
Wprowadzenie 

Zacznijmy od kilku pytań: 

* Czy jesteś założycielem / dyrektorem, który stara się pozyskać fundusze zewnętrzne dla swojej firmy? 

• Czy jesteś przygotowany na świeże spojrzenie na ofertę wartości, którą oferuje Twoja firma 

zewnętrznym inwestorom i, jeśli to konieczne, odbudowanie swojej historii od podstaw? 

• Czy jesteś skłonny przyjrzeć się swoim umiejętnościom prezentacji i podjąć odpowiednie działania 

naprawcze, aby przedstawić bardziej interesującą historię, która stoi na straży kontroli inwestorów i 

wygrywa? 

Istnieje wiele źródeł porad na temat pozyskiwania funduszy dla rozwijających się firm, zarówno 

ogólnych, jak i specjalistycznych, które wydają się obejmować prawie każdy aspekt pozyskiwania 

funduszy, który jest potrzebny. Większość przedsiębiorców rozpocznie proces pozyskiwania środków, 

inwestując najpierw czas w zbieranie artykułów, sugestii i porad z różnych źródeł, a następnie rozlicza 

się w formacie, który im odpowiada. Następnie zgromadzą PowerPoint zbierający fundusze, który ich 

zdaniem obejmuje wszystkie zalecane bazy. Niezależnie od tego, jak dobre są te wysiłki, wyniki prawie 

zawsze są dalekie od osiągnięcia wyników. Wielu przedsiębiorców jest również zbyt dumnych, by 

zabiegać o zewnętrzne porady lub coaching i / lub wierzyć, że ponieważ są inteligentni, mogą 

dowiedzieć się, jak najlepiej zorganizować i przeprowadzić prezentację funduszy. Stało się oczywiste , 

że ogromna większość form pozyskiwania funduszy nie udaje się. Pomimo wysokich ilorazów 

inteligencji i wymyślnych referencji akademickich prezenterów - a może właśnie z ich powodu - nawet 

wielu bardzo doświadczonych przedsiębiorców zmaga się i nie udaje im się zdobyć odpowiedniej 

formuły przyciągania inwestycji w swoich firmach. 

 

Błędy, które odrzucają inwestorów 

Przedsiębiorcy poszukujący funduszy… 

•Nie udaje się, w cennych minutach otwarcia, stworzyć pozytywnego pierwsze wrażenie. 

•Dostarcza  długiej historii „gotowania oceanu”, a nie zwięzłego dostarczania kluczowych rzeczy, które 

mają największe znaczenie dla inwestorów. 

•Przedstawia tematy „uwięzionych drzwi”, które powodują, że inwestorzy tracą zainteresowanie. 

•Pomija tematy krytycznych inwestorów, które muszą być we wszystkich początkowych prezentacjach. 

•Nie stara się o profesjonalny coaching. 

•Wyświetla słabe prezentacje. 

Na szczęście we wszystkich tych obszarach sprawdzono rozwiązania „najlepszych praktyk”, które, gdy 

się o nich dowiesz, mogą odróżnić Cię od innych i znacząco zwiększyć wskaźnik sukcesu w zdobywaniu 

punktów wśród inwestorów.  Treść i sugestie tu zawarte  są w rzeczywistości w dużej mierze oparte na 

analizie udanych zbiórek funduszy, które zostały dostarczone grupom wyrafinowanych inwestorów z 

Doliny Krzemowej w szczytowym okresie boomu internetowego dot-com pod koniec lat 90-tych. W 

szczycie tego okresu inwestorzy mogli uczestniczyć w spotkaniach grupowych przez kilka nocy w 

tygodniu i zobaczyć aż dziesięć lub więcej firm obecnych na każdym wydarzeniu. Sponsorzy tych 

wydarzeń musieli ograniczyć czas prezentacji, aby umożliwić wszystkim firmom prezentację - a proces 

ten zmusił do opracowania bardziej rygorystycznych formatów prezentacji, które przeciwstawiały się 



firmom w celu uzyskania pożądanych spotkań z źródłami finansowania. Rzadko zdarzało się, że jakieś 

pieniądze były rzeczywiście podnoszone na miejscu; 

Głównym celem tych prezentacji było zapewnienie kolejnych spotkań z inwestorami kwalifikowanymi 

w celu pełniejszego przedstawienia szczegółów i informacji dotyczących należytej staranności. 

Wyzwania związane z prezentowaniem udanych stanowisk zostały docenione przez wiele większych 

organizacji Valley, w tym większe kancelarie prawne, firmy księgowe i grupy aniołów, które często 

organizowały te zbiórki pieniędzy. Wiele rozpoczęło oferowanie seminariów i „obozów rozruchowych”, 

aby nauczyć swoich klientów, jak zoptymalizować ich historie, aby mogli być bardziej skuteczni w 

pozyskiwaniu funduszy, które były częściowo wykorzystywane do płacenia opłat tym dostawcom usług. 

Venture Navigation, butikowa firma zajmującej się bankowością inwestycyjną, która pomagała firmom 

w pozyskiwaniu funduszy na rozwój, została poproszona przez firmę księgową Deloitte Touche o 

ustanowienie programu „akceleratora” w celu opracowania programu zajęć dla przedsiębiorców. 

Szybko stało się to skuteczną szkołą kończącą na tym, jak nie tylko zebrać pieniądze, ale także zatrudnić 

świetnych pracowników, zmotywować zespoły, zrozumieć finanse, być świetnym dyrektorem 

generalnym / dyrektorem finansowym i tak dalej. Najpopularniejszymi i najlepiej uczęszczanymi 

warsztatami były warsztaty, w których przedstawiono pomysły na zbiórkę pieniędzy  

Jako dodatkowa i nieco nieoczekiwana korzyść, proces opracowywania bardziej efektywnego tonu 

pozyskiwania funduszy często powodował, że firmy modyfikowały - lub w niektórych skrajnych 

przypadkach nawet porzuciły - swoje strategie biznesowe całkowicie i poszukiwały skuteczniejszych 

kierunków. Stało się również oczywiste, że opracowanie dobrego tonu może być bardzo stresującym 

procesem i wzmocnić niezgodę między członkami zespołu podstawowego. To dlatego, że podczas 

budowania zwycięskiego terenu, obiektywne i często surowe realia muszą być konfrontowane nie tylko 

z poziomu biznesowego, ale także na poziomie osobistym, a wielu przedsiębiorców nie było w stanie 

sprostać wymaganym zadaniom. Lepiej wiedzieć to na początku istnienia firmy niż w czasie kryzysu. 

Od tego momentu i od setek prezentacji, , pojawiają się tu zasady opisane tu . Krótko mówiąc, działają 

- i to nie tylko w przypadku start-upów technologicznych, ale dla wszystkich rodzajów firm na każdym 

etapie finansowania, włącznie z pozyskiwaniem funduszy dla firm publicznych. 

Niezbędne elementy 

Podczas gdy techniki rozwijania i prezentowania udanej prezentacji funduszy można się nauczyć, aby 

osiągnąć sukces, musisz mieć również mocną historię do opowiedzenia. Kluczowe elementy to: 

• Zdolny i wiarygodny zespół przywódczy, który posiada wystarczające doświadczenie, aby przekonać 

inwestorów, że może pokonać wyzwania i osiągnąć wyniki. W skład zespołu wchodzą nie tylko 

dyrektorzy generalni, ale także zaangażowani doradcy, członkowie zarządu i znani zwolennicy firmy, 

którzy zapewniają wymaganą walidację. 

• Wyraźnie określony i duży, rosnący rynek produktów i usług firmy. 

• Zróżnicowane kluczowe czynniki udanej penetracji rynku posiadane przez firmę, które zostały 

zatwierdzone przez znaczących uczestników segmentu branżowego. 

• Realistyczne cele finansowe wraz z najnowszą historią spełniania i / lub przekraczania wcześniejszych 

oczekiwań. 

Świetna prezentacja nie może przezwyciężyć braków w żadnym z tych kluczowych obszarów. W razie 

potrzeby odłóż swoje wysiłki na rzecz gromadzenia funduszy, dopóki Twoja historia nie stanie się 

bardziej atrakcyjna dla inwestorów 



 

Czy to dobry czas na pozyskiwanie funduszy dla mojej firmy? 

Odpowiedź na to najczęstsze pytanie jest jednoznaczna: „Tak i nie”. Poważnie, odpowiedź brzmi „tak”, 

jeśli firma i jej zespół są gotowi, a nawet przygotowani, na zdobycie zaangażowania inwestorów 

zewnętrznych. Ogólne warunki rynkowe, bez względu na to, czy są dobre, czy złe, nie korelują dobrze 

ze skutecznym pozyskiwaniem funduszy. Niezależnie od czasów, zawsze wydaje się, że jest więcej 

pieniędzy niż dobrych ofert. W rezultacie dobre firmy z dobrymi historiami i dobrymi zespołami wydają 

się być w stanie wykonać zadanie. Rzeczywiście, niektóre z najlepszych firm powstały w stosunkowo 

trudnych czasach: 

• Apple 

• Założona w kwietniu 1976 r 

• Stopa bezrobocia w USA: 7,7% 

• Stopa procentowa: 6,8% 

 

• Oracle 

• Założona w czerwcu 1977 r 

• Stopa bezrobocia w USA: 7,2% 

• Stopa procentowa: 6,8% 

 

• Intuit 

• Założona w maju 1983 r 

• Stopa bezrobocia w USA: 10,1% 

• Stopa procentowa: 10,5% 

 

• Cisco 

• Założona w grudniu 1984 roku 

• Stopa bezrobocia w USA: 7,3% 

• Stopa procentowa: 11,1% 

Chociaż bezrobocie i chroniczne deficyty pozostają bardzo wysokie, Stany Zjednoczone doświadczają 

odrodzenia optymizmu, a tworzenie nowych firm i związane z nimi możliwości finansowania w takich 

miejscach jak Dolina Krzemowa zbliżają się do poziomów, których nie zaobserwowano od czasu boomu 

dot-com pod koniec lat 90-tych. Jednak proces pozyskiwania funduszy pozostaje bardzo trudny ze 

względu na dużą liczbę firm poszukujących inwestycji, a wielu inwestorów nadal ma blizny po 

katastrofie w 2008 roku. Historia jest o wiele ważniejsza niż kiedyś. Podczas bańki dot-com, gdybyś 

wyszedł ze Stanford bez żadnych osiągnięć, mógłbyś otrzymać od 2 milionów do 5 milionów dolarów 



za dobry pomysł na uruchomienie dot-com. Dzisiaj lepiej mieć silną weryfikację klientów i członków 

zespołu, którzy już to zrobili. 

Uwaga: Zawsze jest dobry moment na zdobycie pieniędzy - jeśli masz solidne podstawy i dobrze 

przygotowałeś się do spotkań z inwestorami. Ale choć istnieje kapitał do podniesienia, należy pamiętać, 

że inwestorzy, pokaleczeni wydarzeniami z 2008 r. I później, są niechętni ryzyku. Nawet jeśli masz 

świetny pomysł i silny zespół, oczekuj ciężkiej pracy, aby zabezpieczyć pieniądze potrzebne do rozwoju. 

Jak na ironię, biorąc pod uwagę ogólne wyzwania związane z pozyskiwaniem funduszy w obecnym 

klimacie, wielu przedsiębiorców ma zbyt luźny stosunek do pozyskiwania funduszy i uważa, że jeśli 

mają dobry pomysł, inwestorzy powinni ich ścigać. Wielki błąd! Wiele firm nadal nie inwestuje w 

profesjonalne usługi pozyskiwania funduszy, wybierając zamiast tego poleganie na przypadkowych 

prezentacjach inwestorom i kluczowym grupom inwestorów od kilku osób z ich zarządu, przyjaciół lub 

od ich prawników lub księgowych. Podczas gdy niektóre z tych osób mogą zorganizować pierwsze 

spotkanie, zazwyczaj nie mają czasu, aby zaangażować się w pomoc w procesie lub wypełnić luki w 

miarę rozwoju procesu. W rezultacie wiele pierwszych spotkań to także ostatnie spotkanie. Kolejnym 

krytycznym spostrzeżeniem często pomijanym przez firmy starające się o finansowanie jest to, że 

inwestorzy zazwyczaj dokonują przeglądu i finansują transakcje, do których nawiązuje ich sieć, i 

faworyzują te źródła skierowań, które w przeszłości oferowały wysokiej jakości transakcje z dużą 

starannością już wykonane . Firmy próbujące dostać się do pierwszej bazy poprzez masowe wysyłanie 

planów biznesowych są prawie w 100% gwarantowane, że nie uda im się uzyskać poszukiwanych 

inwestycji. Dlatego większość firm dobrze radzi sobie, aby skupić większość swojej początkowej energii 

na lokalizacji i kultywowaniu źródeł skierowań blisko swoich docelowych inwestorów przed 

bezpośrednim zainwestowaniem czasu w wysyłanie planów. 

Wskazówka Zapomnij o masowych planach biznesowych. Poświęć czas na znalezienie i kultywowanie 

ludzi, którzy mogą skierować Cię do profesjonalnych inwestorów. 

Teraz jest inny świat 

W dniach, w których era dot-com trwała, zbieranie kapitału może nastąpić w ciągu kilku dni, a 

podsumowanie jednej strony, a czasem nawet mniej. Przed dzisiejszym zwróceniem się do inwestorów 

firmy muszą być dogłębnie przygotowane z niemal pełnym pakietem due diligence i potencjalnie 

prywatnym memorandum ofertowym (PPM), które może przygotować nawet setki roboczogodzin 

nawet późniejszym firmom. W dzisiejszym klimacie firmy powinny liczyć na zainwestowanie ponad 

tysiąca roboczogodzin, aby zapewnić finansowanie - a także kilka tysięcy dolarów na potrzebną pomoc 

prawną. Chociaż pieniądze są obfite, inwestorzy są niechętni ryzyku i częściej szukają powodów, by 

powiedzieć „nie” niż napisać czek. W naszej pracy z setkami firm w ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy, 

że największym błędem, jaki może popełnić CE O w tym środowisku, jest próba pozyskania funduszy 

przy użyciu tylko wewnętrznych zasobów, takich jak jego czas i wysiłek. Z naszej perspektywy jest 

praktycznie niemożliwe, aby zespół zarządzający - w szczególności dyrektor generalny - sprostał 

codziennym wymaganiom rozwoju odnoszącej sukcesy firmy, a także posiadał zdolność do 

gromadzenia dużych ilości kapitału wzrostu na tym obecnym rynku. Coś musi zawieść w tym procesie 

- i często prowadzą do konsekwencji niedorefinansowania procesu pozyskiwania funduszy firmy, które 

uderzyły w ścianę i / lub CEO, którzy są proszeni o odejście. Wiele CEO będzie szukać pomocy 

doświadczonych fundraiserów, aby pomóc im w dostrajaniu materiałów prezentacyjnych, 

wprowadzaniu inwestorów i przeglądaniu arkuszy terminów, między innymi. Często istnieje pokusa, 

aby zewnętrzny zbiórka pieniędzy prowadził proces i ściśle kontrolował treść i działania następcze. 

Ogólnie jest to błąd, ponieważ wyjście na zewnątrz  zarządzanie procesem zostanie szybko przejęte 

przez doświadczonych inwestorów i stwierdzą, że mają do czynienia ze słabym lub bezinteresownym 



dyrektorem generalnym. Jeśli zdecydujesz się pracować z zewnętrznym funduszy (a jest wielu dobrych, 

a także niezbyt dobrych), jeszcze ważniejsze jest, abyś czytając,i zadawał pytania i kwestionował wkład, 

jeśli otrzymałem wskazówki, które odciągają Cię od podstawowych zasad, które zostały opisane. 

PRZEDSIĘBIORCY UWAŻAJCIE! 

Jest wielu niepracujących lub pół-zakładowych dyrektorów, którzy określają się jako zbieracze 

funduszy. Często są rekompensowane w opcjach na oferowanie pomocy. Istnieje silna tendencja do 

przejęcia większej kontroli niż to właściwe, ponieważ chcą usprawiedliwić większe odszkodowanie. 

Osoby zbierające fundusze często przychodzą do prezentacji dla inwestorów (czerwona flaga dla 

inwestorów), a następnie biorą udział w prezentacji, aby poprzeć prezesa / firmę. To duży błąd, który 

często prowadzi do złych wyników. Spotkania prezentacyjne nie są miejscem, w którym stoi starszy 

brat. Inwestorzy nie inwestują w pośrednika - i wiedzą, że komentarze pośredników będą stronnicze z 

powodu otrzymywanej przez nich rekompensaty. Ich obecność marnuje czas i tworzy bardzo słabe 

pierwsze wrażenie. 

Każda firma, która w ciągu 12 miesięcy potrzebuje nowego kapitału inwestycyjnego, powinna już 

agresywnie planować strategię pozyskiwania funduszy. Widzimy wiele tragicznych sytuacji, w których 

skądinąd świetnym pomysłomi przedsiębiorcy zabrakło pasa startowego zaledwie kilka miesięcy przed 

osiągnięciem krytycznego etapu, ponieważ albo rozpoczęli proces zbierania funduszy zbyt późno, albo 

polegali na przekonaniu, że wtajemniczeni i bliscy przyjaciele mogą dostarczyć fundusze na czas. 

Pomimo wyzwań, w tej chwili rzeczywiście może być najlepszy czas na założenie nowej firmy lub 

pozyskanie funduszy na ekspansję dla istniejących firm. Uchwalenie ustawy o JOB w 2012 r. I jej liczne 

zwolnienia regulacyjne dla mniejszych przedsiębiorstw, w połączeniu z rosnącym ruchem 

crowdsourcingowym - co już ma pozytywny wpływ na narażanie firm na większą liczbę potencjalnych 

inwestorów za pośrednictwem firm takich jak Kickstarter, CircleUp, HealthFundr i tak dalej —

Zapewnia, że wkrótce pojawią się nowe paradygmaty pozyskiwania funduszy. W kolejnych rozdziałach 

omówię kilka z tych nowych podejść. 

Jak to będzie działać dla Ciebie? 

Jeśli planujesz pozyskać fundusze zewnętrzne (kapitał własny lub dług) na nowy lub istniejący biznes 

na jakimkolwiek etapie, informacje tu zawarte będą dla Ciebie bezcenne. Jej rdzeniem jest opis 12 

Punktów -  opisujące podstawowe elementy oferty, które w połączeniu z umiejętnościami prezentacji 

znacznie zwiększają szanse na znalezienie potrzebnego kapitału. Podczas gdy te 12 Punktów zostało 

pierwotnie opracowanych, aby pomóc początkującym przedsiębiorcom w rozpoczęciu pierwszej rundy 

zewnętrznego kapitału, odkryliśmy, że proces ten działa równie dobrze dla firm w późniejszym etapie, 

a nawet spółek publicznych, które poszukują finansowania wtórnego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat 

inwestorzy na ogół przesunęli swoje preferencje inwestycyjne w kierunku firm na późniejszym etapie, 

gdzie czas na wyjście (tj. zrealizowanie zwrotu) jest mniejszy niż w przypadku nowych firm. Wielu  

inwestorów poprosiło o ocenę inwestycji w mniejsze spółki publiczne, tzw. „mikro-cap”.  Niezależnie 

od wielkości firmy, niezwykle ważne jest, aby wszystkie 12 obszarów było zwięźle omówione podczas 

spotkań z inwestorami - i że sugestie dotyczące przygotowania przed spotkaniem, jak również działania 

następcze po spotkaniu, są uważnie śledzone. Aby mieć pewność, bardziej dojrzałe firmy mają więcej 

do zaoferowania pod względem wcześniejszej historii i wydajności produktów, a także mogą 

zaoferować dodatkowe zatwierdzenie rynku i więcej informacji zwrotnych od klientów niż firmy na 

wcześniejszym etapie. Wielokrotnie jednak widzimy prezentacje firm późniejszych, które nie zajmują 

się podstawowymi 12 obszarami i najczęściej nadmiernie docierają do niektórych obszarów ze zbyt 

dużą ilością danych, pomijając punkty krytyczne, które w sumie pozostawiają inwestorom niechęć do 

angażowania funduszy 



12PUNKTÓW 

Punkt 1: Przegląd 

Punkt 2: Problem 

Punkt 3: Rozwiązanie 

Punkt d 4: Szansa i rynek 

Punkt 5: Technologia 

Punkt  6: Wyjątkowe przewagi konkurencyjne 

Punkt 7: Krajobraz konkurencyjny 

Punkt 8: Przejdź do strategii rynkowej 

Punkt 9: Plan finansowy 

Punkt 10: Zespół 

Punkt 11: Bieżący status 

Punkt 12: Podsumowanie 

Proces 12 Punktów działa równie dobrze dla każdego rodzaju biznesu - nie tylko firm technologicznych. 

Czemu? Wszyscy doświadczeni profesjonalni inwestorzy mają te same podstawowe pytania dotyczące 

tego, dlaczego powinni inwestować w nowy pomysł na biznes. Rzeczywiście, nawet wielu przyjaciół i 

inwestorów rodzinnych będzie bardziej skłonnych do inwestowania, jeśli zastosujesz się do wskazówek 

sugerowanych w tej książce. Niezależnie od tego, czy poszukujesz zewnętrznych funduszy dla usług 

świadczonych w domu, czy dla wysoko rozwiniętych firm technologicznych, musisz pokryć 

podstawowe 12 obszarów, aby mieć najlepszą szansę na sprawdzenie. 

 



Czego chcą inwestorzy 

Istnieje wiele rodzajów inwestorów i ryzykując uproszczenie skomplikowanego tematu, zacznę od 

dwóch kategorii: inteligentnych inwestorów i głupich inwestorów. Ta ostatnia kategoria obejmuje na 

przykład przyjaciół i rodzinę. Głupi inwestorzy niekoniecznie są złymi inwestorami, ponieważ mają 

pieniądze i często bardzo dobre intencje. Zwykle jednak inwestują w oparciu o dość powierzchowne 

kryteria, w tym pierwsze wrażenia, wcześniejsze relacje z dyrektorem generalnym i kluczowymi 

menedżerami, i mają tendencję do szybkiego inwestowania środków, często bez przeprowadzania 

znaczącej staranności. Pozytywne jest to, że inwestorzy tego typu mogą być łatwiej przekonani do 

wypisania czeku, a jeśli masz ich wystarczająco dużo, możesz być w stanie podnieść większość, jeśli nie 

wszystkie, początkowe wymogi kapitałowe. W rzeczywistości jest to najczęstszy sposób na rozpoczęcie 

działalności, a także pomaga zademonstrować kolejnym inwestorom, że masz „skórę w grze”. Z drugiej 

strony, mniej wyrafinowani inwestorzy mogą sprawić, że twoje życie stanie się nieszczęśliwe, ponieważ 

będziesz apodyktyczny i marnuje wiele twojego czasu z ich pytaniami i sugestiami. Zaakceptowanie 

zbyt wielu drobnych czeków oznacza, że będziesz musiał odbierać o wiele więcej połączeń 

telefonicznych i e-maili. W gorszym przypadku, jeśli coś pójdzie źle, mniej wyrafinowani inwestorzy 

mogą być bardziej skłonni do podejmowania działań prawnych w celu odzyskania strat, a ty możesz 

stracić bliskie relacje w sprawach biznesowych. Większą obawą jest to, że inwestorzy w następnej 

rundzie będą chcieli zobaczyć listę wszystkich obecnych akcjonariuszy i mogą przekazać twoją 

transakcję, jeśli dojdą do wniosku, że masz zbyt wielu niewyszukanych inwestorów na pokładzie. To 

nie jest kwestia czarno-biała, ale coś, o czym trzeba być świadomym, gdy zbiera się kapitał. 

