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ROZDZIA 1.

JEDNOROʐCE ISTNIEJȣ

Nie liczȤ siȶ zasoby, tylko zaradnoɮȦ
John Rogers dorastaá w miáoĞci do samochodów i motocykli. Jego dziadek,
Ralph Rogers, byá wáaĞcicielem legendarnej firmy Indian Motorcycle1, co
miaáo duĪy wpáyw na rozwój Johna. Kiedy ten dorósá, przypuszczaá, Īe zrobi
karierĊ jako projektant motoryzacyjny, ale po skoĔczeniu studiów szybko
przekonaá siĊ, Īe trudno zdobyü pracĊ w tej branĪy. John Rogers pracowaá
wiĊc w startupie z branĪy medycznej, a po trzech latach zmieniá zawód na
analityka finansowego. Mówiąc krótko: nie realizowaá siĊ w swojej pasji. SpĊdziá jeszcze kilka lat w Marines, a takĪe ukoĔczyá menedĪerskie studia MBA
na Harvardzie. Pewnego dnia natknąá siĊ na firmĊ Threadless2, produkującą
T-shirty w modelu open source — internauci mogą zamieszczaü projekty
koszulek i najlepsze z nich są produkowane i trafiają do sprzedaĪy. John
pomyĞlaá, Īe w podobnym modelu mogáaby dziaáaü firma produkująca samochody. Tworzenie samochodów jest, rzecz jasna, bardziej skomplikowane
niĪ produkcja T-shirtów, ale Johnem kierowaáo przede wszystkim przekonanie, Īe nie musi budowaü swojej wymarzonej firmy w pojedynkĊ. Zdaá sobie
sprawĊ, Īe na Ğwiecie z pewnoĞcią jest wiele innych ludzi podzielających jego
pasjĊ do samochodów.
John Rogers zaáoĪyá Local Motors3 w 2007 r. Jego idea byáa prosta: tworzyü
wspaniaáe pojazdy wraz z innymi ludĨmi. Byáa to pierwsza na Ğwiecie open
source’owa firma produkująca samochody, która odniosáa sukces. Local
Motors projektuje i buduje samochody piĊü razy szybciej i setki razy taniej niĪ
tradycyjne koncerny motoryzacyjne. W Ameryce — poza firmą Tesla, zaáoĪoną przez utalentowanego seryjnego przedsiĊbiorcĊ Elona Muska — w ciągu
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ostatnich co najmniej 30 lat nie powstaáa nowa firma produkująca samochody,
która zdoáaáa utrzymaü siĊ na powierzchni.
Co zapewniáo sukces Local Motors? John wykorzystaá dostĊpne technologie
i globalizacjĊ. Stworzyá spoáecznoĞü zrzeszającą ludzi dzielących tĊ samą
pasjĊ — miáoĞü do motoryzacji. SpoáecznoĞü tworzy projekty, decyduje o tym,
z jakich czĊĞci wyprodukowany zostanie dany pojazd, a dziĊki wykorzystaniu
drukarek 3D w najbliĪszej przyszáoĞci — plany zakáadają rok 2016 — Local
Motors wprowadzi do sprzedaĪy samochód, który zostanie w caáoĞci wydrukowany4. I pomyĞleü, Īe caáe przedsiĊwziĊcie zrodziáo siĊ w umyĞle jednego
pasjonata motoryzacji, któremu starczyáo determinacji, by wykorzystaü obecnie dostĊpne narzĊdzia i stworzyü coĞ innowacyjnego.
— Internet zmieniá wiele rzeczy — mówi Jón S. von Tetzchner, wspóázaáoĪyciel i byáy dyrektor generalny Opera Software, a obecnie CEO firmy
Vivaldi, tworzącej przeglądarki internetowe dla zaawansowanych uĪytkowników. — Teraz biznes moĪe istnieü, przykáadowo, tylko w internecie. To duĪa
zmiana. OczywiĞcie, nie dotyczy ona wszystkich firm, ale jeĞli odnosi siĊ
do was, oznacza to, Īe moĪesz zaáoĪyü firmĊ ze znacznie niĪszymi kosztami
początkowymi i niĪszym ryzykiem — táumaczy von Tetzchner.
Internet zmieniá sposób, w jaki siĊ uczysz, pracujesz, tworzysz, rozprowadzasz,
nawiązujesz relacje oraz zaspokajasz wiele potrzeb. Bariery wejĞcia są niĪsze
niĪ kiedykolwiek — moĪesz zaáoĪyü biznes w duĪej mierze za darmo. NarzĊdzia niezbĊdne do pracy? Znajdują siĊ prawdopodobnie w miejscu, w którym
aktualnie przebywasz. Wystarczy laptop i dostĊp do internetu. Na komputerze moĪesz dziĞ edytowaü dĨwiĊk i filmy, projektowaü oprogramowanie
i usáugi internetowe, natomiast internet pozwala na wspóápracĊ i komunikacjĊ z ludĨmi z drugiego koĔca planety. àatwiej jest teĪ wprowadzaü innowacje. Dawniej wymiana pomysáów i doĞwiadczeĔ odbywaáa siĊ przy wieczornym ognisku i nie byáeĞ w stanie dowiedzieü siĊ, co dzieje siĊ w innej wiosce,
oddalonej o kilkaset kilometrów. DziĞ w ciągu kilku sekund dowiesz siĊ, co
dzieje siĊ na drugim koĔcu Ğwiata. Wszystko, co moĪe przybraü postaü
cyfrową — reprezentowaną przez zera i jedynki — moĪe rozprzestrzeniaü siĊ
wszĊdzie z prĊdkoĞcią internetu. — GáĊboko wierzĊ, Īe jesteĞmy Ğwiadkami
rewolucji, która z róĪnymi zawirowaniami trwa od XV wieku, od momentu
wynalezienia prasy Gutenberga — mówi Patryk Szymczak, CEO firmy Cloud
Your Car, oferującej narzĊdzie do monitorowania ruchu pojazdów i zachowaĔ
kierowców na drodze. — Rewolucja ta przybiera na sile i jej przejawy moĪe– 14 –
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my obserwowaü zarówno na scenie startupowej, wĞród rosnącego grona
niezaleĪnych artystów, jak i wĞród pracowników korporacji, którzy zrywają z systemem i wybierają po prostu siebie.

