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Živimo v času neomejenih priložnosti za inovacije. 
Ustvarjamo več produktov kot kdajkoli prej,  
a večina jih propade – ne zaradi tega, ker ne bi 
mogli dokončati, kar smo nameravali ustvariti, 
ampak ker zapravljamo čas in denar ter vlagamo 
trud v napačen produkt.

Potrebujemo sistematičen postopek za hitro 
preverjanje zamisli za produkt in povečanje 
možnosti za uspeh. To obljublja Delaj vitko.

V navdihujoči knjigi nas Ash Maurya popelje skozi 
zelo natančno strategijo za doseganje »ujemanja 
produkta in trga« za novonastalo podjetje, ki 
temelji na njegovi lastni izkušnji ustvarjanja 
širokega niza produktov, od visokotehnoloških do 
netehnoloških. Ves čas gradi na idejah in konceptih 
inovativnih metod, kot so vitki štartnik, razvoj 
kupcev ter samozagon.

Delaj vitko je idealno orodje za poslovodje, 
direktorje, male podjetnike, razvijalce in 
programerje ter za vsakogar, ki želi zagnati  
svoj poslovni projekt.

 � Najdi problem, ki ga je vredno rešiti,  
nato opredeli rešitev.

 � Kupce vključi v celotni razvojni cikel.

 � Nenehno testiraj svoj produkt z manjšimi, 
hitrejšimi iteracijami.

 � Ustvari lastnost, meri odziv kupcev  
in validiraj oz. ovrži smer.

 � Prepoznaj, kdaj se moraš »zasukati«  
in spremeniti smer.

 � Povečaj hitrost, učenje in fokus.

 � Nauči se, kdaj je idealen čas za zbiranje  
velikih finančnih sredstev.

Obiščite www.delajvitko.si 

O avtorju

Ash Maurya je podjetnik že 
več kot desetletje. Vedno 
je iskal boljše in hitrejše 
načine za razvoj uspešnih 
produktov. Njegov 
Spark59 je namenjen  

prav štartnikom, ki želijo uspeti. Med prvimi je  
v prakso vpeljal načela vitkega štartnika, ki sta  
jih razvila Steve Blank in Eric Ries. Spoznanja  
je opisoval v blogih, iz katerih je izšla knjiga  
Delaj vitko. Z delavnicami in produkti tesno 
sodeluje s podjetniki in jim pomaga testirati 
ter dodelati njihovo vizijo. Ash je mentor pri 
štartniških pospeševalnikih po vsem svetu,  
kot so Mozilla Foundation, Year One Labs  
in Capital Factory.

Skupnost DelajVitko.si

Knjigo Delaj vitko spremljajo spletne strani  
www.delajvitko.si, kjer bomo zbirali vtise in 
postopoma oblikovali slovenske panožne 
različice metode vitkega štartnika. Želimo 
si ustvariti skupnost, ki bo principe vitkega 
štartnika uspešno prenesla v slovensko okolje: 
med štartnike, v kulturo že uveljavljenih podjetij, 
v šolstvo, znanost, državno in lokalno upravo, 
socialno podjetništvo in nevladne organizacije.

Vabimo te, da se nam pridružiš.

»Če si želiš, da tvoje zamisli zaživijo, potem je  
Delaj vitko zate.« 
Alexis Zrimec, urednik
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Predgovor k slovenski izdaji

Sporočilo vseh knjig o vitkem štartniku (angl. lean startup) je vedno enako: tvoj 
čas je nenadomestljiv, ne izgubljaj ga z razvojem napačnega izdelka ali storitve. 
In pa – na začetku je vse, kar veš o potrebah kupcev in koristnosti tvoje ponudbe 
zanje, le množica nepreverjenih domnev.

Ash Maurya ti v Delaj vitko ponuja sistematičen pristop za hitrejši in manj tvegan 
razvoj od ideje do poslovnega modela. Ker izdelek sam po sebi še ni produkt za 
trg. To postane šele z integracijo vseh potrebnih poslovnih funkcij za ustvarjanje, 
zagotavljanje in zajem vrednosti za kupca in podjetje – s poslovnim modelom. 
Naučil se boš izogniti pastem, da razvijaš izdelke, ki nimajo dovolj velikega trga, 
in/ali da ti je sicer obstoječi trg nedosegljiv.

Metoda vitkega štartnika pa ni uporabna samo v podjetništvu. Usmerja te lahko 
pri vsaki dejavnosti, ki jo želiš osmisliti s koristjo za uporabnike. Preveriti moraš 
namreč, ali potreba po rešitvi sploh obstaja, ali bi uporabniki rešitev sploh želeli 
imeti in ali imaš ponovljivo ter vzdržno pot do njih.

S slovenskim prevodom želimo načela vitkega štartnika razširiti v različna gospo
darska in družbena področja, ki po angleškem izvirniku ne posegajo. Z Iniciativo 
Start:up Slovenija jih bomo približali podjetnikom in inovatorjem v zagonski ozi
roma startup fazi razvoja podjetja, 30Lean jih vpeljuje v kulturo že uveljavljenih 
podjetij, cilj pa nam je doseči vsaj še segmente šolstva, znanosti, državne in lokal
ne uprave, socialnega podjetništva ter nevladnih organizacij.

Pri tem te prosimo za pomoč. Razumeti želimo, kako boš v svoje delo vnesel, kar 
ti ponuja knjiga. Preverjamo, ali in kako ti lahko koristimo. V knjigi je zato po 
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večjih poglavjih še nekaj vprašanj, vabimo te tudi na stran www.delajvitko.si, kjer 
bomo zbirali vtise in postopoma oblikovali slovenske panožne različice metode 
vitkega štartnika.

Slovenski izrazi, ki smo jih mnoge skovali na novo, so v knjigi opremljeni z an
gleškimi izvirniki v vsakem večjem poglavju. Na koncu sta v Dodatku dvojezični 
slovarček izrazov in indeks, na www.delajvitko.si pa zbiramo dopolnitve in boljše 
prevode. Upamo, da se bodo izrazi, kot so »štartnik«, »vitki okvir«, »zasuk« in 
drugi, prijeli in obogatili naš materni jezik.

Slovenske izdaje ne bi bilo brez založbe in pospeševalnika Pasadena, ki je dala po
budo za prevod in s sodelavci pripravila knjigo. Ne bi je bilo brez Mateja Goloba 
in Lojzeta Bertonclja, ki sta nas povezala v Lean Startup Slovenija Meetup, kjer 
smo iskali ustrezne prevode za nam sicer domače angleške izraze (hvala Davidu 
Pahorju, Roku Prešernu, Aleksandru Brankovu in še mnogim drugim za izvirne 
zamisli). Lojze je navdušil Izo in Sama Logina, da sta s finančno donacijo omogo
čila brezplačno elektronsko izdajo. Založba O’Reilly in avtor Ash Maurya pa sta 
zamisel o brezplačni izdaji podprla. Velika zahvala gre organizatorjem konference 
PODIM 2014, kjer bo knjiga predstavljena, in agenciji Luna TBWA, ki skrbi za ko
munikacijo in promocijo. Izjave o vitkem podjetništvu nekaterih slovenskih po
djetij in posameznikov je zbral in uredil Dejan Kovačević, hvala vsem. Tilen Trav
nik z ekipo iz D.Labs pa pripravlja in vzdržuje spletno stran www.delajvitko.si, 
ki bo, upamo, prerasla v izviren primer vitkega založništva. Želimo si ustvariti 
skupnost, ki bo principe vitkega štartnika uspešno prenesla v slovensko okolje. 
Stran bomo glede na potrebe in zahteve bralcev sproti nadgrajevali. Tu se zgodba 
šele začenja…

Vabimo te, da se nam pridružiš. Čas je dragocen. Uporabimo ga modro.

Alexis Zrimec, urednik slovenske izdaje Delaj vitko

http://www.delajvitko.si
http://www.delajvitko.si
http://www.delajvitko.si
http://www.delajvitko.si
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Od načrta A do načrta, ki deluje

Knjiga Delaj vitko naj bi po načrtu A prišla na trg kot večina ostalih knjig. Zalo
žnik naj bi odkupil avtorske pravice, vložil v prevajanje, lektoriranje, prelom be
sedila, tisk prve naklade in promocijo. Z vsakim prodanim izvodom naj bi vložen 
denar v naslednjih mesecih in letih počasi dobival nazaj.

Izračun je pokazal, da slovenski prevod te knjige ne more biti komercialno uspe
šen. Mnogi štartniki so jo že prebrali v originalu, premalo ostalih pa bi si privo
ščilo dražji slovenski prevod.

Ker je bil načrt A vprašljiv, smo potrebovali načrt, ki bo deloval.

Ideja je bila enostavna. Če slovenski prevod ne more biti komercialno uspešen, 
potem ga naredimo nekomercialnega in ga vsem zainteresiranim bralcem ponu
dimo brezplačno v elektronski obliki. To je izvedljivo, če pridobimo donacijo za 
pokritje fiksnih stroškov izdaje eknjige.

Potreben je bil dobro argumentiran pič in izid slovenskega prevoda knjige Delaj 
vitko sta se odločila podpreti Iza in Samo Login, kot fizični osebi, sicer pa sousta
novitelja in solastnika družbe Outfit7, ki ustvarja znamenite mobilne aplikacije 
Talking Tom & Friends. Zakaj sta se odločila podpreti slovensko izdajo knjige, si 
preberite v njunem nagovoru.

Načrt, ki združuje na desetine ljudi.

Ker je slovenska izdaja knjige Delaj vitko v osnovi nekomercialna in ker verjamejo 
v njeno poslanstvo, so k promociji projekta prostovoljno pristopili tudi agencija 
Luna TBWA (komunikacijski materiali in načrt), D.Labs (spletna podpora) ter 
celoten slovenski štartniški ekosistem, ki bo v več komunikacijskih valovih pokril 
celotno štartniško skupnost Slovenije, dosegel dijake in študente, brezposelne, za
poslene v podjetjih in javnem sektorju ter vse posameznike, ki jih zanima ustvar
janje bistveno novih produktov na sistematičen način.

Delajte vitko, vse ostalo je odveč.

Lojze Bertoncelj, pobudnik modela brezplačne izdaje
Soustanovitelj in partner podjetja 30Lean - Innovate like Startups
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Življenje je prekratko, da bi ustvarjali nekaj, česar nihče noče (ali česar ne želi dovolj 
ljudi).

Citat iz knjige Delaj vitko je tisto, kar je tudi vodilo najinemu delu na vseh pod
ročjih.

Ljudje smo kreativna bitja. Kreiramo popolnoma vse, kar imamo v življenju: od 
odnosov, občutkov do uspehov in nenazadnje tudi projektov ali produktov ter vse, 
kar spada vmes. Uspeh je odvisen od iskrenega zaupanja v to, kar delamo, in samo 
od tega. Kako hitro in lahkotno pridemo do načrtovanega uspeha, je odvisno od 
tega, po kakšni poti korakamo. Lahko je ozka potka, ki se tu in tam popolnoma 
izgubi, lahko je zelo vijugasta in strma, lahko je hitra štiripasovnica ali pa prijet
na senčna sprehajalna pot. Tudi pot si izbiramo sami. Mnogokrat orjemo ledino. 
Včasih je to oranje nepotrebno, ker je ledino nekdo že zoral in je pripravljen svoje 
izkušnje deliti z nami.

Deljenje izkušenj je opisano tudi v knjigi ali, bolje rečeno, priročniku Delaj vitko. 
Z informacijsko revolucijo in globalizacijo je celoten svetovni trg postal dostopen 
vsakomur: tako bogatemu mogotcu kot tudi študentu. Pa čeprav slednji morda 
šele spoznava realnost manifestacije idej, iz katerih se porajajo storitve in produk
ti, ki jih ljudje želijo oz. potrebujejo. S pravim pristopom in načinom dela imamo 
vsi enake možnosti za uspeh.

Ko sem začela brati Ashev priročnik Delaj vitko, se res nisem mogla načuditi. Toč
no tako smo delali v Outfit7 pred štirimi leti, ko smo začeli z razvojem prvih mo
bilnih aplikacij. Tekli smo z veliko hitrostjo, saj nismo imeli veliko časa. Sredstva, 
ki sva jih imela za zagon podjeta, so bila omejena. Nemalokrat se je zgodilo, da je 
Samo po nekajurnem analiziranju in razmišljanju sredi delavnika oznanil, da de
lamo nekaj povsem drugega. Mene je bilo strah, da bo kdo od ostalih sodelavcev 
»popenil« in vprašal, kaj se gremo, ali celo pobegnil. A to je bil edini pravi način. 
Naj bo ideja za nas še tako dobra, če ne deluje ali potrebuje popolno predelavo, 
zamenjaj smer in s še večjim žarom teci naprej.

Čeprav dobro vemo, kakšen je pravi način dela (do zadnje podrobnosti opisan v 
Delaj vitko), tudi v Outfit7 še vedno včasih uberemo kako bljižnico, preskočimo 
kak korak in se potem zelo ponižno vrnemo nazaj ter naredimo tako, kot je treba. 
Marsikdo bo rekel: »Pa saj v knjigi ni nič novega: samo na lep način opisan logičen 
način in zaporedje dela.« Še vedno veliko ljudi dela vedno iste napake in se potem 
čudi, kako da produkt ni uspešen. Tisti, ki so uspešni, pa imajo bojda srečo.
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V zadnjih štirih letih sva z govorečimi prijatelji prepotovala ves svet, spoznala 
mnogo uspešnih poslovnežev in tudi mladih entuziastov. Z gotovostjo lahko tr
diva, da tako kreativnih in delovnih ljudi, kot so v Sloveniji, nisva nikjer srečala 
v taki koncentraciji. Edina lastnost, ki manjka Slovencem, je samozavest. Ne ego, 
pač pa zdrava samozavest, kjer ni omejitve, da ne morem uspeti, ker prihajam iz 
majhne Slovenije in da zato nimam možnosti. Danes so te meje zabrisane. Danes 
lahko uspe vsak, ki upa sanjati uspeh na globalni ravni.

Vesela sva, da je knjiga Delaj vitko zagledala luč sveta tudi v slovenskem jeziku in 
v celoti podpirava idejo, da je treba kreativnim ter uspeha željnim ljudem pokazati 
štiripasovnico, po kateri bodo svetu dostavili produkte in storitve, ki jih ljudje 
želijo.

Samo in Iza Login
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Iniciativa Start:up Slovenija

Iniciativa Start:up Slovenija je odgovor na vse večji zaostanek, ki nam grozi v evo
luciji slovenskega startup ekosistema. Za uspešno nadaljnje spodbujanje podjet
ništva in organizacije okolja v Sloveniji potrebujemo celostne programe oziroma 
pospeševalnike (podjetni talenti, startup podjetja, globalna rast), ki bodo zago
tavljali ustrezno finančno, vsebinsko podporo, možnost uporabe infrastrukture 
ter horizontalno skozi vse programe, izbor, promocijo ter nadzor podjetij. V ce
lotno sliko pa je nujno potrebno vključiti tudi uspešne in specializirane zaseb
ne iniciative. Tako bo Slovenija oblikovala konkurenčne podporne programe za 
podjetniške talente v vseh fazah razvoja startup podjemov. S tem bo preprečila 
odhajanje podjetniških talentov in hkrati celo uspešno privabila tuje talente.

V okviru iniciative se najaktivnejši deležniki slovenskega podjetniškega ekosis
tema povezujejo in zavezujejo, da bodo še naprej z vsem svojim znanjem, voljo, 
vizijo in družbeno odgovornostjo soustvarjali sodoben podjetniški ekosistem. 
Aktivno želijo prispevati k izvedbi nacionalnih strategij spodbujanja inovativnosti 
in podjetništva v skladu s smernicami pametne specializacije. Nosilna partnerja 
iniciative sta strateško povezana partnerja Tehnološki park Ljubljana in Tovarna 
podjemov. Sicer je Iniciativa Start:up Slovenija odprta platforma, ki se ji lahko 
priključijo različne organizacije in posamezniki, tako doma kot v tujini.

Iniciativa Start:up Slovenija oblikuje in izvaja skupne nacionalne programe za 
razvoj startupov v različnih fazah razvoja, in sicer: Podjetniški vikendi, ITIME 
pospeševalnik idej, Start:up GeekHouse in program za globalno rast Go:Global 
Slovenija. Prav tako za namene promocije, spremljanja, izmenjave izkušenj in 
mreženja organiziramo izbor Start:up leta in mednarodno podjetniško konferen
co PODIM.
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Kako pri svojem delu ali v podjetju uporabljate načela 
vitkega podjetništva?

»Osnovna dejavnost velikega podjetja, kot je Simobil, je organizirana procesno, 
po vzpostavljenih pravilih. Podjetje deluje kot dobro naoljen stroj, kar gre včasih 
lahko tudi na račun nekoliko upočasnjenega razvoja. Vitko notranje podjetništvo, 
ki ga uvajamo v Si.mobilu, omogoča fleksibilnost in hitre odzive na izzive in pri
ložnosti na trgu. Takšna dvojnost je nujna, izziv pa je oba sistema uskladiti. Pri 
Simobilu nove time že izobražujemo na podlagi vitkega podjetništva in priča
kujemo, da bo sčasoma vplivalo na kulturo celotnega podjetja. Cilj je inovacije 
postopoma procesno optimizirati v dobičkonosne produkte za naše uporabnike.«

Boštjan Škufca Zaveršek, Simobil

»Zelo pomembno in hkrati premalo poudarjeno je validirano učenje. Potrebno 
je imeti pravo metriko in tako skozi proces razvoja produkta ali storitve dobivati 
novo znanje. Tega nam v Sloveniji zelo primanjkuje, čeprav je učenje skozi razvoj 
ideje z uporabo vitkega podjetništva nujno za vse oblike organizacij.«

Marko Jaklič, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

»V Luni smo že izkustveno in na osnovi metodologije naše mreže prišli do faz 
razvoja, ki imajo zelo veliko elementov vitkega podjetništva. Pri razvoju ideje za 
naročnika je do končne rešitve zelo dolga pot. Z naročnikom tesno sodelujemo 
in se poslužujemo preverjanja uporabnosti ideje že med samim razvojem z raz
ličnimi raziskavami in preverjanji. Tak pristop nam omogoča, da so naši projekti 
uspešni in naročniki zadovoljni.«

Špela Levičnik Oblak, Kreativna agencija Luna TBWA

»V NILu uporabljamo metodologijo vitkega razvoja za čim hitrejše plasiranje in 
testiranje novih idej na tržišču. Ker se nam zdijo povratne informacije s trga zelo 
pomembne, prodajni in razvojni oddelek tesno sodelujeta ter skozi iteracije dolo
čata najosnovnejši sprejemljivi produkt. Od neke točke naprej se jedro produkta 
zaradi pogodbenih obveznosti do obstoječih naročnikov bistveno ne spreminja 
več, zato so naše možnosti pivotiranja bolj omejene kot na potrošniškem tržišču. 
Ker pa NIL naslavlja večje stranke, to za nas ne predstavlja težav – vitka metodo
logija se nam zdi zelo uporabna.«

Jan Isakovič in Jan Bervar, NIL

»Zadnja leta k nam po kapital prihaja vse več podjetnikov z zelo razdelanimi 
poslovnimi modeli za njihove produkte. Ker se zavedajo, da se poslovno okolje 
spreminja zelo hitro, oblikujejo svoje poslovne načrte v »wiki« obliki in jih  stalno 
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prilagajajo glede na trenutno aktualne razmere na trgu. Od »freemium« do kla
sičnih »enterprise« poslovnih modelov, povsod videvamo težnjo k doseganju vit
kosti organizacij in nišne specializacije, kar mislim, da je prava smer za večino 
slovenskih tehnoloških podjetij.«

Jure Mikuž, RSG Kapital

»Glavni doprinos vitkega notranjega podjetništva vidim v tem, da se znanje gradi 
znotraj podjetja, da se tim spoznava s kupci in trgom sam, da razvija izdelek ali 
storitev na osnovi povratnih informacij s trga, da ne vlaga sredstev, dokler ne pre
veri poslovnega modela in ni prepričan, da lahko uspešno zraste. Vloga tržnega 
raziskovalca kot člana tima je pomembna v fazah razvoja kupcev: pri identificira
nju priložnosti, pripravi tima na intervjuje s prvimi kupci, pridobivanju podatkov, 
hkrati pa je nekakšen dobavitelj resnih strateških analiz trgov in porabnikov.«

Geni Arh, Arhea

»Nihče se ne rodi pameten in noben podjetnik ne uspe zares s prvo idejo, ki jo 
prične uresničevati. Zato nikjer drugje trditev, da praksa vselej povozi teorijo, ni 
tako resnična kot v podjetništvu. Kot nam kaže največja svetovna raziskava podje
tništva Globalni podjetniški monitor, je stopnja umrljivosti nastajajočih in novih 
podjetij izjemno visoka, še zlasti med startupi, kjer se zaradi inovativnosti podje
ma največkrat ni možno učiti pri sorodnih podjetjih. Asheva knjiga omogoča, da 
se nastajajoči in novi podjetniki lahko učinkovito motijo najprej na papirju, da bi 
se potem čim manj usodno motili v praksi. Zato je dragocena tudi za spodbujanje 
mladih talentiranih posameznikov, da se v čim večjem številu podajo na podjetni
ško pot, saj predstavlja zelo koristen kažipot od ideje do uspeha.«

Miroslav Rebernik, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

»Dobra stvar je, da metodologija vitkega podjetništva v Sloveniji prodira v orga
nizacije. Menim, da morajo podjetja začeti delovati vitko in potem postati »data 
driven«. To je prihodnost.«

Kristjan Pečanac, Hekovnik

»Za zrele, večje organizacije je značilno interno tekmovanje med idejami in pro
jekti za vire ter naklonjenost uprave. Projekte bistveno bolj drznih produktov, 
storitev in poslovnih modelov, ki v večini temeljijo le na domnevah, lahko resno 
presojamo le z metodologijo vitkih začetkov. Vse ostalo je neupravičeno zaprav
ljanje časa in virov.«

Matej Golob, 30Lean
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Uvodna beseda

Po izidu knjige The Lean Startup leta 2011 sem imel priložnost srečati na tisoče 
podjetnikov in direktorjev po vsem svetu. Zelo rad sem poslušal njihove zgod
be in se ukvarjal z njihovimi vprašanji. Predvsem pa sem opazil veliko željo po 
praktičnih napotkih o tem, kako udejanjiti načela vitkega štartnika (angl. lean 
startup). Za to nalogo ni primernejše osebe, kot je Ash Maurya, avtor bloga  
»S prakso nad teorijo« (angl. »Practice trumps theory«). Takoj sem vedel, da bo 
izjemno prispeval k mlademu gibanju, ki se je ravno dobro začenjalo. Ash je ne
utrudljiv zagovornik gibanja vitkega štartnika. V svojih štartnikih (angl. startup) 
je podrobno testiral metode ter pisal o tem, kaj deluje in kaj ne. Vodil je številne 
delavnice o težavah, s katerimi se soočajo pravi podjetniki, in ocenjeval, katere 
rešitve resnično delujejo. Prav on je gibanje pripeljal v njegov domači kraj Austin, 
eno najpomembnejših ameriških središč za štartnike.

Rezultat njegovega dela je knjiga, ki jo držiš v rokah. Delaj vitko je priročnik za 
aktivne podjetnike, ki želijo povečati svoje možnosti za uspeh. To ni teoretična 
knjiga ali zabavna zbirka anekdot, ampak podroben pregled preverjene metode 
za ustanavljanje dobrih in uspešnih podjetij.

Živimo v dobi podjetništva. V zadnjih nekaj desetletjih je večina novih delov
nih mest v ZDA nastala v štartnikih z visoko rastjo. Vsem nam – vlagateljem, 
menedžerjem, oblikovalcem politike in navadnim državljanom – je v interesu, 
da se ustvarijo ugodni pogoji za podjetništvo. Od tega je odvisna naša blaginja v 
prihodnosti.
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Zaradi velikih sprememb okolja, v katerem nastajajo podjetja, je dandanes verjet
no dejavnih več podjetnikov kot kdajkoli prej. Nove tehnologije, kot je računalni
štvo v oblaku, omogočajo lažji in cenejši zagon. Vitki štartnik in sorodne metode 
upravljanja pomagajo ustanoviteljem bolje izrabiti svoje možnosti. Podjetnikom 
niso bili časi še nikoli tako naklonjeni.

Če obrnem slavni izrek Karla Marxa na glavo, bi se povzetek teh sprememb na 
kratko glasil: »najem proizvodnih sredstev«. V preteklosti je bilo za ustanovitev 
in upravljanje relativno velikega podjetja potrebno soglasje na ducate deležnikov. 
Potrebni so bili kapital, stroji, tovarne, skladišča, distribucijski partnerji, masovno 
oglaševanje itd.

Danes lahko vsak, ki ima kreditno kartico, najame ter si priskrbi vse, kar potrebu
je, in še več. Pri tem je pomembno, da je s štartniki možno eksperimentirati bolj 
kot kdajkoli prej. Da ne bo pomote, štartnik je eksperiment. Danes lahko podjetja 
naredijo vse, kar si zamislijo. Primarno vprašanje torej ni več »Ali lahko ustvari
mo?«, ampak »Ali naj ustvarimo?«.

Eksperimentiranje potrebujemo kot še nikoli. Stara orodja za upravljanje, ki so 
jih uvedla podjetja 20. stoletja, kot je General Motors, so temeljila na načrtovanju 
in predvidevanju. Z njihovo pomočjo so merili napredek, iskali nove priložnosti, 
direktorji pa so imeli vso odgovornost. Kdo lahko reče, da se mu današnji svet zdi 
iz dneva v dan stabilnejši?

Da bi bili novi produkti donosni, je treba ves čas in z veliko mero discipline izva
jati preizkuse, podobno kot v znanosti. To velja tako za majhne štartnike kot za že 
uveljavljena podjetja.

Delaj vitko ponuja načrt, kako lahko korak za korakom uresničiš te zamisli. Vsak 
poslovni načrt temelji na zaupanju v predpostavke, ki jih je možno empirično 
testirati. Ali bodo kupci želeli naš produkt? Ali bodo zanj plačali? Ali lahko za
gotovimo, da bo storitev dobičkonosna? Ali lahko po tem, ko pridobimo kupce, 
rastemo? V Delaj vitko Ash razčleni to zaupanje v domneve, ki postanejo predmet 
temeljitih preizkusov.

Delaj vitko ponuja preproste metode, ki pozivajo k dejanjem. Štartniki jih lahko 
uporabijo v vseh fazah razvoja – pomagale jim bodo pri ustanovitvi prodornih, 
pomembnih novih produktov in organizacij.
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Šele tri leta so minila, odkar sem v blogu, ki ga je prebralo zgolj nekaj ducat ljudi, 
prvič zapisal besedno zvezo »Lean Startup«. Od takrat je iz tega nastalo gibanje, ki 
ga pozdravlja na tisoče podjetnikov po vsem svetu. Njegovo poslanstvo je uspeh 
novih produktov in novih štartnikov.

Upam, da boš po tem, ko prebereš Delaj vitko, te ideje uporabil v praksi in postal 
del naše skupnosti. Pozanimaj se, verjetno se kakšno srečanje vitkih štartnikov od
vija tudi v tvojem mestu. Celoten seznam srečanj, dogodkov in povezave do drugih 
virov lahko najdeš na uradni strani Vitkega štartnika http://theleanstartup.com.

Dobrodošel v najsodobnejši praksi ustanavljanja podjetij. Upam, da ti bo to, kar 
se boš naučil v tej knjigi, koristilo, in da boš svoje izkušnje o tem, kaj deluje in kaj 
ne, povedal naprej. Zahvaljujem se ti, da si del eksperimenta.

Eric Ries
20. januar 2012

San Francisco, CA

http://theleanstartup.com




PREDGOVOR XXI

Predgovor

Prva izdaja knjige Delaj vitko (objavljena kot eknjiga) je bila v prvi vrsti namenjena 
ljudem, kot sem sam: ustanoviteljem spletnih produktov. V tistem času sem vodil 
svoje prvo podjetje in svoj peti produkt. Navdušili so me knjiga Steva Blanka The 
Four Steps to the Epiphany1 in zgodnja dela Erica Riesa o metodi vitkega štartnika.

Z eknjigo sem hotel podjetnikom, ki se ukvarjajo s spletnimi izdelki, ponudi
ti zanesljiv vodič. Pri pisanju in objavi v samozaložbi sem dosledno uporabljal 
 metodo, ki jo opisujem v njej.

Ko je januarja 2011 knjiga izšla, je dosegla večje število bralcev, kot sem sprva 
pričakoval, in dobil sem dve vrsti povratnih informacij:
• »Razumem, kako so te metode delovale pri tvojem poslu, vendar zame ne 

delujejo, ker se ukvarjam z X.«
• »Kljub temu, da se ukvarjam z X, so mi te metode, z nekaj manjšimi spremem

bami, zelo pomagale pri poslu.«

(Pri tem je X lahko zajemal področja od programske do strojne opreme, od B2C 
do B2B in od visoko do nizkotehnoloških produktov.)

Radovednost me je gnala, da sem raziskoval naprej. Čez leto sem nato aktivno iskal 
priložnosti v čim širšem spektru poslovnih vej, kjer bi te metode lahko  uporabil in 
testiral, tako da bi vodil delavnice, bil mentor pri raznih pospeševalnikih ter delal 

1 Op. urednika: http://www.cafepress.com/kandsranch, http://steveblank.com/ 

http://www.cafepress.com/kandsranch
http://steveblank.com/
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skupaj z drugimi podjetniki. Še vedno se spominjam, kako sem bil živčen, ko sem 
prvič vodil delavnico za skupino podjetnikov s področja biotehnologije. A se je 
vsakič končalo zelo spodbudno.

V drugi izdaji knjige Delaj vitko želim povzeti, kar sem se naučil v zadnjem letu, in 
doseči še več ljudi. Čeprav večina teh idej izhaja iz sveta visokotehnoloških štart
nikov, verjamem, da je vključena načela možno uporabiti za kakršenkoli štartnik 
ali produkt.

Knjiga ima popolnoma novo podobo, ki loči med temeljnimi načeli in praktično 
uporabo.

Študijo primera vitkega okvirja (angl. lean canvas), ki se je nekaterim zdela nejas
na, sem zamenjal z bolj celostnim primerom. Ta je rdeča nit knjige − obravnavam 
ga od njegove zasnove do izvedbe. Da bi prikazal, kako načela delujejo v praksi, 
sem k besedilu dodal še številne druge manjše študije primerov iz široke palete 
produktov.

Navsezadnje je Eric Ries medtem izdal svojo knjigo The Lean Startup. Ericova 
knjiga ni samo ugleden vodič o vitkih štartnikih, v njej je predstavljenih nekaj 
novih in močnih konceptov, kot sta računovodenje inovacij (angl. innovation 
accoun ting) in motorji rasti – oboje sem vključil v pričujočo izdajo.

Safari® Books online

Safari Books Online je digitalna knjižnica na zahtevo, ki ti omogoča, da v zbirki 
z več kot 7500 priročniki in video posnetki na temo tehnologije ter kreativnosti 
hitro najdeš, kar iščeš.

Če postaneš naročnik, boš imel spletni dostop do vseh knjig in video posnetkov. 
Knjige lahko bereš tudi na mobilnem telefonu in drugih mobilnih napravah. Do
stopaj do gradiva, še preden gre v tisk, zagotovi si ekskluzivni dostop do še neob
javljenih rokopisov in sporoči svoje mnenje avtorjem. Kopiraj in prilepi vzorce 
programa, uredi si vsebino po priljubljenosti, označi ključna poglavja in si jih 
prenesi, dodaj zapiske, natisni strani ter odkrij številne druge prednosti.

Podjetje O’Reilly Media je to knjigo preneslo v spletno storitev Safari Books. Prija
vi se na brezplačno storitev na http://my.safaribooksonline.com in imel boš popoln 
digitalni dostop do te ter njej podobnih knjig založbe O’Reilly.
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Radi bi slišali tvoje mnenje

Za vsa mnenja in vprašanja v zvezi s to knjigo se obrni na založnika:

Založba Pasadena d. o. o.
Tehnološki park 18
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (01) 475 95 35
Faks: (01) 475 95 25

Za to knjigo obstaja spletna stran, na kateri beležimo napake, primere in druge 
dodatne informacije. Dostop do strani: http://delajvitko.si.

Navajanje virov in dovoljenja

Ta knjiga ti bo olajšala delo. Če v svojih prispevkih navajaš določene odseke, 
bi radi, da navedeš vir, ni pa obvezno. Navajanje virov običajno zajema naslov, 
 avtorja, izdajatelja in ISBN. Na primer: »Delaj vitko (Pasadena).
Avtorske pravice:
2014 Ash Maurya, 9781449305178.«

Če meniš, da za potrebe tvojega navajanja primerov ali citatov iz te knjige zgor
nja navodila ne ustrezajo, nam piši na info@pasadena.si in z veseljem ti bomo 
 pomagali.

Skupnost DelajVitko.si

Knjigo Delaj vitko spremljajo spletne strani http://delajvitko.si/najavaokvirjev, 
kjer bomo zbirali vtise in postopoma oblikovali slovenske panožne različice me-
tode vitkega štartnika. Želimo si ustvariti skupnost, ki bo principe vitkega štartni-
ka uspešno prenesla v slovensko okolje. Strani bomo glede na potrebe in zahteve 
bralcev sproti nadgrajevali.

http://delajvitko.si
mailto:info@pasadena.si
http://delajvitko.si/najavaokvirjev?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=najavaokvirjev&utm_campaign=ebook
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Uvod

O čem govori Delaj vitko?

Živimo v času, ko so priložnosti za inovacije neomejene. S spletom, računalni
štvom v oblaku in odprtokodno programsko opremo so stroški za ustvarjanje 
novih produktov cenejši kot kdajkoli prej. Vendar se verjetnost, da boš ustanovil 
uspešen štartnik (angl. startup), ni ravno povečala.

Večini štartnikov še vedno spodleti.

Bolj zanimiv je podatek, da dve tretjini štartnikov, ki uspejo, poroča o tem, kako 
se je njihov načrt od začetne zasnove drastično spremenil.1

Kar loči uspešne štartnike od neuspešnih, torej ni nujno dejstvo, da so uspešni 
štartniki imeli boljši začetni načrt (ali načrt A), ampak da so našli načrt, ki deluje, 
preden jim je zmanjkalo sredstev.

Vse do zdaj je iskanje boljšega načrta B ali C ali Z temeljilo predvsem na pogumu, 
intuiciji in sreči. Sistematični postopek, s katerim bi lahko temeljito testirali načrt 
A, ni obstajal.

Delaj vitko pa govori natanko o tem.

1 John Mullins in Randy Komisar, Getting to Plan B (Boston, MA: Harvard Business Review 
Press, 2009).
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V Delaj vitko je opisan sistematični postopek, kako iterirati od načrta A do načrta, 
ki deluje, preden ti zmanjka sredstev.

Zakaj delo v štartnikih ni lahko

Obstaja zmotno prepričanje o tem, kako ustvarjati uspešne produkte. Mediji so 
nori na vizionarske zgodbe o jasni prihodnosti in idealnem načinu, kako naj ta 
postane stvarnost.

Resničnost pa je le redko tako preprosta. Celo vizionarski tablični računalnik iPad 
so po besedah Steva Jobsa razvijali več let, gradili na številnih postopnih inovaci
jah (in neuspehih) programske ter strojne opreme.

Klasičen pristop s produktom v ospredju sicer kupca delno vključi že v začetni 
fazi, večji del validacije kupcev pa se odvija šele po objavi programske opreme. V 
dolgi »vmesni fazi« se štartnik za nekaj tednov ali mesecev umakne od kupcev in 
se posveti razvijanju ter testiranju ideje. V tem času se lahko kaj hitro zgodi, da 
bo štartnik zašel na napačno pot ali pa se oddaljil od tega, kar želijo kupci. O tej 
temeljni zagati govori Steve Blank v knjigi The Four Steps to the Epiphany. Njegov 
predlog je, da s kupci ustvariš povratno zanko, tako da jih vključiš v  celoten posto
pek razvijanja produkta – temu pravi razvoj kupcev (angl. customer  development).

Čeprav so kupci tisti, ki poznajo vse odgovore, pa jih preprosto ne moreš direktno 
vprašati, kaj želijo.

Če bi ljudi vprašal, kaj si želijo, bi rekli: hitrejše konje.
– Henry Ford

Veliko ljudi ob navajanju omenjenega citata meni, da je pogovor s kupci brez
upen. V njem pa je vendarle skrite nekaj resnice o problemu kupcev: če bi ti res 
rekli »hitrejše konje«, bi dejansko zahtevali nekaj, kar je bilo hitrejše od obstoječe 
 alternative – po naključju so bili to ravno konji.

V ustreznem kontekstu lahko kupci jasno izrazijo svoje težave, tvoja naloga pa je, 
da jim ponudiš rešitev.

Ni naloga kupcev, da vejo, kaj hočejo.
– Steve Jobs
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Ali obstaja boljši način

Delaj vitko ponuja način, kako lahko bolje in hitreje testiraš nove ideje ter ustvariš 
uspešne produkte:

• Delaj vitko govori o hitrosti, učenju in osredotočenosti.
• Delaj vitko ti priporoča testiranje vizije s pomočjo meritev obnašanja kupcev.
• Delaj vitko govori o vključevanju kupcev v celoten cikel razvoja produkta.
• Delaj vitko uporablja kratke iteracije, na podlagi katerih se hkrati ukvarjaš  

z validacijo produkta in trga.
• Delaj vitko govori o discipliniranem in nadzorovanem procesu.

Delaj vitko upošteva celo vrsto metod in vplivnih mislecev. V nadaljevanju sledi 
opis treh najpomembnejših.

Razvoj kupcev

Razvoj kupcev je termin, ki ga je skoval Steve Blank, pomeni pa, da ves čas razvoj
nega cikla vzporedno neguješ povratno zanko s kupci. Blank ga je definiral v že 
omenjeni knjigi The Four Steps to the Epiphany.

Bistvo razvoja kupcev je najbolje povzeto v stavku:

Pojdi med ljudi! (angl. Get out of the building!)
– Steve Blank

Večino odgovorov najdeš med ljudmi in ne na računalniku ali v laboratoriju.  Pojdi 
ven iz hiše, pisarne in se neposredno poveži s kupci.

Vitki štartnik

Vitki štartnik (angl. lean startup) je termin, ki ga je uvedel Eric Ries in podobno, 
kot to počnejo v proizvodnem sistemu Toyota, povezuje razvoj kupcev, metode 
gibkega razvoja programske opreme ter vitke prakse.

Pojem vitko je pogosto napačno razumljen kot »poceni«. Vitko načeloma pome
ni, da odstraniš nepotrebno oz. učinkovito uporabiš vire, zato ta razlaga niti ni 
 popolnoma zgrešena, saj je eden od virov tudi denar.
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Pri vitkem štartniku stremimo k optimizirani porabi sredstva, ki ga imamo naj
manj – časa. Če smo natančnejši, je naš cilj, da v kratkem času o kupcih spoznamo 
čim več.

Bistvo vitkega štartnika je testiranje vizije z uporabo manjših, hitrejših iteracij.

Uspešni štartniki so tisti, ki jim uspe izpeljati dovolj iteracij, preden jim 
zmanjka sredstev.

– Eric Ries

Samozagon

Samozagon (angl. bootstrapping) na splošno razumemo kot metode, s katerimi 
zmanjšamo finančna sredstva oz. zunanji dolg do bank ali investitorjev. A ljudje 
samozagon vse prepogosto zamenjujejo s samofinanciranjem. Če smo natančnej
ši, gre pri tem za financiranje s prihodki od kupcev.

Jaz vsekakor zagovarjam precej bolj strnjeno definicijo samozagona, ki jo je pred
lagal Bijoy Goswami:

Pravo dejanje ob pravem času.

Pri štartnikih je začetek praviloma kaotičen, v določenem trenutku pa je po
membno, da narediš nekaj ključnih korakov. Osredotočiti se moraš samo nanje 
in ignorirati vse ostalo.

Kaj te bo naučila ta knjiga

V tej knjigi se boš naučil:
• kako najprej najdeš problem, ki ga je vredno rešiti, šele nato se posvetiš rešitvi;
• kako najdeš prve kupce;
• kdaj je najboljši čas za zbiranje finančnih sredstev;
• kako testiraš ceno;
• kako sprejmeš odločitev, kaj bo vključevala verzija 1.0;
• kako narediš in meriš, kaj želijo kupci;
• kako maksimiziraš hitrost, učenje in osredotočenost;
• kaj pomeni ujemanje produkta in trga;
• kako z iteracijo dosežeš ujemanje produkta in trga.
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Ali je ta knjiga namenjena tebi

Če si podjetnik, ki razmišlja, da bi ustvaril nov produkt, ali če že imaš produkt in 
želiš povečati verjetnost za njegov uspeh, potem je ta knjiga zate.

Delaj vitko je namenjena:
• poslovodjem;
• direktorjem;
• razvijalcem in programerjem, ki želijo postati uspešni podjetniki;
• blogerjem, soustanoviteljem, malim podjetnikom, pisateljem, glasbenikom – 

vsem, ki so kreativni in bi radi začeli z novim poslovnim projektom;
• inovatorjem;
• ustanoviteljem štartnikov.

Kako je ta knjiga urejena

Ta knjiga je razdeljena na štiri dele. Priporočam, da jo bereš od začetka do konca, 
saj si koraki za uporabo metode vitkega okvirja pri tvojem produktu sledijo v 
 kronološkem vrstnem redu – od idejne zasnove do ujemanja produkta in trga.

Tudi če je tvoj produkt že na trgu, priporočam, da začneš knjigo brati na začetku. 
Ne bo ti vzelo veliko časa, ti bo pa pomagalo hitro ugotoviti, v kateri fazi si, ter 
določiti naslednje korake.

Ob koncu vsakega dela lahko na podlagi vmesnih kriterijev preveriš, ali si 
 pri pravljen za naslednji korak.

1. del: Orientacijski pregled

V prvem delu najdeš orientacijski pregled celotnega procesa, obravnavanega v 
knjigi Delaj vitko. Natančneje, opisana so tri krovna načela, ki zajemajo bistvo 
metode, in kratka študija primera, ki nazorno prikaže uporabo teh načel v praksi.

V treh poglavjih, ki sledijo, pa se podrobneje posvetimo vsakemu posameznemu 
načelu.

2. del: Zapiši načrt A

V drugem delu se naučiš, kako na priročnem formatu na eni sami strani – vitkem 
okvirju – zapišeš svojo začetno vizijo (ali načrt A). Vitki okvir je obenem taktični 
pregled in načrt za tvoj produkt.
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3. del: Prepoznaj najbolj tvegane točke načrta

Tretji del ti bo pomagal prepoznati, katerim vidikom se moraš posvetiti najprej. Po
leg opisov osnovnih tipov tveganj za štartnike boš tu našel tudi nasvete, kako ta 
tveganja razvrstiti po prioritetah in začeti postopek testiranja ter eksperimentiranja.

4. del: Načrt sistematično testiraj

V četrtem delu je poudarek na štiristopenjskem postopku za sistematično testira
nje začetnega načrta. V njem izveš, kako z iteriranjem priti od načrta A do načrta, 
ki deluje.

O meni

Svoje zadnje podjetje, WiredReach, sem samozagnal leta 2002 in ga prodal konec 
leta 2010. Ves ta čas sem na skrivaj delal produkte, skušal ustvariti platformo, se 
preizkušal v delu z odprtimi kodami, prakticiral »objavi zgodaj, objavi pogosto,« 
sprejel za svojega rek »manj je več,«2 in celo preizkusil »več je več«.

Že zgodaj sem ugotovil, da ustvarjati na skrivaj ni dobra zamisel. Zlasti podjetniki 
začetniki se običajno bojijo, da jim bo kdo ukradel njihovo enkratno idejo. Resni
ca pa je, da večina ljudi ni sposobna videti potenciala ideje v tako zgodnji fazi in 
jih – kar je bolj pomembno – ideja sploh ne briga.

Nato sem spoznal, da lahko s štartniki zapraviš več let življenja. Na projektu 
 WiredReach sem začel delati le s senco ideje in preden sem se zavedel, je minilo 
več let. Medtem ko so bile mojim produktom usojene različne vrste uspeha, sem 
spoznal, da bom moral ubrati boljšo in hitrejšo pot, če bom želel uresničiti nove 
poslovne ideje.

Življenje je prekratko, da bi ustvarjali nekaj, česar nihče noče.

Navsezadnje pa sem spoznal, da moraš pri poslušanju kupcev predvsem znati 
poslušati. BoxCloud je eden od produktov, ki sem jih lansiral z metodo »objavi 
zgodaj, objavi pogosto«. To je bil produkt za preprosto izmenjavo datotek, ki je 
temeljil na novem modelu vsaksspletom (angl. peertoweb), ki smo ga razvili 
leta 2006. Po lansiranju so nas omenili v nekaj pomembnih blogih, zato smo vlo
žili veliko denarja v oglaševanje na omrežju DECK, ki je namenjeno predvsem 
dizajnerjem in razvijalcem.

2  Ideja pri razvoju produkta, ki je postala znana prek 37signals.
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Od uporabnikov smo prejeli veliko povratnih informacij, a vse skupaj je bilo pre
več zmedeno. Nismo vedeli, kdo točno so naši ciljni kupci in nismo znali določiti, 
katere povratne informacije so pomembne. Najbolj smo upoštevali tiste (ustne) 
prošnje, ki so bile najštevilnejše, na koncu pa smo imeli preveč aplikacij in kopico 
lastnosti za enkratno uporabo.

V tistem času sem sem si imel priložnost ogledati predavanja Steva Blanka na 
temo razvoja kupcev, ki so me pripeljala do Erica Riesa in njegovih zgodnjih idej 
o vitkem štartniku.

Začel sem sanjati o veliki ideji, ki sem jo najprej realiziral v svojih mislih, nato pa 
jo na dolgi in težki poti zgradil in izboljšal. Vedel sem, da so kupci tisti, ki poznajo 
odgovore, ampak nisem vedel, kdaj in kako naj se povežem z njimi. Pri razvoju 
kupcev in vitkem štartniku pa gre za natanko to.

In tako sem zagrabil.

Zakaj ta knjiga

Bil sem odločen, da bom te metode testiral pri svojem naslednjem produktu (Clo
udFire), a ko sem jih želel uporabiti v praksi, sem že na začetku naletel na ovire.

Steve Blank je svojo knjigo napisal za specifično poslovno vejo, ki izdeluje pro
gramsko opremo za podjetja, zato sem veliko njegovih metod težko prenesel na 
svoje produkte.

V času, ko je Eric Ries javnosti predstavil svoje izkušnje pri projektu IMVU, ta 
ni bil več štartnik, ampak je postal primer popolnoma uresničenega štartnika z 
lastnim tehničnim osebjem (več kot 40 ljudi) in z več kot 40 milijoni dolarjev 
prihodkov – takšen uspeh je bil kar malce zastrašujoč.

Imel sem več vprašanj kot odgovorov in tako se je začela moja dve leti dolga pot 
iskanja boljše metode, s katero bi lahko ustvarjal uspešne produkte.

Na koncu tega potovanja je nastala knjiga Delaj vitko, ki temelji na izkušnjah iz 
prve roke o tem, kako delati produkte. Podlaga za njen nastanek so bila dela za
četnikov gibanja – Erica Riesa, Steva Blanka, Dava McClurea, Seana Ellisa, Seana 
Murphyja, Jasona Cohena, Alexa Osterwalderja in številnih drugih, na katere se 
sklicujem skozi celotno knjigo.



XXXII UVOD

Zahvaljujem se tisočim bralcem mojega bloga, ki so mi redno pošiljali mnenja, 
me spodbujali, naj nadaljujem s pisanjem, ter ponudili svoje produkte za testira
nje. Prav oni so me spodbudili k pisanju te knjige.

Preizkušeno

Da bi testiral vsebino te knjige, sem začel predavati in voditi delavnice. Sodeloval 
sem s stotinami štartnikov, jim predstavil metodo, jo testiral in izboljševal.

Medtem ko na blogu svoje izkušnje objavljam sproti, sem v tej knjigi zbral zaklju
čene primere ter prikazal, kakšne spremembe in izboljšave so bile uporabljene za 
optimizacijo dela.

Nov način dela trenutno uporabljam pri svojem najnovejšem štartniku, ki je na
stal kot stranski produkt mojega bloga in novih znanj, ki sem jih pridobival v 
zadnjih letih. V času, ko to pišem, sem prodal WiredReach, štartnik Spark59 pa je 
tik pred lansiranjem.

Omejitev odgovornosti

»S prakso nad teorijo.«

Uspeh se ne meri po tem, ali si se držal predpisanega postopka, ampak po rezul
tatih, ki jih dosegaš. Ena od stvari, ki so me prepričale pri metodi vitkega štartni
ka, je ta, da gre za osnovno načelo, iz katerega je mogoče izpeljati bolj specifične 
procese in prakse. Načela, ki si jih uporabil za testiranje svojega produkta, lahko  
oz. moraš uporabiti tudi v praksi pri svoji metodi.3

Pričujoča knjiga temelji na izkustvenem učenju iz prve roke in izvajanju preizku
sov na lastnih produktih. Spodbujam te, da si pri testiranju kar se da natančen in 
načela prilagodiš svojemu primeru.

Pravni, finančni in gospodarski vidiki lansiranja podjetja pa presegajo namen te 
knjige. Ko boš pripravljen, se o njih zato raje posvetuj s strokovnjakom.

3 V vitkem štartniku ni prostora za zaupanje: 
 http://www.ashmaurya.com/2011/02/do-you- have-faith-in-lean-startups/.
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Čudežnih rešitev ni

Nobena metoda ne zagotavlja uspeha. Z dobro metodo pa lahko ustvariš povratno 
zanko, ki omogoča nenehne izboljšave in učenje.

To je obljuba te knjige.

Skupnost DelajVitko.si

Metoda vitkega štartnika te lahko usmerja pri vsaki dejavnosti, ki jo želiš osmisliti s 
koristjo za uporabnike. S slovenskim prevodom želimo načela vitkega štartnika razši-
riti v različna gospodarska in družbena področja: med štartnike, v kulturo že uveljav-
ljenih podjetij, v šolstvo, znanost, državno in lokalno upravo, socialno podjetništvo in 
nevladne organizacije. Vabimo te, da se na http://delajvitko.si/demografija pred-
staviš in nam pomagaš principe vitkega štartnika približati različnim profilom bralcev.

http://delajvitko.si/demografija?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=demografija&utm_campaign=ebook
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1 .  POGLAVJE

Temeljna načela

Pogoj, da pravilno uporabljaš katerokoli metodologijo je, da jasno razumeš razli
ko med načeli in samo metodo.

Načela določajo, kaj je treba storiti. Metoda pokaže, kako.

Bistvo metode v knjigi Delaj vitko lahko povzamemo v treh korakih:

1. Zapiši načrt A.
2. Prepoznaj najbolj tvegane točke načrta.
3. Načrt sistematično testiraj.

V tem poglavju bomo osvetlili zgornja temeljna načela, preostali del knjige pa 
obravnava uporabo teh temeljnih načel v praksi.

1. korak: Zapiši načrt A

Gre za tvojo vizijo

Vsi ljudje sanjajo: ampak ne na enak način. Tisti, ki sanje ponoči s prahom obdajo 
in potlačijo v spomin, se zjutraj zbudijo in ugotovijo, da je vse ničevost bila.
Tisti, ki sanjajo podnevi, pa so nevarni, saj svoje sanje doživljajo z odprtimi 
očmi in jih lahko uresničijo.

– T. E. Lawrence, »Lawrence Arabski«
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Ideje te prešinejo, ko jih najmanj pričakuješ (pod prho, med vožnjo itd.). Večina 
ljudi se zanje ne zmeni. Podjetniki pa nanje reagirajo.

Za popolno vizijo sta nujno potrebni strast in odločnost. Če ti dve ubereta vsaka 
svojo pot in ti uideta izpod nadzora, lahko nadaljuješ samo še v dobri veri.

Običajno pametni ljudje lahko izboljšajo karkoli, podjetniki pa so za to še posebej 
nadarjeni.

Večina podjetnikov ima na začetku močno vizijo in načrt A, s katerim bi jo radi 
uresničili. A na žalost večina načrtov A ne deluje.

Močna vizija da ideji pravi pomen. Pri vitkem štartniku pa je treba vizijo podpreti 
tudi z dejstvi in ne samo zaupanjem. Pomembno se je zavedati, da je tvoja začetna 
vizija v veliki meri nastala na podlagi nepreverjenih domnev. Knjiga Delaj vitko ti 
jo pomaga sistematično testirati in dodelati.

Poglobi se v domneve poslovnega modela

Vse preveč ustanoviteljev zadržuje domneve samo v svojih glavah. Tako lahko si
cer najhitreje iterirajo, vendar hkrati le še bolj krepijo svoja lastna »polja popačene 
stvarnosti«.

V prvem koraku svojo začetno vizijo zapišeš, nato pa o njej spregovoriš z najmanj 
eno osebo.

Običajno se za to uporabljajo poslovni načrti. Pisanje poslovnega načrta je za 
podjetnika sicer dobra vaja, a žal ne vključuje pogovorov z ljudmi, ki so bistveni 
za uspeh podjetja.

Ker se bo večina začetnih načrtov poleg tega izkazala za napačne, potrebuješ ne
kaj, kar ni tako statično in togo kot poslovni načrt. Če si za šestdeset strani načrta, 
ki temelji predvsem na nepreverjenih domnevah, porabil več tednov ali mesecev, 
si pravzaprav tratil čas.

Zapravljanje je vsaka dejavnost človeka, ki črpa vire, ne ustvarja pa vrednosti.
– James P. Womak in Daniel T. Jones, Lean Thinking

Jaz bi izbral poslovni model v obliki diagrama na eni strani – vitki okvir (angl. 
lean canvas), ki je prikazan na sliki 11.



T E M E L J N A  N A Č E L A 5

Slika 1-1 . Vitki okvir

Svoj vitki okvir sem izpeljal iz poslovnega okvirja okvirja (angl. business model 
canvas), ki ga v knjigi Business Model Generation1 opisuje Alex Osterwalder.

Zelo mi je všeč, da je okvir na eni sami strani, ker je:

Hiter
V primerjavi s poslovnim načrtom, ki ga pišeš tudi več tednov ali mesecev, 
lahko vanj v enem samem popoldnevu skiciraš več poslovnih modelov. To 
opravilo ti bo vzelo res malo časa, zato ti priporočam, da ga pred tem nekoli
ko več porabiš za viharjenje možganov, razmisliš o možnih variacijah tvojega 
modela in določiš prioritete, s katerimi bi začel.

Jedrnat
Okvir te prisili, da previdno izbereš besede in se osredotočiš na bistveno. To 
je odlična vaja, da se naučiš izluščiti bistvo svojega produkta. V hipotetičnem 

1 Če se želiš bolj poglobiti v razlike med modeloma vitkega okvirja in originalnega poslovnega
okvirja, pojdi na http://www.ashmaurya.com/why-lean-canvas.

PRODUKT TRG

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Naj trije problemi

Stroški za pridobivanje kupcev

Distribucijski stroški

Gostovanje

Zaposleni itd.

Model prihodkov 

Celotna vrednost 

Prihodek

Bruto marža

Ciljni kupciNaj tri lastnosti Ni možno zlahka 
kopirati ali kupiti

Ključne merljive 
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Pot do kupcev

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Eno, jasno in prepričljivo 
sporočilo o tem, zakaj si 
drugačen in zakaj je tvoj 
produkt vreden nakupa

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com) 
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.
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piču v dvigalu (angl. elevator pitch) imaš trideset sekund, da pritegneš pozor
nost investitorja, in osem, da vzbudiš pozornost kupca na pristajalni strani 
(angl. landing page).2

Prenosen
Poslovni model na eni sami strani je veliko lažje deliti z drugimi, kar pomeni, 
da ga bo prebralo več ljudi in verjetno ga boš tudi pogosteje posodabljal.

Če si že kdaj napisal poslovni načrt ali pripravil predstavitev za vlagatelje, boš 
takoj prepoznal večino sestavnih polj okvirja. Teh polj ne bom opisoval tukaj, zelo 
podrobno so namreč opisana v drugem delu knjige.

Za zaključek naj povem še, da izdelek, ki ga razvijaš, NI »produkt za trg« tvojega 
štartnika (angl. startup).

Tvoj izdelek NI »produkt za trg«

Namenoma sem se odločil, da bo polje za rešitev manjše od devetine okvirja. Kot 
podjetniki namreč veliko pozornosti namenjamo rešitvam, zato nam gre njihovo 
iskanje že po naravi dobro od rok in zanje ne potrebujemo veliko prostora (glej 
sliko 12).

Dave McClure iz podjetniškega inkubatorja 500 Startups je poslušal na stotine 
podjetniških pičev (angl. pitch) in verjetno jih bo slišal še na stotine. Podjetnike 
je vedno znova opozarjal, da nesorazmerno veliko časa govorijo o rešitvi in ne 
dovolj o drugih sestavnih delih poslovnega modela.

Kupcev ne zanimajo vaše rešitve. Zanimajo jih njihovi problemi.
– Dave McClure, 500 Startups

Vlagatelji in – kar je še bolj pomembno – kupci se poistovetijo s svojimi težavami 
in jih tvoja rešitev (še) ne zanima. Podjetniki pa že po naravi iščejo rešitve. Iskanje 
rešitev za probleme, ki nikogar ne zanimajo, je izguba časa.

Tvoja naloga ni samo najti najboljšo rešitev, ampak obvladovati celotni poslovni 
model, kjer se med seboj skladajo vsi sestavni deli.

2 Po ocenah bo do 50 % obiskovalcev zapustilo pristajalno stran v prvih osmih sekundah.  
Vir: MarketingSherpa's »Landing Page Handbook« (2005).
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Slika 1-2 . Tvoj izdelek NI »produkt za trg«

Ko v svojem poslovnem modelu vidiš produkt za trg, postaneš močnejši. To ti ne 
pomaga zgolj oblikovati lasten poslovni model, temveč ti omogoči tudi v prak
si uporabiti splošno znane tehnike od razvoja produkta do vzpostavitve lastnega 
podjetja.

Če si zadevo ogledaš z razdalje, boš opazil, da gre pri temeljnih načelih pravzaprav 
za metodo deli in vladaj (divide et impera), preneseno v proces zagona štartnika.

Vitki okvir ti pomaga razstaviti poslovni model na devet posameznih delov, ki jih 
nato sistematično testiraš, tako da začneš z najbolj in zaključiš z najmanj tveganim.

2. korak: Prepoznaj najbolj tvegane točke načrta

Če želiš ustvariti uspešen produkt, moraš predvsem zmanjšati tveganja.

Kupce boš pridobil, ko ti bodo zaupali, da lahko rešiš njihove težave. Vlagatelji 
bodo stavili nate, ko ti bodo zaupali, da lahko ustvariš skalabilen poslovni model.

Štartniki so tvegan posel, poslanstvo podjetnikov pa je, da postopoma in sistema
tično odpravimo tveganja.

Tvoj »poslovni model« je produkt za trg

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV EDINSTVENA 
PONUJENA 
VREDNOST

NEULOVLJIVA 
PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com) 
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.



8 1 .  P O G L AVJ E

Še ena metoda, izposojena iz pravil igre za razvoj produkta, pravi, da se je treba 
»najprej lotiti največjih tveganj«. Ni naključje, da pri večini produktov rešitev ni 
tisto, kar je najbolj tvegano.

Če se ne ukvarjaš ravno z iskanjem rešitve za zelo težek tehnični problem, kot je 
npr. iskanje zdravila za raka, razvoj naslednjega velikega iskalnega algoritma ali 
deljenje izotopov, boš z dovolj časa, denarja in truda slej ko prej ustvaril produkt.

Večje tveganje za vse štartnike je, da ustvarijo nekaj, česar nihče noče.

Tveganje se sicer razlikuje od produkta do produkta, je pa pri tem precej odvisno 
od faze, v kateri je štartnik. O tem več v nadaljevanju.

Tri faze štartnika

Vsak štartnik gre skozi tri jasno določene faze, ki so prikazane na sliki 13.

Slika 1-3 . Tri faze štartnika

1. faza: ujemanje problema in rešitve

Ključno vprašanje: Ali imam problem, ki ga je vredno rešiti?
V prvi fazi določiš, ali sploh imaš problem, ki ga je vredno rešiti. Tako se izogneš 
nevarnosti, da bi več mesecev ali let zaman porabil za razvoj rešitve.

Ideje so sicer poceni, a njihova uresničitev je lahko precej draga.

Problem, ki ga je vredno rešiti, lahko strnemo v tri vprašanja:
• Ali gre za nekaj, kar kupci hočejo? (moram imeti)
• Ali bodo za to plačali? Če ne bodo, kdo bo? (upravičenost)
• Ali je rešljiv? (izvedljivost)

UJEMANJE PROBLEM/

REŠITEV

Faza 1 Faza 2 Faza 3

UJEMANJE PRODUKT/

TRG
RAST
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Na vprašanja skušamo odgovoriti tako, da hkrati uporabimo metodo za kvalitativ
no opazovanje kupcev in metodo za vodenje intervjujev. Več o tem najdeš v petem 
in šestem poglavju.3

Z odgovarjanjem na vprašanja se izoblikuje najmanjši skupek zahtevanih lastnos
ti. Na podlagi teh se lahko lotiš problemskega sklopa, ki mu pravimo najosnovnej
ši sprejemljivi produkt ali NSP (angl. minimum viable product, MVP).

2. faza: ujemanje produkta in trga

Ključno vprašanje: Ali sem ustvaril nekaj, kar ljudje hočejo?
Ko imaš problem, ki ga je vredno rešiti, in si naredil NSP, je na vrsti testiranje 
zanesljivosti rešitve. Z drugimi besedami: izmeriš, ali si ustvaril nekaj, kar ljudje 
hočejo.

V četrtem delu knjige se bomo posvetili kvalitativnim in kvantitativnim kazalni
kom za ujemanje produkta in trga.

Prvi veliki mejnik štartnika je, ko tvoj produkt postane privlačen za prodajo oz. 
ko dosežeš ujemanje produkta in trga. V tej fazi imaš načrt, ki začenja delovati – 
pridobivaš kupce in jih znaš obdržati, poleg tega ti še plačajo.

3. faza: večanje obsega

Ključno vprašanje: Kako naj pospešim rast?
Ujemanje produkta in trga skoraj vedno zagotovi določeno raven uspeha. Tvoja 
pozornost se v tej fazi preusmeri na rast ali večanje obsega poslovnega modela.

Zasukaj pred ujemanjem produkta in trga, optimiziraj potem

Ujemanje produkta in trga je prvi pomemben mejnik štartnika in odločilno vpliva 
na strategijo ter metodo. Zato je smiselno, da faze štartnika razdeliš na »pred uje
manjem produkta in trga« in »po ujemanju produkta in trga.«

Pred ujemanjem produkta in trga je štartnik osredotočen na učenje in sukanje 
(angl. pivot). Po ujemanju produkta in trga se fokus preusmeri na rast in optimi-
zacijo (glej sliko 14).

3 V The Four Steps to the Epiphany Steve Blank izpostavi pomembnost poglobljenih intervjujev  
s kupci, kar poimenuje »Customer Discovery« (odkrivanje kupcev).
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Slika 1-4 . Pred in po ujemanju produkta in trga

Zasuk (angl. pivot) je termin, ki ga je uvedel Eric Ries, in opisuje spremembo sme
ri štartnika, medtem ko se ti učiš. Razlike med zasuki in optimizacijo si ni težko 
zapomniti – pri prvih gre za iskanje načrta, ki deluje, optimizacija pa je pospešitev 
tega načrta.

Pri zasuku skušamo validirati dele domnev poslovnega načrta, da bi se približali 
načrtu, ki deluje. Pri optimizaciji skušamo dodelati dele domnev poslovnega na
črta, da bi pospešili načrt, ki deluje. Namen prvega je popravek smeri ali zasuk. 
Namen drugega je učinkovitost ali rast.

Zdi se, kot da razlika ni pomembna, vendar bistveno vpliva na izvedbo tako z 
 vidika strategije kot metode. Pred ujemanjem produkta in trga je treba štartnik 
zasnovati tako, da se lahko čim več naučiš.

Največ se naučiš, ko je verjetnost pričakovanega izida 50-odstotna – to je, ko ne veš, 
kaj pričakovati.

Da bi se čim več naučil, se ti ni treba gnati za postopnim napredkom, ampak mo
raš izbrati drzne cilje. Torej raje kot da spremeniš barvo gumba, ki poziva k akciji, 
spremeni celotno pristajalno stran. Raje kot da tvojo edinstveno ponujeno vred
nost ali EPV (angl. unique value proposition) prilagajaš segmentom posameznih 
kupcev, poskusi z različnimi EPV za različne segmente kupcev.

V nadaljevanju knjige si bomo na primerih ogledali, kako namesto optimizacije 
namensko izdelati načrt, ki nam bo pomagal do določenih spoznanj.

Kaj pa financiranje

Pri podjetju 37signals so med izdajo zadnjih dveh knjig, Getting Real in Rework 
(37signals.com), prešli z nazora »zunanji denar je načrt B« na »zunanji denar je 
načrt Z« – zanimivo. To je mogoče reči, ko že imaš dobiček, res pa je, da se razmi
šljanje o zunanjem financiranju spreminja (glej sliko 15).

Fokus:

Preizkusi:

validirano učenje

zasuki

Fokus:

Preizkusi:

rast

optimizacija

UJEMANJE PROBLEM/

REŠITEV

UJEMANJE PRODUKT/

TRG
RAST
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Slika 1-5 . Idealni čas za zbiranje finančnih sredstev

Čeprav boš moral najbrž slej ko prej zbrati začetni kapital, je idealni čas za zbira
nje velikega kapitala po ujemanju produkta in trga, kajti takrat imate z vlagatelji 
enak cilj – večanje obsega posla.

Privlačnost za prodajo je merilo za to, kako se bo tvoj produkt ujel s trgom.  
Za investitorje je prodajna privlačnost produkta pomembnejša od česarkoli 
drugega.

– Nivi in Naval, Venture Hacks

Veliko (zlasti mladih) podjetnikov misli, da prvi korak zajema pisanje poslovnega 
načrta, pripravo predstavitve in pridobitev kapitala. To, da več mesecev porabiš za 
sestavo in pripravo piča o poslovnem načrtu, ki ga boš odpičal vlagateljem, je za 
štartnik tratenje časa – zlasti zato, ker imaš takrat samo vizijo in kup nepreverje
nih domnev. Nesmiselno je, da vlagateljem to prodajaš brez kakršnekoli validacije.

Tvoj prvi cilj bi morala biti zagotovitev ravno pravšnje vzletne steze, ki ti bo omo
gočila, da začneš izvajati testiranja s kupci in validirati svoj poslovni model.

Čeprav ne gre za eno in isto stvar, se samozagon in vitki štartniki (angl. lean 
 startup) lepo dopolnjujejo. Pri obeh gre za metode ustanavljanja maloporabnih 
štartnikov (angl. low-burn startup) z maksimalno izrabo obstoječih virov – tako 
neuporabne elemente odstraniš, preden bi posegel po zunanjih virih.

Samozagon + vitki štartnik = maloporabni štartnik

(Več o tem najdeš v Prilogi pod naslovom »Kako ustanoviti maloporabni 
 štartnik«.)

Idealni ~as za zbiranje finan~nih sredstev

Tvoj cilj:

Vlagateljev cilj: 

učenje

rast

Tvoj cilj:

Vlagateljev cilj: 

rast

rast

UJEMANJE PROBLEM/

REŠITEV

UJEMANJE PRODUKT/

TRG
RAST



12 1 .  P O G L AVJ E

3. korak: Načrt sistematično testiraj

Zdaj, ko si zapisal načrt A in določil prioritete glede začetnih tveganj, si prip
ravljen na sistematično testiranje svojega načrta. Pri vitkem štartniku to izvedeš  
z nizom preizkusov.

Metoda vitkega štartnika trdno temelji na znanstveni metodologiji, zato je izva
janje preizkusov pri njej ključnega pomena. Kako izvesti učinkovite preizkuse, 
bomo obdelali v tretjem poglavju knjige, za začetek pa jih definirajmo.

Kaj je preizkus

Preizkus je cikel, ki zajema celoten validiran učni proces, kot prikazuje slika 16.

Slika 1-6 . Cikel naredi-meri-spoznaj

Cikel validiranega učenja oz. cikel naredimerispoznaj je utemeljil Eric Ries in 
opisuje cikel povratnih informacij kupcev, ki je obvezen sestavni del postopka 
spoznavanja v vitkem štartniku.

Začne se s fazo ustvarjanja (naredi), kjer na podlagi idej ali domnev naredimo 
nek izdelek (model, programska koda, pristajalna stran itd.). Ta izdelek nato po
kažemo kupcem in z »merjenjem« njihovega odziva preverimo domnevo. Odziv 
merimo s kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih podatkov, na podlagi ka
terih pridemo do novega »spoznanja«, s katerim lahko domnevo potrdimo ali 
zavržemo, in lahko preidemo v naslednjo fazo.

IDEJE

PRODUKTPODATKI

MERI

NAREDISPOZNAJ
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Temeljni vzorec iteracije

Medtem ko lahko določeno domnevo poslovnega modela potrdiš ali zavržeš  
s preizkusi, lahko z iteracijo več posameznih preizkusov med seboj povežeš z na
menom doseganja skupnega cilja, npr. ujemanja produkta in trga.

Slika 17 prikazuje temeljni vzorec iteracije, ki ga uporabljamo skozi celotno 
 knjigo.

Slika 1-7 . Temeljni vzorec iteracije

Pri prvih dveh stopnjah (razumi problem in opredeli rešitev) gre za to, da prideš 
do ustreznega ujemanja problema in rešitve oz. najdeš problem, ki ga je vredno 
rešiti.

Ujemanju produkta in trga se nato približaš tako, da v dveh fazah testiraš, ali si 
ustvaril nekaj, kar ljudje hočejo – najprej kvalitativno (na mikro ravni), nato kvan
titativno (na makro ravni).

RAZUMI 

PROBLEM

OPREDELI 

REŠITEV

KVALITATIVNO 

POTRDI

KVANTITATIVNO

PREVERI

Ujemanje problem/rešitev Ujemanje produkt/trg

Skupnost DelajVitko.si

Povzetek temeljnih načel in njihovo aplikacijo na različnih področjih najdeš na 
http://delajvitko.si/temeljnanacela. 

http://delajvitko.si/temeljnanacela?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=temeljnanacela &utm_campaign=ebook




K A K O  S E M  N A P I S A L  D E L A J  V I T K O 15

2 .  POGLAVJE

Kako sem napisal Delaj vitko

Da bi bolje razumel temeljna načela iz prvega poglavja, si poglejmo, kako jih 
 lahko uporabiš pri resničnem produktu.

Želel sem izbrati preprost preizkus, ki bo vsem razumljiv. Raje, kot da bi izbral 
produkt s področja programske ali strojne opreme, sem se odločil opisati, kako 
sem napisal to knjigo.

Tudi če nisi napisal nobene knjige, boš verjetno lahko prepoznal korake, ki sodijo 
k pisanju knjige. Videl boš, da so podobni kot pri ustvarjanja produkta.

Študija primera: kako sem napisal iteriral to knjigo

Nikoli si nisem mislil, da bom napisal knjigo. Bil sem preveč zaposlen z vodenjem 
svojega podjetja. Ker sem imel o vitkem štartniku več vprašanj kot odgovorov, 
sem oktobra 2009 začel pisati blog.

Čez čas mi je nekaj bralcev bloga predlagalo, naj iz svojih objav napišem knjigo. Za
vedal sem se, da bi bilo pisanje knjige (tudi z blogom kot osnovo) izjemno zahtevno, 
zato sem se odločil, da sprva ne storim ničesar (kljub temu da so mi bralci laskali). 
Ko pa se je prošenj bralcev nabralo približno ducat, sem se odločil zadevo raziskati.

V nadaljevanju boš videl, kako sem pri pisanju knjige uporabil prav postopek,  
ki ga opisujem.
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Razumi problem

Najprej sem poklical bralce svojega bloga in jih vprašal, zakaj bi radi, da napišem 
knjigo. Natančneje, vprašal sem jih, kaj bi bilo drugače, če bi napisal knjigo, saj 
je že obstajalo gradivo na mojem blogu, drugih blogih in v že izdanih knjigah.  
Z drugimi besedami, skušal sem razumeti edinstveno ponujeno vrednost v primer
javi z že obstoječimi alternativami.

Na podlagi intervjujev sem spoznal, da so imeli moji bralci tako kot jaz težave s 
praktično uporabo metod za razvoj kupcev (angl. customer development) in vit
kega štartnika (določitev problema). Moj blog so uporabljali kot »ABC vodič«, ki 
jim je pomagal pri uporabi teh metod (rešitev). Številni med njimi so bili tehnični 
izumitelji, ki so prav tako kot jaz razvijali produkte za spletno prodajo (zgodnji 
uporabniki – angl. early adopters).

Določi rešitev

S tem uvidom sem v enem dnevu pripravil predstavitveni izdelek: napovedno pri
stajalno stran (angl. teaser landing page) s kazalom, naslovom in sliko platnice 
(glej sliko 21).

Slika 2-1 . Napovedna stran za ameriško izdajo knjige Delaj vitko
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Vedel sem, da bo največje tveganje pri pisanju knjige kazalo – ne naslov, platnica 
ali cena (večina poslovnih knjig ima precej ustaljeno ceno).

Ponovno sem poklical te iste bralce in jih vprašal: »Če napišem knjigo, ali bi jo 
kupili?« Njihov odziv mi je pomagal, da sem dodelal kazalo (opredelil rešitev) in 
me nedvomno spodbudil, da sem nadaljeval.

Kljub spodbudi pa pisanje knjige za samo približno ducat ljudi ni kazalo na pro-
blem, ki ga je vredno rešiti. Napovedno stran (angl. teaser page) sem tako pustil 
na spletu in marca 2010 na svojem blogu objavil, da bo knjiga predvidoma izšla 
»letos poleti«. Bralci bloga so to novico povedali naprej (testiranje kanalov), jaz pa 
sem se vrnil k vodenju podjetja.

Do junija sem po epošti prejel tisoč sporočil (potencialni kupci), kar sem razumel 
kot potrditev, da je pisanje knjige zame problem, ki ga je vredno rešiti. Moral sem 
si vsaj pokriti stroške in ocenil sem, da se bo izšlo.

Kvalitativno validiraj

Napisati celo knjigo je bil še vedno ogromen podvig. Prvo poglavje sem skušal na
pisati tako, da sem kopiral vsebino s svojega bloga, vendar z dobljenim nisem bil 
zadovoljen. Da bi se lahko učil od kupcev, sem moral ustvariti nekaj še manjšega 
(najosnovnejši sprejemljivi produkt).

Pod vsak naslov iz kazala sem dodal nekaj alinej in tako pripravil predstavitev, 
osnutka pa nisem spreminjal. V Austinu v Teksasu sem napovedal brezplačno 
delavnico Delaj vitko, za katero je zanimanje izkazalo trideset ljudi.

V lokalnem inkubatorju Tech Ranch so bili tako prijazni, da so mi ponudili pros
tor, ki pa je lahko sprejel samo deset ljudi – kar je bilo idealno, saj sem tako lahko 
imel še najmanj dve delavnici z ostalimi (iteracija v majhnih skupinah).

Prva delavnica je bila tako uspešna, da sem jih razpisal še več, vendar sem za
nje začel tudi zaračunavati (plačilo je prva oblika validacije). Z vsako delavnico 
sem prilagajal vsebino predstavitve, da je lepše tekla, in podvajal ceno, vse dokler 
 nisem naletel na odpor.

Do konca poletja sem dovolj dobro razumel rešitev in se lotil pisanja. Da pa knjige 
ne bi pisal sam, zaprt v sobi, sem zopet vzpostavil stik s potencialnimi kupci, ki so že 
videli mojo napovedno stran. Bili so nestrpni, saj je prvotni datum objave že minil.
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Opravičil sem se jim, da knjige še nisem končal, in jim povedal, da jo bom izdajal 
po korakih v iteracijah, podobno kot programsko opremo. Kdor je želel, se je lah
ko odločil za prednaročilo knjige in tako vsaka dva tedna prejemal dve poglavji v 
formatu pdf. Tako mu na izid ni bilo treba čakati še šest mesecev.

Približno polovica ljudi se je strinjala s takšnim dogovorom. Ostali so se odločili 
počakati na »dokončan izdelek« v svojem priljubljenem formatu (tiskana obli
ka, iPad in/ali Kindle). Tako sem lahko ločil med zgodnjimi uporabniki in kupci, 
pridobljenimi v poznejši fazi. Zgodnjim uporabnikom je bila pomembna samo 
vsebina, ni pa jih zanimalo, kako bo ta zapakirana. Testiranje vsebine je bilo še 
vedno najbolj tvegano.

Povratne informacije kupcev v tem dvotedenskem ciklu iteracij so bile izjemno 
dragocene. Cela poglavja sem napisal na novo, da so postala bolj tekoča, izboljšal 
sem ilustracije1, majhne tipografske in slovnične napake pa sem zatrl v kali. S tem 
postopkom nisem knjige pisal samo boljše, ampak tudi hitreje.

Kvantitativno preveri

Šele ko je bila januarja 2011 knjiga vsebinsko popolna, sem poklical oblikovalca 
naslovnice, začel testirati podnaslove za knjigo, raziskovati možnosti tiskanja in 
eknjige ter postavil spletno mesto za marketing (prava akcija ob pravem času).

Že od začetka sem bil pripravljen knjigo izdati v samozaložbi, zgodilo pa se je 
nekaj zanimivega. Decembra 2011 je z menoj v stik stopila večja založba, v kateri 
so že vedeli, da pišem knjigo. Ogledali so si takratno verzijo in jo želeli objaviti.

Vprašal sem jih, ali bi moj model pisanja in prodaje knjige lahko postal popularen. 
Izrazili so željo, da bi več ljudi pisalo knjige na tak način.

Najprej sem bil zbegan, nato pa je vse dobilo smisel. Tisoč knjig bi prodal sam, 
kar nazorno kaže na zgodnjo privlačnost za prodajo, ki zmanjša tržno tveganje za 
založnika. Na podoben način gledajo vlagatelji v pozni fazi na štartnik.

Pri ustvarjanju produkta je idealen čas za pritegnitev zunanjih virov po ujemanju 
produkta in trga, tebi pa se bo to v tistem trenutku lahko zdelo pravilno ali napa
čno dejanje.

1 Bralec in kolega podjetnik iz Austina, Emiliano Villarreal, je predelal ilustracije in mi poslal po
sodobljene datoteke. Začela sva sodelovati in izdelala še druge vizualne podobe, zdaj pa delava 
skupaj na projektu Spark59.
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Vesel sem, da sem se odločil za založniško pot, ki se je skladala z mojimi cilji; pri 
tej odločitvi so mi pomagali pogovori z založniki in nasveti Erica Riesa. Pogodbo 
sem podpisal z založbo O’Reilly, kjer so že od začetka zagovarjali gibanje vitkega 
štartnika in močno podpirali tudi izdajo serije knjig Lean.

Od septembra 2011 naprej sem sam prodal več kot deset tisoč knjig Delaj vitko 
in začel celo pisati novo, posodobljeno različico (knjigo, ki jo držite v rokah). Iz
boljšal sem jo s številnimi intervjuji in delavnicami za podjetnike, ki so zajemale 
širok spekter produktov (ustvari neprekinjen tok povratnih informacij s kupci). Cilj 
je bil, da povzamem, kar sem se naučil v zadnjem letu, in razširim svojo publiko 
zunaj meja svojih prototipnih zgodnjih uporabnikov – podjetnikov, ki poslujejo 
prek spleta.

Časovni pregled na sliki 22 povzema postopek pisanja prve izdaje knjige Delaj 
vitko.

Slika 2-2 . Časovni pregled nastanka knjige Delaj vitko

Ali je knjiga končana

Tako kot velika programska oprema tudi knjiga ni nikoli končana – zgolj objavljena.

To knjigo sem napisal iterativno in je šele začetek, saj obravnava živo temo, ki se 
razvija.

• Kar se na novo naučim, še vedno delim z drugimi na blogu.
• Pišem novičnik »Running Lean Mastery,« ki izhaja vsaka dva tedna.
• Povpraševanje po mojih delavnicah je naraslo.

Blog

Napovedna 
stran

Brezplačna 
delavnica

Plačljiva 
delavnica

Predogled poglavij + 
možnost prednaročila

Dvotedenske 
objave

Interes 
založnika

Knjiga 
dokončana

Okt 
2009

Mar 
2010

Jun 
2010

Jul–Sep 
2010

Okt 
2010

Okt 
2010

Dec 
2010

Feb 
2011
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Obožujem voditi delavnice, vendar je moja prava strast še vedno ustvarjanje pro
duktov. Ker sem nenehno vpet v svet številnih štartnikov, lahko zaznavam proble
me, ki jih je vredno rešiti.

Tako sta nastala Lean Canvas (Vitki okvir) in USERcycle.

Vitki okvir je orodje za validiranje poslovnega modela. Skupaj s to knjigo ti poma
ga zapisati poslovni model, meriti napredek ter izmenjati znanje z notranjimi in 
zunanjimi deležniki.

USERcycle je programska oprema za upravljanje življenjskega cikla kupcev, ki 
pomaga podjetjem, da iz svojih uporabnikov naredijo strastne kupce. Navdušeni 
kupci se vračajo in uporabljajo tvoj produkt, drugim pripovedujejo o njem in zanj 
plačujejo (oz. poskrbijo, da zanj plačajo drugi).



2 .  DEL :

ZAPIŠI NAČRT A
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3 .  POGLAVJE

Ustvari svoj vitki okvir

Prikaži svoj poslovni model v prenosni shemi na eni sami strani.

Z vitkim okvirjem (angl. lean canvas) lahko zelo učinkovito najdeš morebitne 
 poslovne modele, določaš prioritete in slediš neprekinjenemu učenju.

Uporabo okvirja lahko najboljše prikažemo s primerom. Za prikaz metode bom 
opisal miselni potek pri nastajanju mojega prvega produkta, CloudFire.

Razmisli o morebitnih kupcih

Ko si še na začetku, imaš zgolj slutnjo o težavi, rešitvi in morda segmentu kupcev. 
Prehiter razvoj rešitve, prezgodnja izbira segmenta kupcev ali poslovnega modela 
je lahko pogubna. Če je izbira pristranska in ni testirana, se na koncu lahko odlo
čiš za neustrezen poslovni model ali obtičiš v lokalnem maksimumu.

Skupnost DelajVitko.si

Zgoščen opis vitkega okvirja najdeš na http://delajvitko.si/vitkiokvir. 

http://delajvitko.si/vitkiokvir?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=vitkiokvir&utm_campaign=ebook
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Algoritem vzpenjanja na hrib 
in problem lokalnega maksimuma

V računalništvu je vzpenjanje na hrib matematična metoda za optimizacijo. Gre 

za iteracijski algoritem, kjer začneš s poljubno rešitvijo problema, nato pa sku-

šaš najti boljšo rešitev, tako da postopoma spreminjaš posamezni element re-

šitve. Če ponuja sprememba boljšo rešitev, pri novi rešitvi postopoma uvedeš 

spremembo in postopek ponavljaš, dokler ni več mogoče ničesar izboljšati.

Z vzpenjanjem na hrib najdeš lokalni optimum (rešitev, ki je ob upoštevanju so-

sednje konfiguracije ni možno izboljšati), ni pa nujno, da boš v množici rešitev 

(v iskalnem prostoru) našel tudi najboljšo možno rešitev (globalni  optimum).

Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Hill_climbing

Težavi lokalnega maksimuma se ne moreš popolnoma izogniti, lahko pa povečaš 
verjetnost, da boš našel boljšo rešitev – od začetka bodi pripravljen raziskovati in 
vzporedno testirati več modelov.

Začni z razmišljanjem o tem, kdo bi lahko bili morebitni kupci tvojega produkta, 
in naredi seznam:

Loči med kupci in uporabniki.
Če lahko tvoj produkt uporabljajo različni tipi uporabnikov, določi, kdo so 
tvoji kupci.
Kupec tvoj produkt plača. Uporabnik ne.

Široke segmente uporabnikov razdeli na manjše.
Sodeloval sem s štartniki (angl. startup), v katerih so mislili, da rešujejo uni
verzalne težave, ki veljajo za vse.

Ne moreš učinkovito ustvariti, oblikovati in pozicionirati produkta za vse.
Čeprav skušaš ustvariti produkt za večino kupcev, moraš začeti tako, da imaš 
v mislih specifičnega kupca. Tudi pri Facebooku, ki ima zdaj več kot milijardo 
uporabnikov, so na začetku imeli v mislih zelo specifičnega uporabnika: štu
dente Univerze Harvard.

Začni z enim samim okvirjem.
Če razvijaš poslovno idejo za različne akterje, se ti bo morda zdelo smotrno, 
da za vsakega izpostaviš različne probleme, kanale in vrednosti produkta. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hill_climbing
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 Priporočam, da začneš z enim samim okvirjem in za vsak segment kupcev 
uporabiš različne barve ali oznake. Na eni sami strani bo tako vse bolj pregled
no, pozneje pa lahko po potrebi razdeliš in prilagajaš.

Za vsak segment kupcev skiciraj vitki okvir.
Kmalu boš videl, da se elementi tvojega poslovnega modela glede na segment 
kupcev zelo razlikujejo. Zato priporočam, da začneš z dvema ali tremi se
gmenti, za katere se ti zdi, da največ obetajo.

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire
Ozadje:
Pred projektom CloudFire sem lansiral BoxCloud, aplikacijo za deljenje  datotek 
z drugimi, ki je temeljila na našem ogrodju vsak-s-spletom (angl. peer-to-web, 
p2web) in je poenostavila proces izmenjave velikih datotek.

Edinstvena ponujena vrednost oz. EPV (angl. unique value proposition, UVP) 
projekta BoxCloud je bila v deljenju z drugimi neposredno s svojega računal-
nika brez kakršnegakoli prenosa. Uporabniki so imeli dostop do datoteke/
mape neposredno prek brskalnika, ne da bi jim bilo treba namestiti kakršno-
koli dodatno programsko opremo.

BoxCloud je bil primarno namenjen poslovnim uporabnikom (grafičnim obli-
kovalcem, odvetnikom, računovodjem in drugim malim podjetnikom).

Ker sem želel raziskati druge možnosti uporabe ogrodja p2web, zlasti na 
 področju izmenjave medijskih datotek (fotografij ter video in glasbenih dato-
tek), je nastal CloudFire.

Najširša kategorija:
Vsi, ki z drugimi delijo velike količine medijskih vsebin.
Bolj specifični potencialni kupci:
• fotografi,
• snemalci,
• uporabniki medijev (vzemi stvar v svoje roke),
• starši.

Najprej sem želel ustvariti nekaj za segment potrošnika (z mano kot prototip-
nim kupcem), pred kratkim pa sem postal oče in se zavedel določene tegobe, 
povezane z izmenjavo fotografij in (predvsem) video posnetkov. Zato sem se 
odločil najprej narediti model za ta segment.
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Kako skiciraš vitki okvir

V tem delu bomo videli, kako se skicira vitki okvir.

Okvir skiciraj na mah.
Čeprav je mikavno v nedogled iterirati zasnovo, moraš začetni okvir narediti 
na hitro – v manj kot petnajstih minutah. Bistvo okvirja je, da najprej napišeš 
kratek povzetek svojih trenutnih misli, nato določiš, kaj je najbolj tvegano, na 
koncu pa greš med ljudi (angl. Get out of the building!), da svoj model preve
riš še pri  drugih.

V redu je, če pustiš nekaj polj praznih.
Ne razpravljaj o »pravih« odgovorih, ampak nekaj zapiši oz. pusti polje praz
no. Praznina morda nakazuje na največje tveganje modela in na točko, kjer 
lahko začneš testirati. Za nekatere druge elemente, kot je »neulovljiva pred
nost« (angl. unfair advantage), boš potreboval več časa, zato je popolnoma v 
redu, če je tvoj trenutno najboljši odgovor »ne vem«. Okvir je živ dokument, 
ki se razvija s časom.

Bodi jedrnat.
Veliko lažje nekaj opišeš v odstavku kot v enem samem stavku, a prostor na 
okvirju je omejen, zato da lahko izluščiš bistvo poslovnega modela. Okvir 
skušaj napisati na eno samo stran.

Razmišljaj v sedanjosti.
V poslovnih načrtih se preveč trudijo napovedati prihodnost, kar pa je ne
mogoče. Za svoj okvir naredi seznam opravil. Na podlagi tega, v kateri fazi si 
in kaj trenutno veš, določi domneve, ki jih moraš testirati za nadaljnji razvoj 
produkta.

Osredotoči se na kupca.
Alex Osterwalder v svoji knjigi opisuje več metod, kako se lotiti začetnega po
slovnega okvirja (angl. business model canvas). Ker se metoda, opisana v knji
gi Delaj vitko, zelo osredotoča na kupce, bom začel z njimi. Kot bomo videli 
v kratkem, lahko že vsaka sprememba segmenta kupca popolnoma spremeni 
poslovni model.

Pri izdelavi svojih okvirjev upoštevam predpisani vrstni red, ki je prikazan na sliki 
31. V tem vrstnem redu si sledijo tudi naslednja poglavja.
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Slika 3-1 . Vitki okvir

Problem in segmenti kupcev

Menim, da je par »problem–segmenti kupcev« osrednji del okvirja, zato ju bom 
obravnaval skupaj.

Naštej največ tri probleme.
Opiši od enega do tri probleme, ki jih je treba rešiti za konkreten segment 
kupcev. Probleme si lahko predstavljaš tudi kot opravila, ki bi jih sicer morali 
opraviti kupci.

Ko morajo ljudje nekaj opraviti, za to najamejo produkt ali storitev. Naloga 
prodajnika je razumeti, katere naloge morajo kupci opraviti in katere produkte 
jim lahko ponudi, da jih razbremeni.

– Clayton M. Christensen

Naštej obstoječe alternative.
Zapiši, kako misliš, da tvoji zgodnji uporabniki (angl. early adopters) danes 
rešujejo te probleme. Če ne rešuješ zares novega problema, kar je malo verjet
no, za tvojo težavo verjetno že obstajajo rešitve. Te pogosto niti ne prihajajo  
s strani očitne konkurence.

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Naj trije problemi

Stroški za pridobivanje kupcev

Distribucijski stroški

Gostovanje

Zaposleni itd.

Model prihodkov 

Celotna vrednost 

Prihodek

Bruto marža

Ciljni kupciNaj tri lastnosti Ni možno zlahka 
kopirati ali kupiti

Ključne merljive 
dejavnosti

Pot do kupcev

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Eno, jasno in prepričljivo 
sporočilo o tem, zakaj si 
drugačen in zakaj je tvoj 
produkt vreden nakupa

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com) 
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

1
4

8
3
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5
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Na primer, največja alternativa večini spletnih orodij za sodelovanje ni še eno 
orodje za sodelovanje, ampak elektronska pošta. Če tegoba ni dovolj močna in če 
kupec ne trpi preveč, je zanj lahko alternativa tudi to, da ne stori ničesar.

Prepoznaj druge uporabnike.
Prepoznaj vse druge uporabnike, ki bi lahko vplivali na kupca.
Primeri:
• Pri blogerski platformi je kupec avtor bloga, uporabnik pa je bralec.
• V iskalniku je kupec ponudnik, uporabniki pa so ljudje, ki iščejo.

Popolnoma se posveti morebitnim zgodnjim uporabnikom.
Ko poznaš probleme, se podrobneje posveti segmentu kupcev. Ustvari si sliko 
tvojega prototipnega kupca.
Tvoj cilj je, da določiš prve, ne večinske kupce.

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: problem in segmenti kupcev

Kot novopečeni oče sem opazoval poplavo problemov in sem jih hotel podrob-
neje raziskati. Navajam jih tukaj in na sliki 3-2:
•     Število posnetih fotografij (in zlasti video posnetkov) se je po rojstvu otroka 

bistveno povečalo.
•     Zaradi pomanjkanja spanca so se nama obstoječe rešitve zdele izguba časa 

in včasih preveč stresne.
•     Velikemu povpraševanju po takšni vsebini s strani družine (predvsem starih 

staršev) in prijateljev smo pogosto komaj sledili.

Slika 3-2 . CloudFire: problem in segmenti kupcev

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velike količine 
fotografij/video 
posnetkov z drugimi 
je zamudno.
Starši nimajo 
prostega časa.
Obstaja veliko zunanjega
povpraševanja za takšno 
vsebino.
Obstoječe alternative: 
Flickr Pro, SmugMug, 
Apple MobileMe, 
Facebook

Starši (avtorji)

Družina in prijatelji 
(ogledovalci) 

Zgodnji uporabniki: 

Starši z majhnimi otroki

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.
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Edinstvena ponujena vrednost

Na sredini vitkega okvirja je polje za tvojo EPV. To je eno najpomembnejših polj 
na okvirju, ki ga je hkrati najtežje pravilno izpolniti.

Odkar sem napisal prvo verzijo Delaj vitko, sem svojo definicijo EPV izboljšal:

Edinstvena ponujena vrednost: zakaj si drugačen in vreden nakupa pozornosti.

»Prodajanje« je pogovor. V prvi vrsti sploh ne gre za prodajanje, ampak za priteg
nitev pozornosti morebitnega kupca.

!Obiskovalci, ki pridejo na pristajalno stran (angl. landing page) prvič, ostanejo na 
njej povprečno osem sekund. Prvi stik, ki ga imajo s produktom, je prav EPV. Če 

bo tvoja EPV prepričljiva, bodo morda ostali in si ogledali še druge strani tvojega 

spletnega mesta. V nasprotnem primeru bodo stran preprosto zapustili.

Tudi s to popravljeno definicijo je EPV še vedno težko določiti. Izluščiti moraš res 
bistvo produkta produkta in ga povedati z le nekaj besedami, ki jih lahko postaviš 
v naslovno vrstico pristajalne strani. Poleg tega je zelo pomembno, da je tvoja EPV 
drugačna.

Na začetku še ni potrebno, da je vse dodelano do potankosti. Kot pri vsakem polju 
na okvirju tudi tukaj začni z najboljšo možno domnevo in se z iteracijo približaj 
končni rešitvi.

Kako najdeš edinstveno ponujeno vrednost

Iz srca ti priporočam, da si priskrbiš izvod klasične knjige o marketingu, ki sta jo 
napisala Al Ries in Jack Trout: Positioning: The Battle for Your Mind. Ries in Trout 
veljata za očeta modernega oglaševanja. Gre za zelo berljivo čtivo in najboljši hitri 
tečaj o marketingu, kar sem jih videl.

Zdaj pa upoštevaj nekaj mojih nasvetov, kako izdelati EPV:

Bodi drugačen, a zagotovi, da bo ta drugačnost bistvena.
Najboljši način, kako boš ugotovil, v čem se tvoj produkt razlikuje je, da EPV 
izpelješ neposredno iz problema številka ena. Če je ta problem res vreden 
 rešitve, potem si že več kot na pol poti.
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Ciljaj na zgodnje uporabnike.
Vse preveč ponudnikov želi doseči večinske kupce in cilja na nekakšno pov
prečje, ampak tako se rdeča nit sporočila izgubi. Ker tvoj izdelek še ni pri
pravljen za segment večinskih kupcev, naj bo tvoja edina naloga najti zgodnje 
uporabnike. To zahteva drzno, jasno in natančno sporočanje.

Osredotoči se na dolgoročne prednosti.
Najbrž si slišal, da je boljše izpostaviti prednosti kot lastnosti. Vendar moraš, 
tudi ko želiš poudariti prednosti, vedeti, kako nanje gledajo kupci. Za dobro 
EPV je značilno, da jo kupec ponotranji in se osredotoči na prednosti, ki jih 
bo imel po uporabi tvojega produkta.

Recimo, da ustanavljaš podjetje za izdelavo življenjepisov:
• Lastnost je lahko »strokovno oblikovane predloge«.
• Prednost bi bila »življenjepis, ki pade v oči in izstopa«.
• Dolgoročna prednost pa je »dobiti sanjsko službo«.

Dobra formula, kako priti do učinkovite EPV po zgledu Danea Maxwella, je:

Hipoma jasen naslov = končni rezultat po želji kupca + točno določen čas + 
obravnava ugovorov

!Odlično je, če lahko uporabiš drugi in tretji element iz prejšnje formule, ni pa 
nujno potrebno.

Klasičen primer te formule je slogan picerije Domino:

Hot fresh pizza delivered to your door in 30 minutes or it’s free. (Vročo sveže pečeno 
pico vam dostavimo v 30 minutah ali pa je brezplačna.)

Preudarno izberi besede, ki naj postanejo del tebe.
Besede so bistvo vsake velike marketinške kampanje ali promocije blagovne 
znamke. Vrhunske znamke luksuznih avtomobilov so svoj obstoj definirale  
z eno samo besedo:

• Zmogljivost: BMW
• Dizajn: Audi
• Prestiž: Mercedes
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Če izbereš nekaj »ključnih« besed, ki jih redno uporabljaš, ti bo to pomagalo 
tudi do višje uvrstitve pri optimizaciji spletnih strani (SEO).

Kaj, kdo in zakaj?
Dobra EPV mora jasno odgovoriti na prvi dve vprašanji – kaj je tvoj produkt 
in kdo je tvoj kupec. V istem stavku včasih težko odgovorimo tudi na vpraša
nje »zakaj« – za to sam pogosto uporabljam podnaslov.

Tukaj so vzorčne EPV mojih produktov:
Vitki okvir

Več časa nameni ustvarjanju kot načrtovanju posla.
Hitrejša in učinkovitejša pot do poslovnega modela

USERcycle
Spremeni uporabnike v navdušene kupce.
Programska oprema za upravljanje življenjskega cikla kupcev

Nauči se kaj od drugih dobrih EPV.
Preuči EPV znamk, ki jih ceniš in so ti všeč – tako boš lažje ustvaril dob
ro EPV za svoj produkt. Obišči njihove pristajalne strani in razčleni, kako in 
 zakaj njihovo sporočilo deluje.
Nekateri mojih najboljših učiteljev so Apple, 37signals in FreshBooks.

Oblikuj enostavkovni pič.
Druga uporabna vaja je, da pripraviš enostavkovni pič (angl. highconcept 
 pitch). Hollywood ski producenti pogosto uporabljajo kratke udarne stavke, da 
osnovno zgodbo filma prečistijo v udarno sporočilo. Enostavkovni pič je kot 
učinkovito govorno orodje postal znan tudi zaradi Venture Hacksa in njegove 
eknjige Pitching Hacks.

Primeri:
• YouTube: »Flickr za video«
• Aliens (film): »Žrelo v vesolju«
• Dogster: »Friendster za pse«

Enostavkovnega piča ne smemo zamešati z EPV. Njegov namen prav tako ni, 
da ga uporabimo na pristajalni strani. Lahko se zgodi, da tvoja publika ne 
pozna konceptov, na katerih temelji pič. Zato je bolj učinkovit, če ga uporabiš 
npr. po intervjuju s kupcem, ko hočeš v enem stavku povzeti bistvo svoje ideje, 
da se lažje in hitreje širi naprej.
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Več o specifični rabi enostavkovnih pičev najdeš v sedmem poglavju.

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: edinstvena ponujena vrednost

Glede na seznam obstoječih alternativ sem se odločil, da pri EPV kot »razliko,  
ki šteje,« uporabim hitrost, kot ključno besedo pa »brez nalaganja« (gl. sliko 3-3).
V nadaljevanju boš videl, kako se je ta EPV precej razvila že po nekaj intervjujih  
s strankami.

Slika 3-3 . CloudFire: EPV1

Rešitev

Zdaj si pripravljen, da se lotiš možnih rešitev.

Vse, kar imaš, so nepreverjeni problemi, zato boš vrstni red prioritet morda še 
spreminjal ali pa rešitve že po nekaj pogovorih s kupci v celoti zamenjal z novimi.

Priporočam, da se ne trudiš preveč z določanjem dokončnih rešitev. Namesto tega 
raje zapiši vsako misel o tem, kako bi se najbolj preprosto lotil vsakega problema.

1 upload
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povpraševanja za takšno 
vsebino.
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Flickr Pro, SmugMug, 
Apple MobileMe, 
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Starši (avtorji)

Družina in prijatelji 
(ogledovalci) 

Zgodnji uporabniki: 

Starši z majhnimi otroki

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Najhitrejši način za 
deljenje fotografij in 
video posnetkov 
z drugimi

Visokoravenska zasnova: 

Deljenje fotografij in 
video posnetkov z 
drugimi brez prenosa1
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Rešitev poveži s problemom čim pozneje.

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: rešitev

Na podlagi seznama problemov sem ustvaril kratek seznam najpomembnejših 

lastnosti za svoj najosnovnejši sprejemljivi produkt ali NSP (glej sliko 3-4).

Slika 3-4 . CloudFire: rešitev

Kanali

Eden glavnih razlogov za neuspeh štartnikov je, da pot do kupcev ni zastavljena 
pravilno.

Njihov začetni cilj je učenje, ne rast. Zato je v redu, da na začetku uporabiš vse 
kanale do potencialnih kupcev.

Proces »odkrivanja kupcev2/intervju« (angl. customer discovery) te že zgodaj pri
sili, da najdeš pot do »zadostnega« števila kupcev. To je dobro, a če tvoj poslovni 

2 Steve Blank opisuje ta korak v knjigi The Four Steps to the Epiphany 
 (http://www.cafepress.com/kandsranch).
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model deluje samo ob velikem številu kupcev, se bo po začetni fazi rast morda 
ustavila, ti pa se boš znašel v slepi ulici.

Zato je pomembno, da o kanalih razmišljaš že od prvega dne, saj jih boš tako 
lahko sproti oblikoval in testiral. Čeprav jih imaš na voljo ogromno, nekateri pri 
tvojem štartniku morda sploh ne pridejo v poštev, spet druge pa lahko vpelješ 
pozneje.

Pri določanju začetnih kanalov sem običajno pozoren na naslednje značilnosti:

Raje brezplačno kot plačljivo

Brezplačni kanali ne obstajajo. Kanali, za katere običajno mislimo, da so brezplač
ni (SEO, socialni mediji ali blogi), imajo stroške v obliki človeškega kapitala. Do
nosnost takšne naložbe je težko izračunati, saj za razliko od plačanega kanala, ki 
ga lahko uporabljate šele, ko ste zanj plačali, ti kanali delujejo praktično ves čas.

Od plačanih kanalov se pogosto navaja iskalniški marketing (angl. search engine 
marketing, SEM) ali oglaševanje v spletnih iskalnikih. Eric Ries je opisal, kako je 
svoj zgodnji produkt testiral v Google AdWords s petimi dolarji na dan, kar je sto 
klikov po ceni pet centov na klik. Takšni časi so za večino produktov minili, ven
dar poskusi, morda ti uspe. Tekma za ključne besede je danes tako neusmiljena, 
da lahko konkurenco premagaš le z denarjem ali zvijačo. V vsakem primeru pa 
je čas za to ugodnejši po ujemanju produkta in trga in ko se namesto z učenjem 
ukvarjaš z optimizacijo.

Vhodni proti izhodnim

Vhodni kanali so tisti kanali, pri katerih te kupci sami najdejo na spletu. Gre za t. i. 
povlečno sporočanje. Pri izhodnih kanalih oz. t.i. potisnem sporočanju pa moraš 
kupce nagovoriti.

Primeri vhodnih kanalov:
• blogi,
• SEO,
• eknjige,
• bele knjige,
• webinarji.

Primeri izhodnih kanalov:
• SEM,
• tiskani/TV oglasi,
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• sejmi,
• neposredni (hladni) klici.

Dokler ne testiraš edinstvene ponujene vrednosti, boš težko upravičil porabo de
narja za marketing ali potisno sporočanje. Tudi druge oblike, npr. PR ali objava na 
spletni strani TechCrunch (ki je v ZDA zelo vplivna za promocijo produktov), so 
v tej fazi potratne. Zdaj je morda čas, da skušaš vzpostaviti stik z vplivnimi oseba
mi, nikakor pa še nisi pripravljen za predstavitev »celotnega programa«.

Intervjuji so izhodni kanal, a gre za izjemo. V naslednjih dveh točkah bomo videli, 
kako zelo so poučni, hkrati pa odtehtajo vse stroške.

Direktno proti avtomatiziranemu

Direktna prodaja kot razširljivi kanal je smotrna samo, če skupna celotna vred
nost kupcev (npr. pri določenih produktih za B2B in podjetja) presega celoten 
strošek tvojega oddelka za direktno prodajo.

Kot kanal za učenje pa je direktna prodaja zelo učinkovita, saj lahko prek njega 
vzpostaviš neposreden stik s kupcem.

Najprej prodajaj ročno, potem avtomatiziraj.

Neposredno proti posrednemu

Štartniki lahko energijo zapravljajo še nekje – ko skušajo predčasno vzpostaviti 
strateška partnerstva. Povezava z večjim podjetjem, s katero pridobiš še njihove 
kanale in kredibilnost, je seveda mikavna. A dokler ne boš imel zanesljivega pro
dukta, ne boš pritegnil pozornosti predstavnikov večjih podjetij. Predstavljaj si, da 
si ti tržni predstavnik večjega podjetja. S prodajo česa bi dosegel normo – produk
ta, ki ga poznaš, ali produkta, za katerega nisi še nikoli slišal?

Enako načelo velja pri najemanju zunanjih prodajnikov. Ti bodo po prodajnem na
črtu verjetno res prodali več kot ti, a tega načrta ne morejo narediti namesto tebe.

Preden to dovoliš drugim, moraš svoj izdelek najprej prodajati sam.

Zadržanje kupcev pred priporočili

Veliko štartnikov je obsedenih z željo, da bi že od prvega dne v svoj produkt vgra
jevali viralne programe in programe za priporočanje. Programi za priporočanje 
so sicer lahko zelo učinkoviti pri širjenju informacij o tvojem produktu, moraš pa 
najprej imeti produkt, vreden širjenja.



36 3 .  P O G L AVJ E

Ustvari izjemen produkt.
– Seth Godin, Purple Cow

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: kanali

Nameraval sem začeti z nekaj izhodnimi kanali (prijatelji in drugi starši, ki imajo 
otroke v vrtcu), kjer bi opravil intervjuje in navedel sem nekaj možnih razširljivih 

kanalov za v prihodnje (glej sliko 3-5).

Slika 3-5 . CloudFire: kanali

Toki prihodkov in struktura stroškov

Polji »toki prihodkov« in »struktura stroškov« nam pomagata pri oceni donos
nosti poslovne ideje. Vendar ne razmišljaj o tri ali petletnih napovedih, ampak 
bolj kratkoročno.

Najprej določi višino kapitala, potrebnega za izdelavo in lansiranje NSP. Ko to 
narediš, popravi in dopolni.
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Toki prihodkov

Veliko štartnikov odlaša z »vprašanjem cene«, ker menijo, da njihov produkt še ni 
pripravljen. Pogosto slišim, da je NSP že po definiciji smešno preprost in da zanj 
sploh ne bi bilo treba zaračunavati.

Vendar NSP ni sinonim za polovični ali pomanjkljivi produkt. Tvoj NSP naj ne 
naslavlja samo najpomembnejših problemov, ki so jih kupci prepoznali za po
membne, ampak tudi probleme, ki jih je vredno rešiti. Načrtovati moraš torej tako, 
da lahko z vrednostjo produkta utemeljiš ceno.

Cene pa še nočeš določiti tudi zato, da se že od samega začetka hitro učiš. Poleg 
tega je cena tema, ki lahko ustvari nepotrebna trenja, tem pa se je na začetku bolj
še izogniti.

Ko lansiramo nov produkt, nas večina želi zmanjšati prijavno trenje. Na dolgi rok 
bi radi, da nam kupci zaupajo, zato jim želimo ponuditi dober produkt in hkrati 
omogočiti, da ga zlahka preizkusijo.

S takšnim pristopom odlašamo z validacijo enega tveganih delov modela, saj smo 
stranko pridobili preveč z lahkoto, poleg tega pa se ta tudi ne »zaveže«, zato ima
mo manj možnosti za učenje.

Da bi se česa naučil, pravzaprav ne potrebuješ veliko uporabnikov, zadostuje že 
nekaj dobrih kupcev.

Če nameravaš za produkt zaračunavati, to počni od prvega dne.

!Obstaja izjema, pri kateri se bo vrednost produkta razvila šele čez čas, npr.  računi 
premium pri LinkedIn.

Zakaj je tako?

Cena je del produkta.
Recimo da predte postavim dve plastenki vode in ti rečem, da ena stane pet
deset centov, druga pa dva evra. Čeprav z zaprtimi očmi ne bi mogel reči, v 
čem se razlikujeta (izdelka sta si dovolj podobna), gredo tvoje misli verjetno v 
smeri, da je dražja voda tudi boljše kakovosti.
Cena ima v tem primeru moč spremeniti dojemanje produkta.
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Cena določa kupca.
Še bolj pomembno je, da voda, ki si jo izbral, določa, v katerem segmentu 
kupcev si. Glede na obstoječi trg ustekleničene vode vemo, da imata oba ce
novna segmenta svoj trg. Zaračunana cena kaže na to, katero vrsto kupcev 
želiš pritegniti.

Prva oblika validacije je plačilo.
Prepričati stranko, da ti plača, je zelo težko, je pa obenem tudi zgodnja oblika 
validacije produkta.

Čeprav je določanje cene predmet znanstvenih razprav, gre bolj za umetnost kot 
za znanost. Zelo priporočam odličen priročnik o določanju cen za programsko 
opremo, ki je na voljo kot brezplačna eknjiga – Don’t Just Roll the Dice Neila 
Davidsona.

Metoda za določitev začetne cene je lahko primerjanje z obstoječimi alternativami 
na področju problema, ki ga želiš rešiti. Te alternative ti ponujajo oporno točko, 
saj bodo tudi kupci primerjali ceno produkta z njimi.

(Več o določanju cen produktov s področja SaaS (programska oprema kot stori
tev, angl. Software as a Service) in cen modela freemium najdeš v poglavju »Kako 
določiti ceno za produkt SaaS« v Prilogi.)

Struktura stroškov

Naredi seznam operativnih stroškov, ki se bodo nabrali do lansiranja produkta.

Ker je to težko izračunati daleč vnaprej, se osredotoči na sedanjost:
• Kakšna bo cena opravljanja intervjujev s 30–50 kupci?
• Kakšna bo cena ustvarjanja in lansiranja NSP?
• Kolikšna bo tvoja tekoča poraba glede na fiksne in variabilne stroške?

Na podlagi ocen tokov prihodkov in stroškov izračunaj, kdaj boš na točki prelo
ma, ter oceni, koliko časa, denarja in truda boš za to potreboval. To ti bo koristilo 
pozneje, ko boš določal, s katerim modelom začeti.
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ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: toki prihodkov in struktura stroškov

Za orientacijo sem uporabil obstoječe alternative, ki so segale od 24 do 39 do-
larjev na leto za Flickr in SmugMug, do 99 dolarjev na leto za Applov  MobileMe  
(veliko več kot zgolj fotografije/video posnetki). Odločil sem se začeti s ceno  
49 dolarjev na leto.

Tisk (in drugo blago) so ta podjetja tudi štela med prihodke, vendar nisem bil 
prepričan, ali ljudje sploh še tiskajo. Da bi to vključil v svojo ponudbo, bi moral 
domnevo najprej testirati. Poleg tega je tisk predstavljal potencialen sekundaren 
vir prihodkov, ki bi se lahko realiziral šele, ko bi kupci že imeli osnovno EPV. Zato 
sem tako pri EPV kot pri začetnem okvirju opustil idejo o tisku (glej sliko 3-6).

Edini začetni stroški, ki sem jih imel z lansiranjem produkta, so bili stroški zaposle-

nih, ki jih navajam v naslednjem poglavju. 

Slika 3-6 . CloudFire: toki prihodkov in struktura stroškov
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Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/h = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna poskusna doba, nato 49 $/leto
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Ključni kazalniki

Še preden dobiš prodajna poročila, poišči ključno številko, ki bo kazalnik 
dejanskega napredka tvojega posla.

– Norm Brodsky in Bo Burlingham, The Knack

Pri vsakem poslu je nekaj ključnih številk, na podlagi katerih lahko meriš, kako 
dobro ti gre. Pomembne so za napredek merjenja in prepoznavanje vročih točk v 
življenjskem ciklu kupca.

Redno uporabljam model Davea McClureja, t.i. piratsko metriko (Pirate Metrics)3, 
ki je prikazana na sliki 37.

Slika 3-7 . CloudFire: piratska metrika

Čeprav je bila piratska metrika ustvarjena predvsem za podjetja, ki izdelujejo pro
gramsko opremo, lahko model uporabiš v različnih poslovnih panogah. Pa poj
dimo lepo po vrsti ter za primera uporabimo cvetličarno in produkt s področja 
programske opreme.

Pritegnitev

Pritegnitev se zgodi, ko nevednega obiskovalca spremeniš v zainteresiranega 
 potencialnega kupca.

V primeru cvetličarne je to, ko se nekdo, ki gre mimo tvoje izložbe, ustavi in vstopi.

3 Dave McClure je ta model poimenoval Pirate Metrics, ker prve črke vsakega niza (v angl.) 
 sestavijo besedo: AARRR.

PRITEGNITEV 

AKTIVACIJA

ZADRŽANJE 

PRIHODEK

PRIPOROČILA

Kako te uporabniki najdejo?

Ali imajo pravo prvo uporabniško izkušnjo? 

Ali se uporabniki vračajo?

Kako služiš denar?

Ali te uporabniki priporočajo drugim?



U S T VA R I  S V O J  V I T K I  O K V I R 41

Merilo za pritegnitev pri spletnem mestu je, ko nekdo naredi karkoli, da le ne 
 zapusti strani. Zame je pritegnitev uspešna, ko si obiskovalci spletnega mesta 
ogledajo stran s prijavnim obrazcem.

Aktivacija

Aktivacija se zgodi, ko kupec doživi svojo prvo uporabniško izkušnjo.

Če potencialni kupec ob vstopu v cvetličarno naleti na neurejeno prodajalno, ob
ljuba ni izpolnjena, saj cvetličarna z izložbo obljublja nekaj drugega. V tem prime
ru uporabniški izkušnji ni zadoščeno.

Na spletni strani produkta mora kupec obljubo s pristajalne strani (EPV) povezati 
s tvojim produktom.

Zadržanje

Zadržanje meri »ponovno rabo« in ali je produkt kupca pritegnil.

Pri cvetličarni je to ponovni obisk prodajalne, pri spletnem mestu za produkt pa 
ponovna prijava z namenom, da bi produkt spet uporabili.

Kot bomo videli v četrtem delu knjige, je to ena od ključnih metod za merjenje 
ujemanja produkta in trga.

Prihodek

S prihodki meriš, kdaj in zakaj ti plačajo.

To je lahko nakup rož ali naročnina na tvoj produkt, ni pa nujno, da se zgodi že 
ob prvem obisku.

Priporočila

Priporočila so naprednejša oblika kanala za pridobivanje kupcev, kjer tvoji zado
voljni kupci v pretvorbni lijak (angl. conversion funnel) pripeljejo nove potenci
alne kupce.

V primeru cvetličarne je priporočilo že, če kupec o trgovini pove prijatelju.

Pri programski opremi segajo možnosti od implicitnega viralnega razširjanja ali 
obveščanja prek socialnih omrežij (npr. priporoči prijateljem) do eksplicitnih pri
poročilnih programov ali orodja Net Promoter Score.
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ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: ključni kazalniki

Slika 3-8 prikazuje specifična dejanja kupcev, ki ustrezajo vsakemu od ključnih 

kazalnikov, o katerih sem govoril prej.

Slika 3-8 . CloudFire: ključni kazalniki

Neulovljiva prednost

Ker je to polje običajno najtežje izpolniti, ga pustim za konec. Večina ustanovite
ljev kot konkurenčno prednost navaja prednosti, ki to niso – npr. strast, dolžina 
programske kode ali lastnosti.

Kot prednost se v poslovnih modelih pogosto navaja tudi prednost prvega na 
trgu. Biti prvi ni nujno prednost, saj si moraš pot na trgu utreti sam (zmanjšati 
tveganja), poznejši posnemovalci pa te lahko kaj hitro dohitijo.

Razen seveda če si sposoben neprekinjeno ohranjati prednost s pravo »neulovljivo 
prednostjo«. Nobeno od naslednjih podjetij ni bilo s svojim produktom prvo na 
trgu: Ford, Toyota, Google, Microsoft, Apple in Facebook.

Zapomni si, da bo vse, kar je vredno kopiranja, kopirano, zlasti potem ko boš 
razkril donosni poslovni model (Jason Cohen).

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velike količine 
fotografij/video 
posnetkov z drugimi 
je zamudno.

Starši nimajo 
prostega časa.

Obstaja veliko zunanjega
povpraševanja za takšno 
vsebino.

Obstoječe alternative: 

Flickr Pro, SmugMug, 
Apple MobileMe, 
Facebook

Starši (avtorji)

Družina in prijatelji 
(ogledovalci) 

Zgodnji uporabniki: 

Starši z majhnimi otroki

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Najhitrejši način za 
deljenje fotografij in 
video posnetkov 
z drugimi

Visokoravenska zasnova: 

Deljenje fotografij in 
video posnetkov z 
drugimi brez prenosa

Takojšnje deljenje z 
drugimi, brez nalaganja

Integracija map/iPhoto

Boljša orodja za 
obveščanje

Točka preloma:
2000 kupcev

Prijatelji
Vrtec 
Rojstnodnevne zabave 
AdWords 
Facebook
Od ust do ust

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/h = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna poskusna doba, nato 49 $/leto

P – Prijava
A – Prva ustvarjena galerija
Z – Deljenje albuma in/ali 
video posnetka z drugimi
P – Povabilo družine 
in prijateljev
P – Plačilo po poskusni dobi
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Predstavljaj si scenarij, ko ti soustanovitelj ukrade izvorno kodo, odpre trgovino 
v Kostariki in oklesti cene. Ali imaš še vedno posel? Kaj pa takrat, ko Google ali 
Apple lansira konkurenčen produkt in spusti ceno na 0 $?

Kljub vsemu moraš biti sposoben preživeti na trgu. V razmislek še ena definicija 
Jasona Cohena4:

Prava neulovljiva prednost je nekaj, česar ni mogoče zlahka kopirati ali kupiti.
– Jason Cohen, blog A Smart Bear

Nekaj primerov prave neulovljive prednosti, ki ustrezajo tej definiciji:
• informacije od znotraj,
• podpora pravih strokovnjakov,
• sanjski tim,
• osebna avtoriteta,
• učinek velike mreže,
• skupnost,
• obstoječi kupci,
• SEO.

Nekatere neulovljive prednosti se začnejo kot vrednote, pozneje pa postanejo 
 diferenciatorji.

Direktor podjetja Zappos, Tony Hsieh, denimo globoko verjame, da morajo biti 
kupci in zaposleni srečni. To se je odražalo pri številnih odločitvah podjetja, ki na 
prvi pogled niso imele gospodarskega smisla – npr. predstavniki službe za pod
poro strankam so se lahko kupcem posvečali toliko časa, dokler ti niso bili za
dovoljni, nudili pa so tudi 365dnevno možnost vračila blaga s povrnitvijo vseh 
stroškov pošiljanja. Prav zaradi tega načela se znamka Zappos razlikuje od drugih. 
Ustvarili so veliko, navdušeno in odmevno bazo kupcev, ki je leta 2009 odigrala 
pomembno vlogo pri končnem prevzemu s strani Amazona, ta je Zappos odkupil 
po ceni 1,2 milijarde ameriških dolarjev.

Morda na začetku še ne boš mogel izpolniti tega polja, a vseeno moraš dobro 
premisliti o tem, kako se lahko oz. se boš razlikoval in kako bo ravno ta razlika 
tista, ki šteje.

4  Jason Cohen. »Ne, to NI konkurenčna prednost«; 
 http://blog.asmartbear.com/not-competitive-advantage.html.
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ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: neulovljiva prednost

Čeprav je CloudFire zgrajen na lastniškem ogrodju p2web, ki je lahko v zgodnji 

fazi prednost, bo vse, kar je vredno kopiranja, tudi kopirano. Zato sem se odlo-

čil, da bom svojo neulovljivo prednost zgradil na nečem, kar je težje kopirati.  

V tem primeru je to skupnost (glej sliko 3-9).

Slika 3-9 . CloudFire: neulovljiva prednost

Zdaj si na vrsti ti

Da bi šel naprej, moraš zapisati načrt A. Vse preveč ustanoviteljev nosi svoje do
mneve samo v glavah, zato je poslovno idejo težko sistematično zgraditi in  testirati.

Odloči se.

Od tebe je odvisno, kako boš naredil vitki okvir.

Lahko:
• ustvariš online okvir na http://leancanvas.com/;
• pripraviš različico v PowerPointu ali Keynoteu;
• skiciraš okvir na papir.

Nazadnje moraš vitki okvir pokazati še najmanj eni osebi.

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velike količine 
fotografij/video 
posnetkov z drugimi 
je zamudno.

Starši nimajo 
prostega časa.

Obstaja veliko zunanjega
povpraševanja za takšno 
vsebino.

Starši (avtorji)

Družina in prijatelji 
(ogledovalci) 

Zgodnji uporabniki: 

Starši z majhnimi otroki

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Najhitrejši način za 
deljenje fotografij in 
video posnetkov 
z drugimi

Visokoravenska zasnova: 

Deljenje fotografijin 
video posnetkov 
z drugimi brez prenosa

Takojšnje deljenje z 
drugimi, brez nalaganja

Integracija map/iPhoto

Boljša orodja za 
obveščanje

Točka preloma:
2000 kupcev

Prijatelji
Vrtec 
Rojstnodnevne zabave 
AdWords 
Facebook
Od ust do ust

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/h = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna poskusna doba, nato 49 $/leto

P – Prijava
A – Prva ustvarjena galerija
Z – Deljenje albuma in/ali 
video posnetka z drugimi
P – Povabilo družine 
in prijateljev
P – Plačilo po poskusni dobi

Skupnost

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com) 
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.
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4 .  POGLAVJE

Določi začetne prioritete

Ko imaš seznam možnih modelov, si določi začetne prioritete, saj se boš sicer 
zlahka ujel v past, v kateri boš le nekoliko napredoval in pozneje obtičal.

Zaradi napačnih prioritet pri tveganjih si boš naložil odvečno delo.

Kaj je tveganje

Preden nadaljujemo, naj pojasnim besedo tveganje. Vemo, da so štartniki (angl. 
startup) skrajno negotovi, a to še ne pomeni tveganja. Negotovi smo lahko glede 
veliko stvari, ki niso tvegane.

Douglas Hubbard razliko dobro opiše v svoji knjigi How to Measure Anything:

Negotovost: pomanjkanje popolne gotovosti, torej obstoj več kot ene možnosti.

Tveganje: stanje negotovosti, kjer nekatere možnosti lahko pomenijo izgubo, 
 katastrofo ali druge neželene posledice.

Dobro pri vitkem okvirju (angl. lean canvas) je, da samodejno zajame negotovos
ti, ki so obenem tudi tveganja – izgubo lahko tukaj merimo z izgubljenimi pri lo  ž
nostmi in dejanskimi stroški. A vsa tveganja niso enaka.
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Tveganje poslovnega modela lahko oceniš tako, da izračunaš verjetnost določene
ga izida v primerjavi z ustrezno izgubo, če se motiš. To je bistveno pri določanju 
tveganj poslovnega modela in pri odločitvi o tem, kje začeti.

V primeru »Kako sem iteriral to knjigo«, ki sem ga opisal v drugem poglavju, se 
mi cena knjige ni zdela veliko tveganje. Če knjige ne bi nihče kupil, bi bila izguba 
sicer ogromna, ampak če sem napisal res dobro knjigo, je bila verjetnost za to 
nizka. Zato sem se že zgodaj osredotočil na testiranje kazala.

V štartniku lahko tveganja razdelimo v tri glavne kategorije, ki so naštete spodaj 
in prikazane na sliki 41:

Tveganje produkta
Pravilno narediti produkt

Tveganje kupca
Najti pot do kupcev

Tveganje trga
Ustvariti donosen posel

Slika 4-1 . Tveganja produkta (P), kupca (K) in trga (T)

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com) 
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.
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T
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Obstoječe alternative: Visokoravenska zasnova: Zgodnji uporabnik:  
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Neobvladljivo bi se bilo vseh tveganj lotiti istočasno. Zato moraš na podlagi tega, 
v kateri fazi je tvoj produkt, postaviti prioritete in se jih lotiti sistematično.

Za računanje in merjenje tveganj obstaja cela znanost, ki temelji na verjetnostih in 
metodah statističnega modeliranja. Če te to podrobneje zanima, si preberi knjigo 
Douglasa Hubbarda, kjer lahko veliko izveš tudi o kvalitativnih meritvah, kot so 
npr. rezultati pogovorov s kupci.

Za merjenje tveganj na vitkem okvirju ne potrebuješ statističnega modela, če pa 
poznaš osnove ocenjevanja relativnih tveganj, ti bo to pomagalo pri določanju 
prioritet za začetek. Od vrste produkta je odvisno, kaj bo pri določenem modelu 
najbolj tvegano. Obstaja nekaj splošnih začetnih tveganj, ki ti bodo olajšala uvrsti
tev poslovnih modelov in so opisana spodaj.

Razvrsti poslovne modele

Zdaj je čas, da svoje vitke okvirje postaviš drugega ob drugega in se odločiš,  
s katerim modelom boš začel.

Najti želiš model z dovolj velikim in dosegljivim trgom, s kupci, ki potrebujejo tvoj 
produkt, in okrog katerega lahko ustvariš posel.

Jaz pri razvrščanju upoštevam kriterije, ki jih bom v nadaljevanju naštel po 
 pomembnosti (od najbolj do najmanj pomembnega):

1. Raven tegobe kupca (problem)
Najprej se posveti segmentom kupcev, za katere meniš, da najbolj potrebujejo 
tvoj produkt. Najmanj eden od tvojih največjih problemov mora biti zanje 
»moram imeti«.

2. Dosegljivost (kanali)
Utiranje poti do kupcev je ena težjih nalog pri ustvarjanju uspešnega produk
ta. Če do enega segmenta prideš lažje kot do drugega, resno premisli o tem, da 
bi se posvetil lažje dosegljivemu. To sicer ni zagotovilo, da boš našel problem, 
ki ga je vredno rešiti, ali donosen poslovni model, se boš pa zagotovo hitreje 
odpravil med ljudi (angl. Get out of the building!) in se česa naučil.
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3. Cena/bruto marža (toki prihodkov/struktura stroškov)
Ceno tvojega produkta močno določa segment kupcev. Izberi tistega, v kate
rem boš imel visoko maržo. Več denarja kot ti uspe obdržati, manj kupcev boš 
potreboval za točko preloma.

4. Velikost trga (segmenti kupcev)
Izberi segment kupcev, ki predstavlja dovolj velik trg glede na tvoj poslovni 
cilj.

5. Tehnična izvedljivost (rešitev)
V polju za rešitev preveri, ali je tvoja rešitev izvedljiva in ali ima minimalni 
nabor lastnosti, ki jih boš predstavil kupcem.

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: določi začetne prioritete

Slike od 4-2 do 4-5 prikazujejo vse vitke okvirje za CloudFire in njihovo rangiranje.

Slika 4-2 . CloudFire: vitki okvir, starši

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velike količine 
fotografij/video 
posnetkov z drugimi 
je zamudno.

Starši nimajo 
prostega časa.

Obstaja veliko zunanjega
povpraševanja za takšno 
vsebino.

Obstoječe alternative: 

Flickr Pro, SmugMug, 
Apple MobileMe, 
Facebook

Starši (avtorji)

Družina in prijatelji 
(ogledovalci) 

Zgodnji uporabniki: 

Starši z majhnimi otroki

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Najhitrejši način za 
deljenje fotografij in 
video posnetkov 
z drugimi

Visokoravenska zasnova: 

Deljenje fotografij in 
video posnetkov z 
drugimi brez prenosa

Takojšnje deljenje z 
drugimi, brez nalaganja

Integracija map/iPhoto

Boljša orodja za 
obveščanje

Točka preloma:
2000 kupcev

Prijatelji
Vrtec 
Rojstnodnevne zabave 
AdWords 
Facebook
Od ust do ust

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/h = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna poskusna doba, nato 49 $/leto

P – Prijava
A – Prva ustvarjena galerija
Z – Deljenje albuma in/ali 
video posnetka z drugimi
P – Povabilo družine 
in prijateljev
P – Plačilo po poskusni dobi

Skupnost

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com) 
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.
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Slika 4-3 . CloudFire: vitki okvir, fotografi

Slika 4-4 . CloudFire: vitki okvir, snemalci

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velike količine 
fotografij/video 
posnetkov z drugimi 
je zamudno.

Večina testiranih strani 
podpira samo sličice 
z nizko ločljivostjo.

Obstoječe alternative: 

SmugMug Pro, 
Photo Shelter

Fotografi (avtorji)

Kupci (ogledovalci) 

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Najhitrejši način za 
deljenje fotografij in 
video posnetkov 
z drugimi

Visokoravenska zasnova: 

Deljenje fotografij in 
video posnetkov z 
drugimi brez prenosa

Takojšnje deljenje z 
drugimi, brez nalaganja

Integracija Aperture/
Lightroom/map

Shranjevanje originalov 
v oblaku

Točka preloma:
600 kupcev

Prvoredno omrežje 
Neposredni (hladni) klici 
Fotografski dogodki

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/h = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna poskusna doba, nato 199 $/leto

Ustvari prvo galerijo

Deli album in/ali video 
posnetek z drugimi

Povabi odjemalce

Skupnost

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com) 
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Zgodnji uporabniki: 

Poročni, športni in 
portretni fotografi

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velikih video 
posnetkov je zamudno 
in lahko pride do napak.

Večina testiranih strani 
podpira samo sličice 
z nizko ločljivostjo.

Snemalci (avtorji)

Odjemalci (ogledovalci) 

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Najhitrejši način za 
deljenje video datotek 
z drugimi

Takojšnje deljenje z 
drugimi, brez nalaganja

Progresivno pretakanje

Točka preloma:
100 kupcev

Prvoredno omrežje
Neposredni (hladni) klici

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/h = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna poskusna doba, nato 99 $/mesec

Ustvari prvi projekt

Deli video posnetek

Povabi odjemalce

???

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com) 
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Zgodnji uporabniki: 

Glasba, šport, video 
igrice

Visokoravenska zasnova: 

Deljenje video posnetkov 
z drugimi s prenosom

Obstoječe alternative: 

FTP, CDN
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Slika 4-5 . CloudFire: vitki okvir, potrošniki

Čeprav je imel segment snemalcev kot kupcev največje možne marže, bi bil to 
hkrati tehnično najbolj zahteven model, saj naša obstoječa tehnologija ni bila 
testirana za delo z zelo velikimi datotekami (video datoteke so običajno velike). 
Segment potrošnikov je imel najšibkejšo EPV in bi ga težko financirali. Zato sem 
se odločil, da bodo imeli v segmentih kupcev prednost starši in fotografi.

Poišči nasvete od zunaj

Še ena učinkovita metoda za boljše razumevanje tveganj je, da greš med ljudi in 
dobiš potrditev še z njihove strani.1

Model moraš nujno pokazati vsaj še eni osebi.

Ko sem svoje začetne modele zapisal, sem se običajno takoj spustil v pogovore s 
kupci, zdaj pa raje še nekaj časa porabim za določanje prioritetnih tveganj in raz
mišljanje o alternativnih modelih z ljudmi, ki niso kupci – npr. s svetovalci.

1 To metodo Douglas Hubbard v svoji knjigi opisuje kot »Instinctive BayesianApproach«.

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Osebne medijske 
datoteke se širijo po 
številnih napravah.

Deljenje veliko fotografij 
in video posnetkov z 
drugimi je težko.

Potrošniki
EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Kjerkoli lahko dostopaš 
do svoje medijske 
vsebine

Samodejna sinhronizacija 
datotek v napravah

Takojšnje deljenje z 
drugimi, brez nalaganja
Naprava za stalno 
spletno uporabo (opcijsko)

Točka preloma:
1000 kupcev

Prvoredno omrežje
Dobavitelji kablov/DSL 
(rešitev brez blagovne 
znamke)

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/h = 10.000 $/mesec

Model freemium z možnostjo premium shranjevanja 
za 9 $/mesec

Doda prvo napravo 
Deli fotografije/video 
posnetke z drugimi 
Povabi prijatelje

???

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com) 
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Zgodnji uporabniki: Visokoravenska zasnova: 

Digitalno zaklepanje 
medijskih datotek

Obstoječe alternative: 

Ohrani več kopij z ročno 
sinhronizacijo

Navdušenci nad 
digitalnimi mediji, ???



D O LO Č I  Z A Č E T N E  P R I O R I T E T E 53

To počnem zato, ker se želim v kratkem času čim več naučiti. Kupci ti ne more
jo neposredno dati vseh odgovorov in ker je narava zgodnjega učenja iterativna 
ter kvalitativna, potrjevanje domnev traja precej časa. Poleg tega morda še vedno 
 ciljaš na preširok, premajhen ali napačen segment kupcev.

Pravi svetovalci ti lahko pomagajo prepoznati tveganja »celotnega načrta«, hkrati 
pa natančneje določiti in/ali popolnoma zavreči nekatere modele.

Besedo svetovalec jemljem precej ohlapno. Zgodnji svetovalec je lahko prototipni 
kupec, potencialni vlagatelj ali drug podjetnik s posebnim strokovnim ali področ
nim znanjem oz. z bogatimi izkušnjami na tvojem področju

Odkar sem prodal svoje zadnje podjetje, sem izkušnje, pridobljene pri projektu 
CloudFire, izmenjal s številnimi drugimi podjetniki, ki so za segment kupcev prav 
tako kot jaz izbrali starše. Ocenjujem, da so z mojimi nasveti in metodami prih
ranili približno tri do štiri mesece, kar je zlasti v začetnih fazah zelo dragoceno.

V nadaljevanju sledi nekaj napotkov za vodenje pogovorov o poslovnih modelih:

Izogibaj se predstavitvi z 10 diapozitivi.
Izogibam se tradicionalni predstavitvi z 10 diapozitivi, ker je bistvo intervjuja 
učenje in ne pičanje (angl. pitch). Druga skrajnost je predstavitev brez dia
pozitivov. Ta sicer deluje zelo naravno, vendar moraš biti zelo izkušen, da ti 
uspe. Poleg tega takšna predstavitev morda ne bo imela želenega učinka, ker 
poslušalcu ne moreš nazorno prikazati vsega, kar želiš.

20 odstotkov časa posveti pripravi, 80 odstotkov pogovoru.
Predstavitev, v kateri postopno prikazujem polja, mi omogoča, da sam nare
kujem hitrost pogovora. Vse informacije so istočasno vidne tudi na zaslonu. 
Običajno v treh do petih minutah razložim model, nato utihnem in poslušam.

Če lahko poslušalci vidijo celoten okvir, je njihov odziv boljši in lažje izrazijo 
svoje mnenje.

Postavi točno določena vprašanja.
Natančno želim vedeti:
• kaj je po njihovem mnenju pri načrtu najbolj tvegano;
• ali so že naleteli na podobna tveganja in kako so jih rešili;
• kako bi se lotili testiranja omenjenih tveganj;
• ali menijo, da bi moral govoriti še s kom.
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Bodi pozoren na »paradoks svetovalca«.
Tako kot namen pogovorov s kupci niso vprašanja o tem, kaj si želijo, tudi 
svetovalcev ne želimo spraševati, kaj storiti.

Paradoks svetovalca: najemi ga za dober nasvet, temu pa ne sledi, temveč ga 
uporabi.

– Venture Hacks

Ključno je, da odzivov svetovalcev ne jemlješ kot »sodbo« ali »validacijo«, 
ampak bolj kot sredstvo za prepoznavanje in določanje tveganj.

Poslovni model mora ostati tvoj. Ker pa nimaš odgovorov na vsa vprašanja, 
pri štartniku upoštevaj vse pogovore in nasvete, na katere naletiš v komunika
ciji s svetovalci, kupci, vlagatelji in konkurenti.

Nekje na stičišču vseh teh pogovorov se ti bo razkril recept za uspeh. Tvoja 
naloga je, da kot podjetnik vse te informacije povežeš v smiselno celoto.

Poišči vizionarske svetovalce.
Ko prepoznaš probleme zgodnjih uporabnikov (angl. early adopters), ti bodo 
ti želeli pomagati. Prav tako ti bodo želeli pomagati vizionarski svetovalci, ko 
jih boš prepričal in navdušil s predstavitvijo zanimivih problemov.

Na podlagi njihovih odgovorov in govorice telesa boš vedel, ali jih tvoj pro
dukt zanima. Če jih, premisli o tem, da bi jih uradno povabil za svetovalce.

Skupnost DelajVitko.si

http://delajvitko.si/prioritete

http://delajvitko.si/prioritete?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=prioritete&utm_campaign=ebook
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5 .  POGLAVJE

Pripravi se na preizkušanje

Potem ko oblikuješ začetne modele in opredeliš začetno tveganje, nastopi čas za 
izvajanje testov.

Sestavi tim za sklop problem/rešitev

Preden začneš s prvim nizom preizkusov, sestavi dober delovni tim.

Pozabi na tradicionalne oddelke

V vitkem štartniku (angl. lean startup) je lahko tradicionalno pojmovanje od
delkov, kot so »inženiring«, »zagotavljanje kakovosti«, »marketing« itd., moteče 
in ustvarja nepotrebna trenja. Eric Ries namesto tega priporoča, da sestaviš dve 
delovni skupini: tim za problem in tim za rešitev.

Tim za problem
Tim za problem se večinoma ukvarja z dejavnostmi »zunaj pisarne«, kot so 
pogovori s kupci, opravljanje uporabnostnih preizkusov itd.

Tim za rešitev
Tim za rešitev se večinoma ukvarja z dejavnostmi »znotraj pisarne«, kot so 
pisanje programske kode, izvajanje testiranj, razvijanje verzij itd.
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»Večinoma« pravim zato, ker si morata oba tima naloge tudi deliti. Za komunika
cijo s kupci je prav tako odgovoren vsak član.

Čeprav med timom za problem in rešitev obstaja teoretičnologična razlika, je  
v tej fazi najboljše, da imaš en sam tim tako za problem kot za rešitev.

Začni z najmanjšim možnim timom, vendar ne s premajhnim

V idealnem timu za problem/rešitev so dva do trije ljudje.

Veliko razlogov govori v prid prvi izdaji najosnovnejšega sprejemljivega produkta 
ali NSP (angl. minimum viable product, MVP) z majhnim timom:
• preprostejša komunikacija,
• manj odvečnega razvoja,
• nizki stroški.

CloudFire sem ustvaril »večinoma« sam. Najtežje je bilo doseči ravnovesje med ak
tivnostmi zunaj (med ljudmi) in znotraj (v pisarni). Da je vse skupaj delovalo, sem 
se moral domisliti nekaj trikov (gl. »Kako doseči, da vitki štartnik steče« v Prilogi).

Produkt sicer lahko narediš sam, vendar toplo priporočam, da delaš z vsaj še eno 
osebo, ki ti bo tu pa tam pomagala pri pregledih dejanskega stanja. V idealnem 
primeru je to soustanovitelj, vendar lahko to nalogo prevzamejo tudi svetovalci, 
vlagatelji in celo ad hoc odbor, katerega člani so ustanovitelji drugih štartnikov.

Pomembnejše od števila članov pa je, da tim sestaviš iz nadarjenih ljudi – tako boš 
lahko hitro iteriral.

Trije obvezni dejavniki: razvoj, dizajn in marketing

Za vzpostavitev razvoja, dizajna in marketinga niso nujno potrebni trije ljudje. 
Včasih je lahko ena oseba dvojno nadarjena, včasih pa lahko vse tri odlike najdete 
v enem samem človeku. Jaz iščem ljudi z določeno ravnijo strokovnega znanja na 
vseh treh področjih.

Sledijo moje opredelitve teh treh dejavnikov:

Razvoj
Za izdelavo produkta potrebuješ v svojem timu ljudi z dobrimi veščinami za 
njegov razvoj. Ključne so predhodne izkušnje s področja razvoja in strokovno 
tehnološko znanje.
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Dizajn
Z besedo »dizajn« označujem tako estetiko kot uporabnost. Na novejših trgih 
lahko funkcionalnost prevladuje nad obliko, vendar živimo v svetu, ki se ved
no bolj zaveda dizajna in v katerem je oblika pomembna. Poleg tega produkt 
ni samo skupek lastnosti, ampak prej zbirka vseh uporabniških izkušenj. V 
svojem timu potrebuješ ljudi, ki bodo kupcem znali ponuditi točno to, kar si 
želijo.

Marketing
Vse ostalo je marketing. Marketing je zadolžen za zunanje dojemanje tvo
jega produkta, zato moraš imeti ljudi, ki se lahko postavijo v kožo kupcev. 
Ključni so dobro pisanje reklamnih besedil in komunikacijske sposobnosti, 
potrebno pa je tudi razumeti metriko, se spoznati na določanje cen in tržno 
 pozicioniranje.

Za tim problem/rešitev ne najemaj zunanjih sodelavcev

Vedno znova srečujem time, ki bi radi za eno ali več omenjenih področij najeli 
zunanje izvajalce, kar navadno ni dobra ideja. Z zunanjim izvajanjem sicer lahko 
pripraviš zgodnji prototip ali predstavitveni izdelek, vendar pazi, da ne boš odvi
sen od urnikov drugih oseb, saj bosta tako lahko trpela iteracija in učenje.

Nečesa pa ne smeš nikoli prepustiti zunanjim izvajalcem – spoznavanja kupcev.

Izvajaj učinkovite preizkuse

V tem poglavju si bomo podrobneje ogledali nekaj osnovnih pravil za oblikovanje 
in izvajanje učinkovitih preizkusov.

Povečaj hitrost, učenje in fokus

Ker je cilj štartnika najti delujoči načrt, preden ti zmanjka sredstev, je hitrost zelo 
pomembna; to lepo prikazuje časovni cikel naredimerispoznaj (slika 51). Po
membno je tudi učenje, zlasti spoznavanje kupcev. Še zdaleč pa ne posvečamo 
dovolj pozornosti osredotočenosti ali fokusu.

Za optimalen preizkus potrebuješ vse troje – hitrost, učenje in fokus. Pa poglejmo, 
kaj se zgodi, če nimaš vsega (gl. sliko 52).
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Slika 5-1 . Hitrost, učenje in fokus

Slika 5-2 . Povečaj hitrost, učenje in fokus

Hitrost in fokus
Ko si hiter in osredotočen, a se pri tem ne naučiš ničesar, porabiš ogromno 
energije za čisto navadno vrtenje v krogu.

Učenje 

Hitrost

Fokus

IDEJE

PRODUKTPODATKI

MERI

NAREDISPOZNAJ

Vrtenje v krogu

UČENJE FOKUS

HITROST

Optimalna učna zanka

Prezgodnja 

optimizacija

Ni več virov



P R I P R AV I  S E  N A  P R E I Z K U Š A N J E 59

Učenje in fokus
Ko si osredotočen in se učiš, vendar ne napreduješ dovolj hitro, ti bo morda 
zmanjkalo sredstev ali pa te bo konkurenca prehitela.

Hitrost in učenje
Ko pa si hiter in se učiš, nisi pa osredotočen, se lahko ujameš v past prezgodnje 
optimizacije. Primeri prezgodnje optimizacije so množenje strežnikov, ko še 
nimaš kupcev, in optimizacija spletnih strani, ko še nimaš produkta, ki deluje.

Določi en ključni kazalnik ali cilj

Štartnik se lahko osredotoči samo na en kazalnik. Odločiti se moraš torej, kaj 
to je, in se ne zmeniti za nič drugega.

– Noah Kagan

Pri snovanju preizkusa ostani osredotočen na ključno učenje ali ključni kazalnik, 
ki bi ga rad dosegel – to je odvisno od tipa in faze tvojega produkta. Lahko se 
sicer hkrati lotiš več kazalnikov in ciljev, a zame je bilo vedno najbolj učinkovito,  
če sem ostal osredotočen na enega.

Učenje čim bolj poenostavi

Najboljše je pogosto sovražnik dobrega.
– Voltaire

Potrudi se in za testiranje domneve poišči nekaj zelo preprostega. Ta veščina je 
podcenjena. Ko boš razumel, kaj je pri tvojem produktu najbolj tvegano, lahko 
testiraš tudi kaj drugega.

Za testiranje programske opreme ne potrebuješ programske kode 
(Dropbox)

Ko je Drew Houston razvijal Dropbox pri MIT-u, je na strani Hacker News ob-
javil triminutni predstavitveni izdelek, ki se je viralno razširil. Pristajalna stran 
(angl. landing page) z video posnetkom in napovednikom je pomagala priteg-
niti na tisoče zgodnjih uporabnikov, pa tudi soustanovitelja. Pripomogla je k 
temu, da je bil Dropbox sprejet v program Y Combinator. Takrat je Drew ocenil, 
da bo produkt zagnal čez manj kot tri mesece. Za javno lansiranje Dropboxa je 
potreboval 18 mesecev.
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Za testiranje novih jedi ne potrebuješ restavracije 
(Austin Food Trailers)

Prikolice s hrano so v Austinu v Teksasu (ZDA) v zadnjem času postale precej 

kul in popularne, medtem ko so bile prej zgolj poceni rešitev za ljudi, ki so že-

leli imeti svojo restavracijo. Z njihovo pomočjo so lahko hitro testirali koncepte 

jedi. Po testiranju in validaciji novega koncepta v majhnem merilu so običajno 

ustanovili prave restavracije. (Franklins BBQ je zadnja takšna zgodba o uspehu, 

potem ko ga je revija Bon Appétit razglasila za najboljšo restavracijo z jedmi na 

žaru v državi.) Nekateri pa imajo poleg pravih restavracij še vedno prikolice. 

Tako lahko testirajo nove predloge za menije, preden postanejo del ponudbe 

v restavraciji.

Za validacijo trga ne potrebuješ avtomatizacije 
(Food on the Table)

Manuel Rosso je imel veliko vizijo. Po vseh ZDA je želel ponuditi storitev za pri-

pravo tedenskih jedilnikov in nakupovalnih seznamov glede na želje kupcev in 

posebno ponudbo v lokalnih trgovinah z živili. Če je želel svojo vizijo uresničiti, 

je moral vedeti, kje ljudje nakupujejo, katero hrano imajo radi in kaj je v akciji – 

vse to bi nato povezal v zbirko receptov, na podlagi katere bi si kupci lahko se-

stavili jedilnik po meri. Namesto da bi ustvarila visoko razvit avtomatiziran na-

čin, sta Manuel in njegov podpredsednik za produkte Steve Sanderson izbrala 

eno samo trgovino z živili v njuni bližini, ki je bila blizu kavarne Starbucks. Tako 

sta lahko opravila številne intervjuje z ljudmi, ki tam nakupujejo. Začela sta z 

enim samim kupcem, tedenske načrte pa sta sestavljala ročno, da bi najprej 

validirala najbolj tvegane domneve. Njun cilj je bilo učenje z učinkovitostjo. 

Čez čas sta pridobila več kupcev in postopoma »ravno dovolj« avtomatizirala 

najmanj učinkovite pakete rešitev ter se tako približala izvorni zamisli. Metodo, 

pri kateri NSP oblikuješ tako, da za hitrejše učenje uporabiš zelo osebno sto-

ritev, je Eric Ries ustrezno poimenoval »skrbniški NSP« (angl. concierge MVP).

Oblikuj ovrgljivo hipotezo

Večina poslovnih modelov še zdaleč ni v obliki, primerni za testiranje. Meto
da vitkega štartnika ima globoke korenine v znanstveni metodi in zahteva, da  
domneve spremeniš v ovrgljive hipoteze.

Ovrgljiva hipoteza je trditev, za katero zlahka dokažeš, da je napačna.
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Brez tega koraka se lahko ujameš v past, če želiš z dokazi, ki jih zbiraš, samega sebe 
prepričati o pravilnosti domneve. To najlažje prikažemo s primerom.

Naslednja dva primera opisujeta domnevo kanalov:

Preveč nedoločeno
Če smo znani kot »strokovnjaki«, bo to privabilo zgodnje uporabnike.

Specifično in preverljivo
Objava na blogu bo prinesla sto prijav.

Pri prvi trditvi gre za neovrgljivo domnevo, saj ne moreš izmeriti, koliko zgodnjih 
uporabnikov lahko pričakuješ. Natančneje, ni jasno, koliko zgodnjih uporabnikov 
potrebuješ za potrditev domneve – enega, sto ali tisoč – oziroma kaj sploh pomeni 
»biti strokovnjak«.

Trditev nima samo specifičnega in merljivega izida, ampak tudi temelji na spe
cifičnem ter ponovljivem dejanju, zaradi česar jo je možno testirati. Čeprav so 
pri oceni pričakovanega izida možne napake, že s pomočjo same napovedi lažje 
preveriš dejansko stanje in izboljšaš presojo.

Formula za izdelavo ovrgljive domneve je:

Ovrgljiva hipoteza = [določeno ponovljivo dejanje] povzroči [pričakovan 
merljiv izid]

Potrjuj kvalitativno, preverjaj kvantitativno

Pred ujemanjem produkta in trga je teren izjemno negotov. Dobra stran tega je, da 
se pri veliki negotovosti že z malo podatki lahko dosti naučiš.

Če je še veliko negotovega, lahko z le malo podatki negotovost znatno 
zmanjšaš. Če pa je že veliko gotovega, potem za bistveno zmanjšanje 
negotovosti potrebuješ veliko podatkov.

– Douglas Hubbard

To seveda deluje tebi v prid.
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Tvoj začetni cilj je, da prejmeš močen odziv (pozitiven ali negativen), za kar je 
običajno dovolj že majhen vzorec. Zadostovati bi moralo pet intervjujev s kupci.1

Močen negativen odziv kaže na to, da tvoja pogumna domneva najverjetneje ne 
bo delovala, zato jo hitro izboljšaj ali opusti. Močen pozitiven odziv pa ne pomeni 
nujno, da bo tvoja domneva postala statistično pomembna, a kljub temu jo razvi
jaj naprej, kasneje pa jo preveri tudi kvantitativno.

Način preverjanja domnev po načelu najprej kvalitativno, nato kvantitativno je 
ključno načelo, ki ga uporabljamo v različnih fazah, omenjenih v tej knjigi.

Rezultate moraš povezati s prejšnjimi aktivnostmi

Ker se tvoj produkt nenehno spreminja, je izmerjene rezultate zelo težko povezati 
s točno določenimi in ponavljajočimi dejanji. Kvalitativne preizkuse (intervjuje) 
moraš vedno izvajati na enak način, dokler se določeni vzorci ne začnejo ponav
ljati. Pri kvantitativnih preizkusih to dosežeš s kohortno analizo in A/Btestira
njem. Podrobneje o tem pozneje.

Ustvari dostopne preglednice

Za ustanovitelje štartnikov je testiranje domnev lahko grozljivo, saj v delo vložijo 
kri, pot in solze. Veliko stavijo na končni rezultat svojega truda, zato se ne bi radi 
zmotili.

A brez zadostne preglednosti in objektivnosti bo lahko zagon tvojega štartnika 
temeljil zgolj na zaupanju in veri v uspeh. Preizkuse moraš odprto deliti z vsemi 
sodelavci.

Posel bi bilo treba voditi kot akvarij, v katerem lahko vsak vidi, kaj se dogaja.
– Jack Stack, The Great Game of Business

O novih spoznanjih poročaj zgodaj in pogosto

Preglednice zaposlenim v podjetju omogočajo, da lahko neposredno in taktično 
analizirajo, enako pomembno pa je tudi poročanje o novih spoznanjih na strateški 
ravni.

1 Ta številka je vzeta iz raziskave o testiranju uporabnosti (prek Jakoba Nielsena/Steva Kruga), ki 
prikazuje, kako je pet testirancev dovolj za pojasnitev 85 odstotkov problemov. V nadaljevanju 
knjige si bomo to trditev ogledali s specifičnimi primeri.
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Najboljše je, da o novih spoznanjih pri zadnjih preizkusih poročaš redno – inter
nemu timu tedensko, zunanjim svetovalcem ter vlagateljem pa najmanj enkrat 
mesečno. Tako lahko v miru premisliš o ugotovitvah tima in boljše načrtuješ nas
lednji sklop aktivnosti (npr. domnev, ki jih je treba testirati).

Zadnja dva koraka zajemata tisto, kar Eric Ries v svoji knjigi The Lean Startup 
opisuje kot računovodenje inovacij (angl. innovation accounting). Na sliki 53 
je prikaz moje implementacije modela za računovodenje inovacij, v katerem se 
neprekinjeno spoznavanje poveže z vitkim okvirjem in preglednico pretvorb na 
osnovi kohortne analize.

Slika 5-3 . Nova spoznanja

Na levi strani je povzetek spoznanj v določenem času, razdeljen na posamezne 
dele. Navedena so tvoja pričakovanja (domneve), kaj se je dejansko zgodilo ( uvidi) 
in kaj boš storil v nadaljevanju (prihodnji preskusi).

Poročilo o novih spoznanjih CloudFire

Intervjuji o NSP bodo validirali NSP na pristajalni strani. 

Intervju o NSP bo validiral določanje cen.

Izhodni kanali bodo prinesli 50 prijav na teden.

Kaj smo mislili

Naša začetna EPV, ki je bila fokusirana na prednosti produkta, 

ni vžgala. Po popravljenem testiranju je nastala EPV 

s prednostjo končane zgodbe, ki je bila dovolj zanimiva, 

da so ljudje želeli izvedeti več.

Vsi, s katerimi smo opravili intervjuje, so se strinjali 

s cenovnim modelom in se prijavili na storitev.

Na seznamu e-poštnih kontaktov smo imeli dovolj 

potencialnih kupcev s priporočili, da je zadostovalo 

za še najmanj štiri tedne. Do takrat smo računali s povečanim 

prometom prek dodatnih kanalov, ki jih je bilo treba testirati.

Uvidi

Začnemo testirati druge kanale, da pridobimo širšo javnost.

Kaj sledi

Cilj: Testiranje NSP

STOPNJA AKTIVACIJE

7-DNEVNO ZADRŽANJE

30-DNEVNO ZADRŽANJE

60-DNEVNO ZADRŽANJE 
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PLAČANO

ODPOVEDANO
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79 %

18 %

  8 %

20 40 60         800 100

237KLJUČNI KAZALNIKI

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com) 
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velike količine 
fotografij/video 
posnetkov z drugimi 
je zamudno.

Starši nimajo prostega 
časa.

Obstaja veliko zunanjega 
povpraševanja za takšno 
vsebino.

Obstoječe alternative: 
e-pošta, Flickr Pro, 
SmugMug, Apple 
MobileMe, Facebook

Starši (avtorji)

Družina in prijatelji 
(ogledovalci)

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Lahko počneš druge, 
pomembnejše stvari 
v življenju. Hitreje.

Takojšnje deljenje z 
drugimi, brez prenosa 
od sebe. 
Integracija map/iPhoto. 
Samodejno prekodiranje 
video posnetkov.

Točka preloma:
2000 kupcev

Vrtec
Rojstnodnevne zabave 
AdWords 
Facebook
Mamice, ki blogajo
Od ust do ust

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $)
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/h = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna poskusna doba, nato 49 $/leto

P – Prijava
A – Prva ustvarjena galerija
Z – Deljenje albuma 
in/ali video posnetka
P – Povabilo družine 
in prijateljev
P – Plačilo po poskusni dobi

Skupnost

Zgodnji uporabniki: Visokoravenska zasnova: 
Deljenje fotografijin 
video posnetkov 
z drugimi brez prenosa.

Mamice s prvim 
otrokom, mlajšim 
od treh let.
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Pregled »učenja« je prikazan na desni strani s taktičnim vpogledom v življenjski 
krog kupca (o tem bomo podrobneje govorili pozneje) in strateškim pregledom 
domnev poslovnega modela.

Takšno poročanje o napredku ti omogoča, da ostajaš prizemljen v učenju, med
tem ko iteriraš v smeri načrta, ki deluje.

Temeljni vzorec za iteracijo uporabi pri tveganjih

Tveganj se lotimo s preizkusi. Pred ujemanjem produkta in trga je čas za kvali
tativno učenje. Marsikatero tveganje lahko zmanjšaš, ne moreš pa vseh v celoti 
odpraviti z enim samim preizkusom.

Obstajata dve splošni posledici. Štartniki lahko zaradi povprečnih ali slabih spo
znanj izgubijo motivacijo in se odločijo za predčasno sukanje (angl. pivot) ali pa 
opustijo nadaljnje preizkuse. Lahko pa se zgodi popolnoma nasprotno: štartniki 
zaradi pozitivnih spoznanj postanejo preveč optimistični, pozneje pa obtičijo.

Za štartnik je prva pomembna prelomnica ujemanje produkta in trga, kar pa ni 
zgolj ustvarjanje »pravega« produkta, ampak ustvarjanje skalabilnega poslovnega 
modela, ki deluje.

Ne moreš si privoščiti, da bi slepo sledil procesu (tudi temu ne) ali brezciljno 
izvajal preizkuse zaradi učenja samega. Namesto tega moraš začeti na koncu in 
preizkuse skrbno povezati v »iteracije glede na fazo«, tako da se bodo spoznanja 
iz faze v fazo dopolnjevala.

Povečaj količino učenja (o največjih tveganjih) na časovno enoto.

Začni z izpolnjenim vitkim okvirjem za načrt, ki bi po tvojem mnenju moral delo-
vati. Nato se premikaj od polja do polja na okvirju in metodično izvajaj preizkuse 
glede na fazo.

Tvoj poslovni model ni pikado.

Kot tri največja začetna tveganja na vitkem okvirju sem prej izpostavil problem, 
kanale in toke prihodkov, ki jih lahko uporabiš kot diagnostično sredstvo za do
ločanje prioritet okvirjev. Sledi razlaga, kako se teh tveganj lotiš sistematično, po 
fazah (glej sliko 54):
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1. faza: Razumi problem
Da bi razumel, ali imaš rešitve vreden problem, opravi formalne intervjuje 
s kupci ali uporabi metode za njihovo opazovanje. Kdo ima problem? Kaj je 
problem? Kako ga trenutno rešuje?

2. faza: Določi rešitev
Opremljen s spoznanji iz prve faze poskusi definirati rešitev. Pripravi predsta
vitveni izdelek, s katerim si jo bodo kupci lažje predstavljali in nato izvedi 
testiranja z njimi. Ali bo rešitev delovala? Kdo je zgodnji uporabnik? Ali ce
novni model deluje?

3. faza: Kvalitativo potrdi
Naredi NSP in ga neobvezujoče predstavi zgodnjim uporabnikom. Ali pre
poznajo edinstveno ponujeno vrednost – EPV (angl. unique value proposi
tion , UVP)? Kako boš našel zadostno število zgodnjih uporabnikov in se tako 
več naučil? Ali ti plačujejo?

4. faza: Kvantitativno preveri
Izboljšan produkt predstavi večjemu občinstvu. Ali si ustvaril nekaj, kar ljudje 
hočejo? Kako boš dosegel večji krog kupcev? Ali imaš donosen posel?

Slika 5-4 . Sistematično odpravi tveganja
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TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Obstoječe alternative:
Zgodnji uporabnik:  

Tveganje produkta             Tveganje kupca         Tveganje trga
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Pogled nanje z vidika tveganj:

Tveganje produkta: naredi produkt pravilno
1. Najprej se prepričaj, da imaš problem, ki ga je vredno rešiti.
2. Nato določi najosnovnejši sprejemljivi produkt (NSP).
3. Ustvari in validiraj NSP v majhnem merilu (prikaži EPV).
4. Potrdi v velikem merilu.

Tveganje kupca: najdi pot do kupcev
1. Najprej prepoznaj, kdo ima tegobo.
2. Nato se osredotoči samo na zgodnje uporabnike, ki hočejo tvoj produkt takoj.
3. Za začetek so v redu izhodni kanali.
4. Postopoma razvij skalabilne vhodne kanale – čim prej, tem bolje.

Tveganje trga: ustvari donosen posel
1. Na podlagi obstoječih alternativ prepoznaj konkurenco in določi ceno rešitve.
2. Ceno najprej testiraj na podlagi odzivov kupcev (ustne zaveze).
3. Nato jo testiraj na podlagi njihovega vedenja.
4. Stroške optimiziraj tako, da bo poslovni model deloval.

Kaj pa je z neulovljivo prednostjo

Edino polje, ki se ga nisem dotaknil, je tisto za neulovljivo prednost. To pa zato, 
ker pravo neulovljivo prednost lahko določiš šele, ko spoznaš konkurenco. Dokler 
ne dosežeš ujemanja produkta in trga, boš težko pritegnil veliko (če sploh kaj) 
konkurentov.

Do takrat pa uživaj v anonimnosti, ki ti je podarjena.

Skupnost DelajVitko.si

http://delajvitko.si/hipoteze

http://delajvitko.si/hipoteze?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=hipoteze&utm_campaign=ebook


4 .  DEL :

NAČRT SISTEMATIČNO 
TESTIRAJ
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6 .  POGLAVJE

Pripravi se na intervjuje s kupci

Najhitreje se učiš v pogovoru s kupci. Ne s programiranjem ali zbiranjem anali
tičnih podatkov, ampak tako, da se pogovarjaš z ljudmi. Intervjuji s kupci so eno 
od ključnih učnih orodij, ki jih obravnava pričujoča knjiga1. Razložili bomo nekaj 
osnov za vodenje dobrih intervjujev.

Brez anket ali fokusnih skupin, lepo prosim

Vprašaj ustanovitelje, kaj bi naredili, da bi se od kupcev česa naučili, in večina ti 
bo odgovorila, da bi izvedli ankete ter fokusne skupine. Ti dve metodi se morda 
zdita učinkovitejši od intervjujev, vendar tak začetek običajno ni najboljši.

Zakaj?

Pri anketah domnevaš, da poznaš prava vprašanja.
V anketi je težko oz. nemogoče zajeti vsa potrebna vprašanja, saj jih sploh še 
ne poznaš. Med intervjujem lahko kupca prosiš za pojasnitev določenih stvari 
in tako dodatno raziščeš še kakšna druga področja.
Pri intervjujih s kupcem gre za odkrivanje nepoznanega.

1 V The Four Steps to the Epiphany Steve Blank izpostavi pomembnost poglobljenih intervjujev s kupci, kar 
poimenuje odkrivanje kupcev (angl. customer discovery).
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Pri anketah domnevaš tudi, da poznaš prave odgovore.
V anketah moraš poleg pravih vprašanj kupcem ponuditi tudi pravi izbor od
govorov. Kolikokrat si pri izpolnjevanju ankete izbral odgovor »drugo«?
Na začetku se boš največ naučil z odprtimi vprašanji.

Med izpolnjevanjem ankete kupca ne vidiš.
Del odgovorov je tudi govorica telesa.

Fokusne skupine so popolnoma zgrešene.
Fokusne skupine se pogosto razvijejo v skupinsko razmišljanje, kar pa je za 
večino produktov povsem neuporabno.

Ali so ankete sploh za kaj dobre

Pri začetnem učenju so ankete sicer slabe, lahko pa so precej učinkovite pri potr
jevanju rezultatov iz intervjujev s kupci.

Prej sem govoril o načelu dvofaznega potrjevanja – najprej kvalitativno, nato kvan-
titativno. Intervju s kupcem je oblika kvalitativne potrditve, ki je z zelo majhnim 
vzorcem zelo učinkovita pri odkrivanju močnih odzivov za ali proti domnevam.

Ko je tvoja domneva začasno potrjena, lahko pridobljena spoznanja uporabiš pri 
izdelavi ankete in izvedeš kvantitativno testiranje. Cilj ni več učenje, ampak prikaz 
skalabilnosti (ali statističnega pomena) rezultatov.

Govoriti z ljudmi je vendar težko

Blankov bojni vzklik za razvoj kupcev »Pojdi med ljudi!« (angl. Get out of the 
building!) je hkrati ena najosnovnejših in najtežjih nalog, ki jih moraš vpeljati.

Ljudje mislijo, da brez težav govorim s kupci, kar preprosto ni res. (In mislijo, da 
živim v Silicijevi dolini, kar tudi ni res.)

Kot večina drugih tehnično usmerjenih podjetnikov sem bil tudi jaz osamljen 
računalniški navdušenec. Leta sem uporabljal orodja, kot so epošta, razpravljalni 
forumi in blogi o produktih ter se tako izogibal neposrednemu pogovoru s kupci. 
Takšen pogovor nekako ni bil produktiven ali pa sem taval v temi.

Vedel sem, da je pomembno poslušati kupce, a nisem vedel, kako.
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Kljub grozljivemu strahu pred neposrednim srečanjem s kupcem sem se nazadnje 
le opogumil in jim ponudil brezplačno telefonsko številko. Do zasuka (angl. pivot) 
je prišlo ob spoznanju, da je »življenje prekratko za razvijanje nečesa, česar nihče 
noče oz. česar si želi premalo ljudi.«

Istočasno sem začel odkrivati razvoj kupcev (angl. customer development) in vit
ke štartnike (angl. lean startup), kar me je še bolj spodbudilo k natančnemu testi
ranju in uporabi teh načel.

Čeprav je razvoj kupcev prepričljiv in pameten argument, ki govori v prid pogo
voru s kupci, je po tem spoznanju vendarle težko narediti prvi korak.

Ko ti kdo reče: »Pojdi in se pogovarjaj s kupcem,« je to približno tako, kot da bi 
rekel: »Naredi nekaj, kar ljudje hočejo.« Bistveno vprašanje se glasi: Kaj jim boš 
rekel?

V nadaljevanju navajam nekaj taktičnih korakov za premagovanje začetnih 
 blokad:

Osredotoči se na učenje, ne na pič.
V piču (angl. pitch) ti govoriš največ, zato se kupci zlahka pretvarjajo, da se s 
tabo strinjajo ali pa ti celo odkrito lažejo. Pič sam po sebi predpostavlja, da že 
poznaš »pravi« produkt za kupca (ujemanje problema in rešitve), zato nikakor 
ni primeren za uvod v intervju, v katerem poskušaš to šele ugotoviti.
Preden lahko pičaš »pravo« rešitev, moraš razumeti »pravi« problem kupca.
Pri učenju sta vlogi obrnjeni – ti postaviš kontekst in pustiš, da večino časa 
govori kupec. Ni ti treba poznati vseh odgovorov; vsaka komunikacija s kup
cem (intervju, tehnična podpora, prošnja po lastnosti itd.) postane priložnost 
za učenje. Če bodo imeli ljudje občutek, da jim ne želiš samo pičati, ampak da 
te njihov nasvet dejansko zanima, ti bodo z veseljem pomagali.

Ne sprašuj kupcev, kaj hočejo. Meri, kaj počnejo.
Laganje kupcev v intervjujih je nekaj običajnega – včasih to počnejo iz vlju
dnosti, včasih pa preprosto nimajo dovolj znanja ali zanimanja2. Tvoja nalo
ga ni izpostavljanje laži, ampak iskanje načinov za potrditev njihovih izjav  
z  dejanji, po možnosti že med intervjujem.

2 Temu pravimo tudi pristranskost opazovalca (ali pristranskost po Heisenbergu in Hawthor
neu), kjer že samo opazovanje kupcev spremeni njihovo vedenje.
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Če kupec na primer izrazi, da gre za »moram imeti« problem, razišči globlje. 
Vprašaj ga, kako ta problem rešuje danes. Če ne ukrepa in še vedno shaja 
brez rešitve, morda težava ni dovolj pereča. Če pa uporablja doma razvito ali 
konkurenčno rešitev in z njo ni zadovoljen, potem gre morda za problem, ki 
ga je vredno rešiti.

Lahko pa uporabiš močne pozive k dejanjem. Če je kupec poleg ustne zaveze 
pripravljen za tvoj produkt tudi plačati, prosi za avansno ali delno plačilo in 
mu zajamči povračilo denarja.

V nadaljevanju knjige bomo prikazali še nekaj drugih metod.

Drži se scenarija.
Ker je raziskovanje zelo pomemben vidik pogovora s kupcem, se (pri tem) na
veži na določene učne cilje. V nasprotnem primeru lahko hitro zapraviš veliko 
časa, pridobiš pa si lahko zgolj kopico neuporabnih podatkov.

To ni pič in nič ti ne koristi, če zgodbo prilagajaš po vsakem intervjuju. Za 
metodičnost intervjuja sta potrebni skladnost in ponovljivost. Pri tem ti 
 pomagajo scenariji.

V naslednjem poglavju bomo videli, kakšne scenarije uporabljam za določen 
tip intervjuja.

Na začetku nastavi širšo mrežo.
Čeprav je tvoj primarni cilj osredotočiti se na značilnosti, ki določajo zgodnje 
uporabnike (angl. early adopters), vsi tvoji potencialni kupci ne bodo (oz. naj 
ne bi bili) zgodnji uporabniki. V tej fazi je boljše začeti s širšim razponom 
začetnih potencialnih kupcev (da bi se izognili težavi lokalnega maksimuma) 
in jih natančneje določiti pozneje. Za krčenje in filtriranje boš imel priložnosti 
na pretek v naslednjem krogu intervjujev.

Interesente išči sproščeno in prilagajaj razpon.
– Steve Krug, Rocket Surgery Made Easy

Raje se odloči za intervjuje v živo.
Prej sem poudaril, kako pomembno je, da svoje sogovornike vidiš. Poleg tega, 
da boš s pomočjo govorice telesa dobil še več informacij o povedanem, boš z 
osebnim stikom vzpostavil občutek bližine, ki ga virtualno ne moreš poustva
riti. To je ključnega pomena pri gradnji odnosa s kupcem.
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Začni z ljudmi, ki jih poznaš.
Najti ljudi za intervjuje je sprva lahko velik izziv. Začni z ljudmi, ki jih poznaš 
in ustrezajo profilu tvojega ciljnega kupca. Nato nekoliko razširi krog in poišči 
še druge, s katerimi bi lahko opravil intervjuje. Tako boš hkrati vadil in usvojil 
scenarij, s priporočili pa boš spoznaval druge potencialne kupce.

Vzemi koga s seboj.
Vedno pomaga, če intervjuja ne vodiš sam. Tako preprečiš napake zaradi 
lastne pozabljivosti in lažje ostaneš osredotočen na učni cilj3.

Prvi intervju o problemu za CloudFire sem opravil s svojo ženo, nato pa sem 
jo prosil tudi za prisotnost pri nadaljnjih intervjujih. Ob njeni navzočnos
ti sem se lažje povezal z drugimi mamicami, hkrati pa sem imel nenehen 
 pregled nad dejanskim stanjem.

Izberi nevtralno lokacijo.
Prvi intervju zaradi bolj sproščenega vzdušja raje opravim v kavarni. V pisarni 
potencialnega kupca bi bilo preveč »pisarniško« in bolj podobno prodajnemu 
piču – kar pa to ni. S potencialnim kupcem sem se pripravljen srečati tam, 
kjer želi on.

Prosi za dovolj časa.
Moji intervjuji običajno brez naglice trajajo od 20 do 30 minut. Vnaprej povej, 
koliko časa pričakuješ, da ti bo kupec namenil, in njegov čas tudi spoštuj.

Ne plačuj potencialnih kupcev in ne obljubljaj ničesar.
Pri testiranju uporabnosti je dovoljeno s finančnimi spodbudami iskati udele
žence, tukaj pa želiš najti kupce, ki bodo plačali tebi in ne obratno.

Izogibaj se snemanju pogovorov.
Na začetku sem skušal intervjuje posneti (z dovoljenjem), ampak sem ugo
tovil, da so nekateri ljudje med pogovorom postali kritični do sebe – še en 
primer pristranskosti opazovalca. Zato in ker intervjujev nisem nikoli več 
poslušal, sem snemanje opustil. Morda bo pri tebi drugače.

3 Podjetniki so običajno po naravi optimistični in pristransko naklonjeni svojim pričakovanjem – 
vidijo, kar želijo videti.
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Rezultate zabeleži neposredno po intervjuju.
Priporočam, da si takoj po intervjuju vzameš nekaj minut in zabeležiš rezulta
te, dokler imaš misli še sveže. Drugim poročaj pozneje.

Pripravi se, da boš vodil intervjuje z od 30 do 60 ljudmi.
Okvirno se pripravi, da boš v obdobju od štirih do šestih tednov opravil in
tervjuje z od 30 do 60 ljudmi, kar pomeni dva do tri kupce na dan, vključno s 
časom za iteracijo.

Dejanske številke lahko odstopajo glede na intenzivnost odziva, specifične 
poti do kupcev in poslovni model. Končaš takrat, ko opaziš, da ti intervjuji ne 
dajejo več novega znanja. Z drugimi besedami, ko lahko že po nekaj vpraša
njih pravilno napoveš prihodnje kupčeve odgovore.

Razmisli, da bi za časovno načrtovanje intervjujev najel zunanje izvajalce.
Največji vir izgube v tem času je čakanje – na to, da se ti ljudje javijo, da se 
uskladiš z njihovimi urniki, časovnimi pasovi itd. Z nekoliko predpripravami 
lahko za to nalogo zadolžiš koga drugega (npr. virtualnega pomočnika).

Jaz delam tako:
• Za vse prošnje po epošti naredim osnutke.
• Popoldneve imam rezervirane za intervjuje.
• Vedno spremljam epošto in prejmem kopijo vseh sporočil, tako lahko po 

potrebi posežem vmes.

Iskanje potencialnih kupcev

Potencialne kupce po možnosti poišči prek kanala, ki ga boš uporabil za prido
bivanje prihodnjih kupcev. V tej fazi je to težko, razen če že poznaš pot do njih.

Tukaj je seznam drugih metod, s katerimi lahko najdeš in pridobiš kupce:

Začni s svojimi prvostopenjskimi kontakti.
Najprej začni s svojimi neposrednimi kontakti, ki ustrezajo ciljni demografski 
skupini kupcev. Nekateri menijo, da je odziv bližnjih kontaktov lahko zavaja
joč. Menim, da se je boljše pogovarjati z nekom kot pa z nikomer.
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Prosi za predstavitev.
Nato prvostopenjske kontakte prosi, da te seznanijo z ljudmi, ki ustrezajo tvoji 
demografski skupini kupcev. Dobro je vključiti tudi vzorčno sporočilo, ki ga tvoji 
stiki lahko prilepijo ter posredujejo (tako jim prihraniš čas). Tukaj je primer:

Živijo, [prijatelj],

Upam, da si v redu … Nekaj bi te prosil, ne bo ti vzelo veliko časa.

Imam idejo za produkt, ki bi jo rad validiral pri poročnih fotografih. Rad bi se 
pogovarjal z lokalnimi fotografi, bolje razumel njihov svet in ocenil, ali se mi 
izplača razvijati tak produkt.

Zelo bi ti bil hvaležen, če bi to sporočilo poslal naprej svojim kontaktom, za 
katere meniš, da ustrezajo ciljni skupini.

(Če želiš spremeniti kakšno malenkost, izvoli.)

 

Živijo,

smo podjetje za programsko opremo s sedežem v Austinu in trenutno raz
vijamo novo storitev, ki bo fotografom poenostavila promocijo in prodajo 

fotografij na spletu. Natančneje, razvijamo boljša in hitrejša orodja za spletno 
pregledovanje, arhiviranje in prodajo.

Zelo bi bil vesel, če nam lahko posvetiš 30 minut svojega časa in nam pomagaš 
razumeti tvoj trenutni potek dela. Ničesar ne prodajam, samo iščem nasvet.

Hvala, Ash

Igraj na karto lokalne pripadnosti.
Če se lahko s tabo identificirajo, so se ljudje načeloma pripravljeni srečati. V 
zgornjem esporočilu je v jedru besedila poudarjen »Austin«, kar je bilo pre
cej učinkovito za organiziranje srečanj z lokalnimi fotografi.

Ustvari seznam kontaktov s svoje napovedne strani.
Če je splet eden od kanalov za tvoj produkt, postavi napovedno stran (angl. 
teaser page) in tako poišči ljudi za intervjuje. V Prilogi najdeš podrobnejša 
navodila, kako ustvariti napovedno stran.

Čeprav ne moreš vedeti, ali ti ljudje predstavljajo pravo ciljno skupino za tvoj 
produkt, so v edinstveni ponujeni vrednosti ali EPV (angl. unique value pro
position, UVP) našli motiv za odziv, kar je zadosten razlog, da jih poiščeš in 
vprašaš, ali ti lahko namenijo od 20 do 30 minut časa za telefonski pogovor.
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Ponudi nekaj v zameno.
Pogovor spremeni v »pravi intervju« in v zameno ponudi poročilo, objavo na 
blogu ali video posnetek.

Uporabi metode, kot so neposredni (hladni) klici, e-pošta in LinkedIn.
Skrivnost, kako pridobiti potencialnega kupca (s priporočilom ali brez) za inter
vju, je, da »zadeneš njegov problem«. V samem začetku to morda res ni mogoče, 
zato sam pri prvih intervjujih običajno uporabim druge metode s seznama.

Preventivni napadi in drugi ugovori (ali Zakaj ne potrebujem 
intervjujev s kupci)

Naj naštejem nekaj običajnih ugovorov proti intervjujem s kupci:

»Kupci ne vedo, kaj hočejo«.
Tvoja naloga ni, da kupce prosiš za seznam lastnosti produkta. Gre za razume
vanje njihovih problemov in iskanje prepričljive rešitve zanje.

»Govoriti z 20 ljudmi je statistično nepomembno«.
Pri štartniku (angl. startup) gre za to, da svetu predstaviš nekaj drznega in 
novega. Prvi velik izziv, s katerim se boš soočil, bo sploh pritegniti kakšnega 
interesenta.

Precej pomembno je, če deset od desetih ljudi reče, da noče tvojega produkta.
– Eric Ries

V veliko boljšem položaju boš, ko bo deset ljudi zapovrstjo hotelo tvoj  produkt.

»Zanašam se samo na kvantitativne meritve«.
Druga običajna metoda je sedeti križem rok in se zanašati samo na kvanti
tativne meritve. Prva težava takšnega pristopa je, da boš na začetku verjetno 
imel premalo podatkovnega prometa. Meritve ti povedo samo, katere kora
ke obiskovalci naredijo (ali ne), ne morejo pa ti povedati, zakaj. Ali so tvoje 
spletno mesto zapustili zaradi slabe izvedbe, grafike, cene ali česa drugega?  
V nedogled lahko kombiniraš ali pa kupce preprosto vprašaš.

»Sam sem svoj kupec in ni potrebno, da govorim z drugimi«.
Ljudje pri 37signals zagovarjajo izdelavo produktov zase (vzeti stvar v svo
je roke) kot najboljši način, kako ustvariti uspešen produkt. Ker se lotevaš 
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problema, ki si ga izkusil na lastni koži, je to prednost. Ne smeš pa se zaradi 
tega izogibati pogovoru s kupci. Ali si res lahko objektiven glede problema in 
določanja cene?

Tudi če imaš enake probleme kot tvoji potencialni kupci, si zaradi dejstva, da 
si hkrati podjetnik, kot kupec avtomatsko diskvalificiran. Čeprav razvijaš pro
dukte za druge, enako misleče podjetnike, moraš to testirati.

Dobro je, da na začetku vzameš stvari v svoje roke, še vedno pa se moraš 
pogovarjati z drugimi ljudmi. Edino tako boš lahko validiral problem, ki ga je 
vredno rešiti.

»Moj prijatelj meni, da je ideja odlična«.
Da, na začetku se pogovori s komerkoli, vendar moraš dobiti objektivno mne
nje. Tvoja družina in prijatelji bodo morda položaj olepšali (ali ne), odvisno 
od njihovih pogledov na podjetništvo. S prijatelji raje vadi scenarij in prek 
njih širi krog ljudi za intervjuje.

»Zakaj bi se tedne pogovarjal s kupci, ko pa lahko nekaj ustvarim čez vikend?«
Mantro »objavi zgodaj, objavi pogosto« so razvijalci programske opreme pred 
leti vzeli za svoje sredstvo do hitrejše povratne informacije. Včasih pa svoj čas 
tratiš tudi pri preprostih in najmanjših korakih izdelave.

Te »majhne« verzije skoraj nikoli niso dovolj »majhne«. Za testiranje rešitve ni 
potrebno, da jo izdelaš do konca. Kupcem moraš res pomagati, da si predstav
ljajo tvojo rešitev, a za to ne potrebuješ programske kode ali dejanskega pro
dukta. Zadostujejo že prototipi, kot so bližnjice, modeli, skice, video posnetki 
in pristajalne strani (angl. landing page). Sam sebe moraš izzvati in za hitrejše 
učenje najti nekaj zelo majhnega.

»Problem je očiten, zato ni potrebno, da ga testiram«.
Problemi so lahko očitni zaradi številnih upravičenih razlogov:
• Imaš obsežno področno predznanje.
• Rešuješ splošno znane probleme, kot je izboljšanje prodaje ali stopnje pre

tvorb na pristajalnih straneh.
• Rešuješ znane, a težke probleme, kot je iskanje zdravila za raka ali boj 

proti revščini.

Večja tveganja tukaj niso povezana s testiranjem, ampak z razumevanjem pro
blema – katere kupce problem najbolj nagovori (zgodnji uporabniki), kako 
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danes rešujejo probleme (obstoječe alternative) in kakšno alternativo ponujaš 
ti (EPV).

Celo v teh primerih priporočam, da opraviš nekaj intervjujev za validacijo 
pravilnega razumevanja problema, nato pa nadaljuj z intervjujem o rešitvi.

»Problema ne morem testirati, ker ni očiten.«
Morda razvijaš produkt, za katerega meniš, da ne rešuje nobenega problema 
– npr. video igrico, kratki film ali roman. Tudi v takšnih primerih obstajajo 
osnovni problemi, čeprav so pogojeni bolj z željo kot tegobo in jih ni treba ek
splicitno testirati. Čas raje posveti razumevanju javnosti (zgodnji uporabnik) 
in nato poišči krajše ter hitrejše poti za testiranje rešitve – npr. izdelaj napove
dno stran za video igrico, kratki film ali knjigo.

»Ukradli mi bodo idejo.«
Prvi intervjuji (in napovedne strani) morajo biti v celoti osredotočeni na pro
blem in razumevanje problemov kupcev, ki se svoje težave zavedajo. Tukaj 
torej ni ničesar za ukrasti.

Svojo rešitev boš začel odkrivati šele v intervjujih o rešitvi. Do takrat boš že 
ocenil, kateri zgodnji uporabniki bodo za tvojo rešitev raje plačali, kot da bi 
jo izdelali sami.

Enako pomembno se je tudi zavedati, da tvoja trajnostna prednost temelji na 
sposobnosti biti vedno korak pred trenutnimi (in prihodnjimi) konkurenti.

»Ljudje ne bodo vnaprej kupili nekaj, česar še ni.«
Če zadeneš težavo stranke in ji pomagaš, da vidi izvedljivo rešitev, bo postala 
kupec. Moral pa boš odstraniti ugovore – ponudi npr. poskusno dobo upora
be, preprosto odpoved naročnine itd.

Pri prodaji produkta gre predvsem za zmanjšanje tveganja.
Pri svojem zadnjem produktu, USERcycle, sem samo na podlagi intervjujev 
s kupci, HTMLja in prototipov v Illustratorju razumel problem in določil 
rešitev. Še preden sem začel delati NSP, se je prijavilo sto naročnikov, ki so bili 
pripravljeni plačati. Kako to narediti, bomo videli v osmem poglavju.
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7 .  POGLAVJE

Intervju o problemu

Preden oblikuješ rešitev, moraš spoznati kupčev pogled na svet.

Kaj moraš izvedeti

Pri intervjuju o problemu gre za potrditev domneve o paru »problemsegment 
kupcev«. V intervjuju o problemu se lotiš predvsem naslednjih tveganj:

Tveganje produkta: kaj rešuješ? (problem)
Kako kupci ocenjujejo tri največje probleme?

Tveganje trga: kdo je konkurenca? (obstoječe alternative)
Kako kupci trenutno rešujejo te probleme?

Tveganje kupca: kdo ima tegobo? (segmenti kupcev)
Ali gre za donosen segment kupcev?

Testiraj problem

Tvoj prvi cilj je izmeriti odziv kupcev na največje probleme. To lahko storiš z mer
jenjem njihovega odziva na pristajalno stran (kjer je problem v središču)1, objave 
na blogu ali oglase na Googlu/Facebooku.

1  V Prilogi najdeš več o tem, kako ustvariti napovedno pristajalno stran.
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S temi metodami sicer lahko na hitro oceniš pomembnost problema za kupce, še 
vedno pa jih moraš bolj aktivno vključiti v proces, da bi resnično razumel pro
blem oz. kako ga trenutno rešujejo (če ga). Uporabiš lahko neformalne metode za 
opazovanje, kot so »dizajnerski način razmišljanja« (angl. design thinking), »upo
rabniku prijazen dizajn« (angl. user centric design) in/ali metode za sestavljeno 
intervjuvanje kupcev.

Novih idej za produkt se običajno najraje lotim z eno ali vsemi zgoraj navedenimi 
oblikami neformalnega testiranja/opazovanja. Tako lahko na hitro ocenim odziv 
kupca in nadaljujem z bolj sestavljenim scenarijem za intervju o problemu, ki je 
tema naslednjega poglavja.

Več o metodah opazovanja kupca in vodenja intervjujev si preberi v naslednjem 
gradivu:
• The Four Steps to Epiphany Steva Blanka (http://www.cafepress.com/kandsranch)
• Rapid Contextual Design Karen Holtzblatt, Jessamyn Wendell in Shelley Wood 

(Morgan Kaufmann)
• Human-Centered Design Toolkit podjetja IDEO (ideo.com)

ŠTUDIJA PRIMERA

Z opazovanjem razumi problem

Po objavi prve izdaje knjige Delaj vitko sem dve uri na teden namenil bralcem –  

trideset minut so lahko brezplačno klepetali z mano in me vprašali karkoli v 

zvezi z njihovim štartnikom. Namen teh klicev ni bila predstavitev rešitve ali 

povratna informacija o knjigi (kar je mnoge klicatelje presenetilo). Preprosto 

sem želel razumeti, kako so se drugi podjetniki lotili svojih produktov in na 

katere probleme so naleteli. Klici so mi pomagali prepoznati probleme, sledilo 

je še več objav na blogu, delavnic, ta knjiga in dva produkta: Vitki okvir (angl. 

Lean Canvas) ter USERcycle.

http://www.cafepress.com/
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Oblikuj ovrgljivo hipotezo

Da bi rezultate intervjujev lahko uporabil, moraš domneve v okvirju preoblikovati 
v ovrgljive hipoteze.

Ta postopek najlažje prikažemo s primerom.

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire

Slika 7-1 prikazuje prejšnji okvir z označenimi polji.

Slika 7-1 . CloudFire, intervju o problemu

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velike količine 
fotografij/video 
posnetkov z drugimi 
je zamudno.

Starši nimajo prostega 
časa.

Obstaja veliko zunanjega 
povpraševanja za takšno 
vsebino.

Starši (avtorji)

Družina in prijatelji 
(ogledovalci)

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Najhitrejši način za 
deljenje fotografij in 
video posnetkov 
z drugimi

Takojšnje deljenje z 
drugimi, brez prenosa
Integracija map/iPhoto
Boljša orodja za 
obveščanje

Točka preloma:
2000 kupcev

Prijatelji
Vrtec 
Rojstnodnevne zabave 
AdWords 
Facebook
Od ust do ust

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/h = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna poskusna doba, nato 49 $/leto

P – Prijava
A – Prva ustvarjena galerija
Z – Deljenje albuma in/ali 
video posnetka z drugimi
P – Povabilo družine 
in prijateljev
P – Plačilo po poskusni dobi

Skupnost

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Zgodnji uporabniki: Visokoravenska zasnova: 

Deljenje fotografij in 
video posnetkov z drugimi 
brez prenosa

Obstoječe alternative: 

Flickr Pro, SmugMug, 
Apple MobileMe, 
Facebook

Starši z majhnimi otroki

1

1

1



82 7 .  P O G L AVJ E

ŠTUDIJA PRIMERA

Pri vsakem polju sem uporabil formulo za ovrgljivo hipotezo in ustvaril osnovo 

za preizkuse (glej sliko 7-2).

Ovrgljiva hipoteza = [določeno ponovljivo dejanje] povzroči [pričakovan 

 merljiv izid]

Slika 7-2 . CloudFire, preizkusi intervjuja o problemu

!Pri vključitvi kupcev se naučiš veliko več, kot si nameraval testirati. Ta dodatna 
spoznanja bomo omenili bolj mimogrede (kot uvide) in jih prikazali na okvirju 

ob koncu iteracije.

Kako voditi intervjuje o problemu

Sprehodili se bomo po scenariju za intervju o problemu, ki sledi strukturi, prika
zani na sliki 73.

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Intervjuji o problemu 
bodo razkrili, da je 
deljenje velikih količin 
medijskih datotek 
»moram imeti« problem.

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Intervjuji o problemu 
bodo validirali, da kupci 
uporabljajo eno ali več 
obstoječih alternativ.

Intervjuji o problemu 
bodo validirali starše 
kot donosen segment 
kupcev.
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Slika 7-3 . Scenarij za intervju o problemu

Dobrodošlica (pripravi oder)

(2 minuti)
Na kratko povej, kako bo potekal intervju:

Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za današnji pogovor z nami.

Trenutno delamo na storitvi za deljenje fotografij in video posnetkov z drugi
mi, ki bo namenjena staršem. Zamisel zanjo sem dobil, ker sem pred kratkim 
postal oče in opazil, da se žena obremenjuje zaradi obstoječih rešitev.

Želeli smo se prepričati, ali imajo takšne probleme tudi drugi starši, in oceniti, 
ali bi bilo produkt vredno razviti.

Kako bo potekal intervju? Najprej bom opisal, katerih problemov se lotevamo, 
nato vas bom vprašal, ali se lahko poistovetite z njimi.

RAZČLENITEV SCENARIJA ZA INTERVJU O PROBLEMU

DOBRODOŠLICA

2 min • pripravi oder

ZBERI DEMOGRAFSKE PODATKE

2 min • testiraj segment kupcev

POVEJ ZGODBO

2 min • predstavi problem s kontekstom

RANGIRAJ PROBLEM

4 min • testiraj problem

RAZIŠČI KUPČEV POGLED NA SVET

15 min • testiraj problem

KONČAJ

2 min • premami in vprašaj

ZAPIŠI REZULTATE

5 min

• PRIPRAVA
• PREPOZNAJ ZGODNJE UPORABNIKE

• PROSI ZA DOVOLJENJE NADALJNJEGA OBVEŠČANJA
• PRIPOROČILA

• ZAPIŠI REZULTATE

• TESTIRAJ PROBLEM
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Rad bi poudaril, da še nimamo končnega produkta. Naš cilj je, da se od vas 
učimo, ne pa, da vam prodajamo oz. pičamo.

Ali ste za?

Zberi demografske podatke (testiraj segment kupcev)

(2 minuti)
Za pridobitev osnovnih demografskih podatkov postavi nekaj uvodnih vprašanj. 
Ti podatki bodo ključni pri razčlenitvi in umestitvi zgodnjih uporabnikov:

Preden preidemo na probleme, bi vas rad nekoliko spoznal:
• Koliko otrok imate?
• Koliko so stari?
• Ali na spletu delite fotografije z drugimi?
• Ali na spletu delite video posnetke z drugimi?
• Kako pogosto?
• S kom?

Povej zgodbo (predstavi problem s kontekstom)

(2 minuti)
Največje probleme predstavi z zgodbo:

Odlično, hvala. Naj vam povem o problemih, ki se jih lotevamo. Ko smo do
bili otroke, smo opazili, da naredimo veliko več fotografij kot prej, predvsem 
pa več video posnetkov. Od starih staršev in drugih družinskih članov smo 
začeli tudi redno (tedensko) prejemati prošnje po novih fotografijah in video 
posnetkih. Vse te vsebine smo težko redno deliti z drugimi, ker je postopek 
vzel preveč časa in včasih ni bil prijeten.

Datoteke smo morali organizirati, spremeniti njihovo velikost in nadzorovati 
postopek prenosa. Video posnetki so bili še bolj zoprni, saj smo jih morali 
pogosto najprej pretvoriti (prekodirati) v spletu prijazen format.

Kot večina drugih staršev nas muči pomanjkanje spanca in časa. Odkar ima
mo otroke, na popolnoma nov način cenimo prosti čas in bi ga veliko raje 
porabili za druge stvari.

Ali vam zveni znano?
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Rangiraj problem (testiraj problem)

(4 minute)
Navedi tri največje probleme in prosi potencialne kupce, da jih razvrstijo.

Natančneje:
1. Ali fotografirate in snemate več kot prej?
2. Ali je deljenje fotografij/video posnetkov z drugimi za vas tegoba?
3. Ali vam, kot večini staršev, primanjkuje prostega časa? 

Ali vam gre pri deljenju fotografij in video posnetkov z drugimi na živce še kaj, česar 
nisem omenil?

!Da ne bi vplival na rangiranje, probleme na seznamu pogosto prerazporedi.

Razišči kupčev pogled na svet (testiraj problem)

(15 minut)
To je jedro intervjuja. Najboljši scenarij je »brez scenarija«.

Po vrsti pojdi od problema do problema in intervjuvance vprašaj, kako trenutno 
rešujejo problem. Nato se sprosti in prisluhni.

Pusti jim, naj gredo v podrobnosti, kolikor želijo. Postavi kakšna dodatna vpraša
nja, a jih ne usmerjaj in ne skušaj prepričati o prednostih problema (ali  rešitve).

Poleg njihovih odgovorov oceni tudi govorico telesa in skušaj uvrstiti problem  
v kategorije »moram imeti«, »bi imel« ali »ne potrebujem«.

Če zaznaš nove probleme, jih razišči na enak način:
1. Kako danes delite fotografije in video posnetke z drugimi?
2. Ali lahko opišete vaš potek dela?
3. Katere produkte trenutno uporabljate in kako ste izvedeli za njih?
Z dodatnimi vprašanji boš razumel njihov trenutni potek dela.

Ta del je neprecenljiv, ker ti pomaga razumeti problem in potrdi, zakaj ga je po
tencialni kupec umestil tako, kot ga je. Ljudje med rangiranjem problemov včasih 
nevede lažejo, bodisi ker so prijazni bodisi ker preprosto ne vedo. Tukaj lahko to 
preveriš. Če pravijo, da je problem »moram imeti«, aktivno pa ne delajo ničesar 
za njegovo rešitev, ni povezave.
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Končaj (premami in vprašaj)

(2 minuti)
Končali smo z vprašanji o domnevah, storiti pa moraš še nekaj in postaviti še dve 
vprašanji.

Čeprav nisi pripravljen podrobneje spregovoriti o rešitvi, moraš kupca nekako 
premamiti, da ohrani interes. Enostavkovni pič (angl. highconcept pitch) je kot 
nalašč za to. Svojo rešitev razloži na konceptualni ravni in za seboj pusti udarno 
sporočilo, ki gre hitro v uho – tako se bo lažje širilo.

Nato jih moraš prositi za dovoljenje glede nadaljnjega obveščanja o produktu.  
S potencialnimi kupci hočeš ustvariti neprekinjeno povratno zanko. Na koncu 
intervjuvance vprašaj, ali te lahko povežejo še z drugimi potencialnimi kupci.

Kot sem omenil na začetku, je to šele izdelek v nastajanju. Razvijamo produkt, 
ki bo staršem poenostavil spletno deljenje fotografij in video posnetkov z dru
gimi. Najbolj nazorno vam koncept lahko opišem tako, da gre za »SmugMug 
brez prenosa« (zamenjaj »SmugMug« z imenom storitve, ki jo intervjuvanec 
 trenutno uporablja).

Ali bi si na podlagi današnjega pogovora želeli ogledati produkt, ko bo izdelan?

Radi bi tudi opravili intervjuje še z drugimi ljudmi, ki imajo podobne težave. 
Ali bi nam lahko predstavili še kakšne starše z majhnimi otroki?

Zapiši rezultate

(5 minut)
Takoj po intervjuju si vzemi pet minut in zabeleži rezultate, dokler so še sveži.

Pri tem ti bo pomagal vzorec (primer sledi v nadaljevanju) za hitro zapisovanje 
odzivov na domnevo, ki jo testiraš.

Ko vodiš intervju, imej za objektivne rezultate ob sebi še nekoga (kot sem ti pri
poročil že prej). Vsak od vaju naj najprej samostojno izpolni obrazec. Na sestanku 
poročajta in primerjajta zapiske ter vnesita zadnje podatke v sistem, ki ga upora
bljata za beleženje rezultatov intervjujev.
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INTERVJU O PROBLEMU

Datum:  _______________________________________________________________

Kontaktni podatki:

Ime: __________________________________________________________________

E-naslov: ______________________________________________________________

Demografski podatki:

Število otrok: ___________________________________________________________

Starost: _______________________________________________________________

Ali deli fotografije z drugimi v spletu: _______________________________________

Ali deli video posnetke z drugimi v spletu: ___________________________________

Kako pogosto? _________________________________________________________

S kom? ________________________________________________________________

Problem št. 1: 

Deljenje velike količine fotografij in video posnetkov z drugimi je zamudno.

Prioriteta: _____________________________________________________________

Raven tegobe: __________________________________________________________

Kako trenutno rešuje problem? ____________________________________________

Problem št. 2: 

Obstaja veliko zunanjega povpraševanja za takšno vsebino.

Prioriteta: _____________________________________________________________

Raven tegobe: __________________________________________________________

Kako trenutno rešuje problem? ____________________________________________

Problem št. 3: 

Za deljenje fotografij/video posnetkov z drugimi mi primanjkuje prostega časa.

Prioriteta: _____________________________________________________________

Raven tegobe: __________________________________________________________

Kako trenutno rešuje problem? ____________________________________________

Opombe: _____________________________________________________________

Priporočila: ___________________________________________________________
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!Z orodji Wufoo ali Google Forms lahko na preprost način beležiš rezultate in  
poročila za poznejšo analizo.

Ali razumeš problem?

V tem poglavju bom govoril o tem, kako osmisliti rezultate intervjuja, izboljšati 
scenarij in določiti, kdaj si končal.

Rezultate pregleduj tedensko.
Pri hitrem tempu vodenja intervjujev bi jih moral opraviti od deset do pet
najst na teden. Med tednom ne spreminjaj scenarija. Raje ob koncu vsakega 
tedna poročaj in preglej intervjuje minulih dni, naredi povzetek pridobljenih 
spoznanj in prilagodi scenarij.

Katere dele boš spremenil, je odvisno od tipa testirane domneve in od odzi
va izprašane osebe. Scenarij in demografske podatke kupcev prilagajaj sproti, 
tako boš z vsakim naslednjim intervjujem postopoma prejel močnejše in bolj 
usklajene pozitivne odzive.

Začni se posvečati zgodnjim uporabnikom.
Med najbolj naklonjenimi odzivi (poistovetenje s problemom) poišči skupne 
demografske podatke, najmanj naklonjene segmente pa opusti.

Izboljšaj probleme.
Če od vsepovsod prejemaš močen signal za »nepotrebno«, ta problem odstra
ni iz scenarija. Če pa odkriješ nov »moram imeti« problem, ga scenariju do
daj. Na koncu moraš produkt omejiti na en »moram imeti« problem – eno 
edinstveno ponujeno vrednost (EPV).

Ponotranji trenutne alternative kupcev.
Razumeti obstoječe alternative zgodnjih uporabnikov je ključno za oblikova
nje ustreznega produkta. Zgodnji uporabniki bodo svoje obstoječe alternative 
uporabili kot orientacijsko točko za primerjavo z rešitvijo, ceno in pozicioni
ranjem. Če so na primer vse njihove obstoječe alternative brezplačne, mora 
tvoj produkt ponuditi nekaj več, da bo močnejši od brezplačnih alternativ.

Bodi pozoren na besede, ki jih uporabljajo kupci.
Najlažje boš »ključne« besede za EPV odkril s pozornim poslušanjem kupcev, 
ko opisujejo svoj potek dela.
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Prepoznaj potencialne poti do zgodnjih uporabnikov.
Ko dobiš občutek, kdo so zgodnji uporabniki, skušaj določiti pot do čim več
jega števila sorodnih uporabnikov. V osmem poglavju je opisano testiranje 
kanalov.

Kdaj je intervju o problemu končan?

Končal si, ko si opravil intervju z najmanj desetimi osebami in:
• poznaš demografske podatke zgodnjega uporabnika;
• imaš »moram imeti« problem;
• lahko opišeš, kako kupci trenutno rešujejo ta problem.

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: spoznanja v intervjuju o problemu

Po petnajstih opravljenih intervjujih o problemu s starši smo menili, da pro-

blem dobro razumemo.

Naučili smo se naslednje.

Tveganje produkta: kaj rešuješ? (problem)

Domneva

Intervjuji o problemu bodo pokazali, da so težave z deljenjem velikih medij-

skih količin z drugimi »moram imeti« problem.

Uvidi

Več kot 80 odstotkov izprašanih ljudi je izrazilo nejevoljo glede njihove trenut-

ne situacije. Mislili smo, da bo večina nezadovoljna s postopkom nalaganja, 

spoznali pa smo, da je prenos velikega števila fotografij sicer moteč, vendar si 

ljudje ta potek olajšajo z določenimi ukrepi, npr. naenkrat naložijo le nekaj fo-

tografij. Na vprašanje, ali bi delili več fotografij, če bi bil postopek preprostejši, 

je večina odgovorila pritrdilno (nova domneva za testiranje).

Za večjo tegobo se je izkazalo deljenje video posnetkov z drugimi. Veliko star-

šev trenutno z drugimi ni delilo video posnetkov, bi pa to želeli. Največja ovira 

je bila, da niso vedeli, kako se zadeve lotiti. Poskusili so, a ker video posnetkov 

niso mogli prekodirati (pretvoriti) za spletno rabo, so obupali.

—se nadaljuje—
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ŠTUDIJA PRIMERA (nadaljevanje)

Poleg teh spoznanj je preprosto poslušanje staršev razkrilo celo vrsto drugih 

problemov, prikazanih na shemi o poteku dela na sliki 7-4.

Vedno znova jih je bilo strah, da bi zaradi pomanjkanja varnostnega kopiranja 

izgubili vse fotografije in video posnetke (trenutno shranjene samo na oseb-

nih računalnikih). To smo začeli testirati v naslednjih intervjujih in ugotovili, da 

so se tudi drugi starši s težavo lahko močno poistovetili.

Tveganje trga: kdo je konkurenca? (obstoječe alternative) 

Domneva

Intervjuji o problemu bodo potrdili, da stranke uporabljajo eno ali več alterna-

tiv, ki so na voljo (SmugMug, Flickr, MobileMe, Facebook itd.).

Uvidi

Ko smo se lotili teh intervjujev, smo pričakovali, da bo večina staršev upora-

bljala SmugMug ali Flickr, presenetilo pa nas je, da jih 60 odstotkov za deljenje 

fotografij uporablja samo e-pošto (glej sliko 7-5).

Slika 7-4 . CloudFire, neprijetne točke

Neprijetna točka 3

Neprijetna točka 2
Varnostno kopiranje je 

zoprno, a nujno

Neprijetna točka 4
Različna javnost za fotografije in 

video posnetke

Neprijetna točka 5

Večkratno nalaganje na različna mesta, 

npr. deljenje z drugimi proti tiskanju

Neprijetna točka 6

- ročni postopek

- manjkajoči ljudje

Neprijetna točka 7

- mora biti preprosto

- za ogled ni potrebna registracija

Neprijetna točka 8

- raznolikost izdelkov

- fleksibilna dostava

Neprijetna točka 1
Starši imajo malo prostega časa

Neprijetnosti za starše v postopku deljenja fotografij/video posnetkov z drugimi

Prijatelji/družina želijo 

nove fotografije/video posnetke

Starši delijo fotografije 

in video posnetke z drugimi

Starši obveščajo 

prijatelje in družino

Starši zajamejo fotografije 

in video posnetke

Prijatelji/družina gledajo 

fotografije in video posnetke

Prijatelji/družina želijo 

natisnjene fotografije

Starši naredijo varnostne 

kopije fotografij in 

video posnetkov

Sitnosti z nalaganjem, pošiljanjem prek e-pošte, 

spreminjanjem velikosti, prekodiranjem 
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Slika 7-5 . Spoznavanje obstoječih alternativ

Ko smo jih vprašali, zakaj, so navedli preprostost uporabe – zanimivo, ne zanje, 
ampak za ogledovalce, običajno stare starše. Kljub omejitvi glede velikosti pri-
ponk v e-sporočilih je vsakdo že znal uporabljati e-pošto.

Stranke tvojega kupca so tudi tvoje stranke.

Tveganje kupca: kdo ima tegobo? (segment kupcev) 

Domneva
Intervjuji o problemu bodo potrdili starše kot donosen segment kupcev.

Uvidi
80 odstotkov staršev je izrazilo neke vrste nezadovoljstvo glede obstoječe 
 rešitve, 60 odstotkov pa jih je shajalo z »brezplačno alternativo«: e-pošto. 
Za nas je bil to izziv, saj bi morali vrednost storitve CloudFire upravičiti z nečim, 
kar je bilo brezplačno. Odkrili smo nekaj dodatnih domnev, ki jih je bilo treba 
testirati:
•    S preprostejšim postopkom deljenja z drugimi bi starši delili več vsebin 

(tudi video posnetke).
•    Samodejno varnostno kopiranje bi staršem rešilo veliko tegobo.
•    Starši bi za to storitev plačali 49 $ na leto.

Posodobljen vitki okvir
Na podlagi teh spoznanj smo naš okvir posodobili in vnesli spremembe, kot 
 prikazuje slika 7-6.

—se nadaljuje—

Kaj smo mislili Kaj smo spoznali

FACEBOOK 

10 %

MOBILEME 

20 %

SMUGMUG 
35 %

FLICKR 

35 %

FACEBOOK 

5 % MOBILEME 

5 %
E-POŠTA

60 % FLICKR 

15 %

SMUGMUG

15 %
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ŠTUDIJA PRIMERA (nadaljevanje)

Slika 7-6 . Posodobljen vitki okvir, starši

Kaj sledi?

Na podlagi teh uvidov ustvariti predstavitveni izdelek in voditi intervjuje o rešitvi.

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velike količine 
fotografij/video posnetkov
z drugimi je zamudno.
Ne znajo deliti z drugimi
(pretvarjati) video 
posnetkov.
Strah pred izgubo 
medijskih datotek,
 ker niso naredili 
varnostne kopije.

Starši (avtorji)

Družina in prijatelji 
(ogledovalci)

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Najhitrejši način za 
deljenje fotografij in 
video posnetkov 
z drugimi

Takojšnje deljenje z 
drugimi, brez prenosa
Samodejno prekodiranje 
video posnetkov
Varnostno kopiranje 
originalnih datotek 
v oblaku

Točka preloma:
2000 kupcev

Prijatelji
Vrtec 
Rojstnodnevne zabave 
AdWords 
Facebook
Od ust do ust

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/h = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna poskusna doba, nato 49 $/leto

P – Prijava
A – Prva ustvarjena galerija
Z – Deljenje albuma in/ali 
video posnetka z drugimi
P – Povabilo družine 
in prijateljev
P – Plačilo po poskusni dobi

Skupnost

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Zgodnji uporabniki: Visokoravenska zasnova: 

Deljenje fotografij in 
video posnetkov 
z drugimi brez prenosa

Obstoječe alternative: 

E-pošta, Flickr Pro, 
SmugMug, Apple 
MobileMe, Facebook

Starši z majhnimi otroki

Skupnost DelajVitko.si

http://delajvitko.si/intervjuoproblemu

http://delajvitko.si/intervjuoproblemu?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=intervjuoproblemu&utm_campaign=ebook
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8 .  POGLAVJE

Intervju o rešitvi

Preden se posvetiš izdelavi dejanskega produkta, testiraj rešitev s predstavitvenim 
izdelkom.

Kaj moraš izvedeti

Ko je tvoj seznam problemov razporejen po prioritetah in razumeš druge obstoje
če možnosti, si pripravljen na oblikovanje ter testiranje rešitve.

Začneš tako, da najprej ponovno pregledaš pridobljena spoznanja iz intervjuja  
o problemu, nato pa testiraš naslednja tveganja:

Tveganje kupca: kdo ima tegobo? (zgodnji uporabniki)
Kako prepoznaš zgodnje uporabnike?

Tveganje produkta: kako rešiti probleme? (rešitev)
Kakšen je najmanjši nabor lastnosti, ki ga potrebuješ za predstavitev na trgu?

Tveganje trga: kakšen je cenovni model? (toki prihodkov)
Ali bodo kupci za rešitev plačali?
Kakšna cena je za kupce znosna?
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Testiraj rešitev

Predstavitveni izdelek je zelo pomemben, saj si bodo kupci z njegovo pomočjo 
lahko predstavljali tvojo rešitev, hkrati pa je to tudi sredstvo za njeno validacijo.

Večini kupcev gre izražanje problemov dobro od rok, vizualiziranje rešitev pa ne 
tako zelo.

Izraz predstavitveni izdelek ali demo nadomešča dejansko rešitev in lahko predstav
lja karkoli. Razviti »celotno rešitev« je verjetno zamudno in lahko tudi potratno, 
zlasti če se izkaže za napačno ali pa ob njej razviješ nepotrebne dodatne lastnosti. 
Rešitev (ali bližnjico, kot so posnetki zaslona, prototip itd.) razvij ravno toliko, da 
jo lahko pokažeš kupcem. Opazuj njihovo reakcijo, ki je lahko podlaga za dolo
čanje zahtev tvojega najosnovnejšega sprejemljivega produkta ali NSP (minimum 
viable product, MVP).

Pri programski opremi so odličen predstavitveni izdelek za prikaz rešitve modeli 
in video posnetki. Za fizične produkte lahko uporabiš skice, modele CAD (raču
nalniško podprto načrtovanje) ali prototipe, ki si jih na hitro izdelal iz gline ali  
s 3Dtiskom.

Ne glede na to, za kateri predstavitveni izdelek se boš odločil, si zapomni nasled
nje smernice:

Predstavitveni izdelek mora biti narejen tako, da bo uresničljiv tudi v praksi.
Prijatelji v oblikovalskih studiih imajo posebne time samo za izdelavo predsta
vitvenih izdelkov za zgodnje uporabnike. Ti izdelki so pomemben del prodaj
nega postopka in jim namenjamo veliko pozornosti, vendar pogosto slonijo na 
tehnologijah (npr. Flash), drugačnih od tiste, s katero bo narejen končni pro
dukt. Pri prodaji so resda precej učinkoviti, a delovni skupini za implementa
cijo povzročajo preglavice zaradi elementov »flash«, ki jih včasih ni možno po
ustvariti. Kupci tako ne prejmejo produkta, ki jim je bil obljubljen (in prodan).

Predstavitveni izdelek mora biti videti kot pravi.
Druga skrajnost so žični modeli in skice, ki se jim tudi raje izogibam. Njihova 
izdelava je sicer hitrejša, ampak kupci morajo zaupati v končni produkt.

Bolj kot bo tvoj predstavitveni izdelek podoben pravemu, bolj natančno boš 
 lahko testiral rešitev.
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Predstavitveni izdelek mora biti narejen tako, da ti omogoča hitro iteracijo.
Med intervjuji boš verjetno prejel dragocene povratne informacije, ki jih boš 
moral hitro vključiti in testirati v naslednjih intervjujih. Pri tem ti predsta
vitveni izdelek, ki ga naredijo zunanji izvajalci, lahko celo škodi, zlasti če je 
iteracija pogojena z njihovim urnikom.

Predstavitveni izdelek ne sme biti potraten.
Modela se ti ne izplača ustvariti s tehnologijo, ki ni enaka tisti, s katero bo 
narejen končni produkt. Za hitri prikaz prototipov uporabljam skice na pa
pirju, Photoshop in Illustrator, svoje modele pa na določeni točki pretvorim  
v HTML/CSS, kar je dolgoročno veliko boljše.

Pri predstavitvenem izdelku moraš uporabiti podatke, ki bodo videti kot pravi.
Namesto »umetnih podatkov« (npr. besedilo lorem ipsum), uporabi podatke, 
ki so videti kot »pravi«, saj ti bodo pomagali lepše oblikovati zaslon, pa tudi 
sporočilo o rešitvi bo boljše.

Vsebina je pred dizajnom. Dizajn brez vsebine ni dizajn, je dekoracija.
– Jeffrey Zeldman, A List Apart (Happy Cog Studios)

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire

V primeru CloudFire sem nekaj posnetkov zaslona smiselno povezal v video 
posnetek, ki je prikazoval, kako lahko uporabnik v manj kot dveh minutah z 
drugimi deli 500 fotografij iz obstoječih foto albumov v aplikaciji iPhoto in 
 deset filmov iz mape na namizju.

Tudi tukaj obstajajo metode, kako hitro oceniti, ali lahko iz začetnega odziva kup
cev razviješ morebitno rešitev – npr. tako, da na pristajalni strani ali blogu objaviš 
video posnetek in meriš, kaj se dogaja (kot v primeru Dropboxa). Te metode upo
rabljam kot hitri lakmusov test, za potrjevanje pa se zanašam na bolj strukturirane 
intervjuje s kupci.

ŠTUDIJA PRIMERA

Testiranje rešitve z objavo na blogu

Avgusta 2009 sem na blogu objavil prispevek z naslovom »How I Document My 
Business Model Hypotheses« (Kako zapisujem domneve svojega  poslovnega 
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modela). Delal sem po pristopu Steva Blanka, ki za zapisovanje domnev po-

slovnega modela uporablja delovne liste (postopek je opisan v njegovi knjigi), 

vendar sem imel težave z njihovim posodabljanjem. Na podlagi pogovorov z 

drugimi ljudmi, ki se ukvarjajo z razvojem kupcev, sem opazil, da nisem edini 

s takšnimi težavami.

Že pred tem sem naletel na delo Alexa Osterwalderja o poslovnem okvirju 

(angl. business model canvas), a pristop z okvirjem sprva zavrgel, saj se mi je 

zdel preveč enostaven. Ko sem videl, da je podjetnik Rob Fitzpatrick ustvaril 

različico, ki je združevala delovne liste Steva Blanka z okvirjem Alexa Osterwal-

derja, sem dobil navdih, da tudi sam kaj pokombiniram. Rezultat je bil vitki 

okvir (angl. lean canvas). Opisal sem ga v prispevku na blogu, ki je kmalu pos-

tal ena mojih najbolj priljubljenih objav vseh časov. To sem razumel kot moč-

no spodbudo in izrabil sem trenutek ter opravil nekaj formalnih intervjujev 

s kupci, ki so dodatno potrdili prednosti rešitve. Sledila je sestava tima1 (tudi 

prek bloga), s katerim smo ustvarili spletno različico vitkega okvirja.

Testiraj ceno

Opažam, da ljudje pogosto narobe razumejo izrek »učenje pred pičanjem«, ki je 
vodilo intervjujev s kupci. Cilj intervjuja je pridobitev novih spoznanj in ne pro
dajanje. Ničesar pa se ne moreš učinkovito naučiti, če si preveč nejasen in pustiš 
preveč vprašanj odprtih.

V intervjuje se podaj z jasnimi ovrgljivimi domnevami. Nič ni narobe, če ne bodo 
prestale testa in jih boš moral zavreči.

Ena takšnih domnev je cena produkta, ki jo testiramo nekoliko drugače. Pri 
domnevah o »moram imeti« problemu skušaš z dodatnimi vprašanji odkriti skri
to »resnico o vedenju kupca«. Vprašanje cene pa je dosti bolj »sivo« področje in se 
ga je treba lotiti bolj neposredno.

Ne sprašuj kupcev, koliko bi plačali, povej jim

Ali si lahko predstavljaš, da bi te Steve Jobs vprašal, koliko bi bil pripravljen plačati 
za iPad, preden ga je lansiral? Zveni absurdno, kajne? A vendar si na neki točki 
kupca verjetno vprašal po okvirni ceni.

1 Lukas Fittl, Ross Hale, Andrew Elliott
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Žal si tako, če dobro razmisliš, stopil korak nazaj. Nobenega upravičenega gospo
darskega razloga ni, da bi ti kupec ponudil kaj drugega kot nerealno nizko ceno. 
Vendar so kupci morda iskreni in res ne vedo, koliko bi plačali, zato bi jih s tem 
vprašanjem samo spravil v zadrego.

Kupca ne moreš in ne smeš prepričati, da ima »moram imeti« problem, pogosto pa 
ga lahko in bi ga moral prepričati, da za tvoj produkt plača »pošteno« ceno. Ta je 
običajno višja od tiste, za katero ti in kupec mislita, da bi bila prava.

Med intervjuji o rešitvi nas večina razmišlja o »zmanjševanju prijavnega trenja«. 
Kupcem bi radi omogočili, da se čim lažje odločijo za preizkušanje našega pro
dukta, in hkrati upamo, da bodo zaradi vrednosti, ki jo ponujamo, dobili zaupanje 
vanj.

S takšnim pristopom se odloži validacija, uporabnik namreč s preveliko lahkoto 
reče »da«. Pomanjkanje močnega občutka zaveze s strani kupca lahko tudi škodi 
optimalnemu učenju.

Najti moraš zgodnje uporabnike, ki so nad problemi, za katere iščeš rešitev, nav
dušeni vsaj toliko kot ti, hkrati pa so za produkt pripravljeni plačati pošteno ceno. 
Kot smo že omenili, cena ni samo del tvojega produkta, ampak določa tudi, kateri 
segment kupcev boš pritegnil.

Ne zmanjšuj prijavnega trenja, povečaj ga

Popolnoma te razumem, če se ti to zdi napačno in je v nasprotju s tvojo intuicijo. 
Sam sem razmišljal enako. Opisal bom družbeni preizkus, ki je spremenil moj 
pogled. Izvedel sem ga med enim od intervjujev s kupci in ga od takrat večkrat 
ponovil.

Ravno sem končal s predstavitvijo rešitve ter prejel potrditev, da gre za »moram 
imeti« problem in rešitev.

Jaz: Torej, pogovorimo se o ceni …

Kupec: Ali se morava že zdaj pogajati o ceni?

Jaz: Ne gre za pravo pogajanje. Izdelek smo uporabljali interno, zdaj pa bi radi 
ugotovili, ali ga je vredno razviti v produkt za trg.
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Kupec: Aha, v redu.

Jaz: Torej, koliko bi plačali za ta izdelek?

Kupec: Ne vem – verjetno nekje med 15 in 20 evri na mesec.

Jaz: No, mi smo imeli v mislih drugačno ceno. Radi bi začeli s sto evri na me-
sec. Razumem, zakaj ne bi radi veliko plačali (ker gre za prednaročilo). Obstaja 
možnost, da v prihodnosti ponudimo paket freemium ali starter.

Trenutno iščemo natanko deset [definiraj zgodnje uporabnike], ki imajo očitne 
težave z [navedi največji problem]. Tesno bomo sodelovali s temi desetimi pod-
jetji, da bi validirali [navedi edinstveno ponujeno vrednost (EPV)] v 30 do 60 
dneh ali pa jim povrnemo denar.

Omenili ste, da ste na mesec porabili več ur za razvijanje domačega sistema, a še 
vedno niste zadovoljni z rezultati. Ta produkt je naš tretji poskus. Sto evrov na 
mesec je manj kot dve delovni uri mesečno za razvijalca.

Kupec: Da, to se sliši smiselno. Želimo biti v ožjem izboru. Lahko upravičim 
plačilo tisoč dvesto evrov na leto. To je le delček tega, kar plačujemo razvijalcem. 
Kako  lahko pridemo na seznam?

Jaz: Nekaj podrobnosti na izdelku še dokončujemo. Oglasil se vam bom takoj, 
ko bo pripravljen.

Kupec: Res bi radi bili na začetnem seznamu kupcev. Če želite, grem zdaj po 
svojo denarnico in vam plačam ...

Kaj se je tukaj zgodilo? Zakaj se je kupec strinjal, da bo plačal petkrat več od 
 začetnega zneska?

Povzemam nekaj načel, ki so bila v igri:

Nagrajevanje
Oren Klaff v svoji knjigi Pitch Anything opisuje metodo za zvito pritegnitev 
kupcev. Pravi, da je v večini pičev oseba, ki predstavlja produkt, v vlogi dvor
nega norčka na kraljevem dvorišču (kupcev). Namesto, da skušaš očarati, se 
postavi v vlogo nagrade.
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Maloštevilnost
Prvi cilj tvojega NSP je učenje in ko sem govoril o »desetih kupcih«, nisem 
lagal. Raje imam deset gotovih zgodnjih uporabnikov, ki se jim lahko popol
noma  posvetim, kot sto negotovih.2

Zasidranje
Prej smo razložili, da je cena relativna. Tudi če se ti morda zdi logično, da ceno 
določaš glede na »obstoječe alternative«, kupci ne pomislijo nujno najprej na
nje. Celo Steve Jobs je ob predstavitvi cene za iPad uporabil to načelo, ko je 
produkt postavil v popolnoma novo kategorijo. Jobs je iPad zelo spretno pri
merjal z notesniki (ki so jih strokovne napovedi vzele za orientacijsko točko) 
in videti je bil skoraj zastonj.

Zaupanje
Večina podjetnikov ne želi zaračunati za NSP. Menijo namreč, da je produkt 
premajhen in preskromen; morda se počutijo celo neprijetno. Nasprotujem 
takšnemu razmišljanju. Razlog za temeljito testiranje problemov in zmanjše
vanje obsega je v tem, da se naredi »najpreprostejši« produkt, ki rešuje kupčev 
pravi problem.

Intervju o rešitvi po modelu AIDA

AIDA je akronim za marketinški model – Attention (pozornost), Interest (inte
res), Desire (želja) in Action (delovanje). Ponuja uporaben okvir za sestavljanje 
intervjujev o rešitvi. Kako?

Pozornost
Pozornost kupca pridobiš z NSP, ki si ga izpeljal iz svojega problema številka 
ena (odkril si ga prej z intervjuji o problemu).

Najbolj učinkovito te bodo opazili, če kupčev problem »zadeneš v nulo«.

Interes
Za prikaz tvoje EPV uporabi predstavitveni izdelek, ki bo vzbudil zanimanje.

Želja
Nato prestavi v višjo prestavo. Ob zmanjšanju prijavnega trenja kupci z 
lahkoto privolijo, kar pa zate ni nujno najboljši teren za učenje. Močno 

2 10X predstavitev produkta na trgu http://www.ashmaurya.com/2011/10/the-10x-product-launch/
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 pripadnost kupca si raje zagotovi tako, da pritisneš na njegov gumb za željo.  
V prejšnjem pogovoru o ceni si željo vzbudil zaradi ekskluzivnosti in nagra
jevanja.

Delovanje
Za tvoj produkt si zagotovi ustrezno ustno ali pisno zavezo oz. zavezo na pod
lagi predplačila.

V čem se to razlikuje od piča

Čeprav je lahko zelo podobno piču, se bistvo pri modelu AIDA še vedno vrti 
 okrog učenja. Pri piču gre bolj za ponudbo »vse ali nič«. Tukaj pa vsak korak vodiš 
z jasno hipotezo in ocenjuješ odziv kupca. Če ti ne uspe na vsaki stopnji izvabiti 
pričakovanih odzivov, naredi premor in poišči razloge. Lahko je npr. napačno tvo
je pozicioniranje ali pa se pogovarjaš z napačnim segmentom kupcev.

Model AIDA lahko uporabiš tudi pri načrtovanju pristajalne strani ali dodatne 
prodajne aktivnosti. Čez čas boš željo lahko vzbudil z drugimi elementi, kot so 
družbena potrditev, znamka itd. Nikoli pa ne podcenjuj vpliva močnih čustvenih 
sprožilcev.

Oblikuj preverljivo domnevo

Še enkrat zapiši preverljivo domnevo, ki jo boš testiral med intervjujem.



I N T E R VJ U  O  R E Š I T V I 101

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire

Slika 8-1 prikazuje prejšnji okvir z označenimi polji za testiranje. 
Slika 8-2 prikazuje osnovo mojih preizkusov.

Slika 8-1 . CloudFire, intervju o rešitvi

Slika 8-2 . CloudFire, preizkusi intervjuja o rešitvi

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velike količine 
fotografij/video posnetkov 
z drugimi je zamudno.

Video posnetkov ne 
znajo deliti z drugimi 
(jih pretvarjati).

Strah pred izgubo 
medijskih datotek, 
ker niso varnostno 
kopirane.

Starši (avtorji)

Družina in prijatelji 
(ogledovalci)

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Najhitrejši način za 
deljenje fotografij in 
video posnetkov 
z drugimi

Takojšnje deljenje 
z drugimi, brez prenosa

Samodejno prekodiranje 
video posnetkov

Varnostno kopiranje 
originalnih datotek 
v oblaku

Točka preloma:
2000 kupcev

Prijatelji
Vrtec 
Rojstnodnevne zabave 
AdWords 
Facebook
Od ust do ust

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/uro = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna poskusna doba, nato 49 $/leto

P – Prijava
A – Prva ustvarjena galerija
Z – Deljenje albuma in/ali 
video posnetka z drugimi
P – Povabilo družine in 
prijateljev
P – Plačilo po poskusni dobi

Skupnost

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Zgodnji uporabniki: Visokoravenska zasnova: 

Deljenje fotografij in 
video posnetkov z 
drugimi brez prenosaObstoječe alternative: 

e-pošta, Flickr Pro, 
SmugMug, Apple 
MobileMe, Facebook

Starši z majhnimi otroki

2

2

2

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Z intervjuji o rešitvi bomo 
validirali minimalni 
nabor lastnosti.

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Z ustnimi zavezami 
v intervjujih o rešitvi 
si bomo za storitev 
zagotovili plačilo 
49 $/leto.

Intervjuji o rešitvi bodo 
kot zgodnje uporabnike 
potrdili mamice s prvim 
otrokom, mlajšim od 
treh let.
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Vodenje intervjujev o rešitvi

Zdaj si pripravljen na vodenje intervjuja o rešitvi.

Uporabi obstoječe potencialne kupce.
Pri intervjujih o problemu si verjetno dobil soglasje zgodnjih uporabnikov za 
nadaljnje obveščanje. Če potencialni kupci po demografski skupini ustrezajo 
tvojim zgodnjim uporabnikom, se z njimi dogovori še za intervju o rešitvi.

Dodaj še nekaj novih potencialnih kupcev.
Dobro je, da pri vsakem sklopu intervjujev dodaš nove potencialne kupce in 
tako vse domneve testiraš s stališča začetnika. Pri prejšnjih intervjujih si ver
jetno pridobil kakšne nove stike, ki jih lahko uporabiš. Zdaj je tudi čas za 
testiranje drugih kanalov, ki si jih prepoznal pri zadnji iteraciji.

V nadaljevanju se bomo sprehodili skozi scenarij za intervju o rešitvi, ki je zasno
van na podlagi strukture na sliki 83.

Slika 8-3 . Scenarij za intervju o rešitvi

RAZČLENITEV SCENARIJA ZA INTERVJU O REŠITVI

DOBRODOŠLICA

2 min • pripravi oder

ZBERI DEMOGRAFSKE PODATKE

2 min • testiraj segment kupcev

POVEJ ZGODBO

2 min • predstavi problem s kontekstom

PREDSTAVITVENI IZDELEK

15 min • testiraj rešitev

TESTIRAJ CENO

3 min • toki prihodkov

KONČAJ

2 min • vprašaj

ZAPIŠI REZULTATE

5 min

• PRIPRAVA
• PREPOZNAJ ZGODNJE UPORABNIKE

• PROSI ZA DOVOLJENJE NADALJNJEGA OBVEŠČANJA
• PRIPOROČILA

• ZAPIŠI REZULTATE

• TESTIRAJ REŠITEV

• TESTIRAJ CENO



I N T E R VJ U  O  R E Š I T V I 103

Dobrodošlica (pripravi oder)

(2 minuti)
V uvodu tudi tokrat na kratko predstavi potek intervjuja:

Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za današnji pogovor z nami.

Trenutno delamo na storitvi za deljenje fotografij in video posnetkov z drugi
mi, ki bo namenjena staršem. Zamisel sem dobil, ko sem postal oče in sem na 
lastni koži izkusil, kako neprijetne so obstoječe rešitve.

Intervju bo potekal tako: začel bom z opisovanjem osrednjih problemov, ki se 
jih lotevamo, nato vas bom vprašal, ali se v kakšnem od njih prepoznate. Rad 
bi vam tudi pokazal zgodnji predstavitveni izdelek aplikacije.

Želim poudariti, da še nimamo končnega produkta. Naš cilj je, da se od vas 
učimo, ne pa vam prodajamo oz. pičamo.

Ali ste za?

Zberi demografske podatke (testiraj segment kupca)

(2 minuti)
Za pridobitev osnovnih demografskih podatkov postavi nekaj uvodnih vprašanj, ki 
ti bodo dala ključne odgovore za razčlenitev in umestitev zgodnjih  uporabnikov. Če 
si s potencialnim kupcem že opravil intervju in ni nobenih novih vprašanj, lahko 
to poglavje preskočiš.

Preden preidemo na probleme, bi vas rad nekoliko spoznal:
• Koliko otrok imate?
• Koliko so stari?
• Ali na spletu delite fotografije z drugimi?
• Ali na spletu delite video posnetke z drugimi?
• Kako pogosto?
• S kom?
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Povej zgodbo (predstavi problem s kontekstom)

(2 minuti)
Največje probleme predstavi z zgodbo:

Odlično, hvala. Naj vam povem o problemih, ki se jih lotevamo.

Ko smo dobili otroke, smo opazili, da naredimo veliko več fotografij kot prej, 
predvsem pa več video posnetkov. Stari starši in drugi družinski člani so želeli, 
da jim tedensko pošiljamo nove fotografije in video posnetke. Vse te vsebine 
smo težko redno delili z drugimi, ker je postopek vzel preveč časa in je bil 
včasih preveč stresen.

Datoteke smo morali organizirati, spremeniti njihovo velikost in nadzorovati 
postopek prenosa. Video posnetki so bili še bolj zoprni, saj smo jih morali 
pogosto najprej pretvoriti v spletu prijazen format.

Kot večino drugih staršev nas muči pomanjkanje spanca in časa. Odkar ima
mo otroke, na popolnoma nov način cenimo prosti čas in bi ga veliko raje 
porabili za druge stvari.

Ali vam zveni znano?

Če začutiš, da se kupec na problem ne odziva dovolj, ne nadaljuj z intervjujem o 
rešitvi. Raje uporabi scenarij za intervju o problemu, da bi izvedel več o tem, kako 
trenutno rešuje problem.

Predstavitveni izdelek (testiraj rešitev)

(15 minut)
To je jedro intervjuja.

Po vrsti pojdi skozi vsak problem in s predstavitvenim izdelkom prikaži rešitev.

<Za vsak problem>

Prikaži, kako predstavitveni izdelek rešuje problem. Nato naredi premor za 
morebitna vprašanja sogovornika.

<Ponovi za druge probleme>
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Aplikacija je trenutno videti tako. Ker bi radi določili, kateri del naj najprej 
dokončamo in objavimo, bi vam postavili še nekaj vprašanj:
• Kateri del predstavitvenega izdelka vas je najbolj nagovoril?
• Brez katerega bi lahko živeli?
• Ali mislite, da manjkajo še kakšne dodatne lastnosti?

Testiraj ceno (toki prihodkov)

(3 minute)
Najti ustrezno ceno je bolj umetnost kot znanost.

Običajno je ustrezna cena tista, ki jo kupec sprejme z nekoliko odpora.

Testiraj ceno, ki si jo prej določil kot »začetno ceno« za ta segment kupcev.

Ne sprašuj kupca o okvirni ceni. Namesto tega mu povej, kakšen je cenovni mo
del (z ali brez orientacijske točke) in takoj zatem oceni njegovo reakcijo. Če ceno 
sprejme, zapiši, ali je okleval ali jo je takoj sprejel.

Torej, pogovorimo se o ceni.

Ob lansiranju storitve bomo ponudili naročniški model.

Ali bi plačali 49 evrov na leto za neomejeno deljenje fotografij in video po
snetkov z drugimi?

Končaj (sprašuj)

(2 minuti)
Končali smo z vprašanji o domnevah, storiti pa moraš še nekaj in postaviti še dve 
vprašanji.

Najprej jih prosi za dovoljenje glede nadaljnjega obveščanja, ko bo storitev konča
na. Če je možno, skušaj dobiti bolj zanesljivo potrditev od ustne.

Zatem pa jih prosi, da te povežejo z drugimi ljudmi, s katerimi bi lahko opravil 
intervjuje.

Najlepša hvala za vaš čas danes. Zelo ste nam pomagali.
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Kot sem omenil na začetku, je izdelek šele v razvoju, vendar ga bomo kmalu 
predstavili na trgu. Ali bi želeli preizkusiti produkt, ko bo prva verzija nared?

Radi bi opravili intervjuje še z drugimi ljudmi, ki imajo podobne težave. Ali bi 
nam lahko predstavili še kakšne starše z majhnimi otroki?

Zapiši rezultate

(5 minut)
Takoj po intervjuju si vzemi pet minut in zapiši rezultate, dokler so še sveži.

Pri tem ti bo pomagal vzorec (primer sledi v nadaljevanju) za hitro zapisovanje 
odzivov na domnevo, ki jo testiraš.

Kot prej tudi zdaj najprej oba, ki sodelujeta pri vodenju intervjuja, samostojno 
izpolnita obrazec. Na sestanku poročajta in primerjajta zapiske ter vnesita zadnje 
podatke v sistem, ki ga uporabljata za beleženje rezultatov intervjujev.

INTERVJU O REŠITVI

Datum:  _______________________________________________________________

Kontaktni podatki:

Ime: __________________________________________________________________
E-naslov: ______________________________________________________________

Demografski podatki:

Število otrok: ___________________________________________________________
Starost: _______________________________________________________________
Ali deli fotografije z drugimi v spletu: _______________________________________
Ali deli video posnetke z drugimi v spletu: ___________________________________
Kako pogosto? _________________________________________________________
S kom? ________________________________________________________________

Rešitev: 

Takojšnje deljenje z drugimi, brez nalaganja

Prioriteta: _____________________________________________________________
Raven tegobe: __________________________________________________________
Dodatni komentarji: _____________________________________________________

Rešitev: 

Integracija map/iPhoto
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Prioriteta: _____________________________________________________________

Raven tegobe: __________________________________________________________

Dodatni komentarji: _____________________________________________________

Rešitev:  

Samodejno prekodiranje video posnetkov

Prioriteta: _____________________________________________________________

Raven tegobe: __________________________________________________________

Dodatni komentarji: _____________________________________________________

Cena:

Pripravljen plačati (X €/mesec):  ____________________________________________

Opombe: _____________________________________________________________

Priporočila: ___________________________________________________________

Ali imam problem, ki ga je vredno rešiti

V tem poglavju se lahko naučiš, kako osmisliti rezultate intervjuja, izboljšati sce
narij in določiti, kdaj si končal.

Rezultate pregleduj tedensko.
Kot prej tudi zdaj počakaj en teden. Preden v scenariju karkoli spreminjaš, 
zberi dovolj intervjujev.

Dodaj/odvzemi lastnosti.
Če imaš predloge za specifične izboljšave uporabnosti ali lastnosti, se s so
delavci posvetuj o tem, ali so razlogi za njihovo vključitev dovolj prepričljivi. 
Nepotrebne lastnosti odstrani.

Potrdi prejšnje domneve.
Če si iteracijo problemskega intervjuja končal z močnimi pozitivnimi odzivi, 
te tokratni rezultat ne bi smel presenetiti. Če se to vseeno zgodi, preglej stare 
domneve in jih izboljšaj tako, da bo rezultat dosleden.

Natančneje določi ceno.
Če ceni nihče ni ugovarjal, razmisli o njenem povišanju in ponovnem testira
nju. Pri tem upoštevaj druge možne rešitve kupcev. Kako boš dodal vrednost 
in upravičil ceno, če je njihova trenutna rešitev brezplačna?
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Tudi tukaj poišči vzorce. Kdo so prototipni zgodnji uporabniki in kakšna cena 
je za njih znosna? Ali lahko s takšno ceno ustvariš donosen posel?

Kdaj je intervju o rešitvi končan

Končal si, ko si prepričan, da:
• poznaš demografske podatke zgodnjega uporabnika;
• si našel »moram imeti« problem;
• lahko določiš minimalne lastnosti, ki so potrebne za rešitev problema;
• imaš ceno, ki jo je kupec pripravljen plačati;
• lahko okrog tega (na podlagi preprostega izračuna) ustvariš posel.

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: učenje z intervjujem o rešitvi

Po dvajsetih opravljenih intervjujih o rešitvi smo se naučili naslednje:

Tveganje kupca: kdo ima tegobo? (zgodnji uporabniki)

Domneva
Intervjuji o rešitvi bodo kot zgodnje uporabnike validirali starše z majhnimi 
otroki.

Uvidi
Na podlagi odzivov smo opazili, da se z izmenjavo običajno ukvarjajo mamice, 
in da je bila motivacija za delitev z drugimi največja pri prvem otroku v družini 
(enako velja tudi za druge družinske člane). Opazili smo tudi, da je deljenje z 
drugimi postalo naporno, ko je bil otrok star več kot tri leta.

V nadaljnjih intervjujih smo definicijo zgodnjega uporabnika lahko dodatno ome-
jili na »prvič mamice, z otrokom do treh let«. To je bilo zelo uporabno, saj je bistve-
no poenostavilo postopek prepoznavanja in ciljanja naših zgodnjih uporabnikov.

Tveganje produkta: kako rešiti probleme? (rešitev)

Domneva
Z intervjuji o rešitvi bomo validirali minimalni nabor lastnosti.

Uvidi
Predstavitveni izdelek, ki smo ga prikazali, je bil zelo dobro sprejet in je odrazil 
hitrost ter preprostost deljenja z drugimi. Pika na i je bilo dejstvo, da se je kot 
stranski učinek deljenja z drugimi ustvarila varnostna kopija originalov. Čeprav 
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je veliko staršev zahtevalo integracijo z določenimi drugimi aplikacijami (iPho-

to, Picasa itd.), so se strinjali z začetnim modelom deljenja z drugimi, ki temelji 

na mapah. Razloga za to sta bila, da je potrebnega manj dela (kot da bi integra-

cijo prilagajali drugim aplikacijam) in je univerzalno uporabno (vsako namizje 

ima datotečni sistem).

Tveganje trga: kakšen je cenovni model? (toki prihodkov)

Domneva

Intervjuji o rešitvi bodo na podlagi ustnih zavez zagotovili plačilo 49 $/leto.

Uvidi

Kot je bilo pričakovati, so imeli starši z »brezplačnimi alternativami« nekoliko 

odpora do cen. Kljub temu so prepoznali vrednost v varnostnem kopiranju 

datotek ob deljenju z drugimi in so pristali na poskusno različico. Starši, ki so 

za svojo storitev že plačevali, niso imeli zadržkov glede cene, pod pogojem, 

da jim omogočimo enostaven prenos njihove obstoječe vsebine v CloudFire.

Posodobljeni vitki okvir

Na podlagi popravljene definicije zgodnjega uporabnika smo prepoznali 

 nekaj več potencialnih kanalov, kar prikazuje slika 8-4.

Kaj sledi?

Pridobljeno znanje uporabi za določitev in razvoj NSP.

Slika 8-4 . Posodobljen vitki okvir, starši

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velike količine 
fotografij/video posnetkov 
z drugimi je zamudno.

Video posnetkov ne 
znajo deliti z drugimi 
(jih pretvarjati).

Strah pred izgubo 
medijskih datotek, 
ker niso varnostno 
kopirane.

Starši (avtorji)

Družina in prijatelji 

(ogledovalci)

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Najhitrejši način za 
deljenje fotografij in 
video posnetkov 
z drugimi

Takojšnje deljenje 
z drugimi, brez prenosa

Samodejno prekodiranje 
video posnetkov

Varnostno kopiranje 
originalnih datotek 
v oblaku

Točka preloma: 2000 kupcev

Vrtec 
Rojstnodnevne zabave 
AdWords 
Facebook
Mamice, ki blogajo
Od ust do ust

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/uro = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna preskusna doba, nato 49 $/leto

P – Prijava
A – Prva ustvarjena galerija
Z – Deljenje albuma in/ali 
video posnetka z drugimi
P – Povabilo družine in 
prijateljev
P – Plačilo po poskusni dobi

Skupnost

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Zgodnji uporabniki: Visokoravenska zasnova: 

Deljenje fotografij in 
video posnetkov z 
drugimi brez prenosaObstoječe alternative: 

E-pošta, Flickr Pro, 
SmugMug, Apple 
MobileMe, Facebook

Starši z majhnimi otroki
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http://delajvitko.si/intervjuoresitvi

http://delajvitko.si/intervjuoresitvi?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=intervjuoresitvi&utm_campaign=ebook
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9 .  POGLAVJE

Objavi verzijo 1.0

Zmanjšaj obseg in skrajšaj čas med zahtevami ter objavo, da se tvoje učenje začne 
čim hitreje.

Razvoj produkta ovira učenje
Oglejmo si pobliže, kje se med tipičnim razvojnim ciklom produkta dogaja spo
znavanje kupcev (glej sliko 91).

Slika 9-1 . Tradicionalni razvojni cikel produkta

Nekaj učenja se zgodi v fazi zbiranja zahtev, večina učenja pa se zgodi po tem, ko 
objaviš produkt. Čeprav je namen štartnika prav stvaritev produkta, se v fazi raz
vijanja in zagotavljanja kakovosti naučiš zelo malo. Seveda takrat spoznavaš druge 
stvari, ne pa tudi kupcev.

ZAHTEVE RAZVOJ 
ZAGOTAVLJANJE 

KAKOVOSTI 
OBJAVA

Nekaj u~enja 
Ve~ina u~enja se zgodi tukaj

Zelo  malo  u~enja
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Razvoja in zagotavljanja kakovosti seveda ne moremo izključiti, lahko pa skrajša
mo čas od zbiranja pogojev do objave, tako da se čim hitreje začneš učiti.

Prvi korak je, da zmanjšaš obseg svojega najosnovnejšega sprejemljivega produk
ta ali NSP na njegovo bistvo, tako da ustvariš najmanjši možen produkt.

Zmanjšaj NSP

Pri iteriranju z modeli med intervjuji o rešitvi te lahko hitro odnese in svoj pro
dukt dodelaš bolj, kot je to potrebno. Da bi zmanjšal tratenje in pospešil učenje, 
moraš modele oklestiti tako, da imaš na koncu pred seboj samo bistvo svojega 
produkta: NSP.

Ne samo, da zmanjšanje obsega tvojega NSP skrajša razvojni cikel, ampak odstra
ni tudi nepotrebne moteče elemente, ki oslabijo sporočilo produkta.

NSP mora biti kot čudovita zgoščena omaka – koncentriran, intenziven in okusen.

To narediš tako:
1. Začni od začetka.

Ne predpostavljaj, da moraš v NSP kakšne lastnosti nujno vključiti. Začni od 
začetka in utemelji vsako lastnost, ki jo želiš dodati.

2. Začni s problemom številka ena.
Obljuba tvoje edinstvene ponujene vrednosti (EPV) mora biti prepričljiva.
Naloga NSP je, da to obljubo uresniči.
Bistvo NSP mora biti zajeto v modelu tvojega problema številka ena. Začni tam.

3. Odstrani vse elemente »bi imel« in »ne potrebujem«.
Rezultati intervjujev o rešitvi bi ti morali omogočiti, da vsak element mo
dela označiš kot »moram imeti«, »bi imel« ali »ne potrebujem«. Nemudoma 
odstrani elemente »ne potrebujem« in na rezervni seznam lastnosti dodaj »bi 
imel«, razen če gre za lastnost, ki je predpogoj za lastnost »moram imeti«.

4. Ponovi tretji korak še za problema številka dve in tri.

5. Razmisli o lastnostih, ki so jih predlagali kupci.
Tvoji kupci so morda izpostavili določene lastnosti, s katerimi bo produkt 
celovit ali uporaben (npr. integracija s Salesforce.com). Oglej si jih in jih dodaj 
oz. odstrani glede na stopnjo potrebe »moram imeti«.
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6. Zaračunaj od prvega dneva, denar pa poberi trideseti dan.
Za produkte je dandanes samoumevno, da imajo neke vrste poskusno dobo. 
Na splošno velja za dobro prakso, da podatkov o kreditni kartici ne zbiraš 
vnaprej, saj tako zmanjšaš prijavno trenje in se izogneš dodatnemu samodej
nemu zaračunavanju brez privolitve kupca.

Oboje deluje tebi v prid, saj tako dodatno zmanjšaš obseg. Ni ti treba skrbeti 
glede trgovskih računov, skrbnikov za samodejno podaljševanje naročnine ali 
glede podpore številnih načrtov za predstavitev na trgu. Po lansiranju imaš 
trideset dni časa, da urediš te zadeve.

7. Osredotoči se na učenje, ne na optimizacijo.
Vso energijo moraš usmeriti v pospeševanje učenja. Hitrost je ključ. Ne zap
ravljaj energije z vnaprejšnjim optimiziranjem strežnikov, zapisom program
ske kode, zbirko podatkov itd. Precej velika verjetnost je, da ob lansiranju ne 
boš imel težav s skalabilnostjo. Če pa slučajno boš (odličen problem), lahko 
večino težav zaradi povečanja obsega začasno rešiš z dodatno strojno opremo, 
ki jo lahko upravičiš, saj bi moral kupcem zaračunavati. Tako pridobiš čas, da 
se problema lotiš bolj učinkovito.

Začni z neprekinjenim objavljanjem

Čas od pogojev do objave lahko skrajšaš še z eno metodo – tako, da vključiš pro
ces neprekinjenega objavljanja (angl. continuous deployment) (glej sliko 92).

Neprekinjeno objavljanje pomeni neprekinjeno izdajanje programske opreme ves 
dan – v minutah v primerjavi z dnevi, tedni ali meseci.

Slika 9-2 . Postopek neprekinjenega objavljanja

Neprekinjeno objavljanje je nastalo na podlagi tehnik neprekinjenega toka, ki 
so jih razvili pri Toyoti. Dokazano je, da neprekinjeni tok izboljša produktivnost 
tako, da se spremeni potek izdelave. Izdelava poteka po pristopu od začetka do 
konca, po en produkt naenkrat, in ne po bolj razširjenem pristopu, ko ustvarjaš 
šarže na zalogo.

ZAHTEVE
NEPREKINJENO 

OBJAVLJANJE
OBJAVA
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Cilj je, da se zmanjša potratnost. Najbolj potratno pri izdelavi je to, da je treba 
produkte transportirati z enega mesta na drugo. Najbolj potratno pri programski 
opremi je čakanje, da ta preide iz enega stanja v drugo: čakanje na programiranje, 
čakanje na testiranje, čakanje na uporabo. Zmanjšanje ali odprava tega čakanja 
vodi do hitrejših iteracij, kar je ključ do uspeha.

Od vseh metod vitkega štartnika je neprekinjeno objavljanje ena najbolj spornih. 
Običajno se najprej pojavi pomislek v zvezi s kakovostjo. Neprekinjeno objavlja
nje večkrat primerjajo s »kavbojskim programiranjem«.

Če neprekinjeno objavljanje pravilno uporabljaš, ne zmanjšuješ kakovosti, prav
zaprav celo zahtevaš veliko strožje standarde za testiranje in opazovanje. Nepre
kinjeno objavljanje poleg majhnih štartnikov uporabljajo tudi v večjih podjetjih, 
kot so IMVU (eden od pionirjev), Flickr in Digg. Spletni finančni svetovalec za 
upravljanje naložb, Wealthfront, velja za znameniti primer delovanja, ki lahko...

Ta podjetja skupaj oskrbujejo na milijone uporabnikov dnevno in so ustvarila 
precej napredne sisteme neprekinjenega objavljanja, da bi zagotovila visoke stan
darde kakovosti, kar vodi do naslednjega pomisleka.

Drugi običajni pomislek je namreč ta, da je ustvarjanje takšnega sistema nepreki
njenega objavljanja strah zbujajoča naloga. In res je. Vendar so se ti sistemi gradili 
postopoma skozi več let. Kot bomo videli, je sam postopek povratna zanka za 
nenehno učenje in izboljšave, in je zelo primeren za skromen začetek, zato ga tudi 
omenjamo.

Zdaj – dokler še nimaš skrbi s kupci, zapisi programskih kod ali strežniki – je ide
alen čas, da postaviš temelje in vadiš z neprekinjenim objavljanjem. Medtem ko 
to ne bo pospešilo lansiranja tvojega NSP, te začetek izvajanja osnovnega sistema 
tudi ne bo upočasnil. Pomagal ti bo postaviti temelje, zaradi katerih bodo prihod
nje iteracije po predstavitvi na trgu hitrejše.

Pomembno je tudi poudariti, da omenjeni pristop objavlja zapis programske kode 
za izdelavo v majhnih šaržah in ni potrebno, da ta šarža deluje za tvoje uporabni
ke. Razlikujemo med »izdajo programske opreme« in »marketinško izdajo«.

(Glej »Kako se lotiš neprekinjenega objavljanja« v Prilogi.)



O B J AV I  V E R Z I J O  1 .0 115

Določi svoj aktivacijski postopek

Ko si sestavil seznam bistvenih lastnosti, si pripravljen, da začneš določati aktiva
cijski postopek.

Aktivacijski postopek opisuje pot, ki jo kupci opravijo od trenutka, ko se prijavijo na 
tvojo storitev, do trenutka, ko je njihovi uporabniški izkušnji zadoščeno.

Anatomija aktivacijskega postopka

Aktivacijski postopek je podlijak, sestavljen iz korakov, prikazanih na sliki 93.

Slika 9-3 . Aktivacijski postopek

Končni cilj aktivacijskega postopka je, da kupci čim prej izkusijo EPV. Večina 
stvari, ki gredo narobe takoj po lansiranju, se zgodi prav tukaj.

Zato je veliko pomembneje, da aktivacijski postopek načrtuješ za učenje in ne za 
optimizacijo.

Sledi nekaj načinov, kako to storiti:

Zmanjšaj prijavno trenje, vendar ne na račun učenja.
Načeloma je dobro, da so tvoji prijavni obrazci kratki in da pridobiš samo 
podatke, ki jih resnično potrebuješ, vendar ne oklevaj in vnaprej vprašaj po 
ključnih kontaktnih podatkih, kot je enaslov. (Več o tem najdeš v okencu 
»Imej povratni kanal do kupcev: CloudFire«.)

PODLIJAK

AKTIVACIJA

Prijava

Dodatni koraki

Ključna

dejavnost

Kako naj začnem

Primeri vključujejo prenos, 

namestitev, ustvarjanje 

prve galerije itd.

Ali sem prišel do EPV
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Obrazci so naš najmanjši problem.
– Joshua Porter, Bokardo (Bokardo.com)

Zmanjšaj število korakov, vendar ne na račun učenja.
Enako načelo načrtovanja učenja pred optimizacijo velja tudi za število ko
rakov v tvojem aktivacijskem postopku. Pomembno je, da zmanjšaš število 
korakov, še veliko bolj pomembno pa je, da znaš ločiti, kateri med njimi so 
odločilni. Tako lahko poiščeš napake na mestih, kjer ljudje odnehajo, ko gre 
kaj narobe. (Več o tem najdeš v okencu »Izogni se prezgodnji optimizaciji: 
Posterous [blogerska platforma]«.)

Uresniči svojo EPV.
Dober aktivacijski postopek mora izpolniti obljubo, ki je bila dana na pri
stajalni strani. Pri njegovem načrtovanju poskrbi, da bo EPV prikazana – po 
možnosti naenkrat in brez prekinitve. Samo eno priložnost imaš, da narediš 
dober prvi vtis.

Bodi pripravljen, ko se kaj zalomi.
Ponudi notranje iskanje napak in zagotovi več načinov, kako lahko kupci 
poiš čejo pomoč: epošta, brezplačna telefonska številka itd.

Imej povratni kanal do kupcev: CloudFire

CloudFire je aplikacija za osebni računalnik, ki jo je možno prenesti na svojo 

napravo. Da bi poenostavili prijavni postopek, smo na domačo stran dodali 

preprost gumb za prenos, korak za ustvarjanje računa pa prestavili v fazo po 

namestitvi.

Analize so pokazale ogromno neskladje med številom prenosov in številom pri-

jav. Vedeli smo, da med namestitvijo izgubljamo ljudi, nismo pa vedeli, zakaj. 

Najprej smo želeli vpeljati več najboljših domnev, npr. zmanjšanje velikosti name-

stitvenega programa, podporo spletnemu namestitvenemu programu itd., za kar 

smo potrebovali nekaj tednov, vendar ni imelo opaznega učinka. Nato smo polje 

za prijavo premaknili navzgor in še pred prenosom zahtevali e-poštni naslov.

S tem sicer nismo rešili problema z aktivacijo, nam je pa omogočilo, da smo 

našli uporabnike, ki so naleteli na to težavo, in smo lahko z njimi vzpostavili 

stik. Nekaj se jih je odzvalo, kar nam je pomagalo hitro odkriti ključne točke, ki 

jih prej nismo opazili in so bile odločilne pri reševanju nizkih stopenj aktivacije.
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Izogibaj se prezgodnji optimizaciji: 
Posterous (blogerska platforma)

Skrajni primer poskusa, da bi obdržali ključne korake ločene, je bila pristajalna 
stran spletne strani Posterous ob svojem prvem zagonu. Namesto da bi upo-
rabnika prosili za registracijo računa, so želeli, da jim ta pošlje sporočilo z vse-
bino svoje prve objave (glej sliko 9-4). Šlo je sicer za novo idejo, vendar so ga 
dejansko prosili, da zapusti njihovo pristajalno stran, zato da pošlje e-sporoči-
lo. Tako so aktiviranega uporabnika obravnavali enako kot nezainteresiranega 
obiskovalca. Takšen postopek je sicer visoko optimiziran, vendar ponuja zelo 
malo možnosti za učenje, ko gre kaj narobe.

Slika 9-4 . Posnetek zaslona Posterous

Ustvari spletno mesto za marketing

Namen spletnega mesta za marketing je preprost – prodati svoj produkt. Spletno 
mesto za marketing je v življenjskem krogu kupca ključni sprožilec za pritegnitev.

Pritegnitev opisuje pot, ki jo kupec opravi od prvega obiska pristajalne strani kot 
nevedni obiskovalec do točke, ko postane zainteresirani potencialni kupec.

Anatomija spletnega mesta za marketing

Pritegnitev sama je podlijak (glej sliko 95).
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Slika 9-5 . Podlijak za pritegnitev

Ob upoštevanju načela načrtovanja učenja pred optimizacijo priporočam, da 
začneš s posamezno stranjo za vsak korak. Vsaka stran mora imeti primarni in 
sekundarni poziv k dejanju. Prvi poziv preusmeri obiskovalce na stran s cenami 
(pritegnitev kot sekundarni cilj), medtem ko drugi ponudi povezavo do več infor
macij (npr. ogled izdelka).

Od vseh treh je nedvomno najtežja pristajalna stran. Njena naloga je, da v manj 
kot osmih sekundah pritegne nevednega obiskovalca. V kratkem bomo razstavili 
elemente dobre pristajalne strani, najprej pa bomo našteli še nekaj strani, ki bi jih 
bilo zelo dobro vključiti:

Stran O nas
Naloga pristajalne strani je, da ponudi prepričljiv razlog za nakup tvojega 
produkta, naloga strani O nas pa je, da ponudi prepričljiv razlog, zakaj bi ga 
kupili prav pri tvojem podjetju. To je priložnost, da produktu nadeneš obraz, 
da  poveš svojo zgodbo in se povežeš s kupci.

Strani Pogoji poslovanja in Politika zasebnosti
Obe strani sta osnovni pogoj za poslovanje na spletu. Sta tudi precej stan
dardni, zato lahko na spletu najdeš veliko primerov dobre prakse, po katerih 
se lahko zgleduješ. Če ne upoštevaš določenih zahtev, lahko namreč strani 
Pogoji poslovanja in Politika zasebnosti povzročata pravne glavobole. V razis
kovanje tega dela vloži vsaj toliko časa, da se prepričaš, ali si izbral ustrezne 
modele. Če si v dvomih, se posvetuj s pristojnimi strokovnjaki.

PODLIJAK

PRITEGNITEV

EPV (pristajalna stran)

Druge strani

(Podrobneje, O nas)

Cena

Zakaj bi me moralo zanimati? 

Povejte mi več

Koliko stane?
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Stran Podrobneje (video posnetek/posnetki zaslona)
To stran običajno pustimo za pozneje in začnemo s pristajalno stranjo. Če pa 
so tvoji kupci bolj analitične ali raziskovalne narave, boš morda moral ponu
diti ločeno stran, kjer bo več podrobnosti, tehnične specifikacije itd. Bistveno 
je, da v osnovi razumeš svoje kupce in njihove motivacije.

Razstavljena pristajalna stran

Naloga pristajalne strani je zastrašujoča, saj mora zelo hitro pritegniti obiskoval
ce in se povezati z njimi. Obstaja nekaj osnovnih napotkov za izdelavo uspešne 
 pristajalne strani. Našteti so spodaj in prikazani na sliki 96:

Edinstvena ponujena vrednost
Navedi zadnje izboljšave svoje EPV. To je najpomembnejši element na strani.

Vizualna podpora
Svojo EPV podpri z vizualnim pripomočkom, ki močno nagovarja tvoje cilj
no občinstvo. Kot sredstvo lahko uporabiš sliko, posnetek zaslona ali video 
 posnetek, odvisno od posebnosti občinstva.

Jasen poziv k dejanjem
Vsaka stran mora vsebovati jasen poziv k dejanju. Izstopati mora in jasno 
nakazati, kaj sledi.

Povabilo k dodatnim informacijam
Nekateri obiskovalci morda potrebujejo več informacij, da jih prepričaš. Po
nudi dodatne povezave, ki nudijo voden ogled strani (če imaš to možnost) ali 
brezplačno telefonsko številko.

Slika 9-6 . Elementi pristajalne strani

Edinstvena ponujena vrednost  Slika, posnetek zaslona ali video posnetek, ki podpira EPV

Jasen »poziv k dejanju« Povabilo k dodatnim informacijam
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Pristajalna stran na sliki 96 pa nima enega ključnega elementa:

Družbena potrditev
Elementi družbene potrditve ti pomagajo povečati kredibilnost in zaupanje. 
Običajno so to priporočila kupcev ali logotipi »videno na«. Na pristajalni stra
ni na sliki 96 jih ni, ker jih boš od prvih uporabnikov dobil šele pozneje.

Skupnost DelajVitko.si

http://delajvitko.si/opisNSP

http://delajvitko.si/opisNSP?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=opisNSP&utm_campaign=ebook
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10 .  POGLAVJE

Na vrsti je merjenje

Ni dovolj, da si znaš predstavljati življenjski krog kupca, moraš ga znati tudi  meriti.

Zakaj potrebuješ uporabne kazalnike

Čeprav je teren že pred ujemanjem produkta in trga prežet s kvalitativnimi 
spoznanji, še vedno potrebuješ uporabne kazalnike, da lahko vizualiziraš in izme
riš življenjski krog kupca.

Preden preveriš ujemanje produkta in trga, cilj ni toliko osredotočen na optimiza
cijo in preoblikovanje, ampak se popolnoma posveča hitremu prepoznavanju ter 
odpravljanju problematičnih točk v življenjskem krogu kupca.

Do zdaj si veliko odločitev sprejel na podlagi tega, kar so ti povedali kupci. Čas je, 
da začneš meriti, kaj počnejo.

Kaj je uporaben kazalnik

Uporaben kazalnik je tisti, ki specifična in ponovljiva dejanja poveže z opaženim 
rezultatom.

Nasprotje uporabnih kazalnikov so kazalniki brez vrednosti (zadetki na spletni 
strani ali število prenosov datotek; angl. vanity metrics), katerih namen je zgolj 
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beleženje trenutnega stanja produkta, sami po sebi pa ne ponujajo vpogleda v to, 
kako si prišel do določenega rezultata ali kako nadaljevati.

Kadar se številke vsak mesec pomikajo samo navzgor in v desno, je to opozorilna 
zastavica, ki nakazuje, da imaš morda opravka s kazalniki brez vrednosti.

Če povem drugače, so zadeve, kot so spletni zadetki ali prenosi datotek, elementi 
podlijakov, ki sestavljajo večje makro kazalnike, npr. pritegnitev in aktivacijo.

Ni pomembno, kaj meriš, ampak kako.

Prvi korak je razumevanje razlike med kazalniki brez vrednosti in makro kazalniki. 
Da bi bili tvoji kazalniki uporabni, je treba s pomočjo preprostih poročil omogočiti 
njihovo dostopnost in preglednost, da boš lahko jasno videl, kaj stoji za številkami.

Trije A-ji kazalnikov so: Actionable (uporabni), Accessible (dostopni) in 
Auditable (pregledni).

– Eric Ries

V naslednjih nekaj poglavjih bom predstavil, kako se to naredi, nato pa bom na 
kratko opisal korake, kako sestaviti preglednico pretvorb.

Kazalniki so najprej ljudje

Eric Ries je razširil zamisel mema »kazalniki so tudi ljudje« z namenom, da pos
tanejo kazalniki dostopni, toda mislim, da ni šel dovolj daleč.

Čeprav sem sam velik zagovornik kulture, določene s kazalniki, je za ustvarjanje 
odličnega produkta pomembno še veliko več kot zgolj številke. Za začetek moraš 
biti sposoben za številkami videti ljudi.

Idealna preglednica pretvorb je delno analitika in delno upravljanje odnosov s kupci.

Zakaj je tako?

Kazalniki sami po sebi ne pojasnijo ničesar.
Ko na trgu prvič predstavljaš produkt ali novo lastnost, se lahko marsikaj 
zaplete – in tudi se. Kazalniki ti pomagajo prepoznati, kje gre kaj narobe, ne 
 morejo pa ti povedati, zakaj. Zato moraš govoriti z ljudmi.
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Ne pričakuj, da bodo uporabniki prišli do tebe.
Ko uporabniki prvič uporabljajo produkt, še niso predani tvoji rešitvi. Obi
čajno so na začetku zainteresirani, ko pa gre kaj narobe, postanejo skeptični 
in njihova motivacija hitro upade. Z drugimi besedami, od njih ne moreš pri
čakovati, da bodo takoj sporočili napako ali te poklicali, ko bodo potrebovali 
pomoč. Morda bodo to storili, toda bolj verjetno je, da bodo preprosto opus
tili rabo tvojega produkta in odšli. Tvoja naloga je, da hitro prepoznaš težavo 
in stopiš z njimi v stik.

Niso vsi kazalniki enakovredni.
Do zdaj si bil zelo selektiven glede tega, s kom si opravil intervjuje. Ko enkrat 
lansiraš produkt, ne boš imel nadzora nad tem, kdo ga uporablja. Poleg prvih 
ciljnih uporabnikov te bodo lahko obiskali roboti, radovedni opazovalci in 
morda celo drugi še neodkriti ciljni kupci. Če pogledaš številke, dobiš nek 
povprečni učinek, ki se z lahkoto popači, če še nimaš veliko prometa (ali 
ustreznega prometa). Potrebuješ način, da svoje kazalnike razčleniš v različne 
sezname.

Preprosta lijačna poročila niso dovolj

Lijačno poročilo je učinkovito orodje za analizo. Ni ga težko razumeti in dobro 
služi pri vizualni predstavi preglednice pretvorb. Toda večinoma je uporaba lijač
nih poročil s strani tretje osebe bolj primerna za sledenje lijakov (angl. funnel) na 
mikro ravni, npr. pretvorb na pristajalni strani, kot lijakov na makro ravni, npr. 
življenjskega kroga kupca.

Za lijake na mikro ravni so značilni dogodki s kratkim življenjskim ciklom, ki 
se običajno merijo v minutah, medtem ko so za lijake na makro ravni značilni 
dogodki z dolgim življenjskim ciklom, ki se običajno merijo v dnevih ali mesecih.

Preprosta lijačna poročila delujejo tako, da lahko izbereš obdobje poročanja,  
v katerem se upoštevajo in prikažejo določeni ključni dogodki. Pristop ne deluje, 
če so intervali med dogodki izven obdobja poročanja.

Te težave si oglejmo na primeru produkta, ki ga prenesemo na svojo napravo in 
ponuja štirinajstdnevno poskusno dobo.

Slika 101 prikazuje primer tipičnega lijačnega poročila.
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Slika 10-1 . Tipično lijačno poročilo

Na sliki 101 sta »pritegnitev« in »aktivacija« dogodka s kratkim življenjskim 
 ciklom, medtem ko je »prihodek« dogodek z dolgim življenjskim ciklom.

Pri tem se pojavijo naslednji pomisleki:

Nenatančne stopnje pretvorbe
Številke, prikazane kot prihodek, verjetno zajemajo nakupe, opravljene v 
maju, in ne zajemajo nakupov v juliju, zaradi česar so celotne stopnje pretvor
be popačene.

Nihanje prometa
Popačenje številk še dodatno poslabša vsakršno nihanje prometa. Če je v juliju 
manj prijav, bo prikazana boljša stopnja pretvorbe, čeprav ni nujno resnična.

Merjenje napredka (ali ne)
Druga težava s takšno vrsto poročanja je, da se tudi tvoj produkt nenehno spre
minja. Zapleteno ali pa celo naravnost nemogoče je opazovane rezultate (dobre 
ali slabe) povezati s preteklimi dejanji, npr. s predstavitvijo nove  lastnosti.

Lijaki za razčlenitev
Čez čas boš verjetno izvedel deljene (A/B) teste ali moral razčleniti svoj lijak, 
da bi skupine kupcev ločil med seboj. Tega ne moreš storiti s preprostim lijač
nim poročilom.

Pozdravi kohorto

Lijaki so sicer odlično orodje za vizualizacijo, vendar leti niso dovolj. Rešitev je 
povezava lijakov s kohortami.

Pretvorbni lijak za junij

420 (70 %)
PRITEGNITEV

375 (89 %)
AKTIVACIJA

38 (10 %)
PRIHODEK
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Kohortna analiza je zelo priljubljena v medicini, kjer jo uporabljajo za opazovanje 
dolgoročnih učinkov zdravil in cepiv:

Kohorta je skupina ljudi s skupno značilnostjo ali izkušnjo v določenem obdobju 
(npr. rojstvo, izpostavljenost zdravilu ali cepivu). Ljudje, rojeni na določen dan 
ali v določenem obdobju, npr. leta 1948, tvorijo rojstno kohorto. Skupina za pri-
merjavo je lahko del splošne populacije, iz katere izhaja tudi kohorta, lahko pa 
je to druga, podobna kohorta, sestavljena iz ljudi, za katere se domneva, da niso 
bili oz. so bili le malo izpostavljeni preiskovani substanci. Druga možnost je, da 
se med seboj primerjajo podskupine znotraj kohorte.1

Koncept kohorte ali skupine lahko prenesemo na uporabnike, katerih življenjski 
krog želimo spremljati. Za naš namen je kohorta vsaka lastnost, ki jo lahko pri
pišemo uporabniku. Najbolj običajna je »datum priključitve«, kasneje pa bomo 
videli, da je to lahko tudi uporabnikov »tip načrta«, »operacijski sistem«, »spol« 
ali kaj drugega.

Poglejmo si, v čem so kohortna poročila boljša od preprostih lijačnih poročil.

Tedensko kohortno poročilo (glede na datum priključitve), prikazano na sliki  
103, je bilo ustvarjeno z istimi podatki kot prej preprosto lijačno poročilo (ki je 
za primerjavo še enkrat prikazano na sliki 102).

Slika 10-2 . Preprosto lijačno poročilo

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Cohort_study

Pretvorbni lijak za junij

420 (70 %)
PRITEGNITEV

375 (89 %)
AKTIVACIJA

38 (10 %)
PRIHODEK
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Slika 10-3 . Tedenska kohorta (glede na datum priključitve)

Takoj boš opazil, da pri pretvorbnih številkah pritegnitve in aktivacije ni velikih 
sprememb, medtem ko se stopnje pretvorbe prihodkov zelo razlikujejo.

Nihanje prometa
Ker so vsi dogodki povezani z uporabniki, ki so jih ustvarili, kohortna poroči
la dosledno upoštevajo nihanja v prometu.

Merjenje napredka (ali ne)
Še pomembneje je, da tedenska kohortna poročila vidno poudarjajo po
membne spremembe v metriki, kar omogoča povezavo s specifičnimi aktiv
nostmi v določenem tednu.

Lijaki za razčlenitev
Ker se s kohortnimi poročili samodejno oblikujejo skupine uporabnikov, jih 
lahko uporabiš za vzdolžno razčlenitev lijakov glede katerekoli lastnosti.

Kako ustvariš preglednico pretvorb

Na trgu je veliko produktov za analitiko neodvisnih ponudnikov. Jaz sem svoje 
znanje kalil z orodji Google Analytics, KISSmetrics in Mixpanel. Vsako orod
je ima svoje prednosti in slabosti, na žalost pa (še) nisem našel nobenega, ki bi 
pokrivalo vse prej naštete potrebe2.

Namesto da se izgubljaš v posebnostih posameznega orodja, si v Prilogi preberi, 
kako sem sestavil svojo preglednico pretvorb z vidika uporabnosti.

2 USERCycle je moj poskus reševanja tega problema.

Pretvorbni lijak za junij

Tedenska kohorta za 8. junij Tedenska kohorta za 1. junij  Tedenska kohorta za 15. junij Tedenska kohorta za 22. junij

90 (70 %)

78 (87 %)

15 (19 %)

100 (71 % )

85 (85 %)

16 (19 %)

110 (70 %)

100 (91 %)

20 (20 %)

120 (69 %)

112 (93 %)

25 (22 %)

PRITEGNITEV

AKTIVACIJA

PRIHODEK

PRITEGNITEV

AKTIVACIJA

PRIHODEK

PRITEGNITEV

AKTIVACIJA

PRIHODEK

PRITEGNITEV

AKTIVACIJA

PRIHODEK
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11 .  POGLAVJE

Intervju o NSP

Preden začneš prek svojega distribucijskega kanala (npr. marketinške spletne stra
ni) svoj najosnovnejši sprejemljivi produkt ali NSP prodajati tujcem, ga na štiri 
oči prodaj prijaznim zgodnjim uporabnikom. Od njih se lahko učiš. Pomagali ti 
bodo izboljšati dizajn, pozicioniranje in določiti ceno za predstavitev na trgu.

Kaj se moraš naučiti

Z NSP, marketinško spletno stranjo in pripravljeno preglednico pretvorb se lahko 
ponovno predstaviš potencialnim kupcem. Tvoj cilj je, da se prijavijo za upora
bljanje storitve in med samim postopkom testirajo sporočanje, cene ter aktivacij
ski tok.

Če potencialnega kupca, seznanjenega s produktom, ne moreš prepričati v dvajset-
minutnem intervjuju iz oči v oči, boš obiskovalca pristajalne strani toliko težje prep-
ričal v manj kot osmih sekundah.

Med intervjujem o NSP želiš najti odgovore na točno določena vprašanja:

Tveganje produkta: zakaj je produkt prepričljiv? (edinstvena ponujena vrednost ali 
EPV)

Ali tvoja pristajalna stran pade v oči?
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Ali kupcem uspe priti skozi ves aktivacijski tok? 
Katere so najpomembnejše točke uporabnosti?
Ali tvoj NSP predstavlja in izpolnjuje tvojo EPV?

Tveganje kupca: ali imaš dovolj kupcev? (kanali)
Ali lahko z obstoječimi kanali zagotoviš več kupcev?

Tveganje trga: ali je cena ustrezna? (toki prihodkov)
Ali kupci za tvojo rešitev plačujejo?

Oblikuj preverljivo domnevo

Zdaj se ti verjetno že svita, kaj sledi.

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire

Slika 11-1 prikazuje naš prejšnji okvir z označenimi polji.

Slika 11-1 . CloudFire, intervju o NSP

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velike količine 
fotografij/video 
posnetkov z drugimi 
je zamudno.

Starši nimajo prostega 
časa.

Obstaja veliko zunanjega 
povpraševanja za takšno 
vsebino.

Starši (avtorji)

Družina in prijatelji 
(ogledovalci)

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Najhitrejši način za 
deljenje fotografij in 
video posnetkov 
z drugimi

Takojšnje deljenje z 
drugimi, brez prenosa

Integracija map/iPhoto

Samodejno prekodiranje 
video posnetkov

Točka preloma:
2000 kupcev

Vrtec 
Rojstnodnevne zabave 
AdWords 
Facebook
Mamice, ki blogajo
Od ust do ust

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/uro = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna poskusna doba, nato 49 $/leto

P – Prijava
A – Prva ustvarjena galerija
Z – Deljenje albuma in/ali 
video posnetka z drugimi
P – Povabilo družine in 
prijateljev
P – Plačilo po poskusni dobi

Skupnost

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Zgodnji uporabniki: Visokoravenska zasnova: 

Deljenje fotografij in 
video posnetkov z 
drugimi brez prenosa

Obstoječe alternative: 

E-pošta, Flickr Pro, 
SmugMug, Apple 
MobileMe, Facebook

Starši z majhnimi otroki

3

3

3
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Slika 11-2 . CloudFire, preizkus intervjuja o NSP

Vodenje intervjujev o NSP

Pri intervjuju o NSP enako kot pri intervjujih o problemu in rešitvi ne gre toliko za 
pičanje kot za učenje. Njegova struktura v veliki meri upošteva obliko za testiranje 
uporabnosti, ki jo opisuje Steve Krug v svoji knjigi Rocket Surgery Made Easy. To
plo ti priporočam, da si jo nabaviš, saj boš v četrtem delu te knjige  opravljal veliko 
več testov uporabnosti.

Še posebej pomembno je, da začetne intervjuje o NSP opraviš osebno. Čez čas boš 
to morda lahko počel s programsko opremo za oddaljeno deljenje namizja.

Če med intervjujem ne more biti prisoten tvoj celoten tim, priporočam, da upo
rabiš programsko opremo za snemanje zaslona (npr. Camtasia, ScreenFlow) in 
posnameš testiranja, da si jih bodo pozneje lahko ogledali tudi drugi.

Gledanje testov uporabnosti je kot potovanje: gre za izkušnjo, ki ti razširi 
obzorja.

– Steve Krug, Rocket Surgery Made Easy

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Intervjuji o NSP bodo 
validirali EPV na 
marketinški spletni strani.

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

NSP bo prispeval plačane 
pretvorbe.

NSP bo imel pozitiven 
učinek

Kanali bodo prinesli sto 
prijav na teden.
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V nadaljevanju si bomo pogledali scenarij za intervju o NSP, v katerem bomo 
uporabili strukturo, prikazano na sliki 113.

Slika 11-3 . Scenarij za intervju o NSP

Dobrodošlica (pripravi oder)

(2 minuti)
Na kratko predstavi, kako bo potekal intervju.

Najlepša hvala, da ste si ponovno vzeli čas za nas.

Smo tik pred lansiranjem storitve za deljenje fotografij in video posnetkov z 
drugimi, o kateri smo se že pogovarjali. Pred predstavitvijo na trgu bi vam 
radi pokazali produkt, slišali vaše mnenje in, če ste še zainteresirani, ponudili 
zgodnji dostop do orodja.

Ali ste za?

RAZČLENITEV SCENARIJA ZA INTERVJU O NSP

DOBRODOŠLICA

2 min • pripravi oder

PRIKAŽI PRISTAJALNO STRAN

2 min • testiraj EPV

PRIKAŽI STRAN S CENAMI

3 min • testiraj ceno

PRIJAVA & AKTIVACIJA

15 min • testiraj rešitev

KONČAJ

2 min • vzdržuj povratno zanko

ZAPIŠI REZULTATE

5 min

• PRIPRAVA

• TESTIRAJ POTEK PRITEGNITVE

• ZAPIŠI REZULTATE

• TESTIRAJ POTEK AKTIVACIJE

• PROSI ZA DOVOLJENJE 
NADALJNJEGA OBVEŠČANJA
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Odlično. Z intervjujem bi testirali uporabnost. Začel bom torej tako, da vam 
pokažem naše spletno mesto in vam zastavim nekaj vprašanj. Zelo bi poma
galo, če lahko medtem razmišljate na glas. To nam bo pomagalo prepoznati 
probleme ali vprašanja, katerim se moramo posvetiti.

Ali ste pripravljeni?

Pokaži pristajalno stran (testiraj EPV)

(2 minuti)
S petsekundnim testom testiraj navigacijo na strani/poziv k dejanju.

Začeli bomo z domačo stranjo. Prosim, oglejte si domačo stran in nam povej
te, kaj mislite. Razglejte se, kolikor želite, ampak ničesar še ne klikajte.

• Ali je jasno, za kaj gre pri produktu?
• Kakšen bi bil vaš naslednji korak?

Pokaži stran s cenami (testiraj ceno)

(3 minute)
Prej ali slej bo intervjuvanec pristal na strani s cenami, kjer mu lahko postaviš 
vprašanja glede cenovnega modela.

Izvolite in se pomikajte kjerkoli po strani.

<Ko pride intervjuvanec na stran s cenami>

• To je cenovni model, ki ga nameravamo predstaviti.
• Kako se vam zdi?

Prijava in aktivacija (testiraj rešitev)

(15 minut)
To je jedro intervjuja.

Prosi intervjuvanca, da se prijavi in opazuj, kako se premika po aktivacijskem 
toku.

• Ali ste še vedno zainteresirani, da bi preizkusili našo storitev?



132 11 .  P O G L AVJ E

• To lahko storite tako, da kliknete na povezavo »Prijava«.
• Zelo veliko bi nam pomenilo, če vas lahko med postopkom prijave opazu

jemo. Ali bi vas motilo?

Končaj (vzdržuj povratno zanko)

(2 minuti)
Če je šlo vse po sreči, je intervjuvanec šel skozi celoten postopek in zdaj imaš 
 seznam točk glede uporabnosti, ki jih moraš obdelati.

Čestitamo, imaš prvega uporabnika!

Zagotovi, da bo uporabnik vedel, kako naprej, in ohrani odprt kanal za pogovor.

To je to. Zdaj ste prijavljeni in lahko začnete izdelek uporabljati.
Kakšen se vam je zdel postopek?
Ali bi lahko kaj izboljšali?
Ali veste, kako nadaljevati?
Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas danes. Če boste imeli kakršnakoli 
vprašanja ali naleteli na kakršnekoli težave, nas prosim pokličite ali pošljite 
sporočilo.
Ali bi vam ustrezalo, da se ponovno slišimo, ko boste orodje že nekaj časa 
uporabljali – recimo čez en teden?
Odlično. Še enkrat hvala lepa.

Zapiši rezultate

(5 minut)
Tako kot prej si takoj po intervjuju vzemi pet minut in zabeleži rezultate, dokler 
so še sveži.

Za zapis treh največjih zaznanih problemov uporabi obrazec, ki sledi.

Vsaka oseba naj ga samostojno izpolni, nato pa naredite poročilo.
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INTERVJU O NSP

Datum: _______________________________________________________________

Kontaktni podatki

Ime: __________________________________________________________________

E-naslov: ______________________________________________________________

Problem uporabnosti št. 1

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Problem uporabnosti št. 2

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Problem uporabnosti št. 3

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Cena

Pripravljen plačati (X €/mesec):

Opombe: _____________________________________________________________

Priporočila: ___________________________________________________________

Skupnost DelajVitko.si

http://delajvitko.si/intervjuoNSP

http://delajvitko.si/intervjuoNSP?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=intervjuoNSP&utm_campaign=ebook
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12 .  POGLAVJE

Validiraj življenjski krog kupca

Zdaj ko imaš prijavljenih nekaj prvih uporabnikov, tesno sodeluj z njimi in zago
tovi, da se uspešno prebijejo skozi pretvorbni lijak (angl. conversion funnel).

Naj bo pot do povratnih informacij preprosta

Najhitreje se od kupcev učiš tako, da se z njimi pogovarjaš.
S kupci veliko raje kot ankete izvajam intervjuje. Podobno je pri pridobivanju 
povratnih informacij – veliko raje se z njimi pogovorim v živo ali po telefonu kot 
pa epošti, forumih in razpravljalnikih.

Zakaj?

Tako pokažeš, da ti je mar.
Z brezplačno telefonsko številko kupcem pokažeš, da ti je mar in da se lahko 
preprosto obrnejo nate.

Nimaš še težav s skalabilnostjo.
Ne bodo te napadli s telefonskimi klici, kot bi marsikdo mislil. Veliko klicev, 
ki jih prejmem od potencialnih kupcev, je povezanih s storitvijo, ne s podpo
ro. Precej preprosto je – uradne ure za klice naj bodo čez dan, če pa boš imel 
težave s skalabilnostjo (kar je prav odlična težava), klice preusmeri.
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Tehnična podpora je neprekinjen krog učenja s povratnimi informacijami.
Po vsakem klicu ponovno pregledam vzrok zanj in preverim, ali lahko na stra
ni kaj spremenim – sporočanje, pomoč, namigi, pojasnila glede cen itd. – tako 
nenehno izboljšujem produkt.

Tehnična podpora je razvoj kupcev.
Pogovor s kupcem ti ne ponuja samo boljšega razumevanja njegovih težav, 
temveč mu lahko tudi sam zastaviš vprašanje ali dve.

Tehnična podpora je marketing.
Priložnost takšnega načina učenja je tako izjemna, da imam svoj mobilni te
lefon vezan na brezplačno telefonsko številko za vse svoje produkte. Da se na 
telefon oglasi ustanovitelj podjetja, izraža, koliko ti pomeni prisluhniti kup
cem. Prav tako sem opazil, da jih to še bolj spodbudi k odprtemu pogovoru.

Izogneš se orodjem za povratne informacije na osnovi glasovanja.
Nisem zagovornik orodij za glasovanje, kot sta GetSatisfaction in UserVoi
ce, ker ne verjamem, da so vsi kupci enaki. Če upoštevaš najbolj glasen ali 
priljubljen odziv, to še ne pomeni, da prideš do pravega spoznanja, ki ti bo 
pomagalo izboljšati produkt. Večkrat ima lahko to celo popolnoma nasproten 
učinek.

Odpravljanje napak v poskusni dobi rabe za kupce

Poskusne dobe rabe nekega produkta imam zelo rad, saj časovno uokvirijo celo
ten življenjski krog kupca in ponudijo rezultat, ki vodi do hitrega, učinkovitega 
učenja. Pravilno vodene poskusne dobe rabe produkta so vir bogatih priložnosti 
za pridobivanje novega znanja, lahko pa se izkažejo tudi za nerodne. Odpravljanje 
napak v poskusnih različicah poteka tako, da spremljamo pot, ki jo uporabnik 
opravi v življenjskem krogu kupca (glej sliko 121).

Tvoj prvi cilj med poskusno dobo je zmanjšati upad uporabnikov na poti priteg
nitve in aktivacije. Naslednji cilj je okrepiti ohranjanje kupcev in njihovo zavzetost 
za plačilo (če je tak dogovor) ter zbiranje pozitivnih mnenj kupcev.

Tvoj cilj mora biti, da 80 odstotkov prvih uporabnikov uspešno pride skozi ce
loten cikel. Ker si do zdaj zgodnje uporabnike zbiral ročno, mora biti ta številka 
večja, kot bi bila morda običajno po javni predstavitvi produkta na trgu.
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Slika 12-1 . Poskusna doba rabe za kupce

Pritegnitev in aktivacija

Prioriteta: zagotovi dovolj prometa in podpiraj učenje.

Razišči podlijake
Razišči podlijake pritegnitve in aktivacije, da bi videl, kje je osip uporabnikov.
Začni z vedrom, ki najbolj pušča. Ali jih zgubljaš na določeni strani, npr. na 
pristajalni strani ali na strani s cenami? Poišči vzorce. Ali je možno opaziti, da 
je upad povezan z vrsto uporabnikov (npr. uporabniki Maca proti uporabni
kom operacijskega sistema Windows)?

Pogovarjaj se z uporabniki.
Dobro bi bilo sestaviti seznam uporabnikov, ki so na določeni stopnji v po
stopku izgubili interes. Če veš, kaj je šlo narobe, to popravi, in jih prosi, da se 
vrnejo. Če ne veš, kje se je zalomilo, pa se skušaj z njimi pogovoriti o tem, ali 
bi ti pomagali (podobno klicu na pomoč).

Najdi in prijavi nepričakovane napake.
Če zgodnji uporabniki naletijo na težave, ne postanejo testiranci, ampak odi
dejo. Da bi se iz njihove izkušnje vendarle kaj naučil, poišči in prijavi nepriča
kovane napake, tako da lahko težavo popraviš brez njih.

PRITEGNITEV 

AKTIVACIJA

ZADRŽANJE 

PRIHODEK

PRIPOROČILA

Uporabnik je zainteresiran (ogleduje si stran s cenami) 

Uporabnik se prijavi in opravi ključno dejavnost 

Uporabnik se vrne in uporabi produkt 

Uporabnik postane kupec (stranka, ki plača)

[Za zdaj lahko odložimo]

CILJI
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Zadržanje

Prioriteta: pripravi uporabnike do tega, da se vrnejo in odločijo za poskusno rabo 
tvojega produkta.

Pošlji prijazne opomnike po e-pošti.
Epošta je zelo učinkovito (in pogosto premalo uporabljeno) sredstvo za mo
tiviranje tvojih kupcev. Vsakdo ima epoštni naslov. Epošto je mogoče avto
matizirati, slediti in meriti.

Metoda, ki jo običajno uporabljajo tržniki po epošti, je postopni marketing 
(angl. drip marketing). Pri tem se vnaprej pripravi sklop sporočil, ki jih skozi 
določeno časovno obdobje pošiljaš uporabnikom. Tudi uporabniki, ki se za
nimajo za tvoj produkt, so lahko zelo zasedeni in raztreseni, zato jih prijazni 
opomniki znova spomnijo na tvoj produkt.

Še boljši od postopnega marketinga je marketing življenjskega cikla. Ta dodat
no upošteva fazo uporabnika v njegovem življenjskem ciklu. Tako boš točno 
vedel, kakšno pomoč za odpravljanje napake mu moraš poslati, če se npr. za
takne pri aktivaciji, in mu ne boš pošiljal informacij o naprednih lastnostih.

Intervjuvance obveščaj o novostih.
Med intervjujem o NSP si zgodnje uporabnike prosil za dovoljenje, da jih ob
veščaš o novostih. Bodi vztrajen. Pokliči jih po telefonu ali se z njimi dogovori 
za sestanek, da dobiš njihovo povratno informacijo.

Prihodek

Prioriteta: naj ti plačajo.

Vpelji plačilni sistem.
Zdaj je čas, da vključiš plačilni sistem, po katerem ti bodo stranke plačevale.

Prepričaj stranke, ki za storitev plačujejo, da se pogovorijo s tabo.
Pokliči jih po telefonu, zahvali se jim za nadgradnjo produkta in jih vprašaj:
• kako so izvedele zate (če ne veš);
• zakaj so kupile tvoj produkt;
• kaj bi lahko izboljšal.
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»Izgubljene« stranke prepričaj, da se pogovorijo s tabo.
Iz neuspelih prodaj se lahko naučiš enako (ali več) kot iz uspelih. Medtem ko 
bodo nekateri ljudje z veseljem podali odkrito mnenje, če jih ob koncu posku
sne dobe za to iskreno prosiš, bodo drugi morda potrebovali majhno spod
budo. Ponudi darilni bon v vrednosti 25–50 evrov ali dobrodelno donacijo v 
zameno za petnajst minut njihovega časa.

Pazi, da ne boš porabil veliko truda za pridobivanje strank, nato pa jih boš 
preprosto pustil oditi.

– Gary Vaynerchuck

Priporočila

Prioriteta: zberi mnenja.

Kupce prosi za mnenja.
Zadovoljne kupce prosi, ali lahko napišejo kratek odstavek o vrednosti, ki jo 
ponuja tvoj produkt.

Ali si pripravljen za predstavitev na trgu

V tem poglavju bom razpravljal o tem, kako določiti, kdaj produkt predstaviti svetu.

1. Pogosto pregleduj rezultate.
Raziskave testov uporabnosti so pokazale, da lahko 85 odstotkov težav, pove
zanih s tvojim produktom, odkriješ že s petimi testiranci.

2. Začni z najbolj perečim problemom.
Preglej tri glavne probleme vsakega kupca in jih razvrsti glede na resnost.

3. Za učenje naredi najmanjši možen korak.
Upri se skušnjavi, da bi v tej fazi popolnoma preuredil videz nove pristajalne 
strani ali poteka prijave. Najprej določi temeljni cilj, ki deluje, nato ga uresniči 
z majhnimi prilagoditvami. Za testiranje drugih možnih hipotez boš imel ve
liko priložnosti v četrtem delu te knjige.

4. Zagotovi, da se stvari izboljšujejo.
V naslednjih intervjujih se prepričaj, ali popravki dejansko izboljšujejo stvari. 
Ponovi prve tri korake.
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5. Revidiraj preglednico pretvorb.
To je odlična priložnost, da revidiraš preglednico pretvorb in se prepričaš, da 
vse deluje po pričakovanjih.

Kaj so kriteriji za predstavitev na trgu

Pripravljen si, ko se najmanj 80 odstotkov zgodnjih uporabnikov brez težav pre
bije skozi pretvorbni lijak.

Še posebej morajo:
• biti zmožni jasno povedati, kaj je tvoja edinstvena ponujena vrednost (EPV);
• biti pripravljeni, da se naročijo na tvojo storitev;
• sprejeti tvoj cenovni model;
• se prebiti skozi tvoj aktivacijski tok;
• biti pripravljeni podati pozitivna mnenja.

3, 2, 1 . . . lansiranje!

Ko imaš enkrat najosnovnejši sprejemljivi produkt (NSP), ki deluje, je tvoj zadnji 
korak, da pregledaš kanal(e) za pridobivanje kupcev in se tako prepričaš, da imaš 
stalni tok potencialnih kupcev, ki vstopa skozi pretvorbni lijak. Vendar pazi, da 
ne boš v tej fazi prezgodaj vložil preveč truda v optimizacijo svojih kanalov za 
pridobivanje kupcev.

Stremi k temu, da bo promet dejansko potoval prek kanala, ki si ga identificiral 
za svoj produkt, npr. vsebinski marketing (angl. content marketing), vendar ga po 
potrebi dopolni z drugimi sredstvi, npr. iskalniški marketing (angl. search engine 
marketing).

Tvoj cilj je, da ustvariš »ravno dovolj« prometa, da lahko prideš do novih spoznanj.

Če imaš od prej dolg seznam potencialnih kupcev, ki že poznajo produkt (prek 
napovedne strani, novih kontaktov, pridobljenih od intervjuvancev), razmisli 
o tem, da bi najprej uporabil ta seznam v smislu »zgodnje prijave«, in šele nato 
 javno predstavil produkt na trgu.



VA L I D I R A J  Ž I V L J E N J S K I  K R O G  K U P C A 141

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: učenje o NSP

Vedeli smo, da je na trgu za deljenje fotografij in video posnetkov z drugimi 
že ogromno ponudnikov, zato je bilo validiranje EPV izredno pomembno. Prvi 
izziv, ki ga moraš premagati pri EPV, je, da te »opazijo«. Za testiranje naše EPV 
smo uporabili intervjuje, v katerih smo ljudem pokazali našo pristajalno stran 
in opazovali njihove odzive.

Tveganje produkta: ali produkt s seboj prinaša vrednost? (EPV)

Domneva
Intervjuji o NSP bodo validirali EPV na pristajalni strani.

Uvidi
1. iteracija: vaba za prednost

Začeli smo tako, da smo mamicam pokazali pristajalno stran, kot je prikazana 
na sliki 12-2.

Slika 12-2 . Pristajalna stran CloudFire, 1. iteracija

Prejeli smo odziv, da ni videti »dovolj drugačna« od obstoječih storitev. Večina 
mamic je bila mnenja, da je njihova storitev dovolj hitra, dokler jih nismo opo-
zorili na dejstvo, da smo uporabili besedo takoj, kar pomeni, da bi jim poma-
gali z drugimi deliti na stotine fotografij/video posnetkov v »hipu«. Spoznali 
smo, da beseda takoj, kot številni drugi marketinški termini, ni imela nobene 
teže pri potencialnih kupcih, saj se zanjo niso zmenili. Nato sem izvedel razi-
skavo v Googlu in našel naslednji oglas, ki je bil kaplja čez rob:

Neka storitev za tiskanje fotografij

Natisnite vaše fotografije, medtem ko čakate. Takoj, v 30 minutah.

—se nadaljuje—
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ŠTUDIJA PRIMERA (nadaljevanje)

Kljub temu da smo na stran dodali povezavo do skrbno pripravljenega dvo-
minutnega predstavitvenega video posnetka, obiskovalec ni zapravljal časa z 
njegovim gledanjem, če ni začutil povezave z naslovno vrstico. To so nam po-
trdili tudi drugi testi uporabnosti, ki smo jih izvedli na UserTesting.com (splet-
na storitev za testiranje uporabnosti).

2. iteracija: besedna vaba

Vedeli smo, da besede štejejo, zato smo se potrudili, da v naslovni vrstici iz-
stopa segment ciljnega kupca (zasedeni starši), na posnetek zaslona pa smo 
dodali nalepko »Prenos ni potreben«, v upanju, da bo to pritegnilo pozornost 
(glej sliko 12-3).

Slika 12-3 . Pristajalna stran CloudFire, 2. iteracija

Nalepka je vzbudila pozornost opazovalca in prejeli smo dve vrsti odziva – obe slabi.

Ko je tehnično podkovana oseba prebrala nalepko »Prenos ni potreben«, je 
to sprejela kot provokacijo. Zatem bi porabili pet minut za pojasnjevanje de-
lovanja produkta z uporabo modela vsak-s-spletom (angl. p2web), s katerim 
omogočamo takojšnje deljenje brez prenosa.

Ko je oseba brez tehničnega predznanja opazila nalepko »Prenos ni potreben«, 
jo je to zmedlo in je hotela vedeti, kako produkt deluje. Ponovno bi  porabili 
pet minut za nekoliko manj tehnično razlago.

Oba odziva sta bila slaba, ker za pristajalno stran na voljo nimaš petih minut. 
Če ti ljudje ne verjamejo, zapustijo stran. Torej tudi če bi na pristajalno stran 
dodali stran ali grafiko »kako deluje«, obstaja verjetnost, da ljudje na strani ne 
bi ostali dovolj dolgo, da bi to opazili.

Besede štejejo

BREZ 
NALAGANJA
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3. iteracija: čustvena vaba

Raje kot da skušamo prikazati določeno prednost ali razložiti, kako produkt de-
luje, smo smer izbrali bolj po navdihu; uporabili smo sliko, ki je vzpostavila po-
vezavo s ciljnim kupcem in sporočila prednost končne zgodbe (glej sliko 12-4).

Slika 12-4 . Pristajalna stran CloudFire, 3. iteracija

Ta različica je delovala. Prvi odziv mamic je bil: »Takšno je moje življenje.« Po-
vezava jih je naredila bolj dovzetne za prebiranje vsebine na levem delu strani, 
kjer so našle nadaljnjo povezavo v obljubi: »Vrnite se k drugim, pomembnej-
šim stvarem v življenju. Hitreje.« To je ravno dovolj zbudilo njihov interes, da so 
hotele izvedeti več – natanko to želiš od naslovne vrstice tvoje EPV.

EPV: zakaj si drugačen in vreden pozornosti.

Kvalitativno proti kvantitativnemu učenju

Zanimivo je, kako je ta poskus s pristajalnimi stranmi tudi odličen primer tega, 
kako kvalitativno učenje v zgodnjih fazah produkta lahko prekosi kvantita-
tivno učenje. Medtem ko smo vodili intervjuje z mamicami, sem začel tudi z 
deljenim (A/B) testom z orodjem Google Website Optimizer in povečevati pro-
met z oglasi na Facebooku, Google AdWords in StumbleUpon.

CloudFire je bil produkt, s katerim sem temeljito testiral tehnike vitkega štar-
tnika. Izbral sem kvalitativne intervjuje, to se je zdelo bolj naporno od kvanti-
tativnih meritev, ki jih je bilo veliko lažje izpeljati.

Na podlagi intervjujev smo v enem tednu in po samo desetih intervjujih za 
zmagovalca lahko dokončno razglasili iteracijo št. 3. Nismo vedeli samo, katera 
različica je delovala, temveč, kar je še pomembneje, vedeli smo, zakaj. Vsa prej

—se nadaljuje—

Podobe štejejoBesede štejejo
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ŠTUDIJA PRIMERA (nadaljevanje)

omenjena opazovanja so prišla neposredno od staršev, s katerimi smo opravili 

intervjuje.

Na drugi strani pa kvantitativni deljeni (A/B) test še po treh tednih ni bil pre-

pričljiv. Na koncu smo se odločili, da testiranja prekinemo, ker nam je 100 od-

stotkov mamic, ki smo jih intervjuvali, povedalo, da so svojo obstoječo rešitev 

našle prek priporočila. Niso aktivno iskale rešitve za deljenje fotografij/video 

posnetkov z drugimi, kar je sprožilo novo vprašanje o smiselnosti testiranja 

teh strani prek oglasov. Kdo so ti ljudje, ki so klikali oglase?

Tveganje trga: ali je cena ustrezna? (toki prihodkov)

Domneva

Intervju o NSP bo validiral ceno.

Uvidi

Vsi, s katerimi smo opravili intervjuje, so se strinjali s cenovnim modelom in se 

naročili na storitev.

Tveganje kupca: ali imaš dovolj kupcev? (kanali)

Domneva

Izhodni kanali bodo prinesli 50 prijav na teden.

Uvidi

Na seznamu e-poštnih naslovov smo imeli dovolj potencialnih kupcev, ki so 

za produkt že slišali, da so zadostovali še za najmanj štiri takšne tedne. Do 

takrat smo napovedali, da se bo promet povečal z dodatnimi kanali, ki jih bo 

potrebno testirati.

Posodobljen vitki okvir

Slika 12-5 prikazuje posodobljen vitki okvir.
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Slika 12-5 . Posodobljen vitki okvir, starši

Kaj sledi?

Začnemo testirati druge kanale, da pridobimo širšo publiko.

TOKI PRIHODKOV

PROBLEM REŠITEV NEULOVLJIVA PREDNOST

KLJUČNI KAZALNIKI KANALI

SEGMENTI KUPCEV

STRUKTURA STROŠKOV

Deljenje velike količine 
fotografij/video posnetkov 
z drugimi je zamudno.

Ne znajo deliti z drugimi 
(pretvarjati) video 
posnetkov.

Strah pred izgubo svojih 
medijskih datotek, ker 
niso varnostno kopirane.

Starši (avtorji)

Družina in prijatelji 
(ogledovalci)

EDINSTVENA PONUJENA 
VREDNOST 
Lahko počneš druge, 
pomembnejše stvari 
v življenju. Hitreje.

Takojšnje deljenje z 
drugimi, brez prenosa.
Samodejno prekodiranje 
video posnetkov.

Varnostno kopiranje 
originalnih datotek 
v oblaku.

Točka preloma:
2000 kupcev

Vrtec 
Rojstnodnevne zabave 
AdWords 
Facebook
Mamice, ki blogajo
Od ust do ust

Stroški gostovanja – Heroku (trenutno 0 $) 
Stroški zaposlenih – 40 ur * 65 $/uro = 10.000 $/mesec

30-dnevna brezplačna poskusna doba, nato 49 $/leto

P – Prijava
A – Prva ustvarjena galerija
Z – Deljenje albuma in/ali 
video posnetka z drugimi
P – Povabilo družine in 
prijateljev
P – Plačilo po poskusni dobi

Skupnost

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
in je registriran z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported.

Zgodnji uporabniki: Visokoravenska zasnova: 

Deljenje fotografij in 
video posnetkov z 
drugimi brez prenosa

Obstoječe alternative: 

E-pošta, Flickr Pro, 
SmugMug, Apple 
MobileMe, Facebook

Starši z majhnimi otroki

Skupnost DelajVitko.si

http://delajvitko.si/zivljenjskikrogkupca

http://delajvitko.si/zivljenjskikrogkupca?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=zivljenjskikrogkupca&utm_campaign=ebook
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13 .  POGLAVJE

Ne pretiravaj z lastnostmi

Na velikem trgu s številnimi kupci, ki imajo resničen potencial, trg sam izvabi 
produkt iz štartnika.

– Marc Andreessen, »The Pmarca Guide to Startups«

Lastnosti naj se razvijejo brez pritiska

Prej sem zagovarjal vključitev sistema neprekinjenega objavljanja. Čeprav ti to po
maga pospešiti proces razvijanja produkta, moraš paziti, da ne bi hitro »štancal« 
vse več lastnosti.

Ko na trgu predstavljaš produkt, gre lahko – in tudi bo šlo – veliko stvari naro
be. Nate bodo vsekakor deževale prošnje glede lastnosti. Običajno smo nagnjeni  
k temu, da razvijamo in dodajamo lastnosti, a to je le redko prava pot.

Zakaj?

Več lastnosti oslabi tvojo edinstveno ponujeno vrednost (EPV).
Veliko truda si vložil v to, da je tvoj najosnovnejši sprejemljivi produkt (NSP) 
čim preprostejši in čim bolj osredotočen na bistveno. Nepotrebni moteči 
 dodatki bi tvojo EPV samo oslabili.

Preproste izdelke je preprosto razumeti. Ne obupaj nad NSP prezgodaj.
Ustvarjanje odlične programske opreme je težko. Medtem ko si skrbno testiral 
probleme, ki jih je vredno rešiti, si pri rešitvi testiral samo obliko. Zdaj je čas, 
da daš priložnost tvojemu NSP. Preden se poženeš v lov za novimi lastnostmi, 
najprej poišči napake pri obstoječih lastnostih in jih reši.
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Odloži prevajalnik, dokler ne ugotoviš, zakaj nihče ne kupuje.
– Jason Cohen, blog A Smart Bear

V lastnostih so vedno skriti stroški.
Več lastnosti pomeni več testov, več posnetkov zaslona, več video posnetkov, 
več koordinacije, več kompleksnosti in več zmede.

Začni z Ne.
– 37signals, Getting Real

Še vedno ne veš, kaj kupci zares hočejo.
Tvoje zamisli za prihodnje lastnosti jemlji kot preizkuse. Za zdaj naj bodo na 
rezervnem seznamu. V kratkem bom predstavil, kako določaš prioritete no
vih lastnosti, jih razviješ in validiraš.

Od lastnosti lahko postaneš odvisen.
– Ben Yoskovitz, blog Instigator

Vpelji pravilo 80/20

Pri določanju prioritet lahko vpelješ zlato pravilo 80/20 (glej sliko 131).

Slika 13-1 . Pravilo 80/20

OBSTOJEČE LASTNOSTI 

NOVE LASTNOSTI

80 %

20 %

NEPREKINJENO 

OBJAVLJANJE
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Takoj po lansiranju bi moral večino časa porabiti za merjenje in izboljšanje obsto
ječih in ne toliko za iskanje novih bleščečih lastnosti.

Vendar tudi če to počneš, boš morda našel številne izboljšave, ki ne bodo imele 
učinka.

V naslednjem poglavju je opisano, kako se tega lotiti.

Omeji dotok lastnosti

Dobra praksa za nadzor dotoka lastnosti je, da omejiš število tistih, na katerih 
lahko sočasno delaš in se z novimi začneš ukvarjati šele, ko si validiral pozitiven 
ali negativen učinek ravnokar razvitih lastnosti (trajnostno učenje).

Odličen način za to je tabla Kanban1 ali vizualna tabla.

Tabla Kanban je za sledenje lastnostim to, kar je pregled pretvorb za sledenje kazal-
nikom. Oboje ti omogoča, da se osredotočiš na makro raven.

Slika 132 prikazuje zelo osnovno tablo Kanban s tremi seznami.

Slika 13-2 . Osnovna tabla Kanban

1 Kanban je sistem za razporejanje, ki ga je zasnoval Taiichi Ohno, oče Toyotinega proizvodnega 
sistema. Pove ti, kaj, kdaj in koliko proizvajati. (Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Kanban).

ZALOGA KONČANOV TEKU  (3) 
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Osnovna ideja je, da z lastnostmi začneš na levi strani ter se pomikaš po fazah 
razvoja produkta in kupcev, preden jih potrdiš s »Končano«.

Sledi krovni pregled treh osnovnih korakov postopka, ki so prikazani na sliki 132. 

1. Zaloga
Vse potencialne lastnosti gredo najprej v stolpec Zaloga, kamor lahko pridejo 
na naslednje načine:
• izboljšanje obstoječe lastnosti (npr. dodelan potek prijave);
• lastnosti, ki jih predlagajo kupci;
• lastnosti, ki jih predlagaš ti (npr. lastnosti »bi imel«, ki si jih prej odložil).

Preden nadaljuješ, moraš razlikovati med minimalnimi tržnimi lastnostmi 
ali MTL (angl. minimal marketable features, MMF) in manjšimi lastnostmi/
odpravo programskih napak. Pojem MTL je bil prvič opredeljen v knjigi Mar
ka Dennea in Jane ClelandHuang Software by Numbers, kot najpreprostejši 
 delovni korak, ki kupcem ponuja vrednost.

Ko govorim o lastnosti, imam vedno v mislih MTL. Vprašaj se, ali bi predsta
vil MTL svojim kupcem na blogu ali v biltenu. Če ni vreden objave, potem to 
ni MTL.

MTL je običajno sestavljen iz manjših delovnih korakov (opravil), ki pri ne
prekinjenem objavljanju predstavljajo majhne delovne sklope. Manjše last
nosti in lastnosti za odpravo programskih napak običajno sodijo k delovni 
enoti ali majhni skupini.

Tablo Kanban uporabljam samo za spremljanje MTL, medtem ko manjšim 
lastnostim, lastnostim za odpravo programskih napak in delovnim enotam sle
dim s pomočjo orodja za prikaz manj zahtevnih opravil (npr. Pivotal  Tracker).

2. V teku
Zaloga je običajno razporejena po prioritetah glede na trenutne cilje (fokus) 
tvojega produkta. Tako lahko zelo enostavno s seznama izbereš najvišjo la
stnost in pričneš z delom. Korak »v teku« je sestavljen iz več podkorakov, med 
katerimi so izdelava modelov, programiranje, objava. Več podrobnosti o tem 
najdeš v štirinajstem poglavju.

Namen Kanbana je, da skrajša seznam del, njegovo ključno načelo pa je 
omejitev števila lastnosti, na katerih lahko delaš v določenem trenutku.  
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To ti  omogoča večjo učinkovitost in manjšo potrato. Tehnični navdušenci lah
ko v knjigi Donalda Reinertsena The Principles of Product Development Flow 
 podrobno preberejo, zakaj je tako.

Priporočam, da je na začetku število lastnosti v teku tolikšno, kolikor je usta
noviteljev/članov tima, pozneje pa lahko število po potrebi prilagodiš. Če 
ste torej trije ustanovitelji, lahko v določenem trenutku delate samo na treh 
 lastnostih.

3. Končano
Ko ste z lastnostjo končali, se ta premakne na seznam z naslovom Končano. 
Status »končano« je nekako preveč splošen – različne skupine za razvoj pro
gramske opreme uporabljajo »končano« za vse mogoče, od »programiranje 
končano« prek »testirano« do »nameščeno«.

V vitkem štartniku pa je lastnost »končana« samo, ko ponuja validirano uče
nje s strani kupcev (glej sliko 133).

Slika 13-3 . Faza validiranega učenja

Zato Eric Ries priporoča, da je v seznamu »končano« tudi validirano učenje ali pa 
da za validirano učenje dodaš četrto fazo. Kot boš videl v kratkem, sam uporab
ljam kombinacijo obeh možnosti, in sicer dvofazno validiranje – najprej kvalita
tivno, nato kvantitativno.

Opredelitev stolpca »končano« tudi dodatno omeji dotok lastnosti v razvojnem 
zaporedju in prepreči, da delaš na novih, dokler prej ne dokažeš, da tiste, ki so že 
objavljene, zagotavljajo validirano učenje.

Obdelaj povpraševanje po lastnostih

V tem poglavju bom predstavil, kako obdelati nove delovne predloge po metodi 
v stilu samoupravljanja »rečeno, storjeno« ali angl. »getting things done« (GTD) 
(glej sliko 134).

Ali je bila ta lastnost kaj vredna?

ZALOGA V TEKU KONČANO
VALIDIRANO 

UČENJE
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Slika 13-4 . Potek obdelave lastnosti

Najprej moraš preveriti, ali se prošnja uporabnika po novih lastnostih ujema s 
potrebami tvojega produkta. Ali gre za pravo dejanje ob pravem času? Če imaš 
recimo resno težavo s prijavnim tokom, ji morajo vse druge poznejše prošnje dati 
prednost.

Nato moraš presoditi, ali gre za majhno lastnost/odpravo programske napake ali 
za večjo MTL.

Če gre za manjši delovni korak in nekaj, kar je nujno potrebno, to popravi takoj 
(npr. programiraj – testiraj – objavi s postopkom neprekinjenega objavljanja). V 
nasprotnem primeru ga dodaj na seznam zaloge na prikazu opravil. Priporočam 
tudi, da imaš seznam opravil o zalogi vedno razporejen po prioritetah. Tako si 
lahko vsak član tima preprosto izbere eno majhno nalogo in jo obdela vse do  
objave, če ima časa odveč.

DA

DA NE

DA NE

NE

»DELO«

Pravo dejanje 

ob pravem času?

Ali je lastnost/
programska 

napaka majhna?

Ali je nujna?

Odloži

Odloži 

TABLA KANBAN

PRIKAZ OPRAVIL

IGNORIRAJ

POPRAVI
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Če gre za večjo MTL, jo dodaj v seznam za zalogo na tabli Kanban. V nadaljevanju 
bom prikazal, kako te lastnosti razporejaš po prioritetah in kako jih obdelaš.

Življenjski cikel lastnosti

Temeljni vzorec za iteriranje, ki ga uporabljamo pri določanju, ustvarjanju in 
 validiranju NSP, velja tudi za MTL.

V tem poglavju bom opisal življenjski cikel lastnosti, ki je zgrajen na tem temelj
nem vzorcu in vpeljan s Kanbanom.

Kako slediti lastnostim na Kanbanu

Preden se natančneje posvetim temu postopku, bi rad osvetlil nekaj splošnih 
 vidikov Kanbana (glej sliko 135).

Slika 13-5 . Življenjski cikel lastnosti

Cilji
Dobro je, da takojšnje cilje in prioritete (fokus) navedeš na vrhu Kanbana. 
Tako so vsi na enem mestu, ko določaš prioritete iz zaloge.

ZALOGA

ZALOGA MODEL PREDSTAVITVENI 
IZDELEK

PROGRAMIRANJE DELNA 
OBJAVA

POPOLNA
OBJAVA

KVANTITATIVNO 
PREVERJANJE

KONČANO
VALIDIRANO

UČENJE

Cilji: doseči 60-odstotno stopnjo aktivacije

V TEKU  (3)

KVALITATIVNA 
POTRDITEV
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Omejitve dela v teku
Omejitev dela v teku je prikazana na vrhu v vrstici glave. Za velike time je 
značilno, da postavijo meje na vsako podstanje (model, predstavitveni izde
lek, programiranje itd.), vendar je to v tej fazi odveč, ker so timi štartnikov 
večinoma majhni.

Vmesni postopek
Vsak korak postopka je sestavljen iz dveh delov. Zgoraj so lastnosti, ki so tre
nutno »v delu«, spodaj (temu območju rečemo tudi medpomnilnik) pa so 
»končane« lastnosti, ki čakajo na naslednji korak v postopku.

Lastnosti, ki jih lahko odstraniš kadarkoli
V življenjskem ciklu lastnosti je več faz validiranja s strani kupcev. Če lastnost 
ne prestane validacije, se jo lahko premakne nazaj v prejšnjo fazo in popravi, 
ali pa se jo odstrani. Lastnosti, določene za odstranitev, so označene s križcem.

Neprekinjeno objavljanje
Predvidevam, da uporabljaš postopek neprekinjenega objavljanja in cikel raz-
poredi – testiraj – objavi – spremljaj dodeliš v fazo programiranja.

!Čeprav v tem primeru uporabljam razvoj programske opreme, lahko fazo progra-
miranja pri svojem produktu zlahka nadomestiš s fazo ustvarjanja.

Dvofazno validiranje
Ker je lahko kvantitativno preverjanje precej zamudno, uporabljam za razgla
sitev lastnosti kot »končane« samo kvalitativno testiranje. Tako se sprosti za
klep »dela v teku« in lahko se začne delati na drugih lastnostih, hkrati pa se 
zbirajo novi podatki.

Razlaga procesnih korakov

Zdaj bom s procesnimi koraki opisal celotni življenjski cikel lastnosti.

Razumi problem:

1. Zaloga
Dvanajsto poglavje smo končali s preprostim potekom dela za hiter pregled 
prošenj glede lastnosti za tvojo zalogo. Umestimo jih v zgornji del stolpca 
 Zaloga, saj se jih še nismo lotili. Ker je delo v teku omejeno, moraš previdno 
določiti prioritete v zalogi v skladu s takojšnjimi cilji produkta.
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Ko prepoznaš lastnost, je prvi korak, da testiraš, ali gre za problem, ki ga je vredno 
rešiti. Če ne moreš utemeljiti, zakaj bi to lastnost ustvaril, jo takoj odstrani.

a. Predlogi kupcev
Če je lastnost predlagal kupec, se z njim dogovori za telefonski klic ali sesta
nek. Čeprav bo morda želel specifično rešitev, se loti jedra problema. Skušaj 
ga prepričati, da ne želi lastnosti. Razloži naj ti, zakaj naj bi dodali njegovo 
lastnost.

Na koncu pogovora moraš znati določiti, ali gre za problem »bi imel« ali 
 »moram imeti«, ali ga je vredno rešiti in na katero makro raven bo vplival.

b. Notranji predlogi
Če je lastnost nastala interno, preglej prej omenjene kriterije z drugimi člani 
tima in na podoben način določi, ali je to nekaj, kar je vredno rešiti.

Opredeli rešitev:

1. Model
Ko imaš enkrat lastnost, ki jo je vredno ustvariti, naredi model tako, da upora
biš enak pristop, kot je opisan v osmem poglavju. Začni s skicami na papirju, 
a hitro preidi na prikaze HTML/CSS, ki so v najboljšem primeru dostopni 
znotraj aplikacije.

2. Predstavitveni izdelek
Ko imaš pripravljen model, opravi intervju, ki je po strukturi podoben inter
vjuju o rešitvi, in pri kupcih testiraj rešitev. Model iteriraj, kolikor je potrebno, 
dokler ne prejmeš močnega odziva za nadaljevanje.

3. Programiranje
S potrjenim modelom lahko zdaj začneš razvijati funkcionalnost, ki je v ozad
ju lastnosti. Najverjetneje bo smiselno, da lastnost razdeliš na več manjših de
lovnih enot, ki jim lahko slediš na prikazu opravil in jih postopoma objavljaš 
s sistemom neprekinjenega objavljanja.

Izvedi kvalitativno potrditev:

1. Delna objava
Ko je lastnost sprogramirana in pripravljena za uporabo, jo najprej delno 
 objavi samo nekaj kupcem.
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2. Kvalitativna potrditev
Opravi intervjuje o uporabnosti, ki so podobni intervjuju o NSP. Če je potreb
no, iteriraj in popravi, kar je treba.

Izvedi kvantitativno preverjanje:

1. Popolna objava 
Zdaj si pripravljen za objavo lastnosti v celoti. Ko to storiš, lastnost označi s 
»končano« in tako sprosti zaklep dela v teku. To ti omogoči, da začneš delati 
na naslednji lastnosti s seznama rezerv.

2. Kvantitativno preverjanje
Zdaj, ko je lastnost popolnoma živa, lahko narediš primerjavo med kohor
tama pretvorb za teden, ko si jo objavil, in za teden pred tem – tako lahko 
preveriš pričakovani vpliv na makro ravni.

Odvisno od tipa lastnosti boš morda moral dodatno opraviti še deljeni (A/B) 
test. Namen takšnega testiranja v tej fazi je presoja.

Če imaš hkrati v teku več A/Btestov, bo preverjanje trajalo dlje. Dolgotrajni 
preizkusi lahko posegajo tudi v druge preizkuse in povzročijo zaplete v tvojih 
kohortah. Zato je najboljše, da glede na okoliščine vsakič posebej  presodiš, ali 
bi izvedel A/Btest.

Tukaj je nekaj napotkov:
• Deljenega (A/B) testa načeloma ne izvajam za popolnoma novo lastnost, 

saj jo lahko primerjam s starejšimi kohortami, ki te lastnosti niso imele.
• Prav tako ga ne izvajam za preizkuse, ki prejmejo zelo močne signale med 

kvalitativnim testiranjem.
• Deljeno testiranje priporočam za lastnosti, ki so med kvalitativnim testi

ranjem prejele srednji do močan signal, ter tiste, ki testirajo izboljšave in 
druge možne poteke.

Skupnost DelajVitko.si

http://delajvitko.si/Kanban

http://delajvitko.si/Kanban?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=Kanban&utm_campaign=ebook
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14 .  POGLAVJE

Meri ujemanje produkta in trga

Prvi korak za merjenje ujemanja produkta in trga je določitev kazalnikov. Ko jih 
določiš, lahko sistematično ponavljaš vse potrebno za doseganje ujemanja.

Kaj je ujemanje produkta in trga

Marc Andreessen sicer ni skoval pojma ujemanje produkt/trg1, je pa njegova 
 objava na blogu o tej temi še vedno eden najbolj priljubljenih opisov ujemanja 
produkta in trga:

Ujemanje produkta in trga pomeni biti na dobrem trgu s produktom, ki lahko 
izpolni pričakovanja trga.

Ko ujemanja produkta in trga ni, je to vedno mogoče začutiti. Kupci s 
produktom ničesar ne pridobijo, novica se ne širi od ust do ust, uporaba 
produkta se ne povečuje dovolj hitro, objave v medijih so medle, prodajni cikel 
je predolg in veliko dogovorov ni nikoli sklenjenih.

Vedno je mogoče začutiti tudi, kdaj je prisotno ujemanje produkta in trga. 
Kupci kupujejo produkt tako hitro, da prodajalec komaj sledi povpraševanju – 

1 Angleški termin product/market fit je skoval Andy Rachleff, soustanovitelj podjetja VC firm 
Benchmark Capital.
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bodisi s proizvodnjo ali dodajanjem novih strežnikov. Denar kupcev se kopiči 
na tekočem računu podjetja. Prodajalec mora stalno najemati nove tržnike in 
osebje za podporo kupcem. Novinarji kličejo, ker so slišali za novo noro stvar in 
bi radi pisali o njej.

– Marc Andreessen, »The Pmarca Guide to Startups«

Žal je Marc omenjeno objavo končal z več vprašanji kot odgovori in ni ponudil 
napotkov, kako doseči ali meriti ujemanje produkta in trga. Prikaz Seana Ellisa je 
manj abstrakten in ponuja kazalnike za določanje zgodnje privlačnosti za prodajo, 
ki je predpogoj za ujemanje produkta in trga. Opisal ga bom v nadaljevanju.

Test Seana Ellisa

Sean Ellis je vodil podjetje za svetovanje 12in6, specializirano za pomoč štartni
kom v fazi rasti. Kot pogoj za sprejem kupca je izpeljal kvalitativno anketo med 
naključnimi uporabniki produkta v podjetju, da bi določil, ali ima produkt zgo
dnjo privlačnost za prodajo – dober kazalnik tega, ali je podjetje na pravi poti.

Ključno vprašanje ankete je bilo:

Kako bi se počutili, če [produkta] ne bi mogli več uporabljati?

1. Bil bi zelo razočaran.

2. Bil bi nekoliko razočaran.

3. Ne bi bil razočaran (ni tako zelo uporaben).

4. [Produkta] ne uporabljam več.

Če rezultati pokažejo, da bi bilo več kot 40 odstotkov uporabnikov brez tvojega 
produkta »zelo razočaranih«, obstaja velika verjetnost, da lahko z njim dolgo-
ročno pridobivaš kupce za »moram imeti« problem. To merilo temelji na pri-
merjavi rezultatov več sto štartnikov. Tistim nad 40 odstotkov načeloma uspe 
trajno povečati posel; tisti, ki so občutno pod to mejo, pa imajo vedno težave2.

2 http://startup-marketing.com/using-survey-io/
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Menim, da bi bilo treba vprašanje nekoliko preoblikovati glede na ciljni trg. V 
okolju B2B oz. podjetniškem okolju npr. zgodnjim kupcem skoraj ne moreš reči, 
da bi produkt umaknil, saj so vanj vložili veliko časa. Z izjemo tega je osnovna 
predpostavka testa smiselna – gre za to, da poskušaš izmeriti, kakšen odziv ima 
tvoj produkt pri uporabnikih.

Večji izziv pri vpeljavi Seanovega testa je enak izzivu, ki sem ga omenil prej pri 
anketah s kupci:

Ankete so bolj učinkovite za preverjanje kot pa za pridobivanje znanja.

V tem primeru ti Seanov test sicer pomaga določiti, ali imaš zgodnjo privlačnost 
za prodajo, ne pomaga pa pri tem, kako jo doseči.

Če želiš, da so rezultati tudi statistično pomembni, mora biti tvoj vzorec testiranja 
dovolj velik, utemeljiti moraš razčlenitev kupcev in upoštevati motivacijo uporab
nikov. Zato je ta test najboljše izpeljati tik pred doseganjem ujemanja produkta in 
trga (kar priporoča tudi Sean).

Kaj torej početi do takrat? Kako voditi produkt v smeri ujemanja produkta in 
trga?

Odgovor najdeš v preglednici pretvorb. V naslednjem poglavju bom opisal še en 
pristop za merjenje prvih odzivov pri uporabnikih, tako da bom uporabil dve 
ključni metriki iz življenjskega kroga kupca – aktivacijo in zadržanje kupcev, ki 
skupaj tvorita kazalnike vrednosti.

Osredotoči se na »pravi« makro

Ustvari nekaj, kar ljudje hočejo.
– Paul Graham

Za doseganje ujemanja produkta in trga oz. privlačnosti za prodajo moraš ustva
riti nekaj, kar ljudje želijo, ali, z drugimi besedami, uresničiti svojo EPV. Nekateri 
produkti so zasnovani tako, da imajo enkratno vrednost, npr. fotografi porok, od
vetniki za ločitve, knjige, DVDji itd. Drugi produkti pa pridobijo na vrednosti ob 
večkratni, ponavljajoči se uporabi, npr. produkti SaaS (programska oprema kot 
storitev), storitve v socialnih omrežjih, restavracije, revije itd.
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Prva skupina v glavnem temelji na uporabniški izkušnji storitve, kar je mogoče 
učinkovito meriti s kazalniki aktiviranja. Druga skupina prav tako temelji na dob
ri prvi izkušnji (tudi tu je torej pomembna dobra aktivacija), uspeh pa je odvisen 
od ponovne uporabe – pri čemer je zadržanje močnejši kazalnik od »ustvarjanja 
nečesa, kar ljudje želijo« (gl. sliko 141).

Slika 14-1 . Osredotočenost na pravi makro

Ponovna uporaba produkta v dovolj dolgem obdobju bi morala biti torej povezana 
z odgovorom »bil bi zelo razočaran« v Seanovi anketi. Tako je mogoče tudi tukaj 
za prag uporabiti tistih 40 odstotkov, ki določajo zgodnjo privlačnost za prodajo3.

Zgodnjo privlačnost za prodajo imaš, ko iz meseca v mesec zadržiš 40 odstotkov 
svojih aktiviranih uporabnikov.

Kaj pa prihodki?

Verjamem, da je cena del produkta, in zagovarjam zaračunavanje od prvega dne 
naprej, vendar je prihodek samo prva oblika potrditve in če ga obravnavamo sa
mostojno, lahko predstavlja lažen pozitiven dejavnik pri testiranju ujemanja pro
dukta in trga. Doživel sem številne primere, ko so kupci za moj produkt redno 
plačevali, a ga niso uporabljali (niti občasno ne). Do tega je prišlo, ker je zanje 
plačeval nekdo drug (npr. podjetje) ali pa so preprosto pozabili preklicati naro
čnino na produkt.
Imam tudi izkušnje s tem, ko so štartniki sledili napačnemu tipu prihodkov, 

3 Glede tega sem se posvetoval s Seanom Ellisom. 

PRITEGNITEV 

AKTIVACIJA

ZADRŽANJE 

PRIHODEK

PRIPOROČILA

Mora delovati dovolj dobro, da podpira učenje

Pravi »makro«

Bi moral slediti zadržanju (če zaračunavaš od prvega dne)

Za zdaj lahko odložiš
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takšna je npr. enkratna podelitev licence ali dogovor za razvoj po meri.

Prihodek je prva, zadržanje kupcev pa najboljša oblika potrditve.

Poleg tega bodo prihodki neizbežni, če ponudiš enkraten produkt, ustrezno za
računaš in imaš dobro aktivacijo. Podobno bodo prihodki neizbežni, če ponudiš 
storitev z naročnino, zaračunavaš od prvega dne in imaš dobro zadržanje.

Ali si ustvaril nekaj, kar si ljudje želijo

V tem poglavju bom povzel, kako ponavljati potrebno za doseganje zgodnje pri
vlačnosti za prodajo in kako ugotoviti, kdaj si jo dosegel:

1. Tedensko spremljaj preglednico pretvorb.
Vsak ponedeljek pojdi s celotnim timom čez tedensko preglednico pretvorb. 
Določi šibke točke, ki jih je potrebno najprej odpraviti.

2. Po prednosti navedi cilje in lastnosti na rezervnem seznamu.
Preglej seznam z zalogo lastnosti ter določi prioritete glede izboljšav novih in 
obstoječih lastnosti.

3. Oblikuj drzne hipoteze.
V tej fazi se izogibaj poskusom optimizacije na mikro ravni. Namesto tega 
oblikuj drzne hipoteze, vendar podrobno razmisli, kako jih boš preveril.

4. Dodaj/odvzemi lastnosti.
Da bi se prepričal, ali imajo lastnosti pozitiven učinek, si jih oglej z vidika 
njihovega celotnega življenjskega cikla. Če ga nimajo, jih popravi/predelaj ali 
odstrani.

5. Spremljaj kazalnike za vrednost.
Preglej kohorte za vezavo oz. zadržanje. Te številke se morajo stalno višati.  
V nasprotnem primeru preprosto tratiš svoj čas.

6. Izvedi test Seana Ellisa.
Ko se bodo številke zadržanja približale 40 odstotkom, razmisli o izvedbi testa 
Seana Ellisa.
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Kakšni so kriteriji za konec zgodnje privlačnosti za prodajo

Zgodnja privlačnost preneha, ko lahko:
• zadržiš 40 odstotkov uporabnikov;
• uspešno prestaneš test Seana Ellisa.

Kako pa je s trgom v ujemanju produkta in trga

S tem mislim na osip, koeficient viralnosti, strošek pridobivanja kupcev, celotno 
vrednost – vse, zaradi česar je tvoj poslovni model skalabilen.

Če bi rad povečal obseg posla, preden lahko dokažeš zgodnjo privlačnost za  prodajo, 
zapravljaš čas.

Ko lahko dokažeš zgodnjo privlačnost za prodajo, se moraš osredotočiti na dose
ganje trajnostne rasti.

Začni z določitvijo ključnega motorja rasti

Motor rasti je mehanizem, ki ga štartniki uporabljajo za doseganje trajnostne rasti.
– Eric Ries, The Lean Startup

Eric Ries v svoji knjigi opisuje tri motorje rasti:

Lepljiv: veliko zadržanje
Produkt, ki uporablja lepljiv motor rasti, se opira na visoko stopnjo zadržanja 
kupcev (ali nizko stopnjo osipa). Primeri: ponudniki telefonskih/kabelskih 
storitev, produkti SaaS (programska oprema kot storitev).

Stopnja osipa je tisti del kupcev, ki po določenem času odide ali se noče več vezati 
na produkt.
Rast tukaj merimo tako, da je stopnja pridobivanja kupcev večja od stopnje 
osipa.

Viralen: veliko priporočil
Produkt, ki za rast uporablja viralni motor rasti, se opira na visoko stopnjo 
priporočil drugih kupcev (visok koeficient viralnosti), ki je pogosto sestavni 
stranski učinek uporabe produkta. Primeri: spletna socialna omrežja, kot sta 
Facebook in Twitter.
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Koeficient viralnosti meri število pretvorjenih priporočil na kupca.
Rast se tukaj meri tako, da je koeficient viralnosti večji od ena (vsak kupec 
pripelje vsaj enega novega uporabnika).

Plačljiv: visoke marže
Pri produktu, ki uporablja plačljiv motor rasti, del prihodkov od kupcev 
 (celotna vrednost ali CV – angl. lifetime value, LTV) ponovno vložimo v pri
dobivanje novih, npr. z zakupom oglaševalskega prostora ali zaposlovanjem 
tržnikov.

Rast tukaj merimo tako, da je celotna vrednost kupcev (CV) večja od stroška 
za njihovo pridobivanje (angl. cost of customer acquisition, COCA).

Zlato pravilo Davida Skoka iz družbe Matrix Partners pravi, naj bo trajna 
vrednost kupca celo trikrat večja od stroška za njegovo pridobivanje.

Kateri motor boš izbral?

Čeprav so zate morda uporabni vsi trije motorji rasti, se moraš najprej osredoto
čiti samo na enega – tistega, ki ima glede na specifično pot tvojega produkta do 
kupcev (kanali) največ možnosti za učinkovitost.

Kaj te ovira pri tem, da bi svoj posel povečal za desetkrat?
– David Skok

Prava izbira običajno ni očitna, saj lahko veliko produktov kaže elemente vseh 
treh motorjev rasti, »pravi« motor rasti pa se s časom lahko tudi spremeni.

Sledi nekaj splošnih napotkov, kako si olajšaš postopek izbire:

1. Začni s preverjanjem kazalnikov vrednosti.
Vsak produkt mora kupcem najprej pokazati osnovno ponujeno vrednost in 
jo uresničiti.

2. Ugotovi, kako se kupci obnašajo pri tvojem produktu.
Poglobi se v osnovni življenjski krog kupca in poskušaj prepoznati določene 
vzorce uporabe:
• Če je viralnost že del tvojega produkta – ko je običajen stranski učinek 

uporabe tvoje storitve, da uporabniki vedno znova pripeljejo nove upo
rabnike (npr. Facebook in Twitter) – lahko razmisliš o tem, da bi vložil  
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v viralni motor rasti. Za hitrejšo rast števila uporabnikov lahko zmanjšaš 
prijavno trenje, npr. tako, da storitev ponudiš brezplačno.

• Če uporabljaš model ponovne uporabe – npr. produkt SaaS – je morda 
smiselno, da celotno vrednost za kupca najprej povečaš tako, da zmanjšaš 
stopnjo osipa. Ko boš prišel do točke, na kateri se bo prihodek zmanjšal, 
lahko preideš na drug motor rasti, npr. plačan. Pri takšni vrsti produktov 
redko pride do ponavljajočih se priporočil (to pomeni, da je koeficient 
viralnosti manjši od ena).

• Če imaš produkt za enkratno rabo, ki ni viralen, npr. poročnega fotografa 
ali odvetnika za ločitve, pride v poštev samo plačan motor rasti. Tvoj pro
dukt bo morda prejemal priporočila od ust do ust in morda boš imel celo 
stalne kupce, a nič od tega ti ne bo prineslo trajnostne rasti.

3. Izberi en motor in ga prilagodi.
Ko izbereš ključni motor rasti, obvezno naredi naslednje: jasno določi ključne 
kazalnike in izboljšave, ki jih želiš uvesti. Nato naslednje preizkuse naravnaj 
na ta cilj.

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: Zasukaj, vztrajaj ali ponovi vajo

Ob koncu prejšnje faze se je prijavilo nekaj mamic, ki so nam pomagale pri 
nadaljnji izboljšavi najmanjšega sprejemljivega produkta (NSP). Precejšen od-
stotek jih je prišlo do konca življenjskega kroga kupca – postale so naročnice 
in bile pripravljene prispevati ugodne izjave o produktu.

Toda ko smo CloudFire predstavili širši publiki, smo pri pridobivanju kupcev 
naleteli na nove izzive. Produkt je bil namenjen zaposlenim mamicam s pr-
vim otrokom, kar je že samo po sebi predstavljalo težavo. Zaradi življenjsko 
pomembnega dogodka, s katerim so se soočale, so bile namreč tako zaposle-
ne, da od njih nismo prejemali dobrega odziva (izziv motorja rasti). Že zgodaj 
je bilo nekaj opozoril v obliki odpovedi sestankov v zadnjem trenutku in več 
 nadaljnjih obvestil, na katera pa nismo bili dovolj pozorni.

Vzporedno smo testirali tudi CloudFire za trg fotografov (uporabili smo ločeno 
»spletno stran za profesionalne fotografe«) in zgodnje uporabnike omejili na 
poročne fotografe. Za razliko od mamic je bil njihov vsakdanji kruh odvisen od 
izmenjave in prodaje te vsebine. Posledično so bili veliko bolj motivirani tako 
za uporabo kot za plačilo storitve CloudFire. A med tema dvema segmentoma 
je prišlo do povezave, na katero nismo niti pomislili.
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Poročni fotografi so bili v idealnem položaju, da CloudFire prodajo mladoporo

čencem, ki bodo morda kdaj uporabljali storitev za druge »življenjsko pomembne 

dogodke«, kot je rojstvo otroka, in tako povečajo celotno vrednost storitve.

Poročni fotografi so bili motivirani delovati kot partnerji kanala, saj jim je 
 CloudFire omogočal, da izpostavijo svojo ponudbo in imajo korist od razvoja 
blagovne znamke ter optimizacije iskalnikov (angl. search engine optimizati-
on, SEO), ki je postajala del produkta.

Čeprav je vse to zvenelo obetajoče, je obstajala težava. Podjetje sem ustanovil 
s tehnično vizijo in prototipnim kupcem, ki je bil bolj podoben meni kot pa 
mamici ali poročnemu fotografu. Zelo sem bil navdušen nad tehnologijo, na 
kateri sloni rešitev, do kupcev ali njihovih težav pa nisem čutil česa  podobnega.

Če si navdušen samo nad rešitvijo, je to težava.

Če pogledam nazaj, vem, kako je prišlo do tega. Svojo dosedanjo podjetniško 
pot lahko opišem v treh fazah:

1. Čar kreativne zasvojenosti: podjetniki so umetniki

Nekaj smo ustvarili in nismo pričakovali, da bo postalo podjetje; ustvarja

li smo, ker se nam je zdelo noro dobro.

Mark Zuckerberg

Kot veliko podjetnikov je sprva tudi mene vodila nerazložljiva potreba 
po »ustvarjanju« – ustvariti nekaj edinstvenega, kar bo morda spremeni-
lo svet. Svoje podjetje sem ustanovil leta 2002, ustvaril sem aplikacijo za 
zasebno socialno omrežje z imenom 6Degrees. Nisem vedel, da bo samo 
nekaj mesecev pozneje na trg prišel Friendster in da mu bo sledilo na du-
cate drugih spletnih socialnih omrežij. To nas ni ustavilo, ker smo imeli 
drugačen pristop, ki je temeljil na zasebnosti in decentralizaciji. Konku-
renco smo razumeli kot potrditev in tako smo »ustvarjali« več. Zasebnost 
in socialna omrežja sta bili v letu 2002 ločeni zadevi.

Spoznanje št. 1: Biti drugačen je dobro samo, če je ta drugačnost pomembna.

2. Preživetje štartnika: tudi umetniki morajo jesti

Dovolj zgodaj moraš ugotoviti, ali imaš dovolj kapitala za zagon štartnika.

—se nadaljuje—



166 14 .  P O G L AVJ E

ŠTUDIJA PRIMERA (nadaljevanje)

Bil sem del štartnika, ki so ga ustanovitelji prodali za devetmestno številko 
v dolarjih, zato sem sklical sestanek z ustanovitelji. Čeprav jim je bila ideja 
všeč, sem bil presenečen, da niso želeli financirati njenega razvoja. To je bil 
prvi od številnih naukov o tveganju pri štartnikih in o nalogi podjetnika. 
Takrat tega nisem čisto razumel.

Kapitala je bilo leta 2002 bolj malo (zlasti v Teksasu, ZDA), a bil sem od-
ločen, da nadaljujem. Končno me je doletela sreča v obliki norveškega 
podjetnika, ki je opazil mojo objavo na blogu in bil pripravljen financirati 
razvoj moje platforme v zameno za popust na licenciranje.

Količina srečnih naključij v življenju, tvoja »površina sreče«, je popolno

ma sorazmerna s tvojo strastjo do dela in s celotnim številom ljudi, ki jim 

boš svojo strast uspešno predstavil.

– Jason Roberts, »How to Increase Your Luck Surface Area«

Že takrat sem zelo cenil svoj čas. Z ženo sva se dogovorila, da bom kot me-
rilo uspeha uporabil denar – želel sem nabrati toliko začetnega kapitala, 
da bi si lahko privoščil svojo odvisnost od kreativnosti.

Čudno, a sedem let sem redno prejemal plačila in znal sem dobro preži-
veti, kar mi je dalo nov pogled na življenje. Postopoma sem imel vse manj 
interesa za ustvarjanje zapletenih produktov in vse bolj sem se želel nau-
čiti, kako izdelovati uspešne produkte.

Do tega trenutka sem produkte izdeloval na skrivaj, poskušal sem ustva-
riti platformo, eksperimentiral sem z odprtokodnimi sistemi, vadil »obja-
vi zgodaj, objavi pogosto« (angl. »release early, release often«), deloval 
po načelu »manj je več« in poskusil celo z »več je več«. Takrat sem tudi 
naletel na razvoj kupcev in nadaljeval do vitkega štartnika, kar je popol-
noma spremenilo moj pristop k temeljitemu preverjanju in ustvarjanju 
 produktov.

Pri CloudFire mi je uspelo odkriti sprejemljive »probleme kupcev«, ki jih je 
mogoče rešiti, precej pa sem napredoval tudi pri preverjanju poslovnega 
modela (s pozitivnim denarnim tokom). A nekaj je manjkalo: navdušenje 

nad kupci in njihovimi problemi.

Ne da bi vedel, sem svojo začetno vizijo mimogrede prilagodil, in si-
cer od osredotočenosti na problem – »povezati vse ljudi na svetu« – do 
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 osredotočenosti na rešitev – »ogrodje vsak-s-spletom, ki zabriše meje med 

namizjem in spletom«. Postal sem podjetje z »rešitvijo, ki išče problem« in 

tako sem nenačrtovano naletel na donosne kupce ter trge.

Spoznanje št. 2: Služenje denarja je prva oblika potrditve, a morda ne zado

stuje.

3. Prekletstvo zapuščine: umetniki morajo stalno ubirati nove poti

Ljudje oblikujejo štartnik iz različnih razlogov. Iz številnih nastanejo us-

pešni posli (in/ali izstopi), toda jaz sem dosegel raven, kjer sem iskal nekaj 

več: smisel.

Prisiljen sem se bil soočiti s svojo težavo – prešibkim navdušenjem. Videl 

sem dve možnosti: navdušenje nad problematičnimi segmenti bi lahko 

najel ali pa prodal podjetje. Zapuščina je lahko prednost ali omejujoča 

 ovira in to gotovo ni bila lahka odločitev.

V preteklih dveh letih sem se spotaknil ob nove sklope problemov, ki so 

izzvali reakcije na več ravneh. Svoj blog sem ustvaril zaradi odgovornosti 

do javnosti, nepričakovano pa sem se znašel v svetu vitkih štartnikov in se 

pridružil razpravam. Bil sem prijetno presenečen nad njihovim odzivom 

in načinom, kako so me spodbujali. Nerad sem se lotil pisanja te knjige in  

s še večjo nejevoljo začel voditi delavnice.

Ko sem uvidel, da je to vendarle smiselno, sem se odločil »pritisniti gumb 

za ponovni zagon«. Poklical sem svojega prvega kupca na Norveško (Sver-

re Fjeldheim) in v dveh tednih je bila pripravljena ponudba za prodajo. Po 

krajšem obdobju predaje podjetja sem začel polagati temelje za novega: 

Spark59.

Spoznanje št. 3: Štartniki ti lahko vzamejo leta življenja, zato izberi problem, 

ki ga je vredno rešiti.

Dober način, kako najti problem, ki ga je vredno rešiti (oblikovati ga je poma-

gal Patrick Smith), je, da se na slepo in popolnoma poglobiš v karkoli, nad če-

mer si navdušen, ter se obdaš z ljudmi, ki so prav tako polni navdušenja. Ljudje 

imajo brez dvoma probleme, ti kot podjetnik pa si dolžen poiskati  rešitve.
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Povzetek

Slika 14-2 prikazuje potek dela, ki smo ga upoštevali pri tej knjigi.

Slika 14-2 . Metoda po knjigi Delaj vitko

Ta vzorec sicer velja za širok spekter produktov, ljudje pa me pogosto sprašujejo, 
kako bi ga lahko prilagodili posebej za dva modela: produkt z mrežnim učinkom 
in večstranski poslovni model (etržnica).

Vzorec za produkt z mrežnim učinkom

Produkt z mrežnim učinkom je produkt, katerega vrednost je odvisna od števila 
ljudi, ki ga uporabljajo. Klasičen primer je telefon, po tem modelu pa delujejo tudi 
socialna omrežja, kot sta Twitter in Facebook.

Enak temeljni vzorec, kot smo ga uporabljali do zdaj, lahko uporabimo tudi za te 
tipe produktov, ob upoštevanju nekaj dodatnih faktorjev:

- Razmisli o segmentu 
   kupcev
- Naredi vitke okvirje

- Določi prioritete tveganj
- Intervjuji o poslovnem 
   modelu

- Poišči potencialne kupce
- Intervjuji o problemu

- Naredi predstavitveni 
   izdelek
- Intervjuji o rešitvi
- Naredi NSP

- Naredi preglednico
- Intervjuji o NSP
- Uresniči EPV
- Potrdi celoten 
   življenjski cikel

- Omeji lastnosti
- Meri napredek
- Dosezi zgodnjo privlačnost 
   za prodajo
- Prepoznaj motor rasti
- Povečaj obseg

Zapiši načrt A Prepoznaj najbolj
tvegane dele načrta

Sistematično preveri
načrt

RAZUMI 
PROBLEM

OPREDELI 
REŠITEV

KVALITATIVNO 
POTRDI

KVANTITATIVNO
PREVERI

Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja (http://www.businessmodelgeneration.com)
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Pozornost je mogoče pretvoriti.
Ker vrednost produkta raste s številom uporabnikov, lahko namesto »de
janskih prihodkov« v polju Toki prihodkov na okvirju uporabimo nekakšno 
zamenljivo formulo za ocenjevanje števila aktivnih uporabnikov.

To formulo je težko določiti, lahko pa začnemo pri trenutnih tarifah za ogla
ševanje in/ali ocenjevanju produktov, narejenih po podobnem modelu.

Izziv pri produktih z mrežnim učinkom je, da morajo običajno za takšno 
vrednotenje najprej prestati določeno kritično točko. Vse do takrat pa mora 
štartnik najti način za preživetje v zelo negotovih časih.

Twitter je bil za Eva Williamsa sprva »zabaven« stranski projekt, bonbonček, 
medtem ko je delal na svojem osrednjem podjetju Odeo, za katerega je od 
investitorjev pritegnil več milijonov dolarjev.

Vir: New York Times

Ko se je Zuckerberg kot študent poleti preselil v Silicijevo dolino, je mislil, da 
bo s svojim timom morda nekega dne razvil štartnik, ni pa se zavedal, da je ta 
štartnik Facebook.

Vir: TechCrunch

Zadržanje še vedno kraljuje.
Prvi pomemben mejnik se še vedno vrti okrog ustvarjanja nečesa, kar lju
dje želijo, in kjer kot merilo šteje ponovna uporaba ali zanimanje (kazalni
ki vrednosti). Več o tem preberi v okencu »Ovrednoti vrednost pred rastjo: 
 Facebook«.

Motor rasti je viralen.
Ko ovrednotiš kazalnike za določanje vrednosti na mikro ravni, moraš z vi
ralnim motorjem rasti pohiteti h kritični točki svojega omrežja. Ko si enkrat 
tam, lahko preveriš svojo priljubljenost z različnimi sredstvi oglaševanja (npr. 
Facebook), posebnimi članstvi (npr. LinkedIn) idr.

!Nekateri trdijo, da je produkt z mrežnim učinkom z oglaševanjem oblika 
večstranskega poslovnega modela (e-tržnica), a sam bi to oznako raje prihranil 

za storitev, kjer obe strani medsebojno aktivno sodelujeta in sklepata posle. To je 
tema naslednjega poglavja.
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Ovrednoti vrednost pred rastjo: Facebook

Facebook ni bil prvo družbeno omrežje, je pa zrasel v največje. Njegovi usta-
novitelji so nekaj naredili drugače – svoj produkt so širili v že obstoječem 
nespletnem socialno omrežju, Harvardskem univerzitetnem kampusu. Na-
mesto da bi vsakomur omogočili dostop do storitve, so najprej metodično 
preverili vrednostne domneve od enega univerzitetnega kampusa do druge-
ga, na koncu pa so imeli produkt z visoko vrednostjo in veliko rastjo.

Vzorec za večstranski poslovni model (e-tržnica)

Večstranski tržni model je produkt, ki povezuje kupce in prodajalce, njegova 
vrednost pa je v tem, da zmanjšuje transakcijska trenja. Klasični primeri so eBay, 
Expedia in Priceline.

Opažam, da se iz nekega razloga ta model zdi privlačen številnim podjetnikom. 
Tako je verjetno zato, ker je najbolj dobičkonosen – namen trga je konec koncev 
prav sklepanje poslov. A takšen trg je zelo težko vzpostaviti zaradi večnega vpra
šanja o tem, kaj je bilo prej – kokoš ali jajce.

Kupci niso zainteresirani, ker ni dovolj prodajalcev, in obratno.

Sledi nekaj premislekov o tem, kako upravljati takšen model:

Naredi okvirja za obe strani.
Na nek način delaš dva poslovna modela v enem. Razumeti moraš, kdo so 
prodajalci, kako jih boš dosegel in kakšno edinstveno vrednost jim boš po
nudil. Nato naredi enako še za kupce. Ločena okvirja za oba segmenta sta 
odličen način za zapis teh domnev.

Ovrednoti vrednost na tipičnem podtrgu zgodnjega uporabnika.
Kot pri produktu z mrežnim učinkom je tudi tukaj tvoja prva naloga, da do
kažeš vrednost na mikro ravni. Namesto ustvarjanja novega ali velikega trga 
prepoznaj trg tipičnega zgodnjega uporabnika, ki že obstaja in kjer sta moti
vacija ter trenje za sklepanje poslov trenutno visoki.

Če na primer najdeš trg, ki povezuje ponudnike pustolovskih potovanj s ponud
niki storitev, se posveti specifični dejavnosti, npr. skalnemu plezanju v lokalnem 
območju, kjer imaš neposreden dostop do obeh strani. Če želiš omogočiti prodajo 
več kategorij produktov, pa najprej izberi eno samo nišo.



M E R I  U J E MA N J E  P R O D U K TA  I N  T R G A 171

Za preverjanje predpostavk glede ravni neprijetnosti in motivacije ločeno izvedi 
intervjuje o problemu in rešitvi tako za kupce kot prodajalce. Kupci naj se za
vežejo, naredi NSP in jih začni povezovati med seboj. Primer si oglej v okencu 
»Najprej zmanjšaj trenje na trgu na mikro ravni: Airbnb«.

Ne avtomatiziraj navezovanja kontaktov.
Povezovanje kupcev in prodajalcev je vedno težko. Uporabi model »skrbni
škega NSP« (kot v študiji primera Food on the Table oz. Hrana na mizi iz 
petega poglavja) in ohrani visoko raven kakovosti, medtem ko spoznavaš, 
kaj bi lahko avtomatiziral. Okence »Ročno spoznavanje pred avtomatizacijo: 
 AngelList« je še en takšen primer.

Za vsako stran prepoznaj pravi motor rasti.
Verjetno lahko za vstop na sosednja tržišča uporabiš zgodnja pozitivna mne
nja. Ampak ne pozabi, da bo morda potrebno hkrati prilagoditi dva motorja 
rasti za vsako stran tržišča.

Najprej zmanjšaj trenje na trgu na mikro ravni: Airbnb

Airbnb je spletna storitev, ki povezuje iskalce stanovanja za kratkoročne naje-
me z ljudmi v mestih, ki oddajajo sobe. Medtem ko to pišem, ima Airbnb na 
seznamu več kot 16.000 mest v 186 državah. Vendar mu to ni uspelo brez dol-
gotrajne in naporne šole. Pri prvem poskusu, s katerim so produkt predstavili 
svetu, so ustanovitelji svoj prostor ponudili v najem med znano oblikovalsko 
konferenco, ki je bila razprodana. Izpeljali so še dva poskusa – enega med do-
godkom SXSW v Austinu v Teksasu in drugega med državnim srečanjem kon-
vencije demokratske stranke v Denverju – hkrati pa so ves čas zbirali nasvete. 
Kmalu zatem so se pridružili programu Y Combinator, kjer so se popolnoma 
posvetili produktu in ga začeli sistematično uvajati po posameznih mestih.

Ročno spoznavanje pred avtomatizacijo: AngelList

Ob zagonu spletnega mesta AngelList sta ustanovitelja Nivi in Naval vztrajno 
namenjala veliko prostega časa preverjanju in svetovanju podjetjem, v katera bi 
se verjetno izplačalo vložiti sredstva, nato pa sta jih po e-pošti ročno povezala 
z zelo kakovostnimi vlagatelji. Tako sta zagotovila stalen tok sklenjenih poslov, 
podprtih s pozitivnimi mnenji vlagateljev in podjetnikov, kar je prispevalo k še 
večji rasti. Poleg tega sta tako lahko spoznala tudi dele »ročnega postopka«, ki 
bi imeli največ koristi od avtomatizacije, to pa sta nato vgradila v spletno rešitev.
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15 .  POGLAVJE

Za konec

Čestitam! Prišli smo do konca.

Kaj sledi?

Verjamem, da se življenje vsakega štartnika lahko razdeli na dva dela: čas pred 
ujemanjem produkta in trga ter čas po začetku ujemanja produkta in trga.

– Marc Andreessen, »The Pmarca Guide to Startups«

Življenje po ujemanju produkta in trga

Prvi veliki mejnik štartnika je doseganje ujemanja produkta in trga. Na tej stopnji 
je določena raven uspeha skoraj zagotovljena in zdaj se lahko z učenja preusmeriš 
na rast (glej sliko 151).

Slika 15-1 . Po ujemanju produkta/trga

Kako naj pospešim rast?

UJEMANJE PROBLEM/

REŠITEV

UJEMANJE PRODUKT/

TRG
RAST
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Medtem ko boš nenehno izboljševal in ponastavljal motor rasti, da bi se prilagodil 
kupčevemu sprejemanju produkta, ter poskušal premostiti razkol med zgodnjimi 
uporabniki in večinskimi kupci1, se boš med rastjo podjetja zagotovo srečal tudi 
z novimi izzivi.

Vsak postopek deluje, dokler ne pridejo v igro ljudje.

Ključnega pomena je, da ustvariš trajnostno kulturo učenja s preizkuševalci na
mesto s strokovnjaki, v kateri je vsakdo odgovoren za to, da za kupca ustvari nekaj 
vrednega in to vrednost ohrani.

Toyota si ne prizadeva ustvariti rezultatov na podlagi trdega dela. Gre za 
sistem, ki pravi, da človekova ustvarjalnost nima meja. V Toyoto ljudje ne 
pridejo »delat«, temveč »razmišljat«.

– Taiči Ono

Ali sem držal obljubo?

To knjigo sem začel s trditvijo, da nobena metodologija ne more zagotoviti uspe
ha, obljubil pa sem ponovljiv in uporaben postopek za ustvarjanje produktov, ki 
poveča tvoje možnosti za uspeh, tako da ti pomaga prepoznati kazalnike uspeha in 
z njimi meriti napredek.

Upam, da sem to obljubo izpolnil.

Zdaj je najboljši čas za zagon štartnika, zamisli v tej knjigi pa ti bodo pri tem 
pomagale. Ko ponotranjiš osnovna načela, ki sem jih predstavil, boš videl, da jih 
lahko uporabiš povsod.

Ohrani stik

Tako kot velika programska oprema tudi knjiga ni nikoli končana – je zgolj objav-
ljena.

Ta knjiga je šele začetek. Svoja spoznanja še naprej delim na blogu http://ashmaurya.com 
in občasno vodim delavnice.

1 Geoffrey Moore opisuje ta razkol v knjigi Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech 
Products to Mainstream Customers (HarperBusiness).
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Če se želiš seznaniti s še več metodami in taktičnimi koraki, se lahko naročiš na 
novičnik Running Lean Mastery: http://blog.runningleanhq.com/mastery/.

Kadarkoli mi lahko pišeš na ash@spark59.com.

Twitter: @ashmaurya

Skype: ashmaurya

Najlepša hvala, da si si vzel čas za branje. Želim ti veliko uspeha!

Viri

Knjige

• Eric Ries, The Lean Startup (Crown Business)
• Steve Blank, The Four Steps to the Epiphany 

(http://www.cafepress.com/kandsranch)
• Alex Osterwalder, Business Model Generation (Wiley)
• Brant Cooper in Patrick Vlaskovits, The Entrepreneur’s Guide to Customer 

 Development (CooperVlaskovits)
• Jack Trout in Al Ries, Positioning: The Battle for Your Mind (Warner Books)
• Neil Davidson, Don’t Just Roll the Dice (Red Gate Books)
• Steve Krug, Rocket Surgery Made Easy (New Riders Press)
• Dharmesh Shah in Brian Halligan, Inbound Marketing (Wiley)
• Donald Reinertsen, The Principles of Product Development Flow (Celeritas 

 Publishing)
• Mary Poppendieck in Tom Poppendieck, Lean Software Development: An  Agile 

Toolkit (AddisonWesley Professional)
• Taiči Ono, Toyota Production System (Productivity Press)

Blogi

• Eric Ries, »Startup Lessons Learned« (http://startuplessonslearned.com)
• Steve Blank (http://steveblank.com)
• Jason Cohen, »A Smart Bear« (http://blog.asmartbear.com)
• Venture Hacks (http://venturehacks.com)
• Sean Ellis, »Startup Marketing« (http://startup-marketing.com)
• Dharmesh Shah, »OnStartups« (http://onstartups.com)

mailto:ash@spark59.com
http://www.cafepress
http://startuplessonslearned.com/
http://startuplessonslearned.com/
http://blog.asmartbear.com/
http://www.venturehacks.com/
http://startupmarketing.com/
http://onstartups.com/
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• David Skok, »For Entrepreneurs« (http://www.forentrepreneurs.com)
• Ben Yoskovitz, »instigator blog« (http://www.instigatorblog.com)

Orodja

• Vitki okvir: programska oprema za preverjanje poslovnega modela 
(http://leancanvas.com)

• USERcycle: programska oprema za upravljanje življenjskega kroga kupca 
(http://usercycle.com)

• User Testing: orodje za spletno preverjanje uporabnosti (http://usertesting.com)
• KISSmetrics: programska oprema za uporabno spletno analitiko 

(http://kissmetrics.com)
• Mixpanel: orodje za sledenje dogodkom v realnem času (http://mixpanel.com)
• SnapEngage: orodje za spletne povratne informacije kupcev 

(http://snapengage.com)
• Heroku: platforma kot storitev (PaaS) v programskem jeziku Ruby 

(http://heroku.com)

Skupnost DelajVitko.si

http://delajvitko.si/vitkiokvirnagrada

http://www.forentrepreneurs.com
http://www.instigatorblog.com
http://leancanvas.com/
http://usercycle.com/
http://usertesting.com/
http://kissmetrics.com/
http://mixpanel.com/
http://snapengage.com/
http://heroku.com/
http://delajvitko.si/vitkiokvirnagrada?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=vitkiokvirnagrada&utm_campaign=ebook
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PRILOGA

Dodatno gradivo

Kako ustanoviš maloporabni štartnik

Zadnjih sedem let se ukvarjam s samozagonom (angl. bootstrapping) svojega 
podjetja. Veliko sem se naučil od Bijoya Goswamija, ustanovitelja ameriške skup
nosti Bootstrap Austin. Bijoy pomena samozagona ne omejuje na splošno znano 
definicijo o ustanavljanju podjetja brez zunanjih finančnih sredstev, ampak raje 
gleda na samozagon s pristopom – »pravo dejanje ob pravem času«.

Ta mantra velja tako za vitke štartnike (angl. lean startup) kot za štartnike (angl. 
startup), nastale s samozagonom:

Na vsaki stopnji štartnika obstaja sklop »pravih« dejanj, ki se izplačajo z vidika 
časa, denarja in truda. Vitki/samozagnani podjetnik se za drugo ne zmeni.

Denarna sredstva niso edina in najpomembnejša skrb pri samozagonu ter vitkem 
štartniku, je pa to eden prvih problemov, ki se jih vitki podjetniki lotijo, in lahko 
se zgodi, da se bo takšno ravnanje izkazalo za potratno.

1. Zakaj je prezgodnje financiranje neke vrste tratenje

Obstaja nekaj razlogov, zakaj je prezgodnje financiranje lahko pogubno:
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Pridobitev kapitala ni validacija.
Vlagatelji lahko v fazi semenskega kapitala prav tako kot ti samo ugibajo, kateri 
produkt bo uspešen. Brez validacije produkta, na katero bi se lahko zanesli, lah
ko kvečjemu stavijo na dosežene rezultate tvojega tima in njihovo sposobnost 
za pripovedovanje zgodbic. Pridobitev finančnih sredstev v tej fazi priča o tim
skem sodelovanju in sposobnostih pičanja, nikakor pa to ni validacija produkta.

Brez validacije nimaš vzvoda.
Zavedati se moraš, da brez validacije tvoj produkt na trgu nima kredibilnosti. 
Običajne posledice so slabše vrednotenje podjetja in pogoji financiranja, ki 
bolj ustrezajo vlagatelju.

Vlagatelji merijo napredek na drugačen način.
Medtem ko je v vitkem štartniku merilo za napredek učenje, ga vlagatelji me
rijo z rastjo. Uskladiti oboje v začetnih fazah štartnika je lahko hkrati izziv in 
zmešnjava.

Pridobitev finančnih sredstev vedno traja dlje, kot si mislil.
Čas je več vreden kot denar. Kaj bi raje – porabil mesece za pičanje (angl. 
pitch) pred vlagatelji in izboljševal zgodbo, ki temelji na netestiranem pro
duktu, ali pičal pred strankami in oblikoval verodostojno zgodbo, osnovano 
na testiranem produktu?

Preveč denarja ti lahko dejansko škodi.
Denar je pospeševalno sredstvo, ni pa čudežna rešitev. Z njim lahko delaš več, 
ne delaš pa nujno boljše. Z več denarja te lahko zamika, da zaposliš več ljudi in 
dodaš več lastnosti – oboje te lahko spelje s prave poti in upočasni.

Omejitve spodbujajo inovativnost, še bolj pomembno pa je, da te prisilijo k dejanjem.
Z manj denarja si prisiljen ustvariti manj, iti na trg prej in se hitreje učiti.

Kaj pa vsi nasveti in poznanstva?
Zbiranje finančnih sredstev ni edini način, kako priti do dobrih nasvetov. 
Pravočasno začni sestavljati odbor svetovalcev z raznolikimi člani. Veliko lju
di bo z veseljem sodelovalo; nekateri pa bodo morda zahtevali manjši delež  
v štartniku za formalizacijo odnosa.

Kako naj preživim, dokler ne dosežem ujemanja produkta in trga?
Idealen čas za zbiranje zunanjih finančnih sredstev je po tem, ko dosežeš uje
manje produkta in trga. Morda boš moral nekaj finančnih sredstev zbrati že 
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prej ali pa se odločiti za samofinanciranje, a cilj je, da se temu ujemanju čim 
bolj približaš.

Ustanoviti podjetje še nikoli ni bilo tako preprosto kot danes, kar je dovolj dober 
razlog za samozagon, poleg tega pa tako lahko na zanesljiv način testiraš, ali sploh 
imaš podjetje. Da bi opredelil in ustvaril najosnovnejši sprejemljivi produkt ali 
NSP (minimum viable product, MVP) ter ga testiral glede ujemanja produkta in 
trga, ne potrebuješ veliko. S pravo ekipo (in ustreznimi veščinami) lahko validi
raš ujemanje problema in rešitve, hkrati pa obdržiš svojo službo. Kmalu zatem 
predstavi NSP kupcem.

Tukaj je še nekaj nasvetov v pomoč na tej poti:

Obdrži svojo službo.
Prvo fazo, iskanje ujemanja med produktom in trgom, lahko opraviš v prostem 
času in brez veliko truda. Običajno je tukaj veliko čakanja (npr. pri vzposta
vljanju stika s kupci, načrtovanju intervjujev, zbiranju rezultatov). Dokler 
ne najdeš problema, ki ga je vredno rešiti, res ni smiselno, da bi v službi dal 
 odpoved. Na koncu te faze boš imel le peščico lastnosti produkta.

Razvij samo te lastnosti in nič drugega.
Večino tega lahko res opraviš v prostem času, vendar ti iz srca priporočam, da 
si prebereš določila tvojega podjetja o delu na črno.

!Izjava o omejitvi odgovornosti: nisem pravnik. Preden uporabiš moje napotke za 
tvojo specifično situacijo, se posvetuj s pravnikom.

Varčuj s stopnjo porabe.
Največja poraba v panogi izdelovanja programske opreme so ljudje. Strojna 
oprema je poceni. Najemi, ne kupuj. Ne večaj obsega, dokler nimaš težave  
s skalabilnostjo. Ne zaposluj, dokler res ne zmoreš več.

Zaračunavaj od prvega dne.
Za cilj si postavi, da najprej pokriješ stroške strojne opreme in gostovanja, 
nato stroške zaposlenih.

Medtem prodajaj druge sorodne stvari.
Verjamem, da je mikavno medtem za preživetje početi nekaj drugega, ven
dar boš sočasno zelo težko ustvaril odličen produkt, saj je to skoraj nemo
goče. Namesto tega raje poišči kakšno sorodno stvar, ki bi jo lahko prodajal. 
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 Patentiraj in prodajaj licence za del svoje tehnologije, napiši knjigo (kot je ta), 
vodi delavnice, naj ti plačajo za tvoja predavanja itd. Te stvari niso povezane 
samo s tvojim osrednjim poslom, pomagajo ti tudi pridobiti ugled na spletu 
in oblikovati blagovno znamko, kar se na dolgi rok izplača in lahko boš celo 
našel svojo neulovljivo prednost (angl. unfair advantage).

2. Kako dosežeš, da vitki štartnik steče

Osnovno načelo vitkega štartnika je, da ne zapravljaš.

Zapravljanje je vsaka dejavnost človeka, ki črpa vire, ne ustvarja pa vrednosti.

– James P. Womak in Daniel T. Jones, Lean Thinking (Free Press)

Najbolj dragocen od vseh virov je čas. Čas je vreden več kot denar. Medtem ko 
lahko količina denarja niha – enkrat ga imaš več, drugič manj – gre čas samo v 
eno smer.

Sporna sila časa

Kot velja za druge vire, bi lahko rekli, da tudi čas poganja določena sila. Pri ra
zvoju kupcev (angl. customer development) dejavnosti zunaj med ljudmi nače
loma zahtevajo več časa kot znotraj v pisarni. Steve Blank pravi, da vse odgovore 
najdeš med ljudmi (njegov slavni izrek se glasi »Get out of the building!«) in 
priporoča, da oblikuješ multidisciplinarno skupino za razvoj kupcev, katere člani 

morajo biti tudi ustanovitelji. Kaj pa delo, ki mora biti opravljeno znotraj, med 
štirimi stenami? Kdo bo vpeljal rešitve za probleme, ki si jih odkrili v pogovoru 
z ljudmi?

Odgovor Erica Riesa je, da ustvariš dve skupini, ki se dopolnjujeta – tim za pro
blem in tim za rešitev. Prvi je osredotočen na razvoj kupcev, drugi pa na razvoj 
produkta.

Če si ustanovitelj, moraš biti v obeh delovnih skupinah. Zaradi tega boš doživel 
nemalo neprijetnosti in prerekanj okrog časovnega načrtovanja.

Še bolj se zaplete, če si tako kot jaz tehnično usmerjen ustanovitelj, kajti čas pri 
razvoju produkta poteka drugače kot pri razvoju kupcev. Paul Graham je napisal 
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čudoviti esej1 o dveh vrstah časovnega načrtovanja: urnik poslovodje in urnik iz
delovalca.

Poslovodje svoj dan običajno organizirajo v enournih intervalih in se vsako uro 
posvečajo drugi zadevi. Izdelovalci, npr. programerji ali pisatelji, morajo svoj dan 
organizirati v daljše neprekinjene časovne bloke. Strošek vsebinskega preklopa v 
urniku poslovodje je nizek (in pričakovan). Pri urniku izdelovalca pa je visok (in 
ubija produktivnost).

Dejavnosti zunaj, med ljudmi (intervjuji s kupci, testiranje uporabnosti, podpora 
kupcem), bolj sodijo k urniku poslovodje, medtem ko notranje dejavnosti (dizajn, 
programiranje) sodijo k urniku izdelovalca.

Najti ravnovesje med tema dvema silama je bolj umetnost kot znanost, obstaja pa 
temeljno načelo za čim večjo produktivnost: tok.

Obstajata dve uporabni definiciji tega, kar razumem kot tok.

Prva je definicija psihologa Mihályja Csíkszentmihályija, ki tok definira kot stanje 
uma, medtem ko nekaj delaš najboljše kot lahko. Ko si v toku, si popolnoma po
topljen v dejavnost in je vse drugo nepomembno. Pozabiš, da obstajaš in izgubiš 
občutek za čas.

Za dejavnosti, ki so v toku, je običajno značilno naslednje:
• Imajo jasen cilj.
• Zahtevajo tvojo popolno koncentracijo.
• So brez prekinitev in motenj.
• Ponujajo jasno in takojšnjo povratno informacijo o tem, kako blizu si cilju.
• Delujejo kot izziv.

Tok se resda ne bo vzpostavil sam od sebe, lahko pa dejavnosti organiziraš tako, 
da ga spodbudijo, kar tudi sovpada z drugo definicijo:

Ko začnemo razmišljati o razporeditvi bistvenih korakov za to, da opravimo 
delo, hkrati pa dosežemo stabilen stalni tok in ne zapravljamo energije, šarž 
ali paketov, se spremeni vse, vključno z načinom sodelovanja in orodji za 
oblikovanje dela.

– Womak in Jones, Lean Thinking

1 Paul Graham, »Maker’s Schedule, Manager’s Schedule« (http://www.paulgraham.com/makersschedule.html).

http://www.paulgraham.com/
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Zdaj pa si poglejmo določene trike, ki jih uporabljam, da dosežem tok.

Ustvari dnevni tok

Svoje dnevne aktivnosti običajno razdelim v tri kategorije: načrtovane aktivnosti 
izdelovalca, načrtovane aktivnosti poslovodje in nenačrtovane aktivnosti izdelo
valca/poslovodje.

Trik št. 1: za delo izdelovalca oblikuj neprekinjene časovne bloke.
Moje delo izdelovalca običajno zajema programiranje in pisanje – oboje obi
čajno določim že večer prej. Ker za te dejavnosti potrebujem neprekinjen ča
sovni blok, jih postavim v zgodnje jutranje ure (med šesto in osmo uro). To je 
prva in edina stvar, ki jo naredim takoj zjutraj. Ne gledam epošte, Twitterja 
ali karkoli drugega. Ob tej uri nihče ne kliče, torej me skoraj nič ne zmoti. 
Najbolj učinkoviti so zame dvourni bloki.

Trik št. 2: izdelovalci naj cilje dosežejo čim bolj zgodaj zjutraj.
Poskusil sem oboje, delati pozno zvečer in vstajati zgodaj zjutraj. Ljubše mi je 
to drugo, saj mi vmes ni treba spati in ostale dejavnosti čez dan lepše stečejo. 
Zdi se mi tudi, da je cel dan boljši, če že zgodaj zjutraj narediš nekaj opaznega.

Odvisno od dneva v tednu si morda določim še kakšen dvourni blok pozneje 
dopoldan ali popoldan, vendar ti niso tako intenzivni kot prvi, prav tako pa 
jih lahko prekine kakšno nujnejše opravilo.

Trik št. 3: aktivnosti poslovodje naj bodo predvidene čim pozneje v dnevu.
Načrtovane aktivnosti poslovodje, npr. sestanke s kupci, je lažje razporediti, 
saj je možno čas in datum jasno določiti. Razen izjemoma (ko pride do ka
kšnega nerešljivega konflikta), jih najraje razpišem popoldan, zato da je moj 
jutranji tok neprekinjen.

Trik št. 4: vedno bodi pripravljen na nenačrtovane aktivnosti, kot je podpora kupcem.
Do nepričakovanih prekinitev lahko pride kadarkoli čez dan in od vsepov
sod – težave s strežniki, telefonski klici za podporo kupcem itd. Na preki
nitve, zlasti s strani kupcev, moraš biti pripravljen. Tako opozorila v zvezi s 
strežniki kot klici kupcev (brezplačna številka) so preusmerjeni direktno na 
moj mobilni telefon. Priporočam, da tukaj uporabiš postopek »petih zakajev«, 
in zagotoviš, da se nepričakovani pripetljaji ne ponavljajo (ta postopek bom 
podrobneje opisal v nadaljevanju).
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Ustvari tedenski tok

Poleg tega, da organiziram dnevni tok, razvrščam nekatere dejavnosti in naloge 
po dnevih v tednu:

Trik št. 5: prepoznaj, kateri dnevi so najboljši za planiran razvoj kupcev.
Ponedeljki in petki so npr. običajno slabi za vzpostavljanje novih stikov s kup
ci, ker ljudje načeloma prihajajo k sebi od vikenda ali pa se pripravljajo nanj. 
Takšne vrste aktivnosti za razvoj kupcev načrtujem od torka do četrtka.

Trik št. 6: izkoristi čas, ki ga ne posvečaš kupcem.
Ker ponedeljki in petki kupcu običajno potekajo počasneje, izkoristim te dne
ve za večje naloge, povezane s trgom, npr. pisanje objav za blog. Temo objave 
za blog si običajno določim v petek. Čez vikend naredim osnutek, napišem in 
dokončam jih v ponedeljek in objavim v torek.

Trik št. 7: za stik s kupci v živo si vzemi dovolj časa.
Osebni stik ni obvezen pri vseh aktivnostih za razvoj kupcev. Za začetno 
fazo njihovega odkrivanja tiči močna nagnjenost k temu, da se zanašaš bolj 
na asinhrono komunikacijo z orodji, kot so epošta, forumi in spletni testi 
uporabnosti. Čeprav so vsa ta orodja odlična za doseganje rasti in zmanjšanje 
motečih dejavnikov v dejanskem času, se mi zdi pomembno, da si še vedno 
vzameš čas ter se v živo srečaš z obstoječimi in novimi kupci.

Nepripravljeni pogovori so najboljši način za spoznavanje nezapisanih problemov.

Našo brezplačno številko sem objavil na vseh straneh in kupce pozivam, da 
raje vzamejo v roke telefon in nas pokličejo, kot da nam pišejo po epošti.

Izogni se tratenju programske opreme

Ustvarjanje programske opreme z določenimi tehničnimi zahtevami je že samo 
po sebi dovolj težko, ko pa si v okolju štartnikov (kjer so tako problemi kot rešitve 
v veliki meri neznani), je optimalno, da iteriranje usmeriš bolj v učenje in manj v 
programiranje.

Trik št. 8: prekomernemu ustvarjanju se izogni tako, da pri lastnostih upoštevaš želje 
kupcev.

Še eno načelo po metodi vitkega štartnika pravi, da ne izdeluj nobenega pro
dukta ali storitve, dokler kupec po njej ne vpraša.
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Namesto da ustvarjaš nove lastnosti, moraš osemdeset odstotkov truda vložiti v 
optimiziranje obstoječih.

Pri razvoju kupcev gre predvsem za to, da najdeš NSP, s katerim se kupci po
istovetijo. Bistvo validiranja kupcev pa je testiranje tega, ali lahko NSP razvi
jaš naprej. Če ne moreš, ne dodajaj lastnosti, ampak raje naredi zasuk (angl. 
pivot) in se vrni na prvi korak odkrivanja kupcev (angl. customer discovery).

Trik št. 9: iteriraj samo 3–5 kazalnikov za ukrepanje.
Da prepoznaš in določiš prioritete najbolj perečih točk, ki se jih moraš lotiti, 
zadostuje že nekaj kazalnikov za ukrepanje.

Trik št. 10: tvoja programska oprema mora steči.
Morda si opazil, da ustvarjanja, testiranja ali objavljanja programske opre
me nisem določil po dnevih oz. opravilih. To pa zato, ker se držim postopka 
neprekinjenega objavljanja (ki ga je populariziral Eric Ries, angl. continuous 
deployment), kjer se po vsakem končanem opravilu izdelovalca programska 
oprema samodejno ustvari, testira in zapakira. Moja naloga je samo, da z enim 
klikom odpremim program in ga objavim za kupce.

Organizacija tradicionalnih postopkov proizvodnje je bila pogojena s časi 
delovanja strojev, v šaržah in določenem zaporedju. Vitka metoda postavlja 
takšen pristop pod vprašaj in zahteva, da se postopek prilagaja ter teče glede 
na časovno razporeditev opravil ljudi.

Objavljanje programske opreme ni tako zelo drugačno od izdelave fizičnih 
produktov. Nekoliko lažje je sicer neprekinjeno objavljati spletno programsko 
opremo, vendar se z malo discipline lahko tudi programsko opremo za namiz
je ustvarja tekoče.

3. Kako določiš ceno za produkt SaaS

Pri štartnikih je učenje pomembnejše od optimizacije. Zame deluje, če začnem  
z enim samim cenovnim modelom – »brezplačnim preizkusom«.

Začni z enim samim cenovnim modelom.
Če začneš z več modeli, ki pokrivajo vsakega posameznika pod milim nebom, 
tratiš čas. Videl sem štartnike, ki so se na trgu predstavili z možnostmi, usmer
jenimi na vse, od štartnikov z eno osebo do podjetij z več kot tisoč  zaposlenimi.
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Če imaš sočasno več cenovnih načrtov, bo to od tebe zahtevalo več programi
ranja in podpore za razčlenitev načrta oz. lastnosti. Če pa želiš hkrati doseči 
tudi več segmentov kupcev, se bo upočasnilo učenje. V primeru iz prejšnjega 
odstavka se poslovni modeli in taktike zelo razlikujejo glede na to, ali prodajaš 
štartnikom ali večjim podjetjem.

Še pomembneje je tukaj dejstvo, da na začetku še nimaš dovolj podatkov, da 
bi lahko pravilno določil ceno ali skupino lastnosti razčlenil v več modelov.

Uporabi model »brezplačnega preizkusa«.
S časovno omejenim preizkusom dobiš časovni okvir za določanje cene, tako 
da lahko odločitev glede pretvorbe tudi izsiliš, hkrati pa boš tako pospešil 
učenje in hitreje iteriral.

Izberi ceno, ki jo želiš testirati.
Druge obstoječe možnosti ustvarjajo v glavah kupcev »referenčne točke«, po 
katerih bodo razvrstili tvojo rešitev, zato je pomembno, da pri določanju cene 
to upoštevaš.

V redkih primerih, ko rešuješ popolnoma nov problem ali nimaš jasnih re
ferenčnih točk (bolj običajno za produkte večjih podjetij), boš morda moral 
ceno določiti na pamet in jo pozneje prilagajati.

Pri določanju cene se vse vrti okrog prave percepcije.
– Neil Davidson, Don’t Just Roll the Dice

Upoštevaj stroške.
Tvoj končni cilj je najti skalabilen poslovni model, zato je najbrž odveč opozo
rilo, da moraš upoštevati tudi stroške rešitve in všteti zadostno maržo.

Zlato pravilo za ustvarjanje uspešnega posla (po Davidu Skoku, Matrix  
Partners) je, da je celotna vrednost kupcev vsaj trikrat večja od stroška za 
pridobivanje kupcev.

V tej fazi je to težko pravilno izračunati, zato raje naredi približen izračun,  
ki temelji na stroških zaposlenih in strojne opreme ter prihodkih od  
prijav – tako boš prišel do točke preloma.



186 PR ILOGA

Kaj pa model freemium

Model freemium je priljubljen model, ki ga uporabljajo številne spletne aplikacije. 
Znan je postal z blogom Freda Wilsona, ki je podal naslednji opis:

Svojo storitev ponudi brezplačno, lahko s podporo oglasov ali pa tudi 
ne, pridobi veliko uporabnikov z zelo učinkovito metodo od ust do ust, s 
priporočili, organskim iskalniškim marketingom itd. Nato tvoji bazi strank 
ponudi dodatne plačljive storitve ali napredno verzijo obstoječe storitve.

– Fred Wilson, blog AVC

Na prvi pogled je model freemium videti kot najboljša rešitev za oba svetova: 
uporabniki lahko tvojo storitev preizkusijo brezplačno, pozneje pa jim ponudiš 
možnost dokupa različice premium. A resnica je precej drugačna.

Razen če ti brezplačni uporabniki prinašajo dobiček, model freemium ni toliko 
poslovni model kot marketinška strategija, s katero se seznam tvojih potencialnih 
kupcev daljša.

Določanje cene je eden najbolj tveganih (in najbolj odločilnih) delov poslovnega 
modela, zato jo je treba testirati zgodaj. Model freemium upočasnjuje učenje.

Težave z modelom freemium

Čeprav se strinjam, da je model freemium lahko zelo učinkovit, ne bi priporočal, 
da z njim začneš, in sicer iz naslednjih razlogov:

Malo ali nič pretvorb.
Številne storitve naredijo napako, ko v svoji brezplačni različici razkrijejo pre
več. Posledica je zelo malo ali nič pretvorb. Eden od razlogov za to je, da so 
kreativci (umetniki, glasbeniki, razvijalci) zelo znani po tem, da podcenjujejo 
svoje delo in so izjemno slabi pri določanju cen.

Ko določaš ceno, moraš imeti v mislih kupca, ne prodajalca.

Glavni razlog pa smo obdelali v prejšnjem poglavju. Nimaš še dovolj podat
kov o uporabi, da bi lahko pravilno določil brezplačni načrt, ki bi ga uporab
niki enkrat v prihodnosti prerasli.
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Dolg cikel validacije.
Tudi najboljše storitve, ki za cenovno politiko uporabljajo model freemium, 
poročajo o stopnji pretvorbe v razponu od 0,5 do 5 odstotkov. Posledica so 
dolgi validacijski cikli. Pri štartniku je najbolj dragocen vir čas, pri nečem 
tako pomembnem, kot je cena, pa si ne moreš privoščiti tako dolgih spoznav
nih ciklov.

Fokus se premakne na napačni kazalnik.
Ker je lahko beseda »brezplačno« (angl. free) zelo privlačna, teži model fre
emium k temu, da se fokus prezgodaj premakne od zadržanja uporabnikov 
do pritegnitve uporabnikov (prijave). Dokler nimaš pravega produkta, si z 
zbiranjem prijav v izgubi. Da bi naredil pravi produkt, ne potrebuješ veliko 
 prometa, le prave začetne kupce.

Tvoji brezplačni uporabniki (še) niso tvoji kupci. Zmanjšaj razmerje med odzivom 
in šumom.

Pri številnih brezplačnih uporabnikih se težko osredotočiš na pravo povratno 
informacijo.

Vsakdo je lahko kritik, če dobi priložnost za to.

Brezplačni uporabniki niso »brezplačni«.
Čeprav se zdijo operativni stroški za brezplačne uporabnike nizki, niso ničel
ni. Poleg stroškov za pasovno širino in gostovanje strežnikov je treba upošte
vati še stroške vzdrževanja in podpore strankam, lastnosti in učenja (kot smo 
jih opisali prej).

Lincoln Murphy je v svojem prispevku »The Reality of Freemium in SaaS« 
opisal test quid pro quo za vrednotenje brezplačnih uporabnikov. Če ti nimajo 
dodane participativne vrednosti (kot to velja za storitve z velikimi mrežnimi 
učinki, npr. LinkedIn, Facebook in Twitter), so strošek.

Jason Cohen, avtor priljubljenega bloga A Smart Bear, celo zagovarja, da lah
ko brezplačne uporabnike v računovodski bilanci navedeš kot »marketinški 
strošek«, poleg zakupa oglasnega prostora ali sejemskih stroškov.
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Kako se lotiti modela freemium

Jaz se ga lotim na naslednji način:

Začni z delom premium tvojega modela freemium.

Ko model freemium prepoznaš kot marketinško strategijo in se zavestno od
ločiš, da boš skrajšal validacijski cikel, je smiselno, da začneš z delom pre
mium in uporabiš samo en cenovni model, ki bo za kupce še sprejemljiv.

Zakaj ne bi začel tako, saj je konec koncev tvoj cilj, da za produkt zaračuna
vaš? Izberi lastnosti in naredi načrt na podlagi tega, koliko bi kupci trenutno 
plačali za storitev ter jim jo prodaj. To je preprosteje, omogočilo pa ti bo tudi 
lažje meritve.

Ko boš ugotovil, kako kupci uporabljajo produkt, lahko vedno ponudiš 
brezplačni model, če želiš. Do takrat si boš nabral dragocene podatke o upo
rabi, da boš lahko zasnoval še več novih in raznolikih načrtov.

Kakšen je dober brezplačni model?
Dober brezplačni model bi moral delovati podobno kot brezplačni preizkus 
(angl. free trial). Razlika je v tem, da je brezplačni preizkus časovno pogojen, 
model freemium pa je pogojen z uporabo. Če razumeš vzorec uporabe tvojega 
produkta, bi moral znati zasnovati brezplačni model tako, da ga bo uporabnik 
na neki določeni točki, ki jo lahko napoveš, samodejno prerasel.

Razlika med modelom freemium in brezplačnim preizkusom je v percep
ciji, kako se nekaj ponudi brezplačno – ta razlika zadostuje, da za določene 
 produkte upravičiš uporabo freemiuma.

Kdaj uporabiti model freemium in kdaj brezplačni preizkus?
Ko imaš pravi produkt, je model freemium lahko močno sredstvo za prido
bivanje uporabnikov pri produktih, ki so za posamezne uporabnike običajno 
»brezplačni«.

V poslovnem svetu pa je že treba računati s testnimi obdobji za določen 
čas. Obstaja tudi možnost dodatnih zapletov s sledenjem in vzdrževanjem 
brezplačnih uporabnikov.
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Najprej ustvari donosen posel: MailChimp

MailChimp pogosto navajajo kot zgodbo o uspehu modela freemium, a ljudje 

se večinoma ne zavedajo, da MailChimp ni začel kot brezplačni model. Po-

djetje je porabilo leta, da je najprej ustvarilo močen, cenovno dostopen (a ne 

brezplačen) in donosen produkt. Preden so ponudili brezplačni model, so leta 

izvajali poskuse glede cen.

4. Kako narediš napovedno stran

Čeprav obstajajo številni načini, kako prepričati ljudi, da pristanejo na intervju, 
boš moral enkrat biti vešč tudi privabiti nevedne obiskovalce in iz njih narediti 
zainteresirane potencialne kupce.

Najboljši način za pridobitev potencialnega kupca (ki že pozna produkt ali ne) za 
intervju, je ta, da »zadeneš njegov problem«.

Ena od vaj, kako sestaviti takšno sporočilo, je, da eno celo popoldne pišeš kraj
šo različico dolgega prodajnega pisma – ne glede na to, s kakšno vrsto posla se 
ukvarjaš.

Tega pisma ne boš pošiljal potencialnim kupcem. Namen vaje je, da lahko s pripo
vedjo razložiš, kaj je tvoj produkt. To ti bo pomagalo pri dogovorih za intervjuje 
in njihovi izvedbi, pa tudi pri marketinški pristajalni strani (angl. landing page).

Kako napišeš prodajno pismo

V prodajno pismo sodi sicer več, vendar ti priporočam, da začneš z edinstveno 
ponujeno vrednostjo ali EPV (angl. unique value proposition, UVP), problemom 
in rešitvijo.

Vse kar potrebuješ za to vajo, je urejevalnik besedil. Lahko uporabiš različne vrste 
pisave, a v tej fazi se izogni grafikam – osredotoči se samo na pisanje.

Obljubi veliko (EPV).
Uporabi kratek naslov, ki povzema, kaj bo tvoj produkt storil za kupce (to je 
prednost končne zgodbe).
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Dobra formula Danea Maxwella, ki smo jo že uporabili, se glasi:
Hipoma jasen naslov = končni rezultat po želji kupca + točno določen čas + 
obravnava ugovorov

Psihološko načelo v ozadju: pozornost skozi presenečenje, jasnost in drzno 
obljubo.

Poveži se s kupcem (problem).
Napiši kratek odstavek, ki pojasnjuje problem z vidika kupca. Predstavljaj si 
ga, kako se strinja in prikimava. Med intervjuji preveri, ali to drži.

Psihološko načelo v ozadju: sočutje – pokaži, da kupca razumeš.

Ustvari zanimanje/željo (rešitev).
Nato v krajšem odstavku pojasni, kako deluje tvoj produkt (kako rešuje pro
blem), naštej tri najboljše lastnosti in opiši njihove prednosti.

Psihološka načela v ozadju: interes in želja – pomagaj kupcu, da si predsta
vlja rešitev in opazuj, kako se poveže z glavnim problemom.

Popravi prodajno pismo, tako da bo lepo teklo.

Namen vsakega stavka mora biti, da bralec prebere naslednjega.

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire: prodajno pismo za starše

Deli fotografije in video posnetke z drugimi v manj kot petih minutah.

Ko postanete starši, začnete prosti čas ceniti na popolnoma nov način. Ver-

jetno veliko več fotografirate in snemate, a izmenjava teh vsebin vzame veli-

ko časa in je včasih stresna. Datoteke morate organizirati, spremeniti njihovo 

 velikost in pretvoriti, nato pa še nadzorovati postopek prenosa.

Kot večini staršev verjetno tudi vam primanjkuje spanja in nimate toliko pro-

stega časa kot prej, zato bi v času, ki ga imate, veliko raje počeli kaj drugega.

CloudFire je storitev za deljenje fotografij in video posnetkov z drugimi, ki so 

jo ustvarili starši za starše. Poenostavi postopek izmenjave, tako da se lahko 

spet posvetite bolj pomembnim stvarem.
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Trije razlogi, zakaj je dobro uporabljati CloudFire:

• Takojšnje zadovoljstvo: nikoli več vam ne bo treba čakati, da se datoteke 

naložijo. Fotografije in video posnetke izmenjujte neposredno iz storitve 

iPhoto ali vaših map na namizju.

• Preprosto za vas in ljudi, ki si ogledujejo vaše fotografije oz. video posnet-

ke: za ogled galerij ni potrebna registracija ali prijava.

• Zaščiteno, zasebno in varno: zaščita gesla in 256-bitno šifriranje odganjata 

radovedneže. Brez oglaševanja ali vsiljene pošte. Za vedno.

Kako narediti napovedno pristajalno stran

Ko si napisal prodajno pismo in če nameravaš za svoj produkt izdelati spletno 
stran, najprej naredi osnovno napovedno pristajalno stran (angl. teaser landing 
page), kjer bo poudarek na problemu. Glavni namen pristajalne strani je, da za
čneš testirati svojo EPV in ustvariš seznam potencialnih kupcev, s katerimi bi 
 lahko opravil intervju.

Če narediš spletno stran dovolj zgodaj in uporabiš prave ključne besede iz EPV, 
boš imel prednost tudi pri optimizaciji iskalnikov (SEO). Ne skrbi glede tega, da bi  
o produktu razkril preveč, saj boš omenil samo »problem«, »rešitve« ne.

Bistveno je, da vse zastaviš preprosto. Pozneje boš imel veliko časa za izboljšanje 
napovedne strani (angl. teaser page) v popolno marketinško stran.

Kako se tega lotiš?

Izberi ime produkta.
To je verjetno najtežji del naloge, predvsem zato, ker je zelo težko najti ime za 
domeno .com, ki še ni zasedeno. Ne beli si glave z izbiro ustreznega imena. 
Obstaja veliko primerov odličnih podjetij z izmišljenimi imeni in obratno. 
Morda lahko že premetavanje besed iz EPV razkrije ime, ki deluje:

Vitki okvir: poslovni okvir + vitki štartnik

USERcycle: User Lifecycle Management Software

Prepričaj se, da sta uporabniško ime za Twitter in Facebook na voljo.
Če ti uspe registrirati domeno .com, bo vse drugo steklo kot po maslu. Regi
striraj zdaj, tudi če je ne nameravaš uporabljati takoj.
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Na začetku naj bo vse preprosto, navedi zgolj EPV.
Tvoja EPV bo eden najpomembnejših sestavnih delov končane pristajalne 
strani in je vse, kar potrebuješ za napovedno stran. Zdajšnji cilj je, da priteg
neš pozornost s problemom. Oblikuj ga tako, da se bodo obiskovalci v njem 
prepoznali. Cilj ni pičanje produkta.

Upoštevaj osnove za optimizacijo spletne strani.
Prepričaj se, da EPV uporabiš že v naslovu in takoj na začetku umesti ključne 
besede (ne pa imena produkta).

Uporabi na primer:

Customer Lifecycle Management Software – USERcycle, in ne:

USERcycle – Customer Lifecycle Management Software.

Ne vznemirjaj se zaradi logotipa.
Če že imaš logotip ali ga lahko narediš v enem dnevu, ga uporabi. V naspro
tnem primeru pa za zdaj ta korak preskoči in uporabi samo ime produkta.

Zberi e-poštne naslove.
Izberi svoje priljubljeno orodje, npr. Campaign Monitor ali MailChimp, in zberi 
epoštne naslove z gumbom za poziv k dejanju »Notify Me« (obvesti me).

Za spletno stran vodi meritve.
Začni z brezplačnim orodjem za analizo, npr. Google Analytics, in spremljaj, 
kdo obiskuje spletno stran.
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5. Kako se lotiš neprekinjenega objavljanja

Slika A1 prikazuje pregled cikla neprekinjenega objavljanja.

Slika A-1 . Cikel neprekinjenega objavljanja

Verjetno že imaš oz. bi do zdaj moral imeti vse potrebno za osnovni sistem nepre
kinjenega objavljanja.

V nadaljevanju bom posebej predstavil vsako fazo tega postopka.

Razporedi

Eden od načinov, kako z neprekinjenim objavljanjem zmanjšati potrato, je, da 
omejiš delo v teku (neobjavljene programske kode). Veliko neobjavljenih pro
gramskih kod te upočasni in zmanjša tvojo sposobnost hitrega reagiranja (več 
integracije, več koordinacije, več načrtovanja).

Tukaj predstavljam dve metodi za zmanjšanje obsega dela v teku:

Programiraj v manjših šaržah.
Osnovno pravilo je, da objaviš manj programske kode, a pogosteje. Definicija 
majhnega paketa je relativna – teži k temu, da bo najmanjši, kot je lahko. Pri 
svojem zadnjem produktu sem objavljal vsaka dva tedna, čez čas pa sem ve
likost paketa zmanjšal toliko, da sem rezultate programiranja objavljal vsaki 
dve uri. Običajno seveda ne boš razvil celotne lastnosti v dveh urah, boš pa 
izboljšal njihovo postopno ustvarjanje in objavljanje.
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V mojem povprečnem paketu se je število programskih vrstic zmanjšalo z več 
sto na okrog petindvajset. Pri manj kot 25 programskih vrsticah je neposredni 
stranski učinek to, da takoj po objavi veliko lažje najdem in odpravim nepred
videne napake v izdelavi.

Tvoje drevo naj bo vedno stabilno.
Še en način, kako zmanjšati dela v teku, je, da pri drevesu za nadzor virov ne 
uporabljaš nobenih podvej. Vem, da se to sliši nekoliko pretirano, kajti razve
janje in spajanje sta med najbolj opevanimi lastnostmi sistema za upravljanje 
nadzora virov – z njima lahko na »stabilnem« deblu izoliraš velike in tvega
ne spremembe. Dlje kot ne spremljaš debla, več boš moral pozneje poveza
ti. Posledica tega je tudi povečanje tveganja pri vključevanju, koordinaciji in 
 načrtovanju.

Zato je bolj učinkovito, da vedno spremljaš deblo ter lastnosti ustvarjaš in obja
vljaš postopoma. Pomembno je izpostaviti, da postopno objavljanje lastnosti ne 
pomeni nujno, da so takoj dostopne vsem uporabnikom. Omogoča ti, da lahko 
velike lastnosti lansiraš postopoma in jih ponudiš samo izbranim uporabnikom 
(npr. tvojemu timu), dokler nisi pripravljen za javno objavo. V poglavju »Obja
vi« bom predstavil, kako to narediti s sistemom za izmet lastnosti.

Testiraj

Morda se neprekinjenega objavljanja bojiš, ker ni več možnosti za ročno testiranje 
(zagotavljanje kakovosti – angl. quality assurance, QA), ki je delovalo kot varnosti 
ventil, saj si tako našel napake po fazi razvoja in pred objavo.

Tukaj ponujam nekaj smernic, kako premagati ta strah:

Za testiranje so odgovorni vsi.
Ne poznam nobenega štartnika z dvema ali tremi člani, ki bi imel oddelek za 
zagotavljanje kakovosti. Za testiranje so odgovorni vsi. Če imaš dolge cikle testi
ranja, boš imel povsem enake težave kot pri obsegu dela v teku, kar smo obdelali 
zgoraj. Rešitev ni, da ustvariš ločeno lastnost za zagotavljanje kakovosti, temveč 
jo moraš zapakirati v razvojni proces in izboljšati avtomatizirano testiranje.

Uporabi strežnik za neprekinjeno vključevanje.
Postavi strežnik za neprekinjeno vključevanje, npr. Hudson, tako boš lahko 
samodejno sprožil ustvarjanje (če imaš preveden program). Po vsaki potrditvi 
aplikacijo testiraj.
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Ne toleriraj testov z napako.
Srečal sem razvijalce, ki so sami sebe natrenirali, da se ne zmenijo za teste 
z napakami, saj vedo, da so zastareli. V sistemu neprekinjenega objavljanja 
imajo ti vlogo zadnje obrambne črte pred izdelavo programske kode, zato 
ne smeš dopustiti niti enega neuspešnega testa, zlasti ker je tvoj končni cilj 
 avtomatizirano objavljanje.

Raje se odloči za testiranje funkcionalnosti kot pa za testiranje posameznih enot.
Nisem zagovornik testov, ki testirajo popolnoma vse. Nasprotno, verjamem, 
da je pisanje testov za posamezne enote, ko gre za temačne mejne primere, 
zapravljanje časa. Morali bi se osredotočiti na hitrost in učenje. Namesto te
stov za posamezne enote raje sestavljam teste funkcionalnosti. Obstaja ne
kaj odličnih možnosti za pisanje in avtomatizacijo testov funkcionalnosti za 
 spletne aplikacije, npr. Selenium in Sauce Labs.

Začni z aktivacijskim tokom.
Če ustvarjaš teste za lastnosti, ki jih tvoji kupci ne uporabljajo, tratiš čas. Pri 
določanju prioritet za sestavljanje testov si pomagaj z življenjskim krogom 
kupca. Začni z aktivacijskim tokom in nato postopoma dodajaj teste za druge 
funkcionalnosti.

Objavi

Po objavi se tvoja testirana programska koda premakne v proizvodno okolje. Če 
imaš gručo strojev, se lahko kaj zaplete, zato je najboljše začeti zgodaj, ko imaš 
samo nekaj strežnikov.

Izvozi čim večji del strežniške infrastrukture.
Če v tej fazi vlagaš energijo v nameščanje in konfiguracijo lastnih strežnikov, 
zapravljaš čas. Raje izberi ponudnika v oblaku ali ponudnika platforme (npr. 
Amazon ali Heroku) in svojo energijo vloži v izdelavo aplikacije (ne infra
strukture).

V začetni fazi mnogi ponudniki v oblaku ponujajo brezplačne plasti.

Če želiš, ustvari ločeno območje priprave.
Namen ločenega območja priprave je, da predstavlja dodatno varnostno 
mrežo, preden gre programska koda v izdelavo. Pomaga ti tudi vzpostaviti 
zaupanje v sistem za objavljanje. A ugotovil sem, da imajo območja priprave 
po opravljenih naključnih testiranjih svoje omejitve. Na neki točki bo moral 
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tvoj strežnik za neprekinjeno integracijo delovati na ponovitvi in avtomati
zaciji.

Naredi skripta za potisk in razveljavitev z enim klikom.
Naslednji korak je, da zapišeš sklop skriptov za objavljanje. Tako lahko zapis 
programske kode preneseš v strežnik za izdelavo ali ga vrneš do predzadnje 
objave. Če si naredil kakšno slabo spremembo, uporabi razveljavitev. Če ob
javljaš v dovolj majhnih paketih, se ti dejansko ne bo treba vračati več kot do 
prejšnje objave. Če gostuješ na Herokuju, sta skripta za potisk in razveljavitev 
z enim klikom sestavni del ponudbe.

Najprej objavljaj ročno, nato avtomatiziraj.
Običajno je dobra ideja, da skript za potisk zaženeš najprej ročno in pregledaš 
vsako objavo, medtem pa krepiš zaupanje vase. Če za neprekinjeno integracijo 
uporabljaš orodje Hudson, je precej preprosto dodati opravilo za samodejno 
sprožitev skripta za potisk, ko je pripravljen.

Vpelji preprost sistem za izmet lastnosti.
Prej ali slej boš gotovo moral objaviti »veliko« novo lastnost in hkrati obdržati 
stare. Takrat boš potreboval mehanizem, s katerim boš lahko spremembe ločil 
od tvojih uporabnikov. Ta mehanizem je sistem za izmet lastnosti.

Sistem za izmet lastnosti uporablja v zapisu programske kode zastavice,  
s katerimi lahko uporabniku omogočiš oz. onemogočiš lastnosti.

Spremljaj

Naloga sistema za spremljanje je, da lahko samodejno prepozna nepričakovane 
napake, te nanje opozori in jih morda celo samodejno odpravi. Primer za odpra
vljanje napake je lahko samodejna sprožitev skripta za razveljavitev v primeru sla
be objave. Zato bi moral biti tvoj sistem za spremljanje zelo natančen in bi moral 
poleg ustreznosti stanja strežnika spremljati tudi ustreznost stanja tvojih aplikacij 
(poslovni kazalniki).

Naj te potolažim, da ti ni treba začeti na tej stopnji. Če bi želel nadgraditi sistem za 
spremljanje, bi dejansko zapravljal čas, saj tukaj velja Paretovo načelo.

Paretovo načelo: 20 odstotkov vzrokov povzroči približno 80 odstotkov posledic.
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Sestavni del cikla neprekinjenega objavljanja je povratna zanka, ki ti pomaga 
 postopno nadgrajevati spremljanje.

Kako se tega lotiš?

Začni z že pripravljenim sistemom za spremljanje.
Obstajajo številne že pripravljene aplikacije za spremljanje in opozarjanje (npr. 
Ganglia, Nagios in New Relic), ki jih lahko uporabiš za spremljanje osnovnih 
kazalnikov o ustreznosti strežnikov.

Nepričakovane probleme dopusti samo enkrat.
Sistem za spremljanje lahko okrepiš tako, da pri vsakem nepričakovanem 
 problemu odgovoriš na »pet zakajev«.

Pet zakajev je metoda, pri kateri z vprašanji raziščeš odnos med vzrokom in 
posledico določenega problema. Njen končni cilj je določitev poglavitnega 
vzroka za napako ali problem.

Naslednji primer prikazuje osnovni postopek:

Avto noče vžgati. (problem)
Zakaj? – Akumulator je prazen. (prvi zakaj)
Zakaj? – Alternator ne deluje. (drugi zakaj)
Zakaj? – Klinasti jermen je počen. (tretji zakaj)
Zakaj? – Klinasti jermen ni bil nikoli zamenjan in mu je že potekel priporočen 
rok uporabe. (četrti zakaj)
Zakaj? – Svojega avta nisem vzdrževal po priporočenih navodilih servisnega 
centra. (peti zakaj, poglavitni vzrok)
Zakaj? – Nadomestni deli niso na voljo, ker je moje vozilo zelo staro. (šesti zakaj, 
opcijska opomba)
Svoj avto bom začel vzdrževati skladno s priporočili serviserja. (rešitev)
– http://en.wikipedia.org/wiki/5_Whys

Če želiš z analizo petih zakajev razrešiti nepričakovane težave v okolju izdela
ve svojega produkta, dobiš na koncu množico testov, spremljanje in opozorila, 
ki jih potem uporabiš pri obstoječi seriji.
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6. Kako ustvariš pregled pretvorb

Ključno načelo za oblikovanje je, da zbirko podatkov ločiš od vizualizacije podat-
kov. Tako boš zmanjšal potrato in hkrati postopoma ustvaril preglednico pretvorb.

Kako zbereš podatke

Podatke zbereš na naslednji način:

Ustvari kazalnike za dogodke.
Prvi korak je, da prepoznaš ključne dogodke (aktivnosti uporabnika) za mer
jenje s kazalniki. Vse korake za lijaka pritegnitve in aktivacije bi moral do zdaj 
že jasno določiti (glej sliko A2).

Slika A-2 . Kazalniki dogodkov

Pomaga tudi, če prepoznaš ključne dogodke za ostale makro kazalnike (glej sliko A3).

Slika A-3 . Drugi makro kazalniki

PRITEGNITEV Ogled domače strani

Stran s cenami

Prijavna stran
Aktivnosti uporabnika 
za podlijak pritegnitve

AKTIVACIJA Prijavna stran

Prvi korak
od treh

Tretji, zadnji
korak

Aktivnosti uporabnika 
za podlijak aktivacije

Opravil ključno
dejavnost

ZADRŽANJE

PRIHODEK

PRIPOROČILA

Vpisani

Opravil ključno
dejavnost

Nadgradil račun

Povabil
sodelavca
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Sledi neobdelanim dogodkom.
Priporočam, da neobdelane dogodke spremljaš v ločeni preglednici oz. po
datkovni zbirki za dogodke ali pa uporabiš neodvisne zunanje sisteme, npr. 
 Google Analytics, KISSmetrics ali Mixpanel. Vpisovanje podatkov v pregled
nice o izdelavi je videti preprosto in nezahtevno, vendar preglednice verjetno 
niso namenjene raziskavam v prihodnosti. Na koncu boš uporabil cele tabele 
in poljubno razporedil podatke ali sistem izdelave prilagodil poročilom.

Vnesi vse.
Pri zapisovanju neobdelanih dogodkov dodatno zabeleži vsako »potencialno 
zanimivo« lastnost. Primer lastnosti je lahko brskalnik, operacijski sistem ali 
posrednik. Čeprav morda danes (ali pa nikoli) ne boš potreboval določene
ga podatka, se izplača, da jih vneseš za nekaj bajtov več, saj ti bo to lahko v 
prihodnje prihranilo čas, še pomembneje pa je, da bodo ti podatki morda 
predstavljali pravi zaklad.

Kako preglednico pretvorb prikazati v sliki

Zdaj si pripravljen za prikaz podatkov v sliki: 

Delaj tedensko kohortno poročilo.
Prvo poročilo, ki sem ga uporabil na svoji preglednici pretvorb, je tedensko 
kohortno poročilo, glede na datum priključitve (kot sem ga prikazal prej) (glej 
sliko A4).

Slika A-4 . Tedensko kohortno poročilo

Opazil boš, da moja stopnja pretvorbe v aktivaciji temelji na številu »prido
bljenih« uporabnikov in ne na številu vseh obiskovalcev. Tako je zato, ker 
stopnjo aktivacije (učinkovitost prijavnega toka) rad merim neodvisno od 
stopnje pritegnitve (učinkovitost oglaševanja). Nepričakovano veliko prome
ta od učinka oglaševanja (če te npr. omenijo na strani Digg ali TechCrunch) 

Pretvorbni lijak za junij

Tedenska kohorta za 8. junij Tedenska kohorta za 1. junij Tedenska kohorta za 15. junij Tedenska kohorta za 22. junij

90 (70 %)

78 (87 %)

15 (19 %)

100 (71 % )

85 (85 %)

16 (19 %)

110 (70 %)

100 (91 %)

20 (20 %)

120 (69 %)

112 (93 %)

25 (22 %)

PRITEGNITEV

AKTIVACIJA

PRIHODEK

PRITEGNITEV

AKTIVACIJA

PRIHODEK

PRITEGNITEV

AKTIVACIJA

PRIHODEK

PRITEGNITEV

AKTIVACIJA

PRIHODEK
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ne bo vplivalo na skupno  število kazalnikov za aktivacijo, saj bodo upoštevani 
samo tisti obiskovalci, ki želijo tvojo storitev resnično uporabljati (kliknejo 
povezavo za prijavo).

Tedenska kohortna poročila služijo kot zgodnje opozorilo. Če se nobeno od 
števil iz tedna v teden ne spreminja, pravzaprav delaš v prazno in ne napre
duješ. Če se kazalniki v določenem tednu spremenijo, lahko rezultate povežeš  
z dejavnostmi v tistem tednu.

Poglobi se v podlijake.
Moral bi biti zmožen podrobno raziskati podlijake in si predstavljati korake. 
To ti bo pomagalo pri iskanju napak (glej sliko A5).

Slika A-5 . Aktivacijski lijak

Kaj se skriva za številkami?
Pri vsakem dogodku v podlijaku bi moral znati pogledati, kaj tiči za številka
mi, in priti do seznama ljudi (glej sliko A6).

Slika A-6 . Kaj se skriva za številkami

Kako slediti zadržanju kupcev

Pri zadržanju gre za merjenje ponovljene aktivnosti v določenem času. V prvem 
koraku določimo, kaj zajema aktivnost.

88 (60 %)

86 (67 %)

78 (60 %)

PRIJAVA

PRENOS

Aktivacijski lijak za junij

Tedenska kohorta za 8. junij Tedenska kohorta za 1. junij Tedenska kohorta za 15. junij Tedenska kohorta za 22. junij

KLJUČNA DEJAVNOST

98 (69 %)

95 (67 %)

85 (60 %)

PRIJAVA

PRENOS

KLJUČNA DEJAVNOST

108 (69 %)

107 (68 %)

100 (64 %)

PRIJAVA

PRENOS

KLJUČNA DEJAVNOST

118 (68 %)

115 (66 %)

112 (64 %)

PRIJAVA

PRENOS

KLJUČNA DEJAVNOST

E-naslov

john.doe@example.com

peter@abc.com

maryjane@example.com

mark@acme.com
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108 (69 %)
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KLJUČNA DEJAVNOST

Tedenska kohorta za 15. junij 
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Določi, kdo je aktivni uporabnik.
Obstaja veliko načinov, kako lahko določimo aktivnega uporabnika. Najosnov
nejša definicija meri aktivnost samo na podlagi prijav (ali se uporabnik vrne?).

Bolj reprezentativna definicija za sledenje aktivnosti na področju ujemanja 
produkta in trga mora poleg uporabe meriti tudi »reprezentativno uporabo«.

Vsak produkt ima osrednji sklop dejavnosti uporabnika, za katere se beleži 
reprezentativna uporaba. Pisanje bloga je npr. ključna dejavnost za blogersko 
platformo. Zapomni si, da tvoja ključna dejavnost za aktivacijo morda ne bo 
enaka kot ključna dejavnost za zadržanje.

Naprednejšemu pristopu za merjenje reprezentativnega interesa po Dharme
shu Shahu pravimo »indeks sreče kupca – ISK« (angl. customer happiness in
dex, CHI). Ideja temelji na tem, da se aktivnosti razvrščajo po lestvici od ena 
do sto, izračun pa naredimo na podlagi pogostnosti, širine in globine uporabe 
lastnosti.

V tej fazi priporočam, da začneš z najpreprostejšo formulo. Ta meri reprezen
tativni interes za tvojo ključno dejavnost.

Čez čas lahko formulo za tvoj produkt prilagodiš, da bi dobil bolj razvejan 
rezultat ISK, kar ti bo pomagalo razčleniti uporabnike na različne sezname ter 
se osredotočiti na marketing, iskanje napak ter razvoj kupcev.

ŠTUDIJA PRIMERA

CloudFire

Ključna dejavnost pri CloudFire, ki prikazuje stalno uporabo, je izmenjava vse-
bine.

Začel bi z definicijo aktivnega uporabnika kot nekoga, ki z drugimi deli vsaj en 
album s fotografijami ali film v času poskusne dobe (30 dni).

Naprednejši pristop bi bil izračun indeksa sreče kupca s »tehtano formulo«, 
podobno naslednji:

ISK = [(število prijavljenih dni)/(želeno število prijav)*0,2 + (vsaj ena ključ-
na dejavnost) * 0,8)] * 100

—se nadaljuje—
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ŠTUDIJA PRIMERA (nadaljevanje)

Nato za aktivnega uporabnika določi osebo, ki ima ISK > 80. Čeprav je število 
aktivnih uporabnikov enako kot prej, je lestvica razvejana in uporabnike lahko 
razčleniš po dejavnostih.

Slika A-7 prikazuje, kako bi bili videti štirje uporabniki z različnimi stopnjami 
aktivnosti v poskusni dobi.

Slika A-7 . Aktivni uporabniki

Prikaži zadržanje v tvoji preglednici pretvorb.
Zdaj, ko si definiral aktivnega uporabnika, lahko narediš preglednico pretvorb 
in pogledaš, kolikšen odstotek uporabnikov je bil aktiven med poskusno dobo 
(glej sliko A8).

Slika A-8 . Prikaz zadržanja kupcev

Stopnja zadržanja temelji na številu »aktiviranih« uporabnikov.

Bodi natančen.
Kot pri drugih makro kazalnikih moraš biti tudi pri makro kazalnikih za za
držanje zelo natančen, da bi dobil boljši pregled. Vendar v tem primeru, na
mesto da bi prikazali podlijak, raje prikažimo razvoj števila vezav oz. zadržanj 
skozi čas (glej sliko A9).

PRIJAVE KLJUČNA DEJAVNOST ISK AKTIVEN

A

B

C

D

20

10

5

15

2

1

0

0

Da

Da

Ne

Ne

93

87

3

10

UPORABNIK

(ni podatka)
PRIHODEK

(ni podatka)
PRIPOROČILA

(ni podatka)
PRIPOROČILA

(ni podatka)
PRIPOROČILA

(ni podatka)
PRIPOROČILA

(ni podatka)
PRIHODEK

(ni podatka)
PRIHODEK

(ni podatka)
PRIHODEK

Tedenska kohorta za 8. junij Tedenska kohorta za 1. junij Tedenska kohorta za 15. junij Tedenska kohorta za 22. junij

90 (70 %)

78 (87 %)

20 (26 %)

PRITEGNITEV

AKTIVACIJA

ZADRŽANJE

100 (71 %)

85 (85 %)

22 (26 %)

PRITEGNITEV

AKTIVACIJA

ZADRŽANJE

110 (70 %)

100 (91 %)

27 (27 %)

PRITEGNITEV

AKTIVACIJA

ZADRŽANJE

120 (69 %)

112 (93 %)

32 (29 %)

PRITEGNITEV

AKTIVACIJA

ZADRŽANJE
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Slika A-9 . Preglednica zadržanja kupcev

!Če na sliki A-9 spremeniš čas na obeh oseh, boš lahko naredil prikaz poročila po 
dnevih, tednih ali mesecih.
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1. JUN

8. JUN

15. JUN

22. JUN

29. JUN

...

TEDEN
PRIKLJUČITVE

1 MESEC
POZNEJE

2 MESECA
POZNEJE

3 MESECE
POZNEJE

4 MESECE
POZNEJE

5 MESECEV
POZNEJE

6 MESECEV
POZNEJE

7 MESECEV
POZNEJE





S LO VA R Č E K  I Z R A ZO V 205

D O DAT E K  K  S LO V E N S K I  I Z DA J I

Slovarček izrazov

EN  SL

A

A/B testing A/B-testiranje

accelerator pospeševalnik

acquisition pritegnitev 

acquisition channel kanal za pridobivanje kupcev

actionable metrics uporabni kazalniki

activation aktivacija

activation flow aktivacijski postopek

activation metrics kazalniki aktiviranja

agile (engineering, programming,  gibek (inženirstvo, programiranje, razvoj

 software development ...)  programske opreme, …)

B

bootstrapping samozagon

break-even point točka preloma

build-measure-learn cycle; -loop cikel naredi-meri-spoznaj

business model canvas poslovni okvir

C

cohort analysis kohortna analiza

cold introduction neposredna predstavitev, brez uvoda, brez

   predhodne pojasnitve konteksta

cold prospects potencialni kupci brez poznavanja ozadja

content marketing vsebinski marketing
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continuous deployment neprekinjeno objavljanje

conversion konverzija

conversion dashboard preglednica pretvorb

conversion funnel pretvorbni lijak

cost of customer acquisition (COCA) strošek za pridobivanje kupcev

cost structure struktura stroškov

crowdfunding prispevkovno financiranje

customer development razvoj kupcev

customer discovery odkrivanje kupcev

customer happiness index (CHI) indeks sreče kupca (ISK)

customer lifecycle življenjski krog kupca

D

drip marketing postopni marketing

E

early adopters zgodnji uporabniki

elevator pitch pič v dvigalu

engines of growth motorji rasti

F

feedback loop povratna zanka

funnel lijak

funnel report lijačno poročilo

G

Get out of the building! Pojdi med ljudi!

H

high-concept pitch enostavkovni pič

high-level concept visokoravenska zasnova

I

inbound (marketing, channels) vhodni (marketing, kanali)

innovation accounting računovodenje inovacij

iteration iteracija

K

Kanban board tabla Kanban

key metrics ključni kazalniki

L

landing page pristajalna stran

lean canvas vitki okvir

lean startup vitki štartnik

lean startup methodology metoda vitkega štartnika

learning loop učna zanka

lifetime value celotna vrednost
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low-burn startup maloporabni štartnik

M

mainstream customers večinski kupci
minimal marketable features (MMFs) minimalne tržne lastnosti (MTL)
minimum viable product (MVP) najosnovnejši sprejemljivi produkt (NSP)

O

organic search marketing organski iskalniški marketing
outbound (marketing, channels) izhodni (marketing, kanali)
outsourcing zunanje izvajanje

P

pain tegoba
pitch pič
pivot zasuk, sukanje
premium model premium
pricing model cenovni model
problem interview intervju o problemu
problem-solution fit ujemanje problema in rešitve
product development razvoj produkta
product development cycle razvojni cikel produkta
product-market fit ujemanje produkta in trga
pull-messaging povlečno sporočanje
push-messaging potisno sporočanje

R
raise funding zbiranje finančnih sredstev
referral programs priporočilni programi
referral priporočila
retention zadržanje
revenue prihodek
revenue model model prihodkov
revenue streams toki prihodkov
ROI (Return on Investment) donosnost naložbe
Running Lean Delaj vitko

S
scalability skalabilnost, povečanje obsega, rast
scalable business model skalabilen poslovni model
search engine marketing (SEM) iskalniški marketing
seed funding semenski kapital
segmenting funnels lijaki za razčlenitev
soft-launch mehki zagon
solution interview intervju o rešitvi
split test A/B-test, deljeni test
startup štartnik
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subfunnel podlijak

T
team tim
teaser page napovedna stran
traction privlačnost za prodajo

U
unfair advantage neulovljiva prednost
unique value proposition (UVP) edinstvena ponujena vrednost (EPV)

V
validate validirati
validation validacija
validated learning validirano učenje
vanity metrics kazalniki brez vrednosti
viral, virality viralno, viralnost

W
warm introduction predstavitev z uvodom, s pojasnitvijo
   konteksta
warm prospects potencialni kupci, ki so seznanjeni z ozadjem
waste potrata, tratenje, zapravljanje

SL  EN  

A

A/B-test, deljeni test split test
A/B-testiranje A/B testing
aktivacija activation
aktivacijski postopek activation flow

C

celotna vrednost lifetime value
cenovni model pricing model
cikel naredi-meri-spoznaj build-measure-learn cycle, -loop

D

Delaj vitko Running Lean
donosnost naložbe ROI (Return on Investment)

E

edinstvena ponujena vrednost (EPV) unique value proposition (UVP)
enostavkovni pič high-concept pitch

G

gibek (inženirstvo, programiranje, razvoj  agile (engineering, programming, software
 programske opreme, …)  development ...)
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I

indeks sreče kupca (ISK) customer happiness index (CHI)
intervju o problemu problem interview
intervju o rešitvi solution interview
iskalniški marketing search engine marketing (SEM)
iteracija iteration
izhodni (marketing, kanali) outbound (marketing, channels)

K

kanal za pridobivanje kupcev acquisition channel
kazalniki aktiviranja activation metrics
kazalniki brez vrednosti vanity metrics
ključni kazalniki key metrics
kohortna analiza cohort analysis
konverzija conversion

L

lijačno poročilo funnel report
lijak funnel
lijaki za razčlenitev segmenting funnels

M

maloporabni štartnik low-burn startup
mehki zagon soft-launch
metoda vitkega štartnika lean startup methodology
minimalne tržne lastnosti (MTL) minimal marketable features (MMFs)
model premium premium
model prihodkov revenue model
motorji rasti engines of growth

N

najosnovnejši sprejemljivi produkt (NSP) minimum viable product (MVP)
napovedna stran teaser page
neposredna predstavitev, brez uvoda,  
 brez predhodne pojasnitve konteksta cold introduction
neprekinjeno objavljanje continuous deployment
neulovljiva prednost unfair advantage

O

odkrivanje kupcev customer discovery
organski iskalniški marketing organic search marketing

P

pič pitch
pič v dvigalu elevator pitch
podlijak subfunnel
Pojdi med ljudi! Get out of the building!
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poslovni okvir business model canvas

pospeševalnik accelerator

postopni marketing drip marketing

potencialni kupci brez poznavanja ozadja cold prospects

potencialni kupci, ki so seznanjeni  

 z ozadjem warm prospects

potisno sporočanje push-messaging

potrata, tratenje, zapravljanje waste

povlečno sporočanje pull-messaging

povratna zanka feedback loop

predstavitev z uvodom, s pojasnitvijo 

 konteksta warm introduction

preglednica pretvorb conversion dashboard

pretvorbni lijak conversion funnel

prihodek revenue

priporočila referral

priporočilni programi referral programs

prispevkovno financiranje crowdfunding

pristajalna stran landing page

pritegnitev  acquisition

privlačnost za prodajo traction

R

računovodenje inovacij innovation accounting

razvoj kupcev customer development

razvoj produkta product development

razvojni cikel produkta product development cycle

S

samozagon bootstrapping

semenski kapital seed funding

skalabilen poslovni model scalable business model

skalabilnost, povečanje obsega, rast scalability

strošek za pridobivanje kupcev cost of customer acquisition (COCA)

struktura stroškov cost structure

Š

štartnik startup

T

tabla Kanban Kanban board

tegoba pain

tim team

točka preloma break-even point

toki prihodkov revenue streams
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U
učna zanka learning loop
ujemanje problema in rešitve problem-solution fit
ujemanje produkta in trga product-market fit
uporabni kazalniki actionable metrics

V
validacija validation
validirano učenje validated learning
validirati validate
večinski kupci mainstream customers
vhodni (marketing, kanali) inbound (marketing, channels)
viralno, viralnost viral, virality
visokoravenska zasnova high-level concept
vitki okvir lean canvas
vitki štartnik lean startup
vsebinski marketing content marketing

Z
zadržanje retention
zasuk, sukanje pivot
zbiranje finančnih sredstev raise funding
zgodnji uporabniki early adopters
zunanje izvajanje outsourcing

Ž
življenjski krog kupca customer lifecycle

Skupnost DelajVitko.si

Vabimo te, da na http://delajvitko.si/slovarcek dopolniš slovarček »vitkih« izrazov 
v slovenščini.

http://delajvitko.si/slovarcek?utm_source=ebook&utm_medium=PDF&utm_term=slovarcek&utm_campaign=ebook
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Indeks ključnih izrazov

A

A/B-testiranje 62, 156

aktivacija 41

aktivacijski postopek 115

C

celotna vrednost 35, 163

cenovni model 93, 105

cikel naredi-meri-spoznaj 12, 58

E

edinstvena ponujena vrednost 

 (EPV) 10, 29

enostavkovni pič 31

I

indeks sreče kupca (ISK) 201

intervju o problemu 79

intervju o rešitvi 93, 102

iteracija 13

izhodni (marketing, kanali) 34

K

kanal za pridobivanje kupcev 74

kazalniki aktiviranja 160

kazalniki brez vrednosti 121

ključni kazalniki 40

kohortna analiza 124, 125

L

lijačno poročilo 123
lijaki za razčlenitev 124, 126

M

maloporabni štartnik 11, 177
minimalne tržne lastnosti (MTL) 150
model premium 188
motorji rasti 162

N

najosnovnejši sprejemljivi 
 produkt (NSP) 9, 56, 127
napovedna stran 189
neprekinjeno objavljanje 113, 193
neulovljiva prednost 42

O

odkrivanje kupcev 9

P

pič 71
poslovni okvir 5, 96
potrata, tratenje, zapravljanje 4, 180
preglednica pretvorb 126, 198
pretvorbni lijak 123, 140
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priporočila 41, 139
pristajalna stran 119
pritegnitev  40, 117
privlačnost za prodajo 11, 158

R
računovodenje inovacij 63
razvoj kupcev XXIV, XXV
razvoj produkta 111

S
samozagon XXVI, 11
skalabilen poslovni model 162
skalabilnost, povečanje obsega, 
 rast 9, 162
strošek za pridobivanje kupcev 163
struktura stroškov 36, 38

Š
štartnik uvod

T
tabla Kanban 149
točka preloma 38, 50, 185
toki prihodkov 36

U
učna zanka 58
ujemanje problema in rešitve 8, 79, 93
ujemanje produkta in trga 9, 157
uporabni kazalniki 121

V
validacija, validirati, preveriti 18
validirano učenje 12, 151
večinski kupci 30, 174
vhodni (marketing, kanali) 34
viralno, viralnost 162
vitki okvir 4, 20, 23
vitki štartnik XXV  

Z
zadržanje 41, 138
zasuk, sukanje 9
zbiranje finančnih sredstev 11
zgodnji uporabniki 72

Ž
življenjski krog kupca 135



Smo mentorji inoviranja v velikih podjetjih.

Poskrbimo, da delate prave stvari, preden jih delate na pravi način. 

Zagotovimo, da naredite nekaj, kar ljudje potrebujejo in hočejo.

Inovirajte kot štartniki.

D·Labs vitko razvija spletne in mobilne produkte ter svetuje vodjem in ustanovi-

teljem podjetij, ki si želijo hitre in dolgotrajne rasti svojega spletnega posla.

Vedno se zdi nemogoče, dokler ni narejeno.

www.luna.si 

www.dlabs.si

www.30lean.com

Najučinkovitejša kreativna agencija v Sloveniji. 
 
•   Snovanje in upravljanje znamk … ki tudi uspejo?

•   Celostne oglaševalske akcije … ki tudi delujejo?

•   Kreativne multimedijske rešitve … ki so tudi nagrajene?

30Lean



Založba knjig, 
idej, projektov 
in start-upov

We publish books,
ideas, projects
and start-ups

Več informacij o knjigi: Založba Pasadena telefon: (01) 475 95 35
e-pošta: knjige@pasadena.siwww.pasadena.si

Vse, kar mora podjetje vedeti o računalništvu v oblaku, 
da bo izkoristilo njegove prednosti in prihranilo.

Dr. Tobias Höllwarth z avtorji

Pot voblak

Knjiga upošteva
vse vidike
slovenske

zakonodaje.

Računalništvo v oblaku prinaša podjetjem možnosti velikih
prihrankov in ter prilagodljive in napredne rešitve. Odpira pa
vprašanja glede tehnične varnosti in varstva podatkov ter
težave pri oblikovanju pogodb, ki zagotavljajo pravno varnost.

V enostavno zasnovanih poglavjih bralec najde odgovore na
vsa pomembna vprašanja, povezana z uporabo storitev
računalništva v oblaku. Upoštevanih je pet vidikov:
ekonomija, pravo, davki, tehnologija in ekologija.

Vodnik za managerje in pravnike,
ki ga je pripravil tim ekonomistov,

pravnikov, davčnih in poslovnih
svetovalcev.



Življenje je prekratko, da bi ustvarjali nekaj, česar nihče noče 
(ali česar ne želi dovolj ljudi).

Citat iz knjige Delaj vitko je tisto, kar je tudi vodilo najinemu delu na vseh področjih.

Ko sem začela brati Ashev priročnik Delaj vitko, se res 
nisem mogla načuditi. Točno tako smo delali v Outfit7 pred 
štirimi leti, ko smo začeli z razvojem prvih mobilnih aplikacij. 
Tekli smo z veliko hitrostjo, saj nismo imeli veliko časa. 
Sredstva, ki sva jih imela za zagon podjeta, so bila omejena. 
Nemalokrat se je zgodilo, da je Samo po nekajurnem 
analiziranju in razmišljanju sredi delavnika oznanil, da 
delamo nekaj povsem drugega. Mene je bilo strah, da bo 

kdo od ostalih sodelavcev »popenil« in vprašal, kaj se gremo, ali celo pobegnil. A to je bil edini 
pravi način. Naj bo ideja za nas še tako dobra, če ne deluje ali potrebuje popolno predelavo, 
zamenjaj smer in s še večjim žarom teci naprej.

Vesela sva, da je knjiga Delaj vitko zagledala luč sveta tudi v slovenskem jeziku in v celoti 
podpirava idejo, da je treba kreativnim ter uspeha željnim ljudem pokazati štiripasovnico, po 
kateri bodo svetu dostavili produkte in storitve, ki jih ljudje želijo.
Samo in Iza Login, donatorja

Validacija kupcev je od nekdaj veljala za enega najboljših načinov, kako odpraviti nepotrebno 
delo in po bližnjici priti do načrtov, ki delujejo. Eric Ries in Steve Blank sta utemeljila njena 
načela in tako svetu štartnikov naredila veliko uslugo. Ash Maurya gre še korak dlje ter s svojim 
očarljivo jasnim in preprostim stilom pisanja ponudi jasna vodila za spletne podjetnike. 
David Skok, pisec bloga www.ForEnterpreneurs.com, investicijski sklad Matrix Partners

Ash ponuja prepričljiv in uporaben vodnik za uporabo vitkih načel pri štartniku. Njegov štartniški 
okvir je zelo vplival na to, kako razmišljam o svojem štartniku. Ne glede na to ali si serijski 
podjetnik ali popolni začetnik, je ta knjiga dragoceno vodilo. 
Sean Ellis, ustanovitelj CatchFree

Prevod 2. izdaje knjige Running Lean

Iniciativa Start:up Slovenija - ambasador vitkega štartnika med 

podjetniki in inovatorji v zagonskih fazah razvoja podjetja

Prodajna cena tiskane izvedbe knjige Delaj vitko je zaradi donacije Ize in Sama Logina, s katero sta pokrila fiksne stroške 
pravic, prevoda, lekture in preloma, zmanjšana iz predvidenih 24,90 EUR na le 9,90 EUR za stroške tiska, prodaje in DDV.

Cena: 24,90 EUR

9,90 EUR

Obiščite spletno knjigarno

www.pasadena.si
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