Inwestorzy, których spotkasz 

Inteligentnymi inwestorami mogą być osoby inwestujące ze środków własnych lub profesjonaliści 

reprezentujący interesy klientów, którzy ulokowali u nich środki. Inwestują te fundusze w oparciu o 

głębszą analizę ryzyka / korzyści każdej konkretnej okazji. Na skraju tego spektrum znajdują się wysoko 

wykwalifikowane zespoły z renomowanych funduszy venture capital i private equity, dysponujące 

znacznymi zasobami kadrowymi, które przeprowadzą głębokie i wyczerpujące badania dotyczące 

wszystkich aspektów potencjalnej inwestycji przed przekazaniem środków. Rzeczywiście, 

zaangażowanie jednej z tych wysoko cenionych firm zawodowych jest najwyższą formą walidacji, jaką 

może otrzymać przedsiębiorca; inwestycja czołowej firmy venture capital może zapoczątkować falę 

współinwestorów i dostawców usług blue-chip, którzy mogą zapewnić najbardziej prawdopodobną 

drogę do przyszłego sukcesu. Pierwszym krokiem w rozwoju strategii pozyskiwania funduszy jest 

realistyczne dopasowanie wymagań finansowych i historii firmy do typów inwestorów, którzy mogą 

wykonać tę pracę. Jeśli twoje cele są skromne - na przykład rozpoczęcie świadczenia usług domowych 

od znajomych biznesowych i rodzinnych może być wystarczające. Jeśli jednak planujesz rozwinąć firmę 

o dużym powodzeniu, zatrudniającą dużą liczbę pracowników i ostatecznie starającą się o wyjście z 

inwestycji poprzez pierwszą ofertę publiczną (IPO), fuzję lub przejęcie z większą firmą, musisz 

przygotować się do tego aby radzić sobie z wysoce wyrafinowanymi inwestorami. Oznacza to 

budowanie silnej historii, która motywuje ich do inwestowania w firmę w porównaniu z wieloma 

innymi, które oceniają. Jak już wspomniano, podejście do pozyskiwania funduszy przedstawione w 

poniższych częściach może dotyczyć małych i dużych firm, a także już istniejących firm, które poszukują 

kolejnych rund kapitału zewnętrznego. Jednak od tego momentu założymy, że czytelnik stara się 

przyciągnąć profesjonalnych inwestorów inteligentnych pieniędzy. Odpowiednio dostosowuję 

sugestie. Dobrze skonstruowana historia dla inteligentnych inwestorów powinna również działać 

bardzo dobrze dla typów „przyjaciół i rodziny” - i stworzy lepsze pierwsze wrażenie, pokazując swoją 

zdolność do rozwijania i prezentowania ciasnej historii. W skrócie, oto, co konsekwentnie odkryliśmy, 

przyciąga zainteresowanie doświadczonych inwestorów: 



• CEO / zespoły o dobrych wynikach 

• Silna walidacja klientów (tzn. Kupują produkt lub usługę w dobrej liczbie) 

• Potencjalnie duży rynek dla produktów lub usług Twojej firmy 

• Dający się obronić model biznesowy, który prowadzi do zysków 

• Dobra historia, dobrze opowiedziana 

• Duży zwrot z inwestycji 

• Dobrze zdefiniowane plany wyjścia z wiarygodnymi opcjami, a także przewidywany harmonogram, 

który pasuje do oczekiwań inwestorów 

Musisz udowodnić, że masz potencjalne najlepsze uderzenie, aby przyciągnąć ich uwagę - i bądź 

przygotowany na przygotowanie 90% wszystkich tych tematów w czasie nie dłuższym niż 20 minut. To 

wysoki porządek, ale pokażę ci, jak to zrobić z powodzeniem. Pomyśl o procesie pozyskiwania funduszy 

jako szeregu wyzwań, które trzeba pokonać, krok po kroku, przed otrzymaniem czeku. Podróż 

rozpoczyna się od pierwszych wrażeń, po których następuje kontrola inwestorów w każdym z 

poprzednich obszarów, w przybliżeniu w tej samej kolejności. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych 

obszarów. 

Czy twoje osiągnięcia są wystarczająco dobre? 

Choć dotychczasowy dorobek zespołu i doradców firmy jest bardzo ważny, doświadczeni inwestorzy 

skupiają się przede wszystkim na CEO. Jeśli on lub ona może zdać egzamin, wtedy będą brane pod 

uwagę inne przedmioty. Jeśli nie, gra się skończy. Ogólnie rzecz biorąc, oto, czego inwestorzy szukają 

w CEO: 

• „Był tam i zrobił to” 

• Ma konkretne doświadczenie / wiedzę w danej dziedzinie 

• Ma świadomość luk w wiedzy i lokalizuje zasoby, aby je wypełnić 

• Może przyciągać, wynajmować i zarządzać supergwiazdami 

• Pokazuje „ogień w brzuchu” 

• Pragnienie, aby odnieść sukces i wyrazić gotowość do zaangażowania 24/7 

• Uznaje pilną potrzebę generowania przychodów minimalizujących współczynnik spalania (szybkość, 

z jaką ostatnio finansowana firma korzysta z pieniędzy) 

• Rozumie różnicę między byciem pracownikiem a byciem udziałowcem 

• Brutalnie uczciwy, z tendencją do niedostatecznego zaangażowania i nadmiernej realizacji 

 

Czy wymagany jest stopień naukowy? Inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wielu 

odnoszących sukcesy prezesów nie ma stopni naukowych. Niektóre z bardziej znanych ostatnich 

przykładów to: 

• Mark Zuckerberg, CEO, Facebook 

• Steve Jobs, były dyrektor generalny Apple Computer 



• Richard Branson, dyrektor generalny i założyciel Virgin Group 

• John Paul DeJoria, CEO, John Paul Mitchell Systems 

• Michael Dell, CEO, Dell Computer 

• Bill Gates, były dyrektor generalny, Microsoft 

• Larry Ellison, CEO, Oracle 

Jednak ze względu na bardzo wysokie ryzyko związane z większością inwestycji na niepublicznym rynku 

kapitałowym, inwestorzy rzadko inwestują w firmy kierowane przez dyrektora generalnego bez 

dyplomu ukończenia studiów wyższych, chyba że dyrektor generalny posiada inne nadzwyczajne 

atrybuty w zakresie doświadczenia w branży, wcześniejszych osiągnięć lub, jak w przypadku Marka 

Zuckerberga koncepcja tak przekonująca, aby zrównoważyć jego osobisty profil ryzyka. 

 

Uwaga: Możesz odnieść sukces jako przedsiębiorca bez wykształcenia, ale przeszkody są znacznie 

wyższe, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy. Lepiej dla większości ludzi spędzić cztery lata w 

najlepszej szkole, do której możesz się dostać. I hej, możesz się czegoś nauczyć. 

Dyrektor generalny, który posiada wykształcenie wyższe (a najlepiej stopień zaawansowany w wyższej 

szkole), będzie znacznie bardziej skłonny przejść do kolejnych etapów kontroli inwestorów. Ściśle 

powiązane z odpowiednią referencją uczelni, cechy osobowości odgrywają kluczową rolę w zdobyciu 

zainteresowania inwestorów. Po ustanowieniu referencji inwestorzy szukają prezesów, którzy 

• Czy charyzmatyczni komunikatorzy, wielcy twórcy są w stanie przyciągnąć najlepsze talenty do pracy 

dla nich. 

• Miej wysoki poziom energii osobistej, kierując się pragnieniem trafienia w cele i zainspirowania 

innych do osiągania najlepszych wyników. 

• Pokaż wyjątkowe umiejętności sprzedaży osobistej i może zamknąć duże transakcje oraz przekazać 

misję firmy w przekonujący sposób. 

• Zrozum ich osobiste niedociągnięcia i możesz otoczyć się utalentowanymi członkami personelu, aby 

stworzyć dobrze zorganizowaną zwycięską drużynę. 

• Miej historię zdobywania ważnych wyróżnień i osiągania osobistych sukcesów. 

John Chambers, dyrektor generalny Cisco, jest doskonałym przykładem ekstrawertycznego lidera, 

który był w stanie zamknąć duże transakcje i który ma wizję i osobowość, która przyciąga i motywuje 

najlepsze talenty. Początkujący prezesi powinni dobrze zainwestować czas, badając cechy wielkich 

prezesów i wybierając odpowiednie wzory do naśladowania. Kiedy utkniesz i nie możesz znaleźć 

rozwiązania, warto zadać sobie pytanie: „Co zrobiłby [twój ulubiony dyrektor generalny] w tej 

sytuacji?” Krótko mówiąc, odpowiednie stopnie z wybitnych szkół i właściwa osobowość kupią ci 

wystarczająco dużo czasu dla inwestorów, aby rozważyć twoje doświadczenie. Jeśli zbierasz pieniądze 

dla firmy w ustalonym segmencie biznesowym z znaczącymi konkurentami, doświadczenie w Twojej 

dziedzinie ma kluczowe znaczenie dla pozyskania inwestorów. Bez odpowiedniego wcześniejszego 

doświadczenia, najlepiej jako były dyrektor w firmie związanej z Twoim rynkowym / technologicznym 

ukierunkowaniem, inwestorzy nie uwierzą, że wiesz wystarczająco dużo o wewnętrznych działaniach 

Twojej firmy lub masz wystarczająco silną sieć osobistą, aby odnieść sukces. Wielu znaczących 

dyrektorów, takich jak Jack Welch z GE, Eric Schmidt z Google, Andrea Jung z Avon i inni, zostało 



dyrektorami naczelnymi dopiero po awansie w swojej branży, aby najpierw ustanowić mocne 

osiągnięcia w dziedzinie osiągnięć. Jeśli zbierasz pieniądze na względnie nowy obszar działalności, 

twoja wcześniejsza historia życia i umiejętność pokazania, że możesz przyciągnąć najlepszych talentów, 

będzie w centrum uwagi. Mark Zuckerberg urodził się w 1984 roku i stał się multimiliarderem przed 30 

rokiem życia. Jest wyjątkowym przykładem dyrektora naczelnego, któremu brakowało doświadczenia 

w branży - w czasie, gdy założył Facebooka, nie było wielu podobnych firm w mediach 

społecznościowych, ale udało mu się przekonać partnerów Accel , wysoko ceniona firma venture 

capital, która zainwestuje 12,7 miliona dolarów, zanim jego koncepcja zostanie w pełni rozwinięta. Do 

czasu tej inwestycji Mark osiągnął już wiele znaczących osiągnięć życiowych, które niewątpliwie 

przyczyniły się do zainteresowania Accel inwestowaniem. Obejmowały one: 

• Stworzenie programu wymiany wiadomości opartego na Atari o nazwie Zucknet w wieku 12 lat, który 

był używany do komunikacji z pacjentami w gabinecie stomatologicznym ojca. 

• Podjęcie studiów magisterskich w zakresie programowania komputerowego, gdy jest jeszcze 

nastolatkiem. 

• Zostanie kapitanem drużyny szermierczej na ekskluzywnej akademii przygotowawczej w New 

Hampshire. 

• Tworzenie programu muzycznego podobnego do Pandory w szkole średniej. Firmy, w tym AOL i 

Microsoft, wyraziły zainteresowanie zakupem - wraz z zaoferowaniem mu zatrudnienia jako nastolatek 

(którego odmówił). 

• Rozwijanie aplikacji podczas kursu na Harvardzie, który umożliwił uczniom wybieranie zajęć online 

oraz Facemash, który pozwalał użytkownikom głosować, na którym jedna z dwóch twarzy była 

najbardziej atrakcyjna. 

Będąc studentem Harvardu, Mark wykazał się umiejętnością przyciągania do siebie bardzo 

utalentowanych ludzi, w tym Dustina Moskovitza, Chrisa Hughesa i Eduardo Saverina, którzy zostali 

współzałożycielami Facebooka. Jest też jedynym przedsiębiorcą, którego znam, że miał duży film 

przedstawiający jego wczesną karierę ukończoną przed ukończeniem 30 lat! Zamiast być 

przygnębionym porównaniami do Marka Zuckerberga, mam nadzieję, że ci z was, którzy mają 

odpowiednie rzeczy, są pobudzeni i motywowani tym podsumowaniem! Jak już wspomniano, jest to 

wyjątkowy przykład, który doprowadził do stworzenia miliardów dolarów bogactwa w bardzo młodym 

wieku. Z pewnością nie potrzebujesz wszystkich tych atrybutów i sukcesów życiowych, aby stać się 

dyrektorem zarządzającym. Ważne jest, abyś zaczynał swoje aspiracje dyrektora generalnego od 

uczciwego, osobistego audytu tego, co osiągnąłeś i co zamierzasz osiągnąć, aby zdobyć zaufanie 

inwestorów. I nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby rozpocząć ten proces. 

Rezultat 

Chociaż niektórzy ludzie urodzili się jako liderzy, inwestorzy najprawdopodobniej zainwestują w firmy, 

których prezesi mają wcześniejszą ścieżkę robienia większości z tego, co mają robić w przyszłości. 

Bardzo ważne jest, abyś podsumował siebie jako CEO w porównaniu z kryteriami wymienionymi 

wcześniej, abyś mógł wzmocnić obszary, które w przeciwnym razie mogłyby być przeszkodami, które 

zepsują twoje nadzieje na pozyskanie kapitału. Podczas gdy możesz być następnym Steve Jobs lub Mark 

Zuckerberg i uzyskać finansowanie pomimo niedociągnięć w tych wyróżnionych obszarach, szanse na 

to nie sprzyjają. Jeśli przyjdziesz krótko, cała nadzieja nie zostanie utracona, jeśli masz naprawdę 

przekonującą propozycję biznesową. Być może lepiej będzie na przykład najpierw zatrudnić silniejszego 

kandydata na stanowisko dyrektora generalnego w swojej firmie i skoncentrować swoje kluczowe 



kompetencje w miejscu, w którym naprawdę się wyróżniasz, takie jak inżynieria, sprzedaż lub finanse. 

Uzyskanie finansowania firmy, a następnie zapewnienie akceptowalnego zwrotu dla inwestorów, 

powinno ostatecznie stać się Twoim priorytetem. Ci, którzy rozpoznają to wcześnie, odniosą o wiele 

większy sukces w swojej karierze 

Silna weryfikacja klienta 

Sukces każdej firmy zależy ostatecznie od jej zdolności do przyciągnięcia klientów do swoich produktów 

/ usług. Prezentacja finansowania musi zatem zawierać informacje na temat docelowych segmentów 

rynku i dlaczego klienci na tych zidentyfikowanych rynkach będą zainteresowani Twoją ofertą wartości. 

Im mniej teoretycznie i spekulatywnie możesz być, tym lepiej. Większość inwestorów przyciąga firmy, 

które planują stać się dominującymi liderami na swoich określonych rynkach i są mniej skłonne do 

inwestowania w firmy „ja też”. Jeśli aspirujesz do rozwoju dużej spółki notowanej na giełdzie lub takiej, 

która może zostać nabyta przez dużą firmę, twoje docelowe segmenty rynku muszą być wystarczająco 

duże, aby umożliwić Ci wzrost do 100 mln USD plus niewielka penetracja rynku. na przykład 

zainteresowanie najlepszych VC identyfikuje segmenty rynku o wartości miliardów dolarów oraz 

szczegółowe plany przechwycenia 5–15% udziału w rynku w ciągu pięciu lat. Odpowiada to stawkom 

przychodów rzędu 100 milionów dolarów. Innym sposobem spojrzenia na to jest uświadomienie sobie, 

że profesjonalni inwestorzy, którzy inwestują wysoki wzrost w firmy na wczesnym etapie rozwoju, 

generalnie chcą zrealizować dziesięciokrotny zwrot z zainwestowanego kapitału. Jeśli inwestycja jest 

realizowana na późniejszym etapie, takim jak ostatnia runda przed oczekującym IPO, wymagane 

zwroty mogą spaść do trzech razy ze względu na mniej czasu potrzebnego do zrealizowania zwrotu 

kapitału plus zysk. Oczywiście te wskaźniki można uzyskać tylko wtedy, gdy możesz wykazać, że masz 

znaczący dowód na to, że duża liczba klientów kupi Twoje produkty. Uzyskanie silnej weryfikacji 

klientów i wykazanie, że masz „trakcję” na rynku, jest zatem kluczowym, wczesnym krokiem w rozwoju 

twojego poziomu pozyskiwania funduszy. Gdy podejdziesz do tego zadania, zainwestuj czas ze swoim 

zespołem, aby najpierw potwierdzić, kto naprawdę jest najlepszym celem. Często pierwsi „klienci” są 

słabo rozwiniętymi owocami, ale mogą nie być najlepszymi potencjalnymi klientami, których 

powinniście użyć do opracowania swojego biznesplanu. Jako przykład, pracowaliśmy ostatnio z firmą 

produkującą urządzenia medyczne, która opracowała nową metodę wykrywania chorób 

naczyniowych. Po raz pierwszy skupili się na lekarzach ogólnych. Wraz z rozwojem ich działań 

marketingowych otrzymywali opinie od niektórych klientów swoich lekarzy, którzy powiedzieli im: 

„Twój marketing jest w błędzie. Brakuje ci największego segmentu 

Firma dowiedziała się, że lekarze, którzy czerpią dochody z rządowych planów opieki zdrowotnej, 

takich jak Medicare, otrzymują znacznie wyższą rekompensatę po wykryciu choroby naczyniowej niż 

lekarze oferujący bardziej tradycyjne opłaty za usługi i poszukujący zwrotu kosztów od firm 

ubezpieczeniowych. Dzięki temu dyrektorowi udało się skoncentrować strategię marketingową firmy 

na znacznie większym, choć węższym segmencie, co zwiększyło emocje inwestorów i utorowało drogę 

do wczesnego IPO w celu zwiększenia kapitału na ekspansję. Nie byłoby to możliwe przy pierwotnym 

nastawieniu klienta. Ta historia podkreśla coś ważnego: dyrektor generalny powinien często zwracać 

uwagę firmy na swoich docelowych klientów i pomagać kierować zespołem . W trakcie cyklu życia wielu 

firm rynek docelowy ewoluuje i musi dokonywać wielu bieżących korekt, aby utrzymać strategię 

zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klientów. Kiedy inwestorzy pytają Cię o „trakcję”, naprawdę 

proszą Cię o dostarczenie twardych dowodów rzeczywistego zainteresowania klientów. Nie mając 

aktualnego strumienia przychodów i odnośników, następnym najlepszym sposobem wykazania trakcji 

jest przedstawienie ofert i referencji od potencjalnych klientów i specjalistów z branży na temat zalet 

Twojej oferty i powodów, dla których będą robić interesy z tobą. Bez takiej zewnętrznej weryfikacji nie 



będziesz w stanie się wykazać  ścieżką ani nie przyciągają zainteresowania inwestorów. A to, w oczach 

inwestorów, potwierdza twoje rozwiązanie i pokazuje, że faktycznie prowadzisz działalność 

Wskazówka: stale monitoruj swoich klientów docelowych. Ich potrzeby zmieniają się codziennie, co 

oznacza, że twoje oferty lub podejście mogą również ulec zmianie. Jeśli stracisz koncentrację, 

znajdziesz swoją firmę na skałach. 

 

Źródła walidacji 

Hierarchia walidacji, której poszukują inwestorzy, jest generalnie w tej kolejności: 

• Klienci 

• Partnerzy 

• Kanał pośredników 

• Konsultanci branżowi 

• Inne wiarygodne osoby z wewnątrz 

Nie wszystkie z nich są oczywiście równe. Na przykład słabej walidacji klienta nie da się łatwo pokonać, 

nawet jeśli wszystkie pozostałe grupy są pozytywne. A walidacja, która bezpośrednio wspiera 

podstawową propozycję wartości firmy, jest cenniejsza niż potwierdzenie, które pośrednio sugeruje, 

że klienci mogą ostatecznie przyjąć twoje rozwiązanie. Najbardziej wpływową formą walidacji jest 

możliwość wykazania, że wiarygodni klienci niepowiązani obiektywnie ocenili Twoje oferty i 

zdecydowali się zapłacić cenę za uzyskanie korzyści z produktów / usług. Jeśli nie jesteś w stanie 

zapewnić walidacji klienta, musisz skupić się na partnerach, a następnie na pośrednikach kanału i tak 

dalej, i zbudować swoją sprawę tak mocno, jak to możliwe, w pokazanej kolejności. Chcę jednak 

podkreślić, że jest to praktycznie niemożliwe do sfinansowania, chyba że można uwzględnić 

przynajmniej pewien poziom walidacji klienta wraz z dodatkowym wsparciem z tych innych źródeł 

walidacji. Jeśli utkniesz, napnij swoją kreatywność, aby stworzyć klientom możliwość dostarczenia 

znaczących informacji zwrotnych na temat rozwiązania. Na przykład wielu potencjalnych klientów 

powinno zainteresować się przynajmniej wypróbowaniem produktu za darmo przed jego zakupem. 

Wiele ofert opartych na Internecie i oprogramowaniu planuje na dłuższe okresy bezpłatnych tras przez 

klientów przed rozpoczęciem rzeczywistych przychodów. Jeśli zdecydujesz się na takie podejście, 

upewnij się, że dobrze zbierasz informacje zwrotne, aby wzmocnić swoją propozycję wartości i 

planowany model cenowy. Bezpłatne testy mają również wadę, ponieważ mogą wpływać na 

postrzeganą wartość twoich produktów i być może przyciągają większych konkurentów wcześniej niż 

jest to pożądane. Ryzyko można jednak łatwo zarządzać. To bezpłatne podejście próbne / ankietowe 

jest bardzo popularnym sposobem udowodnienia inwestorom, że stworzyliście coś, czego rzeczywiście 

pragną potencjalni klienci. Jeśli Twój produkt jest bardziej złożony i potrzebujesz funduszy na 

zbudowanie prototypu, nadal istnieje wiele sposobów na uzyskanie znaczących opinii klientów, nawet 

jeśli musisz skorzystać z rysunków, zdjęć, filmów i tak dalej. Na szczęście, z mnóstwem programów do 

modelowania oprogramowania i aplikacji takich jak Photoshop, możliwe jest tworzenie bardzo 

realistycznych przedstawień niemal wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Zwycięska prezentacja 

powinna przede wszystkim skupiać się na walidacji klienta, ale dotykać wszystkich innych obszarów. 

Identyfikacja dużego rynku produktów i / lub usług Twojej firmy 



Zakładając, że masz odpowiednią weryfikację klienta, inwestorzy będą chcieli znać liczbę dodatkowych 

podobnych klientów, których możesz rozwinąć. Innymi słowy: jak duży jest twój rynek? Ta dyskusja 

powinna obejmować analizę całkowitego dostępnego rynku (TAM) i obsługiwanego dostępnego rynku 

(SAM) dla twoich produktów / usług. Na przykład TAM dla księgarni internetowej mogą być tymi, którzy 

kupują książki (oczywiście ogromny rynek). Jednak SAM może być tylko nabywcą książek w języku 

angielskim w Stanach Zjednoczonych w wieku od 12 do 70 lat, którzy mają dochody powyżej 20 000 

USD rocznie. Po zidentyfikowaniu SAM często dyskontuje się rozmiar jeszcze bardziej, ograniczając 

przewidywaną penetrację rynku (zwaną również udziałem rynku lub SOM) do stosunkowo niewielkich 

wartości procentowych, takich jak 5% do 10%. Ogólnie rzecz biorąc, większe szacunki zachęcają do 

większej kontroli i sceptycyzmu, więc najlepiej jest sprawdzić, czy można zbudować przekonujący plan, 

który opiera się na dużych, dobrze zdefiniowanych rynkach z niewielką penetracją. Rozmiar 

zdefiniowanego rynku musi ściśle odpowiadać określonemu modelowi biznesowemu i 

przewidywanemu zwrotowi z inwestycji (omówiony wkrótce). W przypadku firm technologicznych o 

podwyższonym ryzyku inwestorzy często chcą zobaczyć SAM w wysokości 1 miliarda USD lub więcej z 

prognozami penetracyjnymi wspierającymi przychody firmy w wysokości 100 milionów USD w ciągu 

pięciu lat. W przypadku mniej ryzykownych przedsięwzięć biznesowych lub takich, w których zwrot 

może obejmować stały strumień dochodu (np. Dywidendy), inwestorzy będą zadowoleni z niższych 

zwrotów. We wszystkich przypadkach inwestorzy będą również zwracać uwagę na wewnętrzną stopę 

zwrotu (IRR) na zainwestowany kapitał. Przed zebraniem danych na temat wielkości rynku 

docelowego, warto najpierw pracować wstecz, aby określić, jak duży rynek musi zapewnić inwestorom 

wymagane zwroty, a także zapewnić wystarczający kapitał wzrostu dla firmy, aby osiągnąć swoje cele. 

Prosta wersja tego ćwiczenia składa się z następujących kroków:  

• Stwórz prosty arkusz kalkulacyjny oczekiwanych przychodów, kosztów i zysków netto w okresie 

pięciu lat. 

• Określ, jaki kapitał zewnętrzny jest wymagany do sfinansowania Twojej firmy, dopóki nie dojdziesz 

do progu rentowności. 

• Załóżmy, że wartość Twojej firmy będzie czterokrotnie wyższa od sprzedaży brutto w piątym roku. 

• W razie potrzeby dostosuj przychody, aby inwestorzy mogli osiągnąć dziesięciokrotny zwrot z 

zainwestowanego kapitału w ciągu pięciu lat. 

• Pomnożyć dochód z piątego roku dziesięć razy, aby określić przybliżoną wielkość rynku, która będzie 

potrzebna, aby umożliwić inwestorom osiągnięcie ich docelowych zysków (przy założeniu 10% 

penetracji rynku). 

Jest to bardzo skrótowy opis tego, co może być potrzebne do zidentyfikowania rynku docelowego - i 

tylko miejsce początkowe, które trzeba będzie udoskonalić, rozwijając głębsze zrozumienie modelu 

biznesowego. Jednak ta krótka praca może być prawdziwym okiem i zapewnić krytyczną kontrolę 

rzeczywistości, czy masz firmę, która przyciągnie kapitał inwestycyjny - czy nie. Ważnym związanym z 

tym zadaniem jest gromadzenie danych o podobnych firmach, które pomyślnie uzyskały inwestycje, a 

następnie zobaczenie, jak porównują się twoje prognozy 

 

Wskazówka: Zatrzymaj się teraz i wykonaj ćwiczenia wymagane do oszacowania wielkości rynku, 

potencjalnej penetracji i potencjalnych wyników finansowych za pięć lat. Jeśli twoje przychody w tym 

momencie nie są wystarczające, aby spełnić wymagania inwestora (tj. 100 mln USD + 10 )jeśli jesteś 



bardziej ryzykowną firmą technologiczną), prawdopodobnie nie zamierzasz pozyskać kapitału z 

inwestorów smart money w dzisiejszym klimacie pozyskiwania funduszy 

Uzbrojeni w te dane powinniście następnie spojrzeć obiektywnie na rynek swoich produktów i usług 

oraz przygotować się do zbudowania silnego argumentu, że istnieje wystarczający popyt, aby spełnić 

cele inwestora. Oprócz bezpośrednich badań, które wykonujesz, wielu przedsiębiorcom doradza się 

zlecenie badania rynku innej firmy, które może ocenić trendy rynkowe i konkurencję oraz określić, jaki 

kawałek ciasta możesz zdobyć. Jeśli twój rynek ma już konkurentów i inne podobne inwestycje, 

prawdopodobne jest, że badania rynku zostały już zakończone, co może być pomocne dla ciebie, aby 

zbudować swoją sprawę dla inwestorów. Koniecznie porozmawiaj z analitykami i pisarzami 

biznesowymi w swoim segmencie, aby zdobyć wiedzę i zaoszczędzić czas. Inwestorzy będą wymagać 

weryfikacji prognoz przez strony trzecie, więc ważne jest, aby jak najszybciej rozpocząć nawiązywanie 

relacji z wiarygodnymi analitykami biznesowymi poza firmą. 

Defensywny model biznesowy 

Jednym z pierwszych filtrów stosowanych przez inwestorów podczas oglądania firmy jest to, czy oferta 

jest cechą, produktem czy firmą. Funkcje nie tworzą produktu i można je łatwo skopiować. Podobnie 

inwestorzy rozumieją, że produkt nie tworzy firmy. Atrakcyjne firmy mają mnóstwo produktów i mapę 

drogową, jak tworzyć klientów. Atrakcyjne firmy mają również odpowiednią infrastrukturę - już 

zaplanowaną lub już na miejscu - w tym utalentowanych programistów, sprzedawców, obsługę klienta, 

projektantów i specjalistów ds. Finansów, operacji i logistyki. Połączenie puli talentów firmy, 

charakteru modelu przychodów i działań podejmowanych w celu ochrony jej własności intelektualnej 

jest tym, co przekształca ją z czegoś, co można łatwo skopiować do czegoś, co może zacząć być 

obronne. Bądź przygotowany na silną odpowiedź na pytanie: „Co powstrzymuje innych od 

naśladowania i dominowania na rynku, który odkryłeś? ”Wiele atrakcyjnych rynków jest pełnych 

uznanych firm, które mają znaczne zasoby i możliwość dostępu i obsługi docelowych klientów firmy. 

Jak więc zatrzymać dużą firmę, która chce przenieść się do twojej przestrzeni? Często nie możesz. 

Pozostały ci dwa scenariusze. Albo masz przewagę strukturalną, będąc pierwszym napędem. Lub po 

prostu masz najlepszą realizację, która może wymagać przyzwoitej ilości szczęścia w odpowiednim 

czasie. eBay to świetny przykład, w którym przewaga pierwszego gracza na nowym rynku prawie 

wyeliminowała możliwość dla innych nadrobienia zaległości. Aby ustalić, że prowadzisz działalność 

gospodarczą, musisz mieć dobre odpowiedzi na następujące pytania: 

• Jaka jest twoja unikalna własność intelektualna i jak ją chronisz? Czy masz patenty? 

• Czy Twoja usługa może być łatwo odtworzona przez konkurenta? 

• Jakie naprawdę obronne korzyści naprawdę masz? Algorytmy? Dane? Doświadczenie klienta? 

Bezpieczeństwo? 

• Jaka jest siła twoich talentów pracowników i kluczowych doradców? 

• Jaki jest twój podstawowy zasób? Co się stanie, jeśli stanie się commoditized? 

 

Dobra historia, dobrze opowiedziana 

Inwestorzy widzą setki prezentacji utalentowanych przedsiębiorców, a także mają wiele doświadczenia 

z pierwszej ręki, pracując z odnoszącymi sukcesy prezesami i zespołami zarządzającymi. W związku z 

tym szybko odkrywają, co jest dobrym dyrektorem generalnym. Dobry dyrektor generalny nie 

zagwarantuje finansowania, ale zły dyrektor generalny prawie na pewno zabije każdą szansę 



wylądowania potrzebnych inwestorów. Niezależnie od tego, czy świadomie, czy nie, inwestorzy będą 

dążyć do szybkiego opracowania pierwszego wrażenia na temat dyrektora generalnego, który jest 

zwykle binarny. Innymi słowy, jeśli dyrektor generalny dobrze sobie poradzi w swojej prezentacji, firma 

zyska dalsze rozważania i, jeśli dyrektor generalny nie sprawdzi się dobrze, gra zakończy się. Na 

początku mojej kariery inwestycyjnej częściej spotykałem się z technicznie błyskotliwymi dyrektorami 

generalnymi, którzy nie prezentowali się szczególnie dobrze - ale którzy nadal mogli finansować ze 

względu na swoje umiejętności inżynieryjne. Dzisiaj standardy są znacznie wyższe, a dyrektor generalny 

musi nie tylko mieć dobrą historię, ale także umiejętność jej dobrego komunikowania i ustalenia, że 

posiada te magiczne atrybuty CEO podobne do innych znanych dyrektorom zarządzającym znanych 

inwestorom. Jak omówię w następnym rozdziale, doskonałym sposobem na rozpoczęcie prezentacji 

finansowania jest przedstawienie przez dyrektora generalnego krótkiej historii o firmie, która 

natychmiast przekazuje, że wkrótce pojawi się atrakcyjna okazja inwestycyjna. Inwestorzy szybko 

ocenią umiejętności tworzenia historii przez dyrektora generalnego, ponieważ rozumieją, że oglądają 

spektakl, który będzie wykorzystywany w różnych smakach, nie tylko w celu przyciągnięcia inwestycji, 

ale także w celu przekazania wizji i celu firmy, aby przyciągnąć i skutecznie zarządzać wysoce 

utalentowani pracownicy, którzy będą potrzebni, aby firma odniosła sukces. Podczas gdy Twoja 

osobowość jako CEO stanie się dla inwestora jaśniejsza z czasem, podczas pierwszego spotkania musisz 

dążyć do uzyskania doskonałego pierwszego wrażenia. Oto moje dziesięć najlepszych propozycji, które 

pozwolą ci dobrze rozpocząć pierwsze spotkanie z inwestorami: 

1. Odrób swoją pracę domową. Zacznij od dokładnego zbadania profilu inwestora na długo przed 

rozpoczęciem prezentacji. Korzystaj z Internetu, osobistych referencji, dostawców usług, kolegów z 

klasy i tak dalej. To ludzka natura przyciąga i rozgrzewa ludzi, którzy zaczynają wprowadzać, przyznając, 

że wiedzą coś o tobie. Jeszcze lepiej, jeśli masz wspólnych przyjaciół lub znajomych, których możesz 

zaoferować w pierwszych sekundach. Przykład: „John Richardson, mój doradca na Uniwersytecie Santa 

Clara, wskazał, że pracował z tobą przy ostatnim projekcie. Powiedział „cześć” i że będzie mógł 

porozmawiać z tobą o jego zainteresowaniu naszym rozwiązaniem ”. i dowiedz się, kim są kluczowi 

decydenci i potwierdź ich. Staraj się, aby inwestorzy mentalnie sprawdzali pole „Zrobiłeś swoją pracę 

domową” w pierwszych minutach. To robi wspaniałe pierwsze wrażenie. 

2. Przyjdź kilka minut wcześniej. Pojawienie się późno, zwłaszcza na pierwsze spotkanie, może stworzyć 

zły nastrój, który jest trudny do pokonania. Ruch czy nie, inwestorzy utożsamiają punktualność z 

dobrymi umiejętnościami organizacyjnymi. . Kiedy przyjedziesz wcześniej, zaangażuj recepcjonistę, aby 

się rozluźnił, jeśli to możliwe, i poświęć czas na „wejście do swojej strefy”. 

3. Ubierz się odpowiednio. Najbezpieczniejszą radą w tej dziedzinie jest podjęcie wysiłku, aby ubrać się 

w sposób podobny do tego, co może nosić twój inwestor. Nawet jeśli spotykasz się z inwestorami z 

Zachodniego Wybrzeża, gdzie zasady ubierania się są bardzo rozluźnione, możesz negatywnie wpłynąć 

na swoje pierwsze wrażenie, albo niedoceniając, albo przesadzając w stosunku do odbiorców. Twoje 

pierwsze prezentacje dla inwestorów będą niewątpliwie poprzedzone wieloma podobnymi 

prezentacjami, które osobiście zauważyłeś - więc nie powinno być wiele tajemnic dotyczących tego, 

jak inni przedsiębiorcy zazwyczaj ubierają się w podobne ustawienia. 

4. Podkreślaj dobry „angielski ciała”. Czy kiedykolwiek oglądałeś film z wyłączonym dźwiękiem i 

zauważyłeś, że nadal rozumiesz, co się dzieje? To dlatego, że większość tego, co ludzie komunikują się, 

odbywa się poprzez ich gesty ciała i ogólny wizerunek. Twój angielski ciało musi być zsynchronizowane 

z twoją komunikacją słowną i wywierać ogólne wrażenie pewności i wiarygodności. Kilka porad: 

a. Postawa: Rozluźnij się, ale stań wysoko i utrzymuj dobry kontakt wzrokowy podczas uśmiechania 

się. Skup się na inwestorze bardziej niż na materiałach prezentacyjnych. 



b. Uścisk dłoni: Zapewnij mocny uścisk dłoni podczas kontaktu wzrokowego. 

c. Gesty ciała: poruszaj odpowiednio rękami i ramionami podczas rozmowy. Oglądaj filmy o swoim 

występie, a także szukaj profesjonalnego coachingu, aby poprawić ogólne techniki prezentacji. 

d. Różne: Inne rzeczy, których poszukują inwestorzy, to równowaga, wszelkie oznaki niewygody, 

kontakt wzrokowy, język ciała pasujący do twoich słów i tak dalej. 

Na początku mojej kariery korzystałem z profesjonalnego coachingu w zakresie dostarczania świetnych 

prezentacji. Jednym z najważniejszych obszarów było oglądanie filmów z moich występów, podczas 

gdy mój trener zasugerował, jak poprawić ogólną mowę ciała. Nauczyłem się, że - podobnie jak 

wszystkie odciski palców są wyjątkowe - każda osoba ma odrębny profil języka ciała. Jednak profil ten 

może i powinien być profesjonalnie zoptymalizowany, a jeśli to możliwe, należy szukać 

profesjonalnego coachingu. Co najmniej nagraj filmy z prezentacji i poproś o szczerą i obiektywną 

informację zwrotną od bardziej doświadczonych prezenterów, których podziwiasz. Nie ma nic 

żenującego w pytaniu o pomoc w tej bardzo ważnej dziedzinie. Jednak tragiczne może być oglądanie 

dobrze przygotowanego i doświadczonego nowego dyrektora generalnego, który płonie, posługując 

się słabą lub nieodpowiednią mową ciała podczas ważnej prezentacji dla inwestorów. 

5. Używaj prawidłowo głosu. Mów świadomie, ale nie za szybko i zrównoważ swoją pasję 

kontrolowanym, pewnym tonem do swojego głosu. Ćwicz kluczowe punkty, nagrywając swój głos i 

dokonując odpowiednich zmian, aby modulować głos, aby podkreślić ważne elementy. 

6. Wytnij małą rozmowę. Przejdź do wyjaśnienia, w jaki sposób możesz zarabiać pieniądze dla 

inwestora. Nie gadaj o pogodzie lub innych niepowiązanych tematach. 

7. Poznaj swoje boisko wewnątrz i na zewnątrz. Ćwicz, aż dostarczysz wszystkie potrzebne punkty bez 

notatek. Miej dobre odpowiedzi na prawdopodobne pytania / zastrzeżenia przygotowane wcześniej. 

8. Upewnij się, że materiały prezentacyjne i ogólny „wygląd i styl” są najwyższej klasy. Zainwestuj w 

wykwalifikowanego specjalistę, który wyprodukuje ostateczną polerowaną wersję twojego suwaka i 

wszelkich materiałów pozostawionych po sobie. Podobnie, nie zaczynaj od zbierania funduszy bez 

uprzedniej aktualizacji i polerowania strony internetowej firmy za pomocą profesjonalnej pomocy. 

Inwestorzy będą patrzeć na twoją stronę internetową, zanim na ciebie spojrzą. Niektórzy będą chcieli 

zobaczyć swój slajd z wyprzedzeniem lub mieć przed sobą inne materiały. Wszystko to musi być 

pierwszej klasy. 

9. Zachęcaj do interakcji. Nie popełniaj błędu prezentując monolog. Uzyskaj informacje zwrotne, gdy 

przejdziesz dalej przez swoją prezentację, gdy będziesz miał uwagę inwestora. Nie czekaj, aż nadejdzie 

później. Oczekuj, że otrzymasz negatywne komentarze i przygotuj się do przezwyciężenia zastrzeżeń, 

jeśli to możliwe. Inwestorzy zazwyczaj szukają powodów, aby nie inwestować lub znaleźć dziury w 

swojej historii, aby osłabić oczekiwania wyceny. 

10. Kontynuuj. Największym błędem, jaki możesz popełnić, jest unikanie działań następczych po 

spotkaniu. Rzeczywiście, szukaj możliwości dostarczenia przedmiotów lub faktów, o które prosił 

inwestor. Na zakończenie spotkania podaj krótkie podsumowanie innych przedmiotów, które 

dostarczysz, a także kiedy je dostarczysz. Unikaj zbyt agresywnego ustalania zobowiązań. Lepiej być 

bardziej ogólnym („do końca tego tygodnia” niż „do 10 rano jutro”). Doświadczeni inwestorzy 

sprawdzą twoją zdolność do honorowania takich zobowiązań, więc potraktuj je bardzo poważnie. 

Duży zwrot z inwestycji 



Starszy wykładowca Harvardu Shikhar Ghosh przeprowadził w 2012 r. badanie na temat około 2000 

firm, które otrzymały fundusze venture capital w latach 2004–2010 i stwierdził, że około 75% nowych 

firm nie zwraca zainwestowanego kapitału, nie mówiąc już o zapewnieniu zysku inwestorom. 

Wskaźniki niepowodzenia, inwestorzy i inni, którzy finansują start-upy, muszą inwestować tylko w te 

firmy, które ich zdaniem zapewnią bardzo wysokie zyski, aby zrekompensować straty na pozostałych 

inwestycjach, które nie powiodą się. 

Jakie zatem są dopuszczalne zwroty? 

Firmy rozpoczynające działalność w bardziej ryzykownych technologiach muszą generować co najmniej 

dziesięciokrotny zwrot z zainwestowanego kapitału w ciągu nie więcej niż dziesięciu lat, aby uznać je 

za odpowiednie inwestycje. W rzeczywistości dziesięć lat jest zewnętrznym limitem zwrotów, które 

byłyby tolerowane, ponieważ wiele funduszy zawodowych finansuje opłaty za zarządzanie tylko przez 

dziesięć lat. Dziesięciokrotny zwrot w ciągu pięciu lat jest bardziej powszechnym kryterium 

stosowanym podczas prezentacji, ponieważ inwestorzy muszą zakładać, że wystąpią opóźnienia i że 

wstępne prognozy są zawsze różniejsze niż rzeczywistość. Oznacza to, że będziesz musiał wykazać się 

tak dobrymi zwrotami w ciągu pięciu lat w swoich pro formach, nawet jeśli inwestorzy dadzą ci trochę 

luzu i mogą być gotowi, tak długo jak dziesięć lat, na uzyskanie oczekiwanych zwrotów. Jeśli inwestycja 

jest w późniejszym etapie, powiedzmy ostatnia runda prywatna, zanim firma rozbije się nawet lub 

przejdzie na giełdę, lub zostanie sprzedana, minimalny zwrot może spaść od dwóch do trzech razy, w 

zależności od konkretnej sytuacji. Również jeśli twoja szansa na biznes jest niższym ryzykiem (np. Grupa 

doświadczonych bankierów, którzy otwierają nowy bank regionalny), oczekiwane zwroty mogą być 

odpowiednio dostosowane. Inwestycja kapitałowa będzie generalnie wymagać wyższych zwrotów niż 

inwestowanie długu. Dzieje się tak dlatego, że inwestycja w dług - na przykład pożyczka, którą firma 

wybiera od pożyczkodawcy - jest zwykle uzależniona od posiadania wyższego priorytetu zwrotu niż 

zwrot kapitału własnego. Jeśli spółka zostanie zlikwidowana, pierwsze fundusze zazwyczaj są 

wypłacane posiadaczom długów, a pozostałe środki trafiają do posiadaczy akcji. Wiele inwestycji w 

papiery dłużne wymaga również bieżącej spłaty odsetek, podczas gdy inwestycje kapitałowe są 

zazwyczaj wypłacane w momencie przyszłego wyjścia. 

Jak inwestorzy porównują inwestycje: wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) 

Doskonałym narzędziem do porównywania potrzebnych zwrotów na różnych etapach cyklu życia firmy 

jest spojrzenie na wewnętrzną stopę zwrotu lub IRR na zainwestowany kapitał. Najbardziej 

podstawowym i powszechnym sposobem, w jaki profesjonalni inwestorzy porównują potencjalne 

opcje inwestycyjne, jest wykonanie obliczeń IRR. Wszystko inne jest równe, inwestycja o najwyższej 

wartości IRR jest uważana za najbardziej korzystną. IRR uzyskuje się, analizując łączne przepływy 

pieniężne projektu w czasie, zaczynając od początkowo zainwestowanych środków pieniężnych, a 

następnie przepływów pieniężnych, które pojawiają się w czasie, aż do ostatecznego zwrotu wszystkich 

zainwestowanych środków pieniężnych i zysku. Z matematycznego punktu widzenia IRR jest stopą 

dyskontową, przy której sieć 

Wartość bieżąca (NPV) zainwestowanych środków pieniężnych równa się wartości bieżącej netto 

wszystkich wpływów pieniężnych, które zostaną uzyskane z inwestycji. Po obliczeniu IRR jest on 

używany w następujący sposób: 

• Jeśli wewnętrzna stopa zwrotu jest większa niż koszt kapitału, czyli minimalna stopa zwrotu 

wymagana przez inwestora, projekt jest ekonomicznie uzasadniony. 

• Porównywane są wewnętrzne stopy zwrotu z różnych inwestycji, a te o najwyższych wartościach 

będą na ogół preferowane niż te o niższych wartościach IRR. 



Podczas gdy IRR jest bardzo ważnym czynnikiem, jest to tylko jeden z czynników branych pod uwagę 

wraz z innymi bardziej subiektywnymi punktami danych. Chociaż wyjaśnienie IRR i innych 

zaawansowanych zagadnień finansowych wykracza poza zakres tej książki, poniżej znajduje się szybki, 

podstawowy elementarz. Aby obliczyć IRR, należy najpierw określić przepływy pieniężne netto (Cn), 

które zostaną zrealizowane w określonym przyszłym okresie (n). Wspólne okresy to zazwyczaj rok, 

kwartał lub miesiąc. Pomocne jest opracowanie tabeli, która zaczyna się od pierwszego pokazania 

zainwestowanej gotówki jako wartości ujemnej, a następnie wszystkich kolejnych przepływów 

pieniężnych dla przyszłych okresów od inwestycji jako wartości dodatnie. 

Zmienne okresu i przepływów pieniężnych (n, Cn) są następnie umieszczane w tym równaniu, gdzie N 

jest całkowitą liczbą okresów, a IRR oblicza się przez określenie wartości IRR, która daje wartość bieżącą 

netto (NPV) równą zero 

npv.png 

 

Załóżmy na przykład, że inwestujemy 1 000 000 USD, a następnie otrzymujemy z powrotem dodatnie 

przepływy pieniężne pod koniec każdego z trzech lat. Następnie IRR lub r otrzymuje się przez: 
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W tym przypadku IRR = 0,1319 lub 13,19%. 

Matematycznie bystry czytelnik może szybko zdać sobie sprawę, że tę formułę najlepiej rozwiązać 

stosując kolejne przybliżenie wartości IRR (tj. zastępując różne wartości IRR, aż obliczenie da wartość 

0). Znacznie szybszym podejściem jest użycie funkcji IRR w programie Microsoft Excel, po 

zdefiniowaniu przepływów pieniężnych wraz z powiązanymi okresami. W sieci można znaleźć wiele 

informacji na temat sposobu obliczania IRR za pomocą programu Excel, a także na YouTube, jeśli chcesz 

dowiedzieć się więcej. O ile można oczekiwać, że każda grupa inwestorów będzie miała własne wymogi 

IRR, wewnętrzne stopy zwrotu w grupie wiekowej dla nastolatków do lat dwudziestych zazwyczaj 

mieszczą się w zakresie tego, co większość profesjonalnych firm inwestycyjnych spodziewa się 

wygenerować dla swoich inwestorów w przypadku inwestycji o wyższym ryzyku, takich jak młode firmy 

. Można jednak wyznaczyć wyższe cele w celu sprawdzenia nowych możliwości inwestycyjnych. 

Uwaga: Większość inwestorów będzie poszukiwać IRR w przedziale od 17 do 23%. Zrób matematykę, 

zanim staniesz przed inwestorami, więc będziesz mieć pewność, że poprosisz ich o pieniądze, których 

potrzebujesz. 

Jak inwestorzy porównują inwestycje: wielokrotność gotówki w gotówce 

Alternatywnym „szybkim i brudnym” sposobem porównywania inwestycji jest spojrzenie na zwroty 

gotówkowe - stosunek łącznych rocznych przepływów pieniężnych do początkowej inwestycji. 

Inwestorzy będą poszukiwać pewnej wielokrotności zwrotu gotówki na podstawie zainwestowanych 



środków. Podczas gdy profesjonalni zarządzający funduszami oceniają swoje wyniki w zakresie IRR, 

często zdarza się, że inwestorzy słyszą około dziesięciu razy lub zwrot „10X”. Tego typu porównania 

oczywiście pomijają wartość pieniądza w czasie, która jest bardzo istotna dla porównywania inwestycji; 

jednak porównanie „gotówka na gotówkę” pozostaje bardzo powszechne w swobodnych rozmowach. 

Dobrze zdefiniowane plany wyjazdów 

Inwestorzy oczekują, że firmy, w które inwestują, zbudują coś znaczącego i wycofają się. Wyjście, w 

tym sensie, oznacza realizację zwiększonej wartości zainwestowanego kapitału spółki w postaci 

płynnej, takiej jak środki pieniężne lub inne ekwiwalenty środków pieniężnych (akcje publiczne, które 

mogą być swobodnie sprzedawane). To ta przyszła wartość - wraz z czasem osiągnięcia płynności - 

przyciąga inwestorów. Na podstawie wcześniejszego podsumowania IRR powinieneś teraz zrozumieć, 

że duży zwrot za wiele lat może być mniej atrakcyjny niż mniejszy zwrot w krótszym okresie czasu. 

Chociaż ewentualne wyjście z firmy może nastąpić w sposób, którego nie można dokładnie 

przewidzieć, inwestorzy będą jednak oczekiwać, że przedstawią wiarygodne scenariusze wyjścia wraz 

z harmonogramem, który pozwoli im obliczyć IRR w celu porównania transakcji z innymi. Twoje plany 

wyjścia muszą być jasne przy zakładaniu firmy, ponieważ będą dyktować, jak ją obsługiwać. Na 

przykład, jeśli planujesz zostać firmą notowaną na giełdzie, powinieneś przestrzegać ogólnie przyjętych 

praktyk księgowych od samego początku, aby uniknąć kosztownego i długiego formatowania 

dokumentów historycznych. 

Możliwe opcje wyjścia to: 

Wejdź na giełdę poprzez pierwszą ofertę publiczną (IPO). Wraz z wejściem w życie ustawy o JOB w 

kwietniu 2012 r. Usunięto szereg wcześniejszych ograniczeń dotyczących upublicznienia. W związku z 

tym wiele firm, które wcześniej nie rozważały wyjścia za pośrednictwem IPO, uczyniło ten cel swoim 

preferowanym planem wyjścia. Zachęca się jednak czytelników do oceny opcji IPO związanych z ustawą 

o akcjach, ponieważ przygotowują strategie wyjścia. Tradycyjne IPO mogą kosztować od kilkuset 

tysięcy do kilku milionów dolarów, a ponadto wymagają stałych kosztów rocznych sięgających setek 

tysięcy dolarów rocznie. Ustawa o JOB obiecuje znaczne obniżenie tych kosztów i zwiększenie 

malejącej liczby amerykańskich IPO. 

Połączenie lub przejęcie (M&A). W transakcji M&A oczekiwanie jest takie, że 1 + 1 będzie równe więcej 

niż 2. Innymi słowy, połączenie dwóch firm wygeneruje większą wartość dla inwestorów niż 

samodzielne firmy. W ostatnich latach wiele innych firm przekazywało swoim inwestorom zwroty w 

ramach transakcji M&A niż poprzez upublicznianie. Dlatego często warto skupić się przynajmniej na 

części strategii na identyfikowaniu i rozwijaniu potencjalnych nabywców firmy. Chociaż prawdą jest, 

że firmy otrzymują oferty od większych firm bez ich proaktywnego wysiłku, inwestorzy oczekują, że 

będziesz miał dobrą historię w tej dziedzinie, więc bądź przygotowany. Jak omówimy później, fuzje i 

przejęcia z firmą, która przywiązuje dużą wagę do tego, co wnosi Twoja firma, mogą stworzyć jedną z 

najszybszych dróg do nadzwyczajnych zwrotów dla Ciebie i Twoich inwestorów. 

Aby zrozumieć, w jaki sposób pozyskiwanie może przynieść większą wartość wyjścia niż IPO, 

przyjrzyjmy się koncepcji wartości akrecyjnej. Wartość akretywna to wartość nabycia na podstawie 

wartości dodanej, która jest dostarczana firmie przejmującej. Jest to bardzo ważna koncepcja, która 

może katapultować potencjalną wartość Twojej firmy do konkretnego nabywcy. Można to najlepiej 

zrozumieć, biorąc pod uwagę następujący przykład. 

Wiosną 2013 r. Yahoo! ogłosił przejęcie Tumblr za 1,1 mld USD. Platforma mikroblogowania 

wygenerowała w 2012 r. Przychód w wysokości 13 mln USD. Może wydawać się absurdalne płacić tak 

wysoką kwotę firmie, która ma tak niskie przychody, ale Yahoo! uzasadnił tę wartość, zakładając, że jej 



nabycie Tumblr przyciągnie młodszą publiczność i dolary reklamowe, które im towarzyszą. Jak 

powiedział Ken Goldman, dyrektor finansowy Yahoo !, na konferencji krótko po ogłoszeniu przejęcia, 

„Yahoo! musi znowu być cool. Pozyskanie młodej publiczności Tumblra pomoże marce marki Yahoo! . 

Wartość Tumblr w przyszłej ofercie publicznej nie jest znana - ale jej wartość dla Yahoo! był wyraźnie 

bardzo wysoki ze względu na dodatkowe przychody, które mogliby osiągnąć dzięki synergii z innymi 

produktami i usługami. Co więcej, byli w stanie uzyskać wyjście bez konieczności oczekiwania na IPO, 

co mogło nie nastąpić przez dłuższy czas, jeśli w ogóle. Czasami firmy nabywają inne firmy, ponieważ 

mogą, a czasami robią to, ponieważ muszą. Przejęcie to wydaje się należeć do tej drugiej kategorii - 

„portalowy” model Yahoo !, kierujący użytkowników do newsów ze strony głównej witryny, maleje, 

ponieważ coraz więcej osób otrzymuje wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych, a 

przejęcie Tumblr mogło być potrzebne do pozwól Yahoo przyspieszyć zmiany w ich modelu 

biznesowym, aby zbudować większą wartość dla akcjonariuszy. Twoja pierwsza prezentacja dla 

inwestorów (lub nawet bardziej szczegółowe materiały ofertowe) nie muszą przedstawiać 

potencjalnym nabywcom wartości potencjalnych wartości przyrostowych. Jeśli jednak dojdziesz do 

wniosku, że przejęcie jest najbardziej prawdopodobną ścieżką wyjścia dla Twojej firmy, powinieneś być 

przygotowany do skomentowania tej strategii w sposób ogólny i podania nazw potencjalnych 

nabywców wraz z listą powodów, dla których firmy te mogą uzyskać wartość z nabycie. 

Podsumowanie 

Musisz rozpocząć proces budowania prezentacji, najpierw uzyskując dogłębne zrozumienie tego, co 

docelowi inwestorzy chcą zobaczyć zarówno w swojej propozycji biznesowej, jak i tym, czego oczekują 

w tobie jako CEO. Zdaj sobie sprawę, że większość inwestorów stara się znaleźć dziury w swojej 

koncepcji biznesowej lub w tobie lub w twoim zespole. Innymi słowy, szukają powodów, by powiedzieć 

„nie”. Pisanie czeku jest wyjątkiem, które następuje dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwych 

powodów, by powiedzieć „nie”. 

Inne wskazówki obejmują: 

• Nie bądź zbyt szybki, aby przeprowadzać czeki od mniej zaawansowanych inwestorów. Zastanów się, 

że każdy czek zobowiązuje Cię do tego inwestora. 

• Przed rozpoczęciem rozgrywki, dokonaj uczciwej oceny swoich niedociągnięć i swojej zdolności do 

skutecznego przekonania inwestorów, że możesz kierować swoją firmą. Być może lepiej odnieść sukces 

jako drugie skrzypce niż nieudany dyrygent. 

• Zaplanuj znaczącą inwestycję w doskonalenie stylu prezentacji. Po opracowaniu dobre techniki 

prezentacji będą trwać do końca kariery i poza nią. 

• Rozwiń zrozumienie hierarchii weryfikatorów biznesowych, których poszukują inwestorzy, i skup 

swoje wczesne działania marketingowe na kierowaniu silnych klientów referencyjnych i płacących. 

Płacenie klientom to najważniejszy atut w przekonywaniu inwestorów. 

• Upewnij się, że osiągalny udział w rynku odpowiada celom docelowych inwestorów przed pierwszymi 

spotkaniami. 

• Bądź przygotowany, aby wyjaśnić, jak i kiedy inwestorzy otrzymają zarówno zwrot z inwestycji, jak i 

zwrot z inwestycji! 



Budowanie walidacji zewnętrznej 

W części 1 omówiłem znaczenie włączenia dyskusji o walidacji klientów do prezentacji dla inwestorów. 

Aby przekonać inwestorów do wsparcia, potrzebujesz wiarygodnego potwierdzenia przez stronę 

trzecią, że Twoje rozwiązanie jest nie tylko dobre, ale i opłacalne na rynku. W tym rozdziale chciałbym 

bardziej szczegółowo opisać, jak najlepiej to osiągnąć. Podsumowując, przedstawiłem następującą 

hierarchię źródeł walidacji: 

• Klienci 

• Partnerzy 

• Kanał pośredników 

• Eksperci branżowi i konsultanci 

• Inne wiarygodne zainteresowane strony 

Omówmy każdy z nich bardziej szczegółowo. 

Klienci 

Niezależnie od tego, czy uważasz, że masz najbardziej atrakcyjną technologię, czy nie, będziesz musiał 

udowodnić, że psy zjedzą karmę dla psów. Walidacja należy do wielu obszarów, ale źródłem numer 

jeden musi być użytkownik lub potencjalny użytkownik rozwiązania. Twoje najlepsze źródło walidacji 

jest spełnione, płacąc klientom z segmentu docelowego o najwyższej wartości. Masz już klientów? 

Dobrze, ale należy pamiętać, że pierwsi klienci firmy rzadko są najlepszymi klientami, którzy są 

zdefiniowani jako ci, którzy są skłonni zapłacić najwyższą wartość za produkty / usługi firmy. Częściej 

pierwsi klienci nie są dobrymi weryfikatorami, ponieważ mogą 1) nie zapłacić pełnej ceny; 2) mieli 

mniej niż zadowalające doświadczenia z wczesnym zwolnieniem; 3) być mniejszym  klientem niż to, do 

czego firma musi dążyć; 4) znajdować się w podsegmenctie rynku, który nie reprezentuje najwyższego 

i najlepszego wykorzystania. Prowadzenie interesów z którymkolwiek z tych klientów niekoniecznie 

jest złą decyzją na wczesnych etapach cyklu życia firmy. Rzeczywiście, może to mieć sens początkowa 

praca z mniejszymi, mniej pożądanymi klientami, z oczekiwaniem, że będą to króliki doświadczalne i 

prawdopodobnie odkryją problemy w ofercie, które należy rozwiązać, zanim podejdzie się do bardziej 

strategicznych klientów. Zanim podejdziesz do inwestorów, kluczowe jest zbudowanie listy klientów 

docelowych i podzielenie ich na segmenty, aby zaspokoić potrzeby zarówno firmy, jak i inwestorów. 

Można zastosować prosty system rankingowy A-B-C. Klienci „A” reprezentują tych, którzy będą 

najcenniejsi, a klienci „C” są pożądanymi wczesnymi użytkownikami, ale nie długoterminowymi. To 

ćwiczenie nie ogranicza się do start-upów, ponieważ każda runda gromadzenia funduszy będzie 

musiała obejmować weryfikację klienta. Nawet jeśli firma dobrze sobie radzi z cyklem życia z 

ustalonymi klientami i przychodami, powinna nadal przechodzić okresowe rankingi swoich klientów. 

Musisz skupić się na zdobyciu większej liczby tych klientów, którzy zapewnią najwyższą wartość netto, 

a także upuszczeniu klientów, którzy kosztują cię więcej niż są wart. Prezentacja dla inwestorów 

powinna skupiać się przede wszystkim na rozmowach z klientami A-list. Referencje i referencje należy 

wyciągać wyłącznie z tej grupy, jeśli to możliwe. 

Wskazówka : Podczas spotkań z inwestorami, przedstawiaj dane dotyczące walidacji klientów, opinie, 

i tak dalej - od klientów z listy A-list. Są to ludzie i firmy, które kupią Twoje rozwiązanie w pełnej cenie 

i wykorzystają je w pełni. 

 



Partnerzy 

Dla celów tej dyskusji partnerami są podmioty komercyjne, które nie są bezpośrednimi nabywcami ani 

pośrednikami kanału dla twoich produktów / usług, ale grupy, z którymi Twoja firma ma bliskie relacje 

lub sojusz. Partnerzy wpływają na strategię biznesową. Twoje relacje z nimi mogą być umowne lub 

może to być luźna umowa mająca na celu wyświetlanie większego obrazu potencjalnym klientom. 

Partnerami biznesowymi mogą być 

• Kluczowi dostawcy. 

• Sprzedawcy, którzy sprzedają powiązane produkty uzupełniające. 

• Integratorzy systemów. 

• Strategiczne organizacje konsultingowe lub firmy outsourcingowe (np. Call center). 

• Partnerzy sojuszu marketingowego, którzy są częścią koalicji branżowej w celu ustalenia 

wymaganych standardów i najlepszych praktyk. 

 

Jeśli grupa partnerów biznesowych doda znaczącą wiarygodność do historii finansowania firmy, dołącz 

ich nazwy / logo do prezentacji finansowania. Jeśli niektórzy mogą stać się ważnymi strategicznymi 

klientami lub nabywcami firmy w przyszłości, może to być sensowne skomentowanie ich krótko. 

Częściej jednak partnerzy biznesowi są mniej ważni niż cytowani przez kluczowych klientów. W 

niektórych przypadkach w ogóle nie wspominasz o nich w prezentacji finansowania. Ale nadal 

powinieneś je umieszczać na swojej stronie internetowej oraz w materiałach do analizy due diligence, 

które przedstawisz po uzyskaniu wstępnego zainteresowania inwestorów. 

Pośrednicy kanału 

Przykłady pośredników kanałowych obejmują sprzedawców, przedstawicieli producentów, 

dystrybutorów, sprzedawców z wartością dodaną (VAR) i dostawców branżowych (ISV). Ważne jest, 

aby zawrzeć je w swojej prezentacji, jeśli mają potencjał, aby znacząco i pozytywnie wpłynąć na wyniki 

finansowe. Na przykład, może staną się nabywcą, a może przyniosą pożądanych klientów ,którzy mogą 

znacząco zwiększyć wartość firmy po wyjściu. Niektóre słowa ostrzegawcze dotyczące pośredników 

kanału: pośrednicy nie powinni generalnie być pierwszymi sprzedawcami. Przyjrzyj się im bardziej jako 

klientom strategicznym i nie zbliżaj się do nich zbyt wcześnie. Wczesne produkty często zawierają błędy 

lub luki w wydajności i ważne jest, aby bezpośredni personel firmy zajmował się tymi problemami i nie 

działał na zasadach rynkowych za pośrednictwem pośredników. Jeśli natkniesz się na pośrednika, może 

to być trudne do odzyskania i może stworzyć negatywne piętno w branży, które może wpływać na 

wartość i utrudniać penetrację rynku. 

Wskazówka Pamiętaj, że sprzedaż jest Twoim pierwszym obowiązkiem. Nie „zlecaj na zewnątrz” 

sprzedaży, aby skierować pośredników, którzy nie mają na sercu swojej pasji lub najlepszych interesów. 

Ważne jest również, abyś mógł rozwiązywać problemy klientów bezpośrednio, a nie na warunkach 

rynkowych za pośrednictwem pośrednika. 

W miarę rozwoju firmy monitorowanie kosztów sprzedaży stanie się ważniejsze, a równowaga między 

wykorzystaniem kanałów sprzedaży bezpośredniej a pośredniej musi być starannie zarządzana. 

Rosnące korzystanie z Internetu generalnie prowadzi do tendencji do bezpośredniego i wielu 

pośredników jest wypychanych ze swoich ról. Nawet Tesla rzuca wyzwanie długoletniemu modelowi 

dystrybucji sprzedaży pośredniej w sprzedaży samochodów i próbuje przejść bezpośrednio, nawet w 



stanach, w których takie praktyki są obecnie zakazane. Dlatego przewiduj i bądź przygotowany na 

odpowiedzi na pytania inwestorów dotyczące strategii sprzedaży i wykorzystania pośredników w 

porównaniu z kanałami bezpośrednimi. 

Eksperci branżowi i konsultanci 

Inwestorzy oczekują, że jesteś blisko związany z wiarygodnymi ekspertami branżowymi i skontaktujesz 

się z nimi w trakcie procesu należytej staranności przed dokonaniem inwestycji. Negatywne uwagi dla 

wybitnych ekspertów lub, co gorsza, komentują: „Jaka jest nazwa firmy? Nie jestem pewien, czy wiem 

o nich ”, może oznaczać koniec drogi dla twoich planów finansowania. Proces rozwijania relacji z 

wiarygodnymi ekspertami powinien rozpocząć się wcześniej w Twojej karierze. Jako dyrektor 

generalny masz przecież domniemane doświadczenie w branży i jesteś dobrze znany analitykom 

branżowym. Jednakże prawdą jest również to, że wielu ekspertów przychodzi i odchodzi z czasem, a 

Ty musisz okresowo odśwież stare kontakty i poznaj nowe. 

Wskazówka Zacznij uprawiać ekspertów branżowych już teraz. Mogą one nie tylko dostarczać 

istotnych wglądów i rekomendacji w miarę rozwoju, ale te relacje będą ci dobrze służyć podczas 

zbierania funduszy. Eksperci branżowi są w stanie potwierdzić twoje twierdzenia i prognozy, a także 

potwierdzić, że jesteś godnym przywódcą. 

Najlepszym sposobem na nawiązanie i utrzymanie dobrych relacji z ekspertami branżowymi, gdy jesteś 

zajęty prowadzeniem rozwijającej się firmy, jest selektywne uczestnictwo i uczestnictwo w 

konferencjach. Przemawianie na konferencjach i uczestnictwo w panelach często wymaga pomocy w 

sponsorowaniu wydarzenia. Jednak są to dobrze wydane pieniądze. Jeśli jesteś mówcą, ty i twoja firma 

zyskasz znacznie lepszą widoczność i prawdopodobnie spotkasz więcej kluczowych osób niż tylko 

uczestnik. Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają małe firmy, które zdecydują się na wyjście 

z IPO, jest uzyskanie analityków i mediów, aby ich firmy wspierały pożądane ceny akcji i wolumeny 

obrotu. Eksperci, którzy zajmują się mniejszymi spółkami publicznymi i składają raporty na ich temat, 

zazwyczaj same wchodzą w wyjątkową klasę. Wiele sektorów namaściło gwiazdorskich analityków 

giełdowych i animatorów rynku, których musisz poznać i które mogą mieć duży wpływ na pomoc 

Twojej firmie w realizacji celów związanych z tworzeniem wartości. Nawet jeśli nie planujesz wyjść za 

pośrednictwem IPO, szukaj tych ludzi i upewnij się, że przynajmniej wiedzą, co robi Twoja firma. Bądź 

z nimi w kontakcie okresowym. Robią karierę jako osoby z branży i od czasu do czasu zdają sobie 

sprawę z ważnych nowych trendów lub posunięć ze strony większych firm, które chcą pozyskać 

mniejsze firmy. Mogą również być dobrym źródłem skierowań, jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu 

dostępu do innych wysokiej rangi przedstawicieli branży. 

Przed krokiem w kierunku decymalizacji cen akcji w połowie lat 90. było o wiele więcej analityków, 

którzy obejmowali mniejszych emitentów i których firmy otrzymywały związane z tym odszkodowania 

z tytułu większej spreadu kupna / sprzedaży akcji. Szeregi tych analityków szybko się zmniejszyły w 

następnych latach, ponieważ decymalizacja skutecznie wysuszała rekompensatę. Kilku analityków, 

którzy często zarabiają na swoich opłatach, jest bezpośrednio zaangażowanych przez publicznych 

emitentów papierów wartościowych do raportowania swoich spółek. Obawy związane z konfliktami 

interesów w tego typu relacjach są obfite i nastąpił niedawny ruch, jako część ustawy o JOB z 2012 r., 

Aby umożliwić mniejszym firmom zwiększenie spreadów bid / ask (zwanych także „wielkością 

kleszcza”). Gdy to nastąpi, spodziewaj się, że wielu nowych analityków wejdzie w tę dziedzinę i 

poszukaj możliwości nawiązania z nimi nowych relacji, ponieważ mogą stać się cennymi zasobami dla 

Ciebie / Twojej firmy. Jeśli zdecydujesz się na publiczne udostępnienie w pewnym momencie, 

posiadanie kilku z tych relacji analityków okaże się bardzo pomocne. 

Inni wiarygodni interesariusze 



Ta kategoria obejmuje członków zarządu i kluczowych doradców, a także ważnych inwestorów o 

wartości dodanej, takich jak większe firmy, które dokonały inwestycji w Twojej firmie. Mogą (i powinni) 

wspierać, ale nie zapominaj, że mogą również wyrzucić cię z roli dyrektora generalnego lub naciskać 

na inne zmiany, których możesz nie wspierać. Tak więc, w miarę możliwości, wybierzcie je mądrze i 

pozostańcie blisko nich z częstymi interakcjami, w tym dzieląc się dobrymi i złymi wiadomościami. 

Najczęstszym źródłem tarcia między interesariuszami a kierownictwem jest postrzegany brak 

komunikacji i przejrzystości - a groźba zatrzymuje się na stanowisku dyrektora generalnego. Polecam 

wszystkim dyrektorom generalnym udział w grupie networkingowej CEO. Jednym z celów 

uczestniczenia w projekcie jest uświadomienie sobie, jak inni dyrektorzy generalni optymalizują swoją 

komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - zwłaszcza tymi, którzy mogą wpływać na 

decyzje strategiczne. Najlepsze praktyki w tym ważnym obszarze ulegają ciągłym zmianom, ale 

podstawowe podstawy pozostają takie same: ustalanie i raportowanie oczekiwań biznesowych w 

wiarygodny i przewidywalny sposób „bez niespodzianek”. Rozważ to jako kluczowy element twojego 

zaangażowania w członków zarządu i inwestorów. 

Referencje 

Gdy zdecydujesz, kogo uznać za walidatora, musisz zdecydować, jaką formę przyjmie jego walidacja. 

Możesz 

• Cytuj je jako dostępne na rozmowę telefoniczną lub spotkanie. 

• Zaproponuj list referencyjny lub cytat przez nich. 

• Wymień nazwę firmy jako kluczowego klienta. 

Zanim omówię strukturę dobrego odniesienia, chciałbym zwrócić uwagę, że problemy, które większość 

firm rozwiązuje dla swoich klientów, należą do jednej z następujących kategorii. Jeśli sprzedajesz 

produkty innym firmom (B2B), Twoje produkty / usługi wykonają jedną lub więcej z następujących 

czynności: 

• Zwiększenie przychodów 

• Niższe koszty 

• Poprawa penetracji rynku 

• Zaoferuj korzyści społeczne niezarobkowe, które mogą być pożądane przez niektóre grupy 

Jeśli Twoi klienci to przede wszystkim konsumenci lub bezpośredni użytkownicy indywidualni (B2C), 

Twoje produkty i usługi będą zazwyczaj kupowane, ponieważ  

• Zapewniają odczuwalne namacalne korzyści dla konsumentów (szybsze, tańsze, przyjemniejsze). 

• Umożliwiają kupującemu wykonanie pożądanej aktywności (kije golfowe, narzędzia, instrument 

muzyczny). 

• Zaspokajają emocjonalne pragnienie (prestiż, fajny czynnik itp.). 

W hierarchii referencji, które można podać, firmy B2B, które mogą wzmocnić, że twoje produkty i 

usługi zwiększają swoje przychody, będą postrzegane przez inwestorów korzystniej niż inne 

wymienione obszary. Nie oznacza to, że nie otrzymasz dofinansowania, jeśli twoje oferty nie zwiększą 

przychodów, ale, powiedzmy, obniżą koszty. To jest coś, o czym musisz pomyśleć, oceniając tych 

klientów, których chcesz przedstawić jako najlepszych walidatorów. Inną kwestią jest stopień, w jakim 



klient zgadza się, że ma istotny problem, który rozwiązuje się za pomocą twoich produktów. W idealnej 

sytuacji uzdatnij klientów, którzy mogą sprawić, że te trzy kluczowe stwierdzenia: 

1. Problem: „Tak, firma X zajmuje się poważnym problemem w naszej branży…” Uznając duży problem 

w swoim segmencie branżowym (nie tylko „jednorazowy”, który może działać tylko dla nich), 

potwierdzają, że Twój koncentracja firmy jest dobra. 

2. Budżet: „Zaangażowaliśmy dolary Y, aby rozwiązać ten problem (lub uzyskać tę przewagę)…”. 

Wskazując, że już zobowiązali się do zainwestowania w rozwiązanie, które proponujesz lub już oferty, 

podkreśla pilność i przynajmniej pewien stopień wcześniejszych badań w celu ustalenia, co chcą 

zainwestować. 

3. Rozwiązanie: „Zatrudniliśmy [Twoją firmę] do rozwiązania problemu…” lub drugi wybór: „Jesteśmy 

gotowi zatrudnić [Twoją firmę] do rozwiązania tego problemu po spełnieniu określonych specyfikacji”. 

Jest to potężne stwierdzenie wskazujące, że już przebadali różne opcje i wybrali firmę spośród innych 

firm jako preferowanego dostawcy rozwiązań. Co więcej, zaangażowali się w dolary lub są gotowi 

przeznaczyć dolary na kilka drobnych ulepszeń lub testów (które prawdopodobnie łatwo osiągniesz), 

aby zainwestować w swoje rozwiązanie. Podkreśla to pilność i przynajmniej pewien stopień 

wcześniejszych badań w celu ustalenia, co chcą zainwestować. Po zapoznaniu się z Twoimi klientami 

A-list pod kątem tych dodatkowych kwestii, będziesz lepiej uzbrojony, aby określić, którzy klienci będą 

cytować inwestorów. Najbardziej atrakcyjne będą firmy B2C, które mogą zademonstrować model, 

który zapewnia przyjęcie i akceptację na dużą skalę wraz z generowaniem zysków. Przykładowo, jedną 

z głównych przyczyn atrakcyjności Facebooka dla jego wczesnych inwestorów był szybki wzrost ich 

pierwszych abonentów. Przychody początkowo nie były tak ważne, ponieważ inwestorzy zauważyli, że 

możliwość szybkiej akceptacji szybko doprowadzi do lukratywnych przychodów z reklam. Wstępna 

walidacja od reklamodawców, w tym iTunes i Google, pomogła wygenerować silne zainteresowanie 

inwestorów. Dla węży, które oceniasz jako najlepsze dla bezpośrednich połączeń telefonicznych lub 

spotkań z inwestorami, coaching jest absolutnie niezbędny, ponieważ to, co mówią ci klienci, może i 

będzie kontrolować twoje przeznaczenie. Nie popełniaj błędu po prostu przestawiając kontakty z 

klientami i pozwalając inwestorom na ich dotarcie bez uprzedniego udzielenia wskazówek kluczowemu 

kontaktowi. Dopóki fundusze inwestycyjne nie znajdą się na rachunku bankowym Twojej firmy, 

kontynuuj działanie ze zdrowym stopniem paranoi i zakładaj, że inwestorzy szukają powodów, by 

powiedzieć „Nie”. Załóżmy, że niewłaściwy komentarz kluczowego klienta może zakończyć proces 

należytej staranności . 

Wskazówka Dopóki nie masz pieniędzy w banku, działaj z pewną paranoją; załóżmy, że coś może pójść 

źle, i podejmij kroki w celu złagodzenia tej możliwości. Podwaja się to, jeśli chodzi o rozdawanie 

potencjalnym inwestorom informacji kontaktowych dotyczących referencji klientów. Złe połączenie 

może skutkować odejściem inwestora, więc przygotuj swoje referencje najlepiej jak potrafisz. 

Kiedy już zdecydujesz, których klientów będziecie używać jako odniesienia, ty i twój zespół powinniście 

napisać scenariusz tego, co chcielibyście powiedzieć, mając na uwadze powyższe punkty. Twój skrypt 

powinien również zawierać listę przewidywanych pytań i odpowiedzi. Na przykład Twoje pytania i 

odpowiedzi mogą obejmować następujące elementy: 

• Dotkliwość problemu 

• Wartość rozwiązania (w szczególności rozwiązanie) 

• Problemy budżetowe (dostępne cykle, dolary) wpływające na czas zakupu 



• Proces podejmowania decyzji o zakupie rozwiązania 

• Oceny rynku 

• Jak twój produkt / usługa porównuje się z innymi rozwiązaniami 

• Wszelkie wątpliwości, jakie klient może mieć w kontaktach z firmami na wczesnym etapie 

• Inne przedmioty unikalne dla twojej sytuacji 

Po sfinalizowaniu, zadzwoń lub spotkaj się ze swoim kontaktem, aby przejść przez punkty, które chcesz, 

aby podkreślili werbalnie, a także aby uzyskać ich opinię. Poczuj poziom komfortu w każdym punkcie 

przed zakończeniem interakcji z nimi. Po zakończeniu spotkania wyślij e-mail z zaznaczonymi na piśmie 

punktami, które omówiłeś z nimi. Niektórzy inwestorzy bardzo powoli kontaktują się z referencjami 

klientów, a dni lub nawet tygodnie mogą minąć, zanim inwestor skontaktuje się z klientami 

polecającymi. Posiadanie punktów na piśmie pomoże zapewnić dobre przywołanie kluczowych 

punktów, które chcesz podkreślić. Upewnij się, że skontaktujesz się z klientami, aby uzyskać informacje 

zwrotne na temat połączenia z inwestorami, a także uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, 

co było interesujące dla inwestora i jak klient czuł się na temat połączenia. 

Podsumowanie 

Najważniejszym obszarem, który analizują inwestorzy, jest zewnętrzna walidacja, którą im 

przekazujesz, w tym referencje od kluczowych klientów, partnerów, pośredników kanałowych i 

wiarygodnych interesariuszy. Do tej pory powinieneś zrozumieć, co następuje: 

• W jaki sposób inwestorzy ważą różne rodzaje referencji i inne dane potwierdzające, które podajesz. 

• Jak należy postępować w celu uzyskania najlepszych możliwych źródeł walidacji. 

• Sprawdzone sposoby zapewnienia, że Twoje referencje wzmocnią kluczowe punkty, które chcesz, 

aby zrobiły. 

Zrozumienie informacji zawartych w tych dwóch pierwszych częściach pozwoli ci podejmować 

krytyczne decyzje dotyczące tego, kogo kierować jako idealnych inwestorów dla Twojej firmy. Nawet 

jeśli nie jesteś kolejnym Facebookiem, wszystkie podane dotychczas wskazówki i sugestie okażą się 

pomocne w przybliżeniu Cię do realizacji pożądanych celów finansowania. 

 



Identyfikacja właściwych inwestorów 

Pod koniec 2013 roku jesteśmy świadkami odrodzenia kreatywnych metod pozyskiwania funduszy i 

opcji dla firm każdej wielkości. Wraz z wejściem w życie JOB Act z 2012 r. Internet obfitował w 

dosłownie setki nowych sposobów łączenia przedsiębiorców i inwestorów, zwłaszcza w przypadku 

inwestycji na wczesnym etapie. Przed JOB Act firmy takie jak Kickstarter, z ich innowacyjnym 

podejściem finansowania przedpłat, wprowadziły i uzasadniły proces wykorzystywania technik 

finansowania społecznościowego w celu zwiększenia kapitału inwestycyjnego. W ciągu ostatnich 

dziesięciu lat nastąpił również wybuch funduszy hedgingowych i firm private equity, które koncentrują 

się na inwestycjach na późniejszym etapie. Firmy takie jak WR Hambrecht odkurzyły i zaktualizowały 

proces aukcji holenderskiej i zastosowały ją do zbierania funduszy dla znanych firm, w tym Google i 

Pete’s Coffee. Sentyment w Kongresie i SEC wydaje się sprzyjać umożliwieniu jeszcze większej 

elastyczności i kreatywności, aby pomóc w przywróceniu tworzenia kapitału i wzrostu zatrudnienia w 

Stanach Zjednoczonych. Rozwój i rozprzestrzenianie się sieci społecznościowych z witrynami takimi jak 

LinkedIn i Facebook zapewnia rozszerzone możliwości tworzenia sieci i nawiązywania kontaktów z 

grupami inwestycyjnymi. W rzeczywistości nigdy nie było łatwiej zlokalizować i połączyć się z 

docelowymi inwestorami. W rezultacie przedsiębiorcy mają szybko rosnącą liczbę dostępnych opcji 

finansowania. 

Krajobraz firm inwestycyjnych 

Na najwyższym poziomie segmenty profesjonalnych grup inwestycyjnych opierają się na etapie cyklu 

finansowania, na którym chcą się skoncentrować. Zasadniczo firmy inwestycyjne ograniczą swoją 

koncentrację do konkretnych segmentów rynku, które później w cyklu finansowym zdecydują się 

zainwestować. Liczba firm inwestycyjnych jest również większa w przypadku inwestycji na 

wcześniejszym etapie niż w późniejszym etapie, ponieważ zwroty mogą być lepsze dla tych firm, które 

odniosły sukces. Rodzaje grup inwestycji kapitałowych można podzielić na następujące kategorie: 

• Anioł Biznesu. Inwestorzy anioły to są zazwyczaj zamożni, odnoszący sukcesy byli przedsiębiorcy, 

którzy szukają wysokich zysków dzięki inwestycjom początkowym i początkowym. Wielu aniołów 

inwestuje wolą inwestować wspólnie z innymi aniołami, często z innymi członkami różnych organizacji 

aniołów, które istnieją w większych miastach w całych Stanach Zjednoczonych. Aniołowie mają cechy 

wspólne z zawodowymi graczami, ponieważ są skłonni ponieść znaczne straty, aby osiągnąć 

sporadyczne, bardzo wysokie 10X lub więcej zwrotów. 

• Kapitał podwyższonego ryzyka (VC). Inwestorzy venture capital mają również tendencję do 

koncentrowania się na inwestowaniu na początkowym etapie i na wczesnym etapie. Ale w 

przeciwieństwie do inwestorów aniołów, którzy inwestują własne fundusze, VC inwestują przede 

wszystkim fundusze, które pozyskali od dużych inwestorów instytucjonalnych, takich jak państwowe 

fundusze emerytalne, uniwersytety, duże przedsiębiorstwa prywatne i tak dalej. VC są w stanie 

zainwestować więcej czasu i uwagi w każdą ze swoich inwestycji, ponieważ otrzymują opłatę za 

zarządzanie w wysokości od 1% do 2% zainwestowanych środków, a zatem mogą zatrudniać personel 

badawczy i inne osoby do przeprowadzenia należytej staranności przed dokonaniem inwestycji. W 

przeciwieństwie do aniołów, VC zazwyczaj zajmują miejsca w zarządzie i często są głęboko 

zaangażowani w przeglądanie i kierowanie działalnością firmy. 

• Private equity (PE). PE jest często mylony z kapitałem wysokiego ryzyka. W przeciwieństwie do 

inwestowania w VC, firmy PE (np. Fundusze hedgingowe, firmy fuzji i przejęć (M&A), fundusze 

inwestujące w nieruchomości [REIT] itp.) Zazwyczaj inwestują w późniejsze firmy i często firmy 

publiczne, które mogą przenieść na zysk poprzez redukcję zatrudnienia, fuzję z większą firmą, zmiany 



kluczowych menedżerów i tak dalej. Grupy te są bardziej niechętne ryzyku niż VC i rzadko uczestniczą 

w inwestycjach na wczesnym etapie. 

• Programy rządowe. Istnieje wiele różnych programów finansowania dostępnych od władz 

federalnych, stanowych i lokalnych. Obejmują one od zwykłych dotacji kapitałowych bez wymogu 

spłaty po programy zapewniające tanie kredyty. Chociaż reklamy telewizyjne i strony internetowe 

promują kapitał „bez sznurków” z zasobów rządowych, takie twierdzenia okażą się fałszywe przy 

bliższym zbadaniu. W większości środki uzyskane w ramach tych programów muszą być inwestowane 

w działania, które prowadzą do pozytywnego i zatwierdzonego wyniku społecznego. Ponadto prawie 

wszystkie takie programy wymagają ciągłego raportowania i działań w zakresie zgodności, które, jeśli 

nie zostaną spełnione, mogą spowodować wycofanie części lub całości kapitału, a nawet grzywny lub 

inne kary. Najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane rządowe źródła kapitału dla małych 

przedsiębiorstw są dostępne za pośrednictwem Small Business Administration (SBA). Programy te 

najlepiej nadają się do przedsiębiorstw typu „chleb i masło”, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność w zakresie technologii wysokiego ryzyka, w których poziom ryzyka jest 

równoważony przez duże prawdopodobieństwo zwrotu zainwestowanego kapitału lub długu. Więcej 

informacji na temat programów SBA można znaleźć na stronie internetowej 

www.sba.gov/content/sbic-program-0. Program inwestycyjny dla małych firm może być szczególnie 

interesujący dla przedsiębiorców. 

• Finansowanie dłużne. Jak omówiono w innym miejscu , wszyscy przedsiębiorcy powinni rozważyć i 

wykorzystać finansowanie dłużne odpowiednio do ich konkretnej sytuacji. Chociaż uzyskanie 

potrzebnego finansowania poprzez pożyczenie pieniędzy może być mniej kosztowne niż pozyskanie 

kapitału poprzez sprzedaż udziałów własnościowych (np. Kapitał własny), istnieją istotne kompromisy 

związane ze zwiększoną odpowiedzialnością kredytobiorcy (kredytobiorców) o spłatę pożyczek. Dla 

wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych zlokalizowanych w regionach, które nie znajdują się w pobliżu 

źródeł aniołów lub kapitału podwyższonego ryzyka, pożyczanie kapitału za pomocą zadłużenia karty 

kredytowej lub linii kapitału własnego może być realną opcją. 

Jak znaleźć potencjalnych inwestorów 

Chociaż znalezienie potencjalnych inwestorów nigdy nie było łatwiejsze, nadal potrzebna jest ciężka 

praca, aby znaleźć właściwych inwestorów. Twoim celem powinno być dotarcie do inwestorów za 

pomocą wspólnych źródeł skierowań i ciepłych wstępów, a nie metod zimnego dzwonienia lub 

„konfetti marketingu”. Musisz zbudować bazę danych, aby przechwytywać i organizować dane 

kontaktowe, a także przechwytywać notatki i podsumowania swoich wysiłków i interakcji. Osobiście 

wolę budować prosty arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, który jest aktualizowany co najmniej raz 

dziennie. Jeśli czujesz się bardziej komfortowo z formalnym systemem zarządzania relacjami z 

klientami (CRM) i masz znaczące doświadczenie praktyczne z konkretnym pakietem, możesz z niego 

korzystać. 

Przestroga Widziałem zbyt wiele zbiórek pieniędzy, które utknęły na nauce nowego pakietu 

oprogramowania i niepotrzebnie opóźniają rozpoczęcie procesu. Najlepiej sprawdza się podejście 

„gotowe, cel, pal”. 

 

Zacznij od wydobycia wszystkich kontaktów biznesowych swojego zespołu, który może mieć 

bezpośrednie kontakty z inwestorami, w tym z dostawcami usług (na przykład prawnikami i 

księgowymi), innymi osobami zarządzającymi, klientami, dostawcami, powiązaniami branżowymi, 



byłymi kolegami, przyjaciółmi i rodziną. Po zakończeniu nadszedł czas, aby skorzystać z Internetu. Oto, 

co myślę, że działa najlepiej. 

CrunchBase i AngelList 

Przejdź do CrunchBase (www.crunchbase.com) i AngelList (www.angel.co) i zapoznaj się ze wszystkim, 

co oferują. Moim zdaniem CrunchBase jest potężniejszym z dwóch źródeł. Zawiera szczegółowe 

informacje o potencjalnych inwestorach i rodzajach inwestycji, które aktywnie podejmują. Wpisz 

zebrane nazwiska i zobacz, co się pojawi. Oto, czego szukasz: 

• Gdzie się znajdują (wielu inwestorów inwestuje tylko w ciągu dwóch godzin od ich lokalizacji) 

• Ile pieniędzy firma musi zainwestować i skąd pochodzi 

• Osobiste bios 

• Informacje kontaktowe 

• Inwestycje osobiste inwestora 

• Historia wcześniejszego zatrudnienia 

• Rodzaje prowadzonych inwestycji 

• Nazwy firm, w które zainwestowali 

Śledź dyrektorów generalnych firm, które otrzymały środki od inwestora i skontaktuj się z tymi 

prezesami, aby zrozumieć ich doświadczenia i sugestie. Większość prezesów, którzy otrzymali 

dofinansowanie, chętnie podzielą się z wami spostrzeżeniami. Pamiętaj, aby najpierw wysłać e-mail 

wprowadzający, informujący ich, kim jesteś i dlaczego jesteś zainteresowany rozmową z nimi. Jeśli 

możesz, podejdź do nich przez ciepłe wprowadzenie od wspólnego kontaktu - lub przynajmniej odnieś 

się do wspólnego kontaktu we wstępnej wiadomości e-mail. Staraj się również skontaktować z 

przedsiębiorcami, którzy zostali odrzuceni przez inwestora. Dobrze jest zrozumieć transakcje, których 

nie robią inwestorzy, a także te, które się powiodły. 

Wskazówka Spójrz uważnie na oferty inwestorów. Opowie ci wiele o tym, czym są zainteresowani, a 

także o rodzajach transakcji, których unikają. 

Ograniczenia wyszukiwania w Internecie 

Chociaż nazwy pożądanych inwestorów możesz znaleźć w Internecie, nie spodziewaj się znaleźć 

wymaganych informacji kontaktowych. Wielu znanych inwestorów trudno znaleźć za pomocą 

konwencjonalnych wyszukiwań internetowych w Google, Linked-In, Facebook i tak dalej. Ponadto dane 

z serwisów społecznościowych „znajomych” i osób, które poznacie wzajemnie, mogą być bardzo 

niewiarygodne. Znani inwestorzy są często zasypywani biznesplanami i podsumowaniami, a jeśli 

propozycja finansowania nie przejdzie przez ciepły kontakt, prawdopodobnie nie będą na to patrzeć. 

Zamiast tego korzystaj z Internetu, aby dowiedzieć się więcej o swoich środowiskach i wyszukiwać 

sposoby łączenia się z nimi poprzez wspólny kontakt - a może poprzez odniesienie do wspólnych 

zainteresowań, takich jak hobby, działalność społeczna, działalność charytatywna, kościół i tak dalej. 

Jednym z najlepszych źródeł ciepłych prezentacji może być dobrze znana usługa dostawców, takich jak 

kancelarie prawne, firmy księgowe, bankierzy inwestycyjni i tradycyjne banki, które współpracują z 

mniejszymi firmami (np. Silicon Valley Bank). Tego typu organizacje są zazwyczaj stosunkowo łatwe do 

zastosowania („Cześć, jestem Joe Przedsiębiorca i chciałbym zbadać nawiązanie relacji biznesowych z 

Twoją firmą. Szukamy menedżerów klientów, którzy są dobrze powiązani z lokalnymi inwestorami. 



Kogo polecasz?” ) Większe i bardziej znane firmy sponsorują i / lub goszczą wydarzenia sieciowe (do 

omówienia w najbliższym czasie), a ich bardziej znani partnerzy wiodący są często proszeni o 

wypowiadanie się na konferencjach, gdzie spotykają się i nawiązują relacje z inwestorami. nowe relacje 

i są doskonałym źródłem kontaktów i powiązanych informacji podstawowych na temat docelowych 

inwestorów. 

Wskazówka Dodaj nazwy docelowych inwestorów do codziennego wyszukiwania Google. Z biegiem 

czasu odkryjesz więcej informacji na ich temat (np. Ogłoszenie, że będą mówić o wydarzeniu lokalnym 

lub wiadomości o nowej firmie, którą sfinansowali itp.), Co może poprawić Twoją zdolność do kontaktu 

z nimi 

Wydarzenia sieciowe i spotkania 

Jeśli nie mieszkasz na ustronnym szczycie góry pośrodku niczego, prawdopodobnie masz dostęp do 

różnych wydarzeń sieciowych w pobliżu, gdzie mieszają się inwestorzy, usługodawcy i przedsiębiorcy. 

W mniejszych miastach lokalizacje w pobliżu kampusów uczelni są wspólne dla tych spotkań. W 

większych miastach kancelarie prawne, firmy księgowe, stowarzyszenia branżowe i firmy medialne 

często organizują te wydarzenia, często bez opłat za wstęp, a czasami nawet za napoje i przekąski. W 

dzisiejszych czasach takie zdarzenia są łatwe do znalezienia dzięki słowom kluczowym Google. Ludzie 

z Doliny Krzemowej mają szczęście, że każdego tygodnia odbywa się wiele takich imprez w rejonie 

Zatoki Większej, a możliwości spotkania z innymi inwestorami i przedsiębiorcami są nieograniczone. 

Wymiana wizytówek lub robienie zdjęć z informacjami kontaktowymi na smartfonach w celu 

późniejszej obserwacji to świetny sposób na dalszy rozwój sieci w stosunkowo tani i często zabawny 

sposób. 

Konferencje 

Podczas gdy konferencje mogą być kosztowne, a wielu inwestorów, którzy w nich uczestniczą, może 

nie być odpowiednich (na przykład nie mieszkają w twoim obszarze geograficznym), budżet na 

pozyskiwanie funduszy musi z pewnością obejmować niektóre z tych wydarzeń. Rzadko uczęszczam na 

konferencje, chyba że mam miejsce do mówienia. Czasami mam stoisko jako sposób na bycie bardziej 

widocznym niż zwykli uczestnicy i wyróżnianie się na tle innych. Pozwala to na lepsze możliwości 

zapamiętywania i spotkania z kluczowymi osobami. Obok nowych, solidnych kontaktów z inwestorami, 

które możesz stworzyć, najcenniejszą na konferencji jest lista uczestników wraz z ich danymi 

kontaktowymi (e-mail i telefon). Jeszcze lepiej, z wyprzedzeniem zdobądź listę zarejestrowanych 

uczestników, przestudiuj ją i zaznacz wszystkie kluczowe osoby, które musisz spotkać, kiedy tam jesteś. 

Lista uczestników z informacjami kontaktowymi jest najbardziej pożądana i zazwyczaj przekazywana 

jest tylko sponsorom i prelegentom. Ale zaradni ludzie mają wiele sposobów na uzyskanie tych list, 

które zostawię twej własnej twórczości, aby dowiedzieć się. Z pasją poszukujesz inwestorów, zdaj sobie 

sprawę, że inwestorzy również aktywnie szukają nowych ofert i można oczekiwać, że będą uczestniczyć 

w konferencjach i seminariach, a także w lokalnych wydarzeniach sieciowych - szczególnie tam, gdzie 

mogą mówić. 

Wskazówka Nigdy nie zapominaj, że inwestorzy szukają nowych ofert. W większości przypadków chcą 

wiedzieć więcej o Tobie i Twojej firmie. Więc nie bój się podejść do potencjalnego inwestora, ale bądź 

przygotowany na rozmowę, która może zmienić twoje życie. 

Niezależnie od źródła kontaktu z inwestorem, chcę ponownie podkreślić znaczenie uzyskania 

skierowania z wiarygodnego źródła, aby zwiększyć otwartość na twoją historię. Korzystając z arkusza 

kalkulacyjnego, okresowo grupuj wszystkich potencjalnych inwestorów spoza sieci, dla których nie 

masz ciepłych źródeł polecających. Wyślij go do wszystkich osób w sieci, aby sprawdzić, czy można 



znaleźć wspólne połączenie. Zostań członkiem LinkedIn i określ wszelkie wspólne powiązania, które 

istnieją między tobą a członkami zespołu zarządzającego, a także potencjalnymi inwestorami. Sprawdź 

jednak, czy wspólny kontakt rzeczywiście zna osobę, z którą próbujesz się połączyć. Odwołanie się do 

wspólnego kontaktu z LinkedIn, który nie jest znany drugiej stronie, może być krępujący. Zimne 

rozmowy i e-maile powinny być wykorzystywane wyłącznie do wypełnienia martwego czasu. Ale należy 

pamiętać, że zazwyczaj tworzą one fałszywe poczucie postępu. Jeśli twoja historia nie kliknie w ciepłe 

wiadomości e-mail, będziesz miał niewielkie nadzieje na powodzenie zimnych rozmów. 

Określanie odpowiedniości inwestorów 

Zanim zainwestujesz zbyt wiele czasu w pogoń za inwestorami, upewnij się, że typy inwestorów, 

których szukasz, mają profil inwestowania w takie firmy jak Twoja. Na przykład, jeśli starasz się 

pozyskać mniej niż 1 milion dolarów dla swojej firmy, poświęć czas na skupianie się na rodzinie i 

przyjaciołach, aniołach, mniejszych firmach inwestycyjnych, kredytodawcach lub finansowaniu 

społecznościowym. Wielu przedsiębiorców jest zbyt przypadkowych w wyborze inwestorów. Jednak 

wybór odpowiednich inwestorów może być jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych przez 

firmę, a proces musi zostać podniesiony do najwyższego poziomu kontroli. Czemu? 

• Profesjonalni inwestorzy znajdą się wśród najważniejszych osobistych odniesień w Twojej karierze. 

Niezależnie od tego, czy Twoja firma odniesie sukces, czy nie, kluczowi inwestorzy dostarczą referencje 

na temat nowych przedsięwzięć. Załóżmy, że wszyscy kluczowi inwestorzy będą kontaktowani przez 

wszystkich, którzy zainwestują w przyszłe rundy inwestycyjne, a także przez wszystkie nowe firmy, w 

które zaangażujesz się jako kluczowy wykonawca. 

• Dobrzy inwestorzy mają talent do przekształcania cytryn w lemoniadę. Nawet jeśli zabraknie Ci 

zasobów, aby doprowadzić firmę do wyjścia, dobry inwestor często może znaleźć firmę, która kupi to, 

co opracowałeś. 

• Jeśli zaimponujesz inwestorom swoimi umiejętnościami i umiejętnościami, mogą włączyć Cię w nowe 

możliwości, które mogą zwiększyć liczbę trafień. Jeśli zrobią z ciebie złe wrażenia, uważaj swoją karierę 

jako CEO za śmiertelnie uszkodzoną. 

• Jeśli nie jesteś jednym z naprawdę rzadkich przedsiębiorców, którzy trafili po trafieniu lub którzy mają 

jedną megahit, która przypieczętuje twoją przyszłość, przypuśćmy, że twoi inwestorzy pozostaną 

wpływowi w twojej przyszłej karierze - na dobre lub na złe. 

W celu ustalenia, czy istnieje dobre dopasowanie, poniżej przedstawiono kilka pytań, które każdy 

przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę przy aktywnym pozyskiwaniu środków od profesjonalnych 

inwestorów. 

Czy inwestor kliknie Ciebie i Twój zespół na poziomie osobistym? 

Podobnie jak inne bliskie relacje, osobowości inwestorów muszą się zazębić. Potrzebny jest głęboki 

poziom zrozumienia i chemii, w przeciwnym razie nigdy nie zadziała. Uważaj na dokonywanie szybkich 

ocen przy pierwszych wrażeniach. Tak jak inwestorzy zwiększą cię w wyniku wielu interakcji i 

przeprowadzą dokładne badania w swoim zespole, musisz zrobić to samo z nimi. Dobrym sposobem 

na przyspieszenie tego procesu jest zadawanie pytań, takich jak: „Co lubisz w mojej firmie?” „Czy mogę 

porozmawiać z trzema lub czterema dyrektorami finansowymi, których ostatnio sfinansowałeś?” „Co 

powoduje, że rozważasz zastąpienie dyrektora generalnego?” „ Jak często i w jaki sposób wolisz 

komunikować się z kierownictwem o twoich inwestycjach? ”Nawet jeśli szukasz pieniędzy z klubów 

inwestycyjnych lub grup aniołów, pamiętaj, aby uzyskać nazwy firm, w które ostatnio zainwestowali, i 



sprawić, by punktem wyjścia było poszukiwanie i rozmowa z dyrektorami tych firm. I poproś o nazwy 

czterech ostatnich firm, w które zainwestowali członkowie, i porozmawiaj z tymi przedsiębiorcami. 

Co mogą przynieść na stół? 

Upewnij się, że nie tylko całkowicie rozumiesz, co inwestor może wnieść do stołu, ale także, co są 

skłonni konkretnie zaangażować w transakcję. Nie wystarczy zbadać ich osiągnięcia w pracy z 

inwestycjami, ponieważ wzorce zaangażowania są często specyficzne dla transakcji i zmieniają się w 

czasie. Jeden bardzo bezpośredni inwestor, o którym wiedziałem, dokonał wielkiego zabójstwa i 

wkrótce wyjechał do Włoch, by zbudować duży, wymyślny pałac. Nie trzeba dodawać, że jego 

dostępność dla innych przedsiębiorców została naruszona w tym procesie i wiele z tego, co mógł zrobić, 

aby pomóc, nie było możliwe. Zbyt duże zaangażowanie, nawet ze strony inwestorów o dobrych 

intencjach, jest również czymś ostrożnym. Słynny przedsiębiorca Richard Branson z Virgin ostrzega 

przedsiębiorców, że obawiają się zbyt wścibskich inwestorów. Jego rada: „Pamiętaj, że dyktatorski 

partner finansowy może przyćmić ducha i entuzjazm nowego przedsiębiorstwa, tłumiąc iskrę, która 

skłoniła cię do uruchomienia tego projektu - iskierkę, która najprawdopodobniej sprawi, że twoje 

przedsięwzięcie będzie inne od konkurencji”. 

Vinod Khosla, jeden z najbardziej znanych i odnoszących największe sukcesy inwestorów venture 

capital w Dolinie Krzemowej, ostatnio zaskoczył swoich kolegów z VC jeszcze bardziej ekstremalnym 

stanowiskiem, oświadczając, że 95% VC dodaje „zero wartości”, a 80% prawdopodobnie „dodaje 

wartość ujemną” w jaki sposób doradzają firmom rozpoczynającym działalność w ich portfelu. 

Niezależnie od tego, czy się zgadzasz, czy nie, chodzi o to, że ty i twój zespół musicie wziąć na siebie 

główną odpowiedzialność za sukces / porażkę swojej firmy, a rezygnacja z nadmiernej kontroli 

inwestora może w rzeczywistości zwiększyć ryzyko niepowodzenia. A po zaakceptowaniu czeku bardzo 

trudno jest powiedzieć „nie” na dane wejściowe tych inwestorów. Ilekroć podstawa jakiegokolwiek 

związku nie jest jasna, szanse na zdenerwowanie i rozczarowanie są większe. Kiedy angażujesz się w 

dyskusje inwestorskie z profesjonalnymi inwestorami, zwróć uwagę na ich wzorce inwestowania. 

Dowiedz się, czy zazwyczaj kierują inwestycją, czy biorą udział w kolejnych rundach, liczbę miejsc w 

zarządzie, w których są zatrudnieni, liczbę inwestycji, które osobiście wykonali, i czy są gotowi pomóc 

otworzyć drzwi. Zapytaj również o konkretne przykłady, które możesz sprawdzić. 

Wskazówka Nie bój się zadawać ostrych pytań inwestorom. Pamiętaj, że gdy wpłacą pieniądze na twój 

biznes, to będzie to jak małżeństwo. Chcesz mieć pewność, że możesz mieszkać z tą osobą na dłuższą 

metę. 

W co wcześniej zainwestowali? 

Każdy typ inwestora ma własną strategię inwestowania i nawyki. Na przykład mogą inwestować tylko 

na określonych etapach start-upów, w określonych branżach, w lokalizacjach geograficznych, u 

absolwentów określonej uczelni - a lista jest długa. Postaraj się więc uzyskać te informacje przed 

zainwestowaniem czasu w kultywowanie relacji. Jak już wspomniano, porozmawiaj z jak największą  

liczbą firm, które twoi potencjalni inwestorzy już sfinansowali - zwłaszcza z tymi, którzy nie mieli wielu 

sukcesów. Pomoże Ci odkryć, jaki typ osobowości napotkasz, gdy pojawi się ciepło. 

Jeśli zainwestują, ile z Twojej firmy zazwyczaj spodziewają się posiadać? 

Zakres własności, który inwestorzy spodziewają się otrzymać za swoje inwestycje, może się znacznie 

różnić, zwłaszcza na wczesnych etapach historii firmy. Szeroka zasada wynosi od 20% do 50% dla każdej 

rundy. To oczywiście bardzo duży zakres. Jak już wspomniano, ważne jest zbudowanie modelu arkusza 

kalkulacyjnego, który pokazuje potrzebne rozwodnienie kapitału i własności poprzez planowane 



przekroczenie i / lub wyjście firmy. Zawsze powinieneś dobrze rozumieć, co chcesz zachować w 

momencie, w którym kapitał staje się płynny - kiedy możesz zamienić kapitał papierowy na gotówkę. 

Oprzyj się też zbytnio wcześnie, ponieważ kolejne rundy mogą prowadzić do większego rozcieńczenia 

niż oczekiwano. Z drugiej strony, musisz być w zgodzie ze średnimi wycenami oferowanymi przez 

inwestorów i nie być tak chciwym, aby skończyć z dużą pozycją właścicielską i brakiem pieniędzy na 

przyszłość. Wielu założycieli ma nierealistyczny pogląd na to, jaki powinien być ich procent własności, 

ponieważ w ich firmie dokonuje się więcej inwestycji. Pozwolę sobie przedstawić prosty przykład. 

Załóżmy, że zaczynasz od 40% udziałów i że inwestorzy są skłonni wycenić Twoją firmę na 1 milion USD 

(wycena „przedpłatowa”) przed ich inwestycją. Więc zaczynasz od wartości własności 400 000 $. 

Chcesz zdobyć dodatkowy milion dolarów. Po dokonaniu inwestycji wycena „post-money” wynosi 

obecnie 2 miliony dolarów, a twoja własność jest teraz warta 20%. Innymi słowy, inwestycja 

spowodowała rozcieńczenie 50% twoich poprzednich odsetek. Nie jest to zły wynik, ponieważ 

dodatkowa inwestycja pozwoli teraz na zwiększenie firmy (najlepiej) do znacznie wyższych wycen, 

zwiększając tym samym wartość udziału własności ponad pierwotne 400 000 USD. Podczas gdy 

rzeczywiste obliczenia i wpływy na procent własności są znacznie bardziej złożone niż ten prosty 

przykład, musisz mieć realistyczny pogląd na to, gdzie skończysz w momencie wyjścia z firmy (tj. 

wymienić swój kapitał papierowy na prawdziwą gotówkę w IPO lub transakcja nabycia). Nie jest niczym 

niezwykłym, że założyciele kończą z jednocyfrową procentową pozycją własnościową, zanim ich firma 

zrealizuje wyjście. Musisz być tego świadomy i nie przestawać nadmiernie rozluźniać swojej pozycji 

własnościowej, a zamiast tego skupić się na tym, jak stworzyć większą wartość dodanych inwestycji, 

które otrzymujesz. Przypomina mi się szczególnie gorzkie doświadczenie, w którym firma venture 

zainwestował około 1 miliona dolarów w obiecującą firmę półprzewodnikową na wczesnym etapie 

rozwoju, a także kilka innych znanych firm VC. Jak mieliśmy nadzieję, firma rozpoczęła działalność 

wkrótce po tej inwestycji, prowadząc większą spółkę publiczną do złożenia oferty nabycia firmy za 300 

mln USD. To byłoby więcej niż nasze cele inwestycyjne i stworzyło wielu milionerów wśród członków 

zespołu założycielskiego. Dyrektor generalny wierzył jednak, że jego firma mogłaby samodzielnie 

osiągnąć wartość 1 miliarda dolarów i odmówił przyjęcia oferty - nawet wobec znacznej presji ze strony 

wszystkich inwestorów i jego współzałożycieli. W ciągu roku rynek poszedł w dół, a firma, wraz z naszą 

inwestycją i marzeniami założycieli i pracowników, upadła i spłonęła. Celem tej historii jest wywarcie 

na tobie wrażenia, że ogólnie lepiej jest zaakceptować rozsądną wycenę za swoje wysiłki i przejść dalej. 

Dyrektor generalny nie tylko zabił tę umowę, ale zyskał słabą reputację ze względu na kiepski osąd, a 

konsekwencje prawdopodobnie prześladują go przez resztę kariery. Aby rozwinąć poczucie uczciwości 

inwestycji i jej wpływu na wycenę, Twoim celem powinno być uzyskanie konkurencyjnych arkuszy 

terminów dla Twojej firmy od wielu inwestorów, aby pomóc Ci uzyskać odpowiednią wartość rynkową 

dla bieżącej rundy inwestycji. Jeśli utkniesz i nie możesz łatwo znaleźć porównywalnych arkuszy 

warunków, wróć do swoich dostawców usług (zwłaszcza firm prawniczych i księgowych) i uzyskaj ich 

wkład. Podczas przeprowadzania wywiadów z dostawcami usług zastanów się: „Czy ogólnie wiesz, jakie 

warunki inwestycyjne oferują firmy takie jak nasza?” Należy wybrać co najmniej kilka firm, które mogą 

twierdząco odpowiedzieć na te pytania. Porozmawiaj również z innymi dyrektorami generalnymi i 

sprawdź, czy podzielą się swoimi warunkami inwestycyjnymi i zapewnij inne spostrzeżenia, które 

pozwolą ci lepiej zrozumieć warunki umowy, które otrzymujesz. Na koniec, bardzo świadomi kolegów 

założycieli i kluczowych menedżerów w firmie, którzy są zainteresowani poznaniem szczegółów 

arkusza terminów. Istnieje cienka granica w określaniu, kto ma „wiedzieć”. Ale kiedy już zdecydujesz, 

kto powinien być w twoim wewnętrznym kręgu, trzymaj go bardzo blisko i szukaj jego rady i wkładu - 

nawet jeśli naprawdę nie potrzebuję tego. Terminarze mogą mieć głęboki emocjonalny wpływ na 

kluczowych pracowników i jest to jeden z wielu obszarów, w których należy zapewnić zarówno 

przywództwo, jak i przejrzystość. 



Czy planują odłożyć fundusze i zainwestować w kolejne rundy? 

Zdecydowanie porozmawiaj z potencjalnymi inwestorami o kolejnych rundach inwestycji, które mogą 

być potrzebne, aby doprowadzić cię do przynajmniej progu rentowności, ponieważ cokolwiek myślisz, 

że będziesz musiał prowadzić swój biznes przez następne 12 do 24 miesięcy, prawdopodobnie mylisz 

się i będzie potrzebował więcej środków niż planowałeś. Najczęściej będziesz musiał zebrać dodatkowy 

kapitał, więc wiedząc, czy twoja obecna baza inwestorów ma możliwość reinwestowania, będzie 

bardzo przydatna w dalszej części drogi. Większość profesjonalnych inwestorów przeznaczy więcej 

kapitału na firmę niż jest to wymagane w bieżącej rundzie, aby utrzymać swoją pozycję właścicielską 

w kolejnych rundach. Inwestorzy z ograniczonymi zasobami mogą się „wypłukać”, jeśli nie są w stanie 

wnieść kapitału w późniejszych rundach, co skutkuje osłabieniem ich własności, a takie straty mogą 

wywołać złe uczucia w stosunku do firmy i negatywnie wpłynąć na przyszłe wysiłki w zakresie 

pozyskiwania funduszy. Nawet jeśli masz dużą bazę danych potencjalnych inwestorów, jako ogólną 

praktykę, zwróć uwagę na mniejsze grupy inwestorów (dziesięć lub mniej) i zamknij je (np. Otrzymaj 

„Tak” lub „Nie”) przed przejściem dalej. Użycie podejścia typu shotgun z większą kampanią e-mailową 

może przynieść odwrotny skutek, ponieważ prawie zawsze uczysz się czegoś od każdej mniejszej grupy, 

co pomoże ci poprawić zdolność do pójścia za następną grupą. Jeśli pracujesz wydajnie, możesz 

pracować nad dłuższą listą zaledwie kilka tygodni i opracuj silniejsze podejście, które pomoże zapewnić 

Ci sukces. Zabezpiecz się także przed „nadmiernym zakupem” swojej oferty za pomocą intensywnych 

technik dywersyjnych, ponieważ inwestorzy wolą patrzeć na nowe oferty. 

Podsumowanie 

Widzieliśmy, co jest potrzebne, aby przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Poniższe części skupią się 

na tym, co musisz wiedzieć, aby pomyślnie opracować pakiet prezentacji dla inwestorów, który będzie 

odpowiedni do przyciągnięcia początkowego zainteresowania profesjonalnych inwestorów. Elementy 

tego podstawowego pakietu obejmują: 

• Zwięzłe podsumowanie 

• Streszczenie wykonawcze 

• PowerPoint 

• Dowód koncepcyjny / demo (jeśli dotyczy) 

• Referencje 

Podczas przechodzenia przez proces pozyskiwania funduszy będziesz również potrzebował 

dodatkowych elementów, w tym materiałów należytej staranności, różnych dokumentów prawnych 

(np. Prywatnego memorandum plasującego) oraz wyciągów księgowych, które będą wymagały 

dodatkowych inwestycji czasu i pieniędzy. Chociaż warto zainwestować trochę czasu w te inne 

materiały „Fazy II”, myślę, że najlepiej ujawnić swoje plany i koncepcje i najpierw wygenerować szczere 

zainteresowanie ze strony uczciwych inwestorów przed podjęciem pracy, która może wymagać 

modyfikacji na podstawie opinii otrzymujesz. Uzbrojony w odpowiednią listę inwestorów docelowych 

i tych podstawowych materiałów, będziesz przygotowany do dostarczenia swojej historii z pasją, 

zaangażowaniem i wiarygodnością! 



Venture Capital 

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych powstaje około pół miliona firm, a mniej niż tysiąc otrzymuje 

fundusze venture capital. Chociaż jest to niski odsetek, język i koncepcje stosowane przez branżę 

venture capital zdominowały proces pozyskiwania funduszy, niezależnie od źródła kapitału. Dlatego 

bardzo ważne jest zrozumienie podstawowych koncepcji kapitału podwyższonego ryzyka i sposobu 

inwestowania VC, abyś mógł lepiej dostosować prezentację  do dowolnego źródła kapitału. Kapitał 

podwyższonego ryzyka to inwestycja private equity o wysokim ryzyku / wysokim wynagrodzeniu, 

głównie w spółki technologiczne o wysokim potencjale wzrostu. Dostarczony kapitał jest w zamian za 

procent kapitału (własności) spółki, bez zabezpieczenia zwykle wymaganego przez kredytodawców. 

Ważne jest, aby przedsiębiorca poszukujący kapitału podwyższonego ryzyka zrozumiał historię, proces 

i potrzeby inwestorów, aby zapewnić dobre dopasowanie do wspólnego sukcesu. 

Historia kapitału podwyższonego ryzyka 

Kapitał wysokiego ryzyka, stosunkowo nowe źródło finansowania, został uznany za ewolucję dużej 

liczby wynalazków i rozwój wiodących nowych technologii i produktów (jak również tworzenie wielu 

nowych miejsc pracy), które obecnie stanowią około 2% produkt krajowy brutto USA. Do czasu II wojny 

światowej, oprócz kilku bogatych rodzin, które inwestowały i promowały wybranych przedsiębiorców, 

dostępne były ograniczone kwoty kapitału podwyższonego ryzyka, aby rozpocząć nowe 

przedsięwzięcia. Najbardziej dostępny kapitał pochodził z oszczędności osobistych lub pożyczek od 

przyjaciół i lokalnych banków. Instytucjonalne fundusze venture capital, jak je dziś widzimy, zaczęły 

pojawiać się i osiągać znaczące sukcesy, począwszy od takich firm, jak Fairchild Semiconductor w 1959 

r., A następnie szybko przyspieszyły w latach 70., gdy przepisy zostały złagodzone, umożliwiając 

funduszom emerytalnym inwestowanie w firmy VC. Wzrost w dalszym ciągu przyspieszał w latach 80. 

i 90., dodatkowo napędzany przez rosnącą liczbę firm finansowanych przez VC, które były publiczne 

(zapewniając tym samym atrakcyjny zwrot z inwestycji VC) oraz standaryzację najlepszych praktyk 

branżowych i modeli biznesowych. Podczas szczytu bańki internetowej w 2000 roku w samych Stanach 

Zjednoczonych było ponad 2000 firm VC. Firmy VC zainwestowały ponad 100 miliardów dolarów w 

start-upy w ciągu jednego roku. Chociaż liczba firm VC spadła, a kwota inwestowana rocznie spadła o 

około 70% od szczytu ponad 13 lat temu, inwestycje VC pozostają jednym z najważniejszych źródeł 

kapitału inwestycyjnego dla firm na wczesnym etapie. Sukces modelu kapitałowego VC wpłynął na styl 

i sposób, w jaki prawie wszyscy inwestorzy i firmy inwestycyjne inwestują i strukturyzują transakcje. 

Nawet jeśli nie chcesz pozyskiwać kapitału podwyższonego ryzyka, ważne jest, abyś przestudiował ten 

rozdział. Z pewnością napotkasz wiele takich samych terminów i pojęć, bez względu na źródło kapitału. 

Model biznesowy VC 

Fundusze venture capital pozyskują kapitał od dużych instytucji, takich jak grupy private equity, 

fundusze hedgingowe, korporacje, zagraniczne fundusze państwowe, uczelnie i uniwersytety, 

publiczne i prywatne fundusze emerytalne, biura rodzinne i tak dalej. Inwestycje w fundusze venture 

capital są uważane za „alternatywne inwestycje” przez tych inwestorów instytucjonalnych. Zazwyczaj 

angażują do 5% portfela inwestycyjnego instytucji w tak zwane alternatywy o podwyższonym ryzyku, 

oprócz wielu bardziej konserwatywnych inwestycji, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości i tak 

dalej. Głównymi celami inwestorów w tego typu inwestycjach jest podejmowanie większego ryzyka w 

nadziei na wyższe nagrody, które poprawią ogólną rentowność ich portfeli. Pożądane roczne zyski z 

tych inwestycji wynoszą zazwyczaj od 20% do 25%, zanim fundusze odliczą własne opłaty, wydatki i 

udział w zyskach. Większość funduszy venture capital ma strukturę spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością, których właścicielami są profesjonaliści inwestycyjni, a inwestorami są 

komandytariusze (LP), a zarządzający funduszem - komplementariusz (GP). GP jest odpowiedzialny za 



wszystkie codzienne decyzje dotyczące wyboru każdej inwestycji, bieżącego wsparcia, raportowania i 

tak dalej. Firmy venture capital zazwyczaj zarządzają wieloma funduszami, które różnią się w zależności 

od celu i konkretnego funduszu menedżer związany z funduszem. Fundusze te mają zazwyczaj 

dziesięcioletni okres ważności, z opcjami przedłużenia o kolejne dwa do czterech lat, jeśli niektóre 

inwestycje nie zostaną zlikwidowane w ciągu dziesięciu lat. Fundusze VC pobierają opłatę za 

zarządzanie w wysokości od 1% do 2% zebranego kapitału rocznie, a także przyjmują „odsetki 

przeniesione” równe 20% zrealizowanych zysków jako zachętę dla zarządzającego funduszem. Ponadto 

fundusz płaci za wszelkie koszty pozyskania funduszy i koszty operacyjne, z wyłączeniem wynagrodzeń 

dla zarządzających funduszami i / lub personelu, czynszu i tak dalej, które są wypłacane przez GP. 

Podczas gdy te wydatki mogą być znaczące i potencjalnie znacząco zmniejszyć rzeczywisty 

zainwestowany kapitał, większość funduszy reinwestuje zyski, aby zrównoważyć swoje wydatki i zbliżyć 

się do rozmieszczenia 100% zaangażowanego kapitału. National Association of Venture Capital szacuje, 

że 40% inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka zakończy się niepowodzeniem, 40% przyniesie 

umiarkowane zyski, a tylko 20% osiągnie wysokie zyski.4 Ze względu na wysoki wskaźnik oczekiwanych 

awarii, VC muszą dążyć do produkcji bardzo wysokie stopy zwrotu, rzędu 40% do 50% IRR dla każdej 

dokonanej inwestycji, w celu uzyskania akceptowalnych zysków netto dla instytucji, których fundusze 

inwestują. Przedsiębiorcy muszą być wrażliwi na te fakty, gdy zbliżają się do VC. W ostatnich latach 

średni zwrot zrealizowany przez inwestorów instytucjonalnych w funduszach VC spadł poniżej 

poziomów IRR od 20% do 25%, które są ogólnie uważane za odpowiednie dla poziomu ryzyka; w 

rzeczywistości spadły one do poziomu zbliżonego do tego, co można uzyskać na giełdzie - znacznie 

bezpieczniejszej klasy aktywów. W rezultacie fundusze VC znajdują się pod rosnącą presją, aby 

inwestować w firmy, które zapewnią zwrot z inwestycji w domu. 

Proces inwestycyjny VC 

Proces finansowania kapitału podwyższonego ryzyka obejmuje pięć następujących etapów inwestycji: 

• Etap nasion (kapitał zalążkowy) 

• Seria A (kapitał rozruchowy) 

• Seria B (kapitał początkowy) 

• Seria C (kapitał późniejszy) 

• Mezzanine (kapitał mostowy) 

Terminy te, wraz z tymi w nawiasach, są używane zarówno w przypadku inwestycji VC, jak i inwestycji 

innych niż VC. 

Etap nasion 

Kapitał fazy początkowej jest zazwyczaj używany do odkrywania pomysłu lub koncepcji. Nie ma na celu 

finansowania działalności per se. Fundusze zainwestowane na tym etapie są przeznaczone na wstępny 

rozwój produktu i udowodnienie technicznej i ekonomicznej wykonalności projektu, aby 

zakwalifikować się do kolejnej rundy finansowania. Głównym rezultatem jest zdefiniowanie realnego 

biznesplanu, który może wygenerować zadowalające przyszłe zwroty dla inwestorów i ewentualnie 

wyprodukować prototyp lub makietę planowanych produktów / usług. Charakterystykę rundy etapu 

nasion można zazwyczaj opisać następująco: 

• Firma lub firma została założona jako osoba prawna wraz z podstawową umową operacyjną firmy. 

• Docelowy rynek produktów pozostaje ogólny. 



• Zespół zarządzający nie jest kompletny. 

• Koncepcja produktu lub procesu jest wciąż w fazie rozwoju. 

• Ochrona własności intelektualnej (patenty, tajemnice handlowe) nie jest jeszcze zakończona. 

• Kompletne jest tylko streszczenie planu i pierwsza wersja 12 Magicznych slajdów 

Pierwsza rewizja twoich 12 magicznych slajdów podkreśla następujące obszary: 

• Przegląd 

• Problem 

• Rynek 

• Przegląd konkurencji 

• Zespół założycielski 

• Planowana technologia 

• Wykorzystanie funduszy i osi czasu 

Potrzebna jest mniejsza zawartość 

• Strategia marketingowa 

• Opinie klientów 

• Finansowa mapa drogowa 

• Przyszli członkowie zespołu 

Etap serii A  

Gdy cele finansowania fazy początkowej zostaną w pełni zaspokojone, kolejne inwestycje zostaną 

wykorzystane do przekształcenia twoich koncepcji w produkty / usługi i udoskonalenia segmentacji 

rynku, podczas gdy nadal uzyskasz większą walidację klientów. Poniżej przedstawiono cechy etapu serii 

A: 

• Wypełnienie zespołu wykonawczego odpowiednimi współpracownikami, które uzupełniają 

założycieli. Należy pamiętać, że wybór pierwszych członków zespołu będzie uważnie analizowany przez 

inwestorów. 

• Stworzenie wczesnej infrastruktury firmy, w tym formalnych spotkań planistycznych, prognoz 

biznesowych, strony internetowej i miejsca prowadzenia działalności. 

• Rozpoczęcie monitorowania postępów w stosunku do formalnego wewnętrznego biznes planu. 

• Częściej współdziałać z potencjalnymi klientami i innymi weryfikatorami. 

• Testowanie modelu biznesowego i ustalanie wstępnych celów cenowych produktów. 

Druga rewizja twoich 12 magicznych slajdów (dla finansowania serii A) podkreśli następujące obszary: 

• Przegląd 

• Problem 



• Rynek 

• Przegląd konkurencji 

• Niedawni nowi członkowie zespołu 

• Planowana technologia i prototyp / makieta 

• Korzystanie z funduszy serii A i osi czasu 

• Podstawowa mapa drogowa dla bieżących i przyszłych rund do Breakeven 

Potrzebna jest mniejsza zawartość 

• Strategia marketingowa 

• Opinie klientów 

Etap serii  B 

Runda finansowania serii B zazwyczaj ma miejsce, gdy firma ma produkt, który można sprzedać 

wypłacalnym klientom. Często następuje weryfikacja prototypu przez klientów niepłacących, a 

przynajmniej niektórzy z nich są gotowi złożyć zamówienie na skomercjalizowaną wersję produktu. 

Rzeczywista sprzedaż może być ograniczona lub jedynie na etapie zamówienia, ale popyt ze strony 

płacących klientów może zostać zweryfikowany - a model wyceny ma przynajmniej pewne 

potwierdzenie. Ponieważ z definicji finansowanie serii B jest powiązane z firmami, które osiągnęły 

wczesny sukces rynkowy, pieniądze są często wykorzystywane do zatrudniania pracowników sprzedaży 

i marketingu, którzy mogą zdefiniować identyfikowalny rynek docelowy wraz z planem ataku. 

Następnie zaczynają realizować plan ekspansji sprzedaży. Poniżej przedstawiono możliwe cechy etapu 

finansowania serii B: 

• Posiadanie produktu lub usługi, za którą wiarygodni klienci są gotowi zapłacić. 

• Generowanie niewielkich lub zerowych przychodów ze sprzedaży. 

• Wydawanie więcej niż bierzesz; brak zysków. 

• Stworzenie planu ukończenia zespołu zarządzającego oraz zatrudnienie osób zajmujących się 

sprzedażą, marketingiem i finansami, które mają udokumentowane doświadczenie w rozwijaniu 

podobnych przedsiębiorstw pod względem rentowności. 

• Walidacja oczekiwań poprzez zwiększenie opinii klientów i krótkoterminowy znaczny wzrost 

przychodów i zysków. 

Trzecia rewizja twoich 12 magicznych slajdów (dla finansowania serii B) powinna mieć atrakcyjną treść 

dla wszystkich slajdów - z dodatkowym potwierdzeniem klienta, które ma zostać dodane jako 

dostępne. Realizacja tego etapu może potrwać nawet od czterech do sześciu lat - lub może nastąpić 

znacznie szybciej. Dowody tego etapu można zobaczyć, gdy firma ma w pełni zmontowany zespół 

zarządzający i produkt nadający się do sprzedaży. Firmy poszukują finansowania serii B, ponieważ 

• Seria A wyczerpała kapitał na rozwój produktów. 

• Krzywa popytu na produkt osiągnęła punkt, w którym dodatkowy personel musi zostać zatrudniony, 

aby osiągnąć początkowy sukces rynkowy. 



• Jesteś w stanie udowodnić przyszłe zrównoważone przychody, chociaż rentowność i rentowność 

mogą pozostać spekulacyjne. 

Inwestorzy venture capital, którzy wcześniej zainwestowali w firmę, najprawdopodobniej wezmą 

udział w tej rundzie serii B, ale nowy inwestor wiodący VC może zostać poproszony o uczestnictwo w 

celu obiektywnego ustalenia odpowiednich warunków wyceny inwestycji na tym etapie. Na tym etapie 

potrzeby kapitałowe są największe, a firma nadal nie rozwinęła żadnych znaczących przepływów 

pieniężnych. Ta runda finansowania jest prawdopodobnie słodkim miejscem dla prezentacji 12 

Magicznych Slajdów, ponieważ będziesz musiał wycofać wszystkie przystanki, aby zapewnić 

przetrwanie firmy. Firmy na tym etapie są narażone na kilka zagrożeń. Po pierwsze, możesz stać się 

znany w większej, lepiej kapitalizowanej konkurencji. Mogą próbować napiąć mięśnie i wykorzystać 

okazję rynkową. Po drugie, zawsze istnieje ryzyko starzenia się produktu, ponieważ większe firmy 

mogły również zobaczyć podobne możliwości rynkowe i wydane produkty, które będą bardziej 

atrakcyjne dla klientów docelowych. 

Etap serii C 

Finansowanie serii C jest również rundą ekspansji, ponieważ pozyskane środki będą zazwyczaj 

wykorzystywane nieproporcjonalnie do celów marketingowych i zaspokajania potrzeb kapitału 

obrotowego firmy, która obecnie ustanowiła produkcję i ma przychody. Ale firma nie ma 

wystarczających dodatnich przepływów pieniężnych, aby w pełni wykorzystać potencjalną szansę 

rynkową. Poniżej przedstawiono charakterystyki etapu serii C: 

• Produkty na rynku 

• Zespół zarządzający na miejscu 

• Przychody ze sprzedaży generowane z jednej lub więcej linii produktów 

• Powtarzaj zamówienia od dużych klientów 

• Rosnąca świadomość marki w niszy rynkowej 

• Firma nadal traci pieniądze lub po prostu przerywa nawet na tym etapie, więc zewnętrzne fundusze 

są nadal wymagane do finansowania wzrostu 

Czwarta rewizja twoich 12 magicznych slajdów (dla finansowania serii C) powinna mieć nieodpartą 

treść dla wszystkich slajdów, z dodatkową weryfikacją klienta i więcej szczegółów na temat sumy 

środków potrzebnych do zrealizowania wyjścia dla inwestora (tj. Pełnego zwrotu zainwestowanego 

kapitał plus zyski). Finansowanie serii C generalnie występuje w momencie, gdy model biznesowy firmy 

został w pełni zatwierdzony. Skąd wiesz, kiedy to zostało osiągnięte? Po pierwsze, model biznesowy 

firmy obejmuje wszystkie istotne czynniki, które łączą się, aby generować przychody i zwiększać zyski. 

Komponenty modelu biznesowego mogą obejmować: 

• Cennik 

• Procesy produkcyjne i dostawy 

• Strategia dystrybucji 

• Koszt produkcji Twoich produktów / usług 

• Koszty pracy 

• Dowody, że możesz bronić swojej niszy przed konkurencją 



• Porównania z konkurencją 

Walidacja modelu biznesowego oznacza, że opracowałeś rozwiązania dla wszystkich tych elementów i 

przetestowałeś je wielokrotnie i potwierdziłeś, że twoje przychody i zyski mogą być utrzymane i / lub 

ulepszone. Główni inwestorzy z serii C zazwyczaj oczekują odejścia od trzech do siedmiu uszu i będą 

musieli zobaczyć prognozy finansowe, które pasują do tego przedziału czasowego w prezentacji 

finansowania. 

Mezzazine 

Mezzanine, czyli finansowanie pomostowe, to ostatnia runda inwestycji poszukiwanych przed 

planowanym IPO lub prawdopodobnym przejęciem firmy przez większą firmę. To ostatnia runda 

finansowania. Wiele razy firmy na tym etapie są już rentowne, ale nadal poszukują zewnętrznego 

kapitału w celu poprawy swoich bilansów. Może to zwiększyć ich wycenę. Główny inwestor w tej 

rundzie często pomaga firmie 

• Ustalenie wartości zapasów przedpremierowych firmy, która określa etap wartości firmy w 

momencie IPO lub nabycia. 

• Wspomaganie firmy w wyborze i interakcji z bankierami inwestycyjnymi i innymi pośrednikami (np. 

Księgowymi, analitykami, animatorami rynku itp.), Które będą wymagane do zrealizowania planowanej 

transakcji. 

• Zapewnienie krytycznego wkładu w wypełnienie wymaganych dokumentów dla planowanego 

wyjścia (np. Oświadczenia o złożeniu, ujawnienia itp.). 

Inwestorzy, którzy inwestują na etapie typu mezzanine, zazwyczaj oczekują zakończenia inwestycji w 

ciągu 6 do 24 miesięcy. Ponieważ ramy czasowe na tym etapie inwestycji są krótsze, a ogólne ryzyko 

spółki jest niższe, wymagane zwroty dla inwestorów są niższe niż dla inwestorów, którzy uczestniczyli 

we wcześniejszych rundach. Aby przyciągnąć odpowiednich inwestorów na etapie mezzanine, musisz 

podać następujące informacje: 

• Prezentacja finansowania koncentrująca się na osiągnięciach historycznych oraz zewnętrzna 

walidacja potencjalnej wartości w momencie IPO lub nabycia (12 Magic Slides z aktualizacjami) 

• Szczegółowe dane historyczne 

• Dowód solidnych barier przed potencjalną konkurencją (patenty, tajemnice handlowe, „tajny sos”) 

• Zewnętrzna walidacja potencjalnej wartości w momencie IPO lub nabycia 

• Dowody rosnącej świadomości marki i udziału w rynku docelowym 

Kryteria inwestycyjne VC 

Chociaż inwestorzy venture capital są najbardziej rygorystycznymi spośród wszystkich inwestorów, z 

którymi można się spotkać, ich kryteria inwestowania są na ogół takie same jak innych typów 

inwestorów. Inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka szukają w firmie: 

• Potencjał wzrostu wykładniczego 

• Atrakcyjny przemysł 

• Zrównoważony model biznesowy zatwierdzony przez płacących klientów 

• Doskonałe „wykonanie” zespołu, które spełnia Twoje oczekiwania 



• Założyciele, którzy chcą działać na podstawie wkładu inwestorów zewnętrznych 

• Właściciele gotowi dzielić się bogactwem 

• Wiarygodny plan wyjścia w ciągu czterech do siedmiu lat 

Typowe wymagania IRR 

Ze względu na wiele czynników, VC wymagają bardzo wysokich zwrotów lub IRR w porównaniu z 

innymi inwestycjami. 

* Opłaty za zarządzanie i podział zysków. Ze względu na opłaty za zarządzanie i udział w zyskach procent 

rzeczywistych środków zaangażowanych w inwestycje może być niższy niż łączne pozyskane środki. 

Zwroty muszą zatem być wyższe. 

* Długi okres utrzymywania. Jak wykazałem, na IRR duży wpływ ma czas potrzebny na zwrot zarówno 

zainwestowanego kapitału, jak i wszystkich zysków. VC muszą planować zwroty nie realizowane przez 

pięć do dziesięciu lat. To podnosi poprzeczkę wymaganych zwrotów. 

* Niski wskaźnik sukcesu. Powszechnie zdarza się, że aż 40% inwestycji dokonywanych przez każdy 

fundusz będzie całkowitym niepowodzeniem, a około 40% przekroczy próg, pozostawiając 20% na 

faktyczne osiągnięcie pełnego oczekiwanego zwrotu dla całego funduszu. Jeśli masz wystarczająco 

dużo szczęścia, aby mieć wśród swoich funduszy takie firmy jak Facebook, możesz tolerować wiele 

niepowodzeń i nadal być bohaterem dla inwestorów. Takie transakcje można jednak oceniać tylko za 

pomocą lusterka wstecznego. Nacisk jest więc na osiągnięcie wysokich zysków ze wszystkich transakcji, 

nawet jeśli masz dużego zwycięzcę (i chcę podkreślić „może mieć”, ponieważ nic nie jest pewne). 

* Brak opcji płynności. Inwestycje dokonywane przez fundusze VC są uważane za niepłynne, ponieważ 

istnieje bardzo niewiele opcji dla inwestorów na sprzedaż swoich udziałów innym przed wyjściem. 

Więc kiedy już wejdziesz, musisz wziąć pod uwagę, że jesteś na dłuższą metę. W przeciwieństwie do 

innych funduszy venture capital, mój własny fundusz inwestycyjny ma pewne transakcje, którymi 

zarządzamy do 14 lat po naszej pierwotnej inwestycji! Poszukujemy więc ofert, które możemy 

zakończyć za pięć lat lub mniej, rozumiejąc, że niektóre mogą trwać znacznie dłużej. 

* Brak aktywów zabezpieczających inwestycje. VC inwestują gotówkę (kapitał własny); Ogólnie rzecz 

biorąc, środki pieniężne lub kapitałowe wiążą się z najwyższym ryzykiem, ponieważ nie są 

zabezpieczone przed żadnym znaczącym zabezpieczeniem. Jeśli firma zawiedzie, jej aktywa zostaną 

zlikwidowane, a wpływy zostaną przekazane posiadaczom długów przed tymi, którzy mają kapitał 

własny. Dlatego kredyty mogą być organizowane po niższym koszcie kapitału i dlatego kapitał wymaga 

znacznie wyższego zwrotu. 

Wymagane wielokrotności inwestycji (gotówka w gotówce) 

Jak omówiono w części 1, wielu inwestorów omawia ich wymagane zwroty w kategoriach „gotówki w 

gotówce” lub jako wielokrotność otrzymanych środków pieniężnych w porównaniu z zainwestowanymi 

środkami pieniężnymi. Chociaż to porównanie nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie (tj. Gotówka 

zwrócona wcześniej jest lepsza niż ta sama kwota gotówki zwracana później), wciąż bardzo często 

słyszy się, jak inwestorzy dyskutują o zwrotach w tych warunkach. Na przykład, możesz usłyszeć, jak 

ktoś mówi: „Mam 5X w tej transakcji”. Pamiętaj, że jeśli Twoja firma nie może zrealizować pełnego 

wyjścia (tj. Zwrotu wszystkich zainwestowanych środków) do dziesięciu lat od 

data inwestycji, oczekiwane wielokrotności sięgają poziomów stratosferycznych! Dlatego inwestorzy 

rzadko rozważają inwestycje, które nie przewidują pełnego zwrotu całego kapitału i zysków w ciągu 



pięciu lat. Że nie znaczy to, że powinieneś być nieuczciwy i przekrzywiać swój biznesplan, aby wykazać 

pięcioletni zwrot, ponieważ w każdym razie zostanie to wykryte przez wnikliwych inwestorów. Jak 

zawsze, nieuczciwość jest zabójcą zawodowym - i musisz unikać pokus, które mogą cię tam zabrać. 

Lepiej jest znaleźć sposoby na ulepszenie swojego modelu biznesowego, aby realistycznie projektować 

zwroty niż celowo wprowadzać w błąd. 

Typowe struktury inwestycji kapitałowych 

Ostatecznym i prawdopodobnie najważniejszym zagadnieniem przy ocenie kapitału VC jest 

świadomość tego, jak duża część firmy może zostać poproszona o rezygnację w zamian za poszukiwany 

kapitał. Te liczby są średnimi, które widziałem w wielu transakcjach; nie są odlewane w betonie. 

Chociaż każda transakcja jest wyjątkowa, można się spodziewać, że zrezygnuje z większych kwot 

udziałów własnościowych we wcześniejszych rundach. Pierwszy kapitał zewnętrzny, którego szukasz, 

będzie również znacznie bardziej kosztował 40% do 50% - niż powiedzmy 10% do 20% później 

 

Rzeczywistość jest taka, że przyciągnięcie kapitału obcego jest kosztowne pod względem własności, ale 

to jest sposób, w jaki działa świat inwestycyjny - i trzeba czuć się komfortowo ze spadkiem osobistej 

własności. Zwróć uwagę na termin wyceny przedpłatowej. Jest to ważny termin do zrozumienia. Jest 

to uzgodniona, oczekiwana wartość firmy przed kolejną rundą finansowania. Z drugiej strony wycena 

po dokonaniu płatności to wartość firmy, w tym nowe finansowanie zewnętrzne. Oto kilka przykładów, 

które powinny pomóc ci zrozumieć te pojęcia i implikacje zmian wartości własności (tj. 

„Rozcieńczenie”). Załóżmy, że zorganizowałeś swoją firmę i wyemitowałeś milion akcji. Zanim zaczniesz 

inwestować na zewnątrz, będziesz właścicielem 100% firmy. Jednak wartość i cena akcji Twojej firmy 

na tym etapie nie są warte wiele. Jest nieokreślona, ponieważ nie masz żadnej zewnętrznej weryfikacji, 

aby ustawić obiektywną wartość (pamiętaj, że twoja opinia na temat wartości Twojej firmy na tym 

etapie nie jest warta!). 

Teraz decydujesz się na pozyskanie swojego pierwszego kapitału zewnętrznego i znalazłeś inwestorów, 

którzy są skłonni zainwestować 1 000 000 USD po wycenie 2 000 000 USD po cenie 1,00 USD za akcję. 

Chociaż twoja własność spadła o 50%, jesteś właścicielem 50% firmy, która została wyceniona przez 

zewnętrznych inwestorów na 2 000 000 USD. Co najważniejsze, masz teraz potrzebny kapitał, aby 

rozwinąć swoją firmę do następnego etapu. To dobry wynik! Idźmy dalej, a teraz zakładamy, że 

jesteście gotowi podnieść rundę serii A i znaleźli inwestorów, którzy zapłacą wam 3,00 USD za akcję i 

zainwestują 3 000 000 $ na wycenie przedpłatowej w wysokości 6 000 000 $ ze względu na zwiększoną 

wartość, którą stworzyłeś kapitałem z rundy seed. 

Łączna kwota wyemitowanych akcji do 3 000 000 akcji i przy wycenie po 9 000 000 USD, wartość pozycji 

właścicielskiej wzrasta do 3 000 000 USD. Więc teraz wartość twojego osobistego udziału wzrosła, 

nawet jeśli procent spadł - i masz świeżą masę nowego kapitału, aby jeszcze bardziej rozwinąć swój 

biznes. Więcej dobrych wiadomości! 

Podobnie, powinieneś szukać rundy B w pewnym momencie. Teraz wartość twojej stawki wzrosła do 

25% z 20 000 000 $ - lub 5 000 000 $. Chociaż powyższe przykłady są znacznie uproszczone dzięki 

różnym założeniom dotyczącym wzrostu i wartości, świadczy to o tym, czego doświadczają 

przedsiębiorcy w udanym, rozwijającym się biznesie. Miejmy nadzieję, że teraz rozumiesz, dlaczego nie 

powinieneś nadmiernie rozłączać się z rezygnacją z udziałów własnościowych w celu pozyskania 

potrzebnego kapitału wzrostu.  



Wskazówka Pomyśl o rozcieńczeniu własności jako o sposobie zwiększenia bogactwa, a nie 

zmniejszenia go - ponieważ jeśli ci się powiedzie, będzie to wynik. 

Ta dyskusja jest bardzo wstępna i istnieje wiele więcej szczegółów i kompromisów, które dyrektorzy 

generalni muszą zrozumieć, aby zapewnić skuteczne przywództwo w powiązanych negocjacjach 

inwestycyjnych. W szczególności zachęcam do dalszego inwestowania w wiedzę na temat struktur 

kapitałowych i spraw dotyczących zarządzania. Wielu niedoświadczonych przedsiębiorców 

koncentruje się bardziej na pozyskanym kapitale i związanym z tym osłabieniu ich interesów. Jednak 

warunki inwestycji VC obejmują również przepisy, które mogą znacząco wpłynąć na atrakcyjne warunki 

wyceny w inny sposób. Nawet jeśli posiadasz wcześniejsze doświadczenie w ocenie tych obszarów, 

powinieneś zasięgnąć porady doświadczonej osoby finansowej lub wykwalifikowanego prawnika, 

ponieważ często mogą pojawić się „diabły w szczegółach”, które mogą powrócić, aby złapać 

nieostrożnych założycieli. 

Podsumowanie 

Branża venture capital znacząco wpłynęła na sposób, w jaki inwestują wszyscy inwestorzy. Chociaż 

stosunkowo niewiele firm otrzymuje fundusze VC, proces inwestycyjny - bez względu na to, kim jest 

inwestor - kieruje się tymi samymi ogólnymi zasadami, warunkami i warunkami, które zostały 

opracowane przez VC. Jako przedsiębiorca musisz zrozumieć przynajmniej podstawowe pojęcia 

przedstawione w tej części. Musisz także upewnić się, że twoje prognozy finansowe generalnie osiągają 

zyski, których poszukują docelowi inwestorzy. Ze względu na koszty związane z obsługą funduszu VC 

zwroty, które generujesz dla VC, muszą być wyższe niż zwroty dla innych rodzajów inwestorów, którzy 

mogą mieć niższe koszty ogólne i udziały w zyskach, aby zrekompensować sobie pożądany wynik. 

Chociaż uzyskanie finansowania VC może być bardzo trudne, zwłaszcza z funduszy najwyższego 

szczebla, korzyści mogą być znaczne. Posiadanie dobrego inwestora VC na pokładzie zapewni silną 

walidację Twojej firmy, pomoże przyciągnąć innych inwestorów i najlepszych dostawców usług oraz 

poprawi zdolność do wyładowywania najlepszych pracowników.  

Nie oznacza to, że składasz broń, jeśli nie możesz skorzystać z  kapitału VC. VC koncentrują się na 

możliwościach wysokiego ryzyka i wysokich wynagrodzeń. Jeśli Twoja firma jest mniej ryzykowna i 

zapewnia umiarkowane zyski, nadal istnieje duże prawdopodobieństwo znalezienia inwestorów 

pasujących do profilu Twojej działalności. W końcu nie każdy inwestor szuka inwestycji wysokiego 

ryzyka. Inną ważną i nieintuicyjną koncepcją dla wielu nowych przedsiębiorców jest zrozumienie, w jaki 

sposób zmieniają się własności w miarę dokonywania zewnętrznych inwestycji. Widziałem wiele 

dobrych pomysłów, które nie są w stanie uzyskać finansowania, ponieważ założyciele nie chcą 

zrezygnować z wymaganej własności, aby przyciągnąć nowych inwestorów. Powszechne powiedzenie 

wśród odnoszących sukcesy przedsiębiorców brzmi: „To nie jest to, od czego zaczynasz, ale to, z czym 

się kończysz”. 

Zdaj sobie sprawę, że jest wielu miliarderów, którzy posiadają tylko jednocyfrową własność swoich firm 

- i nie byliby w stanie tam dotrzeć bez kapitału zewnętrznego i związanego z tym rozcieńczenia. Moja 

rada jest taka, aby „jeść, kiedy jest serwowane” i przyjmować potrzebny kapitał na uczciwych 

warunkach, a następnie koncentrować się na rozwoju firmy. We wszystkich przypadkach terminy i 

koncepcje w tym rozdziale mają zastosowanie do wszystkich rodzajów inwestorów, więc poświęć 

trochę czasu, aby upewnić się, że dokładnie rozumiesz ten materiał. Teraz, gdy masz lepsze 

wyobrażenie o tym, czego szukają inwestorzy i jak myślą i rozważają oferty, nadszedł czas, aby podjąć 

pierwsze kroki w celu stworzenia zabójczej prezentacji. W kolejnych rozdziałach podzielę ten proces 

krok po kroku, zaczynając od następnego rozdziału, który zawiera sprawdzone podejście do 

pozyskiwania inwestorów zainteresowanych spotkaniem z tobą i wysłuchaniem więcej o Twojej firmie. 



Zwięzły przekaz 

Pierwszym i być może najważniejszym narzędziem w twoich materiałach prezentacyjnych jest zwięzły 

przekaz. Mówiąc najprościej, skocznia windy to krótkie podsumowanie Twojej działalności, które 

zostało opracowane, aby zachęcić inwestora, by chciał usłyszeć więcej. Jest wystarczająco krótki, aby 

można go było powiedzieć podczas jazdy windą z potencjalnym inwestorem. Stąd nazwa. Skok windy 

jest pierwszym krokiem do uzyskania kontroli od inwestorów. Może być również zmieniony w celu 

osiągnięcia innych ważnych celów, w tym: 

• Przyciąganie nowych pracowników 

• Pozyskiwanie nowych klientów 

• Uzyskanie kredytu bankowego 

• Zatrudnienie nowego dostawcy usług 

• Współpraca z innymi przedsiębiorcami 

Zwięzły przekaz będzie używany częściej niż jakiekolwiek inne materiały i ma kluczowe znaczenie dla 

uzyskania pozytywnego pierwszego wrażenia. Celem jest wzbudzenie zainteresowania zdobyciem 

większej wiedzy o firmie - szybko, wyraźnie i wyraźnie dla kogoś, kogo wcześniej nie spotkałeś. 

Stworzenie dobrego pola nie jest łatwe i wymaga ciągłego doskonalenia i praktyki, abyś mógł go szybko 

dostarczyć na miejscu i pod presją. Spójrz na to w ten sposób: każdy przedsiębiorca ma odpowiedź na 

pytanie „Co robi Twoja firma?” Odpowiedź na to pytanie staje się wysokością windy, gdy… 

• Celem jest zapewnienie zainteresowania tym, co robisz, i doprowadzenie do pożądanych kolejnych 

kroków z inwestorami, klientami, pracownikami i partnerami-ludźmi, którzy mogą mieć pozytywny 

wpływ finansowy na Twoją firmę. 

• Jesteś zaangażowany w profesjonalną rozmowę, która może prowadzić do prezentacji innym, którzy 

mogą pomóc Ci osiągnąć cele biznesowe. 

• Chcesz stworzyć trwałe wrażenie na osobie, która pomoże rozwijać wizerunek i świadomość marki 

dla Twojej oferty 

Celem zwięzłego podsumowania 

Zwięzłe podsumowanie są używane przy: 

• Pierwszym spotkaniu z inwestorami. 

• Zainteresowanie się wiedzą. 

• Zapewnieniu punktu zbornego dla strategii wewnętrznej. 

• Zademonstrowania jasnego zrozumienia ważnych części swojej historii. 

• Zoptymalizowania wykorzystania ograniczonego czasu, aby zrobić wrażenie. 

• Upewnij się, że wszyscy w twoim zespole są na tej samej stronie. 

Oczywiście najpotężniejszym zastosowaniem jest zapewnienie spotkania z inwestorem, który może 

zasilić Twoją firmę. 

Zmiany zwięzłego podsumowania są używane nie tylko w komunikacji werbalnej, ale mogą i powinny 

być stosowane w korespondencji pisemnej. Mogą być również odpowiednie do wykorzystania w 



zabezpieczeniach marketingowych, w tym na stronach internetowych, reklamach i tak dalej. Chociaż 

nie ma formuły „jeden rozmiar dla wszystkich” dla idealnego skoku windy, istnieje wiele najlepszych 

praktyk. W skoczni windy ważne jest, aby wykonać następujące czynności: 

• Trzymaj go krótko - 60 sekund lub mniej 

• Otwórz z czynnikiem „wow”, który opisuje wielkie utrapienie i ustawia natychmiastowy hak, aby 

uchwycić zainteresowanie 

• Pozwól słuchaczom wiedzieć, czego ostatecznie od nich szukasz (pieniądze, skierowanie itp.) 

• Ustal swoją wiedzę i wiarygodność 

• Wyróżniaj się zaufaniem, pasją i entuzjazmem i podkreśl odpowiednie gesty ciała 

• Utrzymuj to powoli - mów nie szybciej niż około 200 słów na minutę (czas za pomocą stopera na 

smartfonie) 

• Mów celowo i wyraźnie oraz nawiąż odpowiedni kontakt wzrokowy (gdy twarzą w twarz) 

• Zliczaj każde słowo 

• Używaj słownictwa zrozumiałego dla słuchacza, który ustali twoją wiedzę i wiarygodność 

• Zamknij z pytaniem lub wezwaniem do działania, aby przyciągnąć słuchacza do rozmowy i uzyskać 

wpisowe 

Ta część pomoże Ci zrozumieć, dlaczego ważne jest, aby robić te rzeczy - i jak je skutecznie wykonywać. 

Krótki kontra długi format 

Istnieją dwa popularne formaty zwięzłego podsumowania : krótki (30 sekund) i długi (60 sekund). 

Podczas warsztatów prowadzonych przez firmę bankowości inwestycyjnej, Venture Navigation, 

skupiliśmy się najpierw na opracowaniu długiej formy boiska, a następnie skróceniu jej do krótkiej 

formy. Okazało się, że trudno było wykonać krótką formę, dopóki nie opracowano kluczowych 

pomysłów w dobrej formie długiej formy. Krótka forma wysokości podsumowania jest odpowiednia 

dla pewnych sytuacji, na przykład gdy nie jesteś pewien, czy słuchacz ma jakieś zainteresowanie twoją 

przestrzenią. Ta krótsza forma to zazwyczaj pierwsze 30 do 40 słów dłuższego zwięzłego przekazu i 

składa się z podstawowego podsumowania biznesowego. Chociaż będziesz częściej korzystał z 

skróconej wersji, długi formularz jest częściej używany dla inwestorów, którzy chcą usłyszeć trochę 

więcej o twojej firmie niż inne grupy. Zacznijmy więc od długiej formy. Maksymalna długość  o długim 

kształcie powinna wynosić około 200 słów, które można przedstawić ustnie - wygodnie - w około 60 

sekund. Zwłaszcza w tych dniach post-Twitter, kiedy coraz więcej osób komunikuje się za pomocą coraz 

mniejszej liczby słów, licz na posiadanie tylko 30 do 60 sekund na zdobycie zainteresowania 

inwestorów lub możesz liczyć na ich utratę na zawsze. Jeśli Twoja wysokość jest dłuższa, przechodzisz 

na terytorium, które powinno zostać zapisane do dalszej prezentacji - prawdopodobnie stracisz, a nie 

zyski, zainteresowanie słuchacza. Widząc reakcje na setki stanowisk windowych, wierzę, że 60 sekund 

okazało się idealną długością monologu dla inwestorów, zanim dadzą słuchaczowi możliwość 

wypowiedzenia się. Inwestorzy mają tendencję do niepokoju przy 60-sekundowym znaku i wyraźnie 

zaczynają stroić to, co się mówi. (Ale zyskasz zainteresowanie i zdobędziesz krytyczne punkty 

wpisowego, angażując słuchacza w pytanie końcowe lub dwa, aby pozwolić im wyrazić swoje pierwsze 

wrażenie na temat tego, co podzieliłeś się). Rozważając, które punkty należy podkreślić, rozważ 

następującą hierarchię możliwe korzyści, które zapewniasz klientowi 



• Pomagasz swoim klientom generować więcej przychodów (np. program obrotu akcjami) 

• Oszczędzasz koszty (np. tańszy  substytut) 

• Tworzysz wydajność (np. nową maszynę produkcyjną) 

• Czynisz je zdrowszymi (np. nowy lek) 

• Sprawiasz, że są bardziej zręczni (np. nowy klub golfowy) 

• Zwiększasz ich prestiż (np. zegarek Rolex) 

• Dajesz im możliwość zrobienia czegoś w inny sposób (np. Aplikacja na gazety iPhone'a) 

Spójrz dokładnie na swoją planowaną ofertę produktów i określ najwyższą i najlepszą możliwą korzyść 

dla klienta docelowego. Zgodnie z sugestią zawartą w tej hierarchii, zbuduj skrócone zwięzłe 

podsumowanie wokół najwyższych korzyści, które dostarczysz. Najlepszym podejściem jest 

rozpoczęcie od zrozumienia najcenniejszej korzyści, jaką zapewniasz, a następnie skomponowanie serii 

krótkich pocisków pokrywających najbardziej wpływowe punkty otwarcia rozmowy. Odłóż to na jakiś 

dzień, a następnie wróć i określ punkty to najprawdopodobniej zahaczyłoby potencjalnego inwestora 

w mniej niż 60 sekund, zaczynając od twoich najpotężniejszych punktów. 

Kiedy już to zrobisz, nie tylko dobrze zaczniesz grać na długim boisku, ale także opracowałeś 

przyciągające uwagę wprowadzenie, które może być skutecznym skróconym skokiem. Jak na ironię, 

dzięki niezliczonym interakcjom z przedsiębiorcami w naszych warsztatach, widzieliśmy, że trudniej 

jest skomponować skręt windy o krótszym kształcie niż dłuższy. Kiedy już będziesz miał długi, długi 

kształt, określ najbardziej atrakcyjne dwa punkty, a będziesz na dobrej drodze do uzyskania dobrego 

skoku w krótkiej formie. 

Uwaga Twoja krótka wersja powinna również zawierać odpowiedź na dwa podstawowe pytania, które 

każdy mógłby zadać: Co robi Twoja firma? (Zacznij od najwyższej korzyści, jaką zapewniasz: 

„Generujemy więcej pieniędzy dla firm, które reklamują się w Internecie…”). Kim są twoi klienci? 

(„Docieramy do firm z branży nieruchomości, w tym agentów i brokerów sprzedających domy 

jednorodzinne…” I oczywiście długa wersja jest tą, którą naprawdę chcesz dać inwestorom, ponieważ 

tworzy punkty, które będą ich ekscytować, gdy akurat jedziesz z nim windą na najwyższe piętro. 

Tworzenie ważnej treści 

Podczas naszych wielu warsztatów z przedsiębiorcami w ciągu ostatnich lat stwierdziliśmy, że 

stworzenie dobrego zwięzłego podsumowania było często zaskakująco stresujące i często powodowało 

gorące rozbieżności między członkami zespołu. Jednym z czynników, który przyczynił się do różnych 

podejść, był brak zrozumienia celu boiska. Jedynym celem tego boiska - w przeciwieństwie do tych, 

które mogą być przeznaczone na rozmowę kwalifikacyjną lub spotkanie i zaimponowanie nowym 

przyjaciołom społecznym, by wzbudzić zainteresowanie zdobyciem większej wiedzy o swojej firmie i 

skłonić słuchacza do dobrowolnego poświęcenia czasu na naukę o Twojej firmie jako potencjalnej 

inwestycji. Okazało się, że bardzo pomocne byłoby wysłuchanie przez inwestorów nowych opracowań 

w naszych warsztatach, a następnie przekazanie opinii dyrektorom generalnym przy użyciu ośmiu 

kryteriów i uszeregowanie każdej prezentacji w skali od 1 do 10: 

• Pilny ból, generowanie nowych przychodów lub znaczna poprawa wydajności 

• Jasno zdefiniuj swój produkt / rozwiązanie 

• Duży, rosnący rynek 



• Dowód Twojej wiedzy specjalistycznej 

• Unikalna, możliwa do obrony pozycja 

• Walidacja 

• Zdolności do porozumiewania się 

• Wezwanie do działania / pragnienia, aby usłyszeć więcej 

Zanim przedstawimy konkretne przykłady, zbadajmy szczegółowo każdy z tych obszarów. 

Pilny ból, nowy przychód lub poprawa wydajności 

Czynnik „wow”, który mówi o poważnym i znaczącym problemie, którego doświadczają klienci, lub o 

znaczącej poprawie wydajności w obszarze, który ma znaczenie dla wielu ludzi, może stworzyć dobry 

otwieracz. Oto kilka przykładów: 

• Zwiększenie zdolności klientów do zarabiania więcej pieniędzy 

• Diagnozowanie i / lub leczenie znaczących problemów (i przytaczanie wpływu na zdrowie, 

przedwczesne awarie, nadmierne koszty i czas, pogorszenie warunków) 

• Opisanie znacznych ulepszeń wydajności (szybkość, moc, estetyka, długowieczność) 

 

Określ swój produkt lub usługę 

Jest to najbardziej skuteczne, jeśli opisujesz swój produkt / usługę jako rozwiązanie poważnego 

problemu. Oto możliwe przykłady: 

• „Opracowaliśmy rozwiązanie umożliwiające wczesne wykrycie choroby tętniczej, która jest znacznie 

dokładniejsza niż jakiekolwiek bieżące testy”. 

• „Nasza technologia akumulatorów podwoi zasięg elektryczny samochód." 

• „Opracowana przez nas technologia eliminacji hałasu może być stosowana w szerokiej gamie 

produktów - od słuchawek po samochody, a nawet kabiny linii lotniczych, aby zapewnić wyjątkowo 

ciche wrażenia słuchowe, przewyższające wszystko na rynku”. 

Duży, rozwijający się rynek 

Inwestorzy, którzy inwestują w bardziej ryzykowne firmy technologiczne, często nie uznają firm, chyba 

że zajmują się rynkami o wartości 1 mld USD lub więcej. Mniejsze rynki mogą być atrakcyjne, jeśli 

szybko się rozwijają i / lub jesteś w stanie zaoferować stały przepływ gotówki (np. Dywidendy lub 

płatności za obsługę zadłużenia) w celu przyspieszenia zwrotów. 

 

Dowód Twojej wiedzy specjalistycznej 

Kiedy już zwrócisz uwagę słuchacza, nadszedł czas, aby upewnić się, że posiadasz wiedzę w swojej 

dziedzinie, dostarczając dowody swojej wiedzy specjalistycznej; na przykład: „To jest spin-off mojej 

ostatniej firmy, którą z powodzeniem upubliczniłem, a następnie sprzedałem Cisco za 1 miliard 

dolarów”, lub „Mam doktorat z fizyki z MIT i złożyłem wiele patentów w tej dziedzinie, ”Lub (mniej 



pożądane)„ Studiowałem ten obszar od pięciu lat i przyciągnąłem zespół najlepszych ekspertów 

branżowych ”. 

Unikalna, obronna pozycja 

Co może powstrzymać kogoś od przyjęcia pomysłu i wyrzucenia Cię z biznesu? W przypadku windy dla 

inwestorów krótką formą tej odpowiedzi jest stwierdzenie, że masz „unikalne”, „chronione”, 

„zastrzeżone” i / lub „opatentowane” rozwiązanie, co oznacza, że ustanowiłeś pewne bariery dla 

konkurencji . 

Uprawomocnienie 

Cytuj klientów, partnerów i / lub innych inwestorów, którzy ocenili i zobowiązali się do Twojej oferty. 

Zdolności do porozumiewania się 

Sposób, w jaki dostarczasz swoje boisko, może być bardziej zapadający w pamięć niż treść. Dlatego 

upewnij się, że jesteś pewny siebie, pełen pasji i mądry, i pochwal się swoją mocą gwiazdy CEO. 

Wezwanie do działania 

Często zapomina się, że wezwanie do działania ma kluczowe znaczenie dla udanej gry. To może być 

proste pytanie wiodące, takie jak: „Czy chcesz usłyszeć więcej?” Lub „Czy chcesz, żebym przesłał ci 

więcej informacji?” Lub „Czy ten obszar może być czymś, co może pasować do Twoich celów 

inwestycyjnych? jest tak dobry, jak wezwanie do działania. A jeśli udało ci się skutecznie ustalić punkty, 

które prowadzą do twojego wezwania do działania (i zakładