
Gratulacje! Decyzja o założeniu własnej firmy może być jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek 

podejmiesz w życiu. Posiadanie własnego biznesu powinno być radosną, inspirującą, wielką przygodą; 

pełną nowych widoków i wrażeń, pysznych wzlotów i okazjonalnych upadków, trudnych ścieżek i, 

miejmy nadzieję, dużych otwartych możliwości. Ale aby Twoja podróż służbowa była owocna, ważne 

jest, aby zrozumieć wszystko, co wiąże się z byciem przedsiębiorcą. Dlatego, znajdziesz szeroki przegląd 

biznesu oraz jego wielu form i możliwości. 

Plusy i minusy 

Wiele osób rozpoczyna przygodę biznesową marząc o bogactwie i wolności. I chociaż oba są z 

pewnością możliwe, pierwszą rzeczą do zrozumienia jest to, że istnieją kompromisy, gdy decydujesz 

się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Trudni szefowie, denerwujący współpracownicy, 

osobliwe zasady, wymagania wobec twojego czasu i ograniczenia dotyczące ilości pieniędzy, które 

możesz zarobić, są wymieniane na niezależność, kreatywność, możliwości i władzę. Ale z tego samego 

powodu zamieniasz również regularne wypłaty i świadczenia na brak wypłaty i żadnych świadczeń. 

Życie pełne bezpieczeństwa, wygody i regularności zamienia się w niepewność. Zdecydowanie zalety i 

wady zakładania własnego biznesu. Mówiąc ściślej, korzyści płynące z założenia firmy obejmują: 

• Kontrola. Nawet jeśli podoba Ci się szef i praca, istnieje możliwość, że możesz zostać zwolniony w 

dowolnym momencie. Ten szef, którego tak bardzo lubisz, może zostać przeniesiony. Twoja firma może 

zbankrutować. Jedną z zalet zakładania własnego biznesu jest to, że masz większą kontrolę nad swoją 

pracą i karierą. I chociaż może to być pocieszające, powinieneś także uświadomić sobie, że dzięki tej 

kontroli zwiększy się odpowiedzialność i nowy zestaw wymagań. Jako szef, złotówka musi się z tobą 

zatrzymać. To ty musisz sprostać liście płac. To Ty musisz upewnić się, że klienci i goście są zadowoleni. 

To ty musisz zatrudnić i zwolnić pracowników. Nie zawsze jest to łatwe i można się założyć, że z 

pewnością będą chwile, w których z miłością spojrzysz na swoje dni jako pracownika, kiedy będziesz 

miał znacznie mniej odpowiedzialności i kontroli. 

• Pieniądze. Wiele osób decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z tego prostego 

powodu, że uważają, że są warte więcej pieniędzy niż zarabiają lub chcą szansy na lepsze życie dla 

swojej rodziny. Zazwyczaj istnieje limit kwoty, którą możesz zarobić, będąc pracownikiem. Dobrą 

wiadomością jest to, że kiedy jesteś pracodawcą, przedsiębiorcą, szefem, istnieje znacznie mniej 

ograniczeń. To może być dobra lub zła rzecz; możesz zarobić fortunę lub popsuć się. Jeśli ten rodzaj 

niepewności przemawia do ciebie, dobrze, bo to właśnie otrzymasz, jeśli otworzysz własny biznes. 

• Kreatywność i niezależność. Jeśli odczuwasz stagnację w obecnej pracy, nie poczujesz długo stagnacji, 

jeśli założysz firmę. Prowadzenie własnego biznesu może wymagać od Ciebie stworzenia jednego 

kreatora marketingu, sprzedawcy, księgowego, sekretarza i prezesa. To gorączkowe życie. Ale może ci 

to nie przeszkadzać.  

• Wolność. Praca we własnym przedsiębiorstwie daje Ci swobodę decydowania, kiedy i gdzie będziesz 

pracować. Ty decydujesz o godzinach i miejscu prowadzenia działalności. Swoboda związana z byciem 

własnym szefem, gdzie nikt nie może ci powiedzieć, co masz robić i jak to zrobić, może być najlepszą 

rzeczą w byciu przedsiębiorcą.  

Ale są też wady zakładania własnego biznesu: 

• Niepewność. Jak wskazano, życie przedsiębiorcy niekoniecznie musi być łatwe. Czy to jest przyjemne? 

Tak. Czy to trudne, ekscytujące i spontaniczne? Ty stawiasz Ale to nie jest łatwe. Najtrudniejszą częścią 

prowadzenia własnej działalności jest to, że nie ma stałego źródła dochodu; wypłata nie pojawia się co 

miesiąc. 



• Ryzyko. Co to jest przedsiębiorca? Przedsiębiorca to ktoś, kto jest gotów podjąć ryzyko związane z 

pieniędzmi w celu zarobienia pieniędzy. Nie wszystkie przedsięwzięcia przedsiębiorcze odnoszą sukces. 

Chęć podjęcia inteligentnego, skalkulowanego ryzyka jest cechą inteligentnego przedsiębiorcy. Ale 

nawet obliczone ryzyko jest nadal ryzykiem. Możesz zarobić milion lub zbankrutować. 

• Brak struktury. Wielu ludziom podoba się struktura pracy dla kogoś innego. Wiedzą, czego się od nich 

oczekuje i co muszą osiągnąć każdego dnia. To nie jest prawda, kiedy pracujesz dla siebie. Praca jest 

bardzo nieprzewidywalna.  

Zanim podejmiesz decyzję, musisz dokładnie rozważyć ryzyko i korzyści związane z przedsiębiorczością. 

Łatwo jest się zakochać w pomyśle posiadania własnego biznesu. Ale jeśli zrobisz to dobrze, jeśli 

odniesiesz sukces, musisz usunąć emocje z równania. Musisz zacząć myśleć jak biznesmen, rozważyć 

ryzyko i podjąć świadomą, inteligentną, wyrachowaną decyzję. 

Czy masz to, to czego potrzeba? 

Biorąc pod uwagę zalety i wady tego przedsięwzięcia, nie wystarczy. Podjęcie decyzji o odejściu z pracy 

i założeniu firmy jest monumentalne. Nawet jeśli założenie firmy wydaje się świetnym pomysłem, 

pomimo wad, pozostaje pytanie: skąd wiesz, czy jesteś przedsiębiorcą? Czy masz to, czego potrzeba? 

Aby ci pomóc, odpowiedz na pytania w poniższym quizie. Pomoże ci to ocenić twoje kwalifikacje. 

Odpowiadając na pytania, bądź całkowicie szczery. Nie ma potrzeby, aby każde pytanie było 

„prawidłowe”. Biznesmeni są w różnych kształtach, rozmiarach, temperamencie i poziomach 

umiejętności. Zatem żaden test nie może ustalić, czy jesteś idealnie przygotowany do bycia 

przedsiębiorcą. Ale ten test pomoże ci zrozumieć niektóre umiejętności niezbędne do założenia 

własnej firmy. Będziesz krzywdzić siebie i swój biznes tylko wtedy, gdy będziesz udawać, że nie 

posiadasz umiejętności 

1. Czy jesteś przedsiębiorczy? 

a) Tak, lubię robić rzeczy na własną rękę. 

b) Jeśli ktoś pomoże mi zacząć, na pewno to zrobię. 

c) W większości przypadków wolę podążać niż prowadzić. 

2. Co sądzisz o podejmowaniu ryzyka? 

a) Naprawdę podoba mi się uczucie bycia na krawędzi. 

b) Obliczone ryzyko jest czasami dopuszczalne. 

c) Lubię to, co wypróbowane i prawdziwe. 

3. Czy jesteś liderem? 

a) Zazwyczaj zachęcam ludzi, aby coś inicjowali. 

b) Mogę wydawać rozkazy, jeśli muszę. 

c) Pozwalam komuś innemu ruszyć, a potem biorę udział, jeśli mam na to ochotę. 

4. Czy lubisz brać na siebie odpowiedzialność? 

a) Tak, lubię zajmować się rzeczami i je przegląda. 

b) Przyjmę, jeśli będę musiał, ale wolę pozwolić komuś innemu być odpowiedzialny. 



c) Zawsze jest jakiś chętny bóbr, który chce pokazać, jak to zrobić bo jest mądry. Pozwalam mu. 

5. Jak bardzo jesteś zorganizowany? 

a) Lubię mieć plan, zanim zacznę. 

b) Dobra organizacja nie jest moim najmocniejszym atutem, ale mogę to zrobić, kiedy to niezbędne. 

c) Po prostu lubię brać rzeczy takimi, jakie są. 

6. Jak ciężko jesteś gotowy pracować? 

a) Mogę być zmotywowany tak długo, jak to konieczne. 

b) Będę ciężko pracował przez jakiś czas, ale kiedy mam już dość, to wszystko. 

c) Myślę, że wiele innych rzeczy jest ważniejszych niż praca. 

7. Czy jesteś decydentem? 

a) Mogę szybko podjąć decyzję, jeśli będę musiał. 

b) Jeśli muszę szybko podjąć decyzję, robię to, ale mi się to nie podoba. 

c) Nie lubię decydować 

8. Czy potrafisz żyć z niepewnością? 

a) Tak 

b) Mogę, jeśli muszę, ale mi się nie podoba. 

c) Nie, lubię wiedzieć, czego się spodziewać. 

9. Czy możesz się tego trzymać? 

a) Jeśli zdecyduję się coś zrobić, nie pozwolę, aby cokolwiek stanęło mi na drodze 

b) Zazwyczaj. 

c) Jeśli coś nie pójdzie dobrze, mogę po prostu zrezygnować. 

10. Jak dobre jest twoje zdrowie? 

a) Nigdy nie jestem wyczerpany! 

b) Mam dość energii na większość rzeczy, które chcę robić. 

c) Kończy mi się energia wcześniej niż u większości moich przyjaciół. 

11. Czy lubisz współzawodnictwo? 

a) Zakład. 

b) Kiedy muszę być, mogę. 

c) Nie bardzo, moja natura jest bardziej wyluzowana. 

12. Czy masz dużą siłę woli i samodyscyplinę? 

a) Tak 



b) Jestem dyscyplinowany, kiedy muszę. 

c) Niezupełnie. 

13. Czy planujesz z wyprzedzeniem? 

a) W moim notatniku brak planowania to porażka. 

b) Planowanie jest ważne, ale spontaniczne. 

c) Biorę jeden dzień na raz i pozwalam życiu zabrać mnie tam, gdzie chce 

14. Czy jesteś kreatywny? 

a) Tak jestem. Zawsze wymyślam nowe pomysły. 

b) Od czasu do czasu mam burzę mózgów. 

c) Nie, nie bardzo. 

15. Czy możesz żyć bez struktury? 

a) Tak 

b) Kiedy pojawia się idea życia bez regularnej pracy lub wypłaty denerwuję się. 

c) Nie, lubię rutynę i strukturę w moim życiu 

 

Jeśli odpowiedziałeś „a” na więcej niż połowę pytań, masz osobowość potrzebną do prowadzenia 

własnego biznesu. Jeśli większość odpowiedzi brzmi „b”, prawdopodobnie napotkasz więcej kłopotów, 

niż możesz chcieć. Jeśli masz kilka odpowiedzi „c”, oznacza to, że nie jesteś gotowy na rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej. Ale to nie znaczy, że nie możesz się przygotować. Chociaż pewne 

aspekty przedsiębiorczości są nieodłączne (na przykład gotowość do podjęcia ryzyka), wielu się uczy 

(np. Umie prowadzić badania rynku). Jeśli wyniki tego quizu każą ci zwolnić, to dobrze. Zawsze możesz 

brać udział w zajęciach biznesowych, czytać więcej książek lub słuchać kaset biznesowych, aby 

dowiedzieć się więcej. Inną opcją byłoby znalezienie partnera, który ma umiejętności, których ci 

brakuje. Istnieje wiele sposobów na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a jeśli nie jesteś 

teraz gotowy, nie oznacza to, że nigdy nie będziesz gotowy. 

Przykład z prawdziwego życia 

Podczas II wojny światowej niedobór gumy w Stanach Zjednoczonych wymagał od amerykańskiej Rady 

ds. Produkcji Wojennej wezwania amerykańskich firm do stworzenia syntetycznej gumy. W jednym ze 

swoich eksperymentów na poparcie tego żądania General Electric uzyskał giętką maź, która, choć nie 

była gumowa, była interesująca. Nie wiedząc, co zrobić z tymi rzeczami, GE wysłał je do naukowców z 

całego świata, szukając sugestii. Nikt nie mógł wymyślić naukowego zastosowania goo. Kilka lat po 

wojnie profesor z Harvardu, który otrzymał wcześniej niektóre rzeczy, wygłosił je jako rozmowę na 

przyjęciu koktajlowym. Gość na imprezie, spłukany przedsiębiorca o imieniu Eter Hodgson, widział 

dorosłych bawiących się tym materiałem i wpadł na pomysł. Pomimo głębokiego zadłużenia Hodgson 

pożyczył 150 USD i kupił 21 funtów tego towaru wraz z prawami patentowymi od GE. Założył własną 

firmę, w której sprzedawał masło pakowane w małych ilościach w małe plastikowe jajka. Nazwał to 

Silly Putty. 

Pierwsze kroki 



Gdy już zdecydujesz, że zakładanie firm jest odpowiednie dla Ciebie pomimo ryzyka, pojawia się 

pytanie: co dalej? Ludzie często uwielbiają zakładać firmy, ale wpadają w sedno tego, jak to zrobić. 

Warto wiedzieć, że bez względu na rodzaj firmy, którą zdecydujesz się założyć, niezbędne kroki są takie 

same. Różne firmy będą miały nieco inne ścieżki, ale ogólnie rzecz biorąc, większość firm podąża ścieżką 

formuły. Chociaż ta formuła zostanie omówiona bardziej szczegółowo później, pomocne będzie 

posiadanie mapy drogowej, która pokaże ci, dokąd zmierzasz 

Krok 1: Ocena osobista 

Musisz zacząć od podsumowania siebie i swojej sytuacji, aby dowiedzieć się, który rodzaj działalności 

jest dla Ciebie najlepszy. Dlaczego chcesz założyć firmę? Czy to pieniądze, wolność, kreatywność czy 

jakiś inny powód? Co wnosisz do stołu? Jakie umiejętności posiadasz? Jakie branże znasz najlepiej? Czy 

chciałbyś świadczyć usługę lub produkt? Co lubisz robić? Ile kapitału musisz zaryzykować? Czy będzie 

to przedsięwzięcie w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin? Czy będziesz mieć pracowników? 

Odpowiedzi na tego typu pytania pomogą ci zawęzić koncentrację i wybrać firmę. Reszta tego rozdziału 

pomoże ci to zrobić. 

Krok 2: Przeanalizuj branżę 

Kiedy zdecydujesz się na biznes, który pasuje do twoich celów i stylu życia, musisz ocenić swój pomysł. 

Kto kupi twój produkt lub usługę? Kto będzie twoją konkurencją? 

Krok 3: Opracuj biznes plan 

Jeśli będziesz szukać finansowania zewnętrznego, biznesplan jest koniecznością. Ale nawet jeśli sam 

zamierzasz sfinansować przedsięwzięcie, biznesplan pomoże ci ustalić, ile pieniędzy będziesz 

potrzebować, aby rozpocząć, jakie zadania należy wykonać, kiedy i dokąd zmierzasz. 

Krok 4: Uczyń to legalnym 

Istnieje kilka sposobów na założenie firmy. Może to być jednoosobowa firma, spółka osobowa lub 

korporacja. Chociaż włączenie może być kosztowne, zwykle jest warte swojej ceny. Korporacja staje 

się odrębną osobą prawną, która jest prawnie odpowiedzialna za działalność. Jeśli coś pójdzie nie tak, 

nie możesz zostać pociągnięty do osobistej odpowiedzialności. Po utworzeniu firmy musisz także 

uzyskać odpowiednie licencje i zezwolenia na prowadzenie działalności. W zależności od firmy być 

może będziesz musiał sobie z tym poradzić : przepisy, zezwolenia ,licencje miejskie, wojewódzkie czy 

krajowe. Byłby to także czas na sprawdzenie ubezpieczenia, które może być potrzebne dla firmy i 

znalezienie dobrego księgowego. 

Krok 5: uzyskaj finansowanie 

W zależności od wielkości przedsięwzięcia może być konieczne uzyskanie finansowania od „anioła” lub 

od firmy venture capital. Większość małych firm zaczyna od prywatnego finansowania z kart 

kredytowych, pożyczek osobistych, pomocy rodziny, drugich hipotek, oszczędności itp. Zasadniczo, 

oprócz kosztów początkowych, powinieneś mieć co najmniej sześć miesięcy wartości budżetu twojej 

rodziny w banku. 

Krok 6: Skonfiguruj sklep 

Znajdź lokalizację. Negocjuj umowy najmu. Kup zapasy. Pobierz telefony. Wydrukuj artykuły 

papiernicze. Zatrudnij personel Ustaw swoje ceny. Zorganizuj uroczyste przyjęcie otwierające. 

Krok 7: Wersja próbna i błąd 



Zajmie trochę czasu, aby dowiedzieć się, co działa, a co nie. Podążaj za swoim biznesplanem, ale bądź 

otwarty i kreatywny. Reklamować! Nie bój się popełnić błędu. A przede wszystkim miej piłkę - 

prowadzenie własnej firmy to jedna z największych radości w życiu!  

Wybór właściwego biznesu 

Już wiesz, jaki rodzaj działalności chcesz rozpocząć? W takim razie, Idź, zbierz 200O PLNi pomiń tę 

sekcję. Ale jeśli nie masz jeszcze pewności, który rodzaj działalności jest odpowiedni dla Ciebie, czytaj 

dalej. Tylko kilka razy w życiu, kiedy gwiazdy ustawiają się w sam raz, abyś mógł rozpocząć własną 

działalność i wybrać dokładnie tę, którą chcesz. Zwykle pieniądze są napięte, czas jest zły, żona jest w 

ciąży lub z innego powodu nie możesz wybrać właściwego biznesu. Rozważ tę rzadką, złotą okazję i 

ostrożnie wybierz swoją firmę. Jak zabierasz się do wyboru firmy? Jest wiele sposobów. Niektórzy 

ludzie robią coś, co wiedzą, jak zrobić dobrze, a to zwykle dobry pomysł. Najważniejsze dla innych jest 

to, że ich biznes ma wysoką marżę zysku; znowu niezły pomysł. Jeszcze inni chcą biznesu, który jest 

gorący i modny. To nie jest taki świetny pomysł. Zawsze są firmy, które możesz rozpocząć na fali. Kilka 

lat temu mogłeś pomyśleć o witrynie internetowej e-commerce. Chociaż nadal nie jest to zły pomysł, 

w dzisiejszych czasach zdecydowanie trudniej jest zarabiać pieniądze w cyberprzestrzeni. Problem z 

tym pomysłem polega na tym, że fale rozbijają się. Zacząć biznes w oparciu o trend może być receptą 

na katastrofę. Zamiast tego powinieneś zadać sobie następujące pięć pytań. Odpowiedzi na te pytania 

będą znacznie bardziej pomocne niż jakakolwiek lista popularnych firm 

1. Co lubię robić dobrze, co lubię robić? Podobnie jak w życiu, mamy tendencję do osiągania sukcesów 

i osiągania dobrych wyników, gdy jesteśmy zaangażowani w coś, co naprawdę sprawia nam 

przyjemność. Twoja firma nie powinna być inna. Richard Branson założył Virgin Music, nie dlatego, że 

myślał, że muzyka będzie gorąca, ale dlatego, że kochał muzykę. Bill Gates założył Microsoft, ponieważ 

uwielbiał pracę z komputerami. Jak mówi tytuł książki, rób to, co kochasz, a pieniądze będą. 

2. Czy istnieje rynek dla tej firmy? Powiedzmy, że to, co kochasz zajmuje się ogrodnictwem. Nie brakuje 

firm, które koncentrują się wokół tej koncepcji, takich jak szkółki i architektura krajobrazu. Ale co jeśli 

najbardziej podoba ci się dziewiętnastowieczna duńska architektura? Jakkolwiek może to być 

interesujące dla Ciebie, nie masz firmy, jeśli nikt nie jest w stanie zapłacić Ci za Twoją wiedzę. Musisz 

więc być realistą - musi istnieć rynek chętny do zakupu tego, co chcesz zaoferować. 

3. Czy mogę sobie pozwolić na rozpoczęcie tej działalności? Niektóre firmy są bardzo tanie w 

zakładaniu, w szczególności firmy prowadzące działalność w domu. Inne mogą być dość drogie. 

Tworzenie i meblowanie pokoju dziecinnego może łatwo kosztować 75 000 USD. Zakup w znanej 

franczyzie może kosztować ponad milion dolarów. Oprócz wyboru firmy, która ci się podoba, dla której 

masz rynek, musisz także upewnić się, że jest to taka, na którą możesz sobie pozwolić. Jest to 

szczegółowo omówione w dalszej części . 

4. Co wyróżni moją firmę? Twoja firma musi oferować coś wyjątkowego, jeśli chcesz przyciągnąć 

klientów. W końcu już kupują gdzie indziej. Dlaczego zdecydują się kupić od ciebie? Musisz zaoferować 

lepszą jakość, niższe ceny, wygodniejszą lokalizację, lepszą obsługę, unikalny produkt - coś, co wyróżnia 

Cię z tłumu. 

5. Czy mogę zarobić? Niezależnie od tego, jaki biznes założysz, niezależnie od produktu lub usługi, którą 

sprzedajesz, musisz być w stanie sprzedać ją po cenie wystarczająco wysokiej, aby osiągnąć zysk, ale 

wystarczająco niskiej, aby ludzie ją kupili. Ustalenie tej ceny nie zawsze jest łatwym zadaniem. Dlaczego 

tak wiele sklepów w drogich centrach handlowych wychodzi z biznesu? Ponieważ często ich koszty 

ogólne są zbyt wysokie, pomimo świetnej koncepcji. Więc zanim wskoczysz do firmy, przełam kilka 

liczb. 



Chociaż wszystkie te kwestie są ważne, powinny wskazywać jeden kierunek, a mianowicie twoją pasję. 

Jak wiecie, praca z pasją jest jedną z największych radości w życiu. Jest to tym bardziej prawdziwe przy 

wyborze firmy. Ten biznes stanie się twoim dzieckiem. Będziesz go kochał, troszczył się o niego, 

pielęgnował go i miał obsesję na jego punkcie. Będziesz także wkładał w to niezwykłą liczbę godzin. 

Będziesz nad tym pracował przez cały dzień, codziennie, mam nadzieję, przez wiele lat. Jeśli nie 

pokochasz go głęboko i nie jesteś pasjonatem, ciężka praca będzie trudna. 

 

Od jakiego rodzaju firmy należy zacząć? 

Wypełnienie poniższych oświadczeń powinno pomóc w wyborze odpowiedniej firmy. 

Jestem najszczęśliwszy, kiedy…. 

Jestem podekscytowany, kiedy ….. 

Gdyby pieniądze nie były problemem, zrobiłbym …….. 

Najlepsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymałem, to…. 

Najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem….. 

Praca jest najlepsza, kiedy….. 

Życie jest najlepsze, kiedy….. 

Mój ukryty talent to…. 

Moim celem jest….. 

Największą przyjemność sprawia mi praca… 

Umiejętności, które najbardziej lubię wykorzystywać w pracy…. 

Ludzie podziwiają mnie…. 

Jestem najlepszy w…. 

 

Podejmowanie decyzji 

Wybór obszaru, który kochasz, to tylko pierwszy krok przy wyborze firmy na rozpoczęcie. Reszta 

wymaganej analizy jest znacznie bardziej lewostronna, bardziej analityczna. Składa się z dwóch kroków: 

1. Patrząc, ile musisz zainwestować 

2. Przeprowadzanie badań rynku 

Analiza kosztów początkowych 

Niezależnie od tego, jak ważny jest wybór firmy, którą pokochasz, firma, którą wybierzesz, musi być tą, 

na którą Cię stać. Nie trzeba dodawać, że wybrany biznes musi mieścić się w tych parametrach. 

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje firm: firmy oparte na usługach i produkty oparte na produktach. Z tych 

dwóch, firmy usługowe są znacznie tańsze, aby rozpocząć. Na przykład, jeśli otworzysz firmę księgową, 

wszystko, czego możesz potrzebować, to papier firmowy, biuro i komputer. Z drugiej strony, jeśli 

chcesz założyć sklep komputerowy, musisz mieć zapasy, półki, uchwyty i gabloty, nie wspominając o 



powierzchni handlowej, systemie bezpieczeństwa i sprzedawcach. Jedną z pierwszych rzeczy, które 

musisz zrobić, jest przeanalizowanie kosztów rozpoczęcia działalności, aby ustalić, czy możesz sobie 

pozwolić na rozpoczęcie działalności, którą kochasz.  

Przeprowadzanie badań rynku 

Innym aspektem wyboru odpowiedniej firmy jest upewnienie się, że istnieje potrzeba firmy, którą 

chcesz założyć. W życiu jest niewiele rzeczy gorszych niż wkładanie dużo pieniędzy, czasu i wysiłku w 

tworzenie nowego biznesu, ale okazuje się, że nie ma rynku na to, co sprzedajesz. Ważne jest, aby 

wybrać firmę, która pasuje do Twojej osobowości, jest czymś, co kochasz i może być z powodzeniem 

wdrożona przy użyciu dostępnych zasobów. Jeśli to oznacza trochę przeskalowanie pomysłu na 

początku, to dobrze. Kiedy już zdejmiesz dziecko z ziemi, możesz urosnąć jak najwięcej. 

Pokonywanie strachu 

Nikt nigdy nie powiedział, że wykonanie skoku jest łatwe. Zabawne, ekscytujące, inspirujące, a może 

nawet trochę nudne? Tak. Ale łatwo? Nie. Założenie własnej firmy to duży krok warty drugiego 

spojrzenia. Niezależnie od tego, czy odniesiesz sukces, czy porażkę, wpłynie to na każdy aspekt twojego 

życia - od kont bankowych po przyjaźnie. Chociaż strach może być wyniszczający, unikanie nie jest 

odpowiedzią. Oto siedem wskazówek, które pomogą ci pokonać strach i zacząć żyć marzeniem: 

1. Pamiętaj, że możesz zacząć powoli. Pewnego dnia odejście z pracy od dziewiątej do piątej i założenie 

firmy następnego dnia sprawiłoby każdemu koszmar. Nie musisz tego robić w ten sposób, jeśli nie 

chcesz. Stopniowe przechodzenie daje czas na przemyślenie, zaplanowanie i pracę nad potencjalnymi 

problemami, które powinny pomóc zmniejszyć twój niepokój. 

2. Pomoc jest dostępna. I większość tej pomocy jest bezpłatna. Izby Gospodarcze, twoi przyjaciele, 

strony internetowe, lokalna izba handlowa i partnerzy biznesowi będą dostępni, aby ci pomóc po 

drodze. 

3. Plan. Nic nie przebije przygotowania do stłumienia panicznych uczuć, które mogą uśpić 

przedsiębiorców w nocy. „Przemyślany biznesplan może znacznie przyczynić się do zmniejszenia obaw 

związanych ze start-upem” - mówi Mark Sobel, dyrektor ds. Rozwoju małych firm w Centrum 

przedsiębiorczości Stanley. 

4. Spodziewaj się nieoczekiwanego. O ile nie jesteś obdarzony nieograniczonymi zasobami 

pieniężnymi, rozpoczęcie działalności gospodarczej oznacza podjęcie ryzyka finansowego. Chociaż 

możesz nie być w stanie utrzymać wszystkich problemów na dystans, możesz zaakceptować fakt, że 

prowadzenie działalności niesie za sobą ryzyko wraz z nagrodami. To jest nazwa gry. 

5. Wykorzystaj strach do pracy. Po co postrzegać strach jako negatywny, skoro może być silnym 

czynnikiem motywującym? Strach przed utratą domu przez bank uruchomił więcej niż jednego 

zwolnionego pracownika na drodze do samozatrudnienia, a strach przed porażką zmusza wielu 

przedsiębiorców do pracy przez całą dobę, aby rozpocząć działalność. Pamiętaj, że odnoszący sukcesy 

przedsiębiorcy bali się kiedyś. 

6. Zbuduj sieć wsparcia. Rozmowa z innymi przedsiębiorcami, którzy wybrali tę samą ścieżkę, którą 

zamierzasz obrać, może złagodzić Twoje obawy. Weź udział w konferencjach, dołącz do stowarzyszeń 

i rozmawiaj z innymi osobami, które rozpoczęły swoją działalność, ale które przeszły do następnego 

kroku. 



7. Pamiętaj, że możesz mieć więcej zasobów, niż ci się wydaje. Na przykład możesz mieć pieniądze w 

banku, przyjaciół w branży, a wspierająca rodzina, dobre podejście, świetny pomysł, niesamowity 

partner, chutzpah lub dobre wykształcenie. 

Łatwo dać się wciągnąć w romans zakładania własnej firmy. Musisz unikać tej pułapki. Przede 

wszystkim należy dokładnie rozważyć zalety i wady przedsiębiorczości. Przede wszystkim rozpoczęcie 

działalności gospodarczej jest obliczonym ryzykiem. Wybierz interes, który kochasz, ale także taki, na 

który Cię stać i na który istnieje potrzeba. 



Przewaga biznesowa domu 

Nie popełnij błędu i już zdecyduj, że Twoja firma nie będzie działała w domu. Ważną rzeczą do 

zrozumienia jest to, że istnieją dwa rodzaje firm prowadzących działalność w domu, a twoje mogą 

należeć do którejkolwiek z tych kategorii. Pierwsza kategoria obejmuje firmy, które rozpoczynają 

działalność w domu i pozostają w domu. Wiele osób rozpoczyna działalność w domu, ponieważ jest to 

łatwa, wygodna i niedroga opcja. I lub z tych powodów zamierzają utrzymać tam swój biznes. Ale wiele 

osób rozpoczyna działalność gospodarczą poza domem z myślą o przeprowadzce, gdy tylko będzie to 

możliwe. Ci ludzie rozumieją, że we wczesnej, krytycznej fazie rozpoczynania działalności gospodarczej 

pieniądze są niezbędne, a wychodzenie z domu zapewnia im luksus wydawania kapitału na potrzeby 

inne niż czynsz, co jest mądrym myśleniem. Nic dziwnego, że wiele firm, które znasz, zaczynało 

działalność jako firma domowa, takich jak: 

• Disney 

• Amazon.com 

• Microsoft 

• Xerox 

• L.L. Bean 

• Apple 

Sukces pozostawia wskazówki. To jedne z najlepszych firm wszechczasów. Jedną rzeczą, którą dzielą, 

jest zrozumienie, że mała firma z domu może przekształcić się w dużą firmę. Oszczędzając pieniądze i 

wykorzystując zasoby już dostępne w swoich domach, przedsiębiorcy, którzy założyli te firmy, byli w 

stanie zwrócić uwagę, wysiłki i kapitał na swoje firmy. To cenny model do naśladowania. 

Domowa rewolucja biznesowa 

Jeśli zdecydujesz się założyć firmę z domu, nie jesteś sam. Więcej , praca w domu stała się bardziej niż 

kiedykolwiek akceptowaną metodą prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas gdy bardziej 

„tradycyjne” firmy domowe, takie jak sprzedaż wysyłkowa, są tak silne, jak zawsze, profesjonaliści, tacy 

jak prawnicy i architekci, również przeprowadzają się do domu. Rzeczywiście, praca w domu jest teraz 

łatwiejsza i bardziej akceptowana niż kiedykolwiek wcześniej. Szacuje się, że każdego roku powstaje 

około miliona nowych firm domowych. Liczba firm domowych w Stanach Zjednoczonych waha się od 

15 do 40 milionów, w zależności od tego, kto liczy i co liczy. Bez względu na faktyczną liczbę, firmy 

prowadzące działalność w domu mogą być bardzo opłacalne. Magazyn dla przedsiębiorców szacuje, że 

prawie 500 miliardów dolarów rocznie generują firmy prowadzące działalność w domu. W niedawnej 

ankiecie Small Business Administration (SBA) odkrył, że prawie 25 procent wszystkich firm 

prowadzących działalność w domu ma roczny dochód brutto od 100 000 do 500 000 USD. Jeśli obecne 

trendy utrzymają się, w ciągu dziesięciu lat jedno na trzy gospodarstwa domowe będzie miało kogoś 

pracującego z domu. Podczas gdy praca w domu była trzymana w tajemnicy, dziś istnieje pewna pamięć 

podręczna do pracy w domu. To jest biodro. Ale zwykle nie trzeba nikomu mówić, że pracujesz z domu, 

ponieważ nowa ekonomia przedsiębiorczości i związany z nią wiek informacyjny praktycznie 

uniemożliwiają określenie, gdzie ktoś pracuje. Pomiędzy faksami, komputerami, telefonami 

komórkowymi, osobistymi asystentami cyfrowymi (PDA), pocztą e-mail i połączeniami oczekującymi, 

każdy może być dyrektorem w swoim szlafroku, jeśli tak zdecyduje, i nikt nie jest mądrzejszy. To dobra 

wiadomość dla przyszłego przedsiębiorcy, ponieważ jedną z zalet zakładania sklepu w domu jest to, że 

drastycznie obniża koszty ogólne. To z kolei sprawia, że założenie firmy jest znacznie tańsze i możliwe, 



oraz zwiększa potencjał sukcesu. Może twoim marzeniem jest być multimilionerem. W porządku. Ale 

również marzeniem jest stworzenie firmy, która zarabia wystarczająco dużo pieniędzy, aby pozwolić ci 

zostać w domu, bawić się z dziećmi, kiedy wracają do domu ze szkoły i grać w golfa w piątkowe 

popołudnia. To też w porządku. To, że jesteś szefem i możesz robić, co chcesz, jest jedną z najlepszych 

rzeczy w zakładaniu własnego domu. Robienie tego, co chcesz - to cały pomysł. 

Przykład z prawdziwego życia 

Pewnego dnia na wiosnę 1994 r. Jeff Bezos siedział przy komputerze w swoim biurze na 39 piętrze na 

Manhattanie i patrzył na coś, co niewielu ludzi nawet widziało - Internet. Bezos przyjrzał się stronie 

internetowej, która mówiła, że Internet rośnie w tempie 2300 procent rocznie. Jak Bezos powiedział 

później magazynowi Time: „To był przebudzenie. Zacząłem myśleć, OK, jaka to może być okazja 

biznesowa? Bezos wiedział, że cokolwiek stworzł, musi być wyjątkowe; oferując coś, czego ludzie nie 

mogliby dostać gdzie indziej. „Jeśli nie uda się stworzyć czegoś z wielką ofertą dla klienta, łatwiej będzie 

im to zrobić po staremu”, Bezos powiedział Timeowi w 1999 roku. To w końcu doprowadziło Bezosa 

do książek. Doszedł do wniosku, że sprzedaż książek online byłaby wyjątkowa, ponieważ online mógłby 

zaoferować każdą dostępną książkę. Nie było wielkich katalogów książek wysyłkowych, ponieważ taki 

katalog musiałby zawierać miliony książek. Tylko w Internecie Bezos mógł zaoferować każdą książkę. 

Jeff Bezos rzucił pracę i wyruszył z żoną MacKenzie do Seattle. Dlaczego Seattle? Ponieważ miasto 

miało dwóch wielkich dystrybutorów książek i wielu ekspertów komputerowych, których mógł 

zatrudnić. Gdy MacKenzie jeździła po całym kraju, Jeff napisał swój biznesplan na swoim laptopie. Po 

przybyciu do Seattle Jeff i MacKenzie wynajęli dom z dwiema sypialniami w Bellevue, na 

przedmieściach Seattle. To tam założyli firmę. Firma Amazon.com narodziła się, przekształcając garaż 

w miejsce do pracy. 

Ryzyko i korzyści związane z pracą w domu 

Praca w domu, niezbędna lub z założenia, nie zawsze jest łatwa. Istnieją wyraźne czynniki rozpraszające 

uwagę i inne problemy, z którymi nie można się zmagać podczas pracy w biurze zewnętrznym. Ale z 

tego samego powodu istnieją korzyści, których nie oferują inne lokalizacje. Najpierw złe wieści. Praca 

w domu może być trudna. Istnieją trzy typowe problemy, które należy zachować ostrożność. 

1. Łatwo jest się rozproszyć 

Jedną z najlepszych rzeczy w pracy poza domem jest to, że zmusza cię do poświęcenia pracy uwagi i 

rygoru, na jaki zasługuje. Kiedy codziennie idziesz do pracy do biura pełnego ludzi dobrze ubranych, 

którzy (teoretycznie) są zaangażowani w osiągnięcie tego samego celu, zmusza cię do poważnego 

potraktowania pracy. To po prostu nieprawda, gdy pracujesz dla siebie w domu. Jeśli chcesz spać, 

możesz. Nie ma nikogo, kto mógłby się zgłosić poza tobą. Jeśli chcesz pracować w piżamie, możesz. 

Łatwo jest znaleźć się za dużo oglądania telewizji, zbyt częstego wędrowania do kuchni lub zbyt dużej 

gry w golfa. Bardzo łatwo się wygłupiasz, gdy pracujesz sam w domu. Innym problemem jest to, że 

niektórym osobom trudno jest odróżnić swoje życie osobiste od życia zawodowego, gdy pracują w 

domu. Tak jak łatwo jest pochłonąć nowość pracy w domu i wygłupiać się, tak łatwo jest też pracować 

zbyt dużo. Pracoholicy również potrzebują samodyscypliny, aby nie pracowali o każdej porze dnia i 

nocy, pozwalając, by ich życie osobiste nie istniało. Najważniejsze jest to, że jeśli chcesz odnieść sukces 

w biznesie w domu, musisz mieć lub nauczyć się samodyscypliny. 

2. Łatwo jest poczuć się samotnym 

Jeśli łatwo jest rozproszyć pracę z domu, równie łatwo można poczuć się odizolowanym. Kolejną dobrą 

rzeczą w codziennym chodzeniu do biura jest społeczny aspekt pracy. Praca to świetne miejsce do 



poznawania ludzi, wymiany pomysłów, żartów i interakcji z innymi ludźmi. Zrezygnujesz z tego, 

otwierając własny dom. Chociaż z pewnością prawdą jest, że możesz zebrać pracowników na drogę, na 

początku swojego przedsięwzięcia prawdopodobnie będziesz pracować sam. A na początku jest 

najbardziej prawdopodobne, że samotność najprawdopodobniej się pojawi. Jednym ze sposobów, w 

jaki radzą sobie niektórzy przedsiębiorcy z domu, jest zaplanowanie spotkań i lunchów biznesowych ze 

współpracownikami poza domem, aby utrzymać ten społeczny aspekt pracy. Inni doświadczają czegoś 

przeciwnego. Zamiast czuć się samotnym, czują się tak, jakby brakowało im prywatności. Praca w domu 

umożliwia małżonkowi, dzieciom i wszystkim odwiedzającym Twój dom dostęp do miejsca pracy i 

firmy. Posiadanie oddzielnego biura, które wszyscy szanują, jest kluczowym elementem z 

powodzeniem prowadzącym przedsiębiorstwo domowe. 

Opublikuj godziny pracy na drzwiach domowego biura. Ludzie będą o wiele mniej skłonni do 

zaczepiania się, gdy będą wiedzieć, że poważnie podchodzisz do swojego harmonogramu pracy. 

3. Nie możesz być traktowany poważnie 

Kiedyś praca w domu była trochę dziwna, a osoba, która to zrobiła, była w najlepszym razie uznana za 

obrazoburcę. Rzeczy na pewno się zmieniły. Przy tak wielu ludziach pracujących obecnie z domu jest 

to o wiele bardziej akceptowalne i zrozumiałe. Niemniej jednak badania SBA wskazują, że około 25 

procent biznesmenów prowadzących działalność domową nadal uważa, że nie są traktowani tak 

poważnie, jak ich bracia związani z budynkami biurowymi. Oznacza to, że klienci, klienci, 

współpracownicy, byli współpracownicy, a nawet członkowie rodziny mogą nie docenić tego, że jesteś 

tak profesjonalny jak każdy, kto pracuje w „normalnym” biurze. Najlepiej sobie z tym poradzić, tworząc 

profesjonalny wizerunek i profesjonalną przestrzeń roboczą oraz wykonując pracę na najwyższym 

poziomie. 

Przykład z prawdziwego życia 

Lillian Vernon urodziła się w Lipsku w Niemczech i podczas II wojny światowej uciekła z rodziną do 

Nowego Jorku. Młodo wyszła za mąż i była w ciąży w 1951 r. Pani Vernon wykorzystała 2000 dolarów, 

które otrzymała jako prezent na ślub, i rozpoczęła sprzedaż wysyłkową, aby pomóc w opłaceniu 

rachunków domowych. Jej biuro było stołem kuchennym w ich mieszkaniu. Pani Vernon umieściła na 

szóstej stronie reklamy spersonalizowanych torebek i pasków w magazynie Seventeen i czekała. 

Reklama była ogromnym hitem, przynosząc ponad 32 000 USD w zamówieniach. Z takim sukcesem 

firma Lillian Vernon wyrosła z domowego biura w ciągu trzech krótkich lat. Dzisiaj Lillian Vernon 

sprzedaje ponad 287,1 miliona dolarów, wprowadza ponad 3000 nowych produktów i przyjmuje 

rocznie 4,4 miliona zamówień. 

Pomimo tych trzech problemów, nagrody za pracę w domu są liczne. Z praktycznego punktu widzenia 

odniesienie sukcesu w biznesie jest bardziej prawdopodobne w przypadku firmy prowadzonej w domu 

niż firmy zewnętrznej, ponieważ prowadzenie jej jest znacznie tańsze. Nie tylko oszczędzasz na czynszu 

i związanych z nim kosztach ogólnych, ale także masz mniejszy przebieg samochodu, mniejsze 

zapotrzebowanie na drogie ubrania i znaczne ulgi podatkowe. Zatem marża zysku brutto jest większa 

niż w przypadku „zwykłej” działalności. Potwierdzają to badania SBA z 1999 r., W których stwierdzono, 

że firmy prowadzące działalność w domu upadają mniej niż firmy konwencjonalne. Po drugie, na 

poziomie osobistym ludzie, którzy pracują w domu, są zazwyczaj bardzo szczęśliwi. Ankieta 

przeprowadzona przez magazyn Prevention wykazała, że osoby pracujące w domu twierdzą, że jedzą 

zdrowiej, mają więcej wolnego czasu, częściej ćwiczą i mają lepsze życie seksualne niż wtedy, gdy byli 

pracownikami. Dla porównania 45 procent stałych pracowników martwi się swoją pracą, a 49 procent 

uważa, że ich praca jest bardzo stresująca, zgodnie z badaniem Prevention. Ludzie pracujący w domu 

twierdzą, że mają więcej czasu na spędzenie z członkami rodziny, co również podnosi iloraz szczęścia. 



Ten ostatni punkt jest ważny. Wiele osób uwielbia pracę w domu, ponieważ utrzymuje ich bliżej 

rodziny. Ta godzina lub więcej, do której codziennie dojeżdżasz, skraca się do 30-sekundowego 

spaceru, a zaoszczędzony czas można spędzić, jak chcesz, z kim chcesz. Rodzice małych dzieci również 

doceniają możliwość stworzenia harmonogramu pracy, który pozwoli im być w domu i być wolnym, 

gdy dzieci będą w domu ze szkoły. Możesz stworzyć swój własny harmonogram i pracować, kiedy 

będzie on dla ciebie odpowiedni, co niekoniecznie musi wynosić od dziewiątej do piątej. Rzeczywiście, 

jedną z największych rzeczy w pracy z domu jest możliwość pracy w nieparzystych godzinach. Możesz 

zdecydować, że twoje godziny powinny być od 7:00 do południa, a następnie ponownie od 15:00 do 

18:00 lub od 6:00 do 2:00 po południu. Właśnie to sprawia, że praca jest dla Ciebie odpowiednia i oto 

chodzi 

Konfiguracja sklepu w domu 

Aby praca w domu była dla Ciebie niezbędna, należy odpowiednio skonfigurować biuro domowe. 

Przygotowanie go wymaga przemyślenia i starannego planowania. Oczywiście wybór miejsca, w 

którym spędzisz większość dnia, aranżacja mebli i materiałów eksploatacyjnych oraz dekorowanie 

ścian powinny być przyjemne, ale logistyka wyboru biura domowego to coś więcej niż robienie zdjęć. 

Najpierw musisz wybrać odpowiedni pokój. Być może dostępny jest tylko jeden pokój, ale jeśli masz 

wybór, pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć zbyt dużo miejsca. Największą skargą wśród domowych 

biznesmenów jest brak miejsca. Naprawdę potrzebujesz osobnego pokoju dla swojej firmy. Przestrzeń 

dla siebie jest nie tylko niezbędna, ale jeśli chcesz ubiegać się o ulgę podatkową w biurze domowym, 

potrzebujesz konkretnego pokoju tylko dla biznesu. Dysponując pokojem przeznaczonym wyłącznie do 

pracy, wysyłasz sygnał do siebie i dookoła ciebie, że nawet jeśli jesteś w domu, chodzi o pracę. Zmusza 

wszystkich do poważniejszego potraktowania przedsięwzięcia. Jeśli chcesz, możesz odgrodzić 

przestrzeń w dużym pokoju za pomocą przegród, ale jeśli możesz, unikaj jej. Jeśli chcesz mieć specjalne 

pomieszczenie do swojego biura, ale go nie masz, rozważ zamianę pomieszczenia do tego celu. Strych, 

piwnica, garaż lub patio można przekształcić w świetne miejsce do pracy i nie musi to kosztować 

fortuny. Niektóre dywany, oświetlenie torów i nowe okno mogą znacznie przyczynić się do uczynienia 

nieużywanej przestrzeni bardzo przydatną. 

Musisz również wziąć pod uwagę, że będziesz potrzebować miejsca, w którym możesz spokojnie 

pracować. Szczekanie psów, budownictwo i dzieci bawiące się na ulicy mogą doprowadzić cię do 

szaleństwa. Dlatego izolowanie nowego biura może być warte kosztów. Wykładzina od podłogi do 

ściany doskonale redukuje dźwięk, ale nawet dywanik pomoże, dopóki sprężyna zapewni dobre 

wypełnienie. Inne narzędzia do wyciszania dźwięku obejmują usuwanie izolacji pogodowych, okna z 

podwójnymi szybami i solidne drzwi. 

Lista kontrolna wymagań infrastruktury domowego biura 

* Okablowanie elektryczne. Zazwyczaj warto zainwestować w dodatkowe gniazdka. Jeśli tak, rozważ 

zainstalowanie ich powyżej poziomu biurka. Jeśli twoje biuro będzie stosunkowo obciążone sprzętem, 

rozważ umieszczenie tych gniazdek elektrycznych w osobnym wyłączniku automatycznym. 

* Linie telefoniczne. Powinieneś mieć co najmniej dwie linie telefoniczne, jedną dla telefonu i jedną dla 

faksów. Upewnij się, że gniazda telefoniczne znajdują się blisko gniazdek elektrycznych, aby obsługiwać 

sprzęt, który wymaga obu. 

* Internet. Każda firma prowadząca działalność w domu od dziś będzie musiała uzyskać przewodowy 

dostęp do szybkiego Internetu. Linie DSL eliminują potrzebę wybierania numeru, są nawet 50 razy 

szybsze niż dial-up i mogą pomieścić wielu użytkowników na jednym połączeniu. DSL jest dostępny u 

wielu różnych dostawców, których można znaleźć w książce telefonicznej lub w Internecie. Podobnie, 



kablowy dostęp do Internetu wykorzystuje technologię kablową, aby zapewnić szybki dostęp przy 

użyciu lokalnej infrastruktury telewizji kablowej. Lokalna firma kablowa zwykle zapewnia tę usługę. 

* Wentylacja. W systemie z wymuszonym obiegiem powietrza zwykle na podłodze jest otwór 

wentylacyjny, a na suficie. Nie stawiaj w pobliżu swojego sprzętu. 

* Oświetlenie. Staraj się używać jak największej ilości naturalnego światła. Dodaj mieszankę 

oświetlenia otoczenia (oprawy sufitowe) i oświetlenia zadaniowego (lampa biurkowa). 

 

Zaprojektuj swoje miejsce pracy z tobą w centrum. Powinieneś być w stanie wykonywać wiele zadań 

w rozsądnym zasięgu. Jeśli kupujesz meble, możesz chcieć elastycznych przestrzeni i schowków na 

różne przedmioty i wyposażenie. Oto kilka innych wskazówek dotyczących tworzenia działającego 

obszaru roboczego: 

• Ustaw półki na książki tylko tak głęboko, jak to konieczne. O ile nie przechowujesz wielu segregatorów 

z trzema pierścieniami lub innych dużych książek, głębokość 20 cm powinno działać. To pozostawi 

więcej miejsca na podłodze. 

• Użyj górnych części szafek na dokumenty, aby pomieścić urządzenia peryferyjne, takie jak drukarka i 

skaner. 

• Jeśli kupujesz nowy komputer i naprawdę brakuje ci miejsca, rozważyć laptopa. Zajmują znacznie 

mniej miejsca na biurku lub stole niż pełnowymiarowy komputer i mają oczywistą zaletę przenośności. 

Minusem jest to, że pisanie na klawiaturze laptopa może być męczące; upewnij się, że wybierasz taki, 

który jest dla Ciebie wystarczająco duży. 

• Półki, temperówki, telefony i światła mogą być przymocowane do ściany zamiast zajmować cenne 

miejsce na podłodze lub na biurku. 

Wyposażenie biura domowego nie jest niedrogą propozycją. Biurko,krzesło i komputer to niestety 

dopiero początek. Ważne jest, aby pamiętać, że będziesz spędzać dużo czasu w tej przestrzeni, więc 

upewnij się, że odzwierciedla twój temperament. Kupowane artykuły biurowe i sposób ich 

rozmieszczania mogą znacząco zmienić wydajność. 

Zdecydowanie zaleca się utworzenie osobnej linii telefonicznej dla nowej firmy i zakup telefonu 

dwuliniowego. W domu mogą być potrzebne trzy linie telefoniczne - jedna do użytku osobistego, jedna 

do użytku służbowego oraz dedykowana linia faksu / modemu. Istnieje kilka zalet posiadania oddzielnej 

linii biznesowej dla połączeń biznesowych. Po pierwsze, jest bardziej profesjonalny. Przekazuje 

wiadomość, że twój jest legalnym biznesem. Automatyczna sekretarka / poczta głosowa nie będą 

prosić klientów o pozostawienie wiadomości dla nastoletniej córki, tak jak w przypadku wspólnej linii 

telefonicznej z rodziną. Oddzielna linia telefoniczna oddziela Twoją firmę i życie osobiste. Co więcej, 

oddzielna linia telefoniczna może oznaczać, że dostaniesz więcej propozycji biznesowych. Dzięki temu, 

że Twój telefon służbowy jest prawdziwą linią biznesową, firma telefoniczna będzie mogła wyświetlić 

cię w sekcji biznesowej Białych Stron i będziesz mieć reklamę na Żółtych Stronach. Oznacza to również, 

że wykonasz więcej. Posiadanie jednej linii dla domu, firmy, komputera i faksu po prostu nie ma sensu 

w dzisiejszych czasach. 

Lista kontrolna wymagań dotyczących sprzętu domowego 

* Biurko. Potrzebujesz biurka wystarczająco dużego do tego, co będziesz robić, ale pamiętaj, że 

ogromne biurko może obezwładnić mały pokój. W rzeczywistości  biurko nie musi być duże, aby było 



dobre, a dziś dostępnych jest wiele kompaktowych biurek komputerowych. Ile wydasz na biurko? 

Zaopatrzy Cię w dowolne miejsce od 200 do 2000 USD, w zależności od Twoich potrzeb i budżetu. 

* Krzesło. Zwykle twoje krzesło jest ważniejsze niż biurko. Jeśli będziesz dużo siedzieć, twoje krzesło 

jest niezbędne. Zdobądź dobry. Dobre ergonomiczne krzesło powinno opierać się na plecach, zachęcać 

do dobrej postawy oraz umożliwiać regulację wysokości, oparcia i ramion. 

* Komputer. Nie skąpcie tutaj. Tani komputer będzie przestarzały za rok lub dwa. 

* Kopiarka / drukarka / skaner / faks. Obecnie zakup jednej maszyny, która spełnia wszystkie te 

obowiązki, jest łatwy i niedrogi. 

* Telefon dwuliniowy. Najlepiej jest mieć telefon z wyświetlaczem informującym, kto dzwoni na drugiej 

linii. 

* Automatyczna sekretarka lub usługa zgłoszeniowa. Usługi sekretarki nie są tanie. Mogą z łatwością 

kosztować kilkaset dolarów miesięcznie, ale mogą być tego warte, jeśli Twoja firma wymaga 

profesjonalnego wizerunku. 

* Szafka na akta. Możesz skąpić tutaj. Kup używany. 

* Półki na książki. Ponownie, jest to coś, co można kupić używane, chociaż atrakcyjny regał z półkami 

można znaleźć w sklepach z artykułami biurowymi za około 100 USD. 

* Telefon komórkowy lub pager. Nie każdy potrzebuje telefonu komórkowego lub numer pagera. 

Założenie firmy z domu może być jedną z najlepszych decyzji. Drastycznie zmniejszając koszty ogólne, 

odpowiednio zwiększasz swoje szanse na sukces. Ważne jest, aby traktować firmę zajmującą się 

domem tak, jak każdą inną firmę. Kiedy zachowujesz się jak profesjonalista, bez względu na to, gdzie 

znajduje się twoje biuro, będziesz traktowany jak profesjonalista. 



Kupowanie franczyz i innych firm 

Jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie nowej działalności, jeśli zrobisz to dobrze, jest zakup 

franczyzy lub innego ugruntowanego biznesu. Podczas gdy ludzie zazwyczaj myślą o McDonald's, KFC, 

Dunkin ’Donuts lub Baskin Robbins, kiedy myślą o franczyzach, faktem jest, że franczyzy pojawiają się 

w prawie każdej branży. To samo dotyczy już istniejącej firmy. Można je znaleźć na sprzedaż w każdej 

branży i eliminują duże ryzyko z równania przedsiębiorczości. 

Franczyzy 

Franczyza to metoda dystrybucji usług lub produktów. W systemie franczyzowym franczyzodawca 

(firma sprzedająca franczyzę) oferuje swój znak towarowy i system biznesowy kupującemu lub 

franczyzobiorcy, który uiszcza opłatę za prawo do prowadzenia działalności pod nazwą franczyzodawcy 

przy użyciu metod franczyzodawcy. Franczyzobiorca otrzymuje instrukcje dotyczące prowadzenia 

działalności, tak jak robi to za pomocą nazwy franczyzodawcy, a franczyzodawca wspiera 

franczyzobiorcę swoją wiedzą, szkoleniami, reklamami i sprawdzonym systemem. Zakup 

sprawdzonego systemu jest ważny. Franczyzy, które działają najlepiej, to te, w których franczyzodawca 

rozwiązał problemy i przełożył swoją działalność na systematyczną procedurę, którą przestrzega 

franczyzobiorca. Zrób to, co zrobił franczyzodawca, a powinieneś otrzymać wyniki, które on osiągnął; 

to jest pomysł. Jak mawiają franczyzodawcy, kupując franczyzę, prowadzisz interesy dla siebie, ale nie 

dla siebie. Powodem, dla którego franczyza może być mądrą decyzją biznesową, jest to, że właściwy 

system franczyzowy, franczyzodawca już popełnił błędy, więc nie musisz tego robić. Franczyza powinna 

zmniejszyć Twoje ryzyko. Nie musisz odkrywać koła na nowo. Jednak w zamian za jego wiedzę, 

szkolenie i pomoc, będziesz musiał zrezygnować z pewnej niezależności i robić rzeczy po imieniu 

franczyzodawcy. 

Czy jesteś przeznaczony na franczyzobiorcę? 

W 1997 r. Franchise Times przeprowadził ankietę wśród „przeciętnego franczyzobiorcy”. Odkryto, że 

typowym franczyzobiorcą jest 48-letni mężczyzna, który posiada 3,5 franczyzy, pracuje 52 godziny 

tygodniowo i uczęszcza do college'u. Ale jeśli to cię nie opisuje, nie martw się. 