Narodziny jednoroʑców
Trudno stworzyü firmĊ, która bĊdzie wyceniana tak wysoko jak Microsoft,
Oracle, Cisco, Amazon, Facebook, Google czy Apple. Ostatnia z wymienionych w 2013 r. zgromadziáa najwiĊksze rezerwy w branĪy — dysponowaáa
Ğrodkami wynoszącymi 159 mld dolarów. To wiĊcej niĪ rezerwy niejednego
paĔstwa, w tym Polski. Kto wie, ile miliardów Apple ma w banku w chwili,
gdy czytasz te sáowa.
Prawdopodobnie myĞlisz, Īe stworzenie tak dochodowej firmy graniczy
z cudem. Masz racjĊ. Ale jak mawiaá William Clement Stone: „Celuj w KsiĊĪyc. JeĞli spudáujesz, moĪe i tak uda ci siĊ trafiü gwiazdĊ”. Dlatego zachĊcam
do odwaĪnych strategii i wizji. JeĞli wykorzystasz dostĊpne zasoby i skupisz
siĊ na rozwiązaniu waĪnego problemu, moĪe uda ci siĊ stworzyü jednoroĪca.
Wbrew pozorom, jest ich juĪ kilkaset — obecnie masz ok. 1,3% szans5 na stworzenie jednoroĪca, firmy o wartoĞci co najmniej 1 mld dol.
Jednym z moich ulubionych jednoroĪców jest Instagram. Ten fotograficzny
serwis spoáecznoĞciowy, poáączony z aplikacją mobilną o tej samej nazwie,
udostĊpniá doskonaáe rozwiązanie do dzielenia siĊ zdjĊciami na urządzeniach
mobilnych. Zyskaá miliony uĪytkowników i pojawiá siĊ na radarze Marka
Zuckerberga z Facebooka. Zuckerberg wiedziaá, Īe Instagram trafiá w czuáy
punkt — Facebook to przede wszystkim serwis wizualny, w którym zdjĊcia
odgrywają kluczową rolĊ, a na urządzeniach mobilnych nie notowaá tak gigantycznego wzrostu jak Instagram, który od początku powstaá z myĞlą o posiadaczach smartfonów. Zuckerberg zrobiá wiĊc to, co na jego miejscu zrobiáby
inny gigant internetowy: wykupiá konkurenta. Instagram, zatrudniając zaledwie 18 osób, zostaá przejĊty za 1 mld dolarów. Doáączyá do klubu jednoroĪców.
JeĞli chcesz stworzyü jednoroĪca, są dwie drogi do wyboru. àatwiejsza: oprzeü
firmĊ na genialnym pomyĞle i prostocie, uderzyü konkurencjĊ tam, gdzie
zaboli najbardziej, zbudowaü bazĊ uĪytkowników idącą w setki milionów osób
i czekaü na ofertĊ sprzedaĪy opiewającą na okrągáy miliard. Tak, to ta áatwiejsza droga. Trudniejsza i ambitniejsza opiera siĊ na rozwiązaniu powaĪnego
– 15 –
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problemu, zgodnie z zaáoĪeniem, Īe jeĞli chcesz zbudowaü firmĊ wartą miliard
dolarów, powinieneĞ rozwiązaü problem miliarda ludzi.
We wczeĞniejszych latach jednoroĪce powstawaáy rzadko. Kiedy pojawiaáa siĊ
przeáomowa technologia, pojawiaáy siĊ teĪ firmy, które potrafiáy ją wykorzystaü i osiągnąü sukces. Lata 60. zapisaáy siĊ jako era póáprzewodnika, lata 70.
to narodziny komputera osobistego, lata 80. daáy nam nowy poáączony Ğwiat,
a lata 90. byáy początkiem wspóáczesnego internetu. Po roku 2000 mieliĞmy
juĪ nowe sieci spoáecznoĞciowe — Instagram jest jedną z tych firm, która
oparáa sukces wáaĞnie na nich.
Przeáomowe technologie rodzą firmy osiągające ogromne sukcesy. Spójrz teĪ
na dostĊpne dziĞ modele biznesowe. Startupy, które szybko siĊ rozwijają
i pozyskują duĪy kapitaá od inwestorów, czĊsto opierają siĊ na modelu SaaS
(ang. software as a service), oferując usáugi w internecie — w chmurze informatycznej. Dawniej takie moĪliwoĞci robienia biznesu zwyczajnie nie istniaáy.
Albo inny przykáad — ekonomia skali. Dawniej wáadzĊ miaáy wielkie korporacje, które zgromadziáy duĪe zasoby. DziĞ Īyjemy w ekonomii dostĊpu. —
Airbnb w grudniu 2014 roku miaá milion pokoi w ofercie — mówi Magda
Borowik z TechFuture. — NajwiĊksza europejska sieü hoteli, Intercontinental
Hotel Group, ma ich 698 tys. Airbnb nie jest wáaĞcicielem ani jednego
z oferowanych pokoi, jest jedynie platformą oferującą dostĊp do bazy noclegowej. Pomimo to jest wyceniany na ponad 25 mld dolarów, o wiele wiĊcej
niĪ caáa grupa Accor — táumaczy. WeĨ to pod uwagĊ: nowa ekonomia to
nie posiadanie, ale dostĊp.
Firma analityczna CB Insights poinformowaáa w 2015 r., Īe jednoroĪce mnoĪą
siĊ jak króliki. We wczeĞniejszych latach pojawiaáy siĊ cztery firmy o wycenie
na poziomie 1 mld dol. w ciągu roku, podczas gdy w 2015 r. w niektórych
miesiącach w zestawieniu jednoroĪców dopisywano nawet 15 firm. NajwiĊcej firm powstaje w Stanach Zjednoczonych, ale jednoroĪce wystĊpują teĪ
w Europie. Przykáadowo — serwis muzyczny Spotify jest jednoroĪcem ze
Szwecji, a Delivery Hero, sieü stron pozwalających na zamawianie jedzenia
przez internet, to jednoroĪec pochodzący z Niemiec. W 2015 r. serwis Bloomberg Business opublikowaá wyniki raportu opracowanego przez National Venture Capital Association i PwC, który podsumowaá rok 2014. Okazaáo siĊ, Īe fundusze venture capital przeznaczyáy w tym okresie aĪ 48,3 mld dol. na startupy.
Tak duĪo kapitaáu nie przeznaczono na inwestycje w firmy od 2000 r.6.
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ʐyj w przyszoɮci
Aby stworzyü jednoroĪca, powinieneĞ „Īyü w przyszáoĞci” i tworzyü rzeczy,
które wydają ci siĊ interesujące. Zacznij od tego, czym zajmujesz siĊ aktualnie. Przeanalizuj swoje doĞwiadczenie zawodowe i zastanów siĊ, czy jest coĞ,
czego brakuje w branĪy, w której dziaáasz. WeĨ pod uwagĊ rzeczy, które bĊdą
dostĊpne w ciągu najbliĪszych lat. Przykáadowo — w najbliĪszych latach bardzo
rozwinie siĊ sektor drukarek 3D i Internet of Things (Internet rzeczy). Czy
moĪesz wykorzystaü te narzĊdzia i trendy w pracy, którą wykonujesz aktualnie? Czy jest coĞ, co do niedawna wydawaáo siĊ niemoĪliwe, a teraz jest
twoim zdaniem coraz bardziej w zasiĊgu rĊki?
JeĞli uwaĪasz, Īe na rynku, na którym dziaáasz, raczej trudno stworzyü coĞ
nowego — zwáaszcza za maáe pieniądze lub bez budĪetu — porozmawiaj
z ludĨmi. Dowiedz siĊ, czy są luki, które moĪna wypeániü. Zapytaj znajomych
lub nieznajomych o to, czego im brakuje. Co chcieliby zrobiü, ale nie mogą?
CoĞ jest uciąĪliwe i denerwujące, szczególnie w ich pracy? PrzeprowadĨ kilka
rozmów, ale nie mów, Īe szukasz „pomysáu na startup”. To, czego szukasz,
to inspiracja, coĞ, co zachĊci ciĊ do podjĊcia kolejnego kroku. W ten sposób
zauwaĪysz problem, który mają inni ludzie, a który ty wiesz, jak rozwiązaü.
Nastaw siĊ, Īe rozmowy na temat problemów bĊdą trudne. Ludzie mogą nie
wiedzieü, czego dokáadnie potrzebują. Twoim zadaniem jest wcielenie siĊ
w konsultanta — staraj siĊ w peáni zrozumieü sytuacjĊ danej osoby, uwaĪnie
sáuchaj i zadawaj duĪo pytaĔ pozwalających poznaü wiĊcej szczegóáów.
Kolejna droga, dziĊki której moĪesz wpaĞü na Ğwietny pomysá na biznes, to
zadanie sobie pytania: „Czego mi brakuje i czy jest coĞ, za co chĊtnie bym
zapáaciá, gdyby byáo dostĊpne?”. Dobrym posuniĊciem jest analiza istniejących branĪ i firm, które od dáuĪszego czasu mają problemy z dalszym rozwojem. Zastanów siĊ, co moĪe je uratowaü, a takĪe czy są firmy, które mogą
wykorzystaü ich kiepską sytuacjĊ. Dla przykáadu, od ponad 10 lat zajmujĊ siĊ
dziennikarstwem i zauwaĪam, Īe coraz trudniej wyĪyü z pisania artykuáów.
Media zatrudniają niedoĞwiadczonych, a przez to tanich autorów, dziennikarze zatrudniani są do pisania reklam (sprawdĨ oferty pracy pod hasáem
„dziennikarz reklamy natywnej”), ludzie kupują coraz mniej prasy i zadowalają siĊ bezpáatną treĞcią dobrej, ale nie najwyĪszej jakoĞci. Reklamodawcy zaĞ przesuwają budĪety marketingowe na inne dziaáania, np. reklamy
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w serwisach spoáecznoĞciowych, rezygnując z reklam w prasie. Ale nawet kiedy
sytuacja wydaje siĊ nieciekawa, w mediach ciągle moĪna zarobiü, a dziennikarze to nierzadko eksperci dysponujący bogatą wiedzą i umiejĊtnoĞciami.
A zatem: jakiego typu firma mogáaby zaistnieü na rynku, o której w przyszáoĞci ludzie mówiliby, Īe „to ona zastąpiáa dziennikarstwo”?
Skoncentruj siĊ na branĪy, w której dziaáasz albo która ciĊ interesuje, i przeprowadĨ podobną analizĊ. WyobraĨ sobie Ğwiat za 10 lub 20 lat. Zwykle
kiedy jedna firma lub branĪa zastĊpuje inną, na początku wcale nie wygląda
na to, Īe dojdzie do tak przewrotnej zmiany. Dlatego — wracając do przykáadu
z dziennikarstwem — nie próbuj zastanawiaü siĊ, co moĪe je zastąpiü. Zamiast
tego myĞl o czymĞ, co po kilku latach zostanie nazwane „tym, co zastąpiáo
dziennikarstwo”.
Zastanawiając siĊ nad wáasnym startupem, skup siĊ na branĪy, którą rozumiesz i w której zdobyáeĞ juĪ doĞwiadczenie. JeĞli jesteĞ ekspertem od remontów mieszkaĔ, nie twórz mobilnego komunikatora dla dzieci lubiących lalki
Barbie. Byü moĪe to dobry pomysá, ale jeĞli nie potrafisz zaufaü swojej intuicji,
lepiej go zignoruj. Przeprowadzenie rozpoznania rynkowego i zbieranie opinii
nie zastąpi wyczucia, Īe jakiĞ biznes rzeczywiĞcie moĪe siĊ udaü. Z pewnoĞcią istnieją moĪliwoĞci, aby odmieniü branĪĊ remontową, oraz rozwiązania
i narzĊdzia, które mogáyby byü o wiele lepszej jakoĞci. DziĊki temu, Īe masz
w czymĞ doĞwiadczenie i wiedzĊ, automatycznie w tym konkretnym segmencie masz wyĪsze wymagania niĪ przeciĊtny klient. JeĞli zajmujesz siĊ remontowaniem mieszkaĔ, to podczas remontu wáasnego mieszkania na pewno
przyáoĪysz duĪo uwagi nawet do najdrobniejszych szczegóáów. Aby znaleĨü
pomysá na biznes, znajdĨ i nazwij rzeczy, które są ci potrzebne. CoĞ na pewno
jest ci potrzebne. CoĞ na pewno moĪe byü lepsze. CzegoĞ pewnie wciąĪ brakuje.
Zabierając siĊ za tworzenie firmy, powinieneĞ odczuwaü duĪą potrzebĊ rozwiązania jakiegoĞ realnego problemu. Celowo napisaáem „realnego”, poniewaĪ wielu zaáoĪycieli startupów uwaĪa, Īe rozwiązuje problem, podczas gdy
są to problemy, które w rzeczywistoĞci nie istnieją lub które sami stworzyli.
JeĞli startup ma odnieĞü sukces, musi speániaü trzy warunki: zaáoĪyciel tworzy produkt lub usáugĊ, które sam chciaáby mieü i których chciaáby uĪywaü;
zaáoĪyciel tworzy produkt lub usáugĊ, które sam potrafi stworzyü; inni ludzie
uwaĪają, Īe faktycznie warto stworzyü dany produkt lub usáugĊ, poniewaĪ
istnieje na nie realne zapotrzebowanie.
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Dodatkowo zastanów siĊ, do której z dwóch kategorii zalicza siĊ to, co chcesz
stworzyü: czy to bĊdzie coĞ, czego ludzie zechcą uĪywaü pewnego dnia, czy
teĪ coĞ, czego zechcą uĪywaü natychmiast. Lepsza jest ta druga kategoria,
jednak w jej przypadku tylko niewielka grupa ludzi bĊdzie chciaáa uĪywaü
twojego produktu natychmiast. Nie przejmuj siĊ tym. Po pierwsze, jeĪeli
istniaáaby duĪa grupa ludzi, która chce uĪywaü danego produktu natychmiast, produkt ten dawno trafiáby na rynek, a zapotrzebowanie zostaáoby
dostrzeĪone przez wielkie korporacje. Nie Īyjemy w czasach, kiedy nie wynaleziono koáa. ĩyjemy w czasach, kiedy koáa tworzone są z przeróĪnych materiaáów, instalowane w robotach mających przewoziü ludzi z punktu A do
punktu B i sterowane sztuczną inteligencją.
WaĪny wybór, przed jakim musi stanąü kaĪdy zaáoĪyciel startupu, sprowadza
siĊ do tego, czy lepiej stworzyü coĞ, czego duĪa grupa ludzi bĊdzie chciaáa
uĪywaü w maáej iloĞci, czy raczej coĞ, czego maáa grupa ludzi bĊdzie uĪywaü
w duĪej iloĞci. Wybierz to drugie. JeĞli stworzysz coĞ, czego ludzie chcą uĪywaü w duĪej iloĞci, bĊdziesz mógá liczyü na wiĊksze zadowolenie i lojalnoĞü
klientów, a takĪe próbowaü skalowaü biznes — staraü siĊ docieraü do podobnych ludzi, którzy szybko polubią twój produkt lub usáugĊ.
Kolejne waĪne pytanie brzmi: Jak bardzo ludzie bĊdą chcieli uĪywaü mojego
produktu? Kto bĊdzie potrzebowaü go tak bardzo, Īe zechce korzystaü nawet
z pierwszej wersji, która z pewnoĞcią nie bĊdzie idealna? JeĪeli nie potrafisz
szybko odpowiedzieü na to pytanie, twój pomysá na biznes jest nietrafiony.
ZapamiĊtaj radĊ Paula Buchheita, amerykaĔskiego programisty i przedsiĊbiorcy, twórcy Gmaila: „ĩyj w przyszáoĞci i twórz rzeczy, których brakuje
obecnie”7.

Wpadnij w naóg dziaania
— Czáowiek stający przed wyborem, czy zaáoĪyü startup, ma w dzisiejszych
czasach duĪo áatwiejsze zadanie niĪ kiedyĞ — mówi Michaá BoĪek, senior
advisor z firmy doradczej ConQuest Consulting. — Istotna jest postĊpująca
informatyzacja. DziĊki niej jedna osoba mająca niewielkie zasoby finansowe
moĪe za pomocą dostĊpnych narzĊdzi internetowych prowadziü sama caáe
przedsiĊbiorstwo, bĊdąc jednoczeĞnie ksiĊgowym, sprzedawcą czy specjalistą
od marketingu. WáaĞnie to ograniczenie kosztów jest kluczowe w naszych
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czasach — podkreĞla. Jako przedsiĊbiorca powinieneĞ wykorzystaü obecne
moĪliwoĞci i wyrobiü sobie naáóg dziaáania. Niewykluczone, Īe naleĪysz do
marzycieli. To osoby, które mają Ğwietne pomysáy na biznes, ale ciągle przekáadają ich realizacjĊ. Czekają na lepsze czasy. Na wiĊcej oszczĊdnoĞci. Na to, aĪ
podroĞnie ich dziecko albo aĪ zdąĪą zrobiü remont dachu. Nie pozwól, aby jakiekolwiek preteksty i wymówki przyczyniaáy siĊ do nieustannego odkáadania
decyzji o zaáoĪeniu startupu. Nie myĞl, Īe warunki na zaáoĪenie firmy bĊdą kiedyĞ idealne. Tak siĊ nigdy nie stanie i w rezultacie minie kilka lat, a ty ciągle
bĊdziesz miaá swoje pomysáy wyáącznie w gáowie. Lepszy jest dobry plan, który
zostanie zrealizowany, niĪ perfekcyjny, który nie ujrzy Ğwiatáa dziennego.
KaĪde przedsiĊwziĊcie pociąga za sobą ryzyko, problemy i niepewnoĞü. WyobraĨ
sobie, Īe chcesz pojechaü samochodem z Warszawy do Wrocáawia, ale upierasz siĊ, Īe poczekasz do momentu, gdy zyskasz pewnoĞü, Īe nie bĊdzie objazdów, problemów z silnikiem, záej pogody czy teĪ pijanych kierowców na
drodze. W tym momencie wiesz juĪ, Īe nigdy nie wyruszysz w drogĊ. Nigdy
nie wyeliminujesz wszystkich potencjalnych problemów i nie zlikwidujesz
ryzyka do koĔca. Zamiast pozbywaü siĊ ryzyka, naucz siĊ, jak sobie z nim
radziü i je minimalizowaü. I nie martw siĊ na zapas. — Dla mnie prowadzenie
firmy to jeden z najlepszych pomysáów na realizacjĊ swoich marzeĔ i speánianie siĊ — mówi Marcin Beme, zaáoĪyciel i CEO Audioteki. — Sam chciaáem
zostaü przedsiĊbiorcą, odkąd pamiĊtam, nawet kiedy jeszcze nie wiedziaáem,
Īe tak to siĊ nazywa. OczywiĞcie, chciaáem zostaü teĪ gwiazdą rocka, ale
niestety nie mam adekwatnego talentu.
Prowadząc wáasną dziaáalnoĞü, moĪesz sam kreowaü swój produkt lub usáugĊ
i rozwijaü siĊ w kierunku, w jakim tylko chcesz. MoĪesz sam zarządzaü swoim
czasem i decydowaü, kiedy pracowaü, a kiedy zrobiü sobie wolne. — Wáasny
biznes warto zakáadaü zawsze, szczególnie jeĞli nie odnajdujemy siĊ w pracy
w korporacji czy na etacie w dáuĪszym terminie — zauwaĪa Kamil Górski,
wspóázaáoĪyciel Bliq.pl. — Czas przeminie tak czy owak i za kilka lat moĪesz
Īaáowaü, Īe nie zdecydowaáeĞ siĊ na zaáoĪenie wáasnego startupu — dodaje. Nadaj wiĊc wartoĞü swoim pomysáom i wprowadĨ je w Īycie. Nawet jeĞli masz wspaniaáy pomysá, to dopóki nic z nim nie zrobisz, pozostanie on tylko
pomysáem.
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Nie zatrzymuj siȶ na aplikacji
— Gáówny powód powinien byü zawsze jeden i ten sam, niezaleĪnie od czasów: Īeby coĞ w Ğwiecie zmieniü na lepsze — mówi Borys Musielak, zaáoĪyciel Filmastera i dyrektor operacyjny na EuropĊ w Samba TV. ZachĊcam ciĊ do
tworzenia jednoroĪca, a przynajmniej do tworzenia firmy, która ma szansĊ
siĊ nim staü. Dlatego nie twórz aplikacji mobilnej na iPhone’a, myĞląc, Īe to
przyniesie ci ogromny sukces. Projekty takie jak tworzenie aplikacji czy rozszerzenia dla przeglądarki internetowej powinny byü drogą do celu, ale nie
celem samym w sobie. JeĞli np. chcesz stworzyü tablet, na początku nie bĊdziesz
w stanie, bo nie bĊdziesz miaá finansów. WiĊkszoĞü zaáoĪycieli startupów
zaczyna przygodĊ z biznesem w branĪy usáugowej i w internecie. Powód jest
prosty: bariera wejĞcia jest bardzo niska. Nie musisz mieü kilkudziesiĊciu czy
kilkuset tysiĊcy záotych, aby rozpocząü dziaáalnoĞü i stworzyü pierwsze produkty. Wystarczy kilka tysiĊcy lub nawet kilkaset záotych.
Bardzo popularne — zwáaszcza dla początkującego przedsiĊbiorcy — są usáugi
w modelu SaaS (ang. Software as a Service, oprogramowanie jako usáuga).
Biznes ten opiera siĊ na chmurze obliczeniowej: aplikacja przechowywana jest
i udostĊpniana przez internet, co eliminuje potrzebĊ instalacji i uruchamiania
jej na komputerze klienta. KorzyĞcią dla uĪytkownika jest przede wszystkim
áatwoĞü obsáugi — kupuje dziaáające rozwiązanie o okreĞlonej funkcjonalnoĞci
i bez koniecznoĞci zagáĊbiania siĊ w zagadnienia techniczne. Usáugi SaaS
najczĊĞciej oferowane są w ramach abonamentu miesiĊcznego lub rocznego.
RównieĪ inwestorzy doceniają usáugi SaaS i w 2014 r. przeznaczyli 11,7 mld
dol. na inwestycje w startupy z tego sektora8.
Firmą z sektora SaaS, która odniosáa ogromny sukces, jest Dropbox — tylko
w 2014 r. pozyskaá áącznie 350 mln dol. od inwestorów9. A to przecieĪ bardzo
prosta usáuga: dysk internetowy do przechowywania i synchronizowania plików pomiĊdzy urządzeniami. W latach 2011 – 2014 doszáo teĪ do kilku przejĊü. Takie korporacje jak Oracle, IBM, Google, Cisco lub VMWare przejĊáy
mniejsze firmy z sektora SaaS. NajwiĊcej, bo aĪ 1,54 mld dol., przeznaczyáo
VMWare na przejĊcie AirWatch10, firmy specjalizującej siĊ w rozwiązaniach
zabezpieczających i sáuĪących do zarządzania urządzeniami mobilnymi. JeĞli
zaĞ chodzi o branĪe, w jakich dziaáają startupy SaaS, najwiĊksze sukcesy biznesowe wedáug analityków CB Insights11 osiągają te, które dziaáają w branĪach:
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Business Intelligence, analityka i zarządzanie oraz pomiary wydajnoĞci.
Marketing, sprzedaĪ i reklamy.
Zarządzanie bazami i relacjami klientów (CRM).
Monitoring i bezpieczeĔstwo.
Zarządzanie danymi i dokumentami.
Firmy specjalizujące siĊ w oferowaniu usáug do zarządzania projektami
i wspóápracy.
Sektor HR i zarządzanie pracownikami.
Zwróü uwagĊ, Īe są to branĪe B2B (ang. business to business), czyli usáugi
tworzone przez firmy i dla firm.
WĞród firm z sektora SaaS są teĪ jednoroĪce. Te najpopularniejsze to LinkedIn,
Workday oraz Veeva Systems — kaĪda z tych firm jest wyceniana na ponad
1 mld dol. Dodatkowo, specjaliĞci z branĪy IT takĪe wskazali na SaaS, gdy
spytaáem o sektory, w których warto rozwijaü biznes. — DziĞ mamy áatwiejszy
dostĊp do zaawansowanych technologii, które zapewniają przewagĊ konkurencyjną — zauwaĪa Igor Zacharjasz, ecosystem development leader w IBM.
— Globalna gospodarka umoĪliwia zaĞ dostĊp do niemal wszystkich Ğwiatowych rynków. DziĊki temu np. modele biznesowe oparte na SaaS áatwo siĊ
skalują i umoĪliwiają dotarcie do klientów na caáym Ğwiecie od początku
istnienia przedsiĊbiorstwa — dodaje przedstawiciel IBM.
SpecjaliĞci z firmy doradczej PwC równieĪ podkreĞlili znaczenie sektora SaaS
w publikacji Trendy 2015 w branĪy technologicznej12. Skorzystali jednak
z okreĞlenia XaaS, gdzie „X” oznacza „everything” (wszystko), czyli skrót
moĪna przetáumaczyü na „wszystko jako usáuga”. WáaĞnie tak duĪe znaczenie
w oczach PwC ma branĪa usáugowa w obecnych czasach. Wedáug analityków
firmy wkraczające do sektora XaaS mogą liczyü na duĪy rozwój — z prognoz
wynika, Īe w tej dekadzie sektor XaaS bĊdzie notowaá 20-procentowy wzrost
w kaĪdym roku. Z kolei analitycy z IDC sugerują, Īe model SaaS wyprzedzi
w koĔcu tradycyjne oprogramowanie oferowane na licencji13.
Sektor XaaS/SaaS wydaje siĊ wart uwagi nie tylko z punktu widzenia zaáoĪyciela startupu. Klienci równieĪ doceniają te usáugi, poniewaĪ obecnie wymagają duĪej elastycznoĞci. Niemal nikt nie chce juĪ instalowaü programu na
dysku komputera. Chcemy uĪywaü tej samej aplikacji na tablecie, smartfonie i na komputerze, mając caáy czas dostĊp do tych samych danych, które
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bĊdą siĊ synchronizowaü pomiĊdzy urządzeniami. Usáugi w chmurze zapewniają wáaĞnie takie moĪliwoĞci. I nie tylko startupy dostosowują siĊ do tego
trendu — spójrz np. na firmĊ Adobe, która zdecydowaáa, Īe udostĊpni swoje
popularne programy dla grafików i projektantów w chmurze i w ramach abonamentu. Microsoft czy Google równieĪ bardzo stawiają na chmurĊ i usáugi
dostĊpne na wielu platformach.
JeĞli weĨmiesz pod uwagĊ pozostaáe trendy w Ğwiecie IT, takie jak Internet
of Things (Internet rzeczy), postĊpująca automatyzacja pracy opartej na wiedzy, zaawansowana robotyka, drukarki 3D czy wirtualna rzeczywistoĞü, szybko
moĪesz wpaĞü na pomysá, aby stworzyü coĞ znakomitego. Tylko twórz biznes, który bĊdzie na siebie zarabiaü. — Obecnie o wiele áatwiej jest stworzyü
aplikacjĊ czy platformĊ, która zyska duĪą popularnoĞü, pozwalającą na
pozyskanie inwestorów, o wiele trudniej jest jednak sprawiü, aby ten biznes
na siebie zarabiaá — mówi Kamil Górski z Bliq.pl. — Nawet takie tuzy jak
Twitter, Snapchat czy Spotify są caáy czas na sporym minusie. Warto o tym
pamiĊtaü i zamiast robienia planów zbudowania kolejnej platformy spoáecznoĞciowej pomyĞleü o stworzeniu nieco bardziej przyziemnego biznesu,
który bĊdzie po prostu zarabiaá pieniądze, oferując swoim klientom konkretne korzyĞci. PamiĊtajmy, Īe Polska to nie Kalifornia i pomysáy, które
tam w trakcie kolejnych rund finansowania pozyskują dziesiątki milionów
dolarów, u nas mogą speáznąü na niczym. Wystarczy zresztą poprzeglądaü projekty na AngelList.com — wiĊkszoĞü z nich u nas by siĊ zwyczajnie
nie sprawdziáa — doradza Górski.

Rozwaʑ stworzenie platformy
Sprawdzonym sposobem na stworzenie jednoroĪca jest zbudowanie platformy. Spójrz na firmy, które w ostatnich latach osiągnĊáy najwiĊksze sukcesy i wyceny o wartoĞci ponad 1 mld dolarów. To przykáadowo Airbnb, Uber,
Instagram, Spotify, Plantir Technologies czy Pinterest. NajwiĊcej jednoroĪców to wáaĞnie platformy. Nie jesteĞ w stanie zarobiü miliarda dolarów wáasnymi rĊkami. OdniosĊ siĊ ponownie do swojego zawodu — jako dziennikarz
nie zarobiĊ miliarda dolarów, pracując samodzielnie i pisząc artykuáy. Zwyczajnie nie starczy mi na to Īycia. Nawet jeĞli bĊdĊ zlecaü teksty ludziom
z innych krajów w ramach outsourcingu, wykorzystując strefy czasowe tak,
aby ktoĞ wykonywaá moje zadania wtedy, gdy ja akurat ĞpiĊ, przez co wykonam
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wiĊcej w ciągu roku czy miesiąca, to i tak ta praca nie pozwala na zarobienie
miliarda lub stworzenie czegoĞ, co jest tyle warte. Ale stworzenie platformy —
w tym przypadku medium — juĪ znacznie zwiĊksza szanse na osiągniĊcie
takiego sukcesu. Medium, jak kaĪda platforma, moĪe byü zarządzane automatycznie i publikowaü o wiele wiĊcej artykuáów niĪ jeden, nawet najbardziej
obrotny dziennikarz.
Google jest jedną z firm, która opiera swoją strategiĊ na tworzeniu platform.
W 2011 r. pojawiá siĊ artykuá14 autorstwa Susan Wojcicki — obecnej szefowej YouTube, a wczeĞniej wiceprezes z zespoáu reklam w Google — w którym mogliĞmy znaleĨü osiem zasad innowacji, którymi kieruje siĊ ta potĊĪna
firma. Jedna z nich to „Be a Platform” (bądĨ platformą). Platformy áatwo siĊ
skalują, przez co mogą rozrosnąü siĊ do duĪych rozmiarów, a takĪe są napĊdzane automatycznie — kiedy juĪ stworzysz platformĊ, nie musisz obsáugiwaü kaĪdego klienta, bo robi to sama usáuga. Ty musisz bardziej skupiü siĊ
na zapewnieniu stabilnej pracy i bezpieczeĔstwa platformy.
Platformy mogą teĪ wykorzystywaü dĨwigniĊ. Jak dziaáa dĨwignia? Pozwala
podnieĞü duĪy ciĊĪar maáym wysiákiem, a w Ğwiecie biznesu — zarabiaü duĪe
pieniądze przy uĪyciu maáych. JeĞli stworzenie platformy bĊdzie ciĊ kosztowaü 10 tys. zá, ale zarobisz za jej pomocą 50 tys. zá, to bĊdzie to doskonaáy
przykáad zastosowania dĨwigni. KaĪdy z nas ma tĊ samą 24-godzinną dobĊ
do wykorzystania, a miliarderzy tworzą swoje majątki poprzez „wydĨwigniĊcie siĊ” w kaĪdej dziedzinie Īycia. Sprawiają, Īe czas, pieniądze, marketing
i systemy pracują na nich. Dawniej popularna byáa tzw. dĨwignia czasowa.
Powiedzmy, Īe sprzedajesz swój czas za 20 zá/godz. i pracujesz dziesiĊü godzin
dziennie — za jeden dzieĔ otrzymujesz wiĊc 200 zá. PomyĞl jednak, co by
siĊ staáo, gdybyĞ nauczyá gorzej wykwalifikowanych i mniej doĞwiadczonych
ludzi robiü to, co ty, ale páacąc im 10 zá za godzinĊ zamiast 20 zá. JeĞli zaĞ stworzysz odpowiednie systemy i procedury, moĪesz je wykorzystaü w dĨwigni
czasowej — zatrudnij cztery osoby po 10 zá za godzinĊ i wtedy bĊdziesz kaĪdej
z nich páaciü 100 zá dziennie, a 100 zá bĊdzie twoim zyskiem. Przy czterech
pracownikach zarabiasz juĪ 400 zá, a jednoczeĞnie masz caáy dzieĔ dla siebie
na inne zadania. „WydĨwignąáeĞ siĊ” zatem od stawki 20 zá za godzinĊ do
40 zá za godzinĊ. Wielu przedsiĊbiorców ciągle polega na tej dĨwigni i dawno
juĪ zdaáo sobie sprawĊ, Īe nigdy nie osiągną zamoĪnoĞci, jeĞli bĊdą sprzedawaü wáasny czas. Opracowują wiĊc systemy i wykorzystują czas innych ludzi
na tworzenie produktów, które sprzedają po wyĪszej cenie.
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Platformy dziaáające w internecie to równieĪ systemy, ale dziĊki nim zarabiasz przede wszystkim na klientach, a nie na swoich pracownikach. Czy chcesz
zatrudniaü ludzi, którzy bĊdą za twoimi plecami narzekaü: „Ja robiĊ to za 10 zá,
a szef zarabia na mnie dwa razy tyle”? JeĞli stworzysz platformĊ i bĊdziesz
oferowaü coĞ, co przydaje siĊ ludziom, bĊdą oni za to páaciü i jeĪeli bĊdą zadowoleni z oferowanego produktu lub usáugi, staną siĊ lojalnymi klientami.
Przykáad: serwis muzyczny Spotify za 20 zá miesiĊcznie oferuje dostĊp do
ogromnych zbiorów muzyki w dobrej jakoĞci. Czy wolisz páaciü 20 zá za dostĊp
do platformy, która ma praktycznie kaĪdą twoją ulubioną páytĊ z muzyką,
czy wolisz zapáaciü 20 zá za jedną páytĊ? JeĞli chcesz stworzyü jednoroĪca,
rozwaĪ stworzenie platformy.

Startup to nie zabawa
Obecnie jest wiĊcej szans na sukces, ale nie znaczy to, Īe go osiągniesz. àatwiej
jest zacząü, bo moĪesz uczyü siĊ z czyjegoĞ doĞwiadczenia — wystarczy skorzystaü z Google i w ten sposób znaleĨü wiele przykáadów i informacji pozwalających uniknąü báĊdów w biznesie. Powstaáy inkubatory przedsiĊbiorczoĞci,
jest teĪ wiĊcej ekspertów, którzy chĊtnie dzielą siĊ wiedzą, a takĪe sami przedsiĊbiorcy czĊsto są dostĊpni online i nierzadko odpowiadają na pytania osób
chcących zaáoĪyü startup. WejdĨ na Quora.com i po chwili znajdziesz dostĊp
do wiedzy profesjonalistów odpowiadających w zasadzie na kaĪde pytanie, od
„Jak Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg i Jack Dorsey zarządzają swoją
pocztą e-mail?”, przez „Czy Y Combinator oczekuje za duĪych udziaáów
w zamian za 120 tys. dolarów?”, po „Jakie są mniej znane, ale bardzo dobre
narzĊdzia do pozycjonowania?”. Na tego rodzaju pytania odpowiadają tam
ludzie, którzy mają ogromne doĞwiadczenie, a nierzadko mieli okazjĊ pracowaü z najlepszymi biznesmenami na Ğwiecie.
Nie da siĊ zaprzeczyü, Īe dziĞ áatwiej zacząü biznes. Ale nie myĞl, Īe bycie wáasnym
szefem i zarządzanie swoim czasem to czysta przyjemnoĞü i zabawa. — Mimo
Īe od kilku lat prowadzĊ magazyn dla startupowców, poznaáem wiele historii
poraĪek i sukcesów, to nadal sceptycznie podchodzĊ do traktowania startupu
jako recepty na sukces finansowy, bo bardzo trudno go osiągnąü — mówi
Adam àopusiewicz, autor ksiąĪki Start-up. Od pomysáu do biznesu i redaktor
prowadzący magazynu Mamstartup.pl. — Odradzam kaĪdemu podąĪanie za
sáowem „startup” tylko dlatego, Īe jest modne. Startup to ciĊĪka praca, która
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dáugo nie przynosi efektów — dodaje. Jako przedsiĊbiorca szybko przekonasz siĊ, Īe rozwijanie biznesu wiąĪe siĊ z rezygnacją z wielu przyjemnoĞci. Byü
moĪe wydasz oszczĊdnoĞci na stworzenie usáugi internetowej. Na pewno
bĊdziesz miaá mniej czasu na przyjemnoĞci, takie jak wyjĞcie do kina czy do
restauracji. BĊdziesz teĪ odczuwaü presjĊ spoáeczną. — Tworzenie startupu
jest trudne, bo wysysa wszystkie oszczĊdnoĞci. Przygotuj siĊ na to, Īe wszyscy
wokóá bĊdą mieü drogie telefony, nosiü buty reklamowane przez gwiazdy
i publikowaü zdjĊcia z egzotycznych wakacji, tylko nie ty — zauwaĪa àopusiewicz.
Pewnie natkniesz siĊ na artykuáy opisujące zaáoĪycieli startupów jak gwiazdy.
Zakáadanie startupu staáo siĊ wrĊcz modnym stylem Īycia, ale zapewniam,
Īe to nic prostego. — Wymaga znacznie wiĊcej pracy i zaangaĪowania niĪ
praca na etacie i przynajmniej na początku nie gwarantuje satysfakcjonujących i staáych dochodów — podkreĞla Grzegorz Teter, CEO i wspóázaáoĪyciel
Pressium.pl. Ale dodaje przy tym, Īe wáasny biznes moĪe daü równieĪ wiele
satysfakcji. — JeĞli ktoĞ czuje siĊ na siáach, aby wziąü sprawy w swoje rĊce,
powinien spróbowaü — mówi Teter.
Paul Graham, angielski programista i wspóázaáoĪyciel Y Combinatora, zapewniającego finansowanie zaląĪkowe wielu startupom, uwaĪa, Īe nikt z nas nie
powinien mieü szefa. W swoim eseju z 2008 r.15 napisaá: „Technologie mają
tendencjĊ do oddzielania tego, co normalne, od tego, co naturalne. (...)
W ubiegáym roku byáem w Afryce i widziaáem w dziczy wiele zwierząt, które
wczeĞniej mogáem zobaczyü tylko w zoo. To niesamowite, jak bardzo te zwierzĊta siĊ od siebie róĪniáy. Zwáaszcza lwy. Lwy w naturalnym Ğrodowisku
wydają siĊ o dziesiĊü razy bardziej Īywe. Są jak caákowicie inne zwierzĊta.
ĩycie w zoo jest áatwiejsze, ale nie jest to Īycie, do jakiego zostaáy stworzone.
Podejrzewam, Īe podobnie jest z ludĨmi”. Graham jest zdania, Īe zaáoĪyciele
startupów pracują w sposób bardziej naturalny dla czáowieka. I choü praca
w korporacji jest áatwiejsza, szybko moĪna odczuü róĪnicĊ np. pomiĊdzy programistą, który pracuje na co dzieĔ w korporacyjnym boksie, a programistą
tworzącym wáasny startup. Ludzie pracujący nad wáasnym biznesem czują
siĊ lepiej. Nie czekaj wiĊc na idealny moment. Zacznij tworzyü coĞ swojego juĪ
teraz. Jedyna obawa, jaka powinna towarzyszyü zaáoĪycielowi startupu, to
obawa przed niewykorzystaniem nadarzającej siĊ okazji.
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