużenie gwarancji na jedną, dwie lub trzy lata, które
również mają bardzo wysoką marżę. Podobnie jak w przypadku zakupu samochodu, to dodatkowe
elementy, takie jak przedłużenie gwarancji, akcesoria, zabezpieczenie antykorozyjne i tym podobne,
są produktami o wysokiej marży, w przypadku których sprzedawcy mają lwią część swoich zysków.
8. Reklama: podobnie jak w przypadku gazet i magazynów w czasach ich świetności, a obecnie w
przypadku witryn internetowych, możliwość przyciągnięcia i utrzymania pożądanego demograficzne
można zarabiać za pośrednictwem stron trzecich, które chcą uzyskać dostęp do klientów, których
przyciągnąłeś. Jeśli zostanie to wykonane prawidłowo i na wystarczającą skalę, może to być bardzo
lukratywny model, jak pokazały Google i inni; ale wiele start-upów osiągnęło znaczące straty, gdy
próbowały polegać wyłącznie na reklamie. W przypadku firm takich jak LinkedIn reklama jest częścią
szerokiego portfolio źródeł przychodów.

9. Odsprzedaż zebranych danych lub tymczasowy dostęp do nich: Podobnie jak w przypadku modelu
reklamowego, odsprzedaż danych użytkownika wymaga najpierw przyciągnięcia użytkowników
końcowych darmowym produktem, a następnie otrzymania pieniędzy od stron trzecich, które płacą za
dostęp do danych demograficznych i innych informacji o użytkowników. Jest to główne źródło
przychodów LinkedIn, które sprzedaje specjalny pakiet dla rekruterów, który zapewnia dostęp do
szerokiej gamy danych użytkowników LinkedIn. Branża medyczna odsprzedaje również dostęp do
danych użytkowników do badań rynkowych.
10. Opłata transakcyjna: Sprzedawcy internetowi często płacą lub otrzymują prowizję za polecenia,
które prowadzą do sprzedaży. Jednym z oczywistych przykładów jest serwis eBay, który pobiera opłatę
od każdej udanej aukcji uiszczaną przez sprzedającego. Model jest podobny do tego, jak działają firmy
obsługujące karty kredytowe, w których procent każdej transakcji trafia do firmy obsługującej karty
kredytowe.
11. Oparte na użytkowaniu: Model oparty na użytkowaniu, podobny do tego, w jaki sposób mierzone
są media elektryczne, był używany w różnych innych branżach. Produkty do przetwarzania w chmurze,
takie jak usługa chmurowa Amazon obsługująca witryny internetowe, pobierają opłatę według
wykorzystanej kwoty. Dzięki temu klienci mają większą kontrolę nad wydatkami, ponieważ płacą tylko
za wykorzystaną przepustowość, a nie za dodatkową pojemność, której nie używają.
12. Plan „Telefon komórkowy”: Jest to przewidywalna, powtarzająca się opłata podstawowa pobierana
w zamian za określoną ilość zadeklarowanego użycia, z dodatkowymi opłatami, często o znacznie
wyższych stawkach krańcowych, jeśli klient zużyje więcej niż przydzielona mu kwota. Opłata
podstawowa jest na ogół znacznie niższa w przeliczeniu na wielkość zużycia niż opłata za nadwyżkę.
Otrzymujesz przewidywalność z opłaty podstawowej, podobnie jak klient, ponieważ wie, czego może
użyć; ale mają również elastyczność, jeśli potrzebują dodatkowego wykorzystania. Starszy wykładowca
MIT, Jim Dougherty, kiedy był w IntraLinks, wykorzystał tę strategię, aby efektywnie zarabiać na swoim
głównym produkcie - interfejsie internetowym dla prawników i bankierów inwestycyjnych do
bezpiecznego udostępniania dokumentów klientom w sposób bardzo uprzywilejowany przez jego bazę
klientów.
13. Parkometr lub opłaty karne: W Cambridge, Massachusetts, miasto ma niewiarygodnie duże i drogie
parkometry, które trzeba było bardzo bezpiecznie umieścić na chodniku. A jednak przez długi czas
stawka godzinowa za parkowanie wynosiła zaledwie 0,25 dolara. Wydawało się sprzeczne z logiką, że
kwadrans na godzinę uzasadnia znaczne koszty zakupu i instalacji licznika, a także koszty płacenia
komuś za odbiór kwartałów. Oczywiście pewnego dnia przyszło mi do głowy, jak zarobili pieniądze,
kiedy wróciłem do samochodu i znalazłem bilet parkingowy za 25 dolarów, który stał się biletem za 40
dolarów, jeśli nie zapłacę w ciągu 10 dni. Co za model biznesowy! Nic dziwnego, że mają tak wielu
pracowników kontroli parkowania. Ale jest to ten sam model biznesowy, którego używają firmy
obsługujące karty kredytowe i (przez jakiś czas) przeboje, pobierając opłaty za opóźnienia. Problem,
który odkrył Blockbuster polega jednak na tym, że lojalni klienci mogą poczuć się wyobcowani tak
późnymi opłatami, więc kiedy pojawił się Netflix z hasłem „żadnych opóźnionych opłat”, Blockbuster
stracił znaczący udział w rynku i nigdy się nie odzyskał. Lekcja jest taka, nie wykorzystuj zalet swojego
klienta naiwność jako centralny filar Twojego modelu biznesowego.
14. Mikrotransakcje: nowy udany model, który stał się modny z grami komputerowymi online, a
obecnie jest testowany w celu ratowania gazet, to mikrotransakcje. W tym modelu klient jest proszony
o podanie swojej karty kredytowej, a następnie dokonuje bardzo małych (definiowanych jako mniej
niż 12 USD; często są to 1 USD lub mniej) transakcji na towary cyfrowe (które praktycznie nie mają
kosztu krańcowego, ponieważ są elektronami). Jest ich wiele, więc mogą się sumować.

15. Wspólne oszczędności: Ten model biznesowy jest często poddawany burzy mózgów, ale rzadko jest
używany ze względu na złożoność we wdrażaniu go, pomimo jego konceptualnej elegancji. W tym
scenariuszu klient płaci tylko wtedy, gdy uzyskał oszczędności lub korzyści z produktu. Jednym z
obszarów, w którym z powodzeniem jest to wykorzystywane, są firmy usługowe w zakresie
efektywności energetycznej (ESCO), takie jak Ameresco. Zwykle nie jest wdrażany, ponieważ trudno
jest określić, jakie oszczędności przypisać produktowi, zwłaszcza w okresie wieloletnim. Obszarem, w
którym ten model działa, ponieważ rachunkowość jest przejrzysta, jest venture capital, w którym
komplementariusz uzyskuje około 20 procent zysków ze swoich inwestycji (nazywa się to „carry”).
16. Franczyza: jeśli przedsiębiorca wpadnie na dobry pomysł i jest w stanie go wdrożyć, ale nie ma
chęci, umiejętności lub pieniędzy, aby go wdrożyć, może skorzystać z modelu franczyzy i otrzymać
procent od sprzedaży i / lub otrzymają dużą początkową opłatę startową w zamian za udostępnienie
wiedzy i marki, która została opracowana. Możesz także zarabiać, sprzedając swoje markowe produkty
franczyzom, które mają być dystrybuowane.
17. Eksploatacja i konserwacja: Nowa firma może nie chcieć tak naprawdę sprzedawać produktu, ale
raczej zarabiać na zarządzaniu fabryką lub inną operacja za opłatą. Chociaż jest to pod pewnymi
względami podobne do konsultacji umowy, klient ma więcej motywacji do kontrolowania lub obniżania
kosztów, ponieważ będzie to miało bezpośredni wpływ na dochód klienta. Ten model jest powszechny
w sektorze energetycznym. To nie jest wyczerpująca lista modeli biznesowych, ale pomoże Ci myśleć
o różnych sposobach uzyskiwania wartości dla Twojej firmy. Istnieje wiele opcji, w tym stworzenie
hybrydy powyższych modeli lub, jak zobaczysz w następnej sekcji, wprowadzenie innowacji do nowego
typu modelu biznesowego. Przeprowadź burzę mózgów i, jeśli to możliwe, eksperymentuj z różnymi
odmianami.
MYŚL WYJĄTKOWO ISTNIEJĄCE KATEGORIE
Firma Amie Street z Rhode Island wykorzystała innowacyjny model biznesowy, aby uchwycić wartość
z pobierania utworów na podstawie zapotrzebowania. Pierwsze pobrania byłyby bezpłatne, ale wraz
ze wzrostem liczby pobrań firma zwiększyłaby opłatę dla klienta. Klienci byli zachęcani do pójścia i
posłuchania muzyki i sprawdzenia, czy mogą wybrać piosenki, zanim staną się popularne. Jeśli polecili
utwór sprzedany za niewielką kwotę, a utwór ten zyskał później popularność i zwiększył cenę,
polecający otrzyma 50 procent różnicy w cenie. Amie Street została kupiona przez Amazon za
nieujawnioną cenę we wrześniu 2010 r .; to, co uczyniło Amie Street atrakcyjną dla Amazon, to zmienne
ceny firmy i sprytne programy motywacyjne. Uważaj jednak, aby nie spędzać tak dużo czasu na
opracowywaniu swojego modelu biznesowego, że tracisz koncentrację na tworzeniu wartości. Dwie
strony biznesu, tworzenie wartości, a następnie przejmowanie wartości poprzez model biznesowy,
powinien być w równowadze.
PODSUMOWANIE
Model biznesowy to ważna decyzja, na której należy się skupić. Decyzje, które tu podejmiesz, będą
miały znaczący wpływ na Twoją rentowność, mierzoną za pomocą dwóch kluczowych zmiennych
dotyczących przedsiębiorczości: wartości życiowej pozyskanego klienta (LTV) i kosztu pozyskania
klienta (COCA). Nie skupiaj się na wycenie na tym etapie, ponieważ wybór modelu biznesowego ma
znacznie większy wpływ na rentowność niż decyzje cenowe. Po ustaleniu modelu biznesowego zmiana
na inny model jest możliwa, ale na ogół niełatwa. Dlatego wybierz model biznesowy, który wyróżnia
Cię na tle konkurencji i daje przewagę nad nimi, ponieważ nie mogą łatwo zmienić swojego modelu
biznesowego na Twój.

Ustaw ramy cenowe
W TYM KROKU:
* Skorzystaj ze swojej ilościowej propozycji wartości i modelu biznesowego, aby określić odpowiednią
strukturę pierwszego przejścia dla wyceny produktu.
Po ustaleniu modelu biznesowego nadszedł czas, aby opracować strategię cenową. Dopracowanie
strategii może mieć ogromny wpływ na Twoje zarobki. Mając model biznesowy w ręku, możesz teraz
dokonać dobrego pierwszego oszacowania swojego Struktury cenowej, rozumiejąc, że
prawdopodobnie ulegnie on zmianie w miarę przechodzenia przez 24 kroki. Ten krok jest początkiem
procesu ustalania cen, ponieważ najprawdopodobniej skończysz z wieloma punktami cenowymi i
strategiami cenowymi, a także będziesz iterować podczas eksperymentów i uzyskiwać informacje
zwrotne z rynku na temat punktów cenowych. Podczas gdy Twój model biznesowy jest znacznie mniej
podatny na zmiany, punkty cenowe często podlegają zmianom w zależności od warunków rynkowych.
Niektóre firmy zmieniają nawet ceny codziennie (np. stacje benzynowe) lub, jeszcze bardziej
radykalnie, w czasie rzeczywistym (np. Dynamiczne ceny biletów lotniczych). W tej chwili Twoim celem
jest stworzenie strategii pierwszego przejścia, która pozwoli Ci obliczyć wartość życiową pozyskanego
klienta, która wraz z kosztem pozyskania klienta jest ważną zmienną wskazującą na rentowność Twojej
firmy. Po przejściu i wykonaniu innych obliczeń łatwiej będzie Ci wrócić i zmienić swoją strategię
cenową, zamiast próbować wszystko na początku dobrze. Podobnie jak w przypadku wielu innych
kroków w tej książce, ustalenie właściwej ceny jest powtarzalnym i ciągłym procesem, w którym
zaczynasz w pewnym momencie, który jest najlepszym przypuszczeniem w danym momencie, a
następnie zbliżasz się coraz bardziej do lepszej odpowiedzi. Ramy cenowe są niezwykle ważne, aby
wpływać na rentowność, dlatego ważne jest, aby prawidłowo wycenić produkt. W swojej książce The
1% Windfall dr Rafi Mohammed cytuje badanie McKinsey & Company, które pokazuje, że w przypadku
firm z listy Global 1200 cena wyższa o 1 procent prowadziłaby do 11-procentowego wzrostu
całkowitych zysków, ponieważ zostały zapłacone, pozostały przychód to cały zysk. Oczywiście zawsze
istnieje górna granica ceny ze względu na dynamikę jednostki decyzyjnej, proces pozyskania płacącego
klienta i cykl sprzedaży. Ramy cenowe to Twoja próba znalezienia równowagi między przyciąganiem
jak największego przychodu a przyciąganiem jak największej liczby klientów
PODSTAWOWE KONCEPCJE CEN
1. Koszty nie powinny być czynnikiem decydującym o cenie. Ustal ceny na podstawie wartości, jaką
klient uzyskuje z Twojego produktu, a nie kosztów. Strategie kosztowe prawie zawsze pozostawiają
pieniądze na stole. Na przykład w oprogramowaniu koszt krańcowy (koszt wyprodukowania jeszcze
jednej kopii oprogramowania) jest praktycznie zerowy, więc wycena oparta na kosztach bardzo
utrudniłaby zarabianie pieniędzy. Zamiast tego skorzystaj ze swojej Ilościowej Propozycji Wartości,
określ, jaką wartość otrzyma Twój klient z Twojego produktu i pobieraj pewną część tej wartości.
Dokładny ułamek zależy od konkurencji i branży, ale 20 procent jest zwykle rozsądnym punktem
wyjścia, pozostawiając 80 procent wartości dla klienta, który podejmuje ryzyko, włączając Twój
produkt do swojej infrastruktury. Niektóre firmy, takie jak Microsoft i Intel, były w stanie wykorzystać
pozycje monopolistyczne, aby wycenić jeszcze wyższe ceny, ale krótkoterminowe zyski dzięki tej
strategii mogą spowodować długoterminowe problemy dla Twojej firmy, jeśli Twoi klienci sądzą, że ich
żłobisz i inne firmy pojawiają się z innymi lub tańszymi produktami.
a. Procent wartości klienta, który możesz uchwycić za pomocą cen, zależy od modelu biznesowego i
ryzyka, jakie nakładasz na klienta. Miesięczny model subskrypcji, w którym klient płaci z czasem, ale
może również anulować w dowolnym momencie, pozwoli Ci wycenić wyższą cenę niż model płatności

z góry, w którym klient ponosi dodatkowe ryzyko, płacąc za produkt w całości przed wiedząc, jak
korzystny będzie dla nich produkt.
b. Jeśli w rozmowach na temat produktu pojawiają się koszty, wyjaśnij, że cena nie jest oparta na
koszcie. Natychmiast zmień dyskusję na temat tego, jaką wartość tworzysz dla klienta. Jak znany jest
Steve Walske, odnoszący sukcesy CEO Parametric Technologies powiedział: „Moja sprawa jest bardzo
prosta. Moi klienci dają mi dwa dolary i dostają dziesięć z powrotem. Dlatego odnosimy taki sukces ”.
c. Nie podawaj danych o kosztach nikomu, kto nie ma takiej potrzeby. Zdecydowanie nie mów swojej
grupie sprzedaży, bo takowe dobry sprzedawca wykorzysta wszystkie swoje zasoby, aby dokonać
sprzedaży, nawet jeśli oznacza to obniżenie ceny do kosztów. Ta mentalność jest w rzeczywistości
powodem, dla którego ich zatrudniłeś, kochasz i co sprawia, że są skuteczni. (Jeśli w to wątpisz,
przeczytaj o zachowaniu agentów nieruchomości w Freakonomics autorstwa Stevena Levitta i
Stephena Dubnera.) Jeśli otworzysz się na rozmowy o kosztach, może to prowadzić do niewłaściwych
rozmów na temat cen, które doprowadzą do obniżenia morale, produktywności i potencjalnie
rentowności.
2. Skorzystaj z DMU i procesu, aby pozyskać płacącego klienta, aby zidentyfikować kluczowe punkty
cenowe. Jednostka decyzyjna i proces pozyskania płacącego klienta dostarczają nieocenionych
informacji o tym, jak działa budżet Twojego klienta. Znajomość ograniczeń uprawnień nabywcy może
pomóc zmniejszyć tarcia w procesie sprzedaży. Przykład wykorzystania tych informacji do określenia
cen pochodzi z firmy Kinova z Montrealu w Quebecu. Kinova sprzedaje wspomagające ramię robota
Jaco dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Kiedy Kinova weszła na rynek w Holandii,
ich pierwotne badanie rynku wykazało, że konsumenci mogli otrzymać zwrot do 28 000 euro z
ubezpieczenia zdrowotnego za zakup produktu. Gdyby cena przekroczyła 28 000 euro, Kinova musiałby
zapłacić dodatkową kwotę z własnej kieszeni, co spowodowałoby tarcie w procesie sprzedaży. Pomimo
niezwykle silnej propozycji wartości, która mogłaby wspierać wyższą cenę, Kinova wyceniła swój
produkt na 28 000 euro, co radykalnie zmniejszyło długość cyklu sprzedaży firmy i koszt pozyskania
klienta. W rezultacie firma szybko zwiększyła sprzedaż i cieszyła się znacznie większym udziałem w
rynku, niż gdyby wyceniła produkt na wyższą kwotę.
3. Zrozumieć ceny alternatyw klienta. Konieczne jest zrozumienie, z punktu widzenia klienta,
dostępnych alternatywnych produktów i kwoty, jaką klient zapłaciłby za każdy, w tym jego status quo.
Dokładnie zbadaj, jakie inne alternatywy przyniosłyby podobne korzyści klientowi, jakie są ceny tych
rozwiązań i o ile lepsze jest Twoje rozwiązanie. Gromadzenie i analiza danych jest na tym etapie bardzo
ważna.
4. Różne rodzaje klientów będą płacić różne ceny. Kiedy ja gdy jedna z moich firm zaczęła działać,
otrzymałem mądrą radę po przedstawieniu się legendarnemu przedsiębiorcy Mitchowi Kaporowi. „Zła
wiadomość”, powiedział, „jest taka, że sprzedasz o połowę mniej jednostek, ile myślisz. Ale dobra
wiadomość jest taka, że będziesz w stanie sprzedać pierwszej grupie kupujących po dwukrotnie wyższej
cenie, niż myślisz ”. Był na miejscu. Geoffrey Moore wyjaśnia, dlaczego w Crossing the Chasm. Różne
typy klientów będą płacić różne kwoty, w zależności od tego, jak wcześnie lub późno dokonują zakupu
w porównaniu z innymi klientami, więc zróżnicowana strategia cenowa i struktura dla tych różnych
segmentów klientów będzie oznaczać znacznie wyższe zyski dla Twojej firmy. Moore dzieli klientów na
pięć fal:
a. Entuzjaści technologii są pierwszymi, którzy kupują produkt. Kochają technologię i kupią wszystko.
Niektórzy są konsumentami, podczas gdy inni pracują w uniwersyteckich laboratoriach badawczorozwojowych, laboratoriach krajowych lub firmach takich jak General Electric. Kupią tylko jedną (stąd

połowa spodziewanej liczby), ale ponieważ chcą ją mieć od razu, zanim ktokolwiek inny, są skłonni
zapłacić znacznie wyższą cenę (stąd dwukrotnie wyższa cena).
b. Pierwsi użytkownicy są również mało elastyczni cenowo, ale są bardzo zainteresowani poczuciem,
że dostali specjalną ofertę i będą wymagać dużo uwagi i dodatkowej obsługi; więc upewnij się, że
uwzględniasz to w swoim modelu cenowym.
c. Wczesna większość (pragmatyści) to miejsce, w którym staniesz się wielką i naprawdę skalowalną
firmą. Jest to cena, o której większość z nas myśli, kiedy rozmawiamy o strategii cenowej i planujemy
ją.
d. Późna większość (konserwatyści) jest później w procesie i do tego czasu Twoja strategia cenowa
będzie bardzo jasna; lubią dobrze określone, konserwatywne plany.
e. Marudzi / sceptycy przychodzą tak późno w procesie, że być może już sprzedałeś swoją firmę w tym
momencie.
5. Bądź elastyczny dzięki cenom dla wczesnych testerów i „klientów Lighthouse”. Te dwa typy klientów
są korzystne, jeśli masz je na wczesnym etapie. Wcześni testerzy będą współpracować z Tobą, aby
ulepszyć Twój produkt, a klienci z latarni morskiej mają duży wpływ na decyzje zakupowe innych osób
z branży. Zapewnij elastyczność cenową dla tych dwóch grup klientów, czy to poprzez zdyskontowanie
opłaty z góry, czy przez bezpłatny lub tani okres próbny, ponieważ ważne jest, aby byli zaangażowani i
zadowoleni. Klienci ci mogą pomóc w tworzeniu studiów przypadku lub przeprowadzaniu seminariów
na miejscu, podczas których możesz promować swój produkt lub w inny sposób być silnymi
referencjami na rynku. Jednak nie oddawaj swojego produktu tym klientom i nie dyskontuj żadnych
bieżących strumieni przychodów, ponieważ oznaczałoby to, że Twój produkt ma bardzo niską wartość,
co stanowi niebezpieczny precedens. Poproś wczesnych klientów o podpisanie umowy, w której ich
warunki cenowe będą poufne, i bądź stanowczy w stosunku do innych, późniejszych klientów, którzy
próbują zapewnić te same warunki cenowe, ponieważ nie chcesz, aby wczesne jednorazowe oferty
określały ogólną strategię cenową . Ponadto, jeśli masz możliwość obniżenia ceny sprzętu lub
oprogramowania, zdecydowanie wolę dyskontować sprzęt i trzymać się ceny oprogramowania. Klienci
mogą łatwiej zrozumieć wartość sprzętu w porównaniu z wartością oprogramowania i łatwiej będzie
przywrócić wyższe ceny sprzętu w przeciwieństwie do przywrócenia cen oprogramowania.
6. Zawsze łatwiej jest obniżyć cenę, niż ją podnieść. Najlepiej jest wyceniać wysoką cenę i początkowo
oferować rabaty, a nie zbyt niską cenę. Później trzeba podnieść cenę. Zwykle Twoi pierwsi klienci będą
mieli większe budżety niż Twoi późniejsi klienci, którzy z większym prawdopodobieństwem zaakceptują
mniej niż najnowocześniejszą technologię w zamian za niższą cenę. Ponadto trudno będzie przekonać
klientów do zaakceptowania wyższej ceny, gdy są przyzwyczajeni do płacenia niższej ceny. Czasami
wzrost cen jest konieczny, gdy dowiadujesz się więcej o rynku, ale udane podwyżki cen nie zdarzają się
często.
PRZYKŁAD
Helios
Ten zespół studentów pracował nad opracowaniem nowej, ekscytującej technologii
cienkowarstwowej, która wychwytuje energię słoneczną i może uwalniać energię na żądanie. Rynek
przodków zespołu zdalnie odladzał szyby we flotach samochodów firmowych i rządowych. Zespół wziął
pod uwagę, że podstawową alternatywą dla ich produktu byli kierowcy ręcznego odladzania swoich
samochodów lub pracownicy konserwacyjni, którzy ręcznie odladzali flotę. Należało również
uwzględnić zasady i pragnienia Unii. Aby uzyskać dobrze wyedukowane przypuszczenia dotyczące cen,

zespół musiał jasno zrozumieć swoją propozycję ilościową, a także racjonalne i emocjonalne cechy
Jednostki decyzyjnej. Zespół stworzył ramy cenowe pierwszego przejścia, a następnie, po obliczeniu
ich wartości życiowej pozyskanego klienta i kosztu.
Pozyskiwanie klientów w późniejszych krokach, wrócili i poprawili swoje ramy cenowe w oparciu o te
obliczenia. W zmienionych ramach cenowych ustalili cenę na 100 USD za sztukę, co zapewniłoby 100
000 USD w pierwszym roku sprzedaży (na podstawie średniej wielkości floty pojazdów klienta
docelowego wynoszącej 1000). Przy średnim obrocie floty wynoszącym 20 procent, po tym okresie
mieliby 20 000 USD netto rocznie. W ramach swoich ram porównali swoją technologię z
przyciemnianiem szyb, dochodząc do wniosku, że klienci oceniliby swoje ceny na podstawie tego, do
czego przywykli płacić za przyciemnianie. Strategia omawiała również strategię rabatową dla klientów
pilotażowych, aby szybko rozpocząć pozytywne wiadomości szeptane. Ten przypadek jest dobrym
przypomnieniem, że poszczególne kroki zależą od siebie nawzajem i należy nieustannie przeglądać i
korygować swoje założenia w oparciu o pracę wykonaną w kolejnych krokach.
PODSUMOWANIE
Wycena polega przede wszystkim na określeniu, jaką wartość klient otrzymuje z produktu i odzyskaniu
ułamka tej wartości z powrotem dla Twojej firmy. Koszty nie mają znaczenia przy określaniu struktury
cen. Będziesz mógł naliczać wyższą cenę wczesnym klientom w przeciwieństwie do późniejszych
klientów, ale będziesz elastyczny w oferowaniu specjalnych, jednorazowych rabatów, aby wybrać
pierwszych testerów i klientów z latarni morskiej, ponieważ będą one znacznie bardziej korzystne dla
sukcesu Twojego produktu niż przeciętny wczesny klient. W przeciwieństwie do Twojego modelu
biznesowego, ceny będą się nieustannie zmieniać, zarówno w wyniku gromadzenia informacji, jak i w
miarę postępów w 24 krokach, a także w odpowiedzi na warunki rynkowe.

Oblicz wartość życiową (LTV) pozyskanego klienta
W TYM KROKU:
* Dodaj przychód, jakiego możesz oczekiwać od klienta indywidualnego.
* Zniżka przychodu na podstawie tego, ile będzie cię kosztować spłacanie inwestorów w czasie.
Teraz, gdy ustaliłeś przynajmniej pierwsze podejście do modelu i szczegółów dotyczących
przechwytywania wartości, możesz zacząć wykonywać proste podstawowe obliczenia matematyczne
dla nowego przedsięwzięcia. Czy możesz pozyskiwać klientów kosztem znacznie niższym niż ich
wartość dla nowego przedsięwzięcia w ciągu całego życia klienta?
Do tej pory wykonałeś wiele bardzo ważnych analiz opartych na rzeczywistych interakcjach z klientami,
aby ogólnie zobaczyć, czy i jak będzie działać Twoje nowe przedsięwzięcie. Teraz zajmiesz się
matematyką lub „ekonomią jednostek”, aby rozeznać, czy jest to zrównoważony i atrakcyjny biznes z
mikroekonomicznego punktu widzenia. Obliczenie wartości życiowej pozyskanego klienta (LTV), wraz
z kalkulacją kosztu pozyskania klienta (COCA), pomoże Ci określić, jak zyskowna będzie Twoja firma na
przyczółkowym rynku. Wskaźnik LTV służy jako najbardziej fundamentalny punkt kontrolny zarówno
do określenia rentowności firmy, jak i do upewnienia się, że jasno rozumiesz, co będzie napędzać
zrównoważony rozwój i rentowność firmy, abyś mógł skupić się na przyszłości. Bardzo drogie studium
przypadku dotyczące znaczenia LTV, COCA i ekonomiki jednostek można zobaczyć na Pets.com. Firma
została założona w sierpniu 1998 roku, aby sprzedawać konsumentom produkty dla ich zwierząt
domowych. Pomysł polegał na tym, że ludzie wydają dużo pieniędzy na swoje zwierzęta i że ta nowa
firma może przechwycić te sprzedaże i stać się bardzo dużą i dochodową w nowym modelu
biznesowym, który nie wiązał się z kosztami utrzymania stacjonarnych sklepów detalicznych.
Koncepcja i siła zespołu zarządzającego pozwoliły firmie z łatwością pozyskać miliony dolarów od
inwestorów. Dążąc do zbudowania marki i pozyskania klientów, agresywnie reklamowali swoją stronę
internetową, w tym głośną reklamę Super Bowl w 2000 roku. Pozyskiwali klientów, ale nie analizowali
rygorystycznie ekonomiki jednostki. Kiedy w końcu to zrobili, zdali sobie z tego sprawę z powodu
niskiego marginesu produkty, które sprzedawali i bardzo wysokie koszty pozyskania klientów, które
pozostały względnie stałe, a nie spadały tak, jak powinny, firma traciła pieniądze z każdym nowym
pozyskanym klientem. Firma traciła pieniądze, ale kierownictwo podwoiło się i powiedział, że to po
prostu kwestia wielkości, że gdy baza klientów będzie wystarczająco duża, przepływy pieniężne firmy
będą dodatnie. Było to raczej pobożne życzenia niż prawdziwa analiza ekonomiczna, ponieważ
kierownictwo nie opracowało jasnej ścieżki do podwyższenia LTV, ani też nie wypracowało jasnej
ścieżki do znacznego obniżenia COCA. Tak więc krwawienie z gotówki tylko wzrosło, gdy zdobyli więcej
klientów. Wkrótce inwestorzy obudzili się i zdali sobie sprawę, że matematyka dla Pets.com nie działa.
W listopadzie 2000 r. firma została zamknięta, a majątek zlikwidowany. Stracono trzysta milionów
dolarów pieniędzy inwestorów, ale, aby nadać temu pozytywny charakter, można to postrzegać jako
lekcję edukacyjną o wartości 300 milionów dolarów, aby upewnić się, że ludzie są zdyscyplinowani i
intelektualnie uczciwi w zakresie analizy ekonomii jednostki, zanim zainwestują zbyt dużo czas,
pieniądze lub energię na nowe przedsięwzięcie. Można by pomyśleć, że ta edukacja zapobiegnie
przyszłym błędom w tym zakresie, ale tak się nie stało. W czymś, co najprawdopodobniej okaże się
jeszcze bardziej kosztownym przykładem nieuwzględnienia ekonomiki jednostkowej nowego
przedsięwzięcia, Groupon nie zdołał wystarczająco skoncentrować się na tych podstawach. Założona
w 2008 roku firma początkowo rozwijała się powoli, ale potem zaczęła dynamicznie rozwijać swój
produkt, który w wielu regionach oferował codziennie duży rabat dla innej firmy. Firma wykorzystała
szeptane reklamy w mediach społecznościowych, aby stać się szybko rozwijającą się firmą pod
względem przychodów. Stał się ulubieńcem wielu, w tym inwestorów, prasy i klientów, ale był

problem. Groupon nie stworzył rentownego rdzenia, więc wraz ze wzrostem konkurencji jego LTV
prawdopodobnie spadnie, a jego wartość COCA wzrośnie, ponieważ walczył na zatłoczonym rynku, aby
znaleźć więcej klientów. Nigdy nie zorientowali się, jaka jest ekonomika jednostki, a gdy szum ustąpił i
ludzie zaczęli patrzeć na swoje finanse, ten problem stał się jasny. W chwili pisania tego artykułu
historia nie dobiegła końca, tak jak w przypadku Pets.com, ale mogę zapewnić, że wiele osób żałowało,
że nie poświęciło więcej czasu ekonomii jednostek na początku cyklu życia firmy.
W następnych trzech krokach będziesz pracować nad określeniem LTV i COCA, zaczynając od LTV. Oba
są ważne, ponieważ jeśli nie ma jasnego sposobu, aby uzyskać LTV znacznie wyższe niż COCA, nie
będziesz w stanie pokryć kosztów biznesowych, takich jak rozwój produktu, finanse, administracja i
koszty ogólne. Cała praca wykonana w poprzednich krokach, takich jak zdefiniowanie DMU,
mapowanie procesu pozyskiwania klientów, identyfikacja Rdzenia i plan jego rozbudowy, pomoże w
logicznym oszacowaniu ekonomiki jednostki w czasie. Duże zmiany w tych czynnikach, takie jak DMU,
mogą dramatycznie wpłynąć na ekonomikę jednostki; dlatego ważne jest, aby uważnie obserwować
jak najbardziej realne i odnotowywać zmiany w nich zachodzące w czasie.
KLUCZOWE WEJŚCIA DO OBLICZENIA LTV
Teraz przedstawię Ci dokładnie, jak obliczyć LTV a klient. Chociaż ostateczna liczba będzie
prawdopodobnie zakresem i niekoniecznie poprawi się za pierwszym razem, bardzo ważne jest, aby
zrozumieć, co wpływa na wartość LTV. Innymi słowy, musisz wiedzieć więcej niż tylko liczbę; Musisz
zrozumieć podstawowe czynniki, aby zrozumieć swoje ryzyko i sposoby zwiększania LTV w czasie.
Pomoże Ci również, gdy zdobędziesz prawdziwych płacących klientów i musisz przeanalizować ich
wartość LTV i jaka jest tendencja. W ten sposób i kiedy będziesz dokonywać korekt, aby stale
monitorować, czy ekonomika Twojej jednostki jest na dobrej drodze do opłacalnej, zrównoważonej i
atrakcyjnej przyszłości. Oto kluczowe dane wejściowe, które musisz zrozumieć, aby oszacować LTV:
1. Jednorazowy strumień przychodów, jeśli taki istnieje. Zwykle, jeśli za produkt jest pobierana z góry
opłata, jest to jednorazowe źródło przychodów.
2. Powtarzające się strumienie przychodów, jeśli takie istnieją. Opłaty abonamentowe i opłaty za
konserwację, a także powtarzające się zakupy materiałów eksploatacyjnych są cyklicznymi
przychodami.
3. Dodatkowe możliwości uzyskania przychodów. Jeśli istnieją możliwości „sprzedaży dodatkowej”
klientowi, gdy klient kupuje dodatkowe produkty przy minimalnym wysiłku ze strony zespołu
sprzedaży, uwzględnij je jako strumienie przychodów. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę DMU i cykl
sprzedaży, który obliczyłeś wcześniej. Niedocenianie któregokolwiek z nich może prowadzić do
zniekształconego obrazu.
4. Marża brutto dla każdego strumienia przychodów. Marża brutto to cena Twojego produktu
pomniejszona o koszt wytworzenia pojedynczego produktu. Koszt nie obejmuje kosztów sprzedaży i
marketingu (które są uwzględniane w COCA) ani kosztów ogólnych, takich jak wydatki na badania i
rozwój lub administracyjne.
5. Wskaźnik retencji. Dla każdego powtarzającego się strumienia przychodów ta stawka to odsetek
klientów, którzy nadal płacą cykliczną opłatę za produkt. Zwykle jest to stawka miesięczna lub roczna.
(Przeciwieństwem współczynnika retencji jest „wskaźnik rezygnacji”, czyli procent utraconych
klientów). Załóżmy dla uproszczenia, że gdy klient przestanie płacić cykliczną opłatę, nie będzie już
otwarty na dosprzedaż. Nie zakładaj, że w przypadku wieloletniej lub wielomiesięcznej umowy klienci

dokonają wszystkich płatności. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy przez klienta powinno być
wliczone do wskaźnika retencji.
6. Żywotność produktu. Dla każdego jednorazowego strumienia przychodów jest to czas, przez jaki
oczekiwana trwałość produktu, zanim klient będzie musiał kupić zamiennik lub zaprzestać używania
produktu.
7. Wskaźnik zakupu następnego produktu. Dla każdego jednorazowego strumienia przychodów
współczynnik ten to odsetek klientów, którzy kupią od Ciebie produkt zastępczy, gdy bieżący produkt
dobiegnie końca.
8. Koszt kapitału dla Twojej firmy. Wyrażony jako stawka roczna, jest to, ile kosztuje cię, w postaci
długu lub kapitału, uzyskanie pieniędzy od inwestorów na rzecz Twojej firmy. W przypadku nowego
przedsiębiorcy, który nie ma konta do śledzenia i dopiero rozpoczyna działalność, odpowiednia liczba
to najprawdopodobniej od 35 do 75 procent rocznie.1 Ta liczba jest tak wysoka, ponieważ inwestor
daje pieniądze, których nie może odzyskać przez lata. (inwestycja niepłynna). Inwestor również
podejmuje duże ryzyko, ponieważ jesteś zupełnie nową firmą. Te dwa czynniki oznaczają, że inwestorzy
będą obciążać Cię sporą premią za kapitał.
JAK OBLICZYĆ DOŻYWOTNIĄ WARTOŚĆ
LTV to bieżąca wartość netto twoich zysków od roku 0 do roku 5. Jako zupełnie nowa firma, będziesz
obliczać LTV w okresie pięciu lat. Przy prognozowaniu na więcej niż pięć lat, łączny koszt kapitału dla
startupu jest tak wysoki, że neguje wartość, jaką zapewnia klient po upływie pięciu lat. Klient nadal ma
dla Ciebie wartość przez ponad pięć lat, ale musisz również uwzględnić swój koszt kapitału w
obliczeniach. LTV jest wyrażone w dolarach na klienta, więc aby to obliczyć, użyjesz cen, które płaci
indywidualny klient.
Dla każdego strumienia przychodów wykorzystasz marżę brutto i wskaźnik utrzymania, aby obliczyć
zysk za pierwszy rok, w którym klient kupuje od Ciebie produkt („rok 0”), a także przez kolejne pięć lat.
(Użyj wskaźnika zakupu następnego produktu zamiast wskaźnika utrzymania w latach, w których klient
miałby wymienić produkt). Następnie zsumujesz zysk ze wszystkich strumieni przychodów dla każdego
roku. Będziesz jednak musiał zrobić jeszcze jedną rzecz, zanim będziesz mógł zsumować liczby zysków
i uzyskać LTV. Ostatnie obliczenie nazywa się wartością bieżącą powyżej kosztu kapitału, która
dyskontuje zysk, aby wziąć pod uwagę, że inwestorzy będą musieli odzyskać odsetki z inwestycji w Twój
biznes. Bieżąca wartość dla roku 0 jest równa zyskom z tego roku. Aby obliczyć wartość bieżącą zysków
każdego roku po roku 0, użyj następującego wzoru:
Wartość bieżąca = zysk × (1 - stopa kosztu kapitału) t
gdzie t = liczba lat po roku 0.
Samo LTV nie powie Ci, jak atrakcyjny jest Twój biznes; w tym celu musisz również obliczyć COCA, co
wykonasz w kolejnych krokach. Na przykład LTV wynoszące 10 000 USD na klienta jest świetne, jeśli
Twój COCA wynosi 1000 USD na klienta, ale jest słabe lub w najlepszym przypadku „trudne”, jeśli Twój
COCA wynosi 50 000 USD na klienta. Inwestor venture capital David Skok wspaniale napisał o ekonomii
jednostek na swoim blogu www.forentrepreneurs.com; upraszcza rzeczy do ich istoty. W przypadku
firm oferujących oprogramowanie jako usługę (SaaS) uważa, że rozsądna zasada dotycząca stosunku
LTV do COCA powinna wynosić 3 do 1. Może to brzmieć agresywnie, ale nie z co najmniej trzech
głównych powodów. Po pierwsze, weź pod uwagę, że COCA nie obejmuje wielu innych kosztów w
Twojej firmie, takich jak badania i rozwój, finanse i administracja oraz inne koszty ogólne (nie
wspominając o zyskach). Dlatego należy uwzględnić te czynniki w znacznym stopniu. Po drugie,

pomimo twoich największych wysiłków, aby to urzeczywistnić, zwykle istnieje przynajmniej pewien
nadmierny optymizm wbudowany w obliczenia LTV i COCA; więc stosunek 3: 1 zapewnia dużo miejsca
na błędy. Po trzecie, nowe przedsięwzięcie to bardzo zmienny system, więc wysoki współczynnik 3: 1
lub większy zapewni, że będziesz w stanie poradzić sobie w trudnych czasach, gdy wydarzy się
nieoczekiwane (np. Opóźnienia produktów, reakcja konkurencyjna, recesja) .
JAK OBLICZYĆ LTV: „WIDŻET” PLUS ROCZNA OPŁATA ZA KONSERWACJĘ
Poniżej znajduje się przykład, jak obliczyć LTV na podstawie koncepcyjnego przypadku firmy, która
tworzy „widżet”. W modelu biznesowym za widget pobierana jest jednorazowa opłata, z roczną
cykliczną opłatą za utrzymanie.
* Jednorazowe przychody: cena widżetu to 10 000 USD.
* Przychody cykliczne: roczna opłata za konserwację w wysokości 15% ceny widżetu po
sześciomiesięcznym okresie gwarancyjnym. Opłata wynosiłaby zatem 750 USD w roku 0 i 1500 USD w
kolejnych latach.
* Dodatkowe możliwości uzyskania przychodów: brak.
* Marża brutto dla każdego strumienia przychodów: Widget: 65 procent. Konserwacja: 85 procent.
* Wskaźnik retencji: utrzymanie: 100 procent rocznie w pierwszym roku; 90 procent rocznie w
kolejnych latach.
* Żywotność produktu: pięć lat.
* Wskaźnik zakupu następnego produktu: 75 procent klientów, którzy nadal płacą opłatę za utrzymanie
w momencie następnego zakupu produktu.
* Koszt kapitału: 50 procent.
Wszystkie powyższe czynniki mają znaczenie przy ustalaniu szacunku LTV. Jednak niektórymi
kluczowymi czynnikami są bardzo wysokie koszty kapitału, jakie mają nowe firmy, ponieważ ich
ograniczona zdolność do przyciągania inwestycji staje się bardzo kosztowna. Oznacza to, że jutrzejsze
zyski są znacznie mniej wartościowe niż dzisiejsze zyski. To sprawia, że modele biznesowe subskrypcji
i materiałów eksploatacyjnych nie są tak wyraźnym zwycięzcą, jak mogłoby się wydawać. Inne ważne
czynniki to marża zysku brutto dla różnych strumieni przychodów i wskaźnik utrzymania klientów.
Utrzymanie istniejącego klienta jest zazwyczaj tańsze niż znalezienie nowego, co sprawia, że jest to
duży punkt dźwigni. Podobnie, istnieje wiele czynników, które początkowo pomijają przedsiębiorcy
przy określaniu wartości życiowej swoich klientów, ale największym z nich jest koszt kapitału. Jeśli masz
dostęp do taniego kapitału, może to być ogromne różnica. Kiedy przedsiębiorcy wykonują tę kalkulację,
zwykle są zaskoczeni, jak niska jest wartość życiowa klienta dla ich firmy. Należy również zauważyć, że
chociaż używamy kosztu kapitału do określenia LTV, warto również znać bezwzględną liczbę strumienia
przychodów i użytkowników w ostatnich latach. Będzie to kluczowy wyznacznik wartości aktywów,
które stworzyłeś, co znacznie ułatwi ci zdobycie tańszych pieniędzy i potencjalnie sprawi, że będziesz
atrakcyjnym i wartościowym celem przejęcia.
Tak więc, podczas gdy LTV jest niezwykle ważne, abyś był zrównoważony i zapewniał brak zależności
od innych, ważne jest również głębsze zrozumienie niż tylko pojedyncza liczba. Ogólnie rzecz biorąc,
jako zdyscyplinowany przedsiębiorca ważne jest, abyś działał nie ze ślepym optymizmem, ale raczej z
rzeczywistymi liczbami i rozumiał, co napędza te liczby.
WAŻNE UWAGI

Przy określaniu wartości życiowej klienta należy wziąć pod uwagę wiele innych drugorzędnych
czynników. Nawet jeśli LTV jest zbyt niskie, aby Twój produkt był opłacalny, powinieneś najpierw
rozważyć, czy te elementy są prawidłowe; następnie zastanów się, czy możesz pozytywnie wpłynąć na
LTV, wprowadzając pewne korekty.
1. Decyzja dotycząca modelu biznesowego jest bardzo ważna. Wybór modelu biznesowego może
znacznie wpłynąć na LTV i wysokość uzyskiwanych przychodów. Modele powtarzających się
przychodów, takie jak modele subskrypcyjne, często zwiększają przychody, ale wymagają
dodatkowego kapitału od inwestorów z góry, a zatem mają bardzo wysoki koszt kapitału. Jednorazowe
doładowanie z góry może zmniejszyć ilość kapitału potrzebnego na rozpoczęcie, ale nie jest tak
lukratywne na bieżąco.
2. Wartość LTV dotyczy zysku, a nie przychodów. Twoja marża brutto i koszt kapitału mają kluczowe
znaczenie dla określenia dokładnego wskaźnika LTV. Najczęstszym błędem, jaki przedsiębiorcy
popełniają przy obliczaniu LTV, jest to, że po prostu sumują strumienie przychodów; ale liczy się zysk.
3. Koszty ogólne nie są pomijalne. Aby uprościć obliczanie LTV, narzut jest wykluczony; ale aby to
uwzględnić, LTV musi być znacznie wyższe niż COCA. Te koszty ogólne, które mogą obejmować koszty
badań i rozwoju oraz koszty administracyjne, nie są uwzględniane przy określaniu marży brutto
produktu. Koszty te można rozłożyć na całkowitą liczbę sprzedanych jednostek produktu; więc wraz ze
wzrostem wielkości sprzedaży maleje ogólny koszt jednostkowy.
4. Marże brutto mają duże znaczenie. Opakowanie podstawowego produktu o niższej marży w
wysokomarżowe produkty dodatkowe znacznie ułatwi LTV. Firma LARK Technologies rozpoczęła
sprzedaż cichego budzika, który jest rozwiązaniem sprzętowym; ale ich model biznesowy nie był trwały,
dopóki nie opracowali dodatkowego źródła przychodów z działalności subskrypcyjnej, która
przygotowała raport eksperckiej analizy snu dla użytkownika. Zwiększyło to nie tylko ogólne przychody,
ale także wygenerowało dużo wyższe marże cykliczne i pozwoliło firmie LARK pozostać w kontakcie ze
swoimi klientami, aby potencjalnie sprzedawać im więcej produktów w przyszłości.
5. Wskaźniki retencji są również bardzo ważne. Im dłużej możesz zatrzymać klienta, tym lepsze staje
się LTV. Jest to jedna z kilku dźwigni, którą możesz łatwo kontrolować, aby poprawić rentowność swojej
firmy. Niewielki wzrost wskaźnika utrzymania klientów będzie oznaczał znaczną poprawę łącznych
zysków.
6. Znalezienie dodatkowych okazji do realnej sprzedaży może być bardzo atrakcyjne. Sprzedaż
dodatkowych produktów klientowi może znacznie zwiększyć Twoje zyski, jak widzimy w LARK
Technologies. Upewnij się, że zwiększasz sprzedaż w oparciu o potrzeby swojej osoby, a nie tylko po
to, aby poprawić swoje wyniki. Firmy, które sprzedają za dużo, mogą stracić orientację, jaką wartość
tworzą dla swoich klientów, a także stracić zaufanie i zaufanie klienta.
Przykład: Helios
Jak omówiliśmy w Kroku 16, Helios stworzył powłokę, która odbija szyby przednie. Ustalili, że cena
powinna wynosić 100 dolarów za sztukę. Cena ta (oczekiwana cena netto po rabatach) obejmowała
osłonę okna i oprogramowanie do zdalnego sterowania odladzaczem na smartfonie przez okres
jednego roku. Opierając się na modelu biznesowym, decyzjach cenowych i badaniach dotyczących
tego, ile przeciętny klient kupiłby w typowej transakcji, zespół ustalił, że roczny przychód na klienta w
pierwszym roku wyniesie 100 000 USD. Typowa flota klientów, do której kierowali reklamy, liczyła 1000
pojazdów (niektórzy mieli więcej, a niektórzy mniej, ale 1000 to średnia wielkość floty na ich rynku
docelowym), a zatem szacunkowy przychód netto 100 000 USD na nowego klienta przez pierwszy rok.

W kolejnych latach średnio 20 procent floty zostanie wymienione, więc nowe pojazdy również będą
wymagały nałożenia powłoki, co zapewni stałyby strumień przychodów. Jak widać w modelu w tabeli
17.2, oczekuje się 5-procentowego wzrostu cen każdego roku, 90-procentowego wskaźnika
odnawiania klientów (agresywne założenie), 97-procentowej marży brutto, ponieważ pojawią się
dodatkowe krańcowe koszty obsługi i utrzymania dla każdej floty i 40 procent kosztu kapitału,
ponieważ firma ma dostęp do niektórych tańszych funduszy na rozpoczęcie. Jak widać z obliczeń, gdy
rozpatrywaną tutaj jednostką klienta jest klient floty samochodowej (co jest właściwe), LTV na
podstawie tych założeń szacuje się na od 100 000 do 125 000 USD.
Przykład Heliosa porusza wiele interesujących kwestii, jak to zwykle ma miejsce podczas obliczeń LTV;
różnią się one znacznie, a zrozumienie podstawowych czynników i punktów dźwigni jest niezwykle
ważne. To nowe przedsięwzięcie miało na celu dokonanie dużej początkowej sprzedaży floty i przejście
dalej, zamiast budowania „lepkiego” produktu, który wykorzystałby zadowolonych obecnych klientów
do uzyskania dodatkowej sprzedaży. Firma otrzymałaby największą płatność w pierwszym roku (100
000 USD na wyposażenie wszystkich pojazdów w przeciętnej flocie, liczba, której nie musieli
dyskontować ze względu na koszt kapitału), więc miała słabe bodźce do kontynuowania pracy z
klientami i zdobywaj kolejne zamówienia na 20% rocznych obrotów pojazdów. Co więcej, 90procentowy wskaźnik retencji, zakładający, że 90 procent klientów, którzy początkowo zainstalowali
produkt, nadal kupowałoby go do nowych pojazdów dodawanych do ich floty, wydaje się agresywny,
biorąc pod uwagę doświadczenia innych firm. Zaskakujące było również to, że LTV nie było wyższe; ale
wybór modelu biznesowego i cen pozostawił firmie taką ekonomię dla LTV. Sprzedaż nowej floty
wymagałaby dużo czasu, wysiłku i ostatecznie kosztowała. Wartość COCA przekroczyłaby 30 000 USD
i prawdopodobnie ponad 50 000 USD z powodu dużej liczby wymaganych telefonów sprzedażowych.
Po tym, jak Helios przeprowadził obliczenia LTV, zauważyli, że będą musieli zrewidować swój model
biznesowy i ceny, aby dowiedzieć się, czy istnieje lepszy sposób na zarabianie, a także potencjalnie
rozszerzyć swoją propozycję wartości, dodając więcej funkcji i myśląc o nowych sposobach
wykorzystania aplikacja na smartfona, która aktywowałaby system odladzania pojazdów.
Ekstremalny przykład LTV: Pet Rock
Jednym z przykładów, którego używam, aby zilustrować, dlaczego sprzęt bez powtarzających się
strumieni przychodów może być trudnym biznesem na poziomie ekonomii jednostki, jest Pet Rocks. W
1975 roku dyrektor ds.reklamy Gary Dahl wynalazł pomysł na Pet Rock. Był to zwierzak, który nie
wymagał żadnej konserwacji i żadnych kosztów po pierwszym zakupie. Taka była atrakcyjność tego
„produktu” (niektórzy mogliby to nazwać chwilową chwilą lub, co gorsza, odrobiną oszustwa).
Sprzedawany za 3,95 USD za sztukę. To było dość proste i ułatwiało nasze obliczenia. Gary dostał 1
dolara za lokowanie produktu i to wszystko. Nie było powtarzających się przychodów ani starzenia się
produktów, w przypadku których klient kupiłby nowy produkt. Nie było też żadnych materiałów
eksploatacyjnych związanych z tym produktem. To była propozycja wartości dla klienta docelowego;
ale stanowił prawdziwy dylemat dla firmy dostarczającej produkt, jak pokazano poniżej:
* Jednorazowe przychody: widget kosztuje 3,95 USD.
* Przychody cykliczne: brak.
* Dodatkowe możliwości uzyskania przychodów: brak.
* Marża brutto dla jednorazowego przychodu (która jest jedynym przychodem): 25 procent.
* Wskaźnik utrzymania: nie ma znaczenia, ponieważ nie ma strumienia przychodów i nie kupią więcej.
* Żywotność produktu: nieskończona.

* Współczynnik zakupu następnego produktu: 0 procent (nie kupiliby więcej żart się nie skaluje).
* Koszt kapitału: 50 procent.
Więc Gary Dahl dostał 1 $ za sprzedany kamień, a firma (tak naprawdę tylko Gary Dahl) zarobiła 1
milion $. Nie było rdzenia dla firmy i wprowadzili się konkurenci; w ciągu roku moda się skończyła. LTV
wynosił 1 USD, a TAM bardzo ograniczony. Nie była to nawet moda społeczna ani interaktywna, która
miała wiele elementów wirusowych i jako taka mogła nie tylko zwiększyć TAM, ale także zwiększyć
prawdopodobieństwo jego powrotu, jak jo-jo lub hula-hop. LTV wynosił 1 dolara i było to jedyne i
zrobione zjawisko. To nie jest model dla tego typu nowych przedsięwzięć napędzanych innowacjami,
których tutaj uczymy, jak je tworzyć. Nie bądź modelem biznesowym Pet Rock.
PODSUMOWANIE
Obliczenie wartości dożywotniej pozyskanego klienta to średni zysk, który nowy klient przyniesie,
zdyskontowany, aby odzwierciedlić wysoki koszt pozyskania kapitału, przed którym stoi startup. Ważne
jest, aby obliczać LTV realistycznie, a nie optymistycznie, oraz znać czynniki stojące za LTV, aby móc
pracować nad jego zwiększeniem. Będziesz porównywać LTV do COCA. Będziesz dążyć do stosunku
LTV: COCA 3: 1 lub wyższego.

Zmapuj proces sprzedaży w celu pozyskania klienta
W TYM KROKU:
* Opracuj krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe strategie sprzedaży dla Twojego
produktu.
Zrozumienie szczegółów pozyskiwania klientów wyjaśni Ci czynniki wpływające na koszty, dzięki czemu
z czasem będziesz wiedział, jak skrócić proces sprzedaży i zwiększyć jego opłacalność. Teraz, gdy już
dokonałeś pierwszego oszacowania wartości życiowej, jaką każdy klient wnosi do Twojej firmy, pytanie
brzmi: „Ile będzie kosztować przyciągnięcie nowego klienta do Twojego produktu?” Określenie LTV
mogło wydawać się skomplikowane, ale koszt pozyskania klienta (COCA) jest generalnie jeszcze
trudniejszy i często znacznie bardziej błędnie obliczony. Koncepcja COCA jest stosunkowo prosta; ale
przedsiębiorcy (łącznie ze mną) mają tendencję do dramatycznego niedoceniania tego, ile kosztuje
pozyskanie nowego klienta, kiedy rozpoczynają działalność. Aby naprawdę zrozumieć, ile będziesz
musiał wydać na proces sprzedaży, aby zdobyć klientów, przeprowadzisz rygorystyczną, uczciwą ocenę
opartą na faktach, a nie na nadziei, zaczynając od zmapowania oczekiwanego procesu sprzedaży.
Dlatego w następnych dwóch krokach podejmiesz metodyczne podejście do oszacowania COCA po
pierwszym przejściu. Na początku nie będziesz dołączać kwot w dolarach do procesu sprzedaży, aby
liczby nie odwracały Twojej uwagi od pełnego zrozumienia tego, co będzie obejmować proces
sprzedaży. Na tym etapie skupisz się na procesie sprzedaży, mapując swoje krótko-, średnio- i
długoterminowe kanały sprzedaży. W następnym kroku wykorzystasz te informacje do obliczenia
kosztu Twoich działań sprzedażowych i marketingowych na klienta. Po obliczeniu COCA w następnym
kroku prawdopodobnie wrócisz i zmienisz proces sprzedaży, aby obniżyć COCA. COCA, w połączeniu z
LTV, pomaga zrozumieć dynamikę Twojej firmy i zapewnia wystarczającą ilość danych, aby
przeprowadzić znaczącą analizę pierwszego przejścia dotyczącą zrównoważonego rozwoju i
rentowności Twojej firmy.
CZTERY CZYNNIKI PRZEDSIĘBIORCY CZĘSTO PATRZĄ NA KOSZTY POZYSKIWANIA KLIENTÓW
Przedsiębiorcy są z natury optymistyczni i mają tendencję do zapamiętywania tylko klientów, którzy
pozytywnie zareagowali na informacje o ich produktach lub zaproponowali stosunkowo szybki zakup
swoich produktów. Często nie uwzględniają wielu czynników i scenariuszy wspólnych dla procesu
pozyskiwania klientów. Do najczęściej pomijanych należą:
* Koszt wszystkich działań sprzedażowych i marketingowych niezbędnych do osiągnięcia potencjalnych
klientów. Mogą to być wynagrodzenia sprzedawców, drukowanie broszur, tworzenie stron
internetowych, koszty wystaw targowych, reklama w publikacjach branżowych, opracowywanie
białych ksiąg i tak dalej.
* Długie cykle sprzedaży, które kosztują dużo pieniędzy. Przedsiębiorcy to robią, pamiętaj tylko o
najkrótszych cyklach sprzedaży.
* Wszyscy klienci, którzy nie kupili ich produktu, a sprzedaż i koszty marketingowe związane z
dotarciem do tych klientów. Ile żab pocałowałeś, zanim znalazłeś swojego księcia (tj. klient)?
* Korporacyjne wstrząsy, które wpływają na jednostkę decyzyjną klienta. Nowi menedżerowie
wprowadzają nowe produkty i ludzi, aby osiągnąć swoje cele, co może osłabić skuteczność wysiłków
przedsiębiorcy, aby sprzedać klientowi.
TWÓJ PROCES SPRZEDAŻY ZMIENIA SIĘ Z CZASEM

W przypadku prawie wszystkich nowych przedsięwzięć COCA zacznie się bardzo wysoko i będzie z
czasem spadać. Proces sprzedaży niezbędny do dotarcia do klientów i zamknięcia ich w momencie
zakładania nowej firmy wymaga znacznie więcej czasu i inwestycji niż ten sam proces, gdy firma
dojrzeje i zacznie się rozwijać. Proces sprzedaży jest zazwyczaj podzielony na trzy okresy do celów
analizy. W każdym okresie będziesz korzystać z różnych metod sprzedaży lub kombinacji metod.
1. Krótkoterminowe: W krótkim okresie głównym celem procesu sprzedaży jest stworzenie popytu na
produkt i realizacja zamówień na produkt. Podczas gdy koncentracja na kliencie oznacza, że stworzyłeś
produkt, którego chce klient, Twój produkt jest wciąż nowy na świecie, więc będziesz potrzebować
bezpośredniej interakcji z klientem, aby wyjaśnić swoją propozycję wartości i dlaczego Twój produkt
jest wyjątkowy. W przeciwnym razie rynek nie będzie wiedział o Twoim produkcie. Innym ważnym
powodem bezpośredniego kontaktu z początkowymi klientami jest możliwość szybkiego iteracji
ulepszania produktu w oparciu o opinie klientów, co jest trudniejsze, jeśli kierujesz sprzedaż przez
pośredników, takich jak dystrybutorzy. To jest etap sprzedaży misyjnej i kończy się, gdy zaczniesz
dostrzegać popyt na swój produkt, którego nie miałeś bezpośrednio generować. Bezpośredni
sprzedawcy - często nazywani ludźmi „rozwoju biznesu” - są tutaj tradycyjnie mądrą i skuteczną
inwestycją. Są jednak bardzo drogie i potrzebują czasu, aby się rozpędzić. Dobrzy są trudni do
zatrzymania, a określenie dobrych i przeciętnych sprzedawców jest trudne przed ich zatrudnieniem.
Upewnij się, że są dobrzy na tym etapie, etapie sprzedaży misjonarskiej, a nie tylko na późniejszym
etapie, kiedy firma ma więcej osiągnięć.
Pomimo tych wyzwań nadal mogą być Twoją jedyną, a zatem najlepszą opcją. Techniki internetowe,
takie jak marketing przychodzący, poczta e-mail, marketing w mediach społecznościowych i
telemarketing, mogą pomóc zmniejszyć zapotrzebowanie na bezpośrednich sprzedawców, nawet na
tym etapie. Niektóre produkty, zwłaszcza aplikacje internetowe, radzą sobie dobrze dzięki
bezpłatnemu okresowi próbnemu i solidnej dokumentacji, zamiast polegać w dużym stopniu na
bezpośrednich sprzedawcach. Jedną z największych zalet tego narzędzia jest to, że możesz uzyskać
obszerne analizy dotyczące klienta, które nie są możliwe za pośrednictwem kanału ludzkiego.
2. Średnioterminowe: W tym momencie uwaga przenosi się bardziej z tworzenia popytu na realizację
zamówień, ponieważ poczta pantoflowa i kanały dystrybucji przejmują część obciążenia związanego z
tworzeniem popytu. Na tym etapie rozpoczniesz również zarządzanie klientami, co oznacza utrzymanie
dotychczasowych klientów i stworzenie dla nich dodatkowych możliwości sprzedażowych.
Dystrybutorzy lub sprzedawcy z wartością dodaną (VARS) są często wykorzystywani, zwłaszcza do
obsługi rynków bardziej oddalonych lub mniejszych klientów, którzy mają niższą wartość LTV. W ten
sposób Twoi bezpośredni sprzedawcy (którzy są dla Ciebie bardziej kosztowni) mogą skupić się na
większych możliwościach klientów z wyższym LTV. Korzystanie z dystrybutorów lub VARS znacznie
obniża koszt pozyskania klientów, ale wymaga oddania części marży na rzecz dystrybutora - od 15 do
45 procent lub więcej, w zależności od branży. Zmniejszona marża zysku na jednostkę jest
prawdopodobnie więcej niż zrównoważona przez wynikający z tego spadek wartości COCA oraz
szybkość, z jaką można wejść na nowe rynki za ich pośrednictwem już istniejących kanałów dystrybucji.
Kiedy tak się stanie, będzie zależało od LTV twojego produktu. Im większe LTV, tym dłużej może zająć
osiągnięcie tego etapu; ale zawsze najlepiej jest przejść przez te trzy etapy tak szybko, jak to możliwe,
zwłaszcza jeśli masz niskie LTV.
3. Długoterminowe: Twoja grupa sprzedażowa koncentruje się na realizacji zamówień klientów.
Twoja firma będzie w bardzo niewielkim stopniu kreować popyt i będzie kontynuować zarządzanie
klientami w razie potrzeby. Internet i telemarketing są powszechnie wykorzystywane w

długoterminowej strategii. Będą musiały zostać wprowadzone poprawki, gdy konkurenci wejdą na
rynek, co wpłynie na twoją zdolność dotarcia do tego etapu i na to, co zrobisz, gdy już tam dotrzesz.
JAK MAPOWAĆ PROCES SPRZEDAŻY
Aby opracować tę krótko-, średnioterminową i długoterminową strategię sprzedaży, musisz zrozumieć,
z których kanałów sprzedaży będziesz korzystać i jak będzie się zmieniało korzystanie z tych kanałów
w czasie. Możesz czerpać z pracy, którą już wykonałeś w przypadku użycia w pełnym cyklu życia.
Kluczowe pytania, na które powinien odpowiedzieć Twój proces sprzedaży, obejmują:
* W jaki sposób klient docelowy staje się świadomy, że ma problem lub szansę?
* W jaki sposób docelowy klient dowie się, że istnieje rozwiązanie tego problemu, który ma, lub dowie
się, że istnieje możliwość, o której wcześniej nie wiedział?
* Gdy klient docelowy dowie się o Twojej firmie, jaki jest proces edukacyjny, który pozwala mu
przeprowadzić rzetelną analizę o tym, czy kupić Twój produkt?
* Jak dokonać sprzedaży?
* Jak zbierasz pieniądze?
Po rozwinięciu procesu sprzedaży zweryfikuj go z doświadczeniem profesjonalistów z branży
PORÓWNANIE PROCESÓW SPRZEDAŻY: ZYNGA, GROUPON, LINKEDIN, FACEBOOK
Patrząc na firmy internetowe, można zauważyć, że można zastosować różne strategie, aby dotrzeć do
klientów, od w pełni zaangażowanych sprzedawców po brak sprzedawców. Producent FarmVille,
Zynga, wybrał wirusowe podejście, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na sprzedawców. Z kolei
model Groupon wymagał dużego zaangażowania w sprzedaż bezpośrednią, aby pozyskać
sprzedawców jako klientów, co skutkowało wysokim i stabilnym COCA, który wpłynął na marżę zysku
firmy; Jednak po drugiej stronie swojego dwustronnego rynku, Groupon rozprzestrzeniał wirusowo
swoje codzienne oferty, skutecznie zachęcając konsumentów do rozpowszechniania informacji o
ofertach swoim znajomym. LinkedIn ma bardziej wyrafinowany model. Zaczęli od wysoce
selektywnych reklam internetowych i kilku bezpośrednich sprzedawców (w celu sprzedaży pakietu
rekrutacyjnego). Gdy uzyskali trakcję rynkową i rozsądną masę krytyczną, zaczęli znacznie bardziej
polegać na użytkownikach rekrutujących swoich współpracowników do przyłączenia się do witryny za
pośrednictwem dobrze rozwiniętego systemu łatwych do wysłania zaproszeń w połączeniu ze
skutecznym algorytmem sugerującym możliwe nowe połączenia . Ten system szybko zaczął wysyłać emaile do osób spoza sieci, aby przyłączyły się, jeśli jeszcze ich nie było. Gdy firma osiągnęła wysoki
poziom penetracji rynku, skoncentrowała swój algorytm na rekomendowaniu osób już na stronie, aby
zachęcić użytkowników do większej liczby połączeń sprawić, że użytkownik będzie wracał i głębiej
inwestował w witrynę, dzięki czemu zmiana będzie coraz trudniejsza. Podobnie Facebook był w stanie
wykorzystać efekt sieci, aby przyciągnąć nowych użytkowników niewielkim kosztem, a następnie w
coraz większym stopniu powiązać ich z siecią za pomocą podobnego algorytmu, aby zasugerować
osoby, z którymi użytkownik chciałby być powiązany.
PRZYKŁAD
LARK Technologies
Producent cichych budzików Lark Technologies zdał sobie sprawę, mapując swój proces sprzedaży, że
będzie musiał uświadomić użytkownikom, na czym polega cichy budzik i produkt do coachingu snu.

Ruszanie rynku wymagałoby ciężkiej pracy. Prezes Julia Hu opracowała następujące plany krótko-,
średnioterminowe i długoterminowe.
Krótkoterminowe: bez alternatywy Julia rozpoczęła sprzedaż indywidualną potencjalnym klientom, a
nawet ustawiła stolik na kampusie MIT w dniu rozpoczęcia, aby wyjaśnić jej produkt i jego wartość.
Julia szukała również okazji do wystąpień publicznych i zdobyła je, aby zwiększyć świadomość swojego
produktu. Ta strategia wiązała się ze znacznymi kosztami, ponieważ odciągnęła ją od podstawowych
aspektów jej działalności. Wiele z pierwszych egzemplarzy zostało sprzedanych rodzinie i przyjaciołom,
którzy mogli rozpowszechniać informacje o produkcie. Julia zaangażowała również główne osoby
wpływowe w Personie, takie jak witryna internetowa Urban Daddy, codzienny biuletyn e-mail
skierowany specjalnie do zamożnych młodych miejskich profesjonalistów. Firma stworzyła stronę
internetową, na której klienci mogli kupić produkt. Eksperymentowali także z optymalizacją
wyszukiwarek (SEO), aby zwiększyć ruch w witrynie. Zaczął także eksperymentować z mediami
społecznościowymi, takimi jak Twitter, choć z marginalnymi wynikami.
Średnioterminowy: Firma podpisała umowę z Apple na dystrybucję produktów w Apple Store bez
wymagania wyłączności. Strategia nadała produktowi Lark natychmiastową wiarygodność, ponieważ
został zatwierdzony do sprzedaży w sklepach Apple przez samo Apple, a także znacznie szerszą
ekspozycję; ale firma musiała zrezygnować z dużej marży. Ponieważ produkt sprzedawany w sklepie
był komponentem sprzętowym, a sklep musiał mieć zapasy, marża brutto firmy LARK została znacząco
obniżona. Jednak Julia nie musiała już prowadzić sprzedaży indywidualnej, zamiast tego skupiała się na
rekrutacji dystrybutorów i ulepszaniu strony internetowej LARK.
Długoterminowe: strona internetowa jest kluczowym miejscem, w którym można uzyskać informacje
o produkcie i go kupić. Julia spodziewa się, że 40% jej zamówień pochodzi z witryny internetowej (i
innych bezpośrednich kanałów online), 50% z kanału dystrybucji detalicznej, a 10% z innych kanałów.1
PODSUMOWANIE
Mapowanie procesu sprzedaży to przemyślane pierwsze przejście do wejścia na rynek, udoskonalenia
strategii sprzedaży w czasie i ostatecznie ustalenia niedrogiej długoterminowej strategii pozyskiwania
klientów. Proces sprzedaży obejmuje budowanie świadomości, edukację klienta oraz obsługę i
przetwarzanie sprzedaży. Proces sprzedaży napędza COCA, jedną ze zmiennych - obok wartości
pozyskanego klienta w okresie życia - która pokazuje rentowność Twojej firmy.

Oblicz koszt pozyskania klienta (COCA)
W TYM KROKU:
* Określ, ile kosztuje pozyskanie klienta w krótkim, średnim i długim okresie, na podstawie procesu
sprzedaży.
Kochamy przedsiębiorców i ich optymizm, ale prawie zawsze przesłania im to realne koszty pozyskania
klientów. Ważne jest, aby wykonywać realistyczne obliczenia, a następnie wprowadzać odpowiednie
korekty w miarę upływu czasu.
Uwaga: Koszt pozyskania klienta (COCA) to niezwykle ważny wskaźnik, który na początku może być
trudny do zrozumienia i obliczenia. Ten krok szczegółowo wyjaśnia COCA, ale będziesz musiał zwrócić
szczególną uwagę na szczegóły, aby obliczyć go poprawnie. Wymaga dużego wysiłku i systematycznego
myślenia. Nie pomijaj ani nie przeglądaj tego kroku, ponieważ właściwe ustawienie COCA jest zarówno
krytyczne, jak i trudne.
Proces sprzedaży zdefiniowany bezpośrednio w poprzednim kroku (Krok 18) wpływa na koszt
pozyskania klienta (COCA). Określając COCA, należy określić ilościowo wszystkie koszty sprzedaży i
marketingu związane z pozyskaniem pojedynczego przeciętnego klienta w stanie ustalonym. Twój
COCA nie obejmuje żadnych stałych kosztów produkcji ani wydatków poza działem sprzedaży i
marketingu, takich jak badania i rozwój, finanse i administracja lub koszty ogólne. Obejmuje wszystkie
koszty sprzedaży i marketingu, nawet jeśli potencjalny klient zdecyduje się nie kupować Twojego
produktu. Na tym etapie obliczysz COCA dla trzech sąsiadujących ze sobą okresów, z których pierwszy
rozpoczyna się wraz z początkowymi kosztami sprzedaży. W miarę postępów w procesie sprzedaży
udoskonalisz obliczenia COCA. Aby określić swój początkowy COCA, musisz określić, jakie czynniki
wpływają na Twój COCA, przypisać realistyczne wartości różnym czynnikom i zrozumieć, jakie działania
możesz podjąć, aby zapewnić, że COCA spada z czasem.
DLACZEGO COCA MA ZNACZENIE
Zazwyczaj na wczesnych etapach procesu sprzedaży COCA przekracza wartość życiową pozyskanego
klienta. W zrównoważonych biznesach COCA spada z czasem, aż jest znacznie niższa niż LTV. Jednym z
kluczowych pytań dla Twojej firmy jest to, jak długo potrwa, zanim COCA spadnie poniżej LTV klienta,
ponieważ dopóki nie osiągniesz tego punktu, Twoja firma wydaje więcej pieniędzy, niż przyjmuje.
JAK NIE OBLICZAĆ COCA: PERSPEKTYWA DOLNA
Załóżmy, że sprzedajemy widżet z półrocznym cyklem sprzedaży, a znalezienie, zaangażowanie,
śledzenie, wsparcie, zamknięcie i pobranie płatności za sprzedaż jednemu klientowi zajmuje jedną
dwudziestą czasu pracy naszego sprzedawcy. Płacimy sprzedawcom 150 000 USD rocznie, jeśli osiągną
100 procent swojego przydziału (często nazywanego zarobkiem docelowym). W tym przykładzie
założymy, że sprzedawca spełnia swój limit. Zatem ile kosztuje zapłacenie sprzedawcy za pozyskanie
jednego klienta? Aby określić koszt jednego sprzedawcy na cykl sprzedaży, mnożymy jego roczne
wynagrodzenie przez długość cyklu sprzedaży: 150 000 USD rocznie = 75 000 USD na cykl sprzedaży.
Następnie, jeśli sprzedawca poświęci jedną dwudziestą swojego czasu na zamknięcie jednej sprzedaży,
koszt wynagrodzenia sprzedawcy przy każdej sprzedaży wyniesie 75 000 ∗ 1/20 = 3750 USD. Chociaż
wszystko to wydaje się logiczne, nie odzwierciedla w przybliżeniu faktycznego kosztu pozyskania
klienta. To tylko koszt jednego elementu sprzedaży - sprzedawcy. Po pierwsze, powyższe obliczenia nie
uwzględniają wszystkich innych kosztów związanych z zamknięciem tej transakcji. Pakiet świadczeń dla
sprzedawcy (opieka zdrowotna, wakacje, 401 (k) itp.) Zazwyczaj kosztuje równowartość 25 do 30
procent jego wynagrodzenia. Do tego dochodzą koszty podróży i rozrywki, zestawy demonstracyjne,

wsparcie techniczne, rachunki za telefon komórkowy, wydatki na targi, kampanie marketingowe
mające na celu generowanie potencjalnych klientów, opłaty za dane internetowe i inne. Mogliśmy
przeprowadzić analizę oddolną, skrupulatnie analizując pokwitowania i faktury oraz przypisując
wydatki każdemu klientowi. Trzeba też wziąć pod uwagę inne wydatki związane z zatrudnieniem
sprzedawcy: meble biurowe, komputer, internet i telefon, koszt wynajmu lub zakupu budynku, w
którym pracuje sprzedawca i nie tylko. Powiedzmy, że wszystkie te koszty, zsumowane i podzielone
przez liczbę nowych klientów, to kolejne 2500 USD na klienta. Czy więc nasz COCA to faktycznie 3750
$ + 2500 $ = 6250 $? Nie! Ponadto, kiedy powiedzieliśmy, że zamknięcie jednej sprzedaży zajmuje
sprzedawcy jedną dwudziestą czasu, i podzieliliśmy wynagrodzenie sprzedawcy za ten cykl sprzedaży
przez 20, aby uzyskać koszt na klienta, zakładaliśmy, że sprzedawca zamyka 100 procent sprzedaży nad
którymi pracują, łącznie 20 transakcji sprzedaży w sześciomiesięcznym cyklu sprzedaży.
To założenie jest niezwykle mało prawdopodobne, ponieważ żaden sprzedawca nie zamyka każdej
transakcji. Jeśli sprzedawca zamyka nawet 50 procent klientów, których zatrudnia, prawdopodobnie
zarabia znacznie więcej niż 150 000 USD rocznie i dlatego nie pracowałby w Twojej firmie. Nawet
zakładając, że sprzedawca zamyka 25 procent sprzedaży, co jest bardzo agresywne, co oznacza, że
sprzedawca faktycznie sprzedaje pięć jednostek w każdym cyklu sprzedaży, a nie 20. Tak więc na każdą
jedną dwudziestą czasu sprzedawcy spędzonego na kliencie, który dokonuje zakupu kolejne trzy
dwudzieste czasu sprzedawcy spędza z potencjalnymi klientami, którzy nie kupują. Koszty te również
należy uwzględnić w COCA. Analiza oddolna uwzględniająca wszystkie te inne wydatki zwykle bardzo
szybko się komplikuje i może stworzyć fałszywe poczucie dokładności. Z mojego doświadczenia wynika,
że ta metoda nie działa. Całkowicie dokładne oszacowanie kosztu pozyskania nowego klienta jest
trudne do przewidzenia. Możemy być pewni, że oszacowanie COCA na 6250 USD byłoby dramatycznie
zaniżone i stanowi zaledwie wierzchołek góry lodowej kosztu COCA. Realistycznie rzecz biorąc, COCA
w tym przykładzie jest prawdopodobnie bliższa 10–20 razy większej liczbie.
WŁAŚCIWY SPOSÓB OBLICZENIA COCA: PERSPEKTYWA TOPDOWN
Bardziej skutecznym sposobem obliczenia dokładnego COCA jest zestawienie łącznych kosztów
sprzedaży i marketingu w danym okresie; następnie podziel to przez całkowitą liczbę nowych klientów
pozyskanych w tym okresie. Ponieważ Twój COCA (t) będzie się zmieniać w czasie, wraz ze zmianami
procesu sprzedaży, a Twoja organizacja znajduje się na krzywej uczenia się, a Ty wypracowujesz silne
pozytywne szeptane informacje w grupie docelowej klientów, powinieneś je obliczać w czasie. Zalecam
trzy okresy, aby pokazać, jak zmienia się COCA. Odpowiednie okresy zależą od cyklu życia produktu,
który jest bezpośrednio związany z ilością czasu potrzebnego klientowi na zrealizowanie propozycji
wartości Twojego produktu. Typowym sposobem zdefiniowania pierwszych trzech okresów do
obliczenia COCA jest uwzględnienie pierwszego roku sprzedaży, drugiego i trzeciego roku sprzedaży
oraz czwartego i piątego roku sprzedaży. W zależności od nowego przedsięwzięcia te okresy mogą się
różnić. W razie wątpliwości użyj roku 1, 2 i 3 oraz 4 i 5 jako trzech okresów. Agregując wydatki na
sprzedaż i marketing, pamiętaj o uwzględnieniu kosztów wszystkich kluczowych pozycji planu
sprzedaży i marketingu: przedstawicieli handlowych, samochodów, podróży i rozrywki, telefonu,
Internetu, jednostek demonstracyjnych, technicznego wsparcia sprzedaży, rozwoju strony
internetowej, konsultantów, targi, nieruchomości, wsparcie administracyjne, komputery i tak dalej.
Oblicz również koszt czasu, jaki kierownicy zespołu spędzają na sprzedaży, ponieważ są to bardzo
realne i drogie koszty. To wyliczenie wymaga dobrego zrozumienia procesu sprzedaży. Nie martw się,
jeśli twoje obliczenia nie są dokładnie prawidłowe; ale pamiętaj, aby zatrudnić doświadczoną osobę do
pomocy w opracowaniu prognoz budżetowych i upewnij się, że rozumiesz, w jaki sposób dostosowanie
kosztów wpływa na rentowność Twojej firmy. Podzielenie kosztu sprzedaży i wydatków
marketingowych przez zdefiniowany okres da Całkowite koszty marketingu i sprzedaży w czasie lub

TMSE (t), gdzie t jest pierwszym, drugim lub trzecim okresem. Jeśli duża porcja Twojego TMSE (t) to
koszt utrzymania istniejących klientów, zamiast pozyskiwania nowych klientów, odejmij go od TMSE
(t). Będziemy odnosić się do kosztu utrzymania jako kosztów wsparcia podstawowego instalacji w
czasie lub IBSE (t). Następnie określ liczbę nowych klientów, których zamkniesz w tym okresie (co
oznacza dostarczenie produktu i odebranie ich pieniędzy), zwanych Nowymi klientami w czasie lub NC
(t). Biorąc pod uwagę te definicje, możemy wyraźnie zdefiniować obliczenia COCA dla dowolnego
okresu w następujący sposób:

Gdy masz już liczby dla każdego z pierwszych trzech okresów, wykreśl je na wykresie, na którym oś X
to czas, a oś Y to COCA dla tego okresu. Możesz także narysować najlepiej dopasowaną krzywą. jAK
ZMNIEJSZYĆ COCA
COCA prawie zawsze zaczyna się od bardzo wysokiego punktu (tj. znacznie powyżej końcowego COCA
i prawdopodobnie wyższego niż LTV), ponieważ najpierw musisz stworzyć rynek. Twoja organizacja
będzie szukać sposobów na obniżenie tych kosztów, aby uczynić biznes bardziej atrakcyjnym. Oto kilka
typowych sposobów, w jakie można to zrobić.
1. Chociaż jest bardzo potężny, rozważnie korzystaj ze sprzedaży bezpośredniej, ponieważ jest bardzo
droga: Na początku może być konieczne zatrudnienie zespołu do sprzedaży bezpośredniej, ale jest to
bardzo kosztowne. Jako alternatywę rozważ zamiast tego zainwestowanie w czynniki technologiczne,
od telemarketingu po skuteczną obecność w sieci po angażowanie się za pośrednictwem mediów
społecznościowych, aby maksymalnie obniżyć koszty.
2. Zautomatyzuj tak dużo, jak to możliwe: jeśli to możliwe, spróbuj zautomatyzować proces
pozyskiwania klientów, nawet jeśli wymaga znacznych inwestycji. Jeśli możesz promować swój produkt
za pośrednictwem witryn, w których istnieją duże sieci i możliwości, aby Twoja wiadomość stała się
wirusowa, od efektów sieciowych Facebooka i LinkedIn po mechanizm preferencji Amazon.com, są to
świetne kanały, za pośrednictwem których można udostępniać szczegółowe informacje o produkcie.
Możesz także zautomatyzować swój marketing, tworząc programy motywacyjne dla swoich
użytkowników, podobne do tych rozsławionych przez Avon lub do tego, którego użył Groupon, aby
osiągnąć wycenę o wartości wielu miliardów dolarów.
3. Popraw współczynniki konwersji w sprzedaży: Zawsze skupiaj się na ulepszaniu współczynnika
konwersji Twoich potencjalnych klientów. Jak widać w obliczeniach oddolnych, ściganie transakcji,
których nie zamykasz, wiąże się z ogromnymi kosztami. Uzyskanie wyższych współczynników konwersji
dla potencjalnych klientów otwiera ścieżkę, więc więcej transakcji jest realizowanych, zwiększając
przychody i zmniejszając COCA.
4. Zmniejsz koszt potencjalnych klientów i popraw jakość potencjalnych klientów: zdobycie kilku
wizytówek na targach może przynieść wiele potencjalnych klientów (mniejszy koszt na potencjalnego
klienta), ale są to prawdopodobnie leady niskiej jakości. Możesz obniżyć koszt potencjalnych klientów
bez poświęcania jakości potencjalnego klienta dzięki technikom takim jak strategia marketingu
przychodzącego HubSpot. Włączenie narzędzi i technik do procesu sprzedaży, które podnoszą jakość
potencjalnych klientów, oraz zwracanie uwagi na to, skąd pochodzą, poprawi współczynnik konwersji.

5. Szybkość w lejku sprzedaży: skupiając się na szybkości, z jaką perspektywy przechodzą przez cykl
sprzedaży, możesz zmniejszyć cykl sprzedaży, co będzie miało dramatyczny pozytywny wpływ na
zmniejszenie COCA.
6. Wybierz swój model biznesowy mając na uwadze COCA: Projekt twojego modelu biznesowego może
radykalnie wpłynąć na twój COCA, jak dowiedział się Jim Dougherty w IntraLinks, firmie zapewniającej
bezpieczną przestrzeń internetową dla bankierów inwestycyjnych i prawników do udostępniania
dokumentów swoim klientom. Jego model biznesowy opierał się na użytkowaniu, ale trudno było go
sprzedawać klientom, ponieważ nie mogli łatwo zaplanować, ile wydaliby na produkt. Kiedy przeszedł
na model typu „telefon komórkowy”, w którym klienci płacili co miesiąc stałą kwotę za uzgodniony
rodzaj usługi, z możliwością kupowania dodatkowej usługi na zasadzie użytkowania, sprzedaż produktu
stała się znacznie łatwiejsza. klientów, a długość cyklu sprzedaży dramatycznie się zmniejszyła.
7. Poczta pantoflowa: Największą siłą napędową redukcji COCA są pozytywne opinie o firmie i jej
produkcie. Zwykle powoduje to radykalne skrócenie cyklu sprzedaży, zmniejszenie chęci klientów do
zachęcania Cię do rabatów i przyciągnięcie dobrze wykwalifikowanych klientów, którzy już dobrze
pasują do produktu, więc handlowcy mogą znacznie wydajniej sobie z nimi radzić. Wiele dzisiejszych
firm, dużych i małych, próbuje to napędzać, mierząc to za pomocą indeksu i systemu Net Promoter
Score.1 Uważnie to śledzą i raportują na spotkaniach operacyjnych, kierowniczych, a nawet zarządu.
Premie są powiązane z wiarą, potwierdzoną w prawdziwym życiu, że jest to dobry wskaźnik zastępujący
siłę przekazu ustnego Twoich klientów.
8. Skoncentruj się na rynku docelowym: Skoncentrowanie się na rynku przyczółka od najwcześniejszych
etapów tego procesu i unikanie rozpraszania się przez klientów spoza wybranego rynku pomoże
poprawić pocztę pantoflową, a także sprawi, że Twoi handlowcy będą znacznie bardziej produktywni .
Staną się ekspertami w swojej branży, a długość cyklu sprzedaży ulegnie skróceniu (powtarzająca się
sprzedaż do tego samego DMU i proces pozyskania płacącego klienta znacznie zwiększy
produktywność przedstawiciela handlowego), zmniejszając w ten sposób COCA.
PRZYKŁADY
Powiązana energia gazowa: korzystanie z modelu sprzedaży bezpośredniej .Wiercenie ropy naftowej
zazwyczaj prowadzi również do „wydobycia gazu towarzyszącego”, a usuwanie go jest kosztowne i
problematyczne dla środowiska. Często w miejscu odwiertu nie istnieje żadna infrastruktura do
transportu gazu do miejsca, w którym mógłby być sprzedany. Associated Gas Energy to nowy plan
przedsięwzięcia opracowany przez moich studentów, aby umożliwić producentom ropy naftowej
przekształcenie kosztów operacyjnych w zysk. Wykorzystując technologię GTL (Gas To Liquids),
powiązany gaz jest przetwarzany na ropę naftową, po koszcie dla klienta wynoszącym 70 USD / baryłkę.
Klient może sprzedawać ten olej po cenach rynkowych. Jeśli ceny rynkowe wynoszą około 100 USD za
baryłkę, klient zyskuje 30 USD za baryłkę. Oszczędności na kosztach ponownego wtrysku dają
dodatkowe około 10 USD / baryłkę klient. To był bardzo sprytny pomysł z pozornie fascynującymi
finansami; ale COCA wymagało dokładnego rozważenia. Docelowym klientem był bardzo
konserwatywny kupiec, któremu trzeba było sprzedawać staromodne metody sprzedaży
bezpośredniej, zwłaszcza na początku. Nowe przedsięwzięcie wymagałoby dużo pracy misjonarskiej,
aby ruszyć z ziemi. Uważano, że cykl sprzedaży tego drogiego produktu (300 000 USD za wstępną
instalację plus roczne opłaty konserwacyjne) wyniesie około jednego roku, mimo że miał on atrakcyjną
propozycję wartości. Firma dysponowała dobrą technologią, ale potrzebowała zatrudnić
doświadczonego sprzedawcę, a także osobę wspierającą sprzedaż techniczną, która byłaby wiarygodna
i rozumiała dynamikę sprzedaży. Ponadto mieli zamiar zatrudnić konsultanta w pierwszym roku, aby
pomóc im przełamać początkową bezwładność klientów, aby jako pierwsi mieć ten system (pamiętaj,

to konserwatywny rynek!) I uzyskać wszystkie kwestie regulacyjne. Zadbano o to wraz z projektami
związanymi z energią i ochroną środowiska, takimi jak ten. Spodziewali się, że sprzedawca będzie
skuteczny w sprzedaży produktu po pewnym czasie, więc w pierwszym roku realistycznie przewidywali,
że jeden system zostanie sprzedany. Pierwsza sprzedaż byłaby najtrudniejsza; po tym konsultant nie
będzie już potrzebny. Po tym, jak przeszli przez krzywą uczenia się, zespół nowego przedsięwzięcia
miałby możliwość samodzielnego sprzedawania. Ponadto, jeśli odniesieniem będzie pomyślna
instalacja, cykl sprzedaży może zostać radykalnie skrócony. Chociaż wskaźnik COCA w pierwszym roku
był bardzo wysoki, gdyby produkt działał zgodnie z oczekiwaniami, zweryfikowaliby propozycję
wartości, wyeliminowaliby duże ryzyko, uzyskaliby miejsce referencyjne i przyspieszyliby proces
sprzedaży. W drugim roku będą mogli zatrudnić drugiego sprzedawcę, a także osobę wsparcia
technicznego, aby zwiększyć sprzedaż. W tabeli 19.1 można zobaczyć, w jaki sposób uwzględnili pełny
budżet marketingowy i sprzedażowy oraz jak skaluje się on w czasie. Ostatecznie COCA spada do około
150 000 USD, co nadal jest wysokie, ale w przyszłych latach będzie nadal spadać.
FillBee
Zespół odpowiedzialny za FillBee wykonał znakomitą pracę przy obliczaniu COCA. Ich plan pokazał, jak
opracować kreatywną, wszechstronną i wykonalną strategię marketingową, która pozwoliła również
zespołowi śledzić COCA w wymierny sposób. Było to niezwykle dobrze zrobione i stanowi plan i
obliczenia, które skutecznie wykorzystują dostępne dziś narzędzia i taktyki, aby systematycznie obniżać
poziom COCA w czasie.
Przykład wykorzystania analizy porównawczej:
Speakeasy
Oto inna technika określania, czy Twój COCA jest rozsądny. Plan Speakeasy polegał na nauczeniu ludzi,
jak skuteczniej mówić, za pomocą samouczków w internecie. Nie było siły sprzedaży bezpośredniej;
raczej liczą, że ich docelowy klient dowie się o nich za pośrednictwem platform mediów
społecznościowych. Mieli następujące obliczenia COCA, które uważałem za doskonałe
Speakeasy Koszt pozyskania klienta
Określając nasz koszt pozyskania klienta, porównaliśmy go z innymi firmami SaaS, które stosują
marketing przychodzący, głównie Zynga i Groupon. Zdajemy sobie sprawę, że nasze przedsięwzięcie
nie jest tak dojrzałe, jak te firmy, ale liczby nadal stanowią rozsądny punkt odniesienia. Ponieważ nasza
strategia pozyskiwania klientów jest bardziej podobna do strategii Zyngi niż Groupona, podstawą
naszych szacunków były dane firmy Zynga [patrz Tabela 19.2]. W ostatnich kwartałach COCA Zyngi
wahał się od 0,30 dolara [do] 0,85 dolara. Aby zachować ostrożność, użyliśmy wyższego końca zakresu
Zyngi. Szacunki naszej firmy dotyczące COCA we wcześniejszych latach są wyższe ze względu na
zwiększone uzależnienie od marketingu wychodzącego i przychodzącego. W drugim i trzecim roku
będziemy stosować strategię marketingu przychodzącego i pocztę pantoflową. Na koniec uważamy, że
wykorzystanie COCA na jednostkę jako czynnika wpływającego na całkowite koszty marketingu jest
rozsądne, ponieważ pozwala nam porównać „jabłka z jabłkami” do innych firm SaaS.
Przykład sposobu na kreatywne osłabianie COCA: Dollar Shave Club
Jeden z moich ulubionych przykładów tego, jak potencjalnie i twórczo obniżyć poziom COCA pochodzi
z firmy Dollar Shave Club. Założyciel i dyrektor generalny Mike Dubin dostrzegł znaczącą szansę na
zdobycie znaczącego udziału w rynku branży golenia, będąc niedrogim dostawcą. Eliminując
pośredników, takich jak sklepy detaliczne i używając maszynki do golenia bez wyszukanych funkcji,
mógł zapewnić niskie koszty. Jego propozycją wartości dla klientów były nie tylko koszty, ale także to,

że klienci oszczędziliby czas, dostarczając im maszynki do golenia, zamiast robić zakupy. Ta propozycja
wartości została wzmocniona przez jego innowacyjny model biznesowy, który zastosował model
subskrypcji i dostawy po raz pierwszy w branży golenia. Wszystko to reprezentowało piękną strategię
nowego produktu typu Blue Ocean, ale wciąż był jeden problem. Musiał dotrzeć do klientów, a
istniejące firmy na rynku miały ogromne budżety marketingowe, które mogły go zagłuszyć i przytłoczyć.
Jako nowy przedsiębiorca nie mógł sobie pozwolić na sprzedaż bezpośrednią, a nawet na
dystrybutorów, i nie miał to być jego model. Poprzez reklamę mógłby spróbować stworzyć
świadomość, ale byłoby to zbyt kosztowne i prawdopodobnie wywołałoby szybką reakcję ze strony
uznanych graczy. Poziom COCA Mike'a był zbyt wysoki. Musiał być kreatywny. Tak więc Dollar Shave
Club walczył z atutem, który posiadał. Mike miał doświadczenie w komedii i kręceniu filmów i miał kilku
przyjaciół w biznesie. Jako startup mógł stworzyć dziwaczne wideo wykraczające poza ramy tego, co
mogłaby zrobić firma taka jak Procter & Gamble. Mike przeznaczył więc lwią część swoich zasobów na
stworzenie skandalicznego i dobrze zrobionego 90-sekundowego filmu o Dollar Shave Club (rysunek
19.5). Mike zaczyna od opisania swojego celu firmy („za dolara miesięcznie wysyłamy wysokiej jakości
maszynki do golenia pod Twoje drzwi”) z hasłem wyświetlanym na ekranie „Czas golenia. Golić
pieniądze ”. Wszystko jest zgodne z jego propozycją wartości. Ale potem zaczyna iść w kierunku
kamery, chcąc stworzyć chwilę, którą wszyscy zapamiętają. Pyta: „Czy nasze ostrza są dobre?” Kamera
przybliża się do plakatu, który odpowiada na to pytanie i definiuje ton pozostałej części filmu: „Nie.
Nasze ostrza są F ∗∗ king Great. " Mike nadal używa humoru i śmiałości, aby kpić z obecnych
sprzedawców maszynek do golenia, ustawiając się na swoim docelowym kliencie (młodych,
obeznanych z cyfrową technologią, miejskich mężczyzn z krótkimi czasami) jako kochany David
walczący z Goliatem. Film natychmiast stał się wirusowy. Czas i energia Dollar Shave Club wydane na
ten film to prawdopodobnie najlepsze pieniądze, jakie firma kiedykolwiek wyda. Chociaż niekoniecznie
zmniejszyło to COCA (ponieważ oglądanie wideo nie jest równoznaczne z „zdobyciem produktu”),
wideo przyniosło wiele bardzo tanich potencjalnych klientów, a teraz pytanie brzmi, czy kluby Dollar
Shave mogą ostatecznie przekształcić ich w płacących klientów. Aby zobaczyć produkt końcowy,
możesz wejść na stronę www.dollarshaveclub.com i wykorzystać go jako inspirację do wymyślenia
kreatywnych sposobów ograniczenia przejęć COCA.
PODSUMOWANIE
W tym momencie wykonałeś ważne kroki, aby określić, czy finanse Twojej firmy będą działać. Analiza
LTV i COCA może zabić wiele nowych firm, identyfikując problemy na wczesnym etapie procesu; ale
częściej podkreśla wagę zwracania uwagi na kluczowe czynniki, aby biznes odniósł sukces. Zapewnia
prostszą tabelę wyników niż sprawozdania finansowe i umożliwia wprowadzanie korekt i
udoskonalanie działalności. Dzięki temu Twoja droga do sukcesu jest bardziej przejrzysta. Nie pozwól,
aby Twój optymizm zaślepił Cię w wykonywaniu obliczeń. Uczyń liczby rzeczywistymi, a nie takimi,
jakimi chcesz, żeby były.

Zidentyfikuj kluczowe założenia
W TYM KROKU:
* Określ, które założenia dotyczące Twojej firmy nie były dokładnie przetestowane.
Uszereguj 5–10 założeń według ich ważności.
Wszystko wygląda i czuje się dobrze, ale zanim zaczniesz budować, cofnij się i wróć ponownie,
korzystając z większej mądrości - jakie są kluczowe założenia, które muszą być spełnione, aby twoje
nowe przedsięwzięcie zadziałało? Teraz wiesz, kim jest klient, jaką wartość dla niego wnosisz, w jaki
sposób zdobędzie Twój produkt, ile kosztuje pozyskanie klienta i jaki zysk przyniesie Ci klient. Jednak
Twoja firma jest nową firmą z produktem, który wcześniej nie istniał. Dokonujesz pewnych założeń w
oparciu o logikę i badania, ale bez zidentyfikowania i rygorystycznego przetestowania swoich założeń
nie będziesz wiedział, czy są one prawidłowe. Wstępnie przetestowałeś niektóre z tych założeń już we
wcześniejszych krokach; ale na tym etapie bezpośrednio i rygorystycznie przetestujesz swoje kluczowe
założenia. Tak, rozmawiałeś z klientami, obserwowałeś ich w pracy, pytałeś ich na każdym kroku po
drodze, rozmawiając z nimi i sprawdzając, czy Twój plan jest zgodny z ich potrzebami. Ale teraz cofniesz
się i pomyślisz o swoich wielkich założeniach i sprawdzisz, czy są one spójne z tym, jak działa świat, a
nie z tym, jak myślisz lub Twój klient mówi, że świat działa. Identyfikacja i rozbicie kluczowych założeń
nie jest trudne, ale przedsiębiorcy mają tendencję do pomijania tego kroku, ufając intuicji lub
badaniom, które zastąpią rzeczywiste testowanie założeń biznesowych i zachowań klientów. Ale
dopóki nie przetestujesz swoich założeń biznesowych i nie udowodnisz, że podejmiesz określone
działania, jest zbyt duży skok wiary w nasze zdyscyplinowane podejście do przedsiębiorczości. Czyny
mówią głośniej niż słowa. Ci z Was, którzy znają metodologię Lean Startup, zauważą podobieństwa do
koncepcji „minimalnego opłacalnego produktu” lub MVP. Jednak w ramach 24 kroków „produkt”
powinien zawsze być na tyle kompletny, aby klient mógł czerpać z niego wartość. Dla porównania
struktura MVP obejmuje w swojej definicji „produktów” działania, które jedynie testują indywidualne
założenia dotyczące nowego pomysłu na przedsięwzięcie. Dlatego szczegółowo opisuję proces
identyfikowania i testowania założeń w Krokach 20 i 21, które będą realizowane w kroku 22,
ustanawiając to, co nazywam „minimalnym opłacalnym produktem biznesowym” (MVBP) - inną
koncepcją niż MVP stosowane w Lean Język startowy. Proces ustanawiania MVBP zapewnia „test
systemowy”, czy klient zapłaci pieniądze za to, co oferujesz, a nie tylko kanał, za pośrednictwem
którego można przetestować założenie. O ile nie prowadzisz znaczącej działalności, dopóki nie masz
płacącego klienta, Twoja firma nie ma produktu, dopóki ktoś go nie kupi, nie uzyska wartości i może
przekazać Ci znaczącą informację zwrotną. W następnych dwóch krokach rozpakujesz swoje założenia,
dzieląc je na listę z priorytetami, aby przetestować je empirycznie przed uruchomieniem MVBP.
JAK ZIDENTYFIKOWAĆ KLUCZOWE ZAŁOŻENIA
Najpierw przejrzyj każdy etap struktury i zrób listę obszarów, w których wyciągnąłeś logiczne wnioski
na podstawie pierwotnych badań rynku. Czy poprawnie zidentyfikowałeś priorytety swojej Persony?
Czy klient uzna propozycję wartości za atrakcyjną, gdy przyjdzie czas na dokonanie zakupu? Czy klient
poświęci czas i wysiłek, aby zintegrować Twój produkt ze swoim przepływem pracy? Jednym z
kluczowych obszarów, w którym należy kwestionować założenia, jest marża brutto. Czy Twoje
docelowe koszty są dokładne? Jeśli twój produkt jest sprzętem, przejrzyj zestawienie materiałowe i
dokładnie przeanalizuj koszt najważniejszych elementów w zestawieniu materiałowym. Jeśli Twoim
zadaniem jest tworzenie oprogramowania, zrobisz podobnie, wymieniając kluczowe wyzwania
programistyczne, założenia i pozycje kosztów. Identyfikacja i bliższe przyjrzenie się tym łatwo
testowalnym hipotezom zapewnia dodatkowy poziom analizy w najważniejszych obszarach. Dwa inne
kluczowe obszary do przetestowania to lista 10 następnych klientów i decyzja Making Unit. Spośród

klientów, których już zidentyfikowałeś, czy któryś z nich to klienci „latarni morskiej”, gdzie inni klienci
będą kupować, jeśli to zrobią? Czy jacyś klienci są „podporami”, a jeśli nie kupią, inni nie? Czy są inni
klienci, których jeszcze nie zostałeś ząbkowany? A co najważniejsze, czy klienci latarni morskiej i filarów
są zainteresowani zakupem Twojego produktu?
PRZYKŁAD
Sasa
Założona przez trzy dynamiczne młode przedsiębiorczynie - Ellę Peinovich, Gwen Floyd i Catherine
Mahugu-Sasa jest przedsięwzięciem społecznym nastawionym na zysk wzmocnienie pozycji kobiet w
Afryce poprzez umożliwienie im sprzedaży ich dzieł na całym świecie za pomocą telefonów
komórkowych. Gdy zespół chciał rozpocząć i rozwijać swoją działalność w sytuacji ograniczonego
kapitału, bardzo ostrożnie identyfikowali swoje założenia i testowali je, aby nie tracić cennych
pieniędzy ani czasu. Jako rynek dwustronny, z producentami będącymi afrykańskimi rzemieślnikami, a
konsumentami z klientami na całym świecie (z rynkiem przyczółkowym w Stanach Zjednoczonych),
zidentyfikowali kilka kluczowych założeń dla każdej strony rynku. Należy pamiętać, że niektóre
założenia po stronie konsumenta nie są wystarczająco szczegółowe i będą musiały zostać rozdzielone
na wiele założeń.
PODSUMOWANIE
Identyfikacja kluczowych założeń to pierwsza część procesu weryfikacji pierwotnych badań rynku
poprzez poszukiwanie klientów do podjęcia określonych działań, co nastąpi w następnym kroku. Zanim
założenia będą mogły zostać przetestowane, należy je rozbić na części składowe, tak aby każde
założenie reprezentowało konkretną, wąską ideę, którą można empirycznie przetestować w
następnym kroku przy użyciu pojedynczego projektu eksperymentu. Nie martw się jeszcze, jak
zaprojektujesz eksperyment. Skoncentruj się na wyrwaniu się ze wszystkich kluczowych założeń,
ponieważ jeśli pominiesz założenie w obawie, że testowanie będzie trudne, zaniedbasz potencjalnie
ważny czynnik wpływający na kondycję Twojej firmy.

Przetestuj kluczowe założenia
W TYM KROKU:
* Weź swoją listę kluczowych założeń i zaprojektuj testy empiryczne, aby je zweryfikować lub obalić.
* Wykonuj testy empiryczne, poruszając się szybko i efektywnie, aby zmniejszyć ryzyko swojego
startupu.
Teraz, gdy zidentyfikowaliśmy te kluczowe założenia, zastosujmy naukowe podejście, aby
przetestować je indywidualnie, zanim po prostu rozbijamy je wszystkie razem i sprawdzamy, czy
działają. Mając zidentyfikowane kluczowe założenia, będziesz teraz projektować eksperymenty, aby
przetestować te założenia w możliwie najtańszy, najszybszy i najłatwiejszy sposób. Celem jest zebranie
danych empirycznych, które potwierdzają lub obalają twoje założenia. Eksperymenty te nie będą
wymagały wiele, jeśli w ogóle, w zakresie budowania dóbr fizycznych lub pisania kodu, ale raczej
logicznego myślenia, aby zaprojektować proste, ale skuteczne testy. Rygorystyczne badania rynku
pierwotnego, które przeprowadziłeś do tej pory, i skupienie się na osobowości, skupiają cię tak, że
kiedy testujesz założenia, będą one bardzo istotne dla twojej firmy. Patrząc z perspektywy czasu,
niektóre z tych eksperymentów mogą wydawać się na tyle proste, że można je było przeprowadzić na
wcześniejszym etapie tego procesu. Ale nie martw się o to, ponieważ to, czego się nauczyłeś do tej
pory, jaśniej wskaże ci kluczowe założenia. Mając całą posiadaną wiedzę i skupiając się na dopasowaniu
produktu do rynku, powinieneś być w stanie zaprojektować i przeprowadzić wydajne eksperymenty.
Co więcej, jeśli przeprowadzisz kilka eksperymentów z różnymi hipotezami, a niektóre z nich wydają
się udane, to samo w sobie nie gwarantuje sukcesu. Pamiętaj, że w badaniach z zakresu nauk
społecznych nie tyle udowadnia się hipotez, ile obala hipotezy; więc udany eksperyment sugeruje tylko
udane przedsięwzięcie. Połączenie podstawowych badań rynku i eksperymentów empirycznych, które
przeprowadzisz na tym etapie, pozwoli Ci lepiej zrozumieć klienta i zwiększyć prawdopodobieństwo
odniesienia sukcesu.
TERAZ, KIEDY ZIDENTYFIKOWALIŚMY ZAŁOŻENIA, PRZETESTUJEMY JE
Po zidentyfikowaniu kluczowych założeń często nie jest trudno je przetestować. Na przykład, aby
przetestować docelowe koszty, wyślij nieformalne zapytanie ofertowe (RFQ) lub specyfikację do
dostawców, aby sprawdzić, czy prognozy kosztów są dokładne w ilości, którą będziesz kupować lub
rozwijać. Powinieneś być w stanie szybko zidentyfikować wszelkie docelowe koszty, które są nie do
przyjęcia. Aby sprawdzić zainteresowanie klientów latarni morskiej i linchpin, sprawdź, czy wykonają
jedną z następujących czynności:
* Przedpłata za rozwiązanie (najlepiej)
* Wpłać kaucję (dobrze)
* Prześlij list intencyjny (dobrze)
* Zgadzam się z pilotem (akceptowalne)
* Wyraź duże zainteresowanie zakupem, jeśli spełnione są określone warunki (niezbyt uspokajające,
ale może być do zaakceptowania)
Jeśli spotykasz się z klientami osobiście, zabierz doświadczoną osobę z zewnątrz, która pomoże Ci
określić, czy klient jest naprawdę podekscytowany Twoim produktem i czy go kupi, czy jest po prostu
uprzejmy lub zbierający informacje. Aby sprawdzić, czy niektórzy klienci są klientami latarni morskiej

lub linchpin, powtórz powyższy proces, ale z innymi klientami; sprawdzić, czy przypiszą jakąkolwiek ze
swoich decyzji zakupowych innym klientom, i poszukać wzorców.
PRZYKŁADY ŁATWYCH TESTOWALNYCH ZAŁOŻEŃ:
ZESPOŁY STUDENCKIE
Założenie: użytkownicy smartfonów w wieku 25–34 lata
Uzyskaj dostęp do prognoz pogody w telefonie, aby zdecydować, w co się ubrać
Zespół zaproponował to jako jedno założenie, ale są w nim dwa założenia, które należy oddzielić.
Założenie 1 jest takie, że osoby posiadające smartfony używają ich do uzyskiwania prognoz pogody.
Założenie 2 jest takie, że ludzie sprawdzają prognozy pogody na smartfony, aby zdecydować, w co się
ubrać. Aby przetestować pierwsze założenie, zespół zwrócił się do klientów docelowych (w klubie
fitness, restauracji lub na chodniku w pobliżu miejsca, w którym klient docelowy pracował) i zapytał,
czy mają aplikację pogodową na swoim telefonie i czy z niej korzystają. Ponad 90 procent powiedziało
tak, potwierdzając to pierwsze założenie. Zespół przyjrzał się również ogólnym badaniom rynkowym i
stwierdził, że aplikacje pogodowe są jedną z najpopularniejszych aplikacji na smartfony, co dodatkowo
potwierdza to założenie. Wyniki były mieszane podczas testowania drugiego założenia. W jednej
wyróżniającej się grupie mniej niż 30 procent sprawdzało prognozy pogody na swoich telefonach, aby
zdecydować, w co się ubrać, podczas gdy w innej grupie z innej próby zrobiło to ponad 70 procent.
Zespół zdał sobie sprawę, że pierwsza grupa miała charakterystyczną cechę płci męskiej. Druga grupa
to kobiety, co pokazuje, że zespół zidentyfikował ważny czynnik segmentacji i że wcześniej nie podzielili
wystarczająco swojego rynku, biorąc pod uwagę, że stwierdzili, że istnieją tak znacząco różne priorytety
ze względu na płeć. Eksperyment dostarczył zespołowi cennych informacji, których wcześniej nie miał,
a które były niedrogie i szybkie do uzyskania. Kiedy już to zrobili, zweryfikowali swoje założenie jako
prawdziwe, ale dla znacznie lepiej zdefiniowanej grupy klientów docelowych.
Założenie: „Neohippies” w wieku 25–35 lat używają smartfonów, aby pomóc im robić zakupy w sklepie
spożywczym
Zespół ten chciał zaoferować młodym ludziom, którzy robią zakupy w sklepach ze zdrową żywnością,
takich jak Whole Foods Market, osobistego asystenta zakupów opartego na smartfonie. Uczniowie z
zespołu używali smartfonów podczas zakupów, więc założyli, że inni też to robią. To było kluczowe
założenie, które należało przetestować. Aby przetestować założenie, zespół udał się do Whole Foods i
obserwował kupujących, którzy pasują do opisu ich grupy demograficznej. Praktycznie żaden z
kupujących korzystali ze smartfona w sklepie. Zespół był niedowierzający, ale potwierdził wynik w
innym miejscu Whole Foods. Zespół przeprowadził wywiady z kupującymi i odkrył, że chociaż wielu z
nich posiadało iPhone'y (eksperyment został przeprowadzony mniej więcej w czasie, gdy iPhone został
wydany po raz pierwszy), nie byli zainteresowani ich używaniem podczas zakupów, ponieważ mieli już
sposób robienia zakupów, który działał dla nich dobrze. i nie chciał się zmieniać. W rezultacie zespół
całkowicie zmienił swój cel i pracował nad innymi aplikacjami mobilnymi dla innego klienta
docelowego. Może kiedyś pojawi się rynek na taką aplikację, ale czas nie był jeszcze odpowiedni.
Założenie: przeprowadzanie badań opinii publicznej jest znacznie lepsze na Facebooku niż w przypadku
tradycyjnych metod telefonicznych
Jeden ze studentów, specjalizujący się w politologii, był zaniepokojony sondażami politycznymi i
możliwością, że na dokładność sondaży wpłynie rosnąca liczba osób, które rezygnują z telefonów
stacjonarnych na rzecz telefonów komórkowych. Amerykańskie przepisy zabraniają kontaktowania się
z użytkownikami telefonów komórkowych za pomocą automatów do automatycznego wybierania

numerów, więc ankieterzy, którzy chcą dzwonić na telefony komórkowe, muszą indywidualnie
wybierać każdy numer, co znacznie zwiększa koszty kontaktu z użytkownikami telefonów
komórkowych w porównaniu z użytkownikami stacjonarnymi. Sondaże groziły wypaczeniem, ponieważ
niektóre grupy demograficzne były bardziej skłonne do korzystania tylko z telefonów komórkowych niż
inne. Student założył, że skoro Facebook umożliwia kierowanie reklam na określone grupy
demograficzne i dostęp do danych demograficznych klikniętych reklam, mógłby wykorzystać reklamy
Facebooka do szybkiego i taniego przeprowadzania ankiet, które są dokładniejsze i mniej pracochłonne
niż ankiety telefoniczne. Student był w stanie przetestować swoją hipotezę z dnia na dzień za mniej niż
100 USD w reklamach na Facebooku. W swoim pierwszym eksperymencie porównał współczynniki
klikalności reklam z prawyborami prezydenckimi w New Hampshire w 2012 roku oraz z ogólnymi
ankietami przeprowadzonymi w tych prawyborach. Jego współczynniki klikalności nie przewidywały
dokładnie wyniku pierwotnej reklamy, więc postawił hipotezę, że gdyby zmienił projekt reklam,
osiągnąłby dokładniejsze wyniki. Niecały tydzień później, mając kolejne 50 dolarów w reklamach,
wypróbował inny format nagłówków głównych reklam i osiągnął wyniki podobne do profesjonalnych
ankiet, które kosztowały 100 000 dolarów i kilka dni ich wyprodukowania. Co ciekawe, weryfikując
swoją hipotezę, znalazł jeszcze ciekawsze zastosowanie dla swojego pomysłu - ankieterzy byli
zainteresowani wykorzystaniem demograficznego kierowania reklam Facebooka do organizowania
grup fokusowych skierowanych na hipertarget, co stanowiło okazję rynkową o znacznie szerszym
zastosowaniu niż zwykłe przewidywanie wyników wyborów.
Założenie: ludzie będą zainspirowani do współtworzenia tablic, na których pojawiają się podpowiedzi
do pisania
Jeden zespół studentów wpadł na pomysł, który wydawał się nielogiczny i pozbawiony prawdziwej
innowacji. Pomysł polegał na wykorzystaniu trendów dotyczących food trucków i picia kawy w celu
uruchomienia ciężarówki z kawą, która znajdowałaby się w pobliżu kampusów uniwersyteckich, gdzie
nie ma „dobrych” kawiarni w pobliżu budynków akademickich. Uczniowie nazywali swoje ciężarówki
„Zainspirowani” i wierzyli, że aby przyciągnąć wiernych fanów, mogą zakryć boki ciężarówki tablicami
do pisania (Rysunek 21.2). Pojawiały się podpowiedzi zachęcające ludzi do pisania, a wynikające z nich
wiadomości zainspirowałyby wszystkich klientów. To, w połączeniu z wysokiej jakości kawą, którą
podawałaby ciężarówka, przyciągałoby klientów. Więc to kluczowe założenie, które było dla nich
fundamentalne
Model biznesowy (ale nie jedyny) polegał na tym, że mogli przyciągać ludzi i angażować potencjalnych
klientów, zachęcając ich do pisania na wspólnych tablicach na inspirujące tematy. Następnie zespół
postanowił przetestować to proste założenie, że ludzie dobrowolnie piszą inspirujące rzeczy na tablicy.
Znaleźli dużą ścianę z tablicą w Stata Center MIT w intensywnie uczęszczanym korytarzu uczniów
(podobnie do środowiska, w którym chcieliby zaparkować ciężarówkę z kawą) i napisał na nim monit
Jak widać, jest napisane: „___________________ sprawia, że się uśmiecham”. Zespół następnie
czekał, czy uczniowie bez dalszych monitów wypełnią pozostałe pola. W południe (cztery godziny
później). Cała ściana była wypełniona; najwyraźniej uczniowie zaangażowali się w ten proces i lubili
wyrażać siebie w oparciu o wpisy, które były nie tylko bardzo sprytne, ale także pokazywały, że wielu
autorów czuje się zmuszonych do kreatywności. Co ciekawe, jeden z wpisów brzmiał: „Kawa sprawia,
że się uśmiecham”, co dodatkowo pomogło w sprawie zespołu studenckiego. Zespół ponownie
przeprowadził eksperyment innego dnia, używając innego wyrażenia. Cytat brzmiał: „Zanim umrę, chcę
___________________” i oto do południa tablica była nie tylko pełna, ale była przepełniona, a ludzie
dodawali dodatkowe komentarze w sąsiedniej przestrzeni. Nie trzeba dodawać, że zespół zweryfikował
kluczowe założenie w znacznie bardziej przekonujący sposób niż argumentacja oparta na logice,
ponieważ dysponował danymi ze świata rzeczywistego, które stanowiły jego kopię zapasową. Dałem

im „A” za zadanie. Testowanie tego założenia było również dużo przyjemniejsze dla zespołu niż
wymyślanie jakiegoś abstrakcyjnego uzasadnienia - i było potężniejsze. Niektóre z tych założeń należało
przetestować na etapie Persony podczas wykonywania podstawowych badań; ale uwzględniam ten i
poprzedni krok, abyś teraz mógł spojrzeć wstecz z całą zbiorową mądrością, którą zdobyłeś, i lepiej
ocenić sytuację, zanim zaczniesz w pełni działać. Dzięki tej nowej mądrości powinieneś być w stanie
zidentyfikować kluczowe założenia, które wcześniej mogłeś przyjrzeć się lub przegapić, a teraz
sprawdź, czy naprawdę jesteś na właściwej ścieżce. Nigdy nie możesz wyeliminować całego ryzyka
związanego ze startupem, ale chcesz je maksymalnie zmniejszyć, jednocześnie utrzymując proces w
szybkim i wydajnym przebiegu.
PODSUMOWANIE
Testowanie kluczowych założeń, w szczególności najważniejszych założeń, takich jak docelowe koszty
i zainteresowanie klientów latarni morskiej, dobrze przygotowuje Cię do sprzedaży produktu,
ponieważ stanowi uzupełnienie przyjętego wcześniej podejścia opartego na badaniach rynku
pierwotnego. Zbieżność twoich badań rynkowych z empirycznymi wynikami twoich eksperymentów
przygotowuje cię do stworzenia produktu pierwszego przejścia i sprzedaży klientom.

Zdefiniuj minimalny opłacalny produkt biznesowy (MVBP)
W TYM KROKU:
* Zintegruj swoje założenia z testem systemu, składającym się z minimalnego produktu, za który klient
będzie nadal płacił.
Teraz czujemy się dobrze z naszym produktem, ale musimy wykazać się powściągliwością; przejdziemy
teraz przez Rubicon i uruchomimy minimalnie opłacalny produkt, za który klient zapłaci, ale
zachowamy funkcjonalność tak prostą, jak to tylko możliwe, abyśmy mogli zminimalizować ryzyko, a
także nadal będziemy testować założenia w sposób naukowy. Poprzednie dwa kroki skupiały się na
testowaniu indywidualnych założeń. W tym i następnym kroku opracujemy i przetestujemy to, co
nazywam minimalnym opłacalnym produktem biznesowym (MVBP). MVBP łączy najważniejsze,
kluczowe indywidualne założenia w jeden zintegrowany produkt, który może być sprzedany. MVBP
pozwala przetestować najważniejsze nadrzędne założenie integrujące resztę - że klienci zapłacą za
Twój produkt. Jak wspomniano w poprzednim kroku, definicja Lean Startup określająca, co najmniej
opłacalny produkt jest zbyt ograniczona i nie opisuje dokładnie „produktu”. Produkt, który zbudujesz
na tym etapie, będzie spełniał trzy warunki MVBP.
TRZY WARUNKI MINIMALNEGO OPŁACALNEGO BIZNESU
PRODUKT
Istnieją trzy podstawowe elementy niezbędne do posiadania produktu biznesowego o minimalnej
rentowności. Wszystkie trzy muszą być obecne, aby ten krok został pomyślnie zakończony. Oni są:
1. Klient czerpie wartość z użytkowania produktu.
2. Klient płaci za produkt.
3. Produkt jest wystarczający, aby rozpocząć pętlę opinii klientów, w której klient może pomóc Ci w
iteracji w kierunku coraz lepszego produktu.
Jak wspomniano w Kroku 1 Segmentacja rynku, niektóre modele biznesowe opierają się na
zaangażowaniu głównego klienta, który korzysta z produktu poniżej kosztów lub bezpłatnie. Drugi
klient płaci za produkt, zwykle poprzez dostęp do klienta lub jego informacji. W takim przypadku należy
zaprojektować swój MVBP tak, aby pierwszy i trzeci warunek minimalnego opłacalnego produktu był
spełniony dla klienta głównego, a wszystkie trzy warunki dla klienta drugorzędnego. Jeden przykład
MVBP dla podstawowego / drugorzędnego modelu biznesowego klienta jest przedstawiony w dalszej
części tego kroku. Twój MVBP powinien równoważyć prostotę z wystarczalnością. Jak powiedział
Einstein: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze”. Twoje szanse na
sukces są większe, jeśli ograniczysz liczbę zmiennych w swoim początkowym produkcie, uzyskując coś,
co szybko działa w ręce klienta, nawet jeśli nie ma wszystkich funkcji, które chciałbyś uwzględnić. Cel
jest prosty - zrób listę wszystkich swoich kluczowych założeń, zawęź swoje założenia do
najważniejszych, umieść je w produkcie, z którego klient będzie mógł korzystać, i zobacz, czy go kupi.
PRZYKŁADY
Terapia zespołu domowego
Student stojący za tym pomysłem, Tim Fu, przeszedł fizjoterapię po operacji rekonstrukcyjnej ACL i
wierzył, że jest dużo miejsca na poprawę sposobu, w jaki prowadzona jest fizjoterapia podczas
rekonwalescencji. Kiedy system Microsoft Kinect został wypuszczony na rynek, dostrzegł możliwość
wykorzystania go do dostarczania pacjentom automatycznej informacji zwrotnej w czasie

rzeczywistym, kiedy wykonują ćwiczenia terapeutyczne w domu. Lekarze mogliby również oglądać
sesje domowe i przekazywać własne opinie. System sprzętu i oprogramowania Kinect został
zbudowany, aby umożliwić użytkownikom interakcję z konsolą do gier Xbox za pomocą gestów, a nie
klawiatury, głosu lub ekranu dotykowego, a Kinect może działać również na zwykłych komputerach.
Podczas gdy oryginalny produkt został stworzony dla na rynku gier, Tim wyobraził sobie, że jest to
fundamentalny czynnik umożliwiający jego zastosowanie. Realizacja pomysłu była dla niego
skomplikowana, po części dlatego, że jako startup dysponował niewielkimi zasobami. Zaczął więc
definiować swój minimalny opłacalny produkt biznesowy w oparciu o to, czy lekarze i pacjenci będą
korzystać z jego systemu online MVBP, który pomaga im w fizjoterapii, i płacić za niego. Kiedy Tim
zaczynał, emocjonalnie chciał włączyć system Kinect do swojego produktu. Urządzenie naprawdę
przyciągało uwagę; więc jego pierwsze przemyślenia na temat produktu (zauważ, że jest to wersja
sprzed MVBP). Po zastanowieniu się, po zadaniu sobie poważnych pytań o to, co jest wymagane, aby
w minimalnym stopniu uruchomić, aby przetestować swoje podstawowe założenia i przejść do cyklu
informacji zwrotnych z klientem . Jeśli zauważysz, elementy starego projektu, który obejmował system
Kinect, zniknęły, co na początku wydawało mi się niepokojące, ponieważ początkowo była to esencja
wizji Tima. Miał jednak rację, że mógł po prostu użyć wideo online do fizjoterapii i bardzo prostego
połączenia z fizjoterapeutą w swoim MVBP. Eliminuje to ryzyko technologiczne i wiele innych zagrożeń,
takich jak sposób, w jaki pacjent uzyska sprzęt, czy będzie on kompatybilny z komputerem, który
pacjent już posiadał, czy użytkownik będzie czuł się komfortowo podczas korzystania z sensora Kinect
i wiele innych pytań. W tym przykładzie określanie testowanego produktu biznesowego o minimalnej
opłacalności najważniejsze założenia możliwe do rozpoczęcia iteracyjnej pętli sprzężenia zwrotnego
uczenia się:
1. Czy możemy skłonić pacjentów do zarejestrowania się?
2. Czy będą korzystać z systemu?
3. Czy możemy poprosić lekarzy o zarejestrowanie się?
4. Czy ogólnie możemy za to otrzymać wynagrodzenie?
5. Przeprowadziliśmy badania klientów, ale jak możemy ustalić, czy są to funkcje, których klienci
naprawdę potrzebują?
6. Czy za te funkcje będą płacić klienci?
7. Czy są to cechy, których klienci zawsze będą chcieli, czy też wydaje się, że ich preferencje będą się
zmieniać w czasie?
Wszystkie inne seksowne rzeczy, takie jak system Kinect, mogą zostać dodane później; ale na razie Tim
mądrze wybrał swój minimalny opłacalny produkt biznesowy i nie rozpraszała go ekscytująca wizja i
technologia. Uprościł definicję swojego MVBP i mógł teraz przetestować swoje kluczowe założenia w
produkcie, rozpoczynając iteracyjną pętlę opinii klientów, dzięki której odniesie sukces. Tim
przetestował te założenia z przyjaciółmi, rodziną i ostatecznie innymi pacjentami fizjoterapeutycznymi.
Okazało się, że najwięcej było filmów instruktażowych przydatne dla pacjentów, gdy byli jeszcze w fazie
zbierania informacji, ale tak naprawdę szukali innych, bardziej wartościowych funkcji w dłuższej
perspektywie. Tworząc własny MVBP, do Ciebie należy określenie, jakie są te funkcje i jak
zaprojektować ofertę produktów, aby zmaksymalizować wartość dla klientów i firmy.
StyleUp

Kendall Herbst, była redaktorką modową w magazynie Lucky and New York i zauważyła lukę między
tradycyjnymi kanałami porad modowymi a tym, co faktycznie pomogło kobiecie zdecydować, w co się
ubrać lub kupić. Przyszła do szkoły biznesu, aby dopracować swój pomysł i na pierwszym roku wpadła
na pomysł, aby przesłać porady dotyczące mody damskiej dostosowane do gustu każdej osoby i
lokalnej pogody tego dnia. Podejrzewała, że kobiety pokochałyby dawkę inspiracji modą, kiedy
najbardziej jej potrzebują - kiedy się ubierają - i że skondensowana, spersonalizowana dawka byłaby
bardziej skuteczna niż nieporęczny 600-stronicowy magazyn. Przetestowała to założenie, wysyłając
codziennie indywidualne e-maile do kilku koleżanek ze strojem, który każda kobieta mogłaby
odtworzyć, a także z prognozą pogody na ten dzień. Kobiety pokochały ten pomysł. Początkowa grupa
wkrótce powiększyła się do prawie 40 osób. Wielu z nich było przyjaciółmi Kendall i mogła z nimi
porozmawiać o tym, co im się podoba i co mogłaby poprawić. Na tym etapie poznała kilka kluczowych
spostrzeżeń dotyczących produktów. Na przykład niektóre kobiety wolały inspirację poprzedniego
wieczoru, a inne chciały otrzymywać e-maile z samego rana. Dowiedziała się również, że kobiety
chciałyby kupować te stylizacje, jeśli nie miały już podobnych przedmiotów. Co być może
najważniejsze, Kendall zapętlała się również w kobietach, których nie znała, a te kobiety
konsekwentnie otwierały maile. To sugerowało, że pomysł można skalować, ale najwyraźniej
potrzebowała pomocy technicznej. Kolega z klasy Ryan Choi, który przed ukończeniem studiów był
wczesnym inżynierem Salesforce.com, zbudował system dla Kendall do kategoryzowania obrazów i
dostarczania ich wielu kobietom jednocześnie, a nie jeden do jednego. Ryan uwzględnił również wiele
wczesnych ustaleń, takich jak dostosowany czas dostawy i linki umożliwiające zakup. W tym pomyśle
na biznes głównym klientem była kobieta, która codziennie otrzymywała darmowy e-mail; klientem
drugorzędnym byłaby firma związana z modą, na przykład sprzedawca detaliczny, który chciałby mieć
dostęp do klienta głównego, aby przekonać klienta głównego do zakupu ich produktów. Kendall i Ryan
wspólnie stworzyli minimalny opłacalny produkt biznesowy:
* System zaplecza, który może kategoryzować obrazy na podstawie pogody i stylu.
* Mechanizm dostarczania esy do codziennego dostarczania tych obrazów.
* Baza danych pięknych zdjęć, które klient docelowy (zapracowane kobiety z zawodu) miałby zobaczyć,
zawierająca link do źródła (w kwestiach dotyczących praw autorskich).
* Dane analityczne pozwalające zmierzyć, jak głęboko kobiety angażowały się w usługę i ją
udostępniały.
Bez inwestowania dużych pieniędzy lub zbytniego podążania jedną ścieżką, celem Kendall i Ryana było
pokazanie, że kobiety chciałyby uzyskać taką wartość na tyle, by się zarejestrować, otworzyć e-maile i
powiedzieć znajomym. Byli bardzo przekonani, że mogą później dodać więcej funkcji; ale chcieli
uzyskać więcej wskazówek po wdrożeniu tych pierwotnych podstawowych funkcji i używali ich, aby
wiedzieć, które z nich dodać i w jakim priorytecie. Chcieli jak najszybciej rozpocząć pętlę informacji
zwrotnej z docelowymi klientami. Ten MVBP umożliwił im również sprawdzenie, czy drugi klient
uzyskał wartość z produktu i był skłonny zapłacić za dostęp do klienta podstawowego, ponieważ MVBP
ma linki, które umożliwiają kobietom klikanie na stronach internetowych, na których sprzedawane są
ubrania.
ThriveHive
Dwóch studentów, Max Faingezicht i Adam Blake, z różnych środowisk (Max pracował w Intelu i
Amazon, podczas gdy Adam pracował w małych firmach) zebrało się w mojej klasie i odeszło
zdeterminowane, aby założyć nową firmę, która zapewni narzędzia marketingowe nowej ery i wsparcie
dla małych firm, które wcześniej nie było możliwe. Ich wizją była platforma, która łączyłaby kluczowe

informacje dla nowego wspaniałego świata marketingu w opłacalny sposób, włączając w to analizę
strony internetowej, e-mail, media społecznościowe i pocztę bezpośrednią w jednym miejscu.
Rdzeniem ich systemu byłby raport potencjalnych klientów, który pokazywałby właścicielowi firmy, co
działa, a co nie. Każdy kanał zostałby zbudowany poprzez integracje zaplecza z dostawcami
zewnętrznymi, co zmniejszyłoby koszty rozwoju. Klienci płaciliby miesięczną subskrypcję za korzystanie
z platformy, zaczynając od 99 USD miesięcznie. Pierwszym wyzwaniem, przed jakim stanęli, było
ustalenie, jak stworzyć MVBP kiedy ich propozycja wartości opierała się na połączeniu wszystkich
kanałów w uproszczony sposób. Na początku zdecydowali się zbudować tylko niezbędne integracje,
które wymagały reakcji w czasie rzeczywistym: Facebook i Twitter dla mediów społecznościowych. Były
to podstawowe cechy bez dzwonków i gwizdków. Możesz połączyć swoje konta i zaplanować
publikację, ale nie możesz komentować ani nawet monitorować swoich kanałów. Postanowili również
opracować narzędzie do tworzenia wiadomości e-mail dla klientów do wysyłania kampanii emailowych. Używał podstawowego edytora poczty e-mail, który zapewniał ograniczone możliwości
edycji. Gdy tylko kanały dopuszczały opóźnienia, po prostu „udawały, zanim to zrobisz”. Dobrym tego
przykładem jest Kreator pocztówek. Gdy użytkownik kliknie przycisk wysłania pocztówki, będzie mógł
przesłać plik i listę. Widzieliby dodatkowy koszt, a następnie klikaliby „Wyślij”. Zamiast budować
integrację systemu z partnerem, w rzeczywistości wysłało to e-mail do zespołu ze szczegółami z kartki
pocztowej. Następnie ktoś logował się na stronie internetowej dostawcy zewnętrznego i ustawiał
pocztówkę, aby została wydrukowana, wysłana i dostarczona na datę, na którą było zaplanowane.
Udając, byli w stanie sprawdzić, czy ludzie będą używać niektórych funkcji i byliby gotowi zapłacić za
nie, zanim będą musieli dokonać poważnych inwestycji, aby je zbudować.
PODSUMOWANIE
Wcześniej przetestowałeś poszczególne elementy swojego biznesu; jednak minimalny opłacalny
produkt biznesowy (MVBP) stanowi test systemowy produktu, który faktycznie zapewnia wartość dla
klienta. Płacący klient może to wykorzystać do rozpoczęcia pętli informacji zwrotnej, która pomoże Ci
iterować lepsze wersje produktu.

Pokaż, że „Psy będą jeść karmę dla psów
W TYM KROKU:
* Zademonstruj ilościowo, że klienci zapłacą za Twój minimalny opłacalny produkt biznesowy (MVBP).
* Opracuj wskaźniki, które wskazują poziom przekazu ustnego, jaki tworzy Twój MVBP wśród klientów.
Teraz, gdy wprowadziliśmy nasz produkt, pokaż wymierny dowód, że klienci go przyjmują; okulary w
kolorze różowym nie są wymagane.
Na tym etapie weźmiesz swój minimalnie opłacalny produkt biznesowy, przedstawisz go klientowi
docelowemu i przetestujesz, czy ten zintegrowany system założeń zostanie zaakceptowany i opłacony
przez klienta docelowego, pokazując w ten sposób, że Twoje indywidualne założenia po złożeniu razem
faktycznie działają w prawdziwym świecie. Poniższa historia jest fikcyjna, ale ma wiele podobieństw do
bardzo realnych firm:
Pewnego razu w krainie zwanej Ivory Tower, niedaleko stąd, był chemik, który chciał zrobić lepszą
karmę dla psów. Studiował, aby zobaczyć, jaki rodzaj karmy poprawiłby zdrowie, szczęście oraz
dobrobyt finansowy i duchowy psa. Wymyślił przełomową formułę, która była lepsza dla wszystkich i
kosztowała jedną dziesiątą ceny najtańszej karmy dla psów na rynku. Psy lepiej spałyby w nocy, lepiej
się zachowywały, rzuciły mniej włosów, miały bielsze zęby, były bardziej przyjazne dla obcych, były
bardziej posłuszne właścicielom i tak dalej. Przeprowadzili testy w laboratorium z chemicznego punktu
widzenia i powiedziano im, że będzie nawet lepiej smakował. Wszystko miało logiczny sens. Była to
okazja biznesowa, która była prawie zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa. Zaczął działać, zbierając
dużą sumę pieniędzy i wydając 3 miliony dolarów na budowę zakładu produkującego karmę dla psów.
Zapisał dystrybutorów i rozpoczął ogromną kampanię marketingową. Cytując Jackiego Gleasona z The
Honeymooners: „To coś leci na księżyc, Alice!” Produkt wysłany. Właściciele kładą jedzenie przed
swoimi psami. A psy odmówiły jedzenia psiej karmy. Firma upadła i spłonęła w spektakularny sposób.
"To szalone! To by się nie stało w prawdziwym życiu ”- możesz powiedzieć. Ale to się dzieje cały czas.
„Elektroniczna dokumentacja medyczna” miała logiczny sens na świecie, więc wielu mądrych ludzi
poświęciło mnóstwo czasu i pieniędzy na urzeczywistnienie tego. Ale zgadnij co? Przez dziesięciolecia,
mimo że technologia była wystarczająca, a logika przekonująca, lekarze po prostu nie używali
elektronicznej dokumentacji medycznej - nie jedliby karmy dla psów. W końcu się to zmieniło, ale setki
startupów przez ponad dwie dekady wypadły z biznesu, ponieważ nie nadszedł właściwy moment. Na
podstawie wszystkich odkrytych przez Ciebie szczegółów dotyczących produktu i klienta może mieć
sens, że Twój produkt będzie opłacalny; ale ostatecznie osoba będzie musiała zaakceptować twój nowy
innowacyjny produkt, a ludzie nie zawsze są racjonalni. Niektórzy ekonomiści behawioralni zdobyli
sławę, koncentrując swoje badania na irracjonalnych zachowaniach ludzi - profesor Dan Ariely,
ekonomista behawioralny z Duke, jest prawdopodobnie najbardziej znanym. Więc po zrobieniu
logicznych planów z indywidualnymi eksperymentami po drodze, jak w naszej wielkiej bajce powyżej,
i zanim zainwestujesz duże ilości czasu i pieniędzy, upewnij się, że psy zjedzą karmę dla psów! I tak,
upewnij się, że właściciele psa (lub przyjaciele, jak wyjaśnia główna / drugorzędna dyskusja klienta z
Kroku 22) również zapłacą za karmę dla psów. Jeśli chodzi o testowanie, czy ktoś zapłaci za karmę dla
psów, początkowa cena produktu nie jest tak ważna, jak wykazanie, że docelowi klienci zapłacą za
przyjęcie Twojego produktu. Dobrze jest „przetestować swój portfel w wersji beta”, jak nazywa to
współzałożyciel HubSpot, Dharmesh Shah. Nawet jeśli psy nie jedzą prawie tak dużo karmy dla psów,
jak myślałeś, możesz teraz nauczyć się ogromnej ilości, ponieważ masz prawdziwe dane na temat
MVBP. Jesteś teraz w iteracyjnej pętli sprzężenia zwrotnego ze swoim klientem, gdzie zaczniesz
wydobywać złoto, które sprawi, że będziesz miał preferencje bogatych klientów. Dzięki dzisiejszym
narzędziom istnieje wiele sposobów pomiaru, czy psy jedzą karmę dla psów, więc przedsiębiorcy

powinni w pełni korzystać z tych narzędzi. Ważne jest, aby najpierw sprawdzić, czy docelowy klient
kupi i zaakceptuje produkt; ale ważne jest również, aby teraz zacząć mierzyć, jak bardzo będą
opowiadać innym w TAM o zaletach Twojego produktu. Jaka jest skala pozytywnego przekazu ustnego,
który generuje Twój produkt? Jest to często określane jako współczynnik wirusowości. Na tym etapie
zmierz, jeśli to w ogóle możliwe, czy Twoi klienci mówią innym o Twoim produkcie, ponieważ tworzy
to cenne informacje z ust do ust, które zmniejszają Twój koszt pozyskania klienta.
PRZYKŁADY
StyleUp
Kiedy Kendall i Ryan wypuścili swój MVBP, nadszedł czas, aby najpierw zmierzyć zaangażowanie i
adopcję ich docelowego klienta. Musieli sprawdzić, czy kobiety zareagują na usługę i zachęcą przyjaciół
do zarejestrowania się. Konsekwentne zaangażowanie i rozwój były kluczowymi wskaźnikami oceny
postępów i weryfikacji możliwości biznesowych. Zaangażowanie obejmowało zarówno to, czy kobiety
otwierały e-maile, jak i czy klikały na stronach internetowych, na których mogłyby kupić towary, które
widziały w e-mailach, co było potencjalnym sposobem na zarabianie na produkcie. Analizy StyleUp
wykazały, że kobiety codziennie otwierały e-maile, a niektóre kobiety średnio pięć razy otwierały każdy
e-mail - co oznacza, że odbiorca ponownie otworzył wiadomość lub przekazał ją znajomym.
Współczynnik otwarć e-maili w firmie wynosi 70 procent, w porównaniu do średniej w branży
wynoszącej 14 procent. (Patrz Rysunek 23.1.) Wskaźniki wykazały, że kobiety były zaangażowane i nie
mogły się doczekać otrzymywania wiadomości e-mail. Otrzymali także kluczowe anegdotyczne
wsparcie. Redaktor działu zakupów Google, Adelle McElveen, napisała: „StyleUp inspiruje mnie do
przemyślenia tego, co ubiorę następnego dnia i jak nie tylko ubierać się stosownie do pogody, ale także
ubierać stylowo na pogodę ”. Poza codziennymi zajęciami Kendall i Ryan zauważyli, że kobiety
zachęcają również swoich przyjaciół do zapisania się do StyleUp. Łatwo było śledzić to ilościowo za
pomocą linku polecającego, za pośrednictwem którego rejestrowali się członkowie. Pomimo tego, że
nie wydawał pieniędzy na marketing w ciągu pierwszych kilku miesięcy, wieść dotarła do 1500 osób w
oparciu o przekaz ustny i minimalny zasięg prasy. Nawet gdy osiągnęli prawie 8 000 członków, StyleUp
przeznaczył minimalny kapitał i czas na marketing, a mimo to nadal odnotowywał 20-procentowy
wzrost w skali miesiąca. Cel, jakim było stworzenie produktu, który kobiety kochają tak bardzo, że w
naturalny sposób się nim dzieli, sprawdzał się i miały dane do jego wykonania. Oczywiście dodatkowe
wskaźniki satysfakcji klienta, takie jak Net Promoter Score®, byłyby cennym dodatkowym elementem
danych do oceny długoterminowej rentowności. Wskazuje to na siłę przekazu ustnego dla Twojego
produktu, a także prawdopodobieństwo, że zostanie on powtórnym klientem. Drugim wymiarem, o
którym wspomnieliśmy powyżej, było udowodnienie, że psy lub ktoś powiązany lub chciał być
powiązany z psami, zapłacą za karmę dla psów. To znaczy, najwyraźniej kobiety brały udział w tym
produkcie, ale teraz pytania brzmiały: „Czy StyleUp może otrzymać zapłatę za zaangażowanie
klientów? Czy StyleUp może zarabiać na stworzonej przez siebie sytuacji? ” TechCrunch poinformował,
że StyleUp używa modelu afiliacyjnego do zarabiania.1 Aby pokazać, że drugorzędni klienci - podmioty
stowarzyszone - mogliby znaleźć wartość od StyleUp i byliby skłonni zapłacić, aby dotrzeć do głównych
klientów StyleUp, trzy ważne wskaźniki do pomiaru to współczynniki klikalności e-maile, które zostały
otwarte, ilość pieniędzy ze sprzedaży zrealizowanej przez podmioty stowarzyszone w wyniku kliknięć
oraz płatności dokonane na rzecz StyleUp za tę sprzedaż. Można by pomyśleć, że liczy się tylko ostatni
z tych trzech czynników; ale bardzo cenna jest znajomość wszystkich trzech, aby zapewnić solidny
zestaw danych, jeśli model biznesowy wymaga dopracowania. W ten sposób będą mogli lepiej
zrozumieć zrównoważony charakter ekonomii nowego przedsięwzięcia. Dzięki tej kombinacji
wskaźników StyleUp opracuje przypadek, który powinien być niezwykle atrakcyjny najpierw dla nich

samych, a następnie dla potencjalnych partnerów strategicznych (takich jak inwestorzy). Chociaż nie
gwarantowałoby to sukcesu, wskazywałoby, że szanse na sukces są dość wysokie.
ThriveHive
Jak wprowadzono w Kroku 22, ThriveHive to platforma marketingowa dla małych, ale ambitnych firm.
Aby przetestować swój MVBP, zapisali niewielką grupę beta testerów i zaoferowali platformę za darmo
przez ograniczony czas w zamian za udzielanie informacji zwrotnych. Po kilku miesiącach prywatnej
wersji beta zebrali wystarczająco dużo opinii, aby dowiedzieć się, jakich funkcji używali ludzie i o jakie
nowe funkcje prosili. Chociaż świetna, prywatna wersja beta nie udowodniła jeszcze, czy psy będą jeść
i płacić za karmę dla psów; to miało dopiero nadejść. Do tej pory jedli za darmo, ale nadchodziła chwila
prawdy. Kiedy zakończyli prywatną wersję beta i dali każdemu beta testerowi jeden pełny miesiąc na
podjęcie decyzji, czy rozpocząć płatną subskrypcję, jednocześnie zaczęli oferować produkt publicznie,
korzystając z 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Dowód na to, czy psy naprawdę zjadłyby
karmę dla psów i zapłaciłby za nią (ponieważ tworzyła realną wartość, która przewyższała cenę) byłby
widoczny na początku we współczynniku konwersji. To był moment prawdy. Na szczęście dla Maxa i
Adama, z beta testerów, 74 procent przeszło na płatną subskrypcję, pokazując zespołowi, że mieli
udany MVBP - że klienci uzyskali wartość z produktu i byliby skłonni zapłacić, aby nadal z niego
korzystać. Innym wskaźnikiem, który pomógłby w tej sprawie, byłyby rejestracje od opinii publicznej.
Z rozmachem tego sukcesu, Max i Adam kontynuowali rozwój swojego produktu i chociaż powyższe
testy są wystarczające dla podstawowych wymagań tego etapu, ich solidniejsze testy, czy psy będą
nadal jeść karmę dla psów, są również cenne gdy myślisz poza 24 krokami do wykonania i skalowania.
Aby firma była ekonomicznie zrównoważona i skalowalna, Max i Adam skupili się na trzech kluczowych
obszarach do dalszych testów:
* Dostęp do rynku: czy mogą generować leady na naszym rynku docelowym za pomocą powtarzalne
techniki?
* Proces sprzedaży: czy mogą sprzedawać klientom, których ekonomia jednostkowa ma sens?
* Dostarczanie wartości: czy mogą dostarczyć więcej wartości niż przechwycą?
Dostęp do rynku
Firma ThriveHive zdecydowała się na dotarcie do bardzo małych firm (<20 pracowników), więc pytanie
brzmiało: Jakie są najbardziej skalowalne i efektywne sposoby osiągnięcia tego celu? Podczas gdy
niektóre firmy, takie jak SCVNGR, wykorzystywały podejście sprzedaży bezpośredniej, aby dotrzeć na
ten rynek, ThriveHive zdecydowało się zamiast tego na początku korzystać tylko z metod online, ze
względu na możliwość rozpoczęcia działalności na małą skalę i na dużą skalę. ThriveHive uruchomił grę
z zawartością organiczną, aby zacząć budować swoją obecność w wyszukiwarce online i mediach
społecznościowych, ale zajęłoby to trochę czasu. Aby szybko rozpocząć pobieranie danych, zespół
zintensyfikował kampanię Google AdWords, która mogła szybko zwiększyć docelowy ruch. Cała praca
została wykonana z myślą o wygenerowaniu wystarczającej liczby leadów, aby wyżywić jednego
sprzedawcę, aby można było udowodnić ekonomikę jednostki. Po około sześciu miesiącach pracy
zespół zbudował potencjalną sieć generującą setki kwalifikowanych potencjalnych klientów
miesięcznie przy koszcie na potencjalnego klienta, który był zgodny z modelem ekonomii jednostkowej,
który pojawiał się po stronie sprzedaży. Co ważniejsze, firma ThriveHive wykazała się zdolnością do
szybkiego skalowania generowania potencjalnych klientów zgodnie z wymaganiami rozwoju firmy.
Proces sprzedaży

Proces sprzedaży był trudnym modelem do udowodnienia. Koncentrując się ponownie na ekonomice
jednostki, ThriveHive zaangażował jednego wewnętrznego przedstawiciela handlowego, aby
rozpocząć sprzedaż generowanym potencjalnym klientom. W grę wchodziły dosłownie setki
zmiennych, od samego sprzedawcy, przez proces związany z wprowadzeniem klienta na pokład, po
wycenę. Wyzwaniem było ustalenie, co działa, a co nie, prawie bez danych. Proces sprzedaży był
powolny, a liczby były tak małe, że trudno było określić, kiedy proces wymagał modyfikacji, gdy sprawy
szły zgodnie z planem, lub czy potrzeba było tylko więcej czasu. Podobnie jak w przypadku dostępu do
rynku, po około sześciu miesiącach ekonomia jednostki zaczęła działać. Trzy główne usprawnienia,
które pomogły we wszystkim, to: zrównoważyć dawanie i przyjmowanie podczas procesu sprzedaży i
wdrażania (był 30-dniowy bezpłatny okres próbny), utworzenie roli menedżera konta, aby zapewnić
sukces klienta podczas bezpłatnego okresu próbnego i wygenerowanie wystarczającej liczby
potencjalnych klientów, aby nakarmić jednego sprzedawcę.
Dostarczanie wartości
Firma ThriveHive zdecydowała się skupić na dostarczaniu większej wartości, niż udało się uchwycić.
Choć może się to wydawać oczywiste, istnieje wiele firm odnoszących sukcesy, których podstawą jest
dokładnie odwrotna filozofia. Pomyśl o reklamach, które sprzedają produkty, które kupujesz i których
nigdy nie używasz; mogą to być świetne firmy, ale firma ThriveHive uważała, że jedyną drogą do
długoterminowego sukcesu na tym bardzo małym rynku biznesowym jest wygenerowanie większej
wartości, niż udało się zdobyć. Koszt pozyskania klientów byłby zbyt wysoki, aby przetrwać, gdyby zbyt
szybko odeszli. Aby mierzyć postępy w zakresie dostarczania wartości, ThriveHive śledził trzy krytyczne
wskaźniki: miesięczne odejścia, polecenia klientów i jakościowe wskaźniki sukcesu (co mówili klienci).
Jeśli chodzi o churn, ThriveHive zdecydował się rozpocząć bez żadnych kontraktów (mimo że produkt
zasadniczo zapewnia wartość w czasie). W ten sposób firma była jak najbardziej narażona na opinie.
Do czasu weryfikacji dostępu do rynku i procesu sprzedaży, ThriveHive był w stanie wykazać wyniki na
wszystkich trzech frontach dostarczania wartości, co doprowadziło zespół do przekonania, że z
powodzeniem dostarczają więcej wartości, niż było uchwycone:
* Odchodzenie znajdowało się już na najniższym końcu w porównaniu z branżą, nawet w przypadku
bardzo niedojrzałego produktu.
* Ponad 15 procent bazy klientów było stale kierowane przez istniejących poleconych klientów (bez
zachęt).
* Ponad 50 procent firm, które były z ThriveHive od czasu wprowadzenia płatnego produktu, rozwijało
swoją działalność dzięki sukcesowi marketingowemu, który w dużej mierze przypisywali ThriveHive.
Dopiero gdy wszystkie trzy obszary połączyły się, ThriveHive poczuł, że psy autentycznie i wielokrotnie
jedzą karmę dla psów w sposób ekonomiczny i skalowalny.
PODSUMOWANIE
Przedstaw klientom swój minimalny opłacalny produkt biznesowy, aby przekonali się, czy faktycznie
będą go używać i płacić za niego. Zbieraj dane, aby zobaczyć, czy naprawdę ich używają i jak bardzo są
zaangażowani jako użytkownicy. Określ, czy on lub ktoś z nim powiązany zapłaci za to, a także czy
promuje Twój produkt pocztą pantoflową. Po zebraniu danych w czasie, przeanalizuj je, a zwłaszcza
szukaj trendów i zrozum podstawowe czynniki. Upewnij się, że jesteś uczciwy intelektualnie i polegaj
na rzeczywistych danych, a nie abstrakcyjnej logice

Opracuj plan produktu
W TYM KROKU:
* Wyjdź poza minimalny opłacalny produkt biznesowy (MVBP), aby określić, jakie funkcje stworzysz dla
rynku przyczółka.
* Określ, na które sąsiednie rynki będziesz sprzedawać po zdominowaniu rynku przyczółkowego i jak
Twój produkt będzie musiał się zmieniać na każdym nowym rynku.
Nadszedł czas, aby ponownie odwiedzić Twój Rynek Kontynuacyjny TAM i opracować plan produktu,
tak aby produkt nie był tylko wyspą, która prowadzi donikąd.
Gdy już udowodnisz, że psy będą jeść karmę dla psów, musisz następnie opracować strategię wzrostu
swojego produktu. Plan produktu, który opracujesz na tym etapie, opiera się na pracy wykonanej w
TAM for Follow-on Markets. Kiedy ustalałeś swój MVBP, najprawdopodobniej wziąłeś kilka funkcji i
zawiesiłeś je, aby skoncentrować się na minimalnym wymaganym zestawie funkcji. W Planie produktu
wybierzesz, które z tych funkcji, w oparciu o potrzeby Twojej osoby, zostaną ponownie włączone do
produktu. Mogą istnieć funkcje, o których myśleliście, że Persona będzie chciała na początku; ale w
miarę rozwoju pomysłów dotyczących produktu i klienta okazuje się, że są one znacznie mniej ważne
niż inne funkcje, których na początku nie brałeś pod uwagę. Ważne jest, aby ustanowić protokół
podczas opracowywania produktu, dzięki któremu stale zapewniasz wysoki poziom jakości procesu i
sposób myślenia. Kiedy pojawiają się nowe funkcje lub funkcje, nawet w najlepszych intencjach,
zazwyczaj zajmuje trochę czasu na rynku, aby usunąć błędy i udoskonalić produkt. Dobrze jest wdrożyć
proces walidacji jakości wydań, tak aby nacisk na jakość był wbudowany w strukturę i mentalność
firmy. Jeśli firma planuje przyspieszyć rozwój poprzez ciągłe szybkie wprowadzanie nowych funkcji bez
zapewniania i poprawiania jakości, skazane jest, aby miała problemy z jakością. Ważne jest również,
aby pomyśleć o tym, kiedy należy rozszerzyć swój rynek. Twoja Persona jest przeznaczona dla jednego
konkretnego rynku, Twojego przyczółkowego rynku, ale kiedy osiągniesz silną pozycję na tym rynku,
staniesz się de facto standardem i osiągniesz dominujący udział w rynku dla swojego rozwiązania
(zwykle 20 procent i zwykle więcej). Masz dodatnie przepływy pieniężne, więc prawdopodobnie
nadszedł czas, aby przejść na następny rynek. Przyczółek nazywa się w końcu „przyczółkiem”, ponieważ
jest dla ciebie tylko punktem wyjścia. Ten następny rynek, czyli „przypinka” w metaforze kręgielni,
będzie miał inną Persona, ale nadal powinien wykorzystywać Twój rdzeń i być logicznym kolejnym
krokiem dla Twojej firmy. Produktem na ten kolejny rynek może być zupełnie inny produkt, znacznie
zmodyfikowany, ten sam produkt przepakowany lub po prostu ten sam produkt, w zależności od
potrzeb nowej osoby i strategii rozwoju. Plan produktu może ulec zmianie w miarę postępów, więc nie
przejmuj się szczegółami i nie poświęcaj mu zbyt wiele czasu. Powinieneś jednak mieć ogólną wizję
tego, co będzie dalej, aby uchwycić część szerszego TAM.
Jak powiedział kiedyś słynny generał, prezydent i bohater wojenny Dwight D. Eisenhower: „Plany są
niczym; planowanie jest wszystkim. ” Przygotowując plan, pozwalasz sobie na rozważenie nowych
możliwości, wyobrażenie sobie potencjalnych przeszkód i ogólnie skupisz się na tym, co próbujesz
osiągnąć. Tak więc plan, choć nie jest nieistotny, jest po prostu środkiem do osiągnięcia celu. To
miejsce, od którego możesz zacząć, nawet jeśli wiesz, że skończysz gdzie indziej.
PODSUMOWANIE
Ustalenie planu produktu jest podobne do etapu obliczania szerszego TAM. Chodzi o to, abyś myślał z
wyprzedzeniem, abyś podniósł wzrok i nie ugrzązł zbytnio na rynku przyczółka, który jest tylko
pierwszym krokiem jako biznes. Chcesz się rozwijać od przyczółka. Daje ci długoterminową wizję, która

pozwala ci sięgać i myśleć z wyprzedzeniem, szczególnie w zakresie projektowania produktu i
organizacji. Nie spędzaj tu jednak zbyt wiele czasu, ponieważ nadal musisz nakłonić psy do zjedzenia
psiej karmy, inaczej zabraknie Ci pieniędzy na długo przed wejściem na sąsiednie targi. Plany zmienią
się, gdy nauczysz się więcej od przyczółka, ale brak planu oznacza oddanie się w ręce szczęścia, a nie
własnemu metodycznemu procesowi.