Franczyzobiorcy mają różne kształty i rozmiary i są z różnych środowisk. Franczyzobiorcy to ludzie, 

którzy zwykle chcą zmiany kariery; ludzie, którzy mogą mieć dość korporacyjnego życia i marzyć o 

własnym biznesie. To początek, ale bycie stworzonym w świecie franczyzy to coś więcej niż silne 

pragnienie. Z punktu widzenia franczyzodawcy, dobry franczyzobiorca powinien: 

• Kogoś z silną etyką pracy, motywacją i entuzjazmem 

• Osoba, która może nie mieć wszystkich niezbędnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości; tj. 

kogoś, kto potrzebuje tego, co ma do zaoferowania dobry franczyzodawca 

• Kogoś, kto jest otwarty i chętny do uczenia się nowych rzeczy 

• Kogoś z doświadczeniem w zarządzaniu 

• Osoba ze znajomością branży (Uwaga: zwykle nie jest to konieczne w przypadku franczyzy fast food). 

• Kogoś, kto jest dobrym sprzedawcą (być może najważniejsza cecha ze wszystkich). 

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie, następnym krokiem jest dokładne sprawdzenie 

potencjalnych franczyzodawców. Nie wszystkie franczyzy są sobie równe. Niektórzy franczyzodawcy 

udzielają dużo wsparcia i szkoleń, inni niewiele. Z niektórymi łatwo się pracuje, z innymi nie. Ważne 

jest, aby przed zakupem odrobić pracę domową i zapoznać się z franczyzą.  



 

Znalezienie odpowiedniej franczyzy 

Przy tak wielu systemach franczyzowych do wyboru opcje mogą przyprawiać o zawrót głowy. Najlepiej 

zacząć od globalnej perspektywy. Które branże w świecie franczyzy odpowiadają Twoim 

zainteresowaniom? Zawęź wybór do kilku branż, którymi jesteś najbardziej zainteresowany, a 

następnie przeanalizuj swój obszar geograficzny, aby sprawdzić, czy istnieje rynek dla tego rodzaju 

działalności. Kiedy już zdecydujesz, która branża interesuje Cię najbardziej i wydaje się, że w Twojej 

okolicy ma potencjał wzrostu, skontaktuj się ze wszystkimi firmami franczyzowymi w tej dziedzinie i 

poproś o informacje. Każda renomowana firma będzie zadowolona do wysyłania informacji bez 

żadnych kosztów. Świetnym miejscem, aby dowiedzieć się o wszystkich dostępnych opcjach, są targi 

franczyzowe. To świetny sposób na zebranie dużej ilości wstępnych informacji i zbadanie terenu w 

krótkim czasie, a można je znaleźć w większości dobrze rozwiniętych miast. Biorąc udział w targach 

franczyzowych, pamiętaj o kilku przemyśleniach. Po pierwsze, pamiętaj, że firmy wystawiające się na 

targach w żadnym wypadku nie wykorzystują wszystkich dostępnych możliwości franczyzy. 

Rzeczywiście, te wydarzenia prezentują tylko niewielki wybór dostępnych programów franczyzowych. 

Po drugie, kiedy już się wybierasz, w pełni wykorzystaj dostępne informacje. Pomiń sprzedawców, 

którzy są poza Twoim zakresem cenowym lub nie realizują Twoich osobistych celów. Pamiętaj, aby 

ubrać się konserwatywnie, kiedy idziesz na przedstawienie, nosić teczkę, zostawić dzieci w domu i 

zabrać ze sobą wizytówki, jeśli je masz. Pokaż spotykanym przedstawicielom, że jesteś poważną 

perspektywą. Przygotuj krótką listę pytań, które możesz im zadać: 

• Jaka jest całkowita wymagana inwestycja? 

• Jak wygląda typowy dzień franczyzobiorcy? 

• Czy franczyzodawca zapewnia finansowanie? 

• Jakiego rodzaju wsparcia możesz oczekiwać od franczyzodawcy? 

• Jaki jest jego plan reklamowy? 

Oczywiście nie możesz polegać wyłącznie na materiałach promocyjnych przy podejmowaniu decyzji; 

musisz również przeprowadzić własne badania. Najważniejsze, co możesz zrobić, to porozmawiać z 

obecnymi i byłymi franczyzobiorcami. Mogą ci powiedzieć, jak to jest pracować z franczyzodawcą, ile 

pieniędzy naprawdę możesz zarobić i czego szukać lub. Bardzo pomocne może być również 

odwiedzenie biblioteki lub przejście do trybu online w celu wyszukania wszystkich artykułów na temat 

franczyzodawców, których rozważasz. Czy firma jest dobrze przedstawiana? Czy rośnie? Skontaktuj się 

z organami nadzoru konsumenckiego lub franczyzowego w swoim stanie, aby sprawdzić, czy nie 

wniesiono żadnych skarg na firmy, które rozważasz. Pamiętaj, aby skontaktować się z Federalną 

Komisją Handlu, lepszym biurem biznesowym i lokalną izbą handlową. 

Analiza kosztów 

Oczywiście jedną z najważniejszych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze franczyzy, są 

koszty. Z zakupem franczyzy wiążą się trzy opłaty. Pierwsza to opłata franczyzowa. Jest to kwota, jaką 

zapłacisz franczyzodawcy za prawo do używania jego systemu i znaku towarowego. W dobrze znanej 

franczyzie spożywczej opłaty te zwykle wynoszą od 15 000 do 50 000 USD. Druga opłata to opłata 

licencyjna. Jest to stała miesięczna opłata płacona franczyzodawcy. Zwykle wynosi od 3 do 6 procent 

miesięcznej sprzedaży brutto. Ostateczna opłata jest największa - koszt zakupu rzeczywistej fizycznej 

firmy. Z tym wiąże się wiele kosztów. Obejmują one: 



• Opłaty za nieruchomości. Być może będziesz musiał zapłacić za pomoc pośrednika w obrocie 

nieruchomościami zanim znajdziesz lokalizację. Będziesz musiał również wpłacić kaucję i depozyty 

mediów. 

• Opłaty za architekturę. Do stworzenia planów modyfikacji (lub zaprojektowania) Twojej lokalizacji 

może być potrzebny architekt lub inżynier budownictwa lądowego. Dobry franczyzodawca może mieć 

zestaw standardowych planów architektury, z których można skorzystać. 

• Opłaty dla wykonawców. To jest bardzo ważna rzecz. Może obejmować wszystko, od kształtowania 

krajobrazu po generalne remonty budowlane. 

• Sprzęt i wyposażenie. Konieczne może być kupienie wszystkiego, od stołów, krzeseł, systemów 

telefonicznych, sprzętu kuchennego i lad wystawowych po systemy komputerowe, oprogramowanie i 

kasy fiskalne. 

• Wystrój. Obejmuje to takie rzeczy, jak znaki, obrazy, światła i projektowanie wnętrz. 

• Zapasy. Twoje początkowe zapasy obejmują wiele rzeczy, takich jak składniki, surowce, produkt, 

artykuły papiernicze, materiały biurowe i materiały do sprzątania. 

• Ubezpieczenie. Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od odszkodowań dla pracowników 

(wymagane przez prawo), a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, majątkowe, 

samochodowe i inne. 

• Koszty pracy. Prawdopodobnie będziesz musiał zatrudnić personel i menedżerów i być może będziesz 

musiał zapłacić za szkolenie u franczyzodawcy. 

• Honoraria. Być może będziesz musiał zatrudnić prawnika i księgowego, zanim otworzysz drzwi. 

• Kapitał obrotowy. Jest to kwota, której będziesz potrzebować, aby firma działała, dopóki nie zacznie 

przynosić stałych zysków. Prawdopodobnie będziesz potrzebować przynajmniej sześciu miesięcy 

kapitału obrotowego, zanim zaplanujesz wielkie otwarcie. 

Nie trzeba dodawać, że nie należy lekceważyć tych kosztów. Nie ma nic gorszego niż wydawanie dużej 

ilości pieniędzy na rozpoczęcie nowej działalności, ale niewystarczające na budżetowanie, aby 

utrzymać ją, dopóki nie odniesie sukcesu. Więc ile potrzebujesz? Przyjrzyjmy się niektórym kosztom 

różnych franczyz, aby uzyskać pomysł: 

• McDonald's. McDonald’s szacuje, że koszty nowej restauracji wahają się od 455 000 do 768 500 USD. 

Na te koszty wpływa wiele rzeczy: wielkość restauracji, obszar kraju, w którym będzie zlokalizowana, 

wyposażenie, wyposażenie, znaki, wystrój i zagospodarowanie terenu. Ponadto w momencie otwarcia 

McDonald’s Corporation jest wypłacana opłata franczyzowa w wysokości 45 000 USD. Musisz mieć w 

gotówce co najmniej 175 000 USD za konwencjonalny zakup lub 100 000 USD za dzierżawę. Resztę 

można sfinansować, chociaż sam McDonald's nie finansuje franczyz. 

• Subway. Subway szacuje, że koszty nowej restauracji wahają się od 97 000 do 222 800 USD. Chociaż 

opłata franczyzowa wynosi tylko 10 000 USD, rzeczywiste koszty są związane z budową restauracji, 

która obejmuje ulepszenia dzierżawy, znaki, wyposażenie itp. Subway wymaga również posiadania 

funduszy na prowadzenie działalności przez trzy miesiące, wykraczających poza wszelkie inne wymogi 

kapitałowe. . 

Przy tysiącach dostępnych opcji franczyzowych i bardzo zróżnicowanych kosztach, Twoim obowiązkiem 

jest zbadanie i znalezienie systemu franczyzowego, który pasuje zarówno do Twojej osobowości, jak i 

do portfela. 



Analiza franczyzodawcy 

Przechodząc do tych badań, pamiętaj, że odnoszący sukcesy franczyzodawcy mają pewne wspólne 

cechy. Oto cechy, które są najważniejsze. Jeśli możesz znaleźć franczyzodawcę, który ma te cechy, 

zmierzasz we właściwym kierunku. 

Franczyzodawca wspiera franczyzobiorców 

Najlepsze franczyzy to takie, w których franczyzodawca postrzega swoje relacje z franczyzobiorcami 

jako partnerstwo. Jak to ujął Steve Reinemund, były szef Pizza Hut, „Franczyzobiorcy odnoszą tak 

wielkie sukcesy, jak firma macierzysta, a spółka matka - tak samo jak franczyzobiorcy”. Tak wyjątkowi 

franczyzodawcy nie tylko oferują wiele możliwości komunikacji, możliwości rozwoju w firmie i pomocy 

w trudnych chwilach, ale także oferują wiele porad i szkoleń. Dobrym tego przykładem są Dunkin 

’Donuts. Aby wspierać nowych franczyzobiorców, utworzyła Uniwersytet Dunkin ’Donuts. Tam 

franczyzobiorcy i ich personel są zapraszani do udziału w sześciotygodniowym programie sukcesu, 

który uczy ich wszystkiego, od podstawowych instrukcji dotyczących prowadzenia firmy po 

wytwarzanie produktów, postępowanie z pracownikami i używanie sprzętu. Oferuje nawet porady 

dotyczące kontroli zapasów i księgowości. To jest wsparcie. 

Franczyzodawca dużo reklamuje 

Nie wszystkie franczyzy są uzależnione od reklamy, ale jest ich tak wiele, że jest to ważna różnica. 

Chcesz systemu, który nie oszczędza na reklamach i promocjach, ponieważ stamtąd będą pochodzić 

Twoi klienci. Dunkin ’Donuts wydaje około 40 milionów dolarów rocznie na szeroko zakrojone 

kampanie reklamowe w telewizji i radiu oraz w gazetach w całym kraju. Podobnie Pizza Hut wydaje 

około 7 procent swojej sprzedaży brutto na sprzedaż i marketing. To jest rodzaj wsparcia reklamowego, 

którego powinieneś szukać. 

Franczyzodawca oferuje jednolitość, hartowanie i elastyczność 

Jedną z największych zalet franczyzy jest to, że klienci wiedzą czego się spodziewać, gdy wejdą do 

znanej marki. Na przykład ten rodzaj jednolitości jest jednym z głównych powodów, dla których ludzie 

decydują się na jedzenie w McDonald's. Ale z tego samego powodu chcesz uniknąć franczyzodawcy, 

który jest tak surowy, że nie pozwala na kreatywność i pewną niezależność. Dobrzy franczyzodawcy 

wiedzą, że niektóre z najlepszych pomysłów pochodzą od franczyzobiorców, którzy próbują czegoś 

nowego. Jednym z powodów kupowania franczyzy jest chęć bycia własnym szefem. Unikaj ojcowskiego 

franczyzodawcy. 

Franczyzodawca zobowiązuje się do obsługi klienta 

Wielcy franczyzodawcy nie tylko szczerze mówią o obsłudze klienta, ale także uczą jej wszystkich w 

organizacji i żyją nią na co dzień. To bardzo ważne, ponieważ jeśli ludzie są dobrze traktowani w innych 

punktach sprzedaży, to z kolei zapewnia dobre imię Twojej indywidualnej franczyzie. Jak powiedział 

prezes Pizza Hut: „Jesteśmy zaangażowani w coś więcej niż tylko dobrą obsługę, jesteśmy zobowiązani 

do zapewniania legendarnych usług”. 

Franczyzodawca zmienia się z duchem czasu 

Gusta i wartości się zmieniają. Ostatnią rzeczą, której chcesz, jest kupowanie systemu, który utknął w 

przeszłości, nie zdając sobie sprawy, że jego produkt lub usługa musi dostosowywać się do czasów. 

Lepsze systemy franczyzowe nieustannie testują wprowadzanie na rynek nowych pomysłów i nowych 

produktów, starając się wyprzedzić konkurencję. Zwykle dobry franczyzodawca będzie świadczył na 

bieżąco następujące usługi: 



• Reklama lokalna, regionalna i krajowa, oferująca powiązane programy i materiały 

• Pomoc terenowa 

• Aktualizacje instrukcji obsługi i ciągłe powiązane szkolenia dla Ciebie i Twojego zespołu 

zarządzającego 

• Jakaś rada doradcza 

• Badania i rozwój nowych produktów, usług i ulepszeń systemu 

• Wsparcie komunikacyjne - intranet, witryna internetowa tylko dla członków, comiesięczne biuletyny 

lub inna metoda zapewniania aktualności 

Jeśli franczyzodawca, którego rozważasz, nie oferuje tego rodzaju rzeczy, powinieneś się zastanowić 

dwa razy. 

Poznaj franczyzodawcę 

Po zawężeniu wyboru nadszedł czas, aby usiąść z franczyzodawcą i uzyskać odpowiedzi na wszystkie 

pytania. 

Lista kontrolna pytań franczyzodawcy 

□ Ile będą wynosić wszystkie koszty początkowe i co one pokrywają? 

□ Ile wyniosą franczyza i tantiemy? 

□ Czy będę musiał kupić ziemię, czy mogę wydzierżawić? Jeśli wynajmuję, czy pomożesz mi w 

negocjacjach? 

□ Jakie będą koszty budowy lub budowy? 

□ Jaki sprzęt jest wymagany? Ile to będzie kosztowało? 

□ Jaki rodzaj szkolenia wstępnego otrzymam? A co z trwającymi szkoleniami? 

□ Kto dostarcza początkowe zapasy i ile to kosztuje? 

□ Jakie opłaty promocyjne będę musiał uiścić? 

□ Czy jest opłata za wspólną reklamę? Jeśli tak, to ile to kosztuje? 

□ Jakie ubezpieczenie będę musiał wykupić? 

□ Czy będę mógł kupić od ciebie materiały eksploatacyjne? Jeśli tak, czy ceny są konkurencyjne w 

stosunku do innych dostawców? 

□ Z jakimi ograniczeniami będę mieć do czynienia w rywalizacji z innymi franczyzobiorcami? 

□ Jakie są warunki dotyczące praw do odnowienia i sprzedaży franczyzowa? 

Ważne jest, aby mieć bardzo jasny obraz kosztów zakupu franczyzy - zarówno początkowych, jak i 

bieżących. Po zebraniu wszystkich tych informacji będziesz mógł podjąć świadomą decyzję. Dokładnie 

przeanalizuj wszystko ze swoim prawnikiem, księgowym lub doradcą biznesowym. Chcesz mieć 

pewność, że w umowie franczyzowej uwzględniona jest każda ważna rzecz. 

Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja 



Nie wszystkie franczyzy muszą wybierać lokalizację. Na przykład usługi sprzątania, firmy wysyłające 

pocztę bezpośrednią lub usługi pielęgnacji trawników naprawdę nie muszą martwić się o swoją 

lokalizację, ponieważ ich model biznesowy nie jest możliwy. Ale restauracja potrzebuje dobrej 

lokalizacji. Zazwyczaj, jeśli patrzysz na punkt sprzedaży detalicznej, lokalizacja jest zwykle priorytetem. 

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest rozmowa z potencjalnym franczyzodawcą. Jednym z najlepszych 

aspektów zakupu dobrej franczyzy jest to, że powinieneś uzyskać wiele porad i pomocy od 

franczyzodawcy. Zacznij tam i zobacz, co mówi. Franczyzodawca będzie wiedział, czego powinieneś 

szukać, co działa najlepiej i jakie lokalizacje są dostępne w Twojej okolicy. W rzeczywistości w 

niektórych przypadkach lokalizacja witryny może nawet nie zależeć od Ciebie; franczyzodawca może 

podjąć taką decyzję. Musisz dowiedzieć się, kto wybiera Twoją lokalizację. Jeśli to Ty, chcesz mieć 

pewność, że franczyzodawca pomoże Ci w procesie wyboru witryny. Dodatkowo musisz dowiedzieć się 

o wyłączności terytorialnej. Czy franczyzodawca to oferuje, a jeśli tak, jaka jest wielkość terytorium? 

Wyłączność terytorialna była przedmiotem wielu procesów sądowych między franczyzobiorcami a 

franczyzodawcami, więc upewnij się, że naprawdę rozumiesz tę kwestię i masz wszelkie umowy 

zawarte na piśmie. Jak zawsze, jednym z najlepszych sposobów, aby dowiedzieć się, czego oczekiwać 

od franczyzodawcy na ten lub jakikolwiek temat, jest rozmowa z obecnymi franczyzobiorcami. 

Poinformują Cię, czy franczyzodawca gra uczciwie, czy przestrzegane są ograniczenia terytorialne i czy 

analiza lokalizacji witryny jest dokładna. 

Rozwój obszaru 

Temat związany z lokalizacją to zagospodarowanie terenu. Rozwój obszaru pozwala na otwarcie więcej 

niż jednej franczyzy w określonym regionie. Jeśli na przykład chcesz otworzyć osiem warsztatów 

blacharskich, możesz udać się do franczyzodawcy i masowo kupić prawa do swojej okolicy. Pozwala to 

zmonopolizować rynek i wyklucza rywali z tego samego parasola franczyzowego z konkurowania z 

tobą. Kluczowe kwestie do rozważenia przy zagospodarowaniu terenu to 

• wybranie systemu franczyzowego, który nie jest jeszcze rozwinięty na tym obszarze, oraz 

• przekonanie franczyzodawcy do przyznania wyłączności rynkowej. 

Ile pieniędzy możesz rozsądnie oczekiwać? 

Wszystkie te badania nasuwają pytanie: ile naprawdę możesz zarobić na zakupie franczyzy? Początki 

sprzedaży franczyzowej w Stanach Zjednoczonych były naznaczone wieloma nadużyciami, w których 

wprowadzające w błąd twierdzenia o zarobkach były wykorzystywane do sprzedaży franczyz. W 1979 

roku, próbując powstrzymać te praktyki, Kongres upoważnił Federalną Komisję Handlu (FTC) do 

regulowania branży franczyzowej. Chociaż obecne zasady FTC nie zabraniają firmie franczyzowej 

dostarczania informacji o zarobkach, obowiązują surowe zasady dotyczące tego, w jaki sposób te 

informacje można przekazać potencjalnemu franczyzobiorcy. Zasadniczo, jeśli franczyza chce 

przekazać te informacje, musi umieścić je w swoim dokumencie ujawniającym, zwanym Jednolitym 

Okólnikiem Ofert Franczyzy (UFOC). Większość franczyzodawców decyduje się nie ujawniać tych 

informacji. Czemu? Są trzy powody. Po pierwsze, nie jest łatwo sporządzić dokładny, refleksyjny 

szacunek zarobków. Po drugie, wyniki mogą po prostu nie być wystarczająco atrakcyjne, aby zachęcić 

nowych franczyzobiorców do przyłączenia się. Po trzecie, po sporządzeniu szacunków szacunki mogą 

być postrzegane jako punkt odniesienia, a jeśli franczyzobiorca nie osiągnie tego poziomu, może po 

prostu pozwać franczyzodawcę za składanie fałszywych obietnic. Ponieważ nie chcą zostać pozwani, 

wielu franczyzodawców po prostu odmawia ujawnienia tych krytycznych informacji. Jeśli franczyza nie 

dostarcza roszczenia o zarobki w swoim UFOC, nadal można uzyskać te informacje. Najlepszym 

sposobem, aby dowiedzieć się, ile pieniędzy możesz zarobić, jest zapytanie obecnych 

franczyzobiorców. Upewnij się, że wybrałeś wystarczającą liczbę franczyzobiorców, aby uzyskać jasny 



obraz zakresów zarobków w systemie franczyzowym. Ogólna zasada jest taka, że na pasywnej 

inwestycji możesz z czasem zarobić od 10 do 15 procent swoich pieniędzy. Ponieważ większość franczyz 

wymaga abyś inwestował  swój czas i wysiłek, a także swoje pieniądze, powinieneś spodziewać się 

znacznie wyższego zwrotu w celu uzasadnienia inwestycji. Powinieneś szukać zarobków w wysokości 

co najmniej 30 procent całkowitej inwestycji w skali rocznej, aby uznać, że każda franczyza ma rozsądny 

zwrot i powinieneś spodziewać się osiągnięcia tego poziomu najpóźniej w trzecim roku działalności 

firmy . 

Typowe błędy, których należy unikać 

Po uzyskaniu zadowalających odpowiedzi na wszystkie pytania, przeprowadzeniu należytej staranności 

i rozmowie z dotychczasowymi franczyzobiorcami oraz zrozumieniu, gdzie będzie zlokalizowany Twój 

sklep, nadszedł czas, aby podpisać umowę. Ale zanim to zrobisz, upewnij się, że unikasz potencjalnych 

pułapek. Franczyzobiorcy często kupują franczyzę bez pełnego zrozumienia tego, co jest potrzebne do 

odniesienia sukcesu w wybranej przez nich firmie. To jeden z wielu typowych błędów, których można 

łatwo uniknąć. Poniżej przedstawiono błędy, których chcesz uniknąć przy zakupie franczyzy. 

* Nie czytać, nie rozumieć ani nie zadawać pytań na temat UFOC. Jednolity okólnik ofert franczyzowych 

to obszerny dokument, czasami długi na 75 stron, ale ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć każdą 

pozycję, od 1 do 23. Czytając dokument, rób notatki na temat obszarów, które są niejasne. Nie zakładaj, 

że franczyzodawca jest odpowiedzialny za jakąś rzecz; jeśli nie jest to podane w UFOC, zapytaj! Wypisz 

wszystkie swoje obawy i wyjaśnij, które obowiązki, zobowiązania i obowiązki należą do kogo. Następnie 

poproś swojego prawnika o przeczytanie dokumentu i zrobienie tego samego. Na koniec omów z 

franczyzodawcą każdy problem, punkt po pozycji. Zdobądź wszystko, co franczyzodawca obiecuje i 

zgadza się na piśmie, i włącz go do umowy franczyzowej. 

* Brak zrozumienia lub niedokładne zrozumienie umowy franczyzowej i innych dokumentów 

prawnych. Ty i Twój prawnik musicie dokładnie zapoznać się z umową franczyzową, umowami najmu 

i nieruchomościami oraz wszystkimi innymi umowami. Wszelkie obietnice, które franczyzodawca złożył 

wcześniej, muszą być częścią umowy, aby były prawnie wiążące. 

* Niewłaściwa analiza rynku. Chociaż franczyzodawca może pomóc w wyborze lokalizacji, to jednak 

Twoim obowiązkiem jest podjęcie decyzji, czy dana lokalizacja jest obiecująca. Czy jest wystarczający 

ruch? Jaka jest konkurencja? Czy konkurenci są tak silni, że ich nasycenie na rynku może być dla Ciebie 

trudne do penetracji? Musisz przeprowadzić wystarczające badania, aby upewnić się, że w wybranej 

lokalizacji istnieje rynek dla Twojej usługi lub produktu. 

* Brak sprawdzania nieudanych franczyz. Znajdź kilka franczyz, które zostały zamknięte, sprzedane lub 

zmieniły właściciela na należące do firmy, i poznaj przyczyny tej zmiany. Skontaktuj się z pierwotnymi 

właścicielami i poznaj ich historie. Jeśli istnieje wspólny motyw, podstawowym problemem może być 

coś, czego chcesz uniknąć. 

* Brak kontaktu z wystarczającą liczbą obecnych franczyzobiorców. Sekcja UFOC na temat „Przeszli, 

obecni i przyszli franczyzobiorcy” to doskonały punkt wyjścia do znalezienia franczyzobiorców, z 

którymi można się skontaktować. Bardzo ważne jest, aby z nimi rozmawiać. Tylko oni naprawdę 

wiedzą, jak franczyzodawca ma pracować, ile pieniędzy możesz zarobić, jakich błędów unikać i tym 

podobne. Oprócz franczyzobiorców przedstawionych przez franczyzodawcę należy również 

przeprowadzić ankietę wśród innych franczyzobiorców niewymienionych w dokumencie 

ujawniającym. Dowiedz się od nich, czy franczyzodawca cieszy się opinią uczciwego i zweryfikuj ich 

doświadczenie z dokładnością UFOC. 



* Brak spotkania z kluczowym personelem kierowniczym franczyzodawcy o godzinie, w ich kwaterze 

głównej i przedstawicielami przydzielonymi do twojego terytorium. Przedstawiciel handlowy potrafi 

wykonać tak dobrą robotę, że przed podpisaniem umowy franczyzowej nie musisz zawracać sobie 

głowy spotkaniem z innymi ważnymi pracownikami lub wyjazdem do siedziby. Nie popełniaj tego 

błędu. Spotkaj się z każdym, kogo możesz, i zadaj wszystkie pytania. Sprawdź informacje podane przez 

przedstawiciela handlowego. Gdy franczyzodawca określi Twoje terytorium, spotkaj się z 

przedstawicielem terenowym lub przełożonym okręgu, który będzie z tobą pracował. 

* Brak wystarczającego kapitału obrotowego. Pieniądze to siła napędowa Twojej firmy. Upewnij się, że 

masz wystarczający kapitał, aby pokryć wszystkie koszty związane z firmą, w tym wszystkie koszty 

wstępne, budżet rodzinny i kapitał operacyjny, aby firma mogła przejść przez próg rentowności. 

Kupowanie firmy 

Podobnie jak w przypadku franczyzy, wcześniejsza firma może być świetną opcją, jeśli zrobisz to 

dobrze. Faktem jest, że nie trzeba być innowatorem, aby odnieść sukces jako przedsiębiorca. Wielu 

przedsiębiorców to świetni twórcy zmian. Odnoszą znacznie większy sukces, gdy dostrzegają szansę i 

wykorzystują istniejące przedsięwzięcie, niż zakładają własną firmę. Chociaż tak naprawdę nigdy nie 

wiesz, co się stanie, gdy utworzysz firmę, kupując istniejącą firmę, możesz przeprowadzić 

wystarczająco dużo badań, aby być dość pewnym, czego się spodziewać. W związku z tym kupowanie 

to ciągła troska jest mniej ryzykowna niż zakładanie zupełnie nowej firmy. 

Kluczem do zakupu biznesowego jest zagłębienie się w zapisy i historię firmy. Jeśli przeszłość jest 

prologiem, wiedza o tym, co wydarzyło się w wyprawie, powie ci, dokąd zmierza. Najważniejsze rzeczy 

do sprawdzenia to lokalizacja, zyski i straty oraz ludzie. 

Lokalizacja 

Jak długo firma istnieje w tej lokalizacji? To dobry znak, jeśli sklep działa w tym samym miejscu od wielu 

lat. I odwrotnie, jeśli inne firmy zawiodły w tej lokalizacji, powinieneś się martwić. Niektóre lokalizacje 

mają złą reputację w okolicy i prawdopodobnie powinieneś ich unikać. Chcesz też mieć pewność, że 

miejsce to jest wygodne dla klientów, ma odpowiedni przepływ ruchu, jest zgodne z przepisami, ma 

odpowiednie oznakowanie i nie wymaga wielu przebudów. Na koniec musisz zobaczyć, gdzie jest Twoja 

konkurencja w stosunku do lokalizacji. 

Zyski i straty 

Kupujesz firmę prawdopodobnie dlatego, że chcesz dokładnego wyobrażenie o tym, jaki będzie Twój 

zysk. Aby to rozgryźć, musisz uzyskać od właściciela skontrolowane bilanse, zestawienia dochodów i 

przepływów pieniężnych z ostatnich pięciu lat. Twój księgowy powinien je przejrzeć. Potrzebujesz kopii 

umowy najmu i wszelkich innych umów, za które będziesz odpowiedzialny. Musisz uzyskać listę 

aktywów i zobowiązań, należności i zobowiązań. Potrzebujesz zeznań podatkowych obejmujących pięć 

lat. Zasadniczo potrzebujesz wszystkich rekordów, ponieważ odnoszą się one do działalności i musisz 

poświęcić czas na analizę tych zapisów ze swoim księgowym. 

Ludzie 

Kupujesz nie tylko biznes, ale także personel. Przeglądaj akta personalne i spotykaj się z pracownikami 

indywidualnie Dowiedz się, czy któryś z nich ma umowy, które mogłyby uniemożliwić Ci ich zwolnienie 

z jakiegokolwiek powodu. Musisz też porozmawiać z niektórymi klientami firmy. Dowiedz się, co myślą 

o tej firmie, jak im się podoba i jak długo ją protekcjonalizują. Samo to wiele ci powie. Na koniec 

upewnij się, że właścicielem jest ktoś, z kim możesz pracować. Powinien ujawnić wszystkie informacje 



finansowe, prawne, osobowe i dotyczące klientów. Jeśli odmówisz udzielenia informacji, pojawia się 

problem. 

Zakup dobrej franczyzy lub odnoszącego sukcesy biznesu oznacza, że wiele błędów w systemie zostało 

już naprawionych, a wiele błędów już zostało popełnionych. W związku z tym zakup franczyzy lub 

istniejącej firmy jest mądry, ponieważ jeśli zostanie wykonany prawidłowo, może pomóc zmniejszyć 

ryzyko nieodłącznie związane z przedsiębiorczością. Sekretem skutecznego zrobienia tego jest 

odrabianie dużej ilości prac domowych, abyś wiedział dokładnie, co otrzymujesz. 



Przygotowanie, produkcja i dystrybucja 

Ludzie wchodzą do biznesu, aby sprzedawać produkty lub świadczyć usługi. Otóż to. Wynika z tego, że 

sercem Twojej firmy będzie zdolność do produkcji tych towarów lub usług po rozsądnych cenach, abyś 

mógł czerpać zyski ze sprzedaży. 

Planowanie usług 

Firmy usługowe muszą świadczyć swoje usługi, cokolwiek to jest, wydajnie, szybko, niedrogo. To 

trudne zadanie. Jeśli na przykład otwierasz klinikę weterynaryjną, Twoje biuro musi umówić się na 

wizyty, które będziesz w stanie dotrzymać na czas, zapewnić jasną i wesołą atmosferę, oferować cenne 

i niedrogie usługi oraz mieć przyjazny i kompetentny personel. Jeśli się nad tym zastanowić, to w 

zasadzie ta sama recepta na sukces każdej firmy usługowej. Firma zajmująca się czyszczeniem 

dywanów, kancelaria prawna, warsztat samochodowy lub klub zdrowia - wszystko to musi zapewniać 

niedrogie i wydajne usługi. Jak to robisz? Pierwszym krokiem jest systematyzacja. Musisz ustalić 

procedury i procesy, które będą przestrzegane za każdym razem dla każdego klienta lub klienta. Zacznij 

od systemu komputerowego. Istnieje wiele specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego dla 

różnych rodzajów firm. Można się założyć, że ktoś gdzieś stworzył program dla gabinetu 

weterynaryjnego, który umożliwia umawianie się na wizyty, śledzenie zwierząt i wystawianie 

rachunków. Weterynarz musi znaleźć ten program, tak jak Ty musisz znaleźć program dla swojej firmy 

usługowej. Programy te są pierwszym, krytycznym krokiem w kierunku profesjonalnego świadczenia 

usługi. Oprócz komputerów szkolenia są niezbędne do stworzenia zwycięskiej firmy usługowej. 

Wszyscy pracownicy muszą być na tej samej stronie, ze wspólnym zrozumieniem tego, czego się od 

nich oczekuje i dokąd zmierza firma. Większość pracowników chce dziś robić więcej niż tylko poświęcać 

swój czas i odbierać wypłatę do domu. Chcą czuć, że są częścią czegoś ważnego; że ich praca ma 

znaczenie. Twoim zadaniem jest pomóc im poczuć się w ten sposób. Przedstaw im swoją wizję firmy i 

dla nich. Możesz rozważyć wymyślenie misji swojej firmy, z którą wszyscy się zgadzacie. Wiele małych 

firm ma misję w widocznym miejscu w biurze, czemu pracownicy często składają deklaracje. Ale wielkie 

firmy usługowe nakłaniają swoich pracowników do tego, aby naprawdę w to uwierzyli. Kiedy 

pracownicy nie rozumieją, o co w tym biznesie chodzi, lub jeśli są zmuszeni do przestrzegania jakiejś 

maksymy na tabliczce, której nie kupują ani nie wierzą, że jest prawdziwa, cierpi na tym morale. Poza 

wspólną misją inteligentny przedsiębiorca będzie także, podobnie jak Ronald Reagan, świetnym 

komunikatorem. Dobra komunikacja może wiązać się z kwartalnym raportem „o stanie firmy” do 

pracowników, zachęcającym do zgłaszania sugestii lub zadawania pytań, czy też bezpośrednich 

spotkań z pracownikami poświęconych celom zawodowym. Według badania Departamentu Pracy 

sprzyja to poczuciu pracy zespołowej, która jest głównym czynnikiem w rozwijaniu doskonałej 

działalności usługowej. Weźmy na przykład Starbucks. Howard Schultz ze Starbucks uważa, że praca 

zespołowa ma tak duże znaczenie dla sukcesu firmy, że pracownicy (zwani „partnerami” w języku 

Starbucks) spędzają kilka dni po zatrudnieniu, ucząc się, jak należeć do zespołu Starbucks i jak zapewnić 

doskonałą obsługę. Schultz opowiada wszystkim nowym pracownikom (około 500 miesięcznie) za 

pośrednictwem wideo, jak bardzo się cieszy, że są na pokładzie. Nawet pracownicy zatrudnieni w 

niepełnym wymiarze godzin wielokrotnie słyszą, jak bardzo są cenieni podczas 24-godzinnego 

szkolenia, które otrzymują podczas pierwszych 80 godzin pracy. Szkolenie jest niezbędne, jeśli chcesz, 

aby Twoja usługa się wyróżniała. Ostatnią rzeczą, jaką możesz zrobić, aby stworzyć świetną firmę 

usługową, jest odpowiednie wynagrodzenie pracowników za świadczenie najwyższej jakości usług. 

Nagrody mogą przybierać różne formy, ale najbardziej oczywiste to wynagrodzenie, udział w zyskach i 

korzyści. Mniej oczywiste nagrody również mogą mieć znaczenie. Bon podarunkowy, obiad na cześć 

pracowników, którzy wnieśli wybitne datki lub darmowe koszulki - wszystko to pomaga podnieść 

morale. Stworzenie wspaniałego miejsca do pracy, w którym ludzie czują się zmotywowani, 



zaangażowani i stanowią część zespołu z celem, może wiele zdziałać, aby Twoja firma usługowa 

błyszczała. 

Twój produkt 

Z pewnością nie wszystkie firmy będą wytwarzać własne produkty. Sklepy detaliczne są wypełnione 

produktami innych producentów. A jednak wytwarzanie własnego innowacyjnego produktu może być 

również jednym z najbardziej lukratywnych biznesów. Stworzenie produktu, który przemawia do ludzi, 

spełnia potrzeby rynku i staje się niezbędnym i użytecznym przedmiotem, jest rzadkim rodzajem 

prowadzenia biznesu, dla którego żyją firmy. A jednak nie brakuje przeszkód w tworzeniu magicznego 

produktu. Niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie pieniędzy na wyprodukowanie produktu, czy 

przekonanie konsumentów, że potrzebują najnowocześniejszego gadżetu, przekształcanie 

innowacyjnych pomysłów w wspaniałe produkty nie jest łatwym zadaniem. Pierwszym krokiem w tym 

procesie jest określenie, czy istnieje rynek na dany produkt. 

Testuj marketing 

Każdego roku tysiące przedsiębiorców mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Czy ich produkt się 

sprzeda? W jakiej cenie? Komu będą sprzedawać? Badanie rynku odpowie na te kluczowe pytania. 

Zanim zainwestujesz dużo czasu i pieniędzy w produkcję swojego produktu, musisz usiąść i przyjrzeć 

się swojemu rynkowi, aby upewnić się, że będziesz kierować reklamy do odpowiednich nabywców i 

oferować produkty, których chcą i na które mogą sobie pozwolić. Badanie rynku to zadanie Pete 

Meyers, założyciela Pete’s Beer (nazwa zmieniona na żądanie) w Sacramento w Kalifornii. Kiedy w 

zeszłym roku Meyers wpadł na nowy pomysł na produkt, nie zatrudnił znanych konsultantów do 

badania rynku. Zamiast tego zaczepił studentów MBA w miejscowej uczelni biznesowej. „Mój partner 

i ja musieliśmy wiedzieć, czy detaliści i konsumenci będą otwarci na produkt” - mówi Meyers. Przez 

cztery miesiące zbierali informacje i im głębiej uczniowie kopali, tym lepszy wyglądał pomysł. Meyers 

zapłacił szkole 2500 $ za to, co szacuje na 100 000 $ badania i uczniowie otrzymali bezcenną edukację 

w świecie rzeczywistym. Inne opcje niedrogich badań produktów obejmują: 

• Przeprowadzanie wywiadów z potencjalnymi klientami w centrach handlowych lub innych 

ruchliwych obszarach handlowych 

• Przeprowadzenie ankiety telefonicznej 

• Zapytanie znajomych, sąsiadów i współpracowników, co myślą o Twoim pomyśle 

Kiedy jesteś przekonany, że masz opłacalny produkt, ostatni krok zanim produkt zostanie 

wprowadzony na rynek, należy przeprowadzić test marketingowy. Umieść swój produkt w pięciu lub 

dziesięciu sklepach i sprawdź, czy się sprzedaje. Przetestuj różne ceny i wyświetlacze, aby zobaczyć, co 

działa najlepiej. Po udanej próbie rynkowej nadszedł czas na masową produkcję produktu. Chodzi o to, 

aby dowiedzieć się jak najwięcej o nowym produkcie, zanim wyrzucisz na niego mnóstwo pieniędzy. 

Chociaż cała ta praca domowa zajmie trochę czasu i będzie kosztować trochę pieniędzy, jest o wiele 

lepsza niż wywiązywanie się z przeczucia. 

Badanie rynku Twojego produktu 

Krok 1: Zacznij od potencjalnych klientów. Potrzebujesz danych demograficznych o nich. Odpowiedzi 

na poniższe pytania pomogą Ci ustalić, komu będziesz sprzedawać swój produkt: 

• Jaki jest ich wiek, płeć i stan cywilny? 

• Czy znasz ich poziom dochodów i zawód? 



• Czy są konserwatywni czy wyznaczają trendy? 

• Czy mają przekonania polityczne, religijne lub środowiskowe, które wpłyną na ich zakupy? 

• Czy swobodnie wydają pieniądze i żądają najwyższej jakości, czy też robią zakupy w okazyjnych 

cenach? 

Krok 2: Spotkaj się z potencjalnymi klientami. Zatrudnij firmę zajmującą się badaniem rynku lub 

przeprowadź badanie samodzielnie. Dowiedz się, co im się podoba, a czego nie w produktach 

podobnych do tego, który będziesz produkować. Stwórz prostą ankietę i daj ludziom powód do jej 

wypełnienia. Dowiedz się, jakie podobne produkty kupują i jakie produkty chcieliby od Ciebie zobaczyć. 

Krok 3: Sprawdź zakres konkursu. Które produkty są podobne do Twoich? Jak można je ulepszyć? W 

jaki sposób można obniżyć koszt produktu? 

Krok 4: Przeanalizuj dane. 

Produkcja produktu 

Istnieją dwa sposoby wyprodukowania produktu - możesz to zrobić samodzielnie lub zlecić wykonanie 

go przez kogoś innego. 

Samodzielne wytwarzanie produktu 

Produkcja produktu rozpoczyna się od analizy tego, czego będziesz potrzebować przejść od A do Z i ile 

to będzie kosztować. Pierwszą rzeczą do rozważenia jest to, ile jednostek musisz stworzyć każdego 

miesiąca. Tworzenie 10000 widżetów wykonanych maszynowo i 10 ręcznie robionych krzeseł to bardzo 

różne zadania. Gdy już wiesz, jaki będzie harmonogram produkcji, możesz zaopatrzyć się w sprzęt i 

materiały potrzebne do stworzenia produktu. Sporządź listę narzędzi i maszyn, które będą potrzebne 

do wytworzenia produktu. Które z nich już masz i na które możesz sobie pozwolić? Jeśli nie możesz 

sobie pozwolić na zakup niezbędnego sprzętu, rozważ leasing tego czego potrzebujesz. Przygotowując 

zakład produkcyjny, upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na rozbudowę, gdyby to (miejmy 

nadzieję!) Było konieczne. Pamiętaj też: 

• Twój zakład musi być bezpieczny dla pracowników i być może będzie musiał spełniać przepisy 

bezpieczeństwa wymagane przez Twoje miasto lub stan. 

• Wytwarzanie zanieczyszczeń będzie wymagało odpowiedniej utylizacji. 

• Do certyfikacji bezpieczeństwa lub jakości produktów może być wymagana placówka testowa (taka 

jak Underwriters Laboratories). 

• Kody kreskowe mogą być wymagane do sprzedaży produktu w różnych sklepach. 

Kluczem do wyprodukowania własnego produktu na sprzedaż jest to, że możesz go stworzyć szybko, 

bezpiecznie i niedrogo bez utraty jakości. Jeśli nie możesz, musisz zatrudnić kogoś, kto stworzy dla 

Ciebie produkt. 

Zatrudnienie kogoś do stworzenia Twojego produktu. 

W większości miast można wynająć sklepy narzędziowe i farbiarskie, warsztaty maszynowe, hurtownie, 

rzemieślnicy, szwaczki, odlewnicy tworzyw sztucznych i wielu innych hurtowników, którzy mają już 

wiele narzędzi niezbędnych do wyprodukowania Twojego produktu. Ważne jest, aby znaleźć 

producenta, który będzie w stanie tanio wyprodukować Twój produkt zgodnie z Twoimi specyfikacjami. 

Robić zakupy. Ceny i jakość są bardzo zróżnicowane. Zdobądź próbki i referencje i sprawdź firmę. 



Dowiedz się, na ile są niezawodne i oceń poziom jakości towarów, które już wytwarzają. W niektórych 

przypadkach wynajęcie zakładu produkcyjnego w innym kraju może być najlepszym i najtańszym 

sposobem produkcji produktu. Wyszukiwanie w Internecie da wielu różnych producentów, którzy 

mogą pasować do tego rachunku. 

Dystrybucja 

Znalezienie kanału dystrybucji dla Twojego produktu ma kluczowe znaczenie. Przedsiębiorcy często 

wykonują wszystkie niezbędne kroki - opracowanie świetnego produktu, stworzenie prototypu, 

opatentowanie swoich pomysłów i wyprodukowanie początkowej partii produktów - bez 

zastanawiania się nad ostatnim krokiem - w jaki sposób produkt będzie sprzedawany. Jak ważny jest 

ten krok? Weź pod uwagę, że po tym, jak Jeff Hawkins wynalazł PalmPilot, bardzo ciężko mu było 

wprowadzić swój nowy produkt na półki sklepowe. Jego firma w końcu zdecydowała się na współpracę 

z U.S. Robotics (i ostatecznie ją wykupiła), ponieważ ta firma miała kanał dystrybucji, z którego Palm 

mógł korzystać, co doprowadziło do jej wielkiego sukcesu. Ale nie musisz podejmować takich wysiłków, 

aby dystrybuować swój produkt. Oto prosta metoda, której możesz użyć, aby dostać się na półki 

sklepowe. Najpierw znajdź sprzedawcę, który sprzedaje produkty podobne do Twojego, i zapytaj, od 

kogo kupują te produkty. Gdy już się dowiesz, skontaktuj się z tym dystrybutorem, przedstawicielem 

handlowym lub hurtownikiem i zapytaj, jakiego rodzaju ofertę zwykle oferują producentom 

produktów, takim jak Ty. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że zarówno dystrybutor, jak i końcowy 

sprzedawca będą chcieli oznaczyć Twój produkt, więc musisz od samego początku odpowiednio go 

wycenić. Po rozmowie z jednym dystrybutorem znalezienie innych powinno być łatwiejsze. Mogą 

istnieć dziesiątki hurtowników lub dystrybutorów, którzy zajmują się dystrybucją produktów 

podobnych do Twoich. Kiedy już porozmawiasz z kilkoma, będziesz miał dużo jaśniejsze wyobrażenie 

o tym, który z nich będzie dla Ciebie najlepszy, a także jak prawidłowo wycenić swój produkt, aby 

wprowadzić go na rynek i zacząć generować sprzedaż. 

Innowacja produktowa 

Innowacja produktowa jest jednym z najbardziej poszukiwanych i omawianych atrybutów w biznesie. 

Jednak zbyt często innowacje są bardziej teorią niż praktyką, ponieważ inicjowanie i wdrażanie 

innowacyjnego produktu rzadko jest łatwe. Często potrzeba genialnego pomysłu, całkowitego 

zaangażowania i mnóstwa pieniędzy, zanim przełomowy produkt zostanie zaakceptowany przez 

konsumentów. 

Jak więc stworzyć świetny produkt? Oto siedem lekcji dla innowatorów produktów: 

1. Pomyśl o rzeczach, które nigdy nie istniały i zapytaj: „Dlaczego nie?” Słynne motto Bobby'ego 

Kennedy'ego to trafny opis pierwszego składnika niezbędnego do stworzenia wspaniałego nowego 

produktu. Wspaniałe produkty powstają z inspirowanych pomysłów. Kiedy George de Mestral wziął 

irytujący zadzior  ,ostatnią rzeczą, o której myślał, była skarpetka i umieścił ją pod mikroskopem, 

tworząc przełomowy produkt, taki jak rzep. Następne dziesięć lat spędził, próbując sztucznie odtworzyć 

to, co natura stworzyła bez wysiłku. 

2. Stuknij moc jednego. Druga lekcja dotycząca innowacji produktu polega na tym, że jedna osoba może 

coś zmienić. Spójrz na prawie każdy produkt, a niezmiennie zauważysz, że stał za nim jakiś mężczyzna 

lub kobieta, którzy byli niezłomnie zaangażowani w jego sukces. Ed Lowe był niczym innym jak młodym, 

ambitnym weteranem z tonami niesprzedanej gliny, kiedy zdecydował, że ma pomysł na lepszą żwirek 

dla kota. Przemierzanie kraju swoim starym samochodem, targowanie się na wystawy kotów i 

zmienianie boksów dla kotów po kolei to wszystko, czego potrzebował, aby Kitty Litter odniosła sukces. 



3. Niech to będzie proste, głupie. Nie, nikt nie nazywa cię głupim. Raczej zasada - zachowaj prostotę, 

głupotę - i jej akronim KISS to świetne sposoby na zapamiętanie trzeciej lekcji o świetnych produktach. 

Jeśli masz zamiar zaoferować coś nowego i ulepszonego, upewnij się, że jest to proste i bardzo dobrze 

robi jedną lub dwie rzeczy. 

4. Pierwsza jest najlepsza. Pierwsze wprowadzenie produktu na rynek często może oznaczać różnicę 

między wygraną a przegraną. Najpierw były notatki samoprzylepne. Tupperware był pierwszy. 

Pampers byli pierwsi. Barbie była pierwsza. 

5. Spróbuj, spróbuj ponownie. Ścieżka innowatora może nie przebiegać po linii prostej, konik polny. 

Prawidłowe dobranie produktu często wymaga prób i błędów, po których następuje kilka błędów, kilka 

ruchów kościotrupa i dopiero wtedy, być może, bieg do domu. Kiedy dr Percy Spencer zauważył, że 

tabliczka czekolady w jego kieszeni stopiła się po tym, jak stał w pobliżu tuby magnetronu, zdał sobie 

sprawę, że wydarzyło się coś wyjątkowego. Jednak zajęłoby to prawie 20 lat prób i błędów, zanim 

Raytheon mógł przekształcić go w kuchenkę mikrofalową, z której mogliby korzystać wszyscy. 

6. To ryzykowna sprawa. Stworzenie świetnego produktu i wprowadzenie go na rynek często wymaga 

wszystkiego, co ma do zaoferowania przedsiębiorca. Ryzyko finansowe z tym związane, nie 

wspominając o kosztach emocjonalnych, jest rzeczywiście znaczne. Kiedy dwóch konstruktorów 

samochodów w Kalifornii stworzyło tajny budżet i odważyło swoich niemieckich przełożonych 

zaryzykować samochód, którego ich szefowie kojarzyli z Hitlerem, ryzykowali karierę. A kiedy 

Volkswagen zgodził się na produkcję New Beetle, ryzykował, że zostanie postrzegany jako firma 

patrząca wstecz. Wspaniałe nowe produkty wymagają ryzyka; to jest takie proste. 

7. Synergia jest konieczna. Synergia to koncept, w którym jest całość uważana za większy niż suma jego 

części. Aby produkt odniósł szalony sukces, zwykle konieczna jest synergia. Weź instancję PalmPilota. 

Chociaż Jeff Hawkins jest genialnym inżynierem, potrzebował kogoś, kto pokieruje jego geniuszem w 

stronę sukcesu biznesowego. Tą osobą była Donna Dubinsky. Razem ta dwójka tworzyła potężny 

zespół. Dubinsky potrzebował umysłu Hawkinsa, a Hawkins potrzebował przedsiębiorczości 

Dubinsky'ego. To właśnie ich yin i yang, tworzące lepszą całość, pozwoliły im uczynić PalmPilota tym, 

czym jest. 



Planowanie biznesu 

Pierwsze cztery części  miały pomóc Ci wybrać  rodzaj biznesu, który pokochasz. To jest i będzie 

„techniczną” częścią Twojego biznesu: kwiaciarnia stworzy bukiety, projektant wnętrz ozdobi domy. 

Dla naszych celów nie ma znaczenia, jaka będzie techniczna część Twojej działalności. Pozostała część 

tej książki to model sukcesu biznesowego dla każdej firmy; włóż dowolną pracę techniczną do tego 

modelu, a wynikiem będzie sukces biznesowy. Na przykład kwiaciarnia, projektant wnętrz i wy też 

wszyscy, muszą wybrać świetną nazwę, znaleźć fundusze, stworzyć świetny wizerunek, reklamować się 

i rozwijać. To są rodzaje rzeczy, których nauczysz się stąd poza modelem sukcesu biznesowego. Jednak 

największym błędem, jaki możesz teraz popełnić, jest rozpoczęcie tej działalności. Zamiast tego musisz 

usiąść, wziąć oddech i pomyśleć. Twój pomysł na nowy biznes może być zwycięzcą, ale nie musi. Teraz 

musisz przeanalizować swój pomysł, przeanalizować branżę, upewnić się, że inni uważają, że masz 

świetny pomysł i upewnić się, że istnieje rynek dla Twojego produktu lub usługi. To pierwszy krok w 

modelu sukcesu biznesowego. Przeczucie po prostu nie wystarczy. Potrzebujesz faktów do poparcia 

swojego planu. Oczywiście myśl o rzuceniu pracy, podjęciu ryzyka i zarobieniu dużych pieniędzy jest 

cholernie ekscytująca; to jest cały pomysł. Rozpoczęcie działalności to wielka przygoda. Ale tak jak w 

przypadku każdej przygody, zanim wyruszysz w drogę, chcesz mieć całkiem niezłe wyobrażenie o tym, 

dokąd się wybierasz, jak się tam dostaniesz i co zrobisz, gdy tam będziesz. Zaczynając od tego rozdziału 

i kontynuując przez kilka następnych, chcę pomóc Ci stworzyć solidne podstawy dla Twojego 

przedsięwzięcia biznesowego (reklamowego). Fundacja ta polega na przeprowadzaniu badań 

rynkowych, sporządzaniu biznesplanu, strukturyzowaniu biznesu i wreszcie zapewnieniu finansowania. 

Kiedy już to wszystko zrobisz możesz rozpocząć swój biznes. 

Zwolnij, kowboju! 

Jest wiele firm, które zaczynają się i latają przy swoich spodniach, ale Twoja nie powinna być jedną z 

nich. Łatwo jest być tak podekscytowanym nowym biznesem, że chce się wskoczyć bez zakładania 

fundamentów. Ale jeśli zaczniesz bez zastanowienia się nad tym, co zamierzasz zrobić, jak to zrobisz, 

jak to sfinansujesz i jak zarobisz na tym, Twoje szanse na sukces są znacznie niższe niż gdybyś to zrobił 

rozważał te rzeczy. Badania rynku mają kluczowe znaczenie. Zanim zainwestujesz ciężko zarobione 

pieniądze i cenny czas w niewypróbowaną koncepcję biznesową, odrobina wysiłku z góry powie Ci, czy 

Twój pomysł ma sens. I musisz być przygotowany na pójście w innym kierunku, jeśli twoje badania 

wskazują, że jest to konieczne. Fakty przewyższają przeczucia. 

Czy Twój pomysł jest wykonalny? 

Zanim zaczniesz działać, zanim cokolwiek zrobisz, musisz najpierw dowiedzieć się, czy istnieje rynek dla 

Twojej proponowanej działalności. Pierwsze prawo biznesowe brzmi (a przynajmniej powinno 

brzmieć): Musisz zaspokoić potrzeby rynku. Jeśli w pobliżu nie ma nikogo, kto chce lub jest skłonny 

zapłacić za proponowany produkt lub usługę, Twoja firma upadnie; to jest takie proste. Zanim więc 

nazwiesz firmę, uzyskasz zezwolenie na prowadzenie działalności lub wypłacisz zaliczkę na kartę 

kredytową, musisz przeprowadzić badania rynkowe. Czy w Twojej okolicy jest rynek dla księgarni 

zorientowanej na kobiety? Badania rynkowe pomogą Ci to sprawdzić. Analiza rynku i branży to sposób 

na zebranie faktów o potencjalnych klientach i określenie popytu na Twój produkt lub usługę. Im więcej 

zbierzesz informacji, tym większe masz szanse na zdobycie segmentu rynku. Dlatego musisz poznać 

swój potencjalny rynek, zanim zainwestujesz swój czas i pieniądze w jakiekolwiek przedsięwzięcie 

biznesowe. Nie chcesz tracić czasu ani pieniędzy na zły pomysł. Zasadniczo musisz zadać sobie pytanie, 

czy ktoś chce lub potrzebuje twojej proponowanej firmy. Ponadto równie ważne jest zbadanie 

potencjalnej konkurencji i całej branży, aby mieć dobre pojęcie o tym, w co się pakujesz. Określając 

swój potencjalny rynek, prawdopodobną konkurencję i sposób, w jaki będziesz się wyróżniać z tłumu, 



znacznie zwiększasz swoje szanse na sukces. Istnieje kilka metod gromadzenia potrzebnych informacji 

rynkowych. Poniższe opisy niektórych z tych metod bezpośrednich i drugorzędnych pomogą Ci 

zdecydować, które metody będą dla Ciebie najlepsze. 

Zrozumieć swój rynek 

Te pytania pomogą ci zebrać myśli i zacząć rozwijać swój pomysł. 

1. Kim będą Twoi klienci? 

2. Czy jest wystarczająca liczba klientów, aby wspierać Twój biznes? 

3. Czego potrzebują? 

4. W jaki sposób te potrzeby nie są zaspokajane przez istniejące firmy? 

5. Jak to jest, że będziesz zaspokajać te potrzeby? 

6. Kim jest konkurencja? 

7. Co robią dobrze, a co źle? 

8. Czym Twoja firma będzie się różnić od konkurencji? 

9. Dlaczego klienci mieliby zostawić konkurenta i przychodzić do Ciebie? 

10. Jakie są trendy w Twojej branży? 

Bezpośrednie badania 

Te metody są najdroższe, ale dadzą ci to, co najlepsze, wyniki. Przeprowadzanie bezpośrednich badań, 

samodzielnie lub za pośrednictwem wynajętej firmy, sonduje opinię publiczną dotyczącą 

proponowanej działalności. Zasadniczo istnieją trzy sposoby przeprowadzania tego badania: 

telefonicznie, pocztą bezpośrednią lub podczas wywiadów osobistych. Telemarketing i badania 

telefoniczne. Badania telefoniczne są najtańszą z tych metod, kosztują około jednej trzeciej mniej niż 

wywiady osobiste. Pozwalają również objąć szeroki obszar geograficzny. Oto kilka wskazówek, których 

należy przestrzegać podczas korzystania z tej techniki: 

• Powiedz rozmówcy z góry, jak ważna jest jego odpowiedź i że rozmowa będzie krótka (od pięciu do 

dziesięciu minut). 

• Unikaj przerw, gdy zainteresowanie respondentów spada. 

• Zadawaj krótkie i interesujące pytania. 

• Zapewnij spójność opcji odpowiedzi w ankiecie. 

Dobrzy ankieterzy mogą ankietować do siedmiu osób na godzinę (jednak prędkość ze względu na 

szybkość nie jest celem żadnej z tych ankiet), ale bardziej typowe jest pięć do sześciu osób na godzinę. 

Chciałbyś uzyskać ponad 250 wywiadów, aby mieć dobrą próbkę. Koszty związane z tą metodą 

obejmują opłatę za telemarketera, opłaty telefoniczne, przygotowanie ankiety oraz analizę wyników. 

Koszty można obniżyć dzwoniąc w określonych godzinach. 

Bezpośrednia poczta. Kwestionariusze wysyłane pocztą bezpośrednią mogą być niedrogie, jeśli 

wysyłasz ich wystarczająco dużo, aby skorzystać z cen poczty masowej, ale wskaźniki odpowiedzi są 

zwykle niższe niż 5 procent. Aby zwiększyć współczynnik odpowiedzi, wypróbuj te pomysły: 



• Dołącz ładny list wyjaśniający, czego szukasz i dlaczego. 

• Zadawaj krótkie pytania. 

• Ogranicz długość kwestionariusza do dwóch stron. 

• Zaadresuj list do osoby, a nie do „lokatora”. 

• Zaadresuj listy ręcznie (męczące tak, ale także skuteczne). 

• Dołącz zaadresowaną do siebie, ostemplowaną kopertę zwrotną. 

Główne koszty tej metody dotyczą wydrukowania listu przewodniego i ankiety, kopert, opłaty 

pocztowej i wynikającej z tego analizy. Wywiady osobiste. Istnieją dwa główne typy wywiadów 

osobistych, indywidualne i grupowe. Wywiady grupowe są dobre, ponieważ otrzymujesz wiele 

odpowiedzi na raz. Dają wgląd w preferencje zakupowe i decyzje zakupowe. Ale są też drogie, 

ponieważ uczestnicy zwykle chcą, aby ich czas był opłacany. Wywiady jeden na jeden wykorzystują 

skrypt w celu uzyskania odpowiedzi na określone pytania lub są bardziej otwarte, co pozwala na 

udzielenie dowolnej odpowiedzi. Koszty wywiadów osobistych obejmują honoraria wypłacane 

uczestnikom i ankieterom, wynajem lokalu, drukowanie wszelkich kwestionariuszy i analizy. Jeśli 

badania podstawowe są dla Ciebie zbyt drogie, musisz skorzystać z omówionych poniżej metod badań 

wtórnych. Ale zanim to zrobisz, nie zaszkodzi po prostu wyjść i porozmawiać na własną rękę z 

niektórymi właścicielami firm. Udaj się do innego miasta niż twoje własne (abyś nie był postrzegany 

jako konkurencja), znajdź firmę podobną do tej, którą chcesz założyć, i zapytaj właściciela o firmę. 

Dowiedz się, kim są jego klienci, co im się podoba, a czego nie oraz co robi konkurencja. Robiąc to kilka 

razy, dowiesz się wiele o swoim potencjalnym biznesie. 

Badania wtórne 

Istnieje wiele organizacji i źródeł, z których możesz zebrać wiele informacji, które pomogą Ci podjąć 

świadome decyzje dotyczące Twojej potencjalnej działalności. Departamenty rządowe, biblioteki 

publiczne, lokalna izba handlowa, wydziały biznesowe na uniwersytetach i Small Business 

Administration - wszystkie te informacje mogą Ci pomóc. Szczególnie pomocnymi narzędziami są 

organizacje i stowarzyszenia branżowe. Prawie każda branża ma stowarzyszenie branżowe i 

stowarzyszone wydawnictwo branżowe . Jeśli ktoś pozna Twoją potencjalną branżę, to właśnie oni. 

Większość stowarzyszeń branżowych ma regionalne wydziały, które zwykle są bardzo pomocne. Nie 

można przeoczyć największego narzędzia badawczego wynalezionego w ciągu ostatnich 100 lat - 

internetu. Sieć jest wypełniona prawie większą ilością informacji, niż potrzeba, na temat każdego 

biznesu, jaki można sobie wyobrazić. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak możesz 

przeprowadzać badania rynkowe w domenie Internetu. Wybierz swoją branżę. Załóżmy, że chcesz 

otworzyć kwiaciarnię. Zacznij od wpisania „kwiaciarnia” w najlepszej wyszukiwarce Google 

<www.google.com>. W ten sposób uzyskasz wiele hiperłączy do wyboru. Możesz zacząć od zbadania 

różnych linków, które dobrze wyglądają. Na przykład link Ohio Florists Association może wyglądać 

interesująco. W tej witrynie sieci Web znajdziesz obszar linków branżowych, które otworzą przed Tobą 

świat kwiatów - stowarzyszenia, rząd, uczelnie i uniwersytety, magazyny kwiaciarskie. Wszystko, co 

musisz wiedzieć o branży kwiaciarskiej, jest o kilka kliknięć. 

Sprecyzuj to. Prawdopodobnie będziesz potrzebować informacji bardziej szczegółowych i związanych 

z Twoim obszarem geograficznym. Możesz to również znaleźć w sieci.  

Biznesplan 



Założę się, że nie chcesz sporządzać biznesplanu. Może myślisz że wiesz, co zamierzasz zrobić i uważasz 

to za stratę czasu. Możliwe, że masz na miejscu swoje fundusze, więc myślisz, że nikt nigdy tego nie 

przeczyta, więc po co się tym przejmować. Nie winię cię. Biznesplany to dużo pracy i możesz być jedyną 

osobą, która kiedykolwiek je przeczyta. Niemniej jest to nadal ważne ćwiczenie. Pomyśl o tym w ten 

sposób: doświadczony pilot nigdzie nie latałby bez szczegółowego, dobrze opracowanego planu lotu. 

Plan pomaga mu zrozumieć, dokąd zmierza i jak się tam dostanie. Tak jak nie ufasz nowemu pilotowi, 

który poleci Tobie i Twojej rodzinie w nieznane miejsce bez pewnych zapewnień, że zaplanował podróż, 

wiedział, dokąd jedzie i wiedział, jak się tam dostać, nie powinieneś ufać, że możesz rozpocząć biznes 

bez planu. Biznesplan to twój plan lotu, twój plan gry. To jest twój plan. Stworzenie go zmusza do 

dokładnego przemyślenia całego przedsiębiorstwa - od produktów, cen i prognoz dochodów po 

reklamy, marketing i prognozy sprzedaży. Analizując pewne rzeczy, których prawdopodobnie nie znasz 

i z którymi czujesz się niekomfortowo, jesteś zmuszony naprawdę zrozumieć, w co się pakujesz i ile 

pieniędzy możesz realistycznie oczekiwać. Jeśli nie stworzysz planu, całe Twoje przedsięwzięcie będzie 

strzałem w ciemno i będziesz inwestować zbyt dużo czasu, pieniędzy, reputacji i ego, aby błąkać się po 

ciemku, mając nadzieję, że Twój biznes zadziała . Dlatego potrzebujesz planu. 

Omówienie planu biznesowego 

Biznesplan to pisemne podsumowanie tego, co masz nadzieję osiągnąć prowadząc biznes i jak 

zamierzasz organizować swoje zasoby, aby osiągnąć swoje cele. W nim określasz swój podstawowy 

produkt, cele dochodowe, zespół zarządzający, konkurencję i określone procedury operacyjne. Zawiera 

szczegółowe informacje o tym, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak działa Twoja firma. Wyjaśnia, jakie są 

Twoje cele, dlaczego Twoja firma będzie wyjątkowa i jakie kroki podejmiesz, aby je osiągnąć. W istocie 

jest to mapa drogowa do prowadzenia firmy i mierzenia postępów na jej drodze. Biznesplan ma wiele 

praktycznych zalet: 

• Określa wymaganą kwotę finansowania lub inwestycji zewnętrznych, kiedy jest potrzebna i jak 

zostanie wykorzystana. 

• Umożliwia pożyczkodawcy lub inwestorowi ocenę Twojej propozycji finansowania i ocenę Ciebie jako 

menedżera biznesowego. 

• Przekazując plany na papierze, poprawi się ogólna zdolność do zarządzania firmą. Poznasz lepiej swój 

biznes. Będziesz mógł patrzeć w przyszłość i miejmy nadzieję, że unikniesz problemów, zanim się 

pojawią. 

• Biznesplan zmusza do bycia realistą i unikania projekcji bułki z nieba. 

• Pomaga zidentyfikować klientów, rynek, strategię cenową i konkurencję 

Nie chcesz, aby Twój biznesplan był tak krótki, aby nie zawierał niezbędnych informacji, ani tak długi, 

że musiałbyś spędzać dużo czasu na przepisywaniu go. Zwykły biznesplan powinien zawierać od 30 do 

50 stron. Nie więcej, nie mniej 

Elementy biznesplanu 

Chociaż każdy biznesplan jest inny, ponieważ każda firma jest inna, wszystkie są ogólnie podobne. Twój 

biznesplan powinien zawierać następujące elementy. 

Streszczenie dla kierownictwa 

Dokument rozpoczyna się od streszczenia opisującego najważniejsze elementy biznesplanu. Nawet 

jeśli cała Twoja firma jest dobrze opisana w dalszej części, zwięzłe, trzy- lub czterostronicowe 



wprowadzenie pomaga natychmiast przyciągnąć uwagę potencjalnego inwestora lub pożyczkodawcy. 

Streszczenie to tylko to - zwięzłe podsumowanie całego planu. W tym powinieneś wyjaśnić 

• jaka to firma, 

• jaki będzie Twój produkt lub usługa, 

• dlaczego Twoja firma będzie wyjątkowa, 

• z kogo składa się zespół zarządzający, oraz 

• ile pieniędzy potrzebujesz, na jakich etapach i jak je wykorzystasz. 

Ważne jest, aby to podsumowanie było jak najlepsze. Pamiętaj, że może to być jedyna szansa, aby 

zwrócić na siebie uwagę. Niektórzy mówią, że zapracowani pożyczkodawcy czytają tylko streszczenie; 

jeśli nie złapie ich za klapy, przechodzą do następnego planu. Upewnij się, że podsumowanie dla 

kierownictwa sprzedaje Twój pomysł, aby czytelnik zachował zainteresowanie i kontynuował czytanie. 

Ponieważ streszczenie jest tak ważne, możesz napisać je na końcu, po przemyśleniu całego planu. 

Spis treści 

Zaraz po streszczeniu będzie spis treści, który zawiera listę ,tytuły sekcji i numery stron dla łatwego 

wyszukiwania. 

Opis przedsięwzięcia biznesowego 

To jest sedno twojego planu. W nim opiszesz dokładnie, jak biznes będzie wyglądał i jak sobie 

wyobrazisz, jak będzie przebiegał. Ta sekcja będzie zawierać: 

• Opis Twojego produktu lub usługi. Co to jest? Czym to się różni? Dlaczego ludzie tego chcą? Dlaczego 

nikt inny tego nie robi? Jakiego sprzętu będziesz potrzebować? Czy masz lub możesz dostać patent? 

Musisz tylko postawić się w roli potencjalnego inwestora umieść i zadaj sobie pytanie, co powinien 

wiedzieć, zanim zainwestuje w Twój biznes. 

• Opis Twojej firmy. Czy to jest firma hurtowa, detaliczna, profesjonalna czy co? 

Analiza rynku 

Tutaj przydają się wszystkie te badania. Tutaj określisz rynek docelowy - typowych klientów. Wyjaśnisz 

również obecne wzorce zakupowe i trendy w ofercie, przewidywany wzrost, zachowania klientów, 

produkty lub usługi uzupełniające, bariery wejścia na rynek i tak dalej. Powiedz czytelnikowi, jaki jest 

całkowity rynek dla Twojej branży. Na przykład: Rynek naprawy komputerów w Stanach Zjednoczonych 

wzrósł w zeszłym roku do ponad 1 miliarda dolarów. Następnie zdefiniuj rynek docelowy.Jeśli Twoja 

firma ma być ograniczona do określonej lokalizacji, musisz wyjaśnić, jak wygląda rynek w Twojej 

okolicy. Następnie musisz jeszcze bardziej zawęzić swój rynek i przeanalizować, jaki jest Twój całkowity 

możliwy rynek. Na koniec musisz określić, jaki będzie twój udział w tym realnym rynku. Nazywa się to 

udziałem w rynku. Jak zdobędziesz ten udział w rynku? Oto, co musisz wiedzieć i co musisz przekazać. 

Jak pozycjonujesz swoje towary lub usługi na rynku? Jaka będzie Twoja strategia cenowa? Jak będziesz 

promować siebie i swoją firmę? W tej sekcji powinieneś zawrzeć swoją strategię sprzedaży (cele 

sprzedażowe, klienci docelowi, narzędzia sprzedaży i wsparcie sprzedaży), plan dystrybucji 

(bezpośrednio do odbiorców publicznych, hurtowych lub detalicznych), strukturę cenową (marże, 

marże i próg rentowności), i plan promocji (media, reklama, promocje, i rozgłos). 

Opis branży 



Ta sekcja będzie zawierać statystyki i informacje o wybranej branży. W tej sekcji chcesz uwzględnić 

następujące informacje: 

• Perspektywy branży i potencjał wzrostu, takie jak trendy w branży, nowe produkty i rozwój itp. 

• Rynki i klienci, w tym wielkość całego rynku i  trendy marketowe 

• Trendy krajowe i gospodarcze, takie jak zmiany populacji, konsumenci trendy i odpowiednie 

wskaźniki ekonomiczne 

Zbadanie i napisanie tej sekcji pozwoli ci zrozumieć branży, w którą się angażujesz znacznie lepiej. 

Cele biznesowe 

Wyjaśnij w tej sekcji, gdzie widzisz swoją firmę za rok, za dwa lat i tak dalej, aż do piątego roku. Wyjaśnij 

szczegółowo, w jaki sposób osiągniesz te cele i co stanie się w różnych środowiskach ekonomicznych. 

Chcesz, aby Twoja firma była finansowana? Następnie napisz biznesplan prostym językiem angielskim. 

Nic tak nie odstrasza czytelnika, jak mnóstwo technicznego żargonu, którego on lub ona nie może 

zrozumieć.  

Konkurencja 

Ta część biznesplanu powinna zawierać wszystkie istotne informacje na temat konkurencji, w tym czas, 

w którym prowadzą działalność, gdzie się znajdują i jaka jest ich średnia roczna sprzedaż. Będziesz 

chciał przeanalizować następujące kwestie: 

• Powody ich sukcesu 

• Co robią dobrze, a co źle 

• Czego szukają klienci 

• Jak te potrzeby są zaspokajane przez twoich konkurentów 

• Jak te potrzeby nie są zaspokajane 

Witryny internetowe wymienione w sekcji Badania dodatkowe mogą pomóc w wypełnieniu tych 

informacji. Uzyskanie dobrych, solidnych danych na temat konkurencji zrobi wrażenie na inwestorach 

i nauczy Cię wiele w trakcie tego procesu. Ponadto powinieneś wyjaśnić, jak postrzegasz, że Twoja 

firma będzie konkurować pod względem mocnych i słabych stron w porównaniu z mocnymi i słabymi 

stronami tych konkurentów. Wyjaśnij, w jaki sposób zamierzasz pokonać konkurencję i jakie są Twoje 

oczekiwania co do wpływu, jaki Twoja firma będzie miała na ich działalność. Zastanów się, jak dobrze 

Twoja konkurencja zaspokaja potrzeby potencjału klientów. Określ, jak pasujesz do tego obrazu i jaką 

niszę planujesz wypełnić. Czy zaoferujesz lepszą lokalizację, wygodę, lepszą cenę, późniejsze godziny, 

lepszą jakość lub lepszą obsługę? 

Zespół zarządzający 

Jakie masz kwalifikacje i kwalifikacje Twojego zespołu? Nie lekceważ wagi, jaką inwestor przywiązuje 

do kadry zarządzającej. Banki, anioły i firmy venture capital będą chciały zobaczyć, że masz radę 

dyrektorów lub urzędników z historią sukcesu w biznesie - sprawdzonych liderów biznesu, ludzi z 

umiejętnościami prawniczymi i finansowymi, ekspertów od marketingu i tym podobnych. Tego rodzaju 

ludzie pomogą udowodnić rentowność Twojej firmy i mogą stanowić różnicę między finansowaniem a 

brakiem finansowania. Życiorysy wszystkich kluczowych personel również powinien zostać 

uwzględniony w tej sekcji. 



Prognoza sprzedaży 

Kolejna część biznesplanu obejmuje sprzedaż, operacje i finanse. Ta sekcja dotyczy twardych liczb i 

prognoz sprzedaży, kosztów operacyjnych, zysków i tym podobnych. Ta sekcja powinna zawierać: 

• Miesięczna prognoza na nadchodzący rok (wielkość sprzedaży w jednostkach i dolarach) 

• Roczna prognoza na kolejne dwa do czterech lat (wielkość sprzedaży w dolarach) 

• Założenia, na których opierają się te prognozy 

W tym momencie Twoje badania konkurencji są kluczowe. Analiza ich lokalizacji, liczby klientów, 

wzorców ruchu, godzin pracy, okresów zajętości, cen, jakości towarów i usług, oferowanych linii 

produktów, technik promocyjnych, pozycjonowania oraz katalogów produktów i innych materiałów 

informacyjnych. Jeśli to możliwe, porozmawiaj z klientami i sprzedawcami. Skorzystaj z tych badań, aby 

oszacować miesięczną sprzedaż za pierwszy rok. Podstawą prognozy sprzedaży może być średnia 

miesięczna sprzedaż firmy konkurencyjnej o podobnej wielkości, która działa na podobnym rynku. 

Analiza finansowa 

Biznesplan to nie tylko słowa; to są słowa i liczby. Musisz zrozumieć i wyjaśnić, ile będzie kosztować 

uruchomienie i prowadzenie firmy oraz ile będzie kosztować utrzymanie jej w ujęciu miesięcznym. 

Potrzeby finansowe planu zależą w dużej mierze od strategii marketingowych i sprzedażowych. 

Wszystkie muszą do siebie pasować. Pamiętaj jednak, że chociaż prognozy są prognozami, muszą 

wykazywać zrozumienie, w jaki sposób wszystkie zmienne planu biznesowego pasują do siebie. 

Ostatecznie musisz naprawdę zrozumieć liczby, ponieważ inwestorzy będą cię na nie patrzeć. W tej 

sekcji wyjaśnisz również, o jaką kwotę prosisz i jak je wydasz. Ta sekcja będzie zawierać arkusz 

kalkulacyjny analizujący dochody i wydatki na kilka następnych lat, w tym: 

• Rachunek zysków i strat (P&L). To jest podsumowanie prognozowanych transakcji biznesowych w 

danym okresie. Wyjaśnia różnicę między dochodami a wydatkami. Rachunek zysków i strat jest tym 

samym, co rachunek zysków i strat. Twój rachunek zysków i strat będzie obejmował analizę sprzedaży 

według miesiąca, zysku brutto i marży zysku, narzutów, amortyzacji, odsetek należnych od wszelkich 

pożyczek i zysku netto. 

• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych. To zestawienie pokazuje, ile gotówki będzie potrzebować 

Twoja firma, kiedy będzie potrzebna i skąd będzie pochodzić. Czy potrzebujesz kupić ekwipunek? Ile to 

będzie kosztować każdego miesiąca? Jakie są Twoje rachunki, zapłacone rachunki, pensje itp.? O tym 

będziesz tutaj dyskutować. Rachunek przepływów pieniężnych jest ważny, ponieważ zmusza Cię do 

realistycznego spojrzenia na wyniki finansowe i sprawdzenia, czy zarabiasz (lub zamierzasz zarobić) 

wystarczającą ilość pieniędzy, aby spłacić swoje długi. Rachunek przepływów pieniężnych to świetne 

narzędzie, z którego należy korzystać przez całą karierę biznesową, ponieważ jest odzwierciedleniem 

tego, gdzie się znajdują. 

• Bilans. Bilans przewiduje Twoje aktywa i pasywa. Pokazuje Twoją sytuację finansową w określonym 

momencie, zwykle na koniec roku. Pomaga zrozumieć, skąd pochodzą wszystkie pieniądze 

przychodzące do firmy i gdzie się podziały. Informacje bilansowe pochodzą głównie z rachunku zysków 

i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. 

Ta część jest często najtrudniejszą częścią biznesplanu dla wielu przedsiębiorców. Łatwo jest poetycki 

opis swojego fantastycznego pomysłu na biznes i tego, jak wzbogaci wszystkich. Właściwie 

umieszczanie twardych liczb w tych prognozach nie zawsze jest łatwe, ale musisz to zrobić. Musisz 

zebrać realistyczne liczby, aby spełnić swój realistyczny (i miejmy nadzieję, entuzjastyczny) plan. Skąd 



bierzesz te informacje? Istnieje wiele źródeł informacji, które mogą Ci pomóc. Niektóre kluczowe 

źródła to konkurenci, dostawcy, stowarzyszenia biznesowe, stowarzyszenia branżowe, publikacje 

branżowe i katalogi branżowe. Po uzyskaniu tych informacji należy podać je w sprawozdaniu 

finansowym. Część finansowa biznesplanu przeanalizuje również wykorzystanie wszelkich wpływów z 

pożyczki, o które się ubiegasz, w tym kwotę pożyczki, okres jej obowiązywania i kiedy jest to 

wymagane. Na koniec musisz ujawnić swoją sytuację finansową i ile osobiście będziesz wnosić do 

przedsięwzięcia. Załącznik do planu powinien zawierać zeznania podatkowe z ostatnich trzech lat. 

Dołącz również aktualny raport kredytowy. 

Ryzyko krytyczne 

W tej sekcji przeanalizujemy, co uważasz za największe zagrożenia i przeszkody dla sukcesu firmy oraz 

jak planujesz je pokonać. 

Plan działania 

Ta sekcja zawiera konkretne kroki, które podejmiesz, aby osiągnąć tegoroczne cele, oraz punkty 

kontrolne do mierzenia wyników. Zidentyfikuj ważne daty, poziomy sprzedaży i poziomy produkcji jako 

punkty decyzyjne. 

Dodatek 

Ta sekcja będzie zawierać: 

• Dokumentacja uzasadniająca, interesujące artykuły itp. 

• Bibliografia 

• Nazwa obecnej instytucji pożyczkowej 

• Nazwiska twojego prawnika i księgowego 

• Osobiste zestawienie majątku netto 

• Zwrot podatku 

• Wznawia 

• Listy intencyjne (potencjalne zamówienia, zobowiązania klientów, listy 

wsparcie) 

Błędy, których należy unikać 

Przygotowanie biznesplanu będzie wymagało wielu przemyśleń i papieru. Będziesz musiał to napisać i 

przepisać. Ale ten proces powinien ci bardzo pomóc. W końcu będziesz miał znacznie lepsze 

wyobrażenie o tym, jak będzie działać Twoja firma, co będzie potrzebne, aby odnieść sukces i jakie 

ryzyko będzie się wiązać z tym procesem. Pisząc to, staraj się unikać popełniania typowych błędów, 

takich jak pozaziemskie prognozy zysku netto i inne wartości ekonomiczne. Nie możesz po prostu 

wyciągnąć liczb z powietrza. Musisz odrobić pracę domową i znaleźć liczby, które realistycznie 

odzwierciedlają Twoje wydatki i zyski. Innym częstym błędem jest stosowanie prognoz dochodów, 

które są niezgodne z normą branżową lub które nie generują wystarczających przepływów pieniężnych 

do obsługi zadłużenia. 



Wybór wspaniałych nazw i lokalizacji 

Teraz, gdy już wiesz, czym będzie Twoja firma i dokąd zmierzasz, nadszedł czas, aby rozpocząć 

tworzenie fundamentów. Będziesz musiał legalnie ustrukturyzować firmę, uzyskać niezbędne licencje 

i pozwolenia oraz uzyskać fundusze. Ale zanim będziesz mógł zrobić cokolwiek z tych rzeczy, nadszedł 

czas, aby się trochę zabawić. Musisz nazwać swoją firmę i najprawdopodobniej znaleźć dla niej 

lokalizację. 

Co jest w nazwie? 

Nazwanie firmy powinno być przyjemne, ale dla niektórych osób jest to stresujące. A jeśli wybierzesz 

złą nazwę? A jeśli wybrana przez Ciebie nazwa jest już zajęta? Chociaż rozsądnie jest być ostrożnym, 

nie ma się czym przejmować. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nazwa Twojej firmy stanie się 

Twoim alter ego, więc pamiętaj, aby wybrać nazwę, która dobrze odzwierciedla Ciebie i Twoją firmę. 

Jak wybierasz imię? Masz trzy możliwości. Pierwszym jest wybranie nazwy, która dokładnie określa, 

czym jest Twoja firma. Zacznij od tego, co zamierza zrobić Twoja firma i jaki obraz chcesz wyrazić. 

Uwzględnij oba te elementy w rzeczywistej nazwie firmy lub uwzględnij te pomysły w nazwie, aby 

ludzie, którzy usłyszą nazwę Twojej firmy, wiedzieli, co oferujesz. Korzystając z tej metody, 

potrzebujesz nazwy, która mówi o tym, co robisz i jest łatwa do zapamiętania, na przykład Pan 

hydraulik, Borders Bookstore and Café lub CompUSA. Z tego samego powodu możesz chcieć, aby 

nazwa firmy wyrażała korzyści, jakie ludzie uzyskają dzięki protekcjonalnemu biznesowi, na przykład 

Jiffy Lube lub Quickee Mart. Oto wspaniały, który wykorzystuje zarówno wizerunek, jak i zalety - Baja 

Fresh. Upewnij się, że nazwa nie jest już używana lokalnie i nie jest zbyt podobna do nazwy konkurencji. 

Postaraj się wybrać taki, który jest chwytliwy i zapadający w pamięć; aliteracja często działa dobrze. 

Pamiętaj też, aby wybrać imię, które nie jest trudne do wymówienia lub przeliterowania. Kiedy ludzie 

dzwonią po pomoc w katalogu, chcesz, aby mogli Cię znaleźć. Kiedy Nolan Bushnell wynalazł pierwszą 

popularną grę wideo - Pong - chciał nazwać swoją firmę Syzygy. Na szczęście dla niego ta nazwa była 

już zajęta, więc zamiast tego zdecydował się na Atari (słowo używane w japońskiej grze GO, aby ostrzec 

przeciwników, że wkrótce zostaną pokonani). 

Wybieranie nazwy 

Co to za biznes? 

Jakie będą cechy wyróżniające firmę? 

Jakie korzyści odniosą ludzie przychodząc do firmy? 

Wypisz pięć przymiotników, które będą opisywać biznes: 

Czym będzie się różnić od podobnych firm? 

Jakie są nazwy podobnych firm? 

Jakie są dobre i złe strony tych nazw? 

W oparciu o powyższe, wymyśl pięć możliwych nazw dla swojej firmy: 

1. 

2. 

3. 

4. 



5. 

Po wymyśleniu pięciu nazw, które naprawdę lubisz, uzyskaj opinie od osób, którym ufasz; mogą nie 

myśleć, że twoja nazwa  jest tak dobra, jak myślisz. Pamiętaj, że Twoja firma musi zaspokajać potrzeby 

rynku, więc poznanie opinii rynku o proponowanej nazwie firmy, nawet w drobny i nieformalny 

sposób, jest mądre. Drugą metodą tworzenia nazwy biznesowej jest wybranie nazwy, która jest 

całkowicie unikalna i nie ma w ogóle nic wspólnego z Twoją firmą, na przykład Amazon .com lub Xerox. 

Te nazwy są świetne, ponieważ są tak wyjątkowe, że zapadają w pamięć. Istnieje ryzyko, że chociaż 

Twoja nazwa może być wyjątkowa, może być zbyt dziwne i niejasne, aby ludzie je zapamiętali. Jednym 

z powodów, dla których Amazon.com i Xerox są nazwami zapadającymi w pamięć, jest fakt, że firmy te 

miały środki, aby skłonić ludzi do ich zapamiętania, a przy okazji nadania im marki. Jeśli nie masz dużego 

budżetu marketingowego, wybranie niejasnej nazwy może być bardziej przekleństwem niż 

błogosławieństwem. Ostatnią metodą stworzenia zwycięskiej nazwy firmy jest zatrudnienie kogoś, kto 

powie ją za Ciebie. Są firmy, które zajmują się wymyślaniem nazw firm i produktów, i często lubią 

wymyślać nowe słowa na nazwy. Zwykle wykonują świetną robotę, wymyślając unikalne, zapadające 

w pamięć imię i sowicie opłacane za swoje wysiłki - 50 000 dolarów nie jest rzadkością. Dla właściwej 

firmy może to być sprytne posunięcie marketingowe i opłacalna inwestycja. Dla innych koszt nie jest 

wart jakichkolwiek uzyskanych wyników. To równowaga między ograniczeniami budżetowymi a 

potrzebami. 

Branding to nie to samo, co nazwa firmy. Marka zawiera znacznie więcej. Krótko mówiąc, marka to 

wizerunek firmy, jej logo, produkty i nazwa w jednym. Co myślisz, kiedy myślisz o Nike? 

Prawdopodobnie buty sportowe, szum, sportowcy, ćwiczenia i „Po prostu zrób to”. Twoja marka to to, 

o czym myślą klienci, gdy myślą o Twojej firmie. Branding to proces, który buduje świadomość Twojej 

nazwy poprzez reklamy i marketing. 

Obawy dotyczące znaków towarowych 

Podejmując ostateczną decyzję dotyczącą nazwy, ważne jest, aby przeszukać znak towarowy, aby 

sprawdzić, czy nazwa została już zastrzeżona. Jeśli tak, możesz nie być w stanie go użyć. Różne nazwy 

mają różne stopnie ochrony znaków towarowych. Znak towarowy to charakterystyczne słowo, fraza 

lub logo używane do identyfikacji firmy. Nike i jego unikalny symbol swoosh są chronione prawem o 

znakach towarowych, ponieważ mają charakter odróżniający. Innymi słowy zapewnia się znacznie 

mniejszą ochronę. Powszechne lub zwyczajne słowa, które nie są z natury odróżniające, otrzymują 

znacznie mniejszą ochronę znaku towarowego lub nie ma go wcale, nawet jeśli ktoś próbuje je 

oznaczyć. Przykłady takich powszechnych, niewyróżniających się nazw firm obejmują: 

• Sam’s Auto 

• Western Dairy 

• Szybkie komputery 

Jeśli uważasz, że istnieje szansa, że ktoś może przywłaszczyć sobie nazwę Twojej firmy, hasło, symbol 

lub projekt, potrzebujesz znaku towarowego. Znaki towarowe służą do identyfikacji i ochrony Twojego 

produktu lub marki. 

Nie popełnij błędu, myśląc, że nie potrzebujesz ochrony znaku towarowego. Każda rozwijająca się firma 

zwykle tak. Rozważmy przypadek Spencera, który otworzył sklep meblowy w 1960 roku. Jego synowie 

dołączyli do niego na początku lat 80-tych. Do 1990 roku ich przedsiębiorstwo, Spencer’s Furniture 

Galleria, rozrosło się do 14 sklepów w trzech stanach. W 1997 roku Spencer i jego synowie próbowali 

zarejestrować znak towarowy na tej nazwie, ale okazało się, że nazwa Spencer’s Furniture Galleria 



została zastrzeżona dziewięć lat wcześniej przez kogoś innego. Zapytany co to znaczyło, prawnik 

Spencer wyjaśnił, że Spencer w rzeczywistości nie ma prawa używać nazwy Spencer’s Furniture 

Galleria, ponieważ stanowi ona naruszenie znaku towarowego. Nazwisko było na tyle cenne dla 

Spencera i jego synów, że poprosili swojego prawnika o uporządkowanie bałaganu. Po 

przeprowadzeniu pewnych badań prawnik dowiedział się, że właściciel znaku towarowego nigdy go nie 

używał i był skłonny go sprzedać za 5000 dolarów. To była droga lekcja. Rejestracja zapewnia szereg 

istotnych korzyści, w tym: 

• Ogólnokrajowe zawiadomienie o własności znaku towarowego 

• Dowód i domniemanie posiadania nazwy lub symbolu 

Więc tak, chcesz zarejestrować swoją nazwę i logo. Dobra wiadomość jest taka, że nie powinno to być 

trudne ani kosztowne. Rejestracja znaku towarowego bez prawnika jest teraz łatwiejsza niż 

kiedykolwiek - cały proces można przeprowadzić online.  

Lokalizacja 

Jak wspomniano wcześniej, nie wszystkie firmy potrzebują doskonałej lokalizacji. Firmy zajmujące się 

handlem detalicznym muszą znajdować się na obszarze, na którym panuje duży ruch pieszy lub 

samochodowy, ale nie wszystkie firmy mają takie wymagania. Wydaje się, że Stara Fabryka Spaghetti 

zawsze ma swoje lokalizacje w pobliżu linii kolejowej i możesz się założyć, że jednym z powodów jest 

to, że płacą znacznie mniej za te nieruchomości. Jest więc wiele rzeczy do rozważenia. Wybierając 

lokalizację, musisz najpierw określić, jak ważna jest stopa a ruch samochodowy dotrze do Twojej firmy. 

Dobrze znana lokalizacja jest ważna, gdy Twój plan obejmuje zakupy impulsowe. Dlatego stacja 

benzynowa potrzebuje świetnej lokalizacji z dużym natężeniem ruchu; dentysta tego nie robi. 

Lista kontrolna biznesu detalicznego 

Zaglądając do lokalizacji, należy wziąć pod uwagę: 

* Ludność i dane demograficzne. Czy będzie wystarczająco dużo ludzi, aby wesprzeć biznes? Jaka była 

reakcja i losy podobnych firm w okolicy? 

* Ruch drogowy. Chcesz, aby strona znajdowała się w pobliżu niektórych ośrodków aktywności. Mój 

ojciec był właścicielem sieci sklepów z dywanami, kiedy dorastałem i uwielbiał przebywać po drugiej 

stronie ulicy od centrów handlowych. Doszedł do wniosku, że skorzystał z reklamy i ruchu w centrum 

handlowym, ale bez wysokiego czynszu z faktu bycia w centrum handlowym. Czy w pobliżu jest 

transport publiczny? 

* Konkurencja. Gdzie znajduje się Twoja konkurencja? Restauracje typu fast food często lubią być 

grupowane, ale drukarnia zazwyczaj lubi być jedyną w okolicy. Czy w pobliżu jest zbyt wielu 

konkurentów? 

* Widoczność. Upewnij się, że Twoja potencjalna lokalizacja jest widoczna z głównych dróg. 

* Znaki. Musisz mieć pewność, że nie ma ograniczeń w umowie najmu lub przepisach, które ograniczą 

Twoją zdolność do umieszczania odpowiednich znaków dla Twojej nowej firmy. 

* Zagospodarowanie przestrzenne. Miejsce to oczywiście musi być przeznaczone dla Twojego rodzaju 

działalności. 



* Wygląd. Czy jest odpowiedni parking? Czy jest łazienka dla wszystkich? Upewnij się, że miejsce jest 

dobrze zagospodarowane, ma odpowiednie oświetlenie zewnętrzne i znajdują się w pobliżu 

odpowiednie firmy. 

* Projektowanie wnętrz. Dobrze zaprojektowana ekspozycja towarów może ułatwić klientom zakupy i 

zwiększyć sprzedaż. Pamiętaj, aby przejrzeć przepływ ruchu klientów. Swobodny wzór ma lepszą 

atrakcyjność wizualną i umożliwia klientom poruszanie się, a korytarze zapewniają lepszą prezentację 

towarów. 

* Historia. Niektóre lokalizacje wydają się być oszukane. Znasz te. Bez względu na to, jaki biznes 

przenosi się do tej lokalizacji, wydaje się, że trwa to sześć miesięcy przed zamknięciem sklepu. Unikaj 

tych lokalizacji, ponieważ bez względu na to, co robisz, lokalna klientela będzie miała już z góry ustalone 

wyobrażenia o Twojej firmie. 

* Czynsz. Umowy najmu zostaną szczegółowo omówione w dalszej części rozdziału, ale wystarczy 

powiedzieć, że chcesz mieć pewność, że stać Cię na wybraną lokalizację. Tutaj Twój biznesplan stanie 

się bezcenny. Jeśli uniknąłeś projekcji bułki z nieba, wiesz dokładnie, na jaki czynsz możesz sobie 

pozwolić. Unikaj wybierania lokalizacji tylko dlatego, że czynsz jest tani; to nie powinno być twoim 

głównym celem. Chociaż utrzymywanie niskich kosztów ogólnych jest rzeczywiście kluczem do sukcesu 

w biznesie (patrz Rozdział 20), tania, zła lokalizacja jest podobnie kluczem do porażki. 

* Obraz. Twoja witryna sklepowa to Twoje okno na świat. Upewnij się, że Twój wizerunek reprezentuje 

wizerunek, jaki chcesz mieć, markę, którą próbujesz stworzyć. 

W istocie lokalizacja na uboczu może być doskonałym wyborem dla niektórych firm. Na przykład 

otwarcie w przebudowującym się obszarze miejskim może pozwolić na skorzystanie z ulg podatkowych 

lub wdzięcznej bazy konsumentów. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli sprzedajesz zwykłe przedmioty (żywność, 

artykuły spożywcze, ubrania itp.), Lokalizacja jest prawdopodobnie dla Ciebie ważniejsza. Jeśli 

sprzedajesz usługi lub produkty specjalistyczne, lokalizacja powinna być mniejszym problemem. 

Istnieje wiele różnych lokalizacji, w których można już znaleźć odpowiedzi na wszystkie te pytania, na 

przykład centra handlowe. Chociaż centrum handlowe lub centrum handlowe może być świetnym 

miejscem dla wielu firm, należy rozważyć korzyści z wysokimi kosztami prowadzenia działalności w tej 

lokalizacji. Upewnij się, że będziesz w stanie zarobić. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność 

produkcyjną lub hurtową będzie miał inne względy. Chociaż taka firma może zostać założona w bardziej 

odległej lokalizacji, chcesz mieć pewność, że jesteś wystarczająco blisko miasta, aby węzły 

komunikacyjne i usługi były w dość łatwy sposób. Upewnij się, że to miejsce jest przeznaczone dla 

Twojego rodzaju działalności. Upewnij się również, że w okolicy jest odpowiedni zasięg telefonów 

komórkowych i masz dostęp do innych niezbędnych usług. Inne rzeczy, które warto rozważyć, to: 

• Czy w budynku są toalety i pomieszczenia socjalne? 

• Czy pracownicy i dostawcy mogą łatwo się tam dostać? 

• Czy istnieje obszar wysyłki i odbioru? 

• Czy jest wystarczająca liczba gniazd telefonicznych i gniazdek elektrycznych? 

• Czy są jakieś kwestie środowiskowe do rozważenia? 

• Czy placówka spełnia wymogi amerykańskiej ustawy o niepełnosprawnościach? 

• Czy jest miejsce na rozbudowę? 



Czy Twoje biuro będzie profesjonalne? Możesz wynająć przestrzeń w profesjonalnym biurowcu lub 

przejść do apartamentu dla kadry kierowniczej. Apartamenty typu executive to niewielkie 

powierzchnie biurowe w budynkach biurowych, które mogą wynajmować osoby fizyczne lub małe 

firmy. Zazwyczaj każdy najemca ma własne biuro i korzysta z usług recepcjonisty w apartamencie dla 

kadry kierowniczej oraz wspólnej sali konferencyjnej, kserokopiarki, automatu pocztowego i innego 

wyposażenia biurowego. Wszystko, co musisz zrobić, to się wprowadzić i wszystko, czego potrzebujesz 

do prowadzenia działalności, jest już gotowe. Twoja firma ma gwarancję profesjonalnego wizerunku 

od samego początku, ponieważ apartamenty dla kadry kierowniczej zazwyczaj znajdują się w 

prestiżowych biurowcach. Będziesz mieć również recepcjonistę, który profesjonalnie odbierze telefon 

Twojej firmy. Podsumowując, to całkiem dobry interes. 

Lokalizacje i względy prawne 

Bez względu na to, jaką lokalizację wybierzesz, nigdy nie możesz podpisywać umowy najmu ani 

kupować nieruchomości bez absolutnej pewności, że prowadzenie firmy w tej lokalizacji będzie zgodne 

z prawem. Należy wziąć pod uwagę kilka różnych kwestii: 

• Zagospodarowanie przestrzenne. Miasta zazwyczaj dzielą budynki i obszary na obszary mieszkalne, 

handlowe, przemysłowe i wielofunkcyjne. Musisz mieć pewność, że wybrana lokalizacja jest 

odpowiednio podzielona na strefy dla firmy, którą chcesz rozpocząć. Skontaktuj się ze swoim miastem 

przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy. Na szczęście, nawet jeśli nie jest podzielony na strefy tak, jak 

chcesz, możesz uzyskać odchylenie od miasta. Wariancja jest, jak sama nazwa wskazuje, zmianą 

normalnych reguł. Twój prawnik może w tym pomóc. 

• Inne kwestie prawne. Dowiedz się, czy istnieją inne ograniczenia prawne, które mogą mieć wpływ na 

Twoją firmę. Na przykład niektóre gminy ograniczają liczbę określonych rodzajów działalności, takich 

jak kawiarnie lub franczyzy fast food, do określonych obszarów. Inne ograniczenia mogą wymagać, aby 

Twoja firma zapewniła parking poza ulicami, była zamykana o określonej godzinie lub ograniczała 

rozmiar i rodzaj znaków, które możesz mieć. Twoje miasto powinno mieć biuro rozwoju biznesu, które 

może odpowiedzieć na tego rodzaju pytania. 

• Ograniczenia kontraktowe. W centrach handlowych i innych kompleksach handlowych dzierżawa lub 

CC&R (zobowiązania, warunki i ograniczenia) mogą ograniczać to, co możesz zrobić. Na przykład w 

niektórych centrach handlowych może obowiązywać limit nie więcej niż jednego kiosku z 

wiadomościami lub dwóch barów z burgerami. 

• Ograniczenia dotyczące biura domowego. Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą w domu, 

skontaktuj się ze swoim miastem, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju licencje zawodowe i inne mogą 

być Ci potrzebne. Przepisy dotyczące stref mogą ograniczać liczbę klientów, których możesz mieć, 

znaki, które możesz postawić, a nawet rodzaj działalności, którą możesz rozpocząć. 

Arkusz lokalizacji 

1. W celu uzyskania informacji o ludności na tym obszarze skontaktowałem się z: 

* Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami  

* Miejscową radą planowania i zagospodarowania przestrzennego 

* Danymi spisowymi 

* Izbą handlową 

2. Populacja to: 



a. Stała 

b. Rozwój 

c. Spadek 

3. Mieszkańcy w okolicy to (zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi): 

* W wieku szkolnym / młodzi dorośli  

* W średnim wieku 

* Młode rodziny 

* Osoby starsze 

4. Poziomy dochodów w tym obszarze są: 

a. Niskie 

b. Środkowe 

c. Górne 

5. Trzy główne rodzaje przedsiębiorstw w okolicy to: 

 

6. Liczba nowych firm otwartych w ciągu ostatniego roku to: 

 

7. Najemcami „kotwicowymi” i innymi głównymi atrakcjami dla tego obszaru są: 

 

8. Nazwa, adres i bliskość każdego konkurenta: 

a. 

b. 

c. 

9. Dla każdej potencjalnej lokalizacji odpowiedz na następujące pytania: 

Obszar ruchu:  

* wysoki  

* niski 

Łatwy dostęp do:  

* węzłów komunikacyjnych i autostrad  

* linii autobusowych  

* pieszych 

Odpowiednie oznakowanie? 



* tak  

* nie 

Bezpieczny przed przestępczością i innymi zagrożeniami?  

* tak  

* nie 

Stan budynku:  

* Zły  

* Zadowalający  

* Dobry  

* Doskonały 

Czy jest wystarczająco:  

* Obszary wyświetlania  

* Osprzęt  

* Infrastruktura  

* Obszary robocze 

* Pomieszczenie biurowe  

* Przechowywanie  

* Toalety  

* Miejsca odpoczynku 

* Wysyłka i odbiór  

* Parking  

* Miejsce na rozwój 

Inne cechy, które czynią tę lokalizację atrakcyjną: 

 

Długość umowy najmu to: 

 

Całkowity koszt miesięczny (w tym media, bezpieczeństwo, ubezpieczenie itp.) To: 

 

Negocjowanie umowy najmu 

Negocjowanie umowy najmu z wynajmującym nie różni się tak bardzo od negocjacji zakupu 

samochodu. Ważne jest, aby wiedzieć, jaką cenę chcesz zawrzeć w transakcji i pamiętać o zasadzie: 

wszystko podlega negocjacji. Dzierżawa, którą otrzymujesz, jest po prostu punktem wyjścia. Jeśli jesteś 



na etapie negocjacji warunków najmu, stałeś się cennym towarem dla wynajmującego. Znalezienie 

wykwalifikowanych firm, które są skłonne i zdolne do podjęcia komercyjnej opłaty leasingowej, nie jest 

łatwe. W związku z tym możesz mieć władzę podczas negocjowania umowy najmu i możesz poprosić 

wynajmującego o ustępstwa i zmiany umowy, jeśli to konieczne. Robisz to, najpierw odrabiając lekcje. 

Dowiedz się, ile wynosi czynsz w podobnych pomieszczeniach. Czy wskaźnik pustostanów w tej okolicy 

jest wysoki czy niski? Jeśli jest wysoki, możesz dużo negocjować, ponieważ właściciel Cię potrzebuje. 

Jeśli miejsce jest wolne, dowiedz się, jak długo było wolne (im dłużej, tym lepiej dla Ciebie). Im więcej 

wiesz, tym lepiej będziesz przygotowany do negocjacji. Po przedstawieniu umowy najmu przeczytaj ją 

uważnie, a następnie przekaż prawnikom do przeglądu. Jeśli znajdziesz część umowy najmu, której Ty 

lub Twoi prawnicy nie lubicie, negocjujcie ten punkt. Pamiętaj, że umowa najmu została sporządzona 

przez prawnika potencjalnego właściciela i na pewno będzie faworyzować Twojego wynajmującego. 

Pamiętaj też, że chociaż możesz otrzymać wydrukowaną umowę najmu, która może wydawać się 

trudna do zmiany, jest to nic innego jak umowa, a istotą prawa umów jest to, że obie strony muszą 

zgodzić się na wszystkie warunki. Właśnie dlatego umowa jest również nazywana umową. Jeśli się nie 

zgadzasz, możesz to zmienić. Przede wszystkim staraj się pielęgnować dobre stosunki robocze z 

właścicielem. To przyczyni się do rozwiązania problemów bardziej niż tuzin listów od twojego 

prawnika. 

Wypuść listę kontrolną negocjacji 

Upewnij się, że rozumiesz i akceptujesz następujące kwestie: 

* Długość najmu. Chcesz, aby było to wystarczająco długo, aby założyć firmę, ale nie na tyle długo, aby 

być zamkniętym, jeśli twoje przedsięwzięcie się nie powiedzie. Rok lub dwa z możliwością przedłużenia 

to dobry pomysł. 

* Opłaty leasingowe. Uzyskanie jednego lub więcej miesięcy za darmo nie jest niczym niezwykłym przy 

podpisywaniu długoterminowej umowy najmu. 

* Dzierżawa brutto lub netto. Określ, czy leasing będzie brutto czy netto. Najem brutto to taki, w 

którym właściciel płaci za podatki, ubezpieczenie, dozorców i media. 

* Limit wzrasta. Upewnij się, że Twoja umowa najmu ogranicza kwotę, którą właściciel może 

podwyższyć czynsz. Pięć procent rocznie jest typowe. Jakie są warunki odnowienia? 

* Klauzula bail-out. Zwłaszcza w przypadku najmu detalicznego upewnij się, że umowa pozwala Ci się 

z niej wydostać, jeśli sprzedaż nie osiągnie z góry określonego poziomu. Podobnie, klauzula cotenancy 

pozwala na odstąpienie od umowy w przypadku wyjazdu głównego najemcy w pobliżu. 

* Inne zobowiązania. Upewnij się, że rozumiesz wszystkie swoje zobowiązania na podstawie umowy 

najmu. 

 Nie podpisuj żadnej umowy najmu komercyjnego bez sprawdzenia jej przez prawnika 

 



Licencje, zezwolenia i tworzenie firm 

Decyzja, jaką formę prawną powinna przyjąć Twoja firma, nie jest najbardziej błyskotliwym tematem, 

ale może być jedną z najważniejszych decyzji, które podejmiesz. Forma, jaką przybiera Twoja firma, 

może określić, jak duża może się ona rozwinąć, kto może w nią zainwestować i kto jest odpowiedzialny, 

jeśli wpadnie w kłopoty. To krytyczna decyzja. Po podjęciu decyzji ważne jest, aby zająć się innymi 

kwestiami prawnymi, a mianowicie uzyskaniem wymaganych licencji i zezwoleń wymaganych przez 

miasto, hrabstwo lub stan. 

Tworzenie firmy 

Twoja firma może przyjąć trzy formy. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka 

osobowa lub akcyjna, a każdy z dwóch ostatnich ma podzbiory. Decydując, która z tych opcji jest dla 

Ciebie najlepsza, dobrze byłoby porozmawiać zarówno z prawnikiem, jak i z księgowym, ponieważ 

każdy wybór wiąże się z innymi względami prawnymi i finansowymi. Poniżej znajduje się przegląd, który 

możesz wykorzystać jako platformę startową do dyskusji z własnymi doradcami. 

Spółki jednoosobowe i spółki jawne 

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najtańsza i najłatwiejsza forma prowadzenia działalności 

gospodarczej. Po prostu wybierz nazwę swojej firmy, zdobądź licencję biznesową, złóż i opublikuj 

fikcyjne oświadczenie o nazwie firmy, powieś swój dach i voilà! Jesteś w biznesie. Wada jednoosobowej 

działalności gospodarczej jest znacząca: z prawnego punktu widzenia Ty i firma jesteście tym samym. 

Jeśli coś pójdzie nie tak, powiedz jako kręgarz, że przypadkowo zraniłeś kogoś, nie tylko Twoja firma 

jest zagrożona, ale także Twoje osobiste aktywa. Twój dom, samochody, rachunki bankowe, wszystko 

jest zagrożone, gdy jesteś jedynym właścicielem. Innym problemem związanym z tą formą działalności 

jest brak partnerów do współpracy lub odrzucania pomysłów. To niebezpieczny sposób prowadzenia 

interesów. Dlatego posiadanie współpracownika jest powodem, dla którego prowadzenie firmy jako 

partnerstwa jest atrakcyjne. Zasadniczo partnerstwo biznesowe jest bardzo podobne do małżeństwa. 

Musisz wybrać dobrego partnera, ponieważ będziesz spędzać razem dużo czasu i ufać sobie nawzajem. 

Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, w spółce jawnej zarówno Ty, jak 

i Twój partner jesteście osobiście odpowiedzialni za długi firmy. Niebezpieczeństwo polega na tym, że 

twój partner może podjąć głupie decyzje i doprowadzić spółkę do długu, a ty będziesz osobiście 

odpowiedzialny za ten dług. Jak więc widzisz, posiadanie partnera ma wiele zalet, ale partnerstwo jest 

pełne niebezpieczeństw. Musisz rozważyć korzyści z obciążeniami i zdecydować, czy sprowadzenie 

partnera jest dla Ciebie odpowiednie. Inną rzeczą, na którą należy uważać, jest emocjonalny aspekt 

posiadania partnera. Jedną z zalet bycia jedynym właścicielem, a tym samym jedynym szefem, jest to, 

że nie masz nikogo, przed kim możesz odpowiadać poza sobą. To jedna z niewątpliwych zalet bycia 

samodzielnym przedsiębiorcą. Sprowadzenie partnera oznacza, że będziesz musiał rozważyć inny 

punkt widzenia przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji. Ponadto, gdy związki partnerskie nie 

działają, najlepsi przyjaciele, którzy zostają partnerami, nie zawsze pozostają najlepszymi przyjaciółmi. 

Z drugiej strony księgi można powiedzieć wiele rzeczy o posiadaniu partnera biznesowego. Po 

pierwsze, pozwala mieć kogoś, z kim można przeprowadzić burzę mózgów. Ten wspaniały pomysł może 

wcale nie być taki świetny, a partner, któremu ufasz, może Ci powiedzieć, dlaczego. Partner daje ci 

również drugą parę rąk do wykonania pracy. Trudno jest być tym, który musi robić wszystko, gdy jesteś 

sam. Partnerzy to łagodzą. Wreszcie, co nie mniej ważne, posiadanie partnera biznesowego daje ci 

kogoś, kto dzieli się odpowiedzialnością finansową firmy. To nie jest bez znaczenia. Po rozważeniu zalet 

i wad, stwierdzeniu, że partner może pomóc więcej niż może zaszkodzić, a może nawet znając kogoś, 

z kim chciałbyś współpracować, nadal dobrym pomysłem jest, aby najpierw „umówić się”, zanim 

wskoczysz. projekt lub dwa i współpracować. Zobacz, jak sobie radzisz, jak łączą się twoje style (lub 



nie), jak radzisz sobie z terminami i czy związek poprawia twoją pracę. Pamiętaj, że będziesz spędzać 

dużo czasu ze swoim partnerem, więc musisz mieć pewność, że dobrze ze sobą współpracujesz, miło 

spędzasz czas i masz umiejętności, które się uzupełniają. Na koniec zdobądź referencje do pracy i 

wykonaj kilka telefonów. Decyzja o partnerstwie z kimś jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie 

możesz podjąć aby zarabiać w małej firmie, więc nie oszczędzaj na pracy domowej. Jeśli chodzi o koszty, 

licencje i pozwolenia są dość nieistotne. Głównym kosztem jest zatrudnienie prawnika biznesowego 

do sporządzenia umowy partnerskiej. 

Spółki komandytowe 

Istnieją dwie klasy spółek osobowych: spółki jawne (omówione powyżej) i spółki komandytowe. W 

spółce jawnej wszyscy wspólnicy są równi. Każdy wspólnik ma równe uprawnienia do zaciągania 

zobowiązań w imieniu spółki, a każdy wspólnik ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za długi 

spółki. Ponieważ nie wszystkie spółki osobowe wymagają od wspólników równej władzy i 

odpowiedzialności, niektóre spółki decydują się na utworzenie spółki komandytowej. W spółce 

komandytowej jest zwykle tylko jeden komplementariusz (choć mogłoby ich być więcej). Pozostali 

wspólnicy nazywani są komandytariuszami, stąd nazwa spółka komandytowa. W spółce komandytowej 

komplementariusz lub wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zarządzanie i bieżącą kontrolę 

nad działalnością spółki. Komplementariusz kieruje pokazem i podejmuje decyzje. Komandytariusz nie 

może zaciągać zobowiązań w imieniu spółki i nie uczestniczy w codziennej działalności i zarządzaniu 

spółką. W rzeczywistości udział komandytariusza w spółce osobowej jest zwykle niczym innym jak 

początkowym wniesieniem kapitału i miejmy nadzieję, że później otrzyma proporcjonalny udział w 

zyskach. Komandytariusz jest zasadniczo inwestorem pasywnym. Podczas gdy komplementariusz ma 

całą władzę, on lub ona ma również lwią część zobowiązania. Odpowiedzialność komandytariusza jest 

ograniczona do wysokości jego wkładu finansowego do spółki. Gdyby ciężarówka spółki komandytowej 

zabiła kogoś przypadkowo, strona poszkodowana może przejąć majątek osobisty komplementariusza, 

ale byłaby ograniczona do wkładu kapitałowego komandytariusza. Zatem główną zaletą tego podmiotu 

gospodarczego jest to, że daje komplementariuszowi swobodę prowadzenia działalności bez 

ingerencji, a komandytariuszom zmniejsza odpowiedzialność, jeśli coś pójdzie nie tak. Chociaż 

komandytariusz może starać się być bardziej zaangażowany w codzienną działalność spółki, czyni to z 

pewnym ryzykiem. Jeśli on lub ona w większym stopniu uczestniczy, jest całkowicie możliwe, że może 

być postrzegany jako komplementariusz w świetle prawa, co wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności. 

Kolejną kluczową zaletą spółki komandytowej jest brak podatku dochodowego. Dochody i straty są 

przypisywane proporcjonalnie do każdego wspólnika i uwzględniane w ich zeznaniach podatkowych. 

Ze względu na to płynne traktowanie podatkowe, spółka komandytowa jest często preferowaną 

strukturą w przypadku nieruchomości przedsięwzięcia i inwestycyjne grupy papierów wartościowych. 

Jeśli zdecydujesz się rozpocząć działalność jako spółka komandytowa, poproś o sporządzenie umowy 

spółki przez prawnika.  

Spółka Akcyjna 

Najlepszą rzeczą w tworzeniu firmy jako korporacji jest to, że ogranicza ona twoją osobistą 

odpowiedzialność, co nie dotyczy spółek osobowych i jednoosobowych firm. Załóżmy na przykład, że 

jesteś właścicielem sklepu z oponami, a jeden z Twoich pracowników przez zaniedbanie zamontował 

oponę, która spadła z samochodu i spowodowała wypadek z udziałem trzech samochodów i kilka 

obrażeń ciała. Jeśli Twój sklep z oponami nie był korporacją, poszkodowani mogliby przyjść do Ciebie 

osobiście z powodu odszkodowania pieniężnego. Oznacza to, że możesz stracić firmę, dom - wszystko. 

Nie byłoby to prawdą, gdybyś został zarejestrowany. Wierzyciele są ograniczeni do aktywów korporacji 

tylko w celu zapłaty i nie mogą pobierać należności bezpośrednio od udziałowców.  



Plusy i minusy spółki akcyjnej 

•Ogranicza osobistą odpowiedzialność. 

• Jest odrębnym podmiotem prawnym. Posiada własny numer identyfikacji podatkowej i jest własną 

osobą prawną, odrębną i poza właścicielami. 

• Spółki jednoosobowe i spółki osobowe zwykle kończą się w momencie śmierci, niepełnosprawności, 

bankructwa lub przejścia na emeryturę właściciela lub wspólnika. Spółki akcyjne, będąc odrębnym 

podmiotem prawnym, nie przestają istnieć z chwilą odejścia jednego z członków założycieli. 

• Wraz z rozwojem spólki zarządzanie i własność mogą zostać rozdzielone, aby firma mogła 

kontynuować działalność, a właściciele nadal mogli czerpać korzyści. Mogą jednak zdecydować, że nie 

będą prowadzić korporacji. 

• Ważną cechą spółki jest zdolność do konsolidacji, łączenia lub kupowania innych spółek. 

• Jeśli masz spółkę akcyjną, inni mogą cię traktować poważniej. 

• Akcje mogą być swobodnie przenoszone w drodze sprzedaży lub w prezencie. 

• Spółka akcyjna może kupować i sprzedawać nieruchomości w imieniu firmy. 

• Spółka akcyjna może zawierać umowy z rządem, podczas gdy większość innych podmiotów 

gospodarczych nie. 

• Spółka akcyjna ma liczne korzyści podatkowe, w tym opcje emerytury i udziału w zyskach. 

Minusy 

• Jest kosztowne w tworzeniu i, w zależności od sytuacji, w utrzymaniu.  

• Akcjonariusze większościowi mogą pokonać akcjonariuszy mniejszościowych. 

• Akcjonariusze, jako właściciele, mają niewiele do powiedzenia w codziennej działalności. 

• Korporacja podlega większej rządowej regulacji i kontroli niż inne rodzaje podmiotów gospodarczych. 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (lub z o.o.) łączą wiele zalet korporacji i partnerstwa bez wad. 

Spółka z o.o. jest podmiotem gospodarczym, który może oferować większe korzyści biznesowe i 

podatkowe niż zwykła korporacja, a jednocześnie oferować lepsze korzyści biznesowe i strukturalne 

niż partnerstwo. Podobnie jak korporacja, zapewnia ograniczoną odpowiedzialność osobistą, która jest 

tak atrakcyjna w korporacjach, a także jest oddzielnym podmiotem prawnym, który może pozywać i 

być pozywany, a także kupować i posiadać własność. Podobnie jak w przypadku korporacji, umowę 

założycielską należy złożyć w państwie, a zarejestrowany agent musi zostać wyznaczony do doręczeń 

procesowych. Podobnie jak spółka osobowa, udziałów w LLC nie można przenosić bez zgody wszystkich 

innych członków z o.o.. Śmierć, przejście na emeryturę, wydalenie lub bankructwo jednego członka nie 

kończy LLC. Jeśli wszyscy pozostali członkowie wyrażą zgodę, LLC może kontynuować, a w kilku stanach 

prawo zezwala na kontynuowanie działalności za zgodą mniej niż wszystkich pozostałych członków. 

Licencje i pozwolenia 

Jest jeszcze kilka biurokratycznych przeszkód, które trzeba pokonać, zanim otworzysz swój biznes. Jeśli 

zamierzasz prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową, używając nazwy 



innej niż Twoje imię i nazwisko, Twoje miasto, powiat,  lub województwo prawdopodobnie wymaga to 

od Ciebie zarejestrowania fikcyjnej nazwy firmy, znanej również jako dba (prowadzenie działalności 

gospodarczej jako). Zarejestrowanie swojej bazy danych we właściwych organach informuje opinię 

publiczną, że jesteś właścicielem firmy. Korporacje zwykle nie są zobowiązane do składania fikcyjnych 

oświadczeń dotyczących nazwy firmy, chyba że również działają pod inną nazwą. Wiedz też, że niektóre 

banki wymagają takiego oświadczenia przed otwarciem firmowego konta bankowego. Inne 

pozwolenia i wymagania, których możesz potrzebować, obejmują: 

• Pozwolenie wydziału zdrowia, jeśli w jakiś sposób będziesz sprzedawać żywność 

• Licencje na piwo, wino i alkohole mocne 

• Przepisy dotyczące ochrony środowiska, jeśli będziesz używać farb lub innych chemikaliów lub jeśli 

będziesz cokolwiek spalać (na przykład w piecu) 

• Zezwolenie straży pożarnej, jeśli Twoja firma będzie używać substancji łatwopalnych  

• Pozwolenie na kontrolę zanieczyszczenia wody, jeśli będziesz odprowadzać materiały do cieków  

wodnych lub ścieków 

• Pozwolenie lub pozwolenie wynajmującego, jeśli planujesz zamieścić jakiś znak 

• Licencja lub kaucja dla niektórych zawodów, w tym fryzjerów, prawników, lekarzy, pielęgniarek, 

kosmetologów, pośredników w obrocie nieruchomościami i agentów, mechaników, hydraulików, 

elektryków, wykonawców i agentów ubezpieczeniowych 

Możesz rozpocząć podróż w dół ścieżki pozwoleń, odwiedzając biuro planowania biznesowego swojego 

miasta. Powinien zawierać pakiet, który dokładnie wyjaśnia, jakich licencji i pozwoleń potrzebujesz, 

gdzie je zdobyć i ile kosztują. 



Wyposażenie biura 

Właściwy proces zakładania firmy będzie wymagał zajęcia się wieloma szczegółami - szczegółami, które 

należy zrozumieć i uporządkować, zanim otworzysz drzwi; szczegóły, którymi należy się zająć i o których 

należy zapomnieć, aby przejść do innych, ważniejszych spraw; szczegóły, które mogą zatopić lub 

wpłynąć na Twój biznes. Oprócz stworzenia zwycięskiego obrazu (co omówiono w rozdziale 6), musisz 

także skonfigurować wydajne operacje biurowe, systemy komputerowe oraz systemy telefoniczne i 

pocztowe. Dopracowanie tych szczegółów teraz pozwoli Ci skoncentrować się na rozwijaniu firmy - o 

wiele lepsze wykorzystanie czasu niż zagubienie się w niezliczonych drobiazgach po drodze. 

Automatyzacja Twojego biura 

Cokolwiek prowadzisz, musisz to skomputeryzować. Czy to dotyczy śledzenie sprzedaży, pisanie listów 

lub kontrola zapasów, zaczynając od dobrego systemu komputerowego, ma kluczowe znaczenie. 

Chociaż ręczne wykonywanie niektórych zadań biurowych może wydawać się mniej kosztowne niż 

inwestowanie w dobry system komputerowy lub powiązane oprogramowanie, jest to logika rozmyta z 

dwóch powodów. Po pierwsze, w końcu zautomatyzujesz wszystkie zadania, które rozpoczniesz 

ręcznie. Późniejsza zmiana zajmie więcej czasu i będzie kosztować więcej. Po drugie, sprzęt 

komputerowy i oprogramowanie pozwolą Ci być bardziej efektywnym, a tym samym bardziej 

produktywnym od samego początku. Komputery stanowią solidną inwestycję kapitału początkowego. 

Nie oszczędzaj w tym obszarze. W całej tej książce byłeś i będziesz ostrzegany, aby utrzymywać niskie 

koszty ogólne. Wysokie narzuty pochłoną Twoje zyski i cenny przepływ gotówki szybko. Ale to nie jest 

jeden z tych czasów. Szybkie tempo zmian technologicznych oznacza, że komputery zwykle stają się 

przestarzałe w ciągu trzech lub czterech lat. Kupując używany, starszy lub wolniejszy model, po prostu 

przyspieszasz moment, w którym będziesz musiał kupić nowy. Bądź sprytny i kup już teraz dobry 

komputer i niezbędne oprogramowanie. Prawdopodobnie nauczyłeś się czegoś o kupowaniu 

komputerów, odkąd kupiłeś pierwszy. Masz większą wiedzę na temat potrzeb swojego komputera i 

prawdopodobnie wiesz, jakie obszary chciałbyś ulepszyć. Może się zdarzyć, że twój monitor jest za 

mały i chcesz mieć większy lub chcesz mieć nowszy system operacyjny. Prawdopodobnie chcesz 

szybkości i większej szybkości. 

Lista kontrolna ważnych funkcji komputera biznesowego 

Funkcje, których powinieneś szukać, to: 

* Szybkość procesora. Obecnie szybkości procesora mierzone są w gigahercach (GHz). Im wyższy numer 

procesora, tym szybciej będzie działał komputer. Wiele komputerów pracuje obecnie z częstotliwością 

przekraczającą 1,5 GHz, ale czasy komputerów pracujących z częstotliwością 2 GHz nie są dalekie. 

* Pojemność pamięci RAM. Potrzebujesz co najmniej 128 megabajtów (MB) pamięci RAM. 

* Napędy dyskowe. Im więcej, tym lepiej. Napęd CD-ROM jest niezbędny, a napęd DVD 

prawdopodobnie będzie dołączony do większości nowych modeli. 

* Szybkość Internetu. To może być najważniejsza część Twojego zakupu. Jeśli planujesz dużo korzystać 

z Internetu, powinieneś rozważyć zakup kabla lub linii DSL, a zatem port Ethernet jest niezbędnym 

elementem komputera. 

* Oprogramowanie. Pakiet oprogramowania jest ważny, ponieważ tworzy to, co widzisz na ekranie. 

Będziesz chciał mieć najnowszą wersję systemu Windows. 

* Rozmiar monitora. Monitor jest jedną z najważniejszych części komputera. Wydaje się, że 17-calowy 

ekran jest odpowiedni dla większości ludzi. 



Kolejne pytanie brzmi: gdzie to kupujesz? Jedną z opcji jest hipermarket biurowy. Ze względu na duże 

ilości zakupów, supermarkety często sprzedają produkty o 30% lub więcej poniżej cen katalogowych 

producentów. Jeszcze lepszą opcją jest zakup bezpośrednio od producenta online. Kupowanie od 

producenta pozwala zaprojektować dokładnie taki system, jaki chcesz. Podczas gdy Gateway 

<www.gateway .com> i Dell <www.dell.com> zapoczątkowały trend BTO (build to order), komputery 

niestandardowe spodobały się niemal każdemu producentowi komputerów, a wszyscy wiodący 

producenci komputerów oferują swoje modele w zaledwie o każdej konfiguracji, jaką można sobie 

wyobrazić w ich sklepach internetowych. Jeśli Twoja firma będzie wymagać kilku stanowisk 

komputerowych, pamiętaj o następujących kwestiach: 

• Nie zakochuj się w technologii. Jeśli to zrobisz, możesz dokonać wyboru z niewłaściwych powodów. 

Zamiast tego najpierw zdecyduj, jakie są Twoje potrzeby biznesowe, a następnie poszukaj komputerów 

i innych rozwiązań informatycznych, które mogą je zaspokoić. 

• Gdy system będzie gotowy do działania, Twoi ludzie będą musieli zostać przeszkoleni w zakresie jego 

używania. Według Inc. firmy w Stanach Zjednoczonych każdego roku wydają ponad 6 miliardów 

dolarów na szkolenia w zakresie technologii informatycznych. Siedemdziesiąt sześć procent tych 

szkoleń odbywa się przy użyciu tradycyjnego instruktora, podczas gdy 17 procent firm korzysta z wideo, 

telewizji satelitarnej lub komputerów. W rzeczywistości szkolenia w zakresie zaawansowanych 

technologii rosną w tempie 31 procent rocznie. Interaktywne oprogramowanie szkoleniowe można 

również wypożyczyć w cenie od 5 000 do 10 000 USD na dwa lata. Wyszukiwanie w sieci „szkolenia 

informatycznego” ujawni wiele opcji. 

• Konieczne będzie również utworzenie sieci lokalnej (LAN). Łącząc wszystkie komputery w sieć, 

zwiększasz produktywność i komunikację w firmie. Na przykład jedna drukarka może być 

współużytkowana przez pięć stacji roboczych. Każdy może współużytkować to samo połączenie 

internetowe. Sieci LAN są ważne. 

• Będziesz także potrzebował systemu zapasowego na wypadek katastrofy, takiej jak pożar lub 

kradzież. Utrata plików może kosztować firmę. 

Leasing sprzętu 

Możesz leasingować nie tylko komputery, ale także większość sprzętu biznesowego. Leasing oferuje 

szereg różnych korzyści biznesowych: 

• Leasing jest łatwiejszy do sfinansowania niż zakupy. Banki zazwyczaj chcą zobaczyć dokumentację 

finansową z dwóch lub trzech lat niedostępną dla nowej firmy, zanim zaciągną pożyczkę na sprzęt. 

Jednak firmy leasingowe nie są tak wybredne. 

• Leasing poprawia przepływ gotówki. To uwalnia pieniądze. Leasing sprzętu kosztuje mniej 

miesięcznie i rzadko wymaga zaliczki (chociaż może być konieczne wpłacenie kaucji). I odwrotnie, 

pożyczki na zakup sprzętu zwykle wymagają wpłaty zaliczki w wysokości do 25 procent. 

• Leasing pozwala uzyskać więcej. Chociaż możesz nie być w stanie sobie pozwolić na zakup tych 

drogich nowych maszyn do farb i narzędzi, możesz być w stanie je wydzierżawić. Co więcej: najwyższej 

klasy sprzęt może pomóc Twoim ludziom być bardziej produktywnym, tworzyć lepsze produkty i 

podnosić morale. 

• Leasing ułatwia utrzymanie aktualności. Jeśli Twoja firma opiera się na nowych technologiach, leasing 

ma wiele sensu. Zamiast kupować nowy sprzęt co dwa lub trzy lata, seria krótkoterminowych umów 

najmu będzie Cię kosztować mniej i pozwoli na częstsze ulepszanie. 



• Leasing wspiera wyniki finansowe. Niektóre aktywa objęte leasingiem można wyeliminować z 

bilansu, co może poprawić wskaźniki finansowe, takie jak stosunek zadłużenia do kapitału własnego 

lub stosunek dochodów do aktywów trwałych. Skontaktuj się z księgowym. 

Jeśli zdecydujesz się na leasing sprzętu, postaraj się, aby termin ten był krótki. Dzierżawa na dwa lata 

to dobry pomysł. Powinieneś także spróbować wynegocjować klauzulę wymiany nowoczesnego 

sprzętu, która pozwala na aktualizację lub wymianę sprzętu, aby nie płacić za starą technologię. 

Oprogramowanie 

Wiele rutynowych zadań, których przedsiębiorcy często nienawidzą - budżetowania, księgowości i 

fakturowania - można wykonać szybko i bezboleśnie za pomocą odpowiedniego oprogramowania. 

Istnieją pakiety oprogramowania, które mogą sprawić, że nawet najbardziej przyziemne zadania 

biurowe będą znośne dla takich zadań, jak: 

• Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych 

• Prowadzenie listy płac 

• Fakturowanie 

• Śledzenie klientów 

• Śledzenie sprzedaży 

• Tworzenie przesyłek 

• Tworzenie listów seryjnych 

• Obliczanie podatków 

Nie muszą to być wymagające i czasochłonne prace. Automatyzując wszystkie te zadania i planując je 

na określony czas każdego tygodnia lub miesiąca, możesz sobie pozwolić na większe myślenie. Udaj się 

do lokalnego sklepu z artykułami biurowymi i porozmawiaj ze sprzedawcą o różnych pakietach 

pakietów oprogramowania dostępnych dla właścicieli firm. Jeśli Twoja firma jest większa i wymaga 

czegoś więcej niż gotowego rozwiązania, sekret tkwi w zdefiniowaniu potrzeb, a następnie zapoznaniu 

się z dostępnymi opcjami. Dostępne jest zaawansowane (i drogie) oprogramowanie informatyczne, 

które rozwiązuje prawie każdy problem biznesowy - kontrolę zapasów, zwiększanie szybkości 

odpowiedzi, zabezpieczanie systemów komputerowych, zarządzanie danymi itp. W tym specjalizują się 

IBM i Microsoft, a także wiele innych. Jeśli Twoje potrzeby są wzdłuż tej alei, skontaktuj się z firmą, 

zadzwoń do lokalnego przedstawiciela handlowego i powiedz mu, czego potrzebujesz. Dzięki jasnemu 

określeniu tego, czego szukasz, możesz tego uniknąć kupowania drogich „rozwiązań” problemów, 

których nie masz. Inną opcją jest samodzielne zatrudnienie programisty. Mogą tworzyć 

oprogramowanie dostosowane do Twoich potrzeb. Wadą jest to, że jest to zazwyczaj kosztowna 

propozycja, a oprogramowanie często zawiera kilka błędów, których nie znajdziesz w oprogramowaniu 

komercyjnym. 

Telefony i faksy 

Nie można uogólniać, jakiego rodzaju systemu telefonicznego możesz potrzebować. Indywidualny 

właściciel i korporacja będą mieli bardzo różne potrzeby. Rozważając system telefoniczny, zadaj sobie 

następujące pytania: 

• Ile czasu spodziewam się codziennie spędzać na telefonach? 



• Ile osób będzie korzystać z systemu telefonicznego? 

• Czy system będzie musiał odbierać wiadomości i przekazywać połączenia telefoniczne? 

• Czy będę potrzebować połączenia oczekującego? Pamiętaj, że wiele osób uważa to za niegrzeczne. 

• Czy chcę mieć możliwość filtrowania połączeń? 

Jeśli zdecydujesz się zajmować telefonem samodzielnie, możesz mieć system poczty głosowej lub 

automatyczną sekretarkę, która odbiera wiadomości, gdy nie jesteś dostępny. Przewaga 

automatycznej sekretarki nad pocztą głosową polega na tym, że w razie potrzeby można filtrować 

połączenia. Zaletą poczty głosowej jest to, że w razie potrzeby można mieć różne „skrzynki pocztowe”, 

a ludzie są do tego przyzwyczajeni. Poczta głosowa jest oferowana przez lokalną firmę telefoniczną, a 

także przez prywatne biura poczty głosowej. Obecnie możliwe jest również skonfigurowanie poczty 

głosowej na komputerze przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Jeśli Twoja firma ma być 

większym biznesem intensywnie korzystającym z telefonów, zdecydowanie powinieneś rozważyć 

zakup systemu poczty głosowej zamiast wynajmowania go za pośrednictwem operatora 

telefonicznego. Spersonalizowane systemy poczty głosowej mogą ustalać spotkania, przyjmować 

zamówienia, sprawdzać dostawy, przekazywać połączenia telefoniczne oraz nagrywać i pobierać 

prywatne wiadomości w wielu skrzynkach pocztowych. Nic dziwnego, że ceny systemów poczty 

głosowej mogą wzrosnąć nawet o 25 000 USD, chociaż niektóre zaczynają się już od 1000 USD. Ważne 

jest, aby upewnić się, że otrzymany system nie będzie przestarzały ani nieodpowiedni za rok lub dwa. 

Wreszcie faks jest niezbędny, niezależnie od rodzaju działalności. Współczesne faksy nie są drogie i 

zazwyczaj łączą w sobie wiele bardzo przydatnych funkcji, takich jak kopiowanie i skanowanie. Chociaż 

usługi faksowania przez Internet są dostępne, nie zawsze są niezawodne. 

Poczta 

Jeśli będziesz prowadzić biznes, który będzie wiązał się z dużą ilością poczty, powinieneś zaopatrzyć się 

w licznik pocztowy. Dostępne tylko w przypadku umów najmu, liczniki pocztowe są zatwierdzone przez 

US Postal Service i będą oznaczać koperty lub paczki odpowiednią opłatą pocztową. Szacunki USPS przy 

użyciu wagi wraz z licznikiem pocztowym mogą zaoszczędzić firmom do 20 procent rocznie na kosztach 

wysyłki. A co najważniejsze, możesz przeładować licznik przez telefon lub przez Internet ze stron takich 

jak Stamps.com. 



Pokaż mi pieniądze 

Znalezienie funduszy na rozpoczęcie działalności jest zwykle jedną z najtrudniejszych rzeczy, przed 

którymi stanie początkujący przedsiębiorca. Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą, domową firmę, 

czy duże przedsięwzięcie, które wymaga sześcio- lub siedmiocyfrowego finansowania, dobrą 

wiadomością jest to, że pieniądze są dostępne. Zła wiadomość jest taka, że czasami jest to trudniejsze 

do zabezpieczenia, niż mogłoby się wydawać. Ale rozejrzyj się. Każdy z tych biznesów, które widzisz 

jadąc ulicą, zaczynał się jako czyjeś marzenie i w jakiś sposób ci przedsiębiorcy znaleźli pieniądze na 

otwarcie swoich drzwi. Jeśli tak, to możesz. Nowym firmom zwykle trudno jest zdobyć pieniądze z 

różnych powodów. Konwencjonalne finansowanie może być trudne, ponieważ nowy biznes stanowi 

ryzyko dla banków - nie ma żadnych osiągnięć ani aktywów, które można by kontynuować. Z tego 

powodu prawie 75 procent wszystkich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność jest 

finansowanych w inny sposób. W tym rozdziale przeanalizujemy te inne opcje. 

Pieniądze i nowy biznes 

Pierwszą wymaganą rzeczą jest dokładne oszacowanie potrzebnej kwoty. Zimne, surowe przyjrzenie 

się wymaganiom finansowym pomoże Ci lepiej poznać swoją firmę i zapewnić sobie sukces. Kiedy już 

wiesz, ile kapitału będzie wymagała Twoja firma, to na Tobie będzie ciążył obowiązek jego zdobycia. 

Kryzys gotówkowy od samego początku to pewny sposób na szybkie wyjście z biznesu. Co więcej, 

realistyczny budżet pomoże przekonać pożyczkodawcę lub inwestora, że rozumiesz swój biznes i jesteś 

wart ryzyka. Pierwszą rzeczą, którą każdy inwestor będzie chciał wiedzieć, jest to, ile pieniędzy będziesz 

potrzebować i jak planujesz je wydać. Będą chcieli uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak 

pieniądze zostaną wydane i jak planujesz spłacić pieniądze. 

Ile pieniędzy potrzebujesz? 

Jeśli stworzyłeś biznesplan, powinieneś mieć całkiem niezłe pojęcie, ile pieniędzy będziesz 

potrzebować, aby zacząć. Jeśli jeszcze tego nie rozgryzłeś, ta sekcja pomoże. Pieniądze, których 

będziesz potrzebować, można podzielić na trzy kategorie: koszty jednorazowe, kapitał obrotowy i 

koszty bieżące. Koszty jednorazowe to rzeczy, na które będziesz musiał wydać pieniądze, aby rozpocząć 

działalność, ale prawdopodobnie nie zobaczysz ich ponownie, na przykład: 

• Koszty prawne i księgowe. Być może będziesz musiał zatrudnić prawnika, który pomoże Ci 

negocjować umowy, włączyć lub świadczyć inne usługi prawne. Do skonfigurowania ksiąg może być 

potrzebny księgowy. 

• Licencje i pozwolenia 

• Meble i wyposażenie 

• Koszty dekoracji i przebudowy 

• Wstępna inwentaryzacja 

• Depozyty zabezpieczające 

• Zakup sprzętu 

• Zaopatrzenie 

• Płace i losowanie właściciela do momentu dodatniego przepływu gotówki 

Kapitał obrotowy to pieniądze, których będziesz potrzebować, aby kontynuować działalność, dopóki 

nie zaczniesz przynosić zysków. Stare powiedzenie „potrzeba pieniędzy, aby zarabiać pieniądze” jest 



prawdziwe i prawdziwe. Niezbędne jest posiadanie wystarczającej ilości kapitału obrotowego na 

pokrycie następujących kosztów: 

• Płatności zadłużenia. Jeśli na początek będziesz pożyczać pieniądze, od razu będziesz chciał zacząć je 

spłacać. 

• Inwentaryzacja i zapasy zastępcze. Firmy usługowe mają niewielkie zapasy, jeśli w ogóle, ale firmy 

zajmujące się sprzedażą detaliczną i hurtową często wydają duże 

sum w tym obszarze. 

• Rachunki (media, dostawcy itp.) 

• Koszty reklamy i marketingu (np. Ulotki, listy handlowe, kupno radia, znaki, broszury) 

• Materiały biurowe, inne materiały, usługi sprzątania itp. 

• Bieżąca lista płac 

Więc ile kapitału obrotowego faktycznie potrzebujesz? Ogólna zasada jest taka, że masz wystarczająco 

dużo pieniędzy w banku, kiedy zaczynasz działać, karmić, ubierać i utrzymywać Ciebie i Twoją rodzinę 

przez sześć miesięcy. Ale praktyczna zasada jest taka. Możesz wymyślić pewne rzeczywiste liczby, 

odpowiadając na następujące trzy pytania i wykonując towarzyszące im ćwiczenia: 

1. Ile masz pieniędzy? 

2. Ile pieniędzy będziesz potrzebować, aby rozpocząć działalność? 

3. Ile pieniędzy będziesz potrzebować, aby pozostać w biznesie? 

Obliczając te liczby, pamiętaj, że jest to jedna z najmądrzejszych 

co możesz zrobić, to utrzymać niskie koszty ogólne. Nie kupuj zupełnie nowych mebli biurowych, jeśli 

nie musisz. Jeśli masz działający komputer, użyj go. 

Ile masz pieniędzy? 

Aktywa  : Pasywa 

Gotówka w kasie ________ Zobowiązania ________ 

Rachunki oszczędnościowe ________ Płatne banknoty ________ 

Akcje i obligacje ________ Kontrakty ________ 

Papiery wartościowe ________ Podatki ________ 

Należności ________ Pożyczki studenckie ________ 

Nieruchomości ________ Kredyty hipoteczne ________ 

Ubezpieczenie na życie (wartość gotówkowa) ________ Karty kredytowe ________ 

Samochody ________ Pożyczki samochodowe ________ 

Inne aktywa ________ Inne zobowiązania ________ 

Aktywa razem ________ Zobowiązania razem ________ 

Wartość netto (aktywa minus pasywa) _____________________ 



Kiedy zaczniesz przynosić zyski, możesz sobie trochę pozwolić. Ale teraz bądź konserwatywny. Będziesz 

zadowolony, że to zrobiłeś. Co robisz z tymi wszystkimi informacjami? Rozpocznij od pomnożenia 

ostatniej liczby w arkuszu wydatków przez sześć. Jest to kwota gotówki, której będziesz potrzebować 

na pokrycie kosztów operacyjnych przez sześć miesięcy, a sześć miesięcy to minimalna kwota, której 

będziesz potrzebować, aby rozpocząć. Absolutnie musisz mieć dostępną kwotę przed otwarciem firmy. 

Te pieniądze zapewnią, że będziesz mógł kontynuować działalność na kluczowych, wczesnych etapach. 

Następnie należy dodać tę liczbę do sumy w arkuszu kosztów początkowych. Dodając całkowite koszty 

uruchomienia do całkowitych wydatków przez sześć miesięcy, możesz dowiedzieć się, jakie będą 

szacunkowe koszty rozpoczęcia i prowadzenia firmy przez sześć miesięcy. Odejmując tę sumę od 

dostępnej gotówki (kwota w pierwszym arkuszu), możesz określić kwotę dodatkowego finansowania, 

którego będziesz potrzebować. 

Cztery C 

Niezależnie od tego, czy współpracujesz z pożyczkodawcą , czy nie, nadal musisz kwalifikować się do 

otrzymania pożyczki. Chociaż zasadniczo prawdą jest, że pożyczka jest pożyczką, pożyczkodawcy mają 

różne kryteria udzielania pożyczki dla małej firmy. Musisz zrozumieć, czego szuka bank, aby spełnić te 

warunki. Ponieważ każda pożyczka udzielana przez bank wiąże się z pewnym ryzykiem, Twoim 

zadaniem jest sprawić, by Twój bank czuł, że ryzyko Twojej pożyczki jest niskie. Możesz to zrobić, jeśli 

znasz cztery zasady bankowości biznesowej. Bankier, który rozważa pożyczkę biznesową, przeanalizuje 

wniosek o pożyczkę przez filtr czterech C: 

1. Charakter. Jaki jest charakter i uczciwość pożyczkobiorcy? Dla mniejszych, niezależnych banków 

charakter wiele znaczy, podczas gdy scoring kredytowy dominuje w procesie zatwierdzania wielu 

większych banków. Jeśli pracujesz z mniejszym bankiem, charakter może być krytycznym czynnikiem 

pomiędzy zatwierdzenie i odmowa. Ponieważ Twoja postać jest tak ważna w procesie przyznawania 

pożyczki, nie można jej lekceważyć. Charakter zależy od Twojej historii kredytowej, historii płatności, 

referencji i tak dalej. 

2. Pojemność (Capacity). Jaka jest zdolność Twojej firmy do spłaty pożyczki? Jeśli chodzi o udzielanie 

pożyczek, banki najbardziej przejmują się przepływami pieniężnymi. Wielu bankierów uważa, że 

rachunek przepływów pieniężnych małej firmy jest najważniejszym dokumentem finansowym, który 

należy wziąć pod uwagę we wniosku o pożyczkę, ponieważ bank może w nim sprawdzić, czy 

pożyczkobiorca ma zdolność spłaty pożyczki. Upewnij się, że możesz pokazać bankierowi, że Twój obraz 

przepływów pieniężnych będzie działał, nawet przy uwzględnieniu spłaty kapitału i odsetek. 

3. Kapitał (Capital). O jaką kwotę prosisz i czy żądana kwota w dolarach jest uzasadniona dokumentacją 

uzupełniającą? Im więcej pieniędzy poprosisz, tym więcej osób przejrzy Twoją pożyczkę i tym bardziej 

przeanalizuje Twoją prośbę. Mniejsze pożyczki są łatwiejsze do zdobycia. Jeśli nie masz pewności, w 

jaki sposób Twój wymóg kapitałowy pasuje do Twojej propozycji i Twojego bankiera, dobrze jest 

zorganizować wstępne spotkanie, aby porozmawiać o tym, aby upewnić się, że Twoja prośba spełnia 

wszystkie wymagania. 

4. Zabezpieczenie (Collateral). Czy masz coś do złożenia w banku jako zabezpieczenie? Mała firma może 

zaoferować wiele różnych rodzajów zabezpieczeń - na przykład hipotekę na nieruchomości lub zapasy 

i należności. Zabezpieczenie ułatwia pracę bankierom, pomaga im zasnąć i pozwala im odmówić 

pożyczki. 

Jeśli potrzebujesz kapitału, myśl jak bankier i zrozum te cztery pojęcia, zanim zastosujesz. 

Inne opcje pożyczki 



Jeśli nie ma mowy o pożyczce konwencjonalnej, warto wiedzieć, że banki udzielają również innych 

rodzajów pożyczek. Jest to szczególnie ważne, jeśli Twoja firma już generuje pieniądze lub jeśli masz 

już klientów lub aktywa. Inne pożyczki obejmują: 

• Finansowanie należności. Ta odnawialna linia kredytowa jest oparta na Twoich należnościach. 

Typowy program umożliwia pożyczenie określonego z góry odsetka należności, zwykle 80%. 

• Finansowanie zamówień. Załóżmy, że masz zamówienie na widżety o wartości 50 000 USD lub 

podpisujesz umowę na 50 000 USD. Korzystając z tej metody finansowania, możesz uzyskać zaliczki na 

kontrakty, które mogą być spłacane bezpośrednio przez Twojego klienta. 

• Pożyczki na środki trwałe. Pożyczki te opierają się na środkach trwałych (takich jak posiadane 

maszyny). 

Anioły 

Jeśli pożyczka w banku jest po prostu niemożliwa, rozważ opcję anioła. Anioł, jak sama nazwa wskazuje, 

to ktoś, kto ma dodatkowe pieniądze i jest gotowy zaryzykować nowe przedsięwzięcie. Ale robią to za 

cenę. Jaka cena, pytasz? Ach, cóż, o to chodzi. Najprawdopodobniej zostaniesz poproszony nie tylko o 

oddanie dużego kawałka tortu, ale także o oddanie części kontroli. Często zdarza się, że oddajesz 30 

procent swojego biznesu aniołowi, a także decydujesz o tym, jak sprawy są prowadzone. Anioły chcą 

osiągnąć duży zysk ze swoich inwestycji i rozumieją wysokie ryzyko związane z rozpoczęciem 

działalności. W związku z tym poproszą o napięte budżety i realistyczne cele sprzedażowe. Tam są 

anioły, ale musisz ich szukać. Zapytaj. Spotkaj się z maklerami, firmami z branży nieruchomości i tym 

podobnymi, aby poznać nazwiska potencjalnych inwestorów. Jeśli chcesz zrezygnować z władzy, 

sprawiedliwości i podejmowania decyzji, anioły mogą zapewnić doskonałe źródło finansowania 

nowego biznesu. Jeśli znalezienie inwestora-anioła jest częścią Twojego planu, będziesz musiał 

przygotować swoją ofertę, przeprowadzić badania, skontaktować się z aniołem i zbadać transakcję. 

Przygotuj swoją prezentację 

„Prezentacja w windzie” to biznesowy żargon obejmujący propozycję, którą można wytłumaczyć 

czasem przebywania w windzie z inwestorem. Powiedzmy, że znalazłeś swojego anioła iz jakiegoś 

powodu oboje wsiedliście do windy na 29 piętrze budynku. Miałbyś około 30 sekund nieprzerwanego 

czasu na zaprezentowanie siebie, firmy i pomysłu. Dlatego prezentacja w windzie musi być intrygująca, 

mieć sens, być krótka i mocna oraz motywować kogoś do zaplanowania spotkania lub dowiedzenia się 

więcej. Nawet jeśli nigdy nie jesteś w windzie z potencjalnym inwestorem, w odpowiednim czasie 

konieczne będzie szybkie przedstawienie. Aspekt „wysokości dźwięku” wymaga również dwóch 

elementów pisemnych: 

1. Streszczenie z biznesplanu. Jak wiesz, jest to fascynujący przegląd twojego przedsięwzięcia 

biznesowego. To może być pierwsza rzecz, którą anioł przeczyta o Twojej firmie i dlaczego powinien w 

nią zainwestować. Streszczenie powinno jasno określać, w jaki sposób dużo kapitału zalążkowego, 

którego potrzebujesz. 

2. Sam biznesplan. Jeśli aniołowi spodoba się podsumowanie wykonawcze, będzie chciał zobaczyć cały 

plan. 

Wykonaj swoje badania 

Korzystając z zasobów online wymienionych po lewej stronie, możesz wymyślić listę potencjalnych 

aniołów, a następnie zawęzić ją do kilku najbardziej prawdopodobnych. Kiedy już to zrobisz, musisz 

poznać każdą osobę. 



• Gdzie zarobili pieniądze? 

• Jakie są ich zainteresowania biznesowe? 

• Co ich motywuje? 

• Co jeszcze sfinansowali? 

Skontaktuj się z Aniołem 

Wtedy będziesz potrzebować zarówno prezentacji ustnej, jak i pisemnej. Ważne jest, aby wzbudzić 

jego zainteresowanie i znaleźć wspólny język. Jeśli ktoś, kogo oboje znacie, skierował cię do niego, 

powiedz mu. Jeśli zaczynasz firmę taką jak ta, którą założyła, daj jej znać. Lubisz ten sam ballclub? 

Tworząc poczucie wspólnej płaszczyzny z potencjalnym aniołem, zwiększasz szanse, że Twoja 

propozycja finansowania zostanie potraktowana poważnie. Pamiętaj, że wielu aniołów lubi być 

doradcami i mentorami i może chcieć wykorzystać własne kontakty, aby pomóc Ci znaleźć dodatkowe 

fundusze lub inną pomoc. Wystarczy, że zapytasz. 

Zbadaj ofertę 

Jeśli zaoferowano Ci pieniądze, poproś swojego prawnika o przejrzenie wszystkich umów. Zdobądź 

także referencje od anioła do innych transakcji, które zrobił. Sprawdź referencje i upewnij się, że anioł 

jest dobry do współpracy i legalny. 

Venture Capital 

Venture capital (VC) to pieniądze przeznaczone na start-upy dużych firm - te, które potrzebują 

milionów dolarów na rozpoczęcie działalności. Inwestorzy wysokiego ryzyka gromadzą swoje pieniądze 

we wspólnym funduszu, aby dokonywać takich inwestycji. Zwykle inwestor kapitału podwyższonego 

ryzyka zapewnia wczesne finansowanie nowych firm, które wykazują potencjał szybkiego i zyskownego 

wzrostu. W zamian firma venture capital otrzyma akcje, głos w sprawach biznesowych i 

prawdopodobnie kilka miejsc w zarządzie. 

Staromodny sposób 

Dla wielu nowych firm pożyczki, anioły i pieniądze VC po prostu nie wchodzą w grę. Co wtedy? Oto 

kilka innych opcji, które są często używane do sfinansowania snu: 

• Wykorzystaj swoje oszczędności. Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorcy muszą odkładać marzenia 

na chwilę, dopóki nie zaoszczędzą wystarczająco dużo, aby zacząć. Nawet jeśli planujesz pozyskać 

zewnętrznego inwestora, on lub ona prawdopodobnie będzie chciał zobaczyć, że Ty też masz własne 

pieniądze. Zawsze możesz wypłacić swoje ubezpieczenie na życie; polisy na całe życie mają wartość 

pieniężną, którą możesz wypłacić lub pożyczyć. Możesz także sprzedać swoje akcje i obligacje. 

• Wybierz swoją emeryturę. Możesz mieć plan 401 (k) lub IRA. Tak czy inaczej, fundusze te są 

możliwymi źródłami kapitału początkowego. Zanim zdecydujesz się wykorzystać te fundusze, upewnij 

się, że jest to zgodne z prawem w miejscu Twojego zamieszkania, ponieważ każdy stan jest inny. 

• Użyj swoich kart kredytowych. Typowym miejscem, z którego ludzie otrzymują fundusze na 

rozpoczęcie działalności, są karty kredytowe. Chociaż przedsiębiorcy robią to przez cały czas, bądź 

ostrożny. Stopy procentowe w wysokości 18 procent mogą bardzo szybko zwiększyć niemożliwy do 

opanowania dług. 



• Pożyczać. Pieniądze innych ludzi były źródłem nowych firm tak długo, jak długo istniały. Pierwszym 

miejscem, w którym należy spojrzeć, są Twoi przyjaciele i rodzina. Może twój tata byłby skłonny udzielić 

ci pożyczki pod zastaw przyszłego spadku lub możesz mieć dobrego przyjaciela, który w ciebie wierzy. 

• Znajdź cosigner. Zawsze możesz poprosić inną osobę o podpisanie pożyczki w celu zwiększenia 

kredytu. Pamiętaj jednak, że za notatkę odpowiada również cosigner. Jeśli jej nie zapłacisz, bank 

pójdzie po Twojego cosignera. 

• Wykorzystaj kapitał własny. Banki są więcej niż szczęśliwe, mogąc pożyczać pieniądze pod zastaw 

kapitału w Twoim domu. Uważaj jednak, ponieważ nowy biznes to ryzykowne przedsięwzięcie. Jeśli to 

nie zadziała i nie będziesz w stanie spłacić pożyczki, nie tylko stracisz firmę, ale także możesz stracić 

dom. Z tego powodu pożyczki pod zastaw domu są rozwiązaniem ostatecznym. 



Tworzenie świetnego obrazu 

U szczytu boomu na handel elektroniczny zatrudniono dyrektora z dobrze ugruntowanej firmy „starej 

ekonomii” na nowego prezesa młodego, zuchwałego, dobrze finansowanego start-upu internetowego. 

Pierwszego dnia w nowej firmie prezes postanowił wyglądać jak najlepiej. Miał na sobie drogi garnitur 

i ulubiony krawat. Tego dnia miał zwrócić się do ponad 100 pracowników firmy. Opowiadając historię, 

czuł się ostry i wyglądał świetnie. Nowy dyrektor generalny wygłosił entuzjastyczne, krótkie 

przemówienie wprowadzające, a następnie otworzył się na pytania. W pokoju panowała zupełna cisza. 

Sekundy wydawały się godzinami, kiedy ludzie odmawiali udziału. „Chodź”, błagał, „zadaj mi pytanie”. 

W końcu ktoś krzyknął: „Dlaczego nosisz krawat?” Podobnie jak w życiu, również w biznesie pierwsze 

wrażenia są niezwykle ważne. Gdy ktoś pierwszy raz spotka Ciebie i Twoją firmę, wyjdzie z wrażeniem. 

Może być pozytywny, może być negatywny. Mogą pomyśleć, że twoje przedsiębiorstwo jest dobrze 

zarządzanym, profesjonalnym przedsiębiorstwem, które zapewni im doskonałą obsługę, lub nie. Jedną 

rzeczą, na którą możesz liczyć, jest to, że pierwsze wrażenie będzie najprawdopodobniej soczewką, 

której używają do oglądania Twojej firmy na zawsze. Pomyśl o tym w swoim życiu. Jeśli spotykasz kogoś 

po raz pierwszy i zachowuje się jak prawdziwy palant, czy nie nazywasz go palantem? Nie ma znaczenia, 

że mógł mieć zły dzień. Staje się „kretynem”. Kiedy idziesz do firmy po raz pierwszy i otrzymujesz złą 

obsługę, czy zazwyczaj nie dochodzisz do wniosku, że jej firma nie zasługuje na Twój stały patronat? 

Dlatego mówią, że masz tylko jedną szansę, aby zrobić świetne pierwsze wrażenie. 

Znaczenie wspaniałego obrazu 

Chociaż obraz to nie wszystko, nie jest bez znaczenia. Twoje szyldy, wizytówki, papier firmowy, logo i 

sklep / biuro wiele mówią o tym, kim jesteś. W połączeniu te elementy tworzą Twoją tożsamość 

biznesową. Profesjonalna tożsamość biznesowa mówi, że nawet jeśli jesteś nowy, masz być traktowany 

poważnie. Oczywiście będziesz musiał wykonać kopię zapasową tego wspaniałego obrazu za pomocą 

świetnych produktów lub usług oraz obsługi klienta. Ale aby ludzie zrozumieli, że twoja firma jest warta 

protekcjonalności, musisz otworzyć drzwi, mając ostrzejszy obraz. To jest zadanie przed tobą. 

Twoje logo 

Logo jest jedną z pierwszych rzeczy, które musisz utworzyć, ponieważ będzie używane na papierze 

firmowym, wizytówkach i innych dokumentach. Wyróżni Twoją firmę, nada ton i wzmocni Twój 

pożądany wizerunek. Logo może być symbolem (swoosh Nike), graficzną interpretacją nazwy Twojej 

firmy (Yahoo!) lub obydwoma. Tak czy inaczej, musi przekazywać ton Twojej firmy. W tym sensie nie 

różni się to od nazwania firmy. Chcesz logo, które będzie przykładem tego, kim jesteś i czym się 

zajmujesz. Tworząc logo masz dwie możliwości: możesz zrobić to sam lub zatrudnić kogoś, kto zrobi to 

za Ciebie. Jeśli zdecydujesz się zaprojektować własne logo, będziesz potrzebować programu, który 

oferuje grafikę, obiekty clipart i zdjęcia, które można włączyć do swojego logo. Ważne jest, aby w 

projekcie logo nie używać żadnych materiałów objętych prawem autorskim. Jeśli możesz sobie 

pozwolić na zatrudnienie kogoś, kto stworzy dla Ciebie logo, zrób to. Ceny są bardzo zróżnicowane; 

możesz oczekiwać, że zapłacisz od 100 za studenta grafiki do 10 000 za doświadczonego 

profesjonalistę. Chociaż tak wysokie opłaty mogą być przerażające, pamiętaj, że dobre logo może trwać 

20 lat (lub dłużej, jeśli masz szczęście), co sprawia, że dobre logo to okazja. 

Tworzenie biznesowego motta 

1. Jakie są trzy najbardziej wyróżniające cechy Twojej firmy? 

2. Jakie są trzy najlepsze korzyści, jakie klienci uzyskują dzięki protekcjonalnemu traktowaniu Twojej 

firmy? 



3. Sporządź główną listę swoich najlepszych funkcji i zalet. 

4. Zawęź listę do trzech najważniejszych cech lub zalet Twojej firmy. 

5. Włącz je do różnych krótkich, żartobliwych powiedzeń. Bądź kreatywny. Bądź dziki. Wymyśl dziesięć 

różnych możliwych mott w oparciu o Twoje funkcje i zalety. 

6. Wybierz najlepszą. 

Zastanów się również nad umieszczeniem sloganu w swoim logo. Dobre motto biznesowe powinno 

szybko i zapamiętać istotę Twojego biznesu. Podobnie jak logo, slogan biznesowy powinien być prosty 

i odzwierciedlać Twoją firmę. Na przykład: 

• Avis: Staramy się bardziej 

• Burger King: Have It Your Way 

• BMW: Najlepsza maszyna do jazdy 

Gdy masz już swoje logo (lub logo i motto), czas zacząć umieszczać je na swoich materiałach 

marketingowych - broszurach, wizytówkach i materiałach piśmiennych. 

Papier firmowy i artykuły papiernicze 

Dla wielu nowych firm ich artykuły papiernicze stają się najważniejszym narzędziem marketingowym. 

Twoje artykuły papiernicze są jednym z podstawowych łączy do świata zewnętrznego (razem z witryną 

internetową). Tak ludzie będą postrzegać Twój biznes. Dlatego jeśli nie uda Ci się wydrukować 

profesjonalnej papeterii i zamiast tego po prostu skopiuj swój papier firmowy i logo na górze każdego 

dokumentu, będziesz wyglądać jak amator. A nowy biznes nie może sobie na to pozwolić. 

Zacznij od papieru firmowego. Jest tak samo integralna z tożsamością Twojej firmy jak 

Twoje logo i nazwa. To, czego szukasz, to ogólny motyw przewodni Twojej firmy, który przekazuje 

obraz, który masz nadzieję stworzyć w umysłach konsumentów. Odbywa się to poprzez tworzenie 

prostych materiałów graficznych, które wzmacniają siebie nawzajem i Twoją tożsamość korporacyjną. 

Twój papier firmowy może być pierwszą rzeczą, jaką ludzie zobaczą, patrząc na Twoją firmę, więc 

upewnij się, że jest profesjonalny. Musi zawierać następujące elementy: 

• Imię 

• Logo 

• Adres 

• Numer telefonu 

• Numer faksu 

• Adres e-mail / adres internetowy 

Karty, czcionka i kolor papeterii są równie ważne. Papier lniany w kolorze złamanej bieli nadaje 

profesjonalny wygląd, a fluorescencyjny żółty - odświętny. Wszystko zależy od tego, czego szukasz i 

jaki motyw próbujesz stworzyć. Grafik, który pomaga przy logo, z pewnością może udzielić tu również 

dobrych rad. 

Elementy Twojego wizerunku 



Te elementy muszą być skoordynowane i tematyczne, aby stworzyć dynamiczną tożsamość biznesową 

i wizerunek: 

• Logo 

• Artykuły papiernicze 

• Wizytówki 

• Broszura 

• Oznaki 

• Stronie internetowej 

Wizytówki 

Ta sama czcionka i rodzaj papieru, których użyłeś do papeterii, powinny być również używane w 

wizytówkach. Na przykład w niektórych miejscach na świecie, na przykład w Azji, wizytówka jest 

rozdawana na prawie każdym spotkaniu i jest najważniejszym narzędziem marketingowym, z którego 

korzystają ludzie. Chociaż z pewnością nie możesz oczekiwać, że powiesz dużo na temat tego małego 

kartonu, to, jak mówisz, dużo mówi. Kluczem do stworzenia udanej karty jest wzmocnienie jej 

wizerunku bez zbytniego zajęcia. Postaw na prostotę, użyj swojego logo, upewnij się, że jest czytelne i 

zawiera tylko najważniejsze, istotne informacje. Jeśli chcesz, aby Twoja karta wyróżniała się z tłumu, 

rozważ następujące kwestie: 

• Użyj nietradycyjnego rozmiaru lub kształtu. 

• W razie potrzeby użyj komiksu. 

• Użyj kolorowego papieru. 

• Wytłaczaj swoje karty 

Twoja broszura 

Nie każda firma będzie potrzebować lub korzystać z broszury. Nawet jeśli broszura nie jest tradycyjnie 

częścią firm takich jak Twoja, nadal może być świetnym sposobem na stworzenie profesjonalnego 

wizerunku i wprowadzenie biznesu. Należy się wystrzegać wydawania pieniędzy na broszurę, jeśli 

naprawdę nie wnosi ona nic do Twojej firmy. Broszura może być kosztowna i dlatego nie jest warta 

swojej ceny, jeśli naprawdę jej nie potrzebujesz. Tworząc broszurę, unikaj: 

• Zbyt zajęty. Stworzenie broszury, która jest tak zapełniona informacjami, że jest nieprzyjemna dla 

oka i trudna do odczytania, to pewny sposób na marnowanie pieniędzy. Znacznie lepiej jest zachować 

krótkie akapity, używać spacji, punktorów i upraszczać. 

• Wytaczanie okładki. Zbyt wiele firm uważa, że umieszczenie w nagłówku broszury nazwy firmy jest 

pewnym sposobem na zachęcenie ludzi do dalszego czytania. Jeśli chcesz, aby ludzie przeczytali twoją 

broszurę, musisz zwrócić ich uwagę (zwykle z pewną korzyścią, jaką mogliby uzyskać, czytając więcej) i 

przyciągnąć ich. 

Zadaj sobie pytanie: jaki jest cel tej broszury? Czy jest to wprowadzenie do Twojej firmy, narzędzie 

sprzedaży, czy może więcej? Niezależnie od odpowiedzi, Twoja broszura musi odzwierciedlać te same 

wartości, ton i motyw, które można znaleźć w innych materiałach do tworzenia obrazu. Użyj swojego 

logo. Użyj swoich kolorów. Wzmocnij pożądany obraz tekstem i grafiką, które odzwierciedlają 

wizerunek Twojej firmy. 



Oznaki 

Duży, odważny, widoczny znak w odpowiednim miejscu (miejscach) może być jednym z najlepszych 

narzędzi do tworzenia obrazu, a także generowania nowego biznesu. Znaki są oczywiście najczęściej 

używane w handlu detalicznym, zwłaszcza gdy ruch przychodzący jest kluczowym elementem Twojego 

modelu biznesowego. Znaki mają różne formy, od tanich drewnianych po drogie modele elektryczne i 

szklane. W tym przypadku obowiązują te same uwagi, które są używane w innych materiałach. Jeśli 

uda Ci się uzyskać obraz każdego z Twoich materiałów, aby wzmocnić ogólny motyw, zapracowani 

ludzie, którzy jeszcze nie znają Twojej firmy, z łatwością zrozumieją, o co Ci chodzi, jeśli spotkają się z 

konsekwencją. Wybór odpowiedniego znaku to szczególnie obszar, w którym przydatna jest fachowa 

wiedza. Jak duży powinien być znak? Co to powinno powiedzieć? Jak duże powinny być litery? Czy 

istnieją ograniczenia zagospodarowania przestrzennego dla rodzaju znaku, który chcesz? Firma 

szyldowa pomoże Ci to wszystko rozgryźć. 

Twoja strona internetowa 

Nawet jeśli Twoja firma nie ma nic wspólnego z Internetem, nie możesz przepuścić szansy na 

stworzenie wizerunku w sieci. Rzeczywiście, witryna internetowa stała się koniecznością biznesową. 

Jest to nie tylko niedrogi sposób na umocnienie swojego wizerunku i mówienie ludziom, kim jesteś, ale 

także okazja do zwiększenia sprzedaży, zdobycia większej liczby klientów, zarobienia większych 

pieniędzy i zaimponowania nieznajomym. I nie musisz być Amazon.com, aby odnieść sukces. W 

rzeczywistości prawdopodobnie nie chcesz. Witryna internetowa Twojej firmy powinna 

najprawdopodobniej być czystym, prostym i eleganckim miejscem, które robi bardzo dobrze kilka 

rzeczy. Strona główna powinna wyjaśniać, czym jest Twoja firma i o czym jest witryna sieci Web. 

Powinien być prosty i łatwy do załadowania. Wewnątrz adres Twojej firmy i informacje kontaktowe 

powinny być łatwe do znalezienia. Funkcje i zalety współpracy z Tobą powinny być widoczne. Poza tym 

to, co zrobisz z witryną, zależy od Ciebie. Możesz rozważyć wprowadzenie funkcji, które sprawią, że 

ludzie będą wracać, ponieważ im częściej wracają do Twojej witryny, tym większe jest 

prawdopodobieństwo, że kupią od Ciebie. Możesz zaoferować takie rzeczy jak: 

• Interaktywność. Interaktywność w handlu elektronicznym oznacza dostarczanie interaktywnych 

narzędzi, które pozwolą potencjalnym klientom dowiedzieć się więcej o Twoich produktach. Może to 

również oznaczać oferowanie pokojów rozmów, tablic ogłoszeń lub biuletynów. Możliwość przesyłania 

strumieniowego wideo. 

• Obszary tylko dla członków. Niektóre firmy oferują członkom tylko domeny w swoich witrynach 

internetowych, w których oferują dostęp do płatnych informacji, narzędzi i usług. Pomyśl przez chwilę 

o AOL. To nic innego jak witryna internetowa przeznaczona wyłącznie dla dużych członków; niezły 

model. 

• Zadowolony. W Internecie treść jest królem. Witryna bez dobrej, interesującej, przydatnej i aktualnej 

treści to strona, która prawdopodobnie prowadzi donikąd. Pomyśl o witrynach, które lubisz. Co cię tam 

przyciąga? Najprawdopodobniej dobra treść znajduje się na szczycie listy. 

 

Nawet witryny zorientowane na produkty mogą wykorzystywać dobrą treść. Dan Harrison jest 

właścicielem <www.poolandspa.com>. Dla Harrisona treść robi różnicę. Kiedy otwierał swoją witrynę 

internetową w 1994 roku, odwiedzający mogli kupić tysiące produktów do spa i basenów, a 

jednocześnie dowiedzieć się, co zrobić, gdy ich basen ostygnie lub spleśnie ich wanna z hydromasażem. 

Artykuły są pisane przez Harrisona i jego personel i zawierają funkcje „Zapytaj faceta z basenu” i 



„Zapytaj faceta ze spa”. Dostępne są również pokoje rozmów i fora dyskusyjne. Harrison musi robić coś 

dobrze; w pierwszej połowie 2001 r. odnotował podwojenie przychodów do ponad 2 milionów 

dolarów. 

Skąd bierzesz swoje treści? Możesz napisać to sam lub zatrudnić kogoś do tworzenia treści dla Ciebie. 

Inną opcją jest kupowanie treści dystrybuowanych. Syndykowane kolumny, wiadomości, horoskopy, 

pogoda, sport i komiksy mogą być ekonomicznym rozwiązaniem. Rozważ następujące opcje: 

• <www.isyndicate.com> 

• <www.alternet.org> 

• <www.clarinet.com> 

Jak uzyskać dobrą, czystą profesjonalną witrynę bez wydawania fortuny? Możesz zatrudnić projektanta 

stron internetowych, możesz to zrobić sam lub możesz udać się do punktu kompleksowej obsługi. 

Projektanci stron internetowych są kosztowni dla większości firm (2500 USD i więcej). Jeśli możesz 

sobie na to pozwolić, świetnie, ponieważ mogą dać ci wspaniały wygląd. Projektantów stron 

internetowych można znaleźć w Yellow Pages lub w Internecie, szukając odpowiedniego w 

wyszukiwarce. 

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z programem do projektowania witryn internetowych, samodzielne 

zaprojektowanie witryny nie jest łatwe. Nie tylko jest to czasochłonne, ale może być frustrujące i 

ostatecznie zakończyć się słabym wynikiem. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem może być 

znalezienie punktu kompleksowej obsługi, w którym znajduje się Twoja witryna i również ją projektuje. 

Wielu dostawców rozwiązań w zakresie handlu elektronicznego bardzo ułatwia znalezienie 

kompleksowego rozwiązania do prowadzenia działalności w Internecie. Te nowe partnerstwa często 

łączą hosting witryn, konfigurację sklepu i przetwarzanie kart kredytowych w jeden pakiet 

zaprojektowany specjalnie dla małych firm. Wielu lokalnych dostawców usług internetowych oferuje 

te usługi, takie jak: 

• <www.bizland.com> 

• Yahoo! Sklep 

• <www.webyourbusiness.com> 

• <www.earthlink.net> 

• <www.valueweb.net> 

• <www.e-builders.net> 

Niezależnie od tego, jak się zdecydujesz, ważne jest, aby Twoja firma znalazła się w Internecie. 



Niech mówią liczby 

Biznes i pieniądze to praktycznie jedno. Ile należy pobierać za swoje towary lub usługi? Czy powinieneś 

przedłużyć kredyt? Jak wygląda akceptacja kart kredytowych? Niezależnie od problemu kluczowe 

znaczenie ma zrozumienie finansowego aspektu biznesu. 

Przynosić korzyści 

Jak ważny jest wybór odpowiedniej ceny? Może to oznaczać różnicę między sukcesem a porażką. Jedną 

z najważniejszych koncepcji finansowych, których będziesz musiał się nauczyć w nowym biznesie, jest 

obliczanie zysku i jego powiązania ze strukturą cenową. Zysk brutto ze sprzedanego produktu lub 

wykonanej usługi jest obliczany jako pieniądze przywiezione ze sprzedaży, pomniejszone o koszt 

sprzedanych towarów. Kluczem jest dokładne obliczenie kosztu sprzedanych towarów, co może być 

mylące. Załóżmy, że zamierzasz prowadzić ośrodek opieki nad dziećmi. Aby obliczyć zysk brutto, musisz 

wiedzieć, ile kosztuje opieka nad każdym dzieckiem. Sposób, w jaki to robisz, polega na obliczeniu 

wszystkich kosztów, a następnie podzieleniu ich przez liczbę posiadanych dzieci. Koszty w tego rodzaju 

działalności mogą obejmować: 

• Wynajem 

• Jedzenie dla dzieci 

• Narzędzia 

• Wydatki biurowe 

• Wynagrodzenie dla Ciebie i wszystkich pracowników 

• Podatki od wynagrodzeń i świadczenia pracownicze 

• Koszty reklamy, promocji i inne wydatki związane ze sprzedażą 

• Ubezpieczenie i więzi 

• Wydatki na samochód 

• Inne koszty 

Powiedzmy, że prowadzenie programu kosztuje cię 5000 $ miesięcznie, a zarabiasz 8 000 $ miesięcznie. 

Jeśli masz 10 dzieci, to Twoje wydatki wyniosą 5000 USD podzielonych na 10 lub 500 USD na dziecko. 

Teraz znasz minimalną kwotę, którą musisz pobrać, aby osiągnąć zysk. Ponieważ pobierasz 800 USD za 

dziecko (800 USD × 10 dzieci = 8000 USD), Twój zysk brutto na dziecko wynosi 300 USD. Twój całkowity 

zysk brutto wynosi 3000 USD. Podczas gdy Twój zysk brutto jest kwotą w dolarach, Twoja marża zysku 

brutto jest wyrażona w procentach. Jest to równie ważna liczba do śledzenia, ponieważ pozwala na 

śledzenie trendów rentowności. Marża zysku brutto jest obliczana jako zysk brutto podzielony przez 

sprzedaż. W powyższym przykładzie Twój zysk brutto wyniesie 3000 USD podzielone przez 8000 USD, 

czyli 38 procent. To jest cholernie dobre. Każda firma, która osiąga 38-procentowy zysk, robi coś 

dobrze. 

Wycena towarów lub usług 

Powinno już być jasne, że zła cena może szybko doprowadzić Cię do upadku. Znalezienie tej magicznej 

liczby wymaga starannego przemyślenia i planowania. W powyższym przykładzie wiemy, że aby wyjść 

na zero, musisz pobierać co najmniej 500 USD za dziecko. Sztuczka polega na znalezieniu ceny, która 

zapewni dobry zysk, a jednocześnie przyciągnie klientów. Kiedy po raz pierwszy otwierają swoje drzwi, 



wielu biznesmenom ma trudności z ustaleniem, ile zapłacić za swój produkt lub usługę. Ale w 

rzeczywistości nie jest to trudne do rozgryzienia. Jeśli sprzedajesz produkt, cenę detaliczną opierasz na 

koszcie hurtowym. Jeśli twój podstawowy koszt widżetu wynosi 5 USD, zacznij od tego miejsca, a 

następnie uwzględnij swoje narzuty i gotowe. Prawdziwą sztuczką jest ustalenie, jakie opłaty pobierać, 

gdy masz firmę usługową. Jednym z powodów, dla których trudno to ustalić, jest to, że nowi 

przedsiębiorcy błędnie zakładaja, że ich wartość jest taka sama, jak wtedy, gdy byli pracownikiem 

otrzymującym wynagrodzenie za 40 godzin pracy tygodniowo. Jeśli twój szef płacił ci 20 dolarów za 

godzinę, może to właśnie powinieneś pobierać. Ale to nie w porządku. Po pierwsze, po prostu nie 

możesz wystawiać rachunków za swoje usługi codziennie przez osiem godzin, ponieważ nawet jeśli 

Twoja firma dobrze się rozwija, nadal musisz polować na interesy, załatwić sprawy administracyjne, 

planować i tak dalej. Dlatego prawdopodobnie powinieneś pobierać od swoich klientów więcej, niż 

zapłacił ci ostatni pracodawca. Na przykład, jeśli jako pracownik zarabiałeś 25 $ na godzinę, 

prawdopodobnie powinieneś pobierać 50 $ za godzinę, gdy jesteś samozatrudniony. Kiedy 

pracowałem dla dużej firmy prawniczej, rutynowo obciążali klienta podwójną kwotą, jaką mi zapłacili. 

W ten sposób osiągnęli zysk i tak też możesz. Na początku może się to wydawać trudne, ale nie możesz 

pozwolić, aby brak pewności siebie spowodował zaniżenie ceny usług. Gdyby klient mógł robić to, co 

robisz, nie potrzebowałby cię. Pomyśl o tym w ten sposób: wynajęcie samochodu może kosztować 50 

USD dziennie, co daje 1500 USD miesięcznie. To znacznie więcej, niż miesięcznie zapłaciłbyś za 

posiadany samochód, ale czasami nadal go wynajmujesz, ponieważ masz taką potrzebę, a 

wypożyczalnia spełnia tę potrzebę. Tak samo jest, gdy ktoś cię zatrudnia. Kiedy wyceniasz swoje usługi 

osobiste, myśl jak wypożyczalnia samochodów i pobieraj opłatę za rzeczywistą wartość swoich usług 

Tańsze nie zawsze jest lepsze 

Równie ważne jest, aby zrozumieć, że bycie najtańszym nie zawsze jest mądre. Kiedy używasz ceny jako 

jedynego barometru swoich usług, inne ważniejsze rzeczy są pomijane w równaniu, takie jak jakość, 

indywidualna obsługa i terminowość. McDonald's może podkreślać niskie ceny, ponieważ jest to jeden 

z jej znaków towarowych. Ale jeśli nie jesteś strojem typu McDonald's, ciągłe obniżanie opłat i cen 

może być błędem. Cena produktu mówi konsumentom, jakiej wartości i jakości mogą się spodziewać, 

zanim go kupią. Osobie, której stać na Mercedesa lub Jaguara, nie przeszkadza wysoka cena, ponieważ 

jakość i wartość kojarzą się z cenami tych samochodów. Często w opinii konsumenta wyższa cena 

oznacza wysoką jakość, a niska cena oznacza niską jakość. Musisz zadać sobie pytanie, czy próbujesz 

zwiększyć marże zysku lub udział w rynku. Jeśli jesteś zainteresowany głównie szybkim zwiększaniem 

zysków, musisz wybrać wyższą cenę. Jeśli jednak Twoim celem jest zbudowanie dużej firmy i zdobycie 

udziału w rynku, niższa cena pomoże Ci sprzedawać więcej i dłużej. Volkswagen sprzedaje znacznie 

więcej samochodów niż Mercedes, ale Mercedes produkuje więcej pieniędzy na samochód. Jeśli 

wybierasz się do szerokiej bazy klientów, musisz dowiedzieć się, często metodą prób i błędów, jaką 

cenę ludzie uznają za okazję, a jaka cena nadal pozwala na osiągnięcie zysku. 

Wycena produktu lub usługi 

1. Zidentyfikuj swoich klientów. Czy są ekskluzywni czy z klasy średniej? Czy szukają okazji, czy jakość 

jest ważniejsza niż cena? 

2. Określ swój próg zysku brutto. Skorzystaj ze wzoru w tym rozdziale, aby obliczyć, ile pieniędzy musisz 

obciążyć za każdą pozycję, aby uzyskać rentowność, i idź dalej. 

3. Bądź elastyczny. Próba i błąd to podstawa. Może chcesz zaoferować rabat ilościowy potencjalnie 

lukratywnemu klientowi. Zobacz, co działa. 



4. Ile warta jest twoja usługa? Wartość ma kluczowe znaczenie. Jeśli klient uważa, że Twój produkt 

zapewnia korzyści warte 15 USD, nie możesz go sprzedać za 25 USD. 

5. Spójrz na konkurencję. To, co pobierasz, również musi być mierzone w porównaniu z produktem, 

który klient już kupuje. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby wziąć pod uwagę to, czego żąda Twoja 

konkurencja. 

Zwiększanie marży zysku 

Istnieją dwa sposoby na zwiększenie marży zysku. Po pierwsze, możesz podnieść ceny. Po drugie, 

możesz obniżyć swoje koszty ogólne. Podwyżki cen wymagają uważnego zapoznania się z konkurencją, 

modelem biznesowym oraz podażą i popytem na wytwarzany produkt. Należy to zrobić z testowaniem 

i ostrożnością. Drugim sposobem na zwiększenie marży zysku brutto jest obniżenie kosztów. Można to 

osiągnąć, obniżając koszty materiałów lub wydajniej wytwarzając produkt. Poszukaj mniej 

kosztownego dostawcy. Może nasze centrum opieki nad dziećmi mogłoby kupować żywność i 

zaopatrzenie na dyskontowym rynku hurtowni zamiast w sklepie spożywczym. Utrzymywanie niskich 

kosztów ogólnych pomoże Ci utrzymać się w biznesie. Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz 

działalność usługową, zakład produkcyjny, przedsiębiorstwo hurtowe czy sklep detaliczny, zawsze 

powinieneś dążyć do wydajniejszego dostarczania produktu lub usługi, przy niższych kosztach i po 

cenie, która zapewnia najlepszy zysk. W końcu gra polega na osiągnięciu zysku. 

Opcje płatności Twoich klientów 

Ostatnim aspektem finansowym, którym musisz się zająć w tym momencie, jest to, jakie formy 

płatności należy zaakceptować. Obejmuje to stworzenie polityki kredytowej i podjęcie decyzji o 

akceptacji czeków i kart kredytowych. 

Niech mówią liczby 

Jeśli nie rozumiesz finansów firmy, a wielu przedsiębiorców nie rozumie, masz kłopoty. Decyzje 

biznesowe, które przynajmniej częściowo nie opierają się na zimnej i twardej analizie finansowej, są 

decyzjami, które łatwo mogą się nie udać. Załóżmy na przykład, że Twoja firma chce dodać nową linię 

produktów. Skąd wiesz, czy to zadziała? Tak ważna decyzja nie powinna opierać się na domysłach czy 

przeczuciach. Zamiast tego musisz pozwolić mówić liczbom. Wiedząc, jak zmierzyć liczby - ustalenie, ile 

będzie cię kosztować uruchomienie nowej linii, ile możesz się spodziewać i jak szybko możesz się 

spodziewać, że to zrobisz - ułatwi ci decyzję. Czy stać Cię na nową linię produktów? Czy twój przepływ 

gotówki pozwoli ci na to pozwolić? Jakiego zwrotu z inwestycji kapitału i czasu można się spodziewać? 

Niech przemówią liczby. Tak właśnie robi Starbucks. Skąd Starbucks wie, kiedy otworzyć kolejny sklep 

w okolicy? Patrzą na istniejące sklepy i zauważają, jak długo klienci muszą czekać na przyjęcie i 

zapełnienie zamówienia, a następnie otwierają kolejny w tym obszarze, gdy czas oczekiwania jest zbyt 

długi. Pozwalają liczbom mówić. To właśnie musisz zrobić. Czy stać cię na tę nową linię produktów? 

Cóż, co mówią liczby? Jeśli nie ma tych liczb, twoja burza mózgów może być wielkim błędem. A jeśli nie 

wiesz, co mówią liczby, czas się nauczyć. 

Przedłużenie kredytu 

Jeśli zdecydujesz się udzielić kredytu klientom, bądź wybredny. Istnieją dwa ważne aspekty skutecznej 

polityki kredytowej klientów: 

1. Ogranicz swoje ryzyko. 

2. Zbadaj zdolność kredytową każdego klienta. 



Po wypełnieniu przez potencjalnego klienta wniosku należy zweryfikować fakty i ocenić zdolność 

kredytową firmy. Robisz to dzwoniąc do referencji i korzystając z agencji informacji kredytowej lub 

firmy doradztwa biznesowego, takiej jak Dun & Bradstreet. Ponadto w większości branż istnieją 

stowarzyszenia zajmujące się handlem informacjami dotyczącymi kredytów. Wreszcie, nawet jeśli 

klient wydaje się być godny i nawet jeśli się wymelduje, zaufaj swoim przeczuciom. 

Przyjmowanie kart kredytowych 

Ostatnie badania przeprowadzone przez Small Business Administration (SBA) pokazują, że akceptacja 

kart kredytowych zwiększa prawdopodobieństwo, że ktoś kupi, a także zwiększa szybkość i kwotę 

zakupu. Przyjmowanie kart kredytowych to mądry biznes. Daje szansę na zwiększenie sprzedaży, 

umożliwiając klientom dokonywanie zakupów impulsowych, nawet jeśli nie mają gotówki w portfelach 

lub wystarczających środków na rachunkach czekowych. Akceptowanie kart kredytowych może 

poprawić przepływ gotówki, ponieważ w większości przypadków pieniądze otrzymujesz w ciągu kilku 

dni, a nie w momencie, gdy faktura będzie należna. Karty kredytowe dają również gwarancję, że 

otrzymasz płatność bez ryzyko związane z przyjmowaniem czeków osobistych. To dobra wiadomość, 

ale zła jest taka, że akceptowanie kart kredytowych nie jest tanie. Niektóre opłaty, których możesz się 

spodziewać, obejmują: 

• Stopa dyskontowa, czyli rzeczywisty procent naliczany od transakcji. Odsetek waha się od 1,5 do 3 

procent; im wyższa sprzedaż, tym niższa stawka. 

• Opłaty początkowe 

• Koszty sprzętu, w zależności od tego, czy zdecydujesz się na leasing, zakup terminala podręcznego 

lub przejście na elektroniczny 

• Opłaty miesięczne 

• Różne opłaty, w tym koszt komunikacji za transakcję za połączenie z procesorem, opłata pocztowa 

za wysyłanie wyciągów i opłata za dostawę za odcinki opłat 

Aby akceptować główne karty kredytowe od klientów, Twoja firma musi ustalić status sprzedawcy u 

każdej z firm obsługujących karty kredytowe, których karty chcesz akceptować. Najlepszym miejscem 

do uzyskania statusu sprzedawcy jest bank, który ma już Twoją firmę. Jeśli Twój bank odmawia Ci 

przyjęcia (z powodu słabego kredytu lub braku historii kredytowej), poproś o rekomendacje innych 

właścicieli firm, którzy akceptują plastik. Poszukaj w książce telefonicznej innych firm z tej samej 

kategorii co Twoja, zadzwoń do nich i zapytaj, gdzie mają swoje konta handlowe. Jeśli banki odmówią, 

drugą opcją jest rozważenie niezależnych firm obsługujących karty kredytowe, które można znaleźć w 

Yellow Pages. Utworzenie niezależnych kont trwa dłużej, a opłaty za uruchomienie są zwykle wyższe. 

Gdy Twoja firma zostanie zatwierdzona do kredytu, otrzymasz zestaw startowy i instrukcje dotyczące 

korzystania z systemu. Możesz zacząć od telefonu i prostego imprintera, który kosztuje mniej niż 30 

USD, ale uzyskasz lepszą stopę rabatu (i szybciej otrzymasz pieniądze na konto), jeśli będziesz 

przetwarzać sprzedaż kartą kredytową drogą elektroniczną. Chociaż początkowo jest to droższe, zakup 

lub leasing terminala, który umożliwia przeciągnięcie karty klienta w celu natychmiastowej autoryzacji 

(i natychmiastowego zasilenia konta sprzedawcy), pozwala zaoszczędzić pieniądze na dłuższą metę. 

Akceptowanie czeków 

Odrzucone czeki mogą znacznie obniżyć Twój zysk, a mimo to musisz akceptować czeki, aby prowadzić 

działalność. Jak możesz uniknąć złych czeków? Przestrzeganie tych pięciu zasad może sprawić, że złe 

testy będą bardzo rzadkie: 



1. Uzyskaj identyfikację. Zawsze proś o pokazanie prawa jazdy klienta lub dowodu tożsamości ze 

zdjęciem. 

2. Bądź świadomy. Oceń dokładnie czek. Smugi są czerwoną flagą sfałszowanego czeku, podobnie jak 

gładkie krawędzie; prawdziwe czeki są perforowane na górze lub po lewej stronie czeku. 

3. Nie akceptuj nowych czeków. Zdecydowana większość złych czeków jest zapisywana na nowych 

kontach. Nie akceptuj czeku, na którym nie ma nadrukowanej nazwy klienta. 

4. Poczekaj przed dokonaniem zwrotu pieniędzy. Wymagaj pięciodniowego okresu oczekiwania, aby 

umożliwić rozliczenie czeków przed wypłaceniem zwrotu gotówki. 

5. Wezwij profesjonalistów. Możesz skorzystać z usług firmy weryfikującej. Płacąc miesięczną opłatę, 

możesz uzyskać dostęp do bazy danych osób, które wypisują złe, skradzione lub sfałszowane czeki. 



Prawo, podatki i ubezpieczenia 

Prawidłowo zakładając swoją firmę od samego początku, tworzysz fundament, który zapewni Ci 

sukces. Znalezienie dobrego prawnika i księgowego, którego opiniom można zaufać, nauka 

zatrudniania i zwalniania pracowników oraz odpowiednie ubezpieczenie to część tego solidnego 

fundamentu. 

Znajdowanie prawników i księgowych 

Prawnicy i księgowi to krytyczni doradcy biznesowi dla Twojego nowego biznesu. Mogą pomóc 

odciągnąć cię od kłopotów i w razie potrzeby wydostać z nich. Prawnicy mogą pomóc w umowach, 

dzierżawie, zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników oraz w wielu innych sprawach. Księgowi pomogą 

przygotować Twoje podatki i mogą udzielić innych przydatnych porad finansowych. Razem ci dwaj 

specjaliści mogą stać się ważnymi doradcami. Ale to nasuwa pytanie: gdzie znajdziesz dobrego 

księgowego, który zna się na rzeczy, lub prawnika, któremu możesz zaufać? Najlepszym sposobem jest 

zadowolenie klienta. Skierowanie powie Ci znacznie więcej o profesjonaliście niż kilkanaście reklam 

telewizyjnych. Tak więc, jeśli znasz kogoś (lub znasz kogoś, kto zna kogoś), kto prowadzi działalność 

podobną do twojej, dowiedz się, jak lubi swojego prawnika lub doradcę podatkowego. Musisz zadać 

następujące pytania: 

• Czy specjalista uzyskał dobre wyniki? Czy sprawa zakończyła się sukcesem, czy umowa była korzystna, 

czy obniżono podatki? Liczą się wyniki. 

• Czy prawnik lub księgowy był dostępny? Zbyt wielu prawników jest trudno dostępnych i nie odbierają 

szybko telefonów. Powinien być telefon zwrócony w ciągu 24 godzin. Na to powinieneś nalegać. 

• Czy opłaty były rozsądne? Chociaż zatrudniając profesjonalistę, musisz zdawać sobie sprawę z opłat, 

nie są one najważniejszą rzeczą, o którą należy się martwić. Podobnie jak w życiu, często dostajesz to, 

za co płacisz; najtańsi prawnicy i księgowi prawdopodobnie nie są najlepsi. 

• Kto pracuje? Wielu prawników i księgowych (zwłaszcza w dużych firmach) oddaje twoją pracę 

niedostatecznie opłacanym, przepracowanym współpracownikom. Chociaż pomaga to obniżyć ich 

opłaty, chcesz mieć pewność, że osoba, którą zatrudniasz, wykonuje pracę, gdy się liczy. 

Jeśli możesz otrzymać skierowanie od specjalisty, który spełnia te kryteria, zadzwoń do niego i umów 

się na spotkanie. Ponieważ chcesz rozpocząć ważną, długoterminową relację, spodziewaj się spędzenia 

kilku godzin z prawnikiem i księgowym. Poczuj jego osobowość. Upewnij się, że rozumie Twoje 

potrzeby. Dowiedz się o jego pochodzeniu. Zdobądź kilka poleceń. Z pewnością nie należy oczekiwać, 

że za to spotkanie zostanie naliczona opłata, a jeśli tak, to zły znak. Chcesz znaleźć profesjonalistę, 

któremu ufasz, który jest mądry i bystry, który wydaje się bardziej zainteresowany pomocą, niż 

wystawianiem rachunków i z którym dobrze się dogadujesz. Na pewno trudne zadanie, ale wykonalne. 

Zatrudnianie pracowników 

Zatrudnianie pracowników to forma sztuki, która z czasem staje się łatwiejsza. Po chwili zorientujesz 

się, kto jest prawdziwy, a kto jest pokazany, które referencje są ważne, a które nie. Chociaż dobre 

referencje są ważne, nie powinny być dyspozytywne. Większość ludzi ma pozytywne referencje. Dobrą 

polityką jest odbycie co najmniej dwóch rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnym pracownikiem przed 

zatrudnieniem go. Podczas drugiej rozmowy będziesz mógł lepiej przeczytać kandydata; podczas 

drugiej rozmowy często są bardziej zrelaksowani i sami. Pomaga tylko lista pytań, które chciałbyś zadać 

każdemu kandydatowi. Pomoże Ci to porównać odpowiedzi. Jakie pytania powinieneś zadać? Unikaj 

osobistych nawyków i problemów, które nie mają wpływu na pracę. Życie prywatne kandydata jest 



prywatne i zajmowanie się nim, gdy nie ma związku z zatrudnieniem, jest nielegalne. Odkrycie jego 

nawyków pracy, punktualności i chęci do zadowolenia jest w porządku. Pytanie o orientację seksualną 

już nie. Jeśli będziesz trzymać się twardych faktów i kwalifikacji zawodowych, wszystko będzie dobrze. 

Należy również pamiętać, że nie można dyskryminować w zatrudnieniu ze względu na rasę, religię, 

płeć, narodowość, wiek i tym podobne. Tak więc pytania dotyczące takich kwestii byłyby nie tylko 

nieistotne, ale prosiłyby o kłopoty. 

Nowy pracownik 

Kiedy zaczynasz zatrudniać, ważne jest, aby zrozumieć ,że w prawie w każdej sytuacji pracownicy są 

rozważani do woli. Oznacza to, że pracują z woli pracodawcy i mogą zostać zwolnieni z dowolnego 

powodu lub bez powodu. Właściciele firm muszą się wystrzegać, tworząc sytuację, w której status 

pracownika zmienia się z dobrowolnego na sprawiedliwy. Pracownik, którego status to „uzasadniona 

przyczyna” to pracownik, którego można zwolnić tylko wtedy, gdy istnieje ważny powód, aby go 

zwolnić; na przykład dlatego, że pracownik coś ukradł. Jaka jest różnica? Pracownik do woli to 

pracownik, który nie posiada pisemnej umowy o pracę lub nie ma gwarancji zatrudnienia na czas 

określony. Ważną rzeczą dla właściciela firmy jest upewnienie się, że nie składasz żadnych obietnic, 

wyraźnych (na przykład w umowie o pracę lub podręczniku pracownika) lub dorozumianych (mówiąc 

pracownikowi: „Nie martw się, Twoja praca tutaj jest bezpieczna . ”). Przejrzyj wszystkie swoje 

formularze aplikacyjne, listy ofertowe, umowy o pracę, podręczniki i podręczniki, aby upewnić się, że 

nie zawierają żadnych obietnic zapewnienia zatrudnienia lub zatrudnienia na określony lub określony 

czas. Wszystkie takie dokumenty powinny zawierać oświadczenie o zatrudnieniu do woli. W tym 

spornym społeczeństwie, nawet jeśli masz uzasadnione powody do zwolnienia pracownika z własnej 

woli, wielu pracowników jest skłonnych wnosić błahe procesy, twierdząc, że są dyskryminowani, nawet 

jeśli nic nie miało miejsca. Aby uniknąć takich roszczeń o bezprawne rozwiązanie umowy, musisz 

opracować jasne standardy wydajności i przekazać je swoim pracownikom. Egzekwuj przestrzeganie 

standardów konsekwentnie i jednolicie. Wiele firm ma politykę oceny wyników lub politykę 

dyscyplinarną. Te pomagają dokumentować problemy i udowodnić, że postępowałeś uczciwie i 

otwarcie. Regularnie spotykaj się z pracownikami i informuj ich, jak sobie radzą. Co najważniejsze, 

dokumentuj wszystko, zarówno dobre, jak i złe, na piśmie. Papierowy ślad może pomóc uniknąć 

sporów. Nie można przecenić wagi dokumentacji. Prowadź staranne zapisy wszystkich zdarzeń i działań 

prowadzących do zwolnienia, w tym daty i okoliczności każdego działania. Uwzględnij jakie zasady 

zostały naruszone i jakie podjęto działania dyscyplinarne. Zachowaj te zapisy, szczególnie dotyczące 

rozwiązania umowy. Dzięki ustanowieniu jasnych standardów, egzekwowaniu ich i dokumentowaniu 

problemów, wypowiedzenie może być znacznie mniej bolesne. 

Twój biznes i prawo 

Nie musisz być prawnikiem, aby napisać umowę. Jeśli możesz sobie pozwolić na to, aby prawnik napisał 

twój list, powinieneś. Ale jeśli nie możesz, to i tak będziesz pisać własne umowy. Jeśli masz zamiar grać 

prawnika, zrób to poprawnie. Jak piszesz własną umowę? Jest kilka sposobów. 

• Narysuj to sam. Chociaż nie jest to najlepszy pomysł, można to zrobić. Kluczem jest unikanie 

wymyślnego języka i po prostu możliwie jak najbardziej jasne i zwięzłe. Na przykład: ABC Corp. sprzeda 

5000 widżetów firmie Bob’s Home Business. Bob's zapłaci 1 USD za widżet, a widżety zostaną 

dostarczone nie później niż 1 maja. 

• Kup oprogramowanie. Istnieje kilka programów, które możesz kupić, które sporządzą dla Ciebie 

umowy. 



• Kupuj wstępnie zadrukowane formularze. Nie są one tak łatwe do dostosowania do Twoich potrzeb, 

jak pakiety oprogramowania. Pamiętaj jednak, że drukowane formularze można zmienić. Jeśli jest 

klauzula, której nie lubisz, przekreśl ją i parafuj. Niech druga strona zrobi to samo, a teraz masz 

niestandardową umowę. 

W biznesie musisz również obawiać się oskarżenia o zaniedbanie (w sensie prawnym). Wszyscy 

przedsiębiorcy są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków tak, jak inna rozsądna, rozważna 

osoba wykonująca tę samą pracę. Nazywa się to standardem opieki. Jeśli hydraulik wykonał naprawę 

źle, to znaczy poniżej standardu opieki, i jeśli ten błąd wyrządził komuś krzywdę, wówczas hydraulik 

ten dopuścił się prawnego zaniedbania. Dotyczy to każdej firmy - musisz wykonywać swoją pracę 

kompetentnie. Jeśli tego nie zrobisz, a to spowoduje krzywdę, możesz zostać pociągnięty do 

odpowiedzialności za wszystkie wynikające z tego obrażenia. Inny przykład: firma księgowa została 

zatrudniona do przeprowadzenia audytu, ale przez pomyłkę nie zauważa, że wiceprezes defrauduje 

fundusze, co nadal robi. Firma księgowa prawdopodobnie byłaby odpowiedzialna za wszystkie 

defraudacje po kontroli, ponieważ ich błąd (nie łapanie defraudacji) spowodował dalsze szkody (więcej 

defraudacji pieniędzy). A jeśli elektryk nieprawidłowo włączy nową skrzynkę elektryczną, która 

spowoduje pożar, który spali dom, to jego wina. Zasada jest taka, że musisz wykonywać swoją pracę w 

taki sam sposób, jak rozsądna i rozważna osoba na tym samym stanowisku. Jeśli tego nie zrobisz i 

spowoduje to szkodę, ponosisz odpowiedzialność. 

Błędy prawne, których należy unikać 

Przedsiębiorstwa cały czas popełniają błędy prawne i chociaż większość z nich jest dość niegroźna, inne 

mogą być katastrofalne. Wiedza na temat pułapek, na które należy uważać, może mieć decydujący 

wpływ na sukces biznesowy lub jego porażkę. Oto pięć najczęściej popełnianych przez małe firmy 

błędów prawnych. 

1. Brak dokumentowania praw i obowiązków. Biorąc pod uwagę ekscytację i wszystkie zadania do 

wykonania podczas rozpoczynania działalności, łatwo nie jest jasno określić, kto co będzie robił. Jednak 

może to być duży błąd. Wyobraź sobie, co może się stać, gdy myślisz, że odpowiadasz za codzienne 

operacje, a twój partner myśli tak samo. Dlatego wspólnicy-założyciele lub wspólnicy powinni mieć 

pisemną umowę zawierającą następujące pytania: 

• Ile czasu i wysiłku ma wnieść każda osoba? 

• Kto co zrobi? 

• Ile kapitału wniesie każda osoba? 

• Co się stanie, jeśli firma potrzebuje więcej kapitału? 

• Co się stanie, jeśli jedna osoba opuści firmę? 

• Co się stanie, jeśli jedna osoba umrze? 

2. Nieznajomość prawa. Stara maksyma prawnicza brzmi: „Nieznajomość prawa nie jest wymówką” i 

jest prawdziwa. Brak znajomości swoich praw i obowiązków może wpędzić Cię głęboko w gorącą wodę. 

Oto, czego musisz się nauczyć: 

• Podstawowe zasady umowy 

• Jak nie zostać uznanym za niedbałego 

• Jak chronić swoje pomysły i wynalazki za pomocą praw autorskich, patentów i znaków towarowych 



• Podstawowe regulacje pracodawca-pracownik 

• Regulacje rządowe w Twojej branży 

3. Brak pisemnych umów. Wszystkie ważne umowy biznesowe powinny być sporządzone na piśmie z 

kilku powodów. Po pierwsze, porozumienia ustne są trudne do wyegzekwowania, a czasami nie są w 

ogóle wykonalne. Co ważniejsze, wspomnienia z czasem blakną, ludzie zmieniają swoje historie, a 

inaczej „pamiętają” umowę. Przedstawienie go na piśmie pozwala uniknąć tych problemów. 

4. Rozpoczęcie działalności jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka osobowa zamiast 

jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wszystkie długi i zobowiązania w spółkach jawnych, podobnie jak osoby jednoosobowe. Jeśli 

rozpoczniesz działalność jako jeden z tych dwóch rodzajów podmiotów, a firma napotka problem 

prawny, Twoje osobiste aktywa będą zagrożone. Jeśli zamiast działalności jednoosobowej lub spółki 

osobowej rozpoczynasz działalność jako korporacja, LLC lub spółka komandytowa, unikasz takiej 

możliwości, a tym samym znacznie zmniejszasz swoje ryzyko. 

5. Angażowanie się w spory sądowe. Opłaty sądowe mogą faktycznie doprowadzić do bankructwa. 

Uważaj na pozew! 

Podatki 

Poniżej znajdują się cztery zasady podatkowe, które powinny znać wszystkie małe firmy. 

1. Odliczenia. Możesz odliczyć wszystkie „zwykłe i niezbędne” wydatki biznesowe od swoich 

dochodów, aby zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu. Niektóre odliczenia, takie jak podróże 

służbowe, sprzęt, pensje i czynsz są oczywiste. Inni nie. Nie zapomnij o tych potencjalnych odliczeniach: 

• Wycieczki łączące interesy i przyjemności. Jeśli więcej niż połowa Twojej podróży jest poświęcona 

biznesowi, możesz odliczyć koszty podróży, a także inne wydatki związane z działalnością. 

• Straty biznesowe. Straty biznesowe można odliczyć od dochodu osobistego, aby zmniejszyć podatki. 

• Zakupy finansowane kredytem biznesowym lub kartą kredytową. Możesz odliczyć takie koszty w tym 

roku, nawet jeśli pożyczki nie spłacisz do przyszłego roku. Możesz również samodzielnie odliczyć 

odsetki od pożyczek. 

2. Podatki pracownicze. Jeśli zatrudniasz pracowników, musisz zapłacić lub potrącać z ich pensji różne 

podatki, w tym: 

• Podatek od bezrobocia. Należy zapłacić federalne i stanowe podatki od bezrobocia. 

• Wstrzymanie. Ubezpieczenie społeczne (FICA), Medicare oraz federalne i stanowe podatki 

dochodowe muszą zostać potrącone z wynagrodzenia pracowników. 

• Dopasowywanie pracodawców. Musisz dopasować podatki FICA i Medicare i zapłacić je wraz ze 

swoimi pracownikami. 

3. Kwartalne szacunkowe podatki. Ten obszar potyka się o wielu przedsiębiorców. Niedotrzymanie 

szacowanego rachunku podatkowego może spowodować mnóstwo kar IRS. Podatki należy płacić 

kwartalnie, jeśli spodziewasz się, że całkowity rachunek podatkowy w danym roku przekroczy 500 USD. 

Ile powinieneś zapłacić? Do końca roku musisz zapłacić 90% należnego podatku lub 100% 

zeszłorocznego podatku. 



4. Podatki od sprzedaży. Większość usług jest zwolniona z podatku od sprzedaży, ale większość 

produktów nie. Jeśli sprzedajesz produkt lub usługę, która podlega podatkowi od sprzedaży, musisz 

zarejestrować się w wydziale podatkowym swojego stanu. Następnie musisz śledzić sprzedaż 

podlegającą i niepodlegającą opodatkowaniu oraz dołączyć te informacje do zeznania podatkowego. 

Ważne kwestie podatkowe 

Rozpoczynając tworzenie procedur postępowania z pieniędzmi i podatkami, pamiętaj o następujących 

wskazówkach: 

• Potrzebujesz osobnego konta czekowego dla firmy i musisz zdeponować wszystkie pieniądze z firmy 

na tym koncie. Pieniądze można następnie przelać na konto osobiste. Pomaga to w utrzymaniu 

dokładnej ewidencji dochodów z działalności gospodarczej do celów podatkowych. 

• Wyznacz jedną kartę kredytową jako wizytówkę i używaj jej tylko w tym celu. Karta nie musi być 

wystawiona na nazwę firmy. Odsetki od firmowej karty kredytowej podlegają odliczeniu w 100%. 

Zachowaj wszystkie paragony. 

• Zachowaj swój terminarz lub kalendarz. Notacje mogą stanowić kopię zapasową informacji, takich 

jak przebieg biznesowy, wydatki na telefon i podróże służbowe. 

• Zachowaj wszystkie pokwitowania związane z Twoją firmą. 

• Zachowaj wszystkie anulowane czeki. W przypadku audytu zostaniesz poproszony o ich podanie. 

• Jeśli masz zapasy, musisz fizycznie policzyć to, co zostało, co najmniej raz w roku. Zapasy usunięte do 

użytku osobistego nie mogą zostać potrącone jako wydatek biznesowy. 

• Każdego roku do 31 grudnia musisz wydać formularz 1099 każdej osobie, której zapłaciłeś 600 $ lub 

więcej za usługi biznesowe w ciągu roku. Ale nie czekaj do tego czasu, aby uzyskać ich adres i numer 

ubezpieczenia społecznego, które muszą być uwzględnione w formularzu 1099. Najlepiej uzyskać te 

informacje, zatrudniając tę osobę. 

Audyty 

Małe firmy są kontrolowane częściej niż osoby prywatne, a wyniki zwykle nie są dobre. W większości 

przypadków po audycie audytowana firma musi zapłacić dodatkowe podatki. Chociaż IRS kontroluje tę 

samą liczbę osób, co dziesięć lat temu, dzięki doskonałemu oprogramowaniu odzyskują teraz ponad 

cztery razy więcej pieniędzy. Jak więc uniknąć audytu? Przede wszystkim nie przesadzaj. Uważaj, aby 

odliczyć każdy posiadany rachunek, bez względu na to, jak bardzo jest on styczny. Badania wykazały, 

że podatnicy, którzy odliczają wydatki przekraczające 65 procent swojego dochodu brutto, są często 

kontrolowani. Podatnicy, którzy odliczają 50 procent i mniej swoich dochodów jako wydatki, są 

poddawani audytowi znacznie rzadziej. Pamiętaj też o przygotowaniu odpowiedniego zwrotu. Niech 

to zostanie wpisane i wypełnione w całości. Niechlujny powrót, pełen przekreśleń lub Wite-Out jest 

podejrzany. Ponadto powinieneś starać się unikać okazywania straty. Straty się zdarzają i muszą być 

zgłaszane, ale biznes, który wykazuje stratę kilka lat z rzędu, to biznes, który powinien być bankrutem. 

Jeśli tak nie jest, coś jest podejrzane. Na koniec bądź przygotowany na wykonanie kopii zapasowej 

wszystkiego, co umieścisz w zeznaniu podatkowym, na wypadek audytu. Zachowaj każdy paragon. W 

przypadku audytu mogą pomóc Ci wydostać się z zatoru. 

Odliczenie od Home Office 

Zanim będziesz mógł odliczyć wydatki na użytkowanie części domu w biznesie, musisz spełnić trzy 

surowe wymagania: 



1. Musisz regularnie wykorzystywać część swojego domu wyłącznie do celów handlowych lub 

biznesowych. Tak długo, jak używasz części swojego domu do celów biznesowych w sposób ciągły, a 

nie przypadkowy, kwalifikujesz się. 

2. Korzystanie musi być wyłączne. Ekskluzywny oznacza po prostu ekskluzywny. Jeśli wykorzystasz 

pokój do innych celów, na przykład jako wolną sypialnię, nie kwalifikujesz się do odliczenia od podatku 

domowego. Każde użycie do celów osobistych i niekomercyjnych mogłoby Cię zdyskwalifikować. 

3. Twój dom musi być głównym miejscem prowadzenia działalności lub musisz tam spotykać się z 

pacjentami, klientami lub klientami, albo musisz korzystać z oddzielnej struktury na swojej 

nieruchomości wyłącznie do celów biznesowych. 

Ubezpieczenie 

Zamiast zakładać, że wiesz, jakiego rodzaju ubezpieczenia potrzebujesz, powinieneś spotkać się z 

brokerem ubezpieczeniowym, aby ocenić nowo odkryte potrzeby biznesowe. Brokerzy reprezentują 

więcej niż jedną firmę ubezpieczeniową, więc mogą sprawdzać różne polisy i firmy, aby znaleźć to, co 

jest dla Ciebie odpowiednie. Oto główne rodzaje ubezpieczenia, które należy rozważyć i omówić ze 

swoim brokerem: 

• Zdrowie. Jedną z rzeczy, które otwierają oczy, kiedy rozpoczynasz własną działalność, jest to, jak 

drogie jest osobiste ubezpieczenie zdrowotne. Można to obejść na kilka sposobów. Jednym z nich jest 

zastosowanie ustawy federalnej zwanej Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act z 1985 r. 

(COBRA). Prawo to zezwala na indywidualne kontynuowanie sponsorowanego przez pracodawcę 

grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia dentystycznego i lekarstw na receptę po 

zakończeniu urlopu. Innym sposobem na obniżenie kosztów opieki zdrowotnej jest po prostu zakupy. 

Wypróbuj <www.ehealthinsurance.com>. 

• Własność biznesowa. Powinieneś poważnie rozważyć wykupienie ubezpieczenia biznesowego, które 

obejmuje uszkodzenie lub utratę sprzętu biznesowego. Można również uzyskać szersze pokrycie 

kosztów uszkodzeń lub strat w zapasach i sprzęcie firmy, w tym utraty zarobków oraz błędów i 

zaniedbań. 

• Kompleksowa odpowiedzialność ogólna (CGL). Ubezpieczenie CGL może mieć kluczowe znaczenie dla 

Twojej kondycji finansowej. Robi dwie rzeczy. Po pierwsze, obejmuje ona szkody osobowe poniesione 

przez osoby odwiedzające Twoją nieruchomość w celach biznesowych; na przykład klient potyka się i 

łamie nogę, wchodząc po schodach do firmy. Ubezpieczenie CGL może również zapewniać specjalne 

ubezpieczenie od odpowiedzialności w celu ochrony przed roszczeniami i szkodami, które wynikają ze 

świadczenia usług lub sprzedaży produktów. A jeśli zostaniesz pozwany, CGL ma pokryć koszty Twojej 

obrony prawnej. Jeśli kiedykolwiek zostałeś pozwany, nie musisz mówić, że może to zaoszczędzić 

dziesiątki tysięcy dolarów. 

• Przerwanie działalności. Obejmuje straty wynikające z niezdolności do prowadzenia działalności w 

wyniku pożaru, powodzi lub katastrofy. Obejmuje również zmniejszenie przychodów firmy podczas 

powrotu do zdrowia po klęsce żywiołowej, zapewniając finansowanie na pokrycie zobowiązań w 

zakresie przepływów pieniężnych, takich jak spłaty wynagrodzeń i pożyczki. 

• Błąd w sztuce. Wykorzystują je tacy specjaliści, jak lekarze i prawnicy, aby pokryć szkody wynikające 

z pracy poniżej standardów. Może to również obejmować błędy i pominięcia oraz ubezpieczenie od 

odpowiedzialności za produkt. 



• Kompensacja pracowników. Jeśli zamierzasz zatrudniać pracowników, stan będzie wymagał od Ciebie 

posiadania pracowniczego ubezpieczenia odszkodowawczego z tytułu obrażeń odniesionych w pracy. 

• Inwalidztwo. Ubezpieczenie inwalidzkie obejmuje Cię, gdy nie możesz pracować, ponieważ jesteś 

niepełnosprawny z powodu obrażeń. 

• Życie. Dlaczego rozpoczynasz biznes dla siebie? Jednym z powodów jest to, że chcesz zapewnić lepsze 

życie współmałżonkowi i dzieciom. Co się stanie z tym snem, jeśli umrzesz? Sen prawdopodobnie też 

umrze. Ubezpieczenie na życie utrzymuje marzenie przy życiu. 

Nie musisz od razu wykupić całego ubezpieczenia. W fazie rozruchu jest to prawdopodobnie 

niewykonalne. Zamiast tego możesz stopniowo zwiększać swoje potrzeby ubezpieczeniowe w miarę 

rozwoju firmy. Oto, jak możesz chcieć kontynuować: 

• Rozpoczęcie działalności. Ponieważ do działania potrzebny jest kapitał, a przepływy pieniężne są 

minimalne, jest to dobry moment, aby zmaksymalizować wykorzystanie istniejących polityk. Osoby 

korzystające z istniejących polis mogą obejmować sprzęt. Pływaki i adnotacje na temat zasad 

dotyczących właścicieli domów i samochodów mogą zapewnić ograniczoną ochronę działalności 

biznesowej w domu lub w pojeździe. Powinieneś także rozważyć zadeklarowanie jednego ze swoich 

pojazdów jako samochodu służbowego i dostosować jego politykę, aby obejmowała działalność 

biznesową. Już teraz będziesz musiał wykupić ubezpieczenie zdrowotne, a im szybciej wykupisz 

ubezpieczenie na życie, tym lepiej. W miarę rozwoju firmy zawsze możesz zwiększyć zakres ochrony. 

• Faza wzrostu. To wtedy Twoja firma zaczyna się rozwijać, a przepływ gotówki zaczyna rosnąć. Może 

to nastąpić za sześć miesięcy, rok lub później. W takim przypadku warto rozważyć uzyskanie 

oddzielnych polis dotyczących majątku firmy i ogólnej odpowiedzialności. 

• Stabilność długoterminowa. To wtedy, gdy Twoja firma jest założona i odnosi sukcesy i masz całkiem 

niezłe pojęcie o tym, co przychodzi co miesiąc, a co wychodzi. Przyszły wzrost będzie bardziej 

przewidywalny. To czas, aby dokonać długoterminowej oceny swoich potrzeb ubezpieczeniowych. 

 



Finansowanie metodą bootstrap 

Możesz chcieć założyć firmę, ale nie masz na to wystarczających pieniędzy. Nie masz szczęścia? Nie. 

Właściwie można śmiało powiedzieć, że większość firm zaczyna z mniejszym niż optymalnym 

finansowaniem. 60 procent wszystkich nowych firm rozpoczyna działalność jako niedokapitalizowane 

start-upy. Więc jesteś w dobrym towarzystwie. Ale to będzie wymagało ciężkiej pracy, zerwania i 

odrobiny szczęścia. Tworzenie skromnego biznesu zaczyna się od znalezienia niezbędnych funduszy 

(omówionych w tym rozdziale), założenia sklepu i zaopatrzenia sklepu za mniej (rozdział 14), a 

następnie zapuszczenia ludzi do drzwi bez wydawania fortuny (rozdział 15). Dziesięć zasad 

uruchamiania firmy Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą, istnieje kilka zasad, które 

powinieneś znać. Gdy będziesz zbierać pieniądze potrzebne na rozpoczęcie, bardzo pomoże ci 

pamiętać o tych dziesięciu wskazówkach. 

Zasada 1: nie potrzebujesz fortuny, aby rozpocząć. Byłoby wspaniale, gdybyś miał wystarczająco dużo 

pieniędzy, ale tylko dlatego, że ich nie masz, nie oznacza to, że nie możesz założyć firmy. Nieruchomości 

są doskonałym przykładem takiej zasady. Korzystając z 3-procentowej pożyczki FHA, możesz kupić 

dwupoziomowy dom mieszkalny o wartości 100 000 USD z zaliczką w wysokości 3000 USD. To prawie 

nic. Nawet bez 97 procent potrzebnych pieniędzy można było założyć biznes na rynku nieruchomości 

Zasada 2: Nie każdy dług jest długiem nieściągalnym. Jest to dodatek do reguły 1. Jeśli nie masz 

wystarczająco dużo pieniędzy, możliwe, że będziesz musiał zaciągnąć dług, aby zacząć działać. Ale nie 

każdy dług jest długiem nieściągalnym. Część zadłużenia jest dobrym długiem, gdy pozwala ci robić 

postępy w życiu - założyć firmę, kupić dom, finansować studia itp. Większość milionerów zaczyna 

głęboko zadłużać się, aby sfinansować swoje marzenie. Czy to jest idealne? Oczywiście nie. Ale jeśli 

możesz zaciągnąć część długu i znaleźć sposób na jego spłatę za pośrednictwem swojej firmy, nie jest 

to zła opcja. 

Zasada 3: Bądź oszczędny. Jako pracownik możesz marnować zapasy, dzwonić na duże odległości, 

korzystać z FedEx, wykonywać zbyt wiele kopii i wydawać budżet na zarządzanie bez zastanowienia. 

Ale jako biznesmen z ograniczonym budżetem będziesz musiał nauczyć się być szczupłym i wrednym. 

Zasada 4: Inwestuj tylko w swoje najlepsze pomysły. Pamiętaj, że żadna firma nie przetrwa, jeśli nie 

służy potrzebom rynku. Możesz mieć wiele pomysłów, ale mając mniej pieniędzy niż ideał, nie możesz 

sobie pozwolić na błędy. Musisz zainwestować swój czas, pieniądze i energię tylko w swoje najlepsze, 

najbardziej dochodowe pomysły. 

Zasada 5: Rób, co trzeba. Jeśli chcesz mieć tylko 25% pieniędzy potrzebnych na rozpoczęcie, musisz być 

skłonny przeznaczyć pozostałe 75% w postaci czasu i wysiłku. Będziesz musiał pracować ciężej i mądrzej 

niż Twoi konkurenci. Musisz być chętny do pójścia o krok dalej jako bootstrapper. 

Zasada 6: Wyglądaj świetnie. Możesz założyć firmę z garażu bez funduszy, ale nikt nie musi o tym 

wiedzieć. Aby odnieść sukces, musisz projektować wizerunek dużej, profesjonalnej firmy. Dopóki firma 

nie stanie się duża i nie będzie miała pieniędzy, pamiętaj o tych dwóch ważnych słowach: udawaj! 

Uważaj na pułapkę kart kredytowych 

Chociaż możesz wypłacić zaliczki gotówkowe z kart kredytowych, aby rozpocząć działalność, bądź 

ostrożny. W pułapkę karty kredytowej łatwo wpaść, ale bardzo trudno się z niej wydostać. Znasz 

pułapkę, prawda? Wynika z tego wzoru: 

• Pobierasz opłaty za rzeczy, na które w innym przypadku nie możesz sobie pozwolić, lub pobierasz 

gotówkę nie masz możliwości spłacenia. 



• Gromadzisz salda na kartach, które pobierają 18% odsetek (i do góry!). 

• Co miesiąc płacisz tylko minimalną kwotę, pokrywając tylko odsetki i miesięczną opłatę za usługę. 

• Utkniesz z długiem, który wydaje się nigdy nie spadać. Oto jak wydostać się z pułapki: 

• Po uruchomieniu kart przenieś wszystkie salda na kartę o najniższym oprocentowaniu. Dzięki temu 

każdego miesiąca możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy. 

• Jeszcze lepiej, złóż wniosek o nową kartę z naprawdę niską początkową stawką „zwiastunową” (np. 

4,9%) i przenieś wszystkie swoje salda na tę kartę. 

• Po wygaśnięciu stawki teaserowej, zadzwoń do tej firmy i powiedz jej, że anulujesz kartę, chyba że 

przedłużą cenę o kolejne sześć miesięcy. Jeśli się na to nie zgadza, anuluj kartę, złóż wniosek o kolejną 

nową kartę z atrakcyjną ceną i ponownie przelej saldo. Ten taniec balansowy może zaoszczędzić 

mnóstwo pieniędzy. 

• Spłacaj saldo jak najszybciej i zawsze płać więcej niż minimum. 

Zasada 7: Bądź kreatywny. Nie masz pieniędzy na zatrudnienie tego wspaniałego projektanta stron 

internetowych? Lepiej kup książkę i naucz się programu do projektowania stron internetowych. Inna 

opcja: barter. Inna opcja: zatrudnij studenta. Jako bootstrapper musisz stale uważać na nowe pomysły 

i nowe sposoby zarabiania pieniędzy. 

Zasada 8: Musisz uwierzyć! Northwestern University przeprowadził badanie odnoszących sukcesy 

skąpych przedsiębiorców i odkrył, że zazwyczaj nigdy wcześniej nie byli właścicielami firmy, nie mieli 

wykształcenia biznesowego i oczywiście nie mieli wystarczająco dużo pieniędzy, aby rozpocząć, ale i 

tak to zrobili. Krótko mówiąc, nie wiedzieli wystarczająco dużo, by się bać. 

Zasada 9: Miej pasję. Wayne Huzienga zaczynał jako bardzo mały i ostatecznie stworzył Blockbuster 

Video, wśród wielu innych biznesów. Huzienga mówi: „Nie sądzę, że jesteśmy wyjątkowi, na pewno 

nie jesteśmy mądrzejsi od następnego faceta. Więc jedyne, o czym mogę pomyśleć, to że możemy 

zrobić trochę inaczej niż niektórzy ludzie, to pracujemy ciężej i kiedy skupiamy się na czymś, co nas 

pochłania. Staje się pasją ”. 

Zasada 10: Jeśli zadbasz o swoich klientów, Twoi klienci wezmą 

dbać o Ciebie. Możesz nie mieć tyle pieniędzy, co następny facet. Możesz nie mieć tak dużych reklam 

lub floty sprzedawców, ale to nie znaczy, że nie możesz być najlepszy. Jednym z najlepszych sposobów 

na bycie najlepszym jest oferowanie klientom indywidualnej, najwyższej jakości usług. 

OPM 

Chociaż trudno jest zacząć bez wystarczających pieniędzy, można to zrobić. Daleko lepszym 

rozwiązaniem, gdy nie masz wystarczających pieniędzy na rozpoczęcie działalności, jest zdobycie 

wystarczającej ilości pieniędzy za pomocą OPM - pieniędzy innych osób. Znalezienie ludzi, którzy będą 

chcieli w Ciebie zainwestować, wymaga determinacji; zwykle nie jest to łatwe. Bez zabezpieczenia 

wytrwałość będzie niezbędna. Czemu? Ponieważ pożyczkodawcy i inwestorzy są sceptyczni i powinni. 

Zbyt wiele start-upów upada, więc inwestorzy wolą raczej zainwestować swój kapitał w odnoszące 

sukcesy firmy, które chcą się rozwijać, lub start-upy, które zostały już częściowo sfinansowane. 

Niefinansowany start-up to najbardziej ryzykowna inwestycja ze wszystkich. Ale jest też potencjalnie 

najbardziej lukratywny i możesz to wykorzystać na swoją korzyść. Jeśli chcesz podzielić się swoim 

ciastem, masz plan, który ma sens ekonomiczny i chcesz szukać długo i intensywnie, możesz znaleźć 

odpowiedniego inwestora. To właśnie możliwość dużego zwrotu z inwestycji w połączeniu z 



możliwością odpisania straty na podatkach sprawia, że bogaty inwestor jest realna alternatywa dla 

przedsiębiorcy, któremu brakuje gotówki. Kluczem będzie umiejętność przyciągnięcia odpowiedniej 

osoby do właściwej oferty. Inwestorzy chcą wysokiego zwrotu. Zapytaj ich, czego chcą i daj im to, czego 

chcą. Większość inwestorów będzie chciała wiedzieć, co wkładasz w to przedsięwzięcie, poza własnym 

kapitałem. Bądź szczery. Jeśli przekazujesz darowiznę ,sprzęt lub materiał, powiedz to. Jeśli używasz 

kart kredytowych, przyznaj się. Twoje zaangażowanie może tylko pomóc Twojej sprawie. Kluczem do 

pozyskania inwestora lub innego pożyczkodawcy jest wyglądać jak profesjonalista. Mówienie głośno 

bez potwierdzających faktów sprawi, że będziesz wyglądać na głupka. Zamiast tego przyjdź wyglądać 

jak biznesmen, który rozumie biznes. Potrzebujesz faktów, danych i twardych liczb, które potwierdzą 

Twoją różową retorykę. Musisz wiedzieć: 

• Ile naprawdę potrzebujesz 

• Dlaczego tak bardzo potrzebujesz 

• Ile możesz spłacać co miesiąc 

• Jak zarobisz tę kwotę 

Jeśli możesz śmiało odpowiedzieć na te pytania, nadszedł czas, aby przejrzeć dostępne opcje, ponieważ 

istnieje wiele sposobów finansowania firmy za pomocą OPM. 

Zapewnienie doskonałej obsługi klienta 

• Zapytaj klientów, czego chcą, a następnie daj im to. Przeanalizuj swoich klientów i klientów. Dowiedz 

się, co robisz dobrze, a co nie. Zmień to, co należy zmienić. 

• Szkol swoich pracowników. Twoi pracownicy nie będą wiedzieć, czego się od nich oczekuje, dopóki 

ich nie nauczysz. 

• Zwiększ możliwości swoich pracowników. Zapewnij pracownikom przestrzeń do samodzielnego 

rozwiązywania problemów. Na przykład w Outback Steakhouse kelnerzy mogą oferować klientom 

bezpłatne napoje, przekąski lub posiłki, gdy coś pójdzie nie tak, bez pytania kierownika. 

• Nagradzaj swoich pracowników. Pracownicy, którzy uszczęśliwiają klientów, zarabiają pieniądze. Jeśli 

zostaną nagrodzeni za dobrze wykonaną pracę, to zachowanie zostanie wzmocnione. 

• Zrób więcej niż oczekiwano. Wykraczanie poza obowiązki służbowe zachwyca klientów. Rób to 

konsekwentnie, a Twój biznes się rozwinie. 

Strukturyzacja transakcji 

Tworząc pożyczkę lub umowę inwestycyjną, pamiętaj o następujących kwestiach: 

• Ile pieniędzy potrzebujesz? Poproś o więcej niż potrzebujesz. Albo będziesz w stanie negocjować do 

odpowiedniej kwoty, albo będziesz miał więcej niż wystarczająco, aby zacząć. Tak czy inaczej, 

wygrywasz. 

• Kto bierze pożyczkę? Upewnij się, że to Twoja firma, a nie Ty osobiście. Chociaż być może będziesz 

musiał udzielić gwarancji osobistej na pożyczkę, unikaj tego, jeśli to w ogóle możliwe. 

• Jakie odsetki będziesz musiał zapłacić? Pamiętaj, wszystko jest do negocjacji. 

• Jak długi jest termin? Musisz wyliczyć kilka liczb, które powiedzą Ci, ile możesz spłacić co miesiąc i ile 

czasu zajmie spłata pożyczki. Im dłuższy okres, tym lepiej dla Ciebie. Jeśli możesz spłacić to wcześniej, 

świetnie, jeśli nie, nie będziesz domyślnie. 



• Czy to twoja jedyna opcja? Bądź wybredny. Jeśli uda Ci się złapać jednego pożyczkodawcę / 

inwestora, prawdopodobnie będziesz mógł zdobyć innych. 

Bootstrapowanie produktu 

Oto trzy sposoby na rozpoczęcie rozwoju nowego produktu: 

1. Pracuj nad produktem w nocy i w weekendy, zachowując „codzienną pracę”. 

2. Zachęć obecnych klientów do finansowania badań i rozwoju. 

3. Pozyskaj klientów, którzy będą używać produktu, do przedpłaty za licencje lub tantiemy. 

Często najlepsze firmy to takie, które są zakładane przez dwie osoby z różnych środowisk o różnych 

umiejętnościach. Możesz być geniuszem marketingu, ale nic nie wiesz o finansach, a może masz 

przyjaciela, który zna się na finansach, ale nie zna się na biznesie. Razem możecie stworzyć wspaniały 

zespół. Martha Stewart ma kobietę, z którą pracuje, Sharon Patrick, pewną kobietę, która pomaga w 

zarządzaniu imperium. Martha lubi porównywać panią Patrick do Jeepa - solidną i niezawodną. Wielu 

przedsiębiorców potrzebuje własnego Jeepa, tak się składa, że Twój jest taki, który ma pieniądze i to 

wszystko. Partnerzy biznesowi mogą przybierać różne formy. Możesz znaleźć „cichego” partnera, który 

po prostu chce zainwestować w zamian za udział w firmie, lub możesz znaleźć kogoś, kto chciałby 

zostać aktywnym uczestnikiem. Jednak, jak omówiono w rozdziale 7, związki partnerskie są najeżone 

niebezpieczeństwami, więc bądź ostrożny. 

Jak znaleźć partnera z pieniędzmi 

• Sieć jest niezbędna. Poinformuj swojego prawnika, księgowego i bankiera, że szukasz partnera 

biznesowego. 

• Porozmawiaj z przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami i ludźmi, w których oddajesz cześć Bogu. 

Poczta pantoflowa znalazła wielu partnerów. 

• Porozmawiaj także z dostawcami i dystrybutorami o potencjalnych potencjalnych klientach. 

• Osoby z twojej branży, które przeszły na emeryturę, mogą być zainteresowane byciem albo 

pracującym, albo cichym partnerem. 

• Szukaj online. Wypróbuj <www.businesspartners.net>. 

• Reklamować. Większość działów ogłoszeń większości gazet zawiera sekcję „Potrzeba kapitału”. 

Zajrzyj również do sekcji Dostępne środki. 

Patrząc na potencjalnych partnerów, miej na uwadze, że przedsiębiorczość to ryzyko. Twoje 

przedsięwzięcie może się nie powieść, więc zachowaj szczególną ostrożność podczas współpracy z 

przyjaciółmi i członkami rodziny. Posiadanie pieniędzy bliskiemu przyjacielowi lub członkowi rodziny 

po tym, jak firma rusza na południe, nie jest przyjemnym doświadczeniem. Szukając partnera, należy 

pamiętać, że pieniądze, których pragniesz, otrzymasz tylko wtedy, gdy partner dostanie to, czego chce. 

Czy chce być zaangażowany w codzienne operacje? Jeśli tak, lepiej upewnij się, że jest to ktoś, z kim 

możesz pracować. Czy chce tylko zwrotu z inwestycji? Więc lepiej mieć solidny plan finansowy. 

Poprosić ich czego chcą, a następnie daj im to, czego chcą. 

Opcja 2: Finansowanie dystrybutora i dostawcy 

Dystrybutorzy i dostawcy chcą Twojej firmy. Chcą, abyś stał się dochodowym, stałym klientem. W 

związku z tym wiedzą, że jednym ze sposobów jest pomoc w rozpoczęciu pracy. Jeśli wydajesz się 



solidny i posiadający zdolność kredytową, uzyskanie pożyczki na rozpoczęcie działalności od 

dystrybutora lub dostawcy nie jest wykluczone. Biorąc pod uwagę, że większość branż jest bardzo 

konkurencyjna i ma wielu dostawców, możliwe jest nawet negocjowanie jednego z drugim, aby 

zobaczyć, kto zaoferuje najlepszą ofertę. Najlepiej jest skupić się na największych dostawcach w swojej 

branży i przedstawić im wyrafinowaną, profesjonalną ofertę. Ale kto wie? Może się zdarzyć, że nowszy, 

mniejszy dystrybutor będzie bardziej chciał zarobić na Twoim biznesie i będzie bardziej podatny na 

prezentację. Kiedy jesteś bootstraperem, musisz chcieć upaść, aby odnieść sukces. 

Jak działa finansowanie dostawców 

Zanim dostawca pomoże sfinansować Twoją firmę, zazwyczaj odwiedzi Twoją witrynę, zbada Twoją 

reputację, skontaktuje się z bankiem i zadzwoni do Twoich referencji. Będzie chciał mieć pewność, że 

jesteś osobą uczciwą i prawą. Ponownie, kluczem do sukcesu jest przygotowanie. Pomysł to za mało. 

Przygotuj solidną prezentację, która wyjaśnia, w jaki sposób Twój świetny biznesplan może przynieść 

korzyści dostawcy. Pokaż potrzebę swojej usługi lub produktu. Jedną z najlepszych rzeczy, które możesz 

zrobić, jest zdobycie kilku zamówień w przedsprzedaży i zwrócenie się do dostawcy i wyjaśnienie, że 

potrzebujesz finansowania, aby zrealizować te zamówienia. 

Opcja 3: Finansowanie przez franczyzodawcę 

Znalezienie franczyzodawcy, który sfinansuje 50 procent lub więcej franczyzy jest bardzo możliwe. 

Według International Franchising Association, około 33 procent wszystkich franczyzodawców oferuje 

jakiś rodzaj finansowania. Oznacza to, że franczyzodawca sfinansuje przynajmniej część (a czasem 

całość) wymagań inwestycyjnych franczyzobiorcy. Pożyczki franczyzowe mogą mieć różne struktury. 

Niektóre oferują pożyczki oprocentowane wyłącznie z oprocentowaniem, z terminem spłaty balonowej 

za pięć lat. Inni oferują pożyczki, które przez pierwszy rok nie wymagają żadnej płatności. Niektórzy 

franczyzodawcy finansują wszystko, podczas gdy inni oferują pożyczki tylko za opłatą franczyzową. 

Wszystko zależy od Ciebie i franczyzodawcy, więc musisz zapytać. Inną opcją jest to, że większość 

franczyzodawców współpracuje z bankami i innymi pożyczkodawcami, z którymi mają długotrwałe 

relacje. Ci preferowani pożyczkodawcy również mogą być w stanie pomóc. Inne alternatywy dla 

franczyzodawcy, oprócz bezpośredniego finansowania, obejmują gwarancje kredytowe lub kapitał 

obrotowy. Wreszcie, oprócz pomocy w pokryciu kosztów początkowych, wielu franczyzodawców 

zwykle zawiera umowy z firmami leasingowymi na sprzęt potrzebny do prowadzenia franczyzy. Może 

to być duży wydatek, więc nie przeocz tej możliwości. 

Opcja 4: Firmy venture capital i anioły biznesu 

Jak omówiono wcześniej, osoby, które zarobiły dużo pieniędzy, często chcą je zainwestować. 

Inwestycje firm typu venture capital zwykle zaczynają się od 500 000 USD i od tego momentu rosną. 

Anioły są trudne do uogólnienia, ale inwestycje w wysokości 50 000 dolarów i więcej nie są dalekie. 

Najważniejsze, na co zwracają uwagę tego rodzaju inwestorzy, to zespół zarządzający 

przedsiębiorstwem. Wiedzą, że ich inwestycja jest tak dobra, jak ludzie prowadzący biznes. Inne rzeczy, 

którym będą się przyglądać, to: 

• Zdolność do osiągania wysokich zysków i zdominowania branży 

• Silne przywództwo 

• Doświadczenie, wytrwałość, zaangażowanie i uczciwość 

• Innowacja 

• Świetny produkt 



Opcja 5: Finansowanie sprzedającego 

Ostatnią opcją rozpoczęcia działalności za niewielkie pieniądze jest zakup istniejącej firmy i zlecenie 

sprzedawcy sfinansowania całości lub części zakupu. Finansowanie przez sprzedawców jest w 

rzeczywistości dość powszechne w przypadku sprzedaży małych firm. Chociaż istnieje wiele przyczyn 

takiego stanu rzeczy, w tym brak finansowania bankowego, finansowanie przez sprzedającego jest 

opcją, ponieważ zapewnia korzyści zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu. Dla kupującego 

finansowanie przez sprzedającego zmniejsza ryzyko, że biznes odniesie sukces tylko dzięki kontaktom 

obecnego właściciela lub specjalistycznej wiedzy. Jeśli chciałeś kupić np. sklep muzyczny, i jest taka 

możliwość. niektórzy klienci mogą nie pozostać lojalni bez właściciela lokalu z wieloletnią tradycją. Ale 

finansowanie sprzedawcy łagodzi ten strach. Jeśli sprzedawca sfinansuje część ceny zakupu, oznacza 

to, że wierzy, że firma może się rozwijać samodzielnie. Z punktu widzenia kupującego finansowanie 

sprzedającego nie tylko wskazuje, że sprzedający wierzy w biznes, ale także pozwala mu na lepszą 

ofertę dla biznesu korzystna dla sprzedającego. Jest prawdopodobne, że sprzedawca będzie chciał, aby 

kupujący zabezpieczył zakup jakimś zabezpieczeniem. Tak jak bank ma prawo do przejęcia domu w 

przypadku niewypłacalności jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, właściciele firm zazwyczaj chcą mieć 

możliwość „przejęcia” firmy w przypadku niewywiązania się z zobowiązań. To niewielka cena, jaką 

trzeba zapłacić za możliwość kupna w istniejącej firmie. Finansowanie przez sprzedawcę może 

kosztować nieco więcej, ale ogólnie może pomóc obu stronom i powinno działać dobrze, o ile obie 

strony odrobią pracę domową i dotrzymają obietnicy. 



Zakładanie sklepu po okazyjnych cenach 

Rozpoczynając działalność gospodarczą, jest wiele do kupienia: armatura, sprzęt, materiały 

eksploatacyjne i zapasy, aby wymienić tylko kilka. Wszystkie te rzeczy kosztują; pieniądze, których 

możesz nie mieć. Mimo to, korzystając z kilku kreatywnych sztuczek, Ty również możesz założyć firmę 

na niewielkich kosztach. 

The Story of Johnny’s Antiques 

Może pomóc poznanie historii Johna, miłośnika antyków, który bez dużych pieniędzy założył w 

Sacramento w Kalifornii bardzo udany sklep z antykami i przedmiotami kolekcjonerskimi. Od samego 

początku motto Johna brzmiało: „Wszystko zależy od zakupu”. John wiedział, że trikiem w udanym 

biznesie bootstrapowym jest płacenie jak najmniejszej kwoty za to, czego potrzebuje. Oto, jak John 

odniósł sukces: 

• Jego pierwszy „sklep” (jeśli można to tak nazwać) był po prostu przestrzenią, którą podnajmował nad 

ustalonym przez przyjaciela salonem sprzedaży antyków. Kiedy ludzie wchodzili do głównego sklepu, 

duży szyld zachęcał ich do dalszego przeglądania na piętrze Johnny’s Antiques. 

• W każdy weekend przeglądał pchle targi i wyprzedaże w garażach . „Wszystko zależy od zakupu”, 

zawsze mi powtarzał. Wiedział, że gdyby mógł kupić dobry kawałek po okazyjnej cenie, byłby w stanie 

go sprzedać z zyskiem. 

• Prowadził wymianę handlową na armaturę i regały. 

• Wziął prawie wszystko, co mógł, w przesyłce, dzięki czemu prawie natychmiast zapełnił swoje półki. 

• Reklamował się w niedrogich, niekonwencjonalnych publikacjach. 

Przede wszystkim John miał właściwą postawę: odmawiał płacenia za dużo, był oszczędny z pieniędzmi 

i zawsze kupował lepsze okazje. Jeśli masz zamiar uruchomić swój biznes, musisz zrobić to samo. Bądź 

skąpy, nie marnuj pieniędzy na wysokie czynsze i wyposażenie, a ogólnie utrzymuj niskie koszty ogólne. 

Przyjmij postawę. 

Nie wydmuchuj forsy na wynajem 

Aby rozpocząć działalność gospodarczą z ograniczonym budżetem, każdy posiadany dolar musi zostać 

zachowany i wydany tylko na najpotrzebniejsze przedmioty. Ponieważ czynsz jest często jednym z 

największych wydatków firmy, wynika z tego, że łatwiej będzie rozpocząć działalność, jeśli nie wydasz 

dużo pieniędzy na czynsz. Jeśli nie potrzebujesz głośnej lokalizacji, nie zdobywaj jej. Zacznij od małego, 

wybierz niedrogą lokalizację i przejdź do lepszych wykopalisk po ustaleniu się. Jeszcze lepszą opcją, jak 

omówiono wcześniej, jest rozpoczęcie działalności poza domem, jeśli to możliwe. Inną niskobudżetową 

opcją jest rozpoczęcie działalności w inkubatorze przedsiębiorczości. Celem inkubatora 

przedsiębiorczości, jak sama nazwa wskazuje, jest wspieranie i uruchamianie nowych przedsięwzięć 

biznesowych oraz zwiększanie szans na sukces poprzez zapewnienie taniej przestrzeni, kosztów 

ogólnych, usług administracyjnych, sprzętu i wiedzy. Inkubatory przedsiębiorczości, działające jako 

organizacje non-profit, są zwykle zakładane i finansowane przez rządy, uniwersytety lub inne grupy 

zainteresowane tworzeniem miejsc pracy i rozwojem gospodarczym społeczności. Inkubatory 

przedsiębiorczości rozpoczęły się w latach siedemdziesiątych XX wieku, a obecnie w Stanach 

Zjednoczonych jest ich ponad 700. Różnica między inkubatorem a przestrzenią wspólną polega na tym, 

że ci, którzy prowadzą inkubatory, poświęcają się pomaganiu zlokalizowanym w nich firmom w 

osiągnięciu sukcesu poprzez zarządzanie wewnętrzne, a także doradztwo finansowe i biznesowe. Jeśli 

masz szczęście, że twoje przedsięwzięcie zostanie umieszczone w inkubatorze przedsiębiorczości, 



przygotuj się na nieformalny tytuł MBA. Prawdopodobnie dowiesz się więcej o biznesie, niż myślałeś, 

że to możliwe. Podczas gdy wszystkie inkubatory przedsiębiorczości mają ten sam cel - pomoc w 

uruchamianiu odnoszących sukcesy biznesów - każdy z nich jest wyjątkowy na swój sposób, ponieważ 

wiele inkubatorów specjalizuje się w tym. Na przykład w Dolinie Krzemowej możesz znaleźć inkubator 

przedsiębiorczości, który wspiera biznesy high-tech; w stanie Iowa inkubator może być zorientowany 

na rolnictwo. Wszystko zależy od charakteru regionu i misji danego inkubatora. Złe wieści o 

inkubatorach przedsiębiorczości są dwojakie. Po pierwsze, nie wszystkie inkubatory są sobie równe. 

Niektórzy odnoszą większe sukcesy w osiąganiu swoich celów niż inni. Po drugie, nawet jeśli nie jesteś 

w najlepszych inkubatorach, mimo wszystko zostaniesz zepsuty. Dofinansowany czynsz, koleżeństwo i 

bezpłatna pomoc są nie do pobicia. Ale ponieważ celem inkubatora przedsiębiorczości jest zakładanie 

nowych firm, będziesz musiał przeprowadzić się raczej wcześniej niż później, aby zrobić miejsce dla 

kolejnego przedsiębiorcy bootstrapującego. 

Korzyści z inkubatora przedsiębiorczości 

• Obniżony czynsz (średnio inkubatory przedsiębiorczości pobierają od 25 do 50 procent mniej niż 

zwykłe czynsze) 

• Wspólne usługi i sprzęt 

• Dostęp do wiedzy finansowej i biznesowej 

• Świetne kontakty 

• Legalność (co może znacznie pomóc, jeśli chcesz zwabić inwestorów) 

• Niskie narzuty 

Możesz dowiedzieć się więcej i dowiedzieć się, jakie typy inkubatorów znajdują się w Twojej okolicy, 

kontaktując się z National Business Incubation Association pod numerem 614-593- 4331 lub 

odwiedzając stronę <www.nbia.org>. 

Armatura i wyposażenie 

Nie potrzebujesz nowych opraw ani nowego sprzętu. Twoja firma może wyglądać ładniej i czysto, ale 

kiedy masz ograniczony budżet (a często, nawet jeśli nie), po prostu nie jest warta dodatkowych 

kosztów. Kupując używane, możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy, a nawet możesz je kupić bez płacenia 

z góry, wyszukując w następujących miejscach: 

• Żółte strony. Znajdziesz kilka firm, które sprzedają używane wyposażenie i sprzęt. Kiedy firmy 

przebudowują lub wychodzą z biznesu, sklepy z używanym sprzętem kupują osprzęt i sprzęt i, jak 

mówią, przekazują oszczędności Tobie. Te miejsca zwykle mają mnóstwo używanych mebli, 

wyposażenia, gablot i innych przedmiotów, które mogą być potrzebne do założenia firmy. 

• Internet. Jednym z miejsc, od których możesz zacząć, jest eBay, ale istnieje również wiele innych 

internetowych domów aukcyjnych, witryn z używanymi meblami biznesowymi i hurtowników, którzy 

mogą pomóc Ci wyposażyć swój sklep na okazje. 

• Ogłoszenia drobne. Używany sprzęt biznesowy jest podstawą ogłoszeń. Możesz nawet umieścić 

własną reklamę w sekcji „Potrzebny sprzęt”. Podobnie, na zapleczu magazynów branżowych często 

używany jest sprzęt na sprzedaż. 



• Aukcje. Firmy pozabiznesowe dostarczają wiele towarów, które oferują komercyjne domy aukcyjne. 

Znajdź aukcje w Twojej okolicy i sprawdź, czy nie znajdziesz sprzętu podobnego do tego, którego 

potrzebujesz, za mniej niż połowę tego, co zapłaciłbyś za nowy. 

Poza okazyjnymi cenami, warto również wiedzieć, że wiele z tego sprzętu można sfinansować, 

zachowując w ten sposób Twój cenny kapitał początkowy na inne potrzeby. Banki mogą czasami 

finansować 100 procent używanego sprzętu, wykorzystując go jako zabezpieczenie. Co więcej, nawet 

jeśli nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz, wielu nowych producentów osprzętu sfinansuje do 

90 procent Twojego zakupu, co ponownie chroni Twój kapitał. Problem z tą opcją polega jednak na 

tym, że podobnie jak samochód, nowy sprzęt szybko traci na wartości, a opłaty finansowe oferowane 

przez producentów są czasami znaczne. Inną opcją jest sprawdzenie, czy Twoi dostawcy lub producenci 

byliby chętni do pomocy w zakupie sprzętu niezbędnego do dostarczenia ich towarów lub przynajmniej 

sfinansowania części zakupu. Możesz dosłodzić doniczkę, oferując producentowi lub dystrybutorowi 

prawo własności do sprzętu, dając im w ten sposób zabezpieczenie, które chroni ich finansowo. Rozważ 

także opcję leasingu dowolnego wyposażenia lub sprzętu, którego możesz potrzebować. Rozdział 13 

może dać ci kilka pomysłów, jak to zrobić. 

Zaopatrzenie półek 

Jeśli zaczynasz sklep detaliczny na niewielkich kosztach, musisz zrozumieć dwie rzeczy. Po pierwsze, 

półki muszą być pełne zapasów, aby przynosić zyski od momentu otwarcia drzwi; nic nie wygląda 

gorzej, ani nie jest lepszą receptą na katastrofę niż sklep bez wystarczającej ilości towarów. Po drugie, 

możliwe jest zaopatrzenie tych półek w mnóstwo produktów bez płacenia za to z góry. 

Ile towaru wystarczy? To zależy od tego, ile masz produktu, który musisz przemieszczać każdego dnia, 

aby przynosić zyski. Twój biznesplan powinien być miejscem, w którym należy się zwrócić, aby znaleźć 

tę krytyczną liczbę. Załóżmy, że zdecydowałeś się otworzyć sklep ogólnospożywczy. Na potrzeby tego 

przykładu załóżmy, że czynsz wynosi 1000 USD miesięcznie i wszystkie inne łączne wydatki 4.000 

dolarów miesięcznie. Ile towaru potrzebujesz? Przy absolutnym minimum odpowiedź wystarczy, aby 

codziennie sprzedawać 167 USD produktu (167 USD × 30 dni = 5010 USD). Niech przemówią liczby! 

Oto kolejny przykład. W swojej wspaniałej książce „Zaczynając od pieniędzy” (z której pochodzi kilka 

pomysłów w tej sekcji), autor Arnold Goldstein wyjaśnia, w jaki sposób otworzył swój pierwszy sklep, 

Discount City, z towarami wartymi 120 000 USD. Goldstein pisze, że liczba ta nie wzięła się z powietrza. 

Pozwolił liczbom przemówić. Oto, jak doszedł do tego wniosku: 

• Chciał osiągnąć 25-procentowy zysk, więc dodając to do tego, co musiał zapłacić wierzycielom i 

innych rachunków, Goldstein doszedł do wniosku, że w pierwszym roku potrzebowałby 900 000 

dolarów sprzedaży. 

• Ustalił, że koszt produktów, które będą sprzedawane za 900 000 USD, to 675 000 USD, więc wiedział, 

ile będzie go kosztować kupowanie zapasów przez cały rok. 

• Zdał sobie również sprawę, że prawdopodobnie odwróciłby swoje akcje 5,5 razy pierwszy rok, co 

oznaczało, że jego inwentarz będzie miał dzień otwarcia za 120 000 USD. 

W ten sposób dowiedział się, że produkt o wartości 120 000 USD obrócony 5,5 razy oznacza, że jego 

koszty zapasów w pierwszym roku wyniosą 675 000 USD; kwota ta przyniosłaby sprzedaż detaliczną w 

wysokości 900 000 dolarów, za pomocą których mógłby zapłacić każdemu to, co obiecał i osiągnąć 25-

procentowy zysk. Wszystko jest w liczbach. Skąd więc bierzesz ten towar, jeśli nie masz dużego 

budżetu? Trzeba być chętnym do szukania, często długo i ciężko, dostawców, którzy oddają swoje 



produkty na kredyt. Dziesiątki tysięcy hurtowych dostawców i dystrybutorów produktów walczą o 

szansę sprzedaży swoich towarów w Twoim sklepie. 

Twoim zadaniem jest znalezienie takich, które pozwolą Ci zaopatrzyć się w półki bez konieczności 

płacenia z góry za towary. Robisz to, prosząc ich o przedłużenie ci towarów na kredyt. Oto, jak to zrobić: 

rozmawiając z różnymi sprzedawcami, którzy będą sprzedawać Ci towary ich firmy, musisz zrobić 

świetne wrażenie. Jeśli nie jesteś zarejestrowany, powinieneś być. Miej świetny biznesplan, prawnika, 

wizytówki, zamówienia z nadrukowaną nazwą firmy, materiałami biurowymi, lokalizacją (jest to 

szczególnie ważne, ponieważ dostawca będzie chciał zobaczyć, co masz na myśli i jak dobra jest 

lokalizacja), bankier i tak dalej. Wszystko, co daje ci legitymację, pomaga twojej sprawie. Sprzedawca 

z kolei spróbuje sprzedać Cię menedżerowi kredytowemu firmy. Jeśli masz przyzwoitą zdolność 

kredytową i referencje kredytowe, szanse na to, że firma powie „tak”, dramatycznie rosną. Zapełnienie 

sklepu może wymagać wielu dostawców, którzy są skłonni udzielić ci niewielkiej kwoty kredytu, ale 

kogo to obchodzi? Chodzi o to, aby zapełnić półki, a kiedy balansujesz na niewielkich kosztach, musisz 

zrobić wszystko, co trzeba. Nie jest również niemożliwe, aby jeden duży dostawca dostarczył duży 

procent początkowych zapasów - czasami nawet 100 procent początkowych zapasów. Robią to 

dostawcy sprzętu dla sklepów żelaznych, hurtownie alkoholi, hurtownie żywności i producenci odzieży. 

Znalezienie dostawcy 

• Zacznij od rozmowy z ludźmi, którzy są już w branży, którą chcesz rozpocząć, i dowiedz się, kim są ich 

dostawcy. Sprawdź także publikacje branżowe, aby uzyskać dodatkowe nazwy. Zrób listę wszystkich 

możliwych potencjalnych klientów. 

• Przygotuj wspaniały pakiet, który przyciągnie dostawców. Powinien zawierać Twój biznesplan, 

zdjęcie lokalizacji, listy referencyjne, nazwiska osób kontaktowych Twoich profesjonalnych doradców, 

a nawet zeznania podatkowe. Wyjaśnij w swojej propozycji dokładnie, czego potrzebujesz, o jaki kredyt 

prosisz, jakie chcesz warunki i w jaki sposób będziesz go spłacać. Potrzebujesz pakietu, który będzie 

rozsądny doszli do wniosku, że prawdopodobnie zostaniesz potencjalnym nowym klientem, który 

będzie kupował jego towary przez wiele lat. 

• Zadzwoń do dostawców i umów się na spotkanie ze sprzedawcami w Twojej okolicy. Przedstaw im 

paczkę. Poproś ich o umówienie się na spotkanie z menedżerem kredytowym swojej firmy lub 

regionalnym kierownikiem sprzedaży. 

• Aby osłodzić garnek, wyjaśnij, że zgodzisz się nadal kupować od nich przez okres pożyczki (ale nie 

zgadzasz się na ich wyłączne używanie) i zgadzasz się, że dostawca będzie miał „zabezpieczenie” w 

towarze. Oznacza to, że w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań lub bankructwa będą oni mieli 

pierwsze wpłaty na nieruchomość. 

Warunki kredytu będą się znacznie różnić. Niektórzy dostawcy mogą oferować pięcioletni okres 

oprocentowania z 20-procentowym odsetkiem, podczas gdy inni mogą zażądać rozpoczęcia ich spłaty 

w ciągu 30 dni od otrzymania („netto 30”). Pamiętaj, że wszystko podlega negocjacji. Jeśli jesteś w 

miejscu, w którym targujesz się o warunki, dostawca chce cię i postrzega cię jako nowe centrum 

zysków. Oznacza to, że możesz negocjować i próbować uzyskać lepsze warunki. Wydłużenie warunków 

kredytu jest trudne, ale nie niemożliwe do uzyskania. Wiedz jednak, że gdy je zdobędziesz, nadal 

będziesz musiał zapłacić gotówką (COD) za wszystkie zastępcze zapasy. Cały ten proces - od uzyskania 

zgody początkowych dostawców na przedłużenie kredytu do uzyskania dodatkowych zapasów i spłaty 

oryginalnych zapasów - z pewnością będzie działaniem równoważącym przez kilka lat, ale działa. 

Inne opcje 



Oprócz zapasów finansowanych przez dostawców istnieją inne sposoby na tańsze zaopatrzenie półek: 

• Przeczytaj ponownie rozdział o znajdowaniu przecenionych urządzeń. Ogłoszenia, aukcje i Internet 

to realne możliwości znalezienia przecenionych  towarów. 

• Inną atrakcyjną opcją jest wykorzystanie przesyłek. Znajdź dostawcę, który ma zbyt dużo zapasów i 

zaoferuj, że zdejmie go z rąk i sprzedaj w swoim sklepie jako komis. 

• Bądź kreatywny. Gdy przyjmiesz postawę `` nie da się zrobić '', że przecenione towary są dostępne 

dla tych, którzy ich szukają, pojawią się niezliczone pomysły 



Rozwijaj swoją firmę bez dużych pieniędzy 

Jeśli chcesz odnieść sukces w swojej małej firmie, musisz przyciągnąć ludzi do drzwi, a to zwykle 

wymaga budżetu na reklamę i marketing. Start-up typu bootstrap ma zatem podwójnie zniechęcające 

wyzwanie: rozwijanie firmy i robienie tego bez dużych pieniędzy. Trudno, tak, ale da się to zrobić. 

Reklama na budżet 

Reklama jest siłą napędową wielu firm, ale aby była skuteczna, musi być wykonywana prawidłowo. Jest 

to jeszcze bardziej prawdziwe, gdy prowadzisz działalność typu bootstrap. Nie ma miejsca na błędy. W 

związku z tym pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest przeanalizowanie, kim są Twoi klienci lub kim 

prawdopodobnie będą. Jeśli nie wiesz, komu sprzedajesz, nie będziesz wiedział, gdzie się reklamować, 

aby do nich dotrzeć. Ile oni mają lat? Skąd oni pochodzą? Czego oni szukają? Kiedy już wiesz, kogo 

chcesz przyciągnąć swoją reklamą, możesz znacznie mądrzej i konkretniej przeznaczyć pieniądze z 

reklamy. Rzecz w znalezieniu odpowiedniego źródła mediów; to znaczy najbardziej uczęszczany przez 

potencjalnych klientów. W tym momencie wystarczy powiedzieć, że ważne jest, aby wiedzieć, że 

istnieje wiele sposobów zamieszczania reklam za niemal nic.  

Kup niewykorzystany czas lub przestrzeń. Jeśli zadzwonisz do magazynu, gazety, radia lub telewizji w 

pobliżu terminu ogłoszenia, może się okazać, że mają miejsce, którego jeszcze nie sprzedali. Nazywa 

się to resztkową przestrzenią (w przypadku mediów drukowanych) lub czasem (w przypadku mediów 

elektronicznych). Resztki zakupów są często dostępne z dużym rabatem. 

Reklamuj się w mniej tradycyjnych mediach lub w dziwnych porach. Jeśli na przykład Twoja firma 

zaspokaja potrzeby nastolatków, kupowanie reklamy w lokalnej alternatywnej gazecie jest znacznie 

tańsze niż lokalna codzienna. Dotyczy to również mediów elektronicznych. Kupowanie reklamy w 

telewizji lub radiu jest znacznie tańsze, jeśli reklamujesz się w mniejszych stacjach lub w środku nocy. 

Reklama radiowa, która może kosztować 250 USD za minutę w godzinach szczytu, może być dostępna 

za 25 USD późno w nocy i może to być tylko wtedy, gdy Twoi widzowie słuchają. Podobnie, Twój dolar 

telewizyjny może pójść znacznie dalej, jeśli będziesz reklamować się w stacjach kablowych. Bez 

względu na to, który środek przekazu wybierzesz, sztuką, która sprawi, że Twoja reklama będzie 

słyszalna za mniej, jest nigdy nie wyrażanie zgody na kupowanie ich „cennika”. Dowiedz się, o co proszą 

i oferują mniej. Pamiętaj o zasadzie: wszystko podlega negocjacji. Jest całkiem możliwe, że zapłacisz 

mniej niż bieżąca stawka, jeśli wejdziesz z gotówką i zobowiązujesz się zapłacić mniej. 

Taniej produkować reklamy. Nie musisz zatrudniać drogiej agencji reklamowej do stworzenia reklamy. 

Bądź kreatywny. Znajdź grafika, który dorabia lub zwróci się do ucznia szkoły artystycznej, aby stworzyć 

dla Ciebie reklamę. Bądź gotów do wymiany. 

Użyj ulotek. Ulotki mogą ogłaszać promocje, oferować rabaty, przyciągać uwagę i, co najważniejsze, 

być tworzone bardzo niedrogo na twoim komputerze. 

Użyj wieszaków na drzwi. Zatrudnienie lokalnych dzieci do dystrybucji wieszaków na drzwi może być 

niedrogim, ale bardzo skutecznym sposobem na rozpoczęcie działalności. 

Wyjąć ogłoszenie. Gazety codzienne i tygodniowe, a także magazyny lokalne i ogólnopolskie zawierają 

niedrogie ogłoszenia drobne, a ludzie, którzy je czytają, często mają ochotę coś kupić. Ogłoszenia 

drobne muszą być jasne i proste. W jednej reklamie najlepiej jest oferować tylko jeden produkt lub 

usługę. 

Zapoznaj się z gazetami regionalnymi. Gazety i inne publikacje często mają wydania regionalne, których 

reklama kosztuje znacznie mniej niż wydanie zwykłe. 



Prowadzić handel wymienny. Czasami istnieje możliwość wymiany usług na reklamy w różnych małych 

mediach. 

Poproś odwiedzających witrynę o „subskrybowanie”. Poproś odwiedzających, aby podali Ci swój adres 

e-mail, aby uzyskać Twoje treści i upewnij się, że wyjaśniłeś, że ich adresy e-mail będą całkowicie 

prywatne. Następnie wyślij ich na specjalną stronę w swojej witrynie, aby się zarejestrowali, i upewnij 

się, że masz tam reklamę swojego produktu. 

Umieść ogłoszenie w e-zinie. E-ziny, czyli magazyny elektroniczne, pozwalają dotrzeć do setek lub 

tysięcy docelowych czytelników bezpłatnie lub za bardzo niewielką opłatą. E-ziny są podzielone na 

kategorie tematyczne, prawie wszystkie są bezpłatne, a wiele z nich oferuje bezpłatne reklamy swoim 

subskrybentom. Niedrogie miejsca są zwykle dostępne u góry każdego numeru. 

Użyj reklamy kooperacyjnej. Oto świetna opcja, o której możesz nie wiedzieć. Nazywa się to reklamą 

spółdzielczą (kooperacyjną). Reklama kooperacyjna to umowa o podziale kosztów między 

producentem a sprzedawcą detalicznym, w ramach której sprzedawca detaliczny umieszcza reklamę, 

za którą częściowo zapłacił producent, w zamian za wymieniony w reklamie produkt producenta. Na 

przykład, gdy sklep spożywczy reklamuje określone piwo, możesz założyć się, że firma piwna pomogła 

zapłacić za reklamę. To jest reklama kooperacyjna. Możliwości kooperacji są dostępne w każdym 

medium, od spisów Yellow Page po reklamy prasowe i spoty radiowe i telewizyjne. Łącznie producenci 

przeznaczają około 25 miliardów dolarów rocznie na pomoc małym firmom w wydatkowaniu pieniędzy 

na reklamę. Jednak według Yellow Pages Publishers Association (YPPA) większość pieniędzy pozostaje 

niewykorzystana. Aby zacząć korzystać z reklamy kooperacyjnej, zapytaj swoich dostawców, jakie 

programy kooperacyjne oferują. Dokładnie przestrzegaj ich zasad, aby mieć pewność, że otrzymasz 

zwrot kosztów. Niektórzy dostawcy wymagają, aby reklamy przedstawiały tylko ich produkty, a nie 

produkty innych dostawców; inni proszą, aby nie uwzględniać konkurencyjnych produktów. Zwykle 

będziesz musiał zapłacić za ogłoszenie, a następnie przedstawić dostawcy dowód, że wspomniałeś o 

jego produktach. W przypadku reklam prasowych wystarczy kopia reklamy dokładnie tak, jak została 

wydrukowana. Jeśli kupujesz reklamy telewizyjne lub radiowe, potrzebujesz kopii scenariusza z 

oświadczeniami stacji z datami i godzinami emisji. Będziesz także musiał udokumentować koszt 

reklamy, zwykle kopiami odpowiednich faktur z publikacji lub stacji, na której opublikowałeś 

ogłoszenie. Na koniec musisz złożyć wniosek i swoją dokumentację. Jak najlepiej wykorzystaj reklamy 

w trybie współpracy 

• Jeśli przygotowujesz własne reklamy, współpracuj z bezpłatnymi specjalistami ds. Reklamy 

dostępnymi w mediach, z których korzystasz, aby przygotować reklamę, która Twoim zdaniem spodoba 

się producentowi. Pamiętaj o obrazie, który producent prezentuje we własnych reklamach. 

• Upewnij się, że nazwa Twojej firmy wyróżnia się w reklamie. Twoim celem nie jest sprzedaż produktu 

dostawcy, ale przyciągnięcie klientów do Twojego sklepu. 

• Jeśli nie ma ustalonego programu współpracy, mimo wszystko przedstaw swoją kampanię 

reklamową dostawcy. 

• Oczekuj pomocy od dostawców. W końcu to Ty robisz im interesy. 

• Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości współpracy, pobierz kopię Co-op Source Directory 

(National Register Publishing, 800-521-8110). 

Reklama w Yellow Pages 



Reklama w książce telefonicznej to sprawdzony sposób na zdobywanie klientów i zarabianie pieniędzy. 

Prawie w każdym domu znajduje się kopia Yellow Pages, a po jej otwarciu użytkownicy są w nastroju 

do zakupu. Wiele firm szczerze wierzy, że nie byłyby w stanie utrzymać otwartych drzwi bez możliwości 

zamieszczania ogłoszeń w Yellow Pages. Wadą jest to, że kupowanie reklamy w książce może być dość 

drogie, chyba że wiesz, co robisz. Jeśli zdecydujesz się wykupić reklamę w książce telefonicznej, istnieją 

sposoby na uzyskanie zniżki. Po pierwsze, książka telefoniczna, która nie jest sponsorowana przez 

lokalną firmę telekomunikacyjną, będzie oferować znaczną zniżkę w stosunku do uznanego lidera. A 

nawet jeśli zdecydujesz się pójść z liderem, powinieneś zauważyć, że daje on reklamodawcom po raz 

pierwszy aż 50 procent zniżki. Poza tym książka telefoniczna między firmami jest z pewnością tańsza, 

podobnie jak specjalne Yellow Pages skierowane do określonej grupy etnicznej lub grupy, takiej jak 

seniorzy. Nie zapominaj też, że użycie nazwy producenta lub produktu w reklamie może pozwolić Ci 

skorzystać z pomocy w trybie współpracy, aby pomóc Ci zapłacić za reklamę. 

Śledzenie reklam 

Kiedy masz napięty budżet, nie ma miejsca na błędy. Jest wiele rzeczy, które mogą wpłynąć na wynik 

kampanii reklamowej - pogoda, gospodarka, a nawet wiadomości. Reklamy się starzeją. Okolice się 

zmieniają. Zmieniają się gusta klientów i nawyki zakupowe. Biorąc pod uwagę tę zmienność, ważne 

jest, aby uważnie obserwować skuteczność reklam. Reklamując się, postępuj zgodnie z poniższymi 

wskazówkami, aby sprawdzić, czy reklamy działają: 

• Śledź sprzedaż na tydzień przed wyświetleniem reklamy, tydzień jej emisji, a następnie tydzień 

później, aby zobaczyć, jak się rozwija reklama. 

• Kiedy klienci dzwonią, zapytaj ich, gdzie słyszeli o Twojej firmie. 

• Zaoferuj klientom niewielką zniżkę (powiedzmy 10%) na wypełnienie prostej ankiety na temat ich 

opinii na temat Twojej reklamy. 

• Opublikuj tę samą reklamę w dwóch lub trzech różnych publikacjach, każda ze znakiem 

identyfikacyjnym. Poproś klientów, aby przynieśli reklamy ze zniżką i przekonali się, które z nich są 

najlepsze. 

Marketing z ograniczonym budżetem 

Mniej niż 50 procent wszystkich firm w Stanach Zjednoczonych polega na reklamach, aby przyciągać 

klientów. Czego zamiast tego używają? Marketing. Marketing to strategia mająca na celu 

rozpowszechnienie Twojego nazwiska w opinii publicznej, tak aby gdy potrzebowali produktu lub 

usługi, pomyśleli o Twojej firmie. Wspaniałą rzeczą w marketingu jest to, że istnieje wiele tanich 

sposobów na zarabianie pieniędzy bez wydawania dużych pieniędzy. Poniższe opłacalne pomysły mogą 

zdecydowanie zwiększyć sprzedaż i one nie muszą kosztować fortuny. Kluczem jest wybór metod 

odpowiednich dla Twojej firmy, rynku i stylu. Bony upominkowe. Bony upominkowe pozwalają 

obecnym klientom przedstawić Cię nowym klientom. Co więcej: ponieważ otrzymujesz zapłatę z góry, 

pomagają one w przepływie gotówki. 

Broszury. Dobra broszura to świetne narzędzie sprzedażowe, które pozwala szybko i niedrogo 

dostarczyć mnóstwo informacji o Twojej firmie. 

Opakowanie. Plastikowe torby, z którymi klienci opuszczają Twój sklep, mogą być świetnymi, 

opłacalnymi znakami. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i logo na boku sprawiają, że torby 

mogą być cennym narzędziem marketingowym. To samo dotyczy etykiet wysyłkowych. 



Kupony. To jeden z najtańszych sposobów rozwijania nowego biznesu. Oferowanie rabatu za pomocą 

kuponu jest historycznie świetnym sposobem na przyciągnięcie uwagi i zdobycie biznesu. Kupony 

można umieszczać na fakturach lub biuletynach kościelnych, przesyłać pocztą bezpośrednią lub po 

prostu wręczać lub umieszczać na przedniej szybie. 

Prezenty. Darmowy prezent przypomina klientowi o Tobie i Twojej usłudze. Prawie wszystko może być 

wygrawerowane, nadrukowane, sitodrukowane lub wyhaftowane nazwą firmy i numerem telefonu - 

długopisy, breloczki, kubki do kawy, magnesy na lodówkę, czapki z daszkiem, przyciski do papieru itp. 

Przemówienia. W zależności od tematu i rynku, możesz chcieć przemawiać przed izbami handlowymi, 

stowarzyszeniami branżowymi, grupami rodziców, seniorami lub innymi lokalnymi organizacjami. 

Artykuły. Napisz artykuł do gazety lub czasopisma, wydrukuj go ponownie i wyślij pocztą do swoich 

klientów i potencjalnych klientów. To stawia Cię jako eksperta i jest szczególnie dobrym sposobem na 

promocję firmy konsultingowej. 

Słowo reklamy ustnej. Najlepszym źródłem powtarzalnych transakcji są zadowoleni klienci. Upewnij 

się, że Twoi obecni klienci wiedzą, jak cenni są dla Ciebie. Wyślij im ulotkę lub broszurę oferującą zniżkę 

na wysyłanie nowych firm. Podaruj coś za darmo lojalnemu klientowi jako sposób na podziękowanie. 

Seminaria. Darmowe seminaria dają również poczucie autorytetu i pozwalają sprzedawać bez 

udawania przekupni. Jeśli organizujesz seminarium, pamiętaj, aby: 

• Zaplanuj wydarzenie w czasie dogodnym dla większości uczestników 

• W reklamie lub zaproszeniu należy szczegółowo opisać, kiedy wydarzenie się zaczyna i kończy, kto 

tam będzie i co ludzie otrzymają / dowiedzą się, biorąc udział 

• Oferuj świetne informacje 

Darowizny. Przekazanie swojego produktu lub usługi na cele charytatywne często skutkuje pozytywną 

ekspozycją. 

Próbki. Podarowanie potencjalnym klientom bezpłatnej próbki to doskonały sposób na zwrócenie 

uwagi i wywarcie pozytywnego wrażenia. A jeśli Twój produkt jest zbyt drogi, aby go od razu rozdać, 

zaoferuj kwalifikowanym klientom bezpłatną wersję próbną. 

Informacje prasowe. Dobrze napisana informacja prasowa wysłana do odpowiednich mediów może 

wygenerować bezpłatną historię o Tobie i Twojej firmie, która może zostać wykorzystana do sprzedaży 

oraz powielana i wykorzystywana wielokrotnie w celu zwiększenia wiarygodności. 

Pokazy handlowe. Specjalistyczne targi pozwalają właścicielom małych firm promować, sprzedawać, 

sieciować i sprawdzać konkurencję w jednym miejscu. Targi mają różne kształty i rozmiary. Potencjalni 

przedsiębiorcy mogą chodzić na wystawy franczyzowe, miłośnicy broni na pokazy broni, kolekcjonerzy 

antyków na pokazy antyków i tak dalej. Prawie każda branża ma targi. Targi są świetne dla 

przedsiębiorcy bootstrap, ponieważ zawierają duży potencjał 

krótki czas i nie muszą dużo kosztować. I pomyśl o ludziach, którzy przychodzą na targi: są tak 

zmotywowani, że poświęcają swój czas na udział w wystawie na określony temat. Podobnie jak ludzie, 

którzy otwierają Yellow Pages, ludzie, którzy chodzą na targi, zwykle chcą coś kupić. Jeszcze lepsze jest 

to, że możesz to zrobić osobiście poznać setki wykwalifikowanych potencjalnych klientów. Aby odnieść 

sukces na targach, potrzebujesz stoiska, które przyciągnie uwagę, ponieważ jest tak wiele stoisk. 

Oznacza to, że musisz wykazać się kreatywnością i poświęcić trochę czasu na zaplanowanie swojego 

stoiska przed pokazem. 



Porady dotyczące udanych targów 

• Oferty wczesnej rejestracji mogą obniżyć opłaty za wystawę o 30 procent. Współeksperymentowanie 

z innymi, których grupa docelowa jest taka sama jak Twoja, może obniżyć koszty o połowę. 

• Możesz stworzyć imponującą ekspozycję z użytymi materiałami wystawienniczymi. 

Zajrzyj do książki telefonicznej w sekcji „Display Systems”. 

• Zrób rysunek przedstawiający bezpłatne usługi, ofiaruj mały prezent dzieciom, zorganizuj prezenty 

lub zaoferuj specjalne ceny pokazowe - coś, co przyciągnie uwagę do Twojego stoiska. 

• Pamiętaj, że targi to gra liczbowa. Chcesz poznać jak najwięcej osób. Im więcej spotkasz, tym więcej 

potencjalnych potencjalnych klientów zdobędziesz. Jednym ze skutecznych narzędzi jest krótka lista 

pytań, aby szybko oddzielić poważnych kupujących od osób szukających. W każdym razie uzyskaj 

informacje kontaktowe od jak największej liczby osób. 

• Kiedy już znajdziesz kupca, upewnij się, że masz z tyłu stoiska ciche miejsce, w którym możesz 

zamknąć sprzedaż. 

• Ponieważ targi oferują wiele okazji do kilku dni, presja może być intensywna i może trwać wiele 

godzin. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo osób pracujących na stoisku i zmieniaj personel, aby 

był świeży. Chcesz przyciągnąć optymistycznych ludzi z wytrzymałością. 

• Skorzystaj z programu, aby znaleźć nowych dostawców, zbadać konkurencję, znaleźć nowych 

partnerów strategicznych, a nawet zrobić zakupy w innych miejscach targów. 

• Pamiętaj, że nie każda sprzedaż ma miejsce na wystawie, dlatego ważne są dalsze działania. Znajdź 

sposób, aby pozostać w kontakcie z potencjalnymi klientami. Wyślij im biuletyn, broszurę lub bezpłatną 

wycenę. 

• Po przedstawieniu zbierz swój zespół i zobacz, czy możesz nauczyć się kilku lekcji, aby następny pokaz 

był jeszcze lepszy. Przejrzyj swoje strategie marketingowe i udoskonal swoje umiejętności sprzedaży 

stoisk. 

Witryny internetowe z ograniczonym budżetem 

Jedną z największych zalet firmy internetowej jest to, że możesz otwierać wirtualne drzwi bez żadnych 

zapasów w magazynie. Porozmawiaj o najkrótszych modelach biznesowych! Robisz to przez 

outsourcing tego, co nazywa się realizacją. Naprawdę skuteczna witryna e-commerce oferuje nie tylko 

produkt i koszyk, ale także może przyjąć zamówienie i wysłać je do magazynu w celu realizacji 

zamówienia. Wspaniałą rzeczą jest to, że możesz wynająć magazyn realizacyjny, który magazynuje i 

posiada wszystkie produkty; po prostu stajesz się pośrednikiem, który przyjmuje zamówienia i wysyła 

wiadomość do magazynu, aby wysłać produkt. Korzystając z usług realizacji zamówień, każdy może 

przejść do trybu online i sprzedawać prawie wszystko bez posiadania jakichkolwiek zapasów i nikt nie 

jest mądrzejszy. Kiedy klienci zamawiają produkt od Ciebie, w rzeczywistości zamawiają u partnera 

magazynowego. Kluczem jest zatem wybranie odpowiedniej firmy obsługującej magazyn lub firmy 

realizującej zamówienia, która będzie działać jako Twój partner. Najlepszym sposobem na znalezienie 

firmy zajmującej się magazynem jest poczta pantoflowa lub skontaktowanie się z branżowym 

stowarzyszeniem branżowym. Istnieje wiele firm nastawionych na realizację handlu elektronicznego. 

Wśród tych, które warto sprawdzić, są: 

• <e-fulfillment.com> 



• <complementmentplus.net> 

• <ifssolutions.com> 

• <weship4you.com> 

Motywowanie bez pieniędzy 

Twoja firma często jest tak dobra, jak Twoi pracownicy. Jeśli chcesz zwiększyć sprzedaż, konieczny jest 

energiczny, zmotywowany personel. Jak to zrobić bez wydawania dużych pieniędzy? Pierwszą rzeczą, 

jaką należy sobie uświadomić, jest to, że wszyscy pracujemy z różnych powodów, a pieniądze są tylko 

jednym z nich. Twoim zadaniem jako przedsiębiorcy jest uświadomienie sobie, jakie inne rzeczy 

motywują pracowników i wykorzystanie ich. Często to, czego ludzie chcą od pracy, zależy od ich wieku. 

Jeśli rozumiesz różne czynniki motywujące różnych pracowników, będziesz w stanie zapewnić zachęty 

do dobrze wykonanej pracy i to bez podnoszenia wynagrodzeń. Poniżej znajdziesz szczegółowe 

informacje na temat niektórych z tych grup i tego, czego każda z nich może szukać. 

Generacja X-ów 

Generacja X, składająca się z osób urodzonych mniej więcej w latach 1964–1981, to inna rasa 

pracowników. Lubią dobrą pensję tak samo jak wszyscy, ale równie ważne jest to, że chcą pracować w 

wymagającym środowisku pracy, w którym mogą się rozwijać, ucząc się nowych umiejętności. W 

większości Generation X-ów są niezależne i wątpliwe. Weszli na rynek pracy, wiedząc, że będą mieli 

kilka karier i pracodawców przez całe życie zawodowe. Dla Ciebie, oszczędnego, ale natchnionego 

przedsiębiorcy, oznacza to, że możesz go motywować, tworząc środowisko pracy, które rozwija ich 

umiejętności, zwiększając w ten sposób ich przyszłą zbywalność. Oferuj zadania, które stanowią dla 

nich wyzwanie, zmieniają pracę, realizują nowe i różne projekty, pomagają im nauczyć się nowych 

umiejętności. Nic dziwnego, że szkolenie jest bardzo cenione przez pokolenie X, podobnie jak 

mentoring i inne techniki kształcenia ustawicznego. Inne nagrody, które współpracują z tą grupą, to: 

• Praca zdalna 

• Bony upominkowe 

• Kolacje 

• Bilety na imprezy sportowe i kulturalne 

Na koniec pamiętaj, że młodsi pracownicy lubią się bawić i cenią sobie 

równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Miejsce pracy, które demonstruje Twoje 

poparcie, może zajść daleko i nie kosztuje w ogóle żadnych pieniędzy. 

Wyżu demograficznego 

Osoby z wyżu demograficznego, urodzone w latach 1946-1964, są teraz w średnim wieku i myślą o 

rodzinie, pieniądzach i emeryturze. Rzeczywiście, wielu boomers martwi się o swoją finansową 

przyszłość. W związku z tym jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić, aby pomóc ich zmotywować, jest 

zaoferowanie planowania finansowego, dobrych emerytur i świadczeń oraz planowania emerytalnego. 

Powinieneś także rozważyć zaoferowanie elastycznych harmonogramów pracy i różnych opcji 

emerytalnych. Badanie przeprowadzone przez National Institute on Aging wykazało, że prawie 80 

procent pracowników z okresu boomu wolałoby plan emerytalny wprowadzany stopniowo, a nie 

wprowadzany od razu. Biorąc to pod uwagę, korzystaj z dzielenia się pracą, elastycznego czasu pracy, 

niezależności i innych podobnych opcji jako sposobów na utrzymanie lojalności tych pracowników. 



Szkolenie, zwłaszcza komputerowe, jest bardzo cenione przez tę grupę. Na koniec rozważ 

zaoferowanie urlopów naukowych, płatnych lub bezpłatnych. Możliwość wzięcia cztero- lub 

sześciomiesięcznego urlopu może być świetnym czynnikiem motywującym, a tym samym bardzo 

skutecznym sposobem na ożywienie pracowników z wyżu demograficznego. 

Starsi pracownicy 

Starsi pracownicy, urodzeni w latach 1930-1945, mieli zwykle dość prostą karierę i pracowali tylko dla 

kilku pracodawców. Na tym etapie swojej kariery mają awersję do ryzyka. Jedną z najlepszych rzeczy, 

jakie możesz im zaoferować, jest szacunek dla ich doświadczenia i znajomości Twojej branży. Nadanie 

im ważniejszego tytułu może pomóc im w pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli tego chcesz, 

zwłaszcza jeśli oferuje się im pracę w niepełnym wymiarze godzin i elastyczny harmonogram. 



Skuteczne strategie reklamowe 

Nie reklama jest jak samotność w ciemnym pokoju - wiesz, że tam jesteś, ale nikt inny tego nie robi. 

Cała idea prawie wszystkich reklam polega na włączeniu światła i pokazaniu ludziom, że tam jesteś. 

Musisz sprawić, by telefon zadzwonił lub zachęcić ludzi do wejścia do sklepu. Reklama to zrobi. 

Reklama w ogóle 

Zbyt często reklama w małych firmach marnuje się na podejście rozproszone, które nie koncentruje się 

na najlepszych perspektywach firmy - ludziach, którzy są gotowi, chętni i zdolni do zakupu jej produktu 

lub usługi. Zamiast kierować reklamy do określonej grupy odbiorców, przedsiębiorcy ci kierują reklamy 

do masowej publiczności, starając się dotrzeć do wszystkich. Często do nikogo nie docierają. Sposób 

na uniknięcie tego nie do pozazdroszczenia zjadania jest naprawdę dość prosty. Przede wszystkim 

musisz zdefiniować rynek docelowy. Musisz określić: 

• Kim są Twoi klienci? 

• Do kogo próbujesz dotrzeć za pomocą kampanii reklamowej? 

• Ile oni mają lat? 

• Jakiej są płci? 

• Co lubią robić, oglądać i czytać? 

• Czego od ciebie chcą? 

• Co przyciąga ich wzrok? 

Gdy odpowiesz na tego typu pytania, wybór pojazdu, który dostarczy Twoją wiadomość na ten rynek, 

stanie się znacznie łatwiejszy. Jeśli na przykład zamierzasz otworzyć biuro projektowania wnętrz, 

reklama na stronie sportowej nie ma sensu, ale reklama w dziale domu i ogrodu miałaby dużo sensu. 

Znajomość odbiorców z góry pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań i uchronić Cię przed kosztownymi 

błędami. 

Opcje reklamowe 

Reklama w gazecie to świetny, niedrogi sposób na dotarcie do dużej liczby odbiorców. Reklamy w 

gazetach mogą służyć do promowania sprzedaży, przyciągania uwagi lub oferowania ofert specjalnych 

dotyczących produktów lub usług. Wadą jest to, że gazety zawierają dużo reklam, więc Twoja może się 

zgubić. Reklamy w czasopismach kosztują więcej niż te w gazecie, ale czasopisma pozostają w domu 

dłużej niż gazeta, więc cena może być tego warta. Czasopisma są szczególnie dobre do promowania 

Twojego wizerunku i budowania marki. Magazyny branżowe są przydatne w reklamach typu business-

to-business. Radio może być niedrogim, skutecznym sposobem dotarcia do określonego rynku. 

Powtarzalność jest niezbędna w przypadku reklam radiowych, ponieważ badania pokazują, że często 

trzeba usłyszeć Twoją reklamę sześć razy, zanim się ona rozejdzie. Reklama telewizyjna jest bardzo 

skuteczna, ale odpowiednio kosztowna. Firmy samochodowe wiedzą więcej o tym, jak sprzedawać 

swoje produkty, niż prawie ktokolwiek inny i gdzie najczęściej się reklamują? Telewizja. Reklama 

telewizyjna działa, wynik finansowy. Kanały kablowe są tańsze, ale widzi je znacznie mniej osób. 

Reklama w Yellow Pages nie jest tania, ale dostarcza ludzi, którzy są gotowi do zakupu już teraz. 

Reklama internetowa nie jest droga, ale w wielu przypadkach też nie jest tak skuteczna. Reklama 

zewnętrzna zapewnia wysoką widoczność, a koszt na widza jest stosunkowo niski. Przyjrzyjmy się 

bardziej szczegółowo każdej z tych opcji reklamowych. 



Gazety 

Prawie każdy dom ma gazetę i każdy znajdzie w niej coś dla siebie: sport, komiksy, wiadomości, 

ogłoszenia drobne, jedzenie, dom i ogród, itp. Z tego powodu możesz dotrzeć do docelowego rynku 

dość dokładnie, reklamując się po prawej stronie. sekcja i to jest cała idea. Reklama w gazecie ma wiele 

zalet. Czytanie gazet może być celowe i jako takie, reklamy można dokładnie zbadać. Twoja reklama w 

gazecie może zawierać szczegóły, które pomijają reklamy elektroniczne, takie jak ceny, numery 

telefonów, adresy i kupony. Kolejną zaletą jest duża różnorodność rozmiarów reklam w gazetach. Jeśli 

dysponujesz niewielkim budżetem reklamowym, możesz umieścić małą reklamę bez podejmowania 

dużego ryzyka finansowego. Chociaż reklama w gazecie może być świetna, nie jest pozbawiona 

pewnych wad. Gazety są czytane tylko raz, a następnie wyrzucane. Ponieważ strona gazety jest dość 

duża, można przeoczyć małe reklamy, a reklama musi konkurować o uwagę z innymi reklamami i 

artykułami z wiadomościami. I nie ma pewności, że każda osoba, która otrzyma gazetę, zobaczy Twoją 

reklamę. Mogą nie czytać sekcji, w której się reklamowałeś, mogą pominąć Twoją stronę lub po prostu 

zamazać Twoją reklamę. Pomimo wad, korzyści płynące z reklamy w gazecie są zwykle warte ryzyka, a 

zamieszczenie reklamy w gazecie może mieć wiele sensu. Jak to robisz? Każda gazeta ma swoich 

sprzedawców i zwykle masz własnego przedstawiciela handlowego. Zaprzyjaźnij się z tą osobą; 

przedstawiciel handlowy gazety może być bardzo pomocny. Przedstawiciel może pomóc w ustaleniu 

budżetu, zasugerować najlepsze sekcje i dni na wyświetlanie reklamy, a nawet zlecić samodzielne 

zaprojektowanie reklamy. Najtrudniejszymi pytaniami są zazwyczaj, jaki rozmiar reklamy ma być 

wyświetlana, jak często ją wyświetlać i ile wydać. Proponuję rozpocząć powolne, małe i „przetestować” 

reklamę. Gdy zobaczysz, że mała reklama działa i określisz, kiedy działa najlepiej, możesz ją wdrożyć, 

powiększyć i zgodnie z prawem oczekiwać większych wyników .Reklamy są sprzedawane w kolumnach 

i calach, a rozmiar i koszt reklamy można łatwo określić, przeglądając gazetę. Na przykład reklama o 

szerokości trzech kolumn i głębokości 5 cali byłaby reklamą 15-calową. Jeśli stawka w calach wynosi 50 

USD, reklama kosztowałaby 750 USD (50 USD × 15 cali). 

Pamiętaj: 

• Nakład gazet spada w soboty i rośnie w niedziele, czyli dzień, w którym gazeta jest najczęściej czytana. 

• Pozycja jest niezbędna, więc pamiętaj, aby określić, w której sekcji ma się znaleźć Twoja reklama. 

Czasami za dokładne umiejscowienie pobierana jest opłata, ale często się opłaca. 

• Jeśli prowadzisz kupon, poproś o pozycję zewnętrzną, aby ułatwić wycięcie kuponu. 

• Im dłużej będziesz wyświetlać reklamę, tym większy rabat otrzymasz. 

Czasopisma 

Wspaniałą rzeczą w magazynach jest to, że są one skierowane do Twojego rynku dość konkretnie. Jeśli 

Twoja firma jest przeznaczona na przykład dla entuzjastów samochodów, reklamy w Car & Driver mogą 

mieć sens. Czasopisma są również dobre, ponieważ w przeciwieństwie do gazet są zwykle 

przechowywane przez kilka tygodni, co znacznie zwiększa szansę na zobaczenie Twojej reklamy przez 

wiele osób. Wadą jest to, że reklamy w czasopismach są zwykle dość drogie, a reklamy często muszą 

być kolorowe, aby zostały zauważone, co jeszcze bardziej podnosi koszty. Mimo to właściwa reklama 

w odpowiednim magazynie umożliwiła rozpoczęcie wielu biznesów. 

Radio 

Radio może być bardzo opłacalnym sposobem reklamowania Twojej firmy. Podobnie jak w przypadku 

magazynów, dość łatwo jest skierować reklamy na swój rynek, reklamując się w odpowiednim 



programie. Ponieważ w większości obszarów są dziesiątki stacji, które zaspokajają dziesiątki różnych 

gustów, Twoim zadaniem jest znalezienie stacji i programu, który najlepiej przyciągnie pożądaną grupę 

demograficzną. Gdy to zrobisz, zadzwoń na stację i umów się na spotkanie z przedstawicielem 

handlowym. Z przyjemnością pomoże Ci napisać reklamę, a nawet wyprodukuje ją dla Ciebie za 

niewielką lub żadną opłatą. Sztuczka z reklamą radiową polega na tym, aby być sprytnym i przyciągnąć 

uwagę słuchacza. W radiu można wykorzystać humor, muzykę i efekty dźwiękowe. Zwróć uwagę, które 

reklamy przyciągają Twoją uwagę, i następnie wymodeluj własną reklamę. Nie ma potrzeby 

odkrywania na nowo koła. W przypadku reklam radiowych należy pamiętać, że kluczem jest 

powtórzenie. Powtarzanie jest kluczem. Powtarzanie jest kluczem. Powiedz to wystarczająco, a Twoi 

odbiorcy zapamiętają Twoją reklamę. Jaki jest klucz? Widzieć? 

Telewizja 

Telewizja jest dziadkiem skutecznej reklamy. Firmy nie wydawaj miliona dolarów na minutę na reklamy 

podczas Super Bowl bez powodu. Wiedzą, że reklama telewizyjna działa. Łączy w sobie wizualizacje z 

dźwiękiem i dość zniewalającą publiczność. Oczywiście koszt może być zniechęcający. Reklama na stacji 

sieciowej jest droga i ma sens tylko wtedy, gdy Twoja firma ma atrakcyjność regionalną. Reklama 

kablowa może być dobra, ponieważ możesz wybrać stacje, które przemawiają do Twoich odbiorców. 

Podobnie jak w przypadku radia, zadzwoń do stacji i porozmawiaj z przedstawicielem handlowym, aby 

dowiedzieć się o kosztach i korzyściach. 

Żółte strony 

Chcesz najpierw dobre czy złe wieści? Zacznijmy od dobrych wiadomości. Reklama w książce 

telefonicznej to sprawdzony sposób na zdobywanie klientów i zarabianie pieniędzy. Prawie w każdym 

domu znajduje się egzemplarz Yellow Pages, a po jego otwarciu użytkownicy są w nastroju do zakupu. 

Wiele firm szczerze wierzy, że nie byłyby w stanie utrzymać otwartych drzwi bez możliwości 

zamieszczania ogłoszeń w Yellow Pages. Wadą korzystania z Yellow Pages jest to, że kupowanie 

reklamy jest drogie - dość drogie. Powinieneś? Cóż, to zależy. Usługi detaliczne, takie jak elektrycy i 

ślusarze, byłyby głupie, gdyby nie reklamowały się w książce telefonicznej, ponieważ to właśnie tam 

trafia większość ludzi, którzy szukają tego typu usług. Jednak nawet bardziej ukierunkowane firmy 

mogą skorzystać z kampanii w książce telefonicznej. Na przykład sklep z artykułami pszczelarskimi 

może być tylko wpis w swojej kategorii. Gdzie byś spojrzał, gdybyś był nowy w branży pszczelarskiej i 

potrzebujesz zapasów? 

Reklama w Yellow Pages 

1. Uzyskaj zniżkę. Mniej znane Yellow Pages w Twojej okolicy oferują znaczne zniżki w porównaniu z 

uznanym liderem. Nowi reklamodawcy powinien również uzyskać znaczną zniżkę. 

2. Rozważ swoją kategorię. Może istnieć kilka różnych odpowiednich sekcji, w których można 

wyświetlać reklamę. Dlatego usługi asystentów prawnych mogą być reklamowane w sekcji „Asystenci”, 

„Bankructwa” lub „Usługi rozwodowe”. Znajdź kilka różnych kategorii dla swojej firmy i zobacz, która 

z nich ma najwięcej reklam. Szanse są takie, że największa sekcja to ta, która jest czytana najczęściej. 

Rozważ również opcję uzyskania kilku małych reklam w więcej niż jednej kategorii. 

3. Popraw swoją reklamę. Przejrzyj swoją książkę telefoniczną. Które reklamy przyciągają Twoją 

uwagę? Spróbuj modelować swoją reklamę na podstawie jednego z nich. Ponadto badania wykazały, 

że zdjęcia przyciągają uwagę ludzi do reklamy, podobnie jak oburzające nagłówki i „białe znaki”. 

4. Dowiedz się więcej. Dobra książka, którą warto przeczytać, to Yellow Page Advertising: jak uzyskać 

największy zwrot z inwestycji przez Jeffreya Price. 



Internet 

Internetowe billboardy i wyskakujące okienka budziły kiedyś wściekłość, ale nie dzisiaj. Podczas gdy 

dyrektorzy branżowi przysięgają na nich, dla większości ludzi są irytujący, że należy ich jak najszybciej 

zamknąć. Zanim wyrzucisz tutaj swoje pieniądze, lepiej upewnij się, że ktoś przeczyta Twoją reklamę 

internetową. 

Na wolnym powietrzu 

Reklamy zewnętrzne, billboardy, reklamy przystanków autobusowych i reklamy transportu 

publicznego mogą być dobrym sposobem na przyciągnięcie uwagi i sprawienie, że telefon zadzwoni, 

ponieważ każdego miesiąca mogą je zobaczyć setki tysięcy ludzi. Według Market Vision Research, 

Florida Lottery stwierdziło, że najskuteczniejszym sposobem reklamowania swojego produktu jest 

wykorzystanie billboardów. Podobnie, według US Travel Data Center, dziewięciu na dziesięciu 

podróżujących samochodem w Stanach Zjednoczonych korzysta z billboardów, aby znaleźć gaz, 

jedzenie, zakwaterowanie i atrakcje turystyczne. 

Tworzenie zwycięskiej reklamy 

Bez względu na wybraną opcję, nadal musisz utworzyć taką reklamę która pociągnie sprzedaż. Co 

ciekawe, wszystkie reklamy, niezależnie od mediów, mają dość podobną strukturę. Wszyscy muszą 

zwrócić na siebie uwagę i złożyć ofertę. Prostym sposobem na stworzenie skutecznej reklamy, 

niezależnie od mediów, jest wypróbowana i prawdziwa metoda AIDA. Oznacza uwagę, 

zainteresowanie, pragnienie i działanie. Formuła AIDA służy jako dobry plan tworzenia zwycięskiej 

reklamy dowolnego typu - gazety, czasopisma, radia lub telewizji. 

Attention (Uwaga): pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to przyciągnąć ich uwagę. Gdy to zrobisz, 

możesz zainteresować potencjalnego klienta tym, co sprzedajesz. Jeśli nie przyciągniesz ich uwagi, nie 

otrzymają Twojej wiadomości wśród elementów, które rozpraszają nagłówki wiadomości, artykuły 

sportowe i inne bardziej charakterystyczne reklamy. Najpierw musisz trafić potencjalnego klienta 

między oczy mocnym nagłówkiem. Dobry nagłówek złapie klienta za gardło, pokaże korzyść z większej 

ilości słyszenia i zrobi to w ciągu dwóch lub trzech sekund. Pisząc ogłoszenie, pamiętaj, że korzyści, 

które najprawdopodobniej przyciągną uwagę, to oszczędność pieniędzy, oszczędność czasu, zarabianie 

pieniędzy i lepsze zdrowie. Poza nagłówkiem innym sposobem na przykucie ich uwagi jest użycie 

świetnego obrazu lub zdjęcia. Obrazy w naturalny sposób przyciągają jedno oko, więc umieszczenie go 

w nagłówku może naprawdę coś zmienić. 

Interest and Desire (Zainteresowanie i pożądanie): kiedy już zdobędziesz uwagę potencjalnego klienta, 

musisz przedstawić swoją reklamę w treści reklamy. Robisz to, przedstawiając klientowi atrakcyjną 

ofertę i opisując jak najwięcej korzyści w prosty i interesujący sposób. Ponieważ produkt lub usługa 

musi wypełniać potrzeby rynkowe, aby odnieść sukces, musisz wyjaśnić, jak to robi. Twoja reklama 

musi być dobrze napisana, aby jasno wyjaśniała korzyści dla klientów i przyciąga ich uwagę. 

Ation (Działanie): Na koniec musisz poprosić o zamówienie. Podaj powody, dla których klient ma teraz 

kupić, i ułatw mu to. Będzie to obejmować kupon do zamówień pocztowych, bezpłatną linię 

zamówienia, adres e-mail, formularz zamówienia online, linię zamówienia faksem lub w inny sposób, 

aby ułatwić i uprościć zamówienie. Pamiętaj, aby w jak największym stopniu wyeliminować strach 

przed zakupem, dając gwarancje, oferując referencje i pokazując, jak klient przegapi, jeśli nie zamawia 

TERAZ! Jeśli zastosujesz się do formuły AIDA, zauważysz, że Twoja reklama działa niezależnie od 

medium. 

Kiedy dobre reklamy stają się złe 



Nawet jeśli stworzysz świetną reklamę z chwytliwym nagłówkiem i motywującą kopią, która wzbudziła 

ich zainteresowanie i wezwała ludzi do działania, może się ona czasem nie udać. Czemu? Oto cztery 

powody, dla których dobre reklamy czasami zawodzą. Unikaj tych pułapek, aby zwiększyć szanse na 

sukces reklamy. 

1. Reklama jest na złym nośniku. Jak wskazano wcześniej, przed umieszczeniem jakiejkolwiek reklamy 

należy określić, czy publikacja (lub stacja telewizyjna lub radiowa) dotrze do docelowych odbiorców. 

Bez względu na to, jak świetna jest Twoja reklama, nie odniesie sukcesu, jeśli umieścisz ją w 

niewłaściwym nośniku. 

2. Istnieją przeszkody. Ludzie nie kupią od Ciebie, bez względu na to, jak świetna jest reklama, jeśli jest 

to trudne. Jeśli Twój parking jest za mały, jeśli Twój telefon jest zawsze zajęty, jeśli utkną w Twojej 

poczcie głosowej, jeśli potencjalnym klientom będzie zbyt trudno dokonać zakupu, zrezygnują i kupią 

od kogoś innego. 

3. Oferta nie jest przekonująca. Oferta w Twojej reklamie musi być czymś, co zachęca ludzi do działania. 

Kiedy dobra reklama nie jest skuteczna, może być konieczne osłodzenie doniczki i wzmocnienie oferty, 

aby reklama działała. 

4. Nie reklamujesz się wystarczająco często. Powtarzanie jest kluczem. Powtarzanie jest kluczem. 

Ludzie zwykle muszą kilka razy usłyszeć lub zobaczyć reklamę, zanim ją zauważą i odpowiedzą. Należy 

spodziewać się, że reklama będzie wyświetlana z pewną częstotliwością, zanim zacznie generować 

znaczną liczbę wyników. 

Reklama a prawo 

Ostatnią rzeczą, którą należy zrozumieć w przypadku reklam, jest to, że istnieją zasady, według których 

należy grać. Reklamy podlegają zarówno przepisom federalnym, jak i stanowym, a ogólna zasada jest 

taka, że jest niezgodna z prawem, jeśli ma tendencję do wprowadzania w błąd, oszukiwania lub zawiera 

fałszywe stwierdzenia. Oto przykład: w Los Angeles sprzedawca używanych samochodów pojawił się 

w reklamie telewizyjnej z szympansem i powiedział widzom, że może mieć jeden z samochodów na 

swoim parkingu za „1000 bananów!” Kiedy przedsiębiorczy młody mężczyzna podjechał z przyczepą 

bananów, dealer odmówił mu sprzedaży samochodu. Mężczyzna pozwał i wygrał. 

Pozwy konsumenckie są jednym ze skutków oszukańczej reklamy. Prokuratura federalna jest inna. 

Federalna Komisja Handlu (FTC) jest główną federalną agencją regulującą reklamy komercyjne (chociaż 

władze stanowe i lokalne również ścigają firmy, które naruszają zasady reklamowe). Przez lata FTC 

podejmowała działania przeciwko wielu firmom oskarżanym o angażowanie się w oszukańczą reklamę. 

Jeśli śledczy FTC uważają, że reklama narusza prawo, zwykle używa nieformalnych środków, aby skłonić 

sprawcę do dobrowolnego zastosowania się do niego. Jeśli to nie zadziała, sprawy mogą być dla Ciebie 

strasznie drogie. FTC może wydać nakaz zaprzestania działalności, wnieść pozew cywilny lub zażądać 

od Ciebie opublikowania reklam korygujących, w których przyznasz, że skłamałeś, a Twoje wcześniejsze 

ogłoszenie było zwodnicze. Musisz uważać na to, co mówisz w swoich reklamach. Oto cztery zasady 

zapewniające bezpieczeństwo: 

1. Bądź dokładny. Upewnij się, że reklama jest poprawna pod względem faktycznym. „Puffing” jest OK 

(np. „Jesteśmy najlepszym sprzedawcą w północnej Kalifornii!”), ale oszustwa już nie. 

2. Bądź uczciwy. Dobrze jest porównać swoje towary i usługi z tymi innych firm, ale kiedy to zrobisz, 

upewnij się, że każde stwierdzenie w Twojej reklamie jest dokładne. Kłamstwo na temat konkurenta 

może prowadzić do paskudnego pozwu o zniesławienie. 



3. Uważaj na słowo za darmo! Tak, darmowe to najpotężniejsze słowo w reklamie. Nie mówię ci, żebyś 

go nie używał, ale mówię ci to kiedy go używasz, to, co reklamujesz jako darmowe, powinno być 

naprawdę darmowe. 

4. Przygotować wystarczającą ilość. W większości stanów obowiązują przepisy, które nakładają na 

reklamodawców obowiązek przechowywania dużych ilości reklamowanego produktu wystarczy, aby 

zaspokoić rozsądny popyt (chyba że w reklamie jest napisane „dostawy są ograniczone”). 

Reklama to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możesz zrobić dla swojej firmy. Najwięcej korzyści możesz 

odnieść, gdy Twoje reklamy są uczciwe. 



Skuteczne strategie marketingowe 

Klienci nie pojawiają się znikąd. Muszą usłyszeć o Twojej firmie, zanim jeszcze do Ciebie zadzwonią, i 

taki jest cel marketingu. Co to jest marketing? Zasadniczo jest to wszystko, co robisz, aby promować 

swój biznes, zapamiętać swoje imię i generować sprzedaż. Obejmuje promocje, prezenty, reklamy, 

relacje z klientami, przemówienia publiczne, znaki - wszystko, co przyciąga uwagę opinii publicznej i 

przyciąga klientów. 

Przestroga 

Kiedy Sarah była na studiach prawniczych, wzięła udział w zajęciach jak zacząć praktykę prawniczą. 

Pewnego dnia jej instruktor zaprosił miejscowego prawnika, aby przemawiał na zajęciach. Jedno z 

pierwszych pytań, jakie otrzymał od klasy, było takie samo, jakie możesz sobie zadawać: Skąd 

pozyskujemy klientów i klientki? - Wyjmij kartkę papieru - powiedział. „Jeśli zamierzasz robić to 

samodzielnie, będziesz potrzebować co najmniej dziesięciu źródeł biznesu. Sporządź listę swoich 

dziesięciu źródeł ”. Tak zrobili. Większość miała podobną listę: 

1. Tato 

2. Przyjaciele taty 

3. Przyjaciele i krewni 

4. Współpracownicy 

Po przejrzeniu list adwokat wykrzyknął: „Źle! Musisz myśleć bardziej szczegółowo, jeśli chcesz osiągnąć 

sukces we własnym biznesie ”. Wyjaśnił, że numerem jeden na ich liście powinno być „Wszyscy, których 

znam”. Podczas gdy większość studentów miała listy składające się głównie z przyjaciół i 

współpracowników, odnoszący sukcesy prawnik pokazał im, że dostęp do każdego, kogo znają, jest 

jednym z co najmniej dziesięciu różnych źródeł, których potrzebowaliby, gdyby chcieli założyć biznes. 

Reklama byłaby inna. Networking byłby inny. To dobre ćwiczenie dla każdego, kto rozpoczyna lub 

prowadzi działalność gospodarczą i powinieneś to zrobić teraz. Zrób listę dziesięciu źródeł prowadzenia 

działalności. Aby Twoja firma odniosła sukces, musisz wykazać się kreatywnością i wymyślić wiele 

różnych sposobów generowania sprzedaży. Marketing musi odgrywać główną rolę w tym planie. 

Potrzeba planu marketingowego 

Powyższa opowieść prawnika ma charakter ilustracyjny, ponieważ pokazuje, jak niewiele osób ma tak 

naprawdę kompleksowy, metodyczny, dobrze przemyślany plan generowania sprzedaży. I nie daj się 

zwieść, niezależnie od tego, czy otwierasz gabinet dentystyczny, agencję nieruchomości czy piekarnię, 

będziesz w sprzedaży. Jak zamierzasz generować taką sprzedaż? W jakich mediach będziesz 

reklamować i z jakich opcji marketingowych skorzystasz? Plan marketingowy Ci to powie. Plan 

marketingowy to nic innego jak plan działań na rzecz wprowadzenia biznesu. To nie musi być długie 

ani skomplikowane, po prostu musi to być plan, który Twoim zdaniem będzie dla Ciebie odpowiedni i 

któremu jesteś oddany. Twoim zadaniem w dalszej części tego rozdziału jest przyjrzenie się różnym 

narzędziom marketingowym dostępnym dla Ciebie, wybranie kilku, które mają sens dla Ciebie i Twojej 

firmy, i przekazanie ich na papier, wraz ze strategiami reklamowymi, które zdecydowałeś. 

Zaangażowanie się w marketingowy i reklamowy plan działania pozwoli Ci skupić się na celu. 

Narzędzia marketingowe 



Istnieje wiele różnych metod promowania domeny jako część ogólnego planu marketingowego. 

Poniżej znajduje się wiele różnych opcji do wyboru. Wybierz kilka, które wydają się pasować do 

Twojego stylu i biznesu, i dodaj je do swojego planu. 

Analiza planów marketingowych i reklamowych 

1. Kogo próbujesz przyciągnąć? 

2. Jakie są ich potrzeby? 

3. Co chcesz je sprzedać? 

4. Co oferujesz, czego nie oferuje konkurencja? 

5. Jakie są cele kampanii? 

6. Jak długo to potrwa? 

7. Kto będzie odpowiedzialny? 

8. Jaki jest budżet kampanii? 

9. Z jakich opcji marketingowych i reklamowych możesz skorzystać? 

10. Jak będziesz w stanie zmierzyć sukces? 

Korespondencja. Każda kampania marketingowa zaczyna się od Twojego papieru firmowego, papeterii, 

wizytówek itp. Te pozornie nieistotne rzeczy są w rzeczywistości bardzo ważne, ponieważ reprezentują 

Cię w świecie zewnętrznym. Jeśli Twój papier firmowy jest profesjonalny, jesteś postrzegany jako 

profesjonalista. Używaj papieru wysokiej jakości. Uwzględnij wszystkie informacje, w tym numery e-

mail i faksów. Cała korespondencja musi być skoordynowana. Strona tytułowa faksu powinna 

odzwierciedlać nagłówek papieru firmowego, na którym powinna znajdować się wizytówka. 

Biuletyny. Biuletyny fizyczne i wirtualne to świetny sposób na udostępnianie informacji zarówno 

potencjalnym, jak i obecnym klientom. Oprócz pozycjonowania Cię jako eksperta, są one niedrogie w 

tworzeniu i pozwalają na kontaktowanie się z ludźmi bez wyglądania na sprzedawcę. 

Wykorzystaj magiczne słowa. Dwa najlepsze słowa, jakie kiedykolwiek wymyślono dla biznesu, są 

BEZPŁATNE! i WYPRZEDAŻ! Ludzie lubią dostać coś za mniej, prawie tak samo, jak lubią dostać coś za 

nic. Jeśli użyjesz tych dwóch słów w swoich materiałach promocyjnych, marketingowych i 

reklamowych, ludzie z pewnością Cię zauważą. 

Konkursy. Konkurs może wzbudzić zainteresowanie i bezpłatną reklamę Twojej firmy. Rozdając swoje 

towary lub usługi, jednocześnie prezentujesz się jako ekspert w tej dziedzinie i przyciągasz ludzi do 

swojej firmy, ponieważ kochają darmowe rzeczy. 

Oznaki. Duży, odważny znak w odpowiednim miejscu może być bardzo skutecznym sposobem na 

przyciągnięcie nowych klientów. Handel detaliczny przysięga na dobre oznakowanie. Wybierając znak, 

należy wziąć pod uwagę kilka różnych czynników: 

• Z jakiej odległości ma być widoczny znak? 

• Czy chcesz, aby było widoczne w nocy? 

• Na jaką pogodę będzie narażony? 

• Ile możesz wydać? Robić zakupy. 



• Czy możesz legalnie umieścić żądany znak? Sprawdź przepisy zagospodarowania przestrzennego w 

swojej okolicy. Jeśli proponowany przez Ciebie znak jest nielegalny, musisz najpierw uzyskać od miasta 

odstępstwo. 

Telemarketing. Możesz kupić bardzo szczegółowe listy i zatrudnić niedrogich telemarketerów, nawet 

studentów, do sprzedaży produktów lub usług przez telefon. Telemarketing może również służyć do 

informowania obecnych klientów o wyprzedaży lub innej promocji. 

Bezpośrednia poczta. Podobnie jak telemarketerzy, sprzedawcy direct mail mogą również generować 

bardzo szczegółowe listy, których można użyć do wysłania potencjalnym klientom ulotek lub innych 

informacji. Direct mail to także świetny sposób na pozostanie w kontakcie z obecnymi i byłymi 

klientami i jest mniej bezosobowy niż telemarketing. Oto kilka wskazówek, jak zwiększyć skuteczność 

direct mail: 

• Określ swoich odbiorców. Im dokładniej możesz określić, kto jest Twoim potencjalnym klientem, tym 

skuteczniejsza będzie Twoja bezpośrednia kampania wysyłkowa. 

• Przyciągnij ich uwagę. Masz około pięciu sekund na wzbudzenie zainteresowania. Używaj nagłówków 

i podkreślaj korzyści, korzyści, korzyści! 

• Użyj tonu konwersacyjnego. 

• Zapewnij wiarygodność. Dołącz referencje klientów. 

• Zapewnij silną zachętę dla odbiorcy do działania. 

• Dołącz gwarancję. 

• Korzystanie z karty z odpowiedzią zaadresowaną do siebie może zwiększyć współczynnik odpowiedzi. 

• Używaj postscriptów (P.S.). Postscripty prawie zawsze są czytane i stanowią doskonałe miejsce na 

złożenie oferty. 

• Kontynuacja. Często potrzeba kilku listów, aby sfinalizować sprzedaż lub wygenerować odpowiedź 

telefoniczną. 

• Nie oczekuj cudów. Dobra kampania direct mail generuje około 5 procent odpowiedzi. Oznacza to, 

że 95 procent wysyłek będzie bezużytecznych. 

Sprzedawcy na zlecenie. Innym sposobem na rozwój biznesu jest sprzedaż Twoich towarów do różnych 

sklepów detalicznych przez zleconych sprzedawców. Oczywistą zaletą jest to, że nie musisz nic płacić 

sprzedawcy, dopóki nie uzyska on sprzedaży, a nawet wtedy płatność będzie pochodzić z wpływów ze 

sprzedaży. 

Broszury. Kiedy wchodzisz do salonu samochodowego, aby obejrzeć nowy samochód, z czym 

wychodzisz? Broszura. Powodem jest to, że broszura umożliwia potencjalnemu klientowi praktycznie 

zabranie ze sobą produktu i przejrzenie go w domu. 

Magnesy. W dzisiejszych czasach wszystkie lodówki są pokryte obrazami i magnesami. Jeśli chcesz, aby 

ludzie widzieli nazwę Twojej firmy kilka razy dziennie, rozdaj bezpłatnie magnesy na lodówkę. Ten 

pomysł sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku usług sąsiedzkich i restauracji. 

Witryny internetowe. Nawet jeśli nie planujesz biznesu e-commerce, posiadanie promocyjnej witryny 

sieci Web może być doskonałym narzędziem marketingowym. Możesz umieścić adres swojej witryny 

na wszystkich swoich papeterii, aby inni mogli ją później sprawdzić. 



Oprócz własnej witryny sieci Web rozważ możliwość rozszerzenia działalności poprzez sprzedaż swoich 

towarów w serwisie eBay lub w innych centrach handlowych online. Kiedyś ogłosiłem bankructwo 

sprzedawcy antyków. Dwa lata później wpadłem na niego na lotnisku. Powiedział mi, że był na swojej 

dwuletniej podróży do Europy. Najwyraźniej po bankructwie zaczął sprzedawać swoje antyki w 

serwisie eBay i jego biznes właśnie się rozwinął. eBay działa. Nie lekceważ fenomenu eBay. Witryna ma 

ponad 42 miliony lojalnych klientów i 500 milionów odsłon miesięcznie; Do 2005 r. eBay ma osiągnąć 

sprzedaż na poziomie ponad 30 miliardów dolarów. eBay jest również przydatnym miejscem do 

wypróbowania strategii cenowej na rynku bez dokonywania kosztownych błędów. Czy ta kanapa 

będzie sprzedawana za 399 dolarów? Dowiedz się w serwisie eBay. Czy te buty wylecą za drzwi za 9,95 

USD? Sprzedawanie ich najpierw w serwisie eBay pomoże Ci to sprawdzić. 

Biznesowe witryny internetowe 

Anthony Hill założył AH Web Design ze swoim kuzynem Rickiem Roelenem w 2001 roku 

<www.ahwebdesign.com>. Firma specjalizuje się w tworzeniu witryn internetowych dla małych firm. 

Chociaż zaoferowano im szansę stworzenia większych witryn e-commerce, Hill i Roelen odprawili te 

firmy, woląc zamiast tego skoncentrować się na swoich małych firmach na rynku docelowym. Zdaniem 

Hilla rynek małych firm ma duży sens, ponieważ to tam zarówno zapotrzebowanie, jak i popyt na ich 

usługi są największe. Firma Hill uważa, że każda mała firma musi być obecna w Internecie z kilku 

powodów: 

• Jest to niedrogi i łatwy sposób na poznanie Twojej firmy i skontaktowanie się z Tobą. 

• Wizytówki zawierają zbyt mało informacji. Witryna sieci Web umożliwia dostarczenie znacznie więcej 

informacji, a jednocześnie pozwala pokazać się z najlepszej strony. 

• Nawet jeśli nie sprzedajesz towarów w witrynie, umieszczenie adresu internetowego w reklamie 

może zwiększyć sprzedaż poprzez promowanie Twojej firmy. 

Hill twierdzi, że najlepsze witryny internetowe dla małych firm są „czyste i proste”. W przeciwieństwie 

do wielu dużych witryn handlu elektronicznego Hill uważa, że witryna sieci Web małej firmy powinna 

być prosta, zawierać dużo informacji i od razu przejść do sedna. Koszt prostej witryny zaczyna się od 

około 500 USD i od tego momentu rośnie. „Każda firma go potrzebuje” - mówi główny webmaster. 

Referencje 

Zadowoleni klienci mogą być najlepszymi narzędziami sprzedażowymi, ponieważ nadają wiarygodności 

Twojej firmie. 

Doskonałość 

Utworzenie nowego klienta kosztuje pięć razy więcej niż utrzymanie istniejącego. Badania pokazują, że 

każdy zadowolony klient przekaże dobre słowo o Twojej firmie co najmniej jednej innej osobie, podczas 

gdy niezadowolony klient prawdopodobnie złoży skargę do wielu innych. Świetna praca i doskonała 

obsługa klienta mogą znacznie przyczynić się do ciągłego generowania przychodów. 

Networking 

Networking zaczyna się od przyjaciół i rodziny. Upewnij się, że wiesz, jak bardzo cenisz nowy biznes i 

doceniasz polecenia. Ale nie poprzestawaj na tym. Dołącz do grupy networkingowej. Na przykład izby 

handlowe sponsorują wydarzenia sieciowe, podczas których można spotkać się i spotkać z innymi 

właścicielami firm, którzy w rzeczywistości są potencjalnymi klientami. Le Tip International to kolejna 

świetna grupa, która spotyka się zwykle co tydzień i stwarza wiele możliwości biznesowych swoim 



członkom. Sieć ma szczególne znaczenie w lokalnych firmach usługowych. W przypadku niektórych 

rodzajów specjalistycznego doradztwa zawodowego, takich jak prawnicy lub księgowość, networking 

może mieć ogromne znaczenie. 

Reklama i public relations 

Kolejnym ważnym aspektem marketingu jest możliwość zdobycia dobrej prasy dla Twojej firmy. Artykuł 

w gazecie lub wiadomości telewizyjne o Twojej firmie to jak bezpłatna reklama i aprobata w jednym. 

Co więcej: możesz skopiować artykuł lub nagrać kasetę z historią i wykorzystać je później w innych 

promocjach. Redaktorzy gazet i producenci telewizyjni muszą wymyślać historie, które wypełniają ich 

strony i fale radiowe - dzień po dniu, tydzień po tygodniu - i nie zawsze jest łatwo wypełnić całą tę 

przestrzeń. Dlatego twoja firma, wraz z twoją zdolnością do odpowiedniego nagłośnienia go i 

współpracy z mediami, może stać się jedną z historii, jeśli zrobisz to dobrze. Jak więc zmusić prasę do 

zwrócenia uwagi na Twój biznes? Zacznij od przeczytania gazety lub uważnego obejrzenia lokalnych 

wiadomości i zauważenia, którzy reporterzy opowiadają historie o małych firmach. Następnie musisz 

pomyśleć o „haczyku” lub kącie opowiadania. Miejscowy chłopak czyni dobro to tylko jeden przykład. 

Jeśli sponsorujesz imprezę charytatywną, wymyślasz coś nowego, prowadzisz swoją społeczność lub 

otwierasz nowy sklep w biednej okolicy, prasa może po prostu zainteresować się Twoją historią. 

Podejdź z hakiem. Istnieją dwa sposoby, aby zwrócić uwagę mediów: wysłanie informacji prasowej lub 

wysłanie pakietu prasowego. Komunikat prasowy to jedno- lub dwustronicowy artykuł, który wyjaśnia, 

kto, co, gdzie, kiedy i jak przedstawia Twoje „wiadomości”. Jeśli redaktor lub producent zgodzi się, że 

treść komunikatu prasowego jest rzeczywiście warta opublikowania, albo wyznaczy reportera, który 

przeprowadzi z tobą wywiad na temat tej historii, albo może po prostu wydrukuje komunikat prasowy 

bezpośrednio w gazecie. Typowy komunikat prasowy może brzmieć mniej więcej tak. Redaktor, który 

zobaczy ten komunikat prasowy, może opublikować większość z nich w gazecie lub wyznaczyć 

reportera, który omówi Sama i zmiany na lokalnym rynku nieruchomości. 

Jeśli chcesz, aby Twoja informacja prasowa przyciągnęła tego rodzaju uwagę, postępuj zgodnie z 

poniższymi wskazówkami: 

• Znajdź nazwisko osoby zgłaszającej, która zajmuje się obszarem, którego dotyczy zwolnienie, i prześlij 

je faksem do tej konkretnej osoby. Nie wysyłaj go faksem do „redakcji” lub „redakcji”. 

• Utwórz chwytliwy nagłówek, ale unikaj przesady. 

• Warto publikować. Dlaczego czytelnik miałby chcieć przeczytać twoją historię? Miej kąt, który działa 

i spełnia potrzebę. 

• Nie sprzedawaj. 

• Mów krótko. Twoja informacja prasowa nie powinna zawierać więcej niż 500 słów. 

Oprócz komunikatów prasowych wysyłanych do odpowiedniego redaktora, możesz również zwrócić 

uwagę prasy, wysyłając zestaw prasowy. Zestaw prasowy to zbiór informacji o Tobie i Twojej firmie. 

Może zawierać informację prasową, poprzednie historie o Tobie, podstawowe informacje o Twojej 

firmie, często zadawane pytania, życiorys lub prawie wszystko, co Twoim zdaniem wzbudzi 

zainteresowanie redaktora. Celem zestawu prasowego jest wzbudzenie zainteresowania Tobą i Twoją 

firmą na tyle, że media chcą wiedzieć więcej. Zestawy prasowe to stosunkowo niedrogi sposób na 

zwrócenie uwagi; ich wyprodukowanie może kosztować od kilkuset do kilku tysięcy dolarów. 

Oczywiście zauważenie nie gwarantuje, że otrzymasz historię, ale to świetny początek. Ale co odróżnia 

dobry zestaw prasowy od kiepskiego? Oto kilka wskazówek: 



• Skup się na treści, a nie na błysku. Fantazyjny zestaw prasowy nikogo nie oszuka, jeśli wszyscy macie 

kapelusz i nie macie bydła. Dziennikarze widzą setki pakietów prasowych a rok. Możesz wyróżnić się, 

zwracając uwagę na swoją substancję, zamiast polegać na sztuczce. 

• Opowiedzieć historię. Gazety zajmują się opowiadaniem historii. Ludzie z wiadomości publikują 

historie, a ich odbiorcy pamiętają historie. 

• Mniej znaczy więcej. Skoncentruj się na historii, produkcie lub usłudze lub wydarzeniu, które chcesz 

podkreślić. 

• Oferuj referencje. Kilka dobrych referencji dodaje wiarygodności materiały prasowe. 

Zadaniem redaktora jest przekazywanie wiadomości. Więc twoim zadaniem jest stać się wartym 

opublikowania. Zawsze pamiętaj, że ludzie zajmujący się wiadomościami są w branży wiadomości, a 

nie w branży promocyjnej, więc musisz zaoferować sobie, za pośrednictwem swojego zestawu 

prasowego lub informacji prasowej, aktywa społeczności, a nie kapitalistę. 

Bądź przygotowanym! 

Niezależnie od wybranej ścieżki marketingowej ważne jest, aby być gotowym jeśli twój plan zadziała. 

Niewiele jest rzeczy bardziej zawstydzających i gorszych dla Twojej firmy niż uderzenie tornadem 

nowych interesów i brak gotowości - zwłaszcza gdy o to prosiłeś! Tak właśnie stało się z „Liberty Pizza” 

(nazwa została zmieniona). Nowa firma, Liberty Pizza, opublikowała komunikat prasowy, w którym 

zachwalano jej pizzę jako „najlepszą pizzę na zachód od Mississippi!” Lokalna gazeta po otrzymaniu 

komunikatu prasowego postanowiła wysłać swojego krytyka kulinarnego. Krytyk uwielbiał pizzę i 

napisał artykuł, który ukazał się w sobotniej gazecie, w którym napisano, że miejsce to robi najlepszą 

pizzę w stylu nowojorskim w okolicy. Tej nocy Liberty Pizza została zalana zamówieniami na wynos i 

klientami obiadowymi. Średni czas oczekiwania na pizzę tego wieczoru wyniósł 90 minut. I to było 

zanim skończyło się ciasto. Nieprzygotowani na atak, który wywołał ich komunikat prasowy, Liberty 

Pizza pozwoliła, by złota okazja umknęła. Klienci byli wściekli na czekanie, wściekli, gdy skończyło im 

się ciasto, i wściekli na nadmiernie rozbudowaną obsługę kelnerską. Właściciel wykrzyknął później, że 

restauracja została „po prostu wkurzona” ilością nowych interesów, które stworzyła ta historia. Morał 

jest taki: bądź przygotowany jak skaut. Jeśli zabraknie ci ciasta, nie możesz zrobić żadnego „ciasta”, ale 

jeśli wszystko pójdzie dobrze, przygotuj się na nowy biznes! 



Troska o klientów i pracowników 

Reklama i marketing mają ten sam cel: sprawić, by telefon zadzwonił lub przyciągnął klientów do drzwi. 

Potem to, co się stanie, zależy od Ciebie. Jeśli klientom podoba się to, co widzą, jeśli znajdą świetne 

produkty lub usługi, jeśli są dobrze traktowani, wrócą. Kiedy tak się dzieje, masz najbardziej cenioną 

rzecz: cenionego, lojalnego, powracającego klienta. Według magazynu Inc. pozyskanie nowego klienta 

kosztuje pięć razy więcej niż utrzymanie obecnego. Podobnie, istnieje praktyczna zasada, która mówi, 

że 80% Twojej firmy pochodzi od 20% klientów (reguła 80/20). Najlepsze, co możesz zrobić, aby odnieść 

sukces w biznesie, to sprawić, że nowi klienci będą stałymi klientami, traktując ich dobrze, zapewniając 

im wyjątkową obsługę i robiąc to, co mówisz, że zrobisz, gdy mówisz, że to zrobisz. Z tego samego 

powodu musisz również dbać o swoich pracowników. Pracownicy są kręgosłupem Twojej firmy. Jeśli 

są szczęśliwi, Twoja firma działa dobrze; jeśli nie, no wiesz. Twoim zadaniem po rozpoczęciu 

działalności (wśród wielu innych zadań) jest opieka nad tymi dwoma okręgami. Dbaj o swoich klientów 

i pracowników, a oni zaopiekują się Tobą. 

Trzy typy klientów 

Prawie każda firma będzie miała trzy różne typy klientów: nowych klientów, istniejących klientów i 

klientów odchodzących. Jeśli chcesz odnieść sukces w biznesie, musisz wiedzieć, jak poprawnie 

obsługiwać wszystkie trzy. Tworzenie nowych klientów to ciągły proces i jeden z zabawnych aspektów 

biznesu. Wielu przedsiębiorców lubi spędzać czas na szukaniu sposobów na przyciągnięcie nowych 

klientów. Jednak wielu upuszcza piłkę po pierwszej sprzedaży. Równolegle do sukcesu nowy 

przedsiębiorca często zaniedbuje nowego klienta po sprzedaży, nieumyślnie nie zdając sobie sprawy, 

że ten nowy klient może stać się jednym z cenionych 20 procent, jeśli będzie odpowiednio traktowany. 

Zmieniasz nowego klienta w powracającego klienta, traktując go dobrze od samego początku. Jeśli tego 

nie zrobisz, jest to biznesowy odpowiednik przygody na jedną noc. Obecni klienci są jednym z 

najcenniejszych aktywów biznesowych i nie można ich przyjmować za pewnik. Zwykle stanowią one 

większość Twojej firmy, więc na tobie spoczywa obowiązek pielęgnowania tych relacji i informowania 

klientów o tym, jak są ważni. Obecnym klientom należy zapewnić specjalne usługi i zniżki, gdy jest to 

stosowne, i zawsze należy im okazywać uznanie za ich patronat. Wreszcie, wszystkie firmy będą miały 

klientów, którzy z jakiegoś powodu kończą współpracę, a nawet ten klient wymaga specjalnego 

traktowania. Zakończenie może być po prostu naturalnym przebiegiem związku; na przykład 

chiropraktyka, który kończy swoją opiekę lub klient, który się wyprowadza. Ponieważ nigdy nie wiesz, 

z kim rozmawiają ani do kogo mogą się zwracać, o tego klienta należy dbać tak samo jak o innych. 

Dlaczego klienci odchodzą?: 

• 4 procent klientów opuszcza firmę, ponieważ się wyprowadzili. 

• 5 procent zmienia swoje nawyki zakupowe. 

• 9 proc. Decyduje, że bardziej lubi konkurencję. 

• 14 procent odczuwa rozczarowanie ogólnymi usługami firmy. 

• 68 procent czuje się niedocenionych. 

Lekcja jest jasna: jeśli nie chcesz stracić większości swoich ciężko zapracowanych klientów, lepiej 

upewnij się, że wiedzą, że doceniasz ich patronat. Gdy starzy klienci odchodzą, musisz stale przyciągać 

nowych klientów, aby ich zastąpili. Robiąc to, musisz przekształcać nowych klientów w istniejących, 

lojalnych klientów. Tego ważnego cyklu Twojej firmy nie można zignorować. Starzy klienci odejdą 

(ponieważ tak robią), a jeśli nie będzie nowych klientów, którzy przyjdą po luzie, wkrótce wypadną Ci 

z biznesu. W Carpet World w Long Beach w Kalifornii na ogromnym tabliczce znajduje się napis „Nasza 



reklama szeptana zaczyna się od Ciebie!” Taka jest postawa. Dbanie o swoich klientów, wszystkich 

klientów i informowanie ich, jak bardzo ich szanujesz i doceniasz, znacznie przyczyni się do utrzymania 

Twojej firmy na szczycie. 

Co to jest świetna obsługa klienta? 

Chociaż „doskonała obsługa klienta” to mantra, o której wszyscy słyszymy, niewiele firm faktycznie 

włącza ją do swojego modus operandi. Może to być spowodowane tym, że nigdy nie zastanawiali się 

nad tym zbytnio lub dlatego, że po prostu nie jest to priorytetem, lub dlatego, że kultura firmy jest tak 

gorączkowa, że pracownicy odczuwają stres. Jeśli nie chcesz być na niekończącej się pogoni za nowymi 

klientami, ponieważ nie masz powracających, lojalnych klientów, lepiej uczyń obsługę klienta 

priorytetem. Ponadto dobra obsługa klientów to także świetny sposób na wyróżnienie firmy na tle 

konkurencji. Musisz dać ludziom powód, by patronować Twojej firmie - lepsze ceny, lepszą lokalizację, 

lepsze produkty lub, tak, lepszą obsługę. Istotą doskonałej obsługi klienta jest to, że obsługa staje się 

jedną z przewodnich zasad Twojej firmy. Musisz przełożyć długopis na papier, stworzyć politykę, a 

następnie zobaczyć, czy każdy pracownik ją otrzyma i zrozumie. Upewnij się również, że jest on częścią 

instrukcji pracownika. Aby pracownicy zdali sobie sprawę, jak ważna jest dla Ciebie obsługa klienta, 

trzeba to codziennie podkreślać na wiele sposobów. 

Świetna obsługa klienta 

• Bądź uważny. Myśl jak klient. Czego oni od Ciebie chcą? Jakie są ich potrzeby? Im lepiej spełniasz te 

potrzeby, tym lepsza jest obsługa klienta. 

• Niech to będzie osobiste. Generalnie staraj się przewidywać potrzeby szczególnie szczególnych 

klientów. Zaproponuj rekomendacje i pomysły, z których mogą skorzystać. Zostań ich partnerem. 

Wyślij im odręczne podziękowanie lub inny dowód uznania. Oni tego nie zapomną. 

• Daj im zniżkę. Zniżka na przyszłe zakupy to świetny sposób, aby klienci poczuli się wyjątkowo (i 

pozostali lojalni). 

• Informuj ich na bieżąco. Costco co miesiąc wysyła swoim najważniejszym klientom z małych firm 

specjalny biuletyn zawierający informacje, porady biznesowe, reklamy i rabaty. Czy możesz zrobić coś 

podobnego? 

• Weź osobistą odpowiedzialność. Upewnij się, że przedstawiciele obsługi klienta działają szybko, 

dotrzymują obietnic i kontynuują. Chodzi o to, aby jedna osoba przyjęła odpowiedzialność za 

rozwiązanie problemu, zrobiła więcej niż oczekiwał klient i zrobiła to w pozytywny, pomocny sposób. 

• Idź o krok dalej. Dostarczenie żołnierzom możliwości rozwiązywania podstawowych problemów 

klientów bez szukania dodatkowych uprawnień nie tylko podniesie poziom obsługi klienta, ale 

jednocześnie pokaże pracownikom, jak ważna jest obsługa klienta dla firmy. 

Pomaganie pracownikom w pomaganiu klientom 

Kalifornijska Izba Handlowa niedawno przeprowadziła badanie 100 odnoszących największe sukcesy 

małych firm w tym dużym stanie. Jedno z zadanych pytań brzmiało: Prawdziwym kluczem do sukcesu 

biznesowego jest: 

A. Ciężka praca i wytrwałość 

B. Dobre produkty i usługi 

C. Reklama 



D. Znajomość podstaw biznesu 

E. Pracownicy 

Zdecydowaną odpowiedzią było E, pracownicy. 

Nietrudno zrozumieć, dlaczego. Pracownicy wykonują pracę. Pracownicy podejmują decyzje. 

Pracownicy są na pierwszej linii. Wynika z tego, że jeśli chcesz oferować doskonałą obsługę klienta, 

musisz nasycić tym pragnieniem swoich pracowników, ponieważ w wielu firmach to pracownicy 

pierwszej linii mają na co dzień do czynienia z klientami. Jeśli chcesz być znany z doskonałych relacji z 

klientami, Twoi pracownicy muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje. Gdy pojawią się problemy, 

motto firmy powinno brzmieć: To zostanie naprawione. Zawsze jak najszybciej przyjmuj reklamację 

klienta. Poinformuj klienta, że jesteś wystarczająco zaniepokojony problemem, a Twój zespół jest w 

trakcie pracy, aby go rozwiązać. Na przykład dom towarowy Nordstrom cieszy się godną 

pozazdroszczenia reputacją dzięki doskonałej obsłudze klienta. Jednym z powodów jest to, że obsługa 

klienta jest zestresowana, nawet już podczas pierwszych rozmów kwalifikacyjnych. Jedna z 

rozmówczyni opowiada historię, jak powiedział jej dyrektor wykonawczy Nordstrom, że gdyby klient 

przyniósł używane buty sześć miesięcy po sprzedaży, Nordstrom chętnie by je odebrał. To, że klient 

jest numerem jeden w Nordstrom, nie jest przesadą, to rzeczywistość. David D. Glass, prezes i dyrektor 

generalny Wal-Mart, mówi: „Znakomita obsługa klienta i Nordstrom to synonimy. Ich innowacyjne 

podejście pozwoliło im dowiedzieć się, czego chcą klienci, a następnie to zrobić. Ich standardy obsługi 

są tym, do czego wszyscy dążymy ”. 

Pomaganie pracownikom pomagać klientom 

• Wspieraj pracowników, którzy na co dzień mają do czynienia z klientami. Ułatw im pracę. Jeśli będą 

mieli to, czego potrzebują, będą szczęśliwsi, a to przełoży się na klienta. Na przykład kelnerzy w 

Outback Steakhouse mogą oferować klientom darmowe jedzenie po pojawieniu się problemu. 

• Przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie obsługi klienta. Jeden z dyrektorów generalnych tak 

poważnie traktuje szkolenie, że często sam prowadzi zajęcia z obsługi klienta, które otrzymują nowi 

pracownicy. Szkolenie to powinno również obejmować szkolenie grzecznościowe telefoniczne, które 

jest pierwszym kontaktem wielu osób z Twoją firmą. 

• Komunikacja stresowa. Ponownie, ci, którzy zajmują się skargami klientów, muszą wiedzieć, jak 

rozwiązać problem i muszą powiedzieć klientowi, że go rozwiążą. Upewnij się, że informują klienta na 

bieżąco i proponują rozwiązanie w odpowiednim czasie. 

• Nagradzaj dobrze wykonaną pracę. 

• Miej politykę „braku tolerancji”. Nigdy nie toleruj pracowników, którzy źle obsługują klienta, bez 

względu na to, jak bystrzy są. Jeśli zaczniesz podkreślać znaczenie podniesienia jakości relacji z 

klientami i popierasz to działaniami, wiadomość zostanie odebrana. 

• Często przeprowadzaj ankiety wśród klientów, aby uzyskać informacje zwrotne na temat tego, jak 

sobie radzisz. Większość klientów nie tylko nie ma nic przeciwko wyrażaniu opinii, ale czują się wtedy 

ważni. 

• Maniery na stres. Klienci lubią słyszeć „Dziękuję” lub „Tak nam przykro” lub inne rozważne słowa, 

gdy jest to stosowne. 

Rozpatrywanie skarg 



Rzeczywiście, opinie klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne, są jedną z najcenniejszych rzeczy, 

jakie może uzyskać Twoja firma. Według SBA większość właścicieli firm otrzymuje od jednej do pięciu 

skarg tygodniowo, a większość dotyczy rachunków i cen. Co ciekawe, badanie SBA mówi również, że 

95 procent niezadowolonych klientów ponownie nawiązałoby współpracę z firmą, gdyby ich problemy 

zostały szybko i zadowalająco rozwiązane. Rozwiązanie problemu klienta to Twoja praca, nawet jeśli 

nie zgadzasz się z jego skargą. Wszystko, co musisz zrobić, to słuchać. Aby odzyskać niezadowolonych 

klientów, staraj się ich wysłuchać, zamiast zachowywać się defensywnie. Następnie uspokój złych 

klientów, dając im do zrozumienia, że jesteś bardziej niż szczęśliwy, mogąc rozwiązać problem ku ich 

zadowoleniu. Po wysłuchaniu: 

• Zapytaj klienta, w jaki sposób wolałby, aby problem został rozwiązany i rozwiąż go w ten sposób, jeśli 

możesz. Jeśli klient chce zwrotu pieniędzy, przekaż mu go, jeśli to możliwe. Jeśli to zrobisz, 

prawdopodobnie zachowasz klient. 

• Jeśli problem dotyczy pracowników, dowiedz się, czy jest to problem endemiczny, a jeśli tak, 

wykorzen go. 

• Nawet jeśli jesteś przekonany, że nie można winić Twojej firmy, bądź pokorny, wyraź żal, że klient 

miał złe doświadczenia z Twoją firmą i zaproponuj mu coś, co go uspokoi. 

Skargi są dobre, ponieważ pomagają Ci dowiedzieć się, co robi Twoja firma źle. Ale informacja zwrotna 

nie musi być negatywna, aby była pomocna. Pozyskiwanie opinii to cenny sposób, aby dowiedzieć się, 

co klienci lubią, a czego nie lubią w Twojej firmie, a także sposób, aby dowiedzieć się, co by zmienili lub 

zatrzymali. Oferując mały bon podarunkowy za udział, możesz nauczyć się wielu cennych informacji od 

swoich klientów, a także uzyskać ich adresy, które możesz dodać do swojej listy mailingowej. Kolejną 

zaletą korzystania z ankiet z opiniami klientów jest to, że można uzyskać od nich referencje. Gdy 

uzyskasz ich zgodę, możesz wykorzystać te referencje w swoich materiałach marketingowych i 

promocyjnych. Opinie klientów mogą być jednymi z najlepszych przyjaciół Twojej firmy. 

Troska o pracowników 

Nie tylko Twoi klienci muszą wiedzieć, że są doceniani, ale także Twoi pracownicy. Istnieje wiele 

sposobów prowadzenia firmy. Możesz być dyktatorem, palantem, facylitatorem, cheerleaderką lub 

dowolną liczbą innych osobowości. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że styl, który wybierzesz, w 

dużej mierze będzie determinował rodzaj biznesu, który będziesz tworzyć. Jeśli Twoi pracownicy 

nauczą się Cię nienawidzić, możesz założyć się, że wpłynie to na wynik finansowy, tak samo jak gdyby 

nauczyli Cię kochać. Cechą wspólną wielu odnoszących sukcesy firm jest to, że właściciele i 

menedżerowie wkładają wiele wysiłku w komunikację z pracownikami, aby upewnić się, że są szczęśliwi 

i zmotywowani. Prostą, ale bardzo skuteczną rzeczą, jaką możesz zrobić, aby stworzyć pozytywne 

środowisko pracy, jest być, jak Ronald Reagan, świetnym komunikatorem. Dobra komunikacja może 

polegać na kwartalnym raporcie „o stanie firmy” kierowanym do pracowników, zachęcającym ich do 

zgłaszania sugestii lub zadawania pytań, lub mogą to być indywidualne spotkania poświęcone celom 

zawodowym. Inną rzeczą, którą możesz zrobić, aby stworzyć świetne środowisko pracy, jest 

odpowiednie wynagrodzenie pracowników. Duża część zadowolenia pracowników ma związek z 

wynagrodzeniem. Wynagrodzenie ma wiele form, z których najbardziej oczywiste to wypłaty, premie, 

podział zysków i opcje na akcje. 

Chociaż myśl o dzieleniu się zyskami z pracownikami może cię przyprawiać o mdłości, pamiętaj, że takie 

postępowanie staje się dla nich zachętą do pracy, poprawia produktywność i okazuje uznanie dla 

dobrze wykonanej pracy. Mniej oczywiste nagrody również mogą mieć znaczenie. Bon podarunkowy, 

obiad na cześć pracowników, którzy wnieśli wybitne datki lub darmowe koszulki - wszystko to pomaga 



podnieść morale. „Dziel się zyskami ze wszystkimi Współpracownikami i traktuj ich jak partnerów. Z 

kolei potraktują Cię jak partnera i razem wszyscy wystąpicie ponad najśmielsze oczekiwania. Pozostań 

korporacją i zachowaj kontrolę, jeśli chcesz, ale zachowuj się jak przywódca-sługa w spółce. Zachęcaj 

swoich współpracowników do posiadania udziałów w firmie. Oferuj akcje po obniżonej cenie i daj im 

akcje na emeryturę. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy ”. - Sam Walton, wyprodukowano 

w Ameryce. 

Poza pieniędzmi istnieje wiele sposobów na satysfakcję pracowników. Pracownicy chcą być doceniani 

i chcą życia poza biurem. Wiedząc, że szczęśliwi pracownicy tworzą szczęśliwe miejsce pracy i zwykle 

bardziej produktywne i dochodowe miejsce pracy, nie jest złym pomysłem sprawdzanie pulsu 

pracowników raz lub dwa razy w roku, aby zobaczyć, jak sobie radzisz. Rzeczy, o których chcesz się 

dowiedzieć za pośrednictwem formularza zwrotnego, prywatnego spotkania lub innej metody, 

obejmują: 

• Jeśli pracownik czuje, że troszczy się o niego jako o osobę, a nie tylko trybik w maszynie 

• Jeśli pracownik czuje, że jej praca jest doceniana i chwalona 

• Jeśli czuje, że ludziom zależy na tym, co ma do powiedzenia 

• Czy lubi swoją pracę i co by w niej zmieniła 

• Czego potrzebuje, aby lepiej wykonywać swoją pracę (narzędzia, szkolenia, sprzęt, wsparcie itp.) 

Będziesz spędzać dużo czasu w swojej nowej firmie i ze swoim pracownikami. Bycie dobrym szefem to 

jeden z najłatwiejszych i najtańszych sposobów na zapewnienie sukcesu Twojej firmie. 

Deklaracja misji 

Innym sposobem na poinformowanie pracowników, czego się od nich oczekuje, jest sformułowanie 

misji Twojej firmy. Deklaracja misji jest bardzo skutecznym narzędziem biznesowym, ponieważ 

informuje Ciebie, Twoich pracowników i klientów, czym naprawdę jest Twoja firma i dokąd ma 

zmierzać. Znajomość Twojej misji pomaga również dowiedzieć się, czy Twoje codzienne działania i 

zasady przybliżają Cię do celu, czy od niego oddalają. W ten sposób nie tylko pozwala się skupić, ale 

także pomaga pracownikom zrozumieć, czego się od nich oczekuje. Wiele małych firm ma gdzieś 

wyeksponowaną misję, a pracownicy często ją deklarują. Ale wielkie biznesy nakłaniają swoich 

pracowników do tego, aby naprawdę w to uwierzyli. Kiedy pracownicy nie rozumieją, o co w tym 

biznesie chodzi, lub gdy są zmuszeni do przestrzegania jakiejś maksymy, w którą nie wierzą ani nie 

wierzą, że jest prawdą, cierpi na tym morale. I odwrotnie, kiedy czują się częścią czegoś większego, ich 

wartość wzrasta. 

Tworzenie misji 

Twoja misja może być osobista lub biznesowa. W tym ćwiczeniu utworzymy go dla Twojej firmy. 

Powinien zawierać od 50 do 400 słów. To twoje marzenie, twoje skupienie, twój cel. Utwórz deklarację 

misji, odpowiadając na następujące pytania: 

• Jakie wartości osobiste chcesz, aby Twoja firma była wcielona? 

• Jakie cechy i cechy powinna najlepiej odzwierciedlać Twoja firma? 

• Jakie zasoby są do Twojej dyspozycji? 

• Jaka jest Twoja nisza? 



• Jaka jest Twoja wielka wizja Twojej firmy? (Nie wstydź się!) 

• W oparciu o Twoje wartości, wizję, cechy i zasoby, jaki jest cel Twojej firmy? 

• Które z twoich cech osobistych chcesz, aby zostały one wprowadzone w biznesie? 

• W jaki sposób Twoja firma może najlepiej służyć klientom, rodzinie, pracownikom i inwestorom? 

• Ile pieniędzy chcesz zarabiać? Jakie są Twoje rynki? Kim są Twoi klienci? Jaka jest Twoja 

odpowiedzialność i zaangażowanie? 

• Czy jesteś gotów zaangażować się w swoją misję, swoją wizję, swoje marzenie? Czy jesteś gotów 

zapłacić tę cenę, cokolwiek to jest? 

W oparciu o powyższe odpowiedzi, w oparciu o Twoje wartości, marzenia, plany, niszę, zasoby itp., 

Przygotuj misję swojej firmy. Niech będzie duży, odważny i fantastyczny; coś, w co wierzysz całym 

swoim sercem. Poddaj się swojemu celowi. Pewien anonimowy pisarz tak wyjaśnia wartość misji: 

„Poprzez celowe podnoszenie własnych oczekiwań, tworzysz lukę między tym, gdzie jesteś, a tym, 

gdzie chcesz być. Tworząc tę lukę dla siebie, wszystko w tobie automatycznie zaczyna działać w twoim 

imieniu, aby ją zamknąć. To wyjaśnia, dlaczego ludzie z misją cieszą się nieograniczoną energią ”. 

Deklaracje misji można również tworzyć wspólnie z pracownikami. Wartość tego polega na tym, że 

każdy jest właścicielem wyniku. Wadą jest to, że możesz nie lubić wyniku. W przypadku nowego start-

upu najlepiej byłoby, gdyby najwyższe kierownictwo stworzyło deklarację misji, a następnie pomogło 

wszystkim nowym pracownikom wejść w to od dnia zatrudnienia. 

Ożyw swoje spotkania 

Celem spotkania jest wymiana informacji, burza mózgów i praca nad osiągnięciem celu. Ale to nie jest 

to, co dzieje się na większości spotkań, a pracownicy mają tendencję do wyłączania się, gdy spotkania 

są zagmatwane, brakuje im koncentracji lub są nudne. Złe spotkania skutkują większą liczbą spotkań, 

niższym morale i zmniejszoną produktywnością. Nie musi tak być. Te wskazówki powinny zaowocować 

lepszymi spotkaniami, a tym samym wydajniejszym biznesem: 

• Pisz krótko i słodko. Spotkania wpadają w kłopoty, kiedy wolno im kontynuować do znudzenia. 

Oczywiście niektóre spotkania muszą być długie, ale te powinny być wyjątkiem. Większość spotkań, 

jeśli trzymają się dobrze przemyślanego programu, można zakończyć w niecałą godzinę, a dobry 

moderator powinien utrzymać spotkanie na dobrej drodze i posuwać się naprzód. 

• Mów prosto po polsku. Żargon i mumbo marnują czas i sprawiają, że spotkanie jest bezcelowe. 

• Uznanie oferty. Rozpoznaj zwycięzców w swoim zespole. Weź kilka minuty, aby pogratulować i 

podziękować za osiągnięcie celów, zakończenie transakcji i zarabianie pieniędzy. Pochwała wzmacnia 

pozytywne zachowanie i zachęca wszystkich do dobrego postępowania. 

• Otwórz swój krąg. Przyprowadź ludzi z prawdziwego świata. Poproś klienta o udział w spotkaniu 

handlowym lub spotkaniu pracowników i wyjaśnij, dlaczego kupuje od Ciebie. To potężna dawka 

rzeczywistości. 

• Podejmij działanie. Na zakończenie każdego spotkania warto stworzyć plan działania. Plan zawiera 

listę wszystkich zadań, które należy wykonać, kto to zrobi i kiedy zostanie ukończone. Plan działania 

należy przekazać wszystkim obecnym. 



Jeśli spotkanie stanie się sposobem na zarobienie większych pieniędzy przez personel zamiast 

rutynowej interpretacji ostatniego spotkania, może się okazać, że niegdyś przerażające spotkanie 

sprzedażowe lub zebranie personelu nie jest już niepożądanym obowiązkiem. 



Biznesowe Jujitsu 

Wyzwania biznesowe mają różne formy i rozmiary. Może to być kryzys pieniężny, na który nie jesteś 

przygotowany lub tracisz ogromne konto. Chociaż niemożliwe jest przewidzenie, jakie wyzwania 

napotkasz w swojej firmie - a napotkasz wyzwania - możesz udzielić Ci kilku porad, jak zapobiegać tym, 

którym można zapobiec. 

Biznesowe Jujitsu 

Nowa firma musi mieć plan, ale musi też być przystosowana do ciągle zmieniającego się rynku. Cechą 

wspólną większości nowych firm jest to, że mogą nie mieć doświadczenia innej firmy o bardziej 

ugruntowanej pozycji, co oznacza, że Ty, nowy przedsiębiorca, musisz udowodnić swoją wartość 

potencjalnym klientom. Firmy, które były w okolicy kilka razy, mają ustalonych klientów i praktyki. 

Twoje zadanie wydaje się trudniejsze, ale nie musi. Odwrócenie postrzeganego problemu biznesowego 

jest nie tylko możliwe, ale także inteligentne. Pomyśl o tym. Twój jest nowy biznes. Może to być 

postrzegane jako wada, ale widziane we właściwym świetle może być również ogromną zaletą. Twoim 

zadaniem jest pokazanie potencjalnym klientom i klientom, że bycie nowym jest znacznie bardziej 

atutem niż zobowiązaniem. Na przykład możesz wyjaśnić potencjalnym klientom, że ponieważ jesteś 

nowy: 

• Otrzymają lepszą, bardziej osobistą obsługę. Ponieważ rozpoczynając działalność, będziesz mieć 

mniej klientów, będziesz w stanie lepiej poświęcić nowym klientom swój czas i energię. 

• Jesteś bardziej głodny i chętny do zadowolenia niż firmy o ugruntowanej pozycji. Nowi klienci będą 

czerpać korzyści z chęci udowodnienia swojej wartości, wykonania świetnej roboty i założenia firmy. 

• Ponieważ jesteś nowy, będziesz kosztować mniej niż konkurencja. (Jeśli to nie jest prawdą, a 

powinno). 

Jeśli używasz swojej łopatki, powinieneś zobaczyć, że każda postrzegana odpowiedzialność może 

zostać przekształcona w aktywa, ponieważ jest to po prostu postrzeganie. Załóżmy na przykład, że 

jesteś mężczyzną, który chce otworzyć szkołę baletową. Jasne, to tradycyjnie kobiecy biznes. Możesz 

wyróżniać się jak bolący kciuk - a tego właśnie chcesz! Różnica, jaką reprezentuje Twoja firma, jest 

dokładnie tym, co może ją wyróżnić, nadać jej charakter i naprawdę pomóc jej się rozwinąć. Myśl 

mądrze, a wszelkie dostrzeżone niedociągnięcia biznesowe mogą być wykorzystane na Twoją korzyść. 

Oto słynny przykład: w 1984 roku Ronald Reagan ubiegał się o reelekcję przeciwko młodszemu Waltowi 

Mondale'owi. Podczas pierwszej z ich debat prezydenckich Reagan wyglądał i brzmiał jak zgrzybiały 

staruszek. Fałsz polegał na tym, że jeśli nie wypadłby dramatycznie lepiej za drugim razem, mógłby 

przegrać wybory. Kiedy nadszedł czas na drugą debatę, wszyscy uważnie obserwowali 72-letniego 

prezydenta. Wkrótce po rozpoczęciu debaty Reagan przejął inicjatywę i poruszył temat. Przyznał, że  

wiek był tematem w kampanii, a potem wprost obiecał nie „wykorzystywać do celów politycznych 

młodości i braku doświadczenia mojego przeciwnika”. Z tym żartem Reagan obrócił swoją wadę w 

przewagę, problem nigdy więcej nie pojawił się i wyszedł z wyborami. Oto, co musisz zrobić. Jeśli jesteś 

w stanie zamienić swoje „zobowiązania” w aktywa, jesteś w połowie drogi do sukcesu biznesowego. 

Jeśli się nad tym zastanowić, ta forma biznesowego jujitsu może być użyta do rozwiązania prawie 

każdego problemu, z którym się spotkasz. Podstawową ideą jujitsu jest użycie własnej wagi i siły 

przeciwnika przeciwko niemu. Skupiając się na przeciwniku, używając dźwigni, równowagi i ruchu, 

mistrz jujitsu może pokonać lepszych przeciwników. W tym sensie jeden problem może stać się szansą. 

W biznesie przekłada się to na postawę. Tak jak nowa firma może zmienić postrzeganą niekorzystną 

sytuację biznesową w korzyść, tak prawie każda firma może zmienić problem biznesowy, starając się 

postrzegać go jako szansę, a nie przeszkodę. Ale nie myśl, że mówię, że wszystko, czego potrzebujesz, 



to mieć pozytywne nastawienie psychiczne, ponieważ ja nie. Raczej biznesowe jujitsu to podejście, 

które możesz przyjąć, aby przekształcić prawie każdy problem biznesowy w wyjątkową okazję. 

Oto kilka przykładów: 

• Powiedzmy, że stać Cię na czynsz tylko w rejonie o niskich dochodach. Mistrz biznesowego jujitsu 

może to wykorzystać na swoją korzyść, postrzegając lokalnych mieszkańców jako kolejną możliwą bazę 

klientów lub centrum zysków. 

• Załóżmy, że jesteś prawnikiem, a ustawodawca radykalnie zmienił prawo w Twojej dziedzinie. Mistrz 

biznesowego jujitsu może nauczyć się nowego prawa tak szybko, jak to możliwe, a następnie uczyć go 

innych prawników, zarabiając nawet więcej niż wcześniej. 

• Powiedzmy, że Twój główny dystrybutor właśnie zbankrutował. Mistrz biznesowego jujitsu może 

postrzegać to jako okazję do natchnienia jego sklep z nowymi produktami. 

Biznesowe jujitsu to podejście, które możesz przyjąć i które pomoże ci przetrwać trudne czasy. Po 

części strategia, po części sztuczka mentalna, po części starożytny plan ataku, dzięki temu możesz być 

o krok do przodu. 

Kiedy złe rzeczy przytrafiają się dobrym firmom 

Coś złego stanie się z Twoją firmą, możesz na to liczyć. Czytanie takich książek może zmniejszyć 

prawdopodobieństwo i wpływ tych niefortunnych zdarzeń, ale może im zapobiec. Taka jest natura 

życia i biznesu. Można się założyć, że Microsoft, prawdopodobnie najbardziej utytułowana firma 

ostatniego ćwierćwiecza, była źle przygotowana do pozwu Departamentu Sprawiedliwości, który 

zarzucił mu bycie monopolistą, który należy zlikwidować. Podobnie, 

• Firma Firestone nigdy nie spodziewała się, że jej opony się rozpadną. 

• Tylenol nigdy nie spodziewał się, że ktoś zatruje jego produkt, prawie niszcząc markę. 

• Cantor Fitzgerald nigdy nie mógł przewidzieć, że straci dwie trzecie ze swoich 1000 pracowników w 

ataku na World Trade Center. 

• Pets.com i Webvan nie spodziewali się, że bańka internetowa pęknie tak szybko, jak to się stało, co 

doprowadzi do upadku tak dobrze finansowanych start-upów jak te. 

Więc stanie się coś złego; nie o to chodzi. Pytanie brzmi: co zamierzasz zrobić, kiedy to nastąpi? 

Biznesowe jujitsu pozwala ci to odwrócić, abyś nie był przez nią przytłoczony i widział w tym możliwość. 

Pierwszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest być przygotowanym na tyle, na ile to możliwe. Nigdy nie 

wiadomo, co się stanie, ale im więcej wiesz o biznesie i im więcej się uczysz, tym lepiej będziesz 

przygotowany, gdy nadejdzie czas na rozwiązanie problemu. Pierwszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby 

przygotować swoją firmę do sprostania nieuniknionemu wyzwaniu, jest przeczytanie więcej, wzięcie 

udziału w zajęciach, chodzenie na seminaria, słuchanie taśm biznesowych iw inny sposób 

kontynuowanie edukacji biznesowej. Wiedza jest bardzo użytecznym i cennym zasobem, na którym 

można się oprzeć, gdy pojawiają się problemy. Kryzys biznesowy może przybierać różne formy, w tym: 

• Finansowe (utrata klientów, kradzież, kryzys finansowy) 

• Przemoc (terroryzm, wojna, rozbój z bronią w ręku) 

• Wypadki (kontuzje klientów, osób postronnych lub pracowników) 

• Produkty (kiepskie partie, wycofania, negatywna reklama) 



• Naturalne (trzęsienia ziemi, powodzie, tornada) 

Kim Polese była prezesem Marimba, firmy programistycznej, która miała biuro na Manhattanie w 

pobliżu World Trade Center 11 września 2001 r. Tego dnia była w Nowym Jorku, kiedy miała wziąć 

udział w spotkaniu w World Trade Center, kiedy nadeszły ataki. Nigdy nie spodziewała się, że jej kryzys 

biznesowy przyjmie taką formę. Polese odkryła, że biznes w kryzysie wymaga, aby prezes lub dyrektor 

generalny był silny i dostępny. „Rola prezesa to naprawdę skała, źródło stabilności emocjonalnej” - 

powiedział Polese. Kiedy lider biznesu staje w obliczu kryzysu, lekcje są jasne: bądź empatyczny, bądź 

silny, troszcz się o swoich ludzi i mów prawdę. Następnie najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest jak 

najszybsze przywrócenie wszystkiego do normy. To, czego ludzie pragną w czasach kryzysu, to pewna 

zażyłość - uczucie, które ma znaczenie znowu może być regularne. To Ty możesz ich tam zaprowadzić. 

Postępowanie z mediami w czasie kryzysu 

• Szybko wypowiedz tam rzecznika, który opowie twoją wersję historii. 

• Utworzyć centralne stanowisko dowodzenia. 

• Bądź uczciwy, wiarygodny, otwarty, bezpośredni i sympatyczny. 

• Zachowaj spokój i uprzejmość. 

• Użyj swojej witryny sieci Web do rozpowszechniania informacji. 

• Nie mów żargonem; używaj prostego języka angielskiego. 

• Unikaj mówienia „Bez komentarza”. 

• Nie spekuluj. Trzymać się. 

• Unikaj omawiania błędów. 

• Media uwielbiają kryzys. Rozwiąż to tak szybko, jak to możliwe i pozwól im przejść do czegoś innego. 

Unikanie typowych błędów 

Poza tymi momentami kryzysu, jeśli chcesz przetrwać i uzyskać długoterminowy sukces biznesowy, 

musisz zdawać sobie sprawę z najczęstszych błędów i pułapek, które mogą zrujnować najlepiej 

opracowane plany. Biznesowe jujitsu wymaga przygotowania. Poniżej przedstawiono potencjalne 

problemy, o których należy pamiętać. Niewystarczający kapitał początkowy. To jest prawdziwy zabójca. 

Możesz mieć najlepszy plan na świecie, ale jeśli nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby go 

uruchomić i przetrwać kilka pierwszych przerażających miesięcy, marnujesz czas i pieniądze. Nie 

zakładaj firmy, jeśli nie możesz znaleźć więcej kapitału niż myślisz, że będziesz potrzebować - 

przynajmniej tyle pieniędzy, aby pokryć pierwszy rok, a najlepiej również drugi rok. Pierwsze zajęcia od 

samego początku. To przeciwieństwo kryzysu niewystarczających funduszy. Dopóki nie wiesz, co robisz 

i dopóki nie będziesz wiedział, jak osiągać stały zysk, musisz oszczędzać swoje fundusze, bez względu 

na to, ile pieniędzy musisz zacząć. Zrzucenie 20 000 dolarów na przebudowę biura, nowe meble i 

najlepszy komputer to recepta na porażkę. Jest to analogiczne do urządzania sobie przyjęcia 

maturalnego w pierwszym semestrze pierwszego roku. Mądrzy przedsiębiorcy rozstają się ze swoim 

kapitałem tylko wtedy, gdy są przekonani, że coś zmieni. 

Brak obiektywnej analizy biznesu Brak odpowiedniego badania rynku, w tym wejścia na rynek i 

rozmowy z potencjalnymi klientami, jest błędem, którego można łatwo uniknąć. Musisz zdecydować, 

czy naprawdę istnieje rynek dla Twojej firmy. Wielu przedsiębiorców poniosło porażkę, ponieważ ich 



prognozy były o wiele za różowe i nie miały uzasadnienia w rzeczywistości. Optymizm jest świetny, ale 

nie odbywa się to kosztem rozsądnej oceny biznesowej. 

Imbroglio sądowe. Pozwy to zalegalizowana wojna. I stanowią zagrożenie dla finansowego dobrobytu 

Twojego nowego start-upu. Ściganie pozwu może kosztować fortunę, podobnie jak uderzenie 

wyrokiem. Tak czy inaczej, przegrywasz. Zbyt często sprawiedliwość nie jest urzeczywistniana. W 

zdecydowanej większości przypadków przedsiębiorcom lepiej byłoby gryźć języki, osiedlać się poza 

sądem i budować swoje biznesy. 

Nie dawanie klientowi powodu do zmiany. Mówiłem to wcześniej, ale to powtarza się: Musisz dać 

potencjalnym nabywcom dobry powód do rozważenia zakupu Twojego produktu - lepsze ceny, lepszą 

obsługę, coś, co Cię wyróżnia. Jeśli kupujący nie ma powodu, by się do Ciebie przestawić, 

prawdopodobnie tego nie zrobi. 

Zakłady na ranczo. Jak wielokrotnie powtarzano w tej książce, wielcy przedsiębiorcy nie podejmują 

dużego ryzyka, są wyrachowanymi osobami podejmującymi ryzyko. Nigdy nie ryzykuj wszystkiego na 

jednym przedsięwzięciu. 

Uniknij kryzysu finansowego 

Nic nie może osłabić Twojego entuzjazmu do biznesu bardziej niż kryzys pieniężny. Brak funduszy w 

momencie spłaty kredytu hipotecznego lub spłaty dostawcy jest sekretną smutną wadą bycia 

przedsiębiorcą. Brak funduszy może nie tylko zaszkodzić Twojej firmie i Twojej reputacji, ale może siać 

spustoszenie w Twoim małżeństwie i rodzinie. Jeśli chcesz zachować zdrowy rozsądek, chronić swoją 

drugą połówkę i podtrzymać sen przy życiu, musisz wystrzegać się kryzysu finansowego. Zazwyczaj 

niedobór gotówki jest wynikiem złego planowania. Na początku swojego przedsięwzięcia nie możesz 

mieć pretensji, że nie wiesz, kiedy pieniądze pojawią się w drzwiach, ale w trakcie kontynuowania nie 

powinno być usprawiedliwienia dla nieprzewidzianego planowania. Musisz znać swój cykl 

koniunkturalny i wiedzieć, kiedy pieniądze mają napłynąć do drzwi, oraz budżet na to. Posiadanie 

rezerwy gotówkowej w banku na przysłowiowy deszczowy dzień ma sens biznesowy. Jeśli okaże się, że 

ciągle brakuje Ci środków, nadszedł czas, aby zrobić coś zupełnie nowego. Zasadniczo twoje opcje 

obejmują: 

• Podnieś się. Przedsiębiorcy odnoszący sukcesy szanują siebie i pobierają uczciwą cenę za swoje 

usługi. Ponieważ jesteś swoim własnym szefem, ustalasz ceny. Chociaż powinieneś się obawiać, że 

odstraszysz klientów, jeśli zapłacisz więcej niż dotychczas, nadal warto spróbować. Jeśli Twoje obawy 

są uzasadnione, zawsze możesz ponownie obniżyć ceny; ale jeśli twoje obawy są bezpodstawne, 

zapewnisz sobie zasłużoną podwyżkę, a tym samym wyeliminujesz kryzys gotówkowy. 

• Odbierz swoje należności. Kiedy pozwalasz komuś kupić swój produkt „netto 30” (czyli płatne 30 dni 

po zakupie), zasadniczo pożyczasz tej osobie pieniądze. Zezwolenie tym osobom na dodatkowy czas 

powyżej 30 dni na opłacenie zakupu jest powszechnym, ale łatwym do naprawienia błędem. Czy Twój 

bank pozwoliłby Ci na dodatkowe 60 dni na spłatę kredytu? Oczywiście nie. Twoja firma powinna być 

prowadzona w ten sam sposób. Zawsze pamiętaj, że należności są siłą napędową Twojej firmy, 

reprezentując przepływy pieniężne i płynność Twojej firmy. Twoje bieżące należności mogą zatem 

natychmiast przynieść gotówkę. 

• Weź pożyczkę. Czasami właściciele firm potrzebują tylko krótkoterminowego zastrzyku gotówki, aby 

wszystko ruszyło, lub może pomóc długoterminowa notatka lub linia kredytowa. 

Dobre firmy, długoterminowe historie sukcesu, nie są nękane przez potrzebę dużych zastrzyków 

gotówki. Chcesz prowadzić swój biznes w ten sam sposób. Planuj odpowiednio, odpowiednio budżetuj, 



spłacaj na czas wierzycielom i dostawcom, buduj dobrą zdolność kredytową biznesu, a unikniesz 

dylematu związanego z kryzysem finansowym i zbudujesz solidny biznes. 

Sukces w biznesie w trudnych czasach 

Co robisz, gdy nadchodzą ciężkie czasy? Najlepszym rozwiązaniem jest zapamiętanie tego, co działało 

najlepiej, i wycofanie się z tego. Mistrz biznesowego jujitsu zna swoje mocne i słabe strony. Kiedy jest 

słaby, nie czas na atak. Jest to raczej czas, aby cofnąć się i skoncentrować na tym, co robisz najlepiej. 

Sukces w biznesie, nawet w niepewnych czasach, jest możliwy, jeśli zastosujesz się do niektórych z tych 

wskazówek. Użyj swojego najlepszego przepisu. Po kilku próbach i błędach firmy odnoszące sukcesy 

dowiadują się, co działa. Potem robią to samo w kółko. Może to być reklama, która działa, sprzedaż 

przyciągająca klientów lub comiesięczne seminarium. Cokolwiek to jest, jest to „przepis” na sukces. 

Robisz ciasto biznesowe, wykorzystując skuteczny przepis biznesowy. Powtarzanie skutecznej formuły 

jest cechą charakterystyczną każdego dobrze prowadzonego biznesu i to jest to, co powinieneś robić 

w trudnych czasach. Reklamuj, reklamuj, reklamuj. Reklama jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie 

może zrobić mała firma. Zbyt często, gdy czasy są napięte, budżet reklamowy jest pierwszą rzeczą 

ograniczoną. To duży błąd. Różni przedsiębiorcy przez lata twierdzili, że w obliczu kryzysu finansowego 

odmówili redukcji. W rzeczywistości uważają, że najlepszym wyjściem z trudnych czasów jest 

rozszerzenie działalności, a nie jej kontraktowanie, a reklama jest tego dużą częścią. Graj dobrze w 

obronie. Przedsiębiorcy lubią grać ofensywę. Lubią wymyślać nowe pomysły i je wdrażać. To świetnie, 

ale jeśli nie masz dobrego schematu obronnego, łatwo się zdziwisz. Dobra obrona to podwójny proces. 

Po pierwsze, oznacza to posiadanie struktur chroniących Cię, w szczególności ubezpieczenia i 

rejestracji. Drugą częścią dobrej obrony jest unikanie głupich błędów. 

Spróbuj, spróbuj ponownie. Ścieżka małego biznesmena nie zawsze jest łatwa. Rozwijanie biznesu 

często wymaga prób i błędów, po których następuje kilka błędów, kilka prostych ruchów, a następnie, 

być może, bieg do domu. 

Uzyskaj porady 

Biznesowe jujitsu działa, gdy masz problem do pokonania. Ale co, jeśli potrzebujesz tylko przyjaznego 

ucha; kogoś, od kogo można odbijać nowe pomysły? Gdy zaczniesz zakładać i prowadzić swoją firmę, 

prawdopodobnie okaże się, że potrzebujesz porady na różne i najróżniejsze kwestie. Skąd to masz, 

zwłaszcza jeśli założyłeś firmę bez partnera? Odpowiedź pochodzi od rady doradców. Rada doradców 

to niezależna grupa, której celem jest przedstawianie pomysłów i opinii na temat Twojej firmy. 

Członkami zarządu mogą być wspólnicy biznesowi, koledzy, klienci - każdy, komu zaufasz. Posiadanie 

ludzi, którzy mogą dać ci inną perspektywę, może być nieocenione. Szukając członków zarządu, 

będziesz chciał, aby ludzie: 

• Kto jest silny. Nie chcesz pieczątki. Celem rady doradców jest wydanie drugiej (i trzeciej!) Opinii. 

Uzyskanie szczerej opinii może tylko pomóc Twojej firmie. 

• Którzy mają różne umiejętności. Nawet najlepsi przedsiębiorcy mają tylko część umiejętności 

niezbędnych do prowadzenia świetnego biznesu. Posiadanie członków zarządu, którzy uzupełniają 

Twoje umiejętności, może stworzyć pozytywny, synergiczny efekt. Podobnie, posiadanie członków 

zarządu o różnych umiejętnościach i pochodzeniu może zapewnić Twojej tablicy jeszcze szerszą bazę. 

• Kto ma doświadczenie. Szukając finansowania z zewnątrz, nierzadko zdarza się, że potencjalni 

inwestorzy i bankierzy zadzwonią do rady doradców. Kiedy to zrobią, znacznie lepiej będzie, jeśli znajdą 

doświadczonych biznesmenów, a nie twojego najlepszego przyjaciela ze szkoły średniej. Kolejną dobrą 

rzeczą w tworzeniu tablicy jest to, że może pomóc w budowaniu wiarygodności w świecie biznesu. 



Mocna rada pełna profesjonalistów i biznesmenów wskazuje, że masz kontakty i potrafisz przyjąć 

krytykę. 

Członkowie zarządu często otrzymują wynagrodzenie za swój czas pieniędzmi lub akcjami, chociaż 

niektórzy chętnie pomagają za darmo. Ci ludzie robią to, ponieważ chętnie angażują się w start-up. 

Dzielenie się tym, co wiedzą i obserwowanie rozwoju firmy, jest opłacalne samo w sobie. 

Ustawa o równoważeniu życia zawodowego i prywatnego 

Wreszcie biznesowe jujitsu wymaga równowagi. Nowi przedsiębiorcy bardzo łatwo dają się pochłonąć 

pracą. Nawet jeśli możesz pomyśleć, że twój nowy biznes to wszystko, na czym możesz się teraz 

skoncentrować, ważne jest również, aby pamiętać, że choć może to zabrzmieć banalnie, w życiu chodzi 

nie tylko o biznes. Utrata równowagi może prowadzić do wypalenia zawodowego, problemów 

małżeńskich, problemów zdrowotnych i niepowodzeń biznesowych. Jeśli nie osiągniesz równowagi, 

możesz poczuć urazę do swojej firmy. Czym właściwie jest zrównoważone życie? Definicji jest 

prawdopodobnie tyle, ile jest ludzi, ale prostym sposobem spojrzenia na to jest wyobrażenie sobie 

swojego życia jako wykresu kołowego pociętego na sześć równych części. Sześć wycinków przedstawia 

następujące elementy: 

1. Twoja nowa firma. Wiesz już, jak ważny jest ten kawałek ciasta. 

2. Twoja rodzina i przyjaciele. Konieczne jest, aby spędzać wystarczająco dużo czasu z najbliższymi. 

3. Czas wolny. Równowaga oznacza, że spędzasz czas, aby pójść do kina, obejrzeć mecz, spędzać czas, 

bawić się z dziećmi lub robić inne rzeczy, które są dla Ciebie zabawne. 

4. Zdrowie fizyczne i psychiczne. Kiedy jesteś w biznesie, łatwo jest być tak zestresowanym czasem, że 

tracisz rutynę ćwiczeń i nawyki żywieniowe. Ale jednym z powodów, dla których zaczynasz 

samodzielnie zajmować się biznesem, jest to, że możesz robić to, co chcesz. To jedno z tych miejsc, w 

których warto tę wolność wykorzystać. 

5. Wzbogacenie osobiste. Musisz wziąć udział w zajęciach, przeczytać książkę, nauczyć się czegoś 

nowego, posłuchać muzyki, pójść na koncert lub zagrać i pozostać zaangażowanym. Biznes staje się 

ciężarem, gdy jest jedyną rzeczą w twoim życiu. 

6. Duchowość i religia. Idź do kościoła lub synagogi, medytuj, spaceruj - jakkolwiek się połączysz, 

trzymaj się tego. 

Każdy z tych sześciu obszarów musi zostać spełniony, jeśli chcesz mieć satysfakcjonujące życie. Nie ma 

sensu tworzyć świetnego biznesu, jeśli jesteś z nim żonaty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli 

potrafisz dowiedzieć się, w jakich obszarach ci brakuje, możesz zacząć przywracać równowagę w swoim 

życiu. Ważne jest, aby poświęcić trochę czasu na przemyślenie tego, co jest dla Ciebie ważne. Zwykle 

zwraca się na to uwagę dopiero wtedy, gdy coś jest niezrównoważone. 



Sekrety sukcesu w biznesie 

W przeciwieństwie do eleganckiej teorii Einsteina, E = mc2, niemożliwe jest stworzenie wielkiej teorii 

sukcesu biznesowego, ponieważ zależy ona od wielu niewymiernych zmiennych. Oto niektóre z 

najważniejszych. 

Stwórz zwycięski przepis 

Po kilku próbach i błędach w Twojej firmie dowiesz się, co działa najlepiej. Kiedy to się stanie, będziesz 

chciał robić to samo w kółko. To Twoja recepta na sukces. Podobnie jak w przypadku przepisu na 

jedzenie, przepis biznesowy można wielokrotnie stosować, aby osiągnąć ten sam rezultat. W 

rzeczywistości niektórzy uważają, że właśnie dlatego pieniądze nazywa się ciastem; robisz ciasto 

według przepisu. W Twojej firmie przepis na ciasto biznesowe może być: 

• Reklama, która działa 

• Miesięczna poczta 

• Sprzedaż przyciągająca klientów 

• Comiesięczne seminarium 

• Stoisko na sobotnim targu publicznym 

• Billboard 

• Świetne lokalizacje 

• Prawie wszystko, co działa i można je skopiować 

Jeśli się nad tym zastanowić, powtarzanie skutecznej formuły to znak rozpoznawczy każdego dobrze 

prowadzonego biznesu. Budweiser sponsoruje wydarzenia sportowe, ponieważ wie, że jeśli tak, to 

sprzedaje więcej piwa. Sponsorowanie wydarzeń sportowych to wypróbowany i prawdziwy przepis 

biznesowy. To działa raz za razem. Microsoft też ma przepis. Można to nazwać „ulepszaniem i 

publikowaniem nowej wersji systemu Windows co kilka lat”. Microsoft wie, że jeśli to zrobi, będzie 

mógł w przewidywalny sposób liczyć na tę sprzedaż. Hollywood robi to samo. Podczas gdy nikt nie wie 

na pewno, jaki film spodoba się ludziom, Hollywood wie, że zmniejsza to ryzyko niepowodzenia, jeśli 

na przykład wystąpią w nim Tom Cruise czy Julia Roberts. Zdobycie wielkiego nazwiska, aby zagrać w 

filmie, to przepis na biznes. Jeśli Twoja firma ma odnieść długoterminowy sukces, musisz zrobić to 

samo. Jaki będzie twój przepis? Musisz poeksperymentować i dowiedzieć się, co działa najlepiej. Kiedy 

to zrobisz, długoterminowy sukces będzie znacznie bardziej prawdopodobny, jeśli zredukujesz to, 

cokolwiek to jest, do wzoru, który możesz powtarzać w kółko. W swojej wspaniałej książce The E-Myth: 

Why większość małych firm nie pracuje i co z tym zrobić, autor Michael Gerber wyjaśnia, że wiele osób 

wchodzi do biznesu, ponieważ coś kochają i chcą z tego żyć, piekarz, który uwielbia np. piec. Gerber 

wyjaśnia, że piekarz potyka się o to, że podczas gdy on chce upiec, bycie właścicielem firmy wymaga, 

aby był przedsiębiorcą, czego nie jest wielu piekarzy. Rozwiązaniem firmy Gerber jest, aby właściciel 

firmy, w miarę możliwości, stworzył wydajny system, który pozwoli firmie działać bez niego, podobnie 

jak McDonald’s. Pozwala to piekarzowi skoncentrować się na tym, co kocha najbardziej, a nie na tym, 

co robi najgorzej. Stworzenie zwycięskiej receptury jest przedłużeniem tej filozofii. Znalezienie i 

stworzenie formuły sukcesu biznesowego, istoty Twojego przepisu, zmniejsza ryzyko, sprawia, że 

biznes jest znacznie bardziej przewidywalny, pozwala skoncentrować się na znajdowaniu nowych 

przepisów, pozwala robić to, co kochasz, i sprawia, że bycie przedsiębiorcą staje się bardziej zabawne, 

mniej przerażające, przedsięwzięcie. 



Tworzenie zwycięskiego przepisu 

1. Eksperymentuj. Wypróbuj kilka różnych sposobów na rozpoczęcie działalności i wymiernie zmierz 

sukces każdego z nich. 

2. Który z nich można sprowadzić do wypróbowanej i prawdziwej formuły? Wybierz ten i zapisz przepis. 

3. Wypróbuj przepis, aby sprawdzić, czy wyniki są zgodne. 

4. Jeśli tak, trzymaj się tego; jeśli nie, wróć do kroku 1. 

Utwórz wiele centrów zysków 

Problem większości małych firm polega na tym, że uczą się jednego dobrego przepisu, trzymają się go, 

wprowadzają do ziemi i nigdy nie zadają sobie trudu, aby wymyślić inny. Właściciel nauczył się tylko 

jednej metody zarabiania pieniędzy. Problem z posiadaniem tylko jednej formuły zarabiania pieniędzy 

polega na tym, że nieuchronnie ucierpi, gdy przerażający cykl koniunkturalny obróci się na południe. 

Podobnie jak gospodarka, wszystkie firmy mają cykl koniunkturalny. Lodziarnia odnotowuje wzrost 

sprzedaży latem i spadek zimą. Starbucks widzi wzrost sprzedaży zimą i spadek latem. Podczas gdy 

doświadczenie nauczy Cię, często w trudny sposób, jaki jest Twój cykl biznesowy, możesz się go 

znacznie łatwiej nauczyć, rozmawiając z ludźmi z własnej branży, którzy są w pobliżu od jakiegoś czasu. 

Kiedy już wiesz, jaki jest Twój cykl koniunkturalny, czy to poprzez badania, czy szkołę ciężkiej pracy, 

będziesz chciał zminimalizować jego wpływ na swój biznes. Jednym z najlepszych sposobów, aby to 

osiągnąć, jest stworzenie wielu centrów zysku, termin ukuty przez Barbarę Winter w jej książce 

„Zarabianie na życie bez pracy”. Teoria jest zasadniczo taka: aby odnieść długoterminowy sukces w 

biznesie, potrzebujesz kilku przepisów. Musisz zdywersyfikować swoje dochody. Mądry inwestor 

giełdowy właśnie to robi. Wie, że nie może kupować tylko jednej akcji. 

Zapasy mogą wzrosnąć, ale mogą spaść. Posiadanie więcej niż jednej akcji gwarantuje, że w przypadku 

spadku jednego z nich prawdopodobieństwo poniesienia dużego uderzenia finansowego jest znikome. 

Jego dochody są zróżnicowane. Twoja firma również musi się zdywersyfikować, jeśli masz zamiar 

przetrwać. Twoje nowe centrum zysków może być kolejnym „działem” Twojej firmy lub po prostu 

nowym produktem: 

• Amazon.com obrał nowy kierunek podziału. Amazon.com zaczął od sprzedaży książek online. Teraz 

wszystko sprzedaje. Czemu? Kiedy jeden z jego biznesów działa wolno, jest mało prawdopodobne, że 

inny też będzie. Zamiast kryzysu finansowego, pieniądze wciąż napływają. 

• Starbucks wprowadził nowe produkty. Wiedząc, że latem jego biznes załamał się, Starbucks zaczął 

sprzedawać mrożone napoje kawowe. To inne centrum zysków niż gorąca kawa i zmniejsza wpływ 

sezonowego cyklu biznesowego firmy. 

Prawnik może chcieć dodać praktykę rozwodową do swojej praktyki testamentowej i spadkowej. 

Agencja wynajmu samochodów może chcieć sprzedawać samochody oprócz ich wynajmu. Fotograf 

może dodać portrety do swojego portfolio ślubnego. Ważne jest, aby stworzyć kilka przepisów, aby 

mieć kilka różnych sposobów na zarabianie pieniędzy. 

Tworzenie wielu centrów zysku 

1. Jakie jest Twoje główne centrum zysków? 

2. Wymień dziesięć możliwych odgałęzień z tego centrum zysków, które mógłbyś rozpocząć: 

3. Ogranicz tę listę do pięciu najbardziej prawdopodobnych sukcesów: 



4. Który z nich byłby najłatwiejszy do rozpoczęcia? 

5. Zastosuj najlepszy pomysł, a następnie przejdź do następnego. Utwórz kilka przepisów, kilka centrów 

zysku. 

Daj im to, czego chcą 

„Zapytaj ich, czego chcą, a następnie daj im to, czego chcą” to wspomniana wcześniej filozofia, którą 

należy powtarzać. Pomyśl o najlepszych firmach w okolicy - tych, które zapewniają doskonałe usługi, w 

których ludzie chcą pracować i które zarabiają pieniądze dla właścicieli, inwestorów i pracowników - a 

znajdziesz jedną wspólną rzecz: obsługują rynek. Biznes, który nie zaspokaja potrzeb rynkowych, to 

biznes, który nie odniesie sukcesu. Niezależnie od tego, czy jest to mała firma typu mama i pop, czy 

duża firma zatrudniająca wielu pracowników, lekcja jest taka sama. Musisz wiedzieć, komu sprzedajesz 

i czego oni chcą. Dowiedzenie się tego może być tak proste, jak rozmowa z ludźmi, którzy przychodzą 

do Twojego sklepu, lub tak skomplikowane, jak zatrudnienie firmy badającej rynek w celu 

przeprowadzenia ankiety wśród potencjalnych klientów. Niezależnie od metody, musisz wiedzieć, 

czego szukają Twoi klienci, a następnie im to dać. To prawie zbyt proste i na tym polega piękno. 

Uzyskaj pomoc Franczyzodawcy lubią mawiać, że chociaż franczyzobiorca może prowadzić własny 

biznes, to nie jest nim sam; franczyzodawca jest za nim, pomagając mu odnieść sukces. Ale w 

rzeczywistości dotyczy to każdego, kto rozpoczyna działalność gospodarczą. Jest wielu ludzi, którzy są 

gotowi i chętni do pomocy w rozwoju Twojej firmy. 

Siedem tajemnic wielkich przedsiębiorców 

Chociaż idea bycia przedsiębiorcą może zacząć się od migotania, często staje się bardzo jasna. Mimo 

to pozostaje pytanie: dlaczego niektórzy przedsiębiorcy odnoszą większe sukcesy niż inni? Zwykle 

dzieje się tak dlatego, że wiedzą o czymś, czego inni przedsiębiorcy nie wiedzą. Oto siedem sekretów 

wielkich przedsiębiorców. 

1. Chęć podjęcia dużego ryzyka 

Przedsiębiorczość jest, jak już wspomnieliśmy, ryzykiem. Kiedy rzucasz pracę, aby rozpocząć nowy 

biznes, nie ma gwarancji, że odniesiesz sukces, nie mówiąc już o szalonym sukcesie. Sklepy z 

ciasteczkami nie istniały, kiedy Debbie Fields otworzyła swój pierwszy w 1977 roku. Dziś, ciasteczka 

pani Field's mają ponad 1000 sklepów. Aby odnieść sukces, musisz chcieć wyglądać jak głupiec. Jeśli 

masz zamiar odnieść szalony sukces we własnym biznesie (i taki jest pomysł), również będziesz musiał 

zaryzykować. Inteligentny, wykalkulowany hazard ma szansę na duże trafienie. Oczywiście może też 

przynieść odwrotny skutek, ale właśnie dlatego gramy w tę grę. 

2. Dream Big Dreams 

We wczesnych latach pięćdziesiątych młody inżynier Douglas Englebart zdecydował, że zamiast 

pracować przez 51/2 miliona minut dla kogoś innego (tyle czasu, ile upłynie, zanim skończy 65 lat), 

wolałby wykorzystać swoją karierę dla dobra ludzkości. Chciał pomagać ludziom w rozwiązywaniu 

problemów; to była potrzeba, którą myślał, że mógłby zaspokoić. Englebart doznał objawienia. W 

czasach, gdy komputery były maszynami wielkości pomieszczenia, które służyło głównie do chrupania 

liczb i nie miało w ogóle ekranów, i pomimo tego, że prawie nic o nich nie wiedział, Englebart widział 

przyszłość, w której komputer mógłby być narzędziem interaktywnym, obsługiwanym przez „każdego 

rodzaju dźwigni, gałki, przycisków lub przełączników, które chciałeś. ” Ta wizja tak pochłonęła Douglasa 

Englebarta, że następną dekadę spędził na pogoni za tym marzeniem, zanim w końcu został nazwany 

ojcem myszy komputerowej. Nikt nie pozwoli ci być śmiałym, ale śmiałość jest wymogiem. Jak W.H. 



Murray napisał w The Scottish Himalayan Expedition: Dopóki ktoś nie jest zaangażowany, jest wahanie, 

szansa na cofnięcie się, zawsze nieskuteczna. W odniesieniu do wszystkich aktów inicjatywy (i 

tworzenia) jest jedna elementarna prawda, ignorancja, która zabija niezliczone idee i wspaniałe plany: 

że moment, w którym się zdecydowanie angażuje, wtedy też porusza się Opatrzność. Na to pomagają 

różne rzeczy inaczej nigdy by się nie wydarzyło. Z decyzji wypływa cały strumień wydarzeń, budzący na 

korzyść wszelkiego rodzaju nieprzewidziane incydenty i spotkania oraz pomoc materialną, o której nikt 

nie mógł marzyć. Nauczyłem się głębokiego szacunku dla jednego z dwuwierszów Goethego: 

„Cokolwiek potrafisz zrobić lub o czym marzysz, możesz to zacząć. Śmiałość ma w sobie geniusz, siłę i 

magię." 

3. Ceń klienta ponad wszystko 

Dla Richarda Bransona, założyciela Virgin Group, klient jest królem. Uważał na przykład, że wiele 

sklepów z płytami ucierpiało, ponieważ zakupy były nudne, a pracownicy musieli bardziej cieszyć się 

swoją pracą. Voilà! Narodził się Virgin Megastore - miejsce zaopatrzone po brzegi, które ma świetną 

atmosferę, w którym zwykle można posłuchać muzyki, którą chcesz, zanim ją kupisz. Warto też 

wiedzieć, że Branson zaczynał niewiele inaczej niż reszta z nas. Jego pierwszym biznesem był sklep z 

płytami nad sklepem obuwniczym w Londynie, gdzie handlował za czynsz. Jak to ujął Sam Walton: Aby 

odnieść sukces, musisz przekraczać oczekiwania klientów. „Niech wiedzą, że ich doceniasz. Popraw 

wszystkie swoje błędy i nie usprawiedliwiaj się - przeproś. Stój za wszystkim, co robisz. Dwa 

najważniejsze słowa, które kiedykolwiek napisałem, dotyczyły pierwszego znaku Wal-Martu: 

„Satysfakcja Gwarantowana. „Nadal tam są i zrobili różnicę”. 

4. Dbaj o swoich ludzi 

Obejmuje to twoich pracowników, inwestorów i akcjonariuszy. W 1913 roku Henry Ford powiedział: 

„Wynagrodzenie, które płacimy, jest zbyt niskie w porównaniu z naszymi zyskami. Myślę, że 

powinniśmy podnieść naszą minimalną stawkę wynagrodzenia ”. Co więcej, osiem lat później Ford 

wprowadził pierwszy pięciodniowy tydzień pracy, stwierdzając: „Każdy człowiek potrzebuje więcej niż 

jednego dnia na odpoczynek i rekreację”. A jeśli kiedykolwiek był przedsiębiorca, który wiedział, jak 

odnieść sukces, to był nim Ford. 

5. Wytrwaj 

Jak powiedziałem, przedsiębiorczość to ryzyko i przedsiębiorcy jako tacy często ponoszą porażkę. Wielu 

odnoszących sukcesy przedsiębiorców bankrutuje, zanim osiągną sukces, ale i tak się tego trzymają. W 

1975 r. Przychody Microsoftu wyniosły 16 000 USD i zatrudniało trzech pracowników. W 1976 r. 

Przychody wyniosły 22 000 USD przy siedmiu pracownikach. W obu latach firma odnotowała straty. 

Wiele firm zrezygnowałoby po dwóch takich latach, ale większość firm to nie Microsoft. 

6. Uwierz w siebie 

Buckminster Fuller, wynalazca kopuły geodezyjnej i niezliczonych innych narzędzi, był nieznanym, 

nieszczęśliwym człowiekiem, gdy zdecydował się zabić w 1927 roku. Ale zanim to zrobił, zdał sobie 

sprawę, że jego problemem zawsze było to, że słuchał innych zamiast samego siebie. Wtedy i tam 

postanowił zaufać własnej intuicji. Przed śmiercią Fuller zrewolucjonizował tak różne dziedziny, jak 

architektura, matematyka, mieszkalnictwo i motoryzacja. 

7. Miej pasję 

Cechą wspólną wszystkich wielkich przedsiębiorców jest to, że są pełni pasji w tym, co robią. 

Legendarny inwestor i przedsiębiorca Charles Schwab ujął to w ten sposób: „Osoba, która nie pracuje 



z miłości do pracy, ale tylko dla pieniędzy, prawdopodobnie nie zarobi ani nie znajdzie w życiu zbyt 

wiele radości”. Podobnie Anita Roddick, założycielka i dyrektor zarządzająca Body Shop International, 

powiedziała kiedyś: „Chcę pracować dla firmy, która wnosi wkład do społeczności i jest jej częścią. Chcę 

czegoś, nie tylko w co mogę inwestować, chcę w coś wierzyć ”. W końcu może pisarz Joseph Campbell 

powiedział to najlepiej: „Jeśli podążasz za swoim szczęściem, otworzą się dla ciebie drzwi, które nie 

otworzyłyby się dla nikogo innego”. To jest zadanie, które stoi przed tobą - znaleźć tę błogość i zamienić 

ją w zysk. Wyzwanie? Tak. Ale jakie to wielkie wyzwanie. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz być 

światowej sławy przedsiębiorcą, aby myśleć i zachowywać się jak przedsiębiorca, a także nie musisz 

odkrywać na nowo koła. Weź z tej książki pomysły, które Ci się podobają, odrzuć te, których nie lubisz, 

stań się wielkim przedsiębiorcą na swoich własnych prawach i podbij swoją część świata. Powodzenia! 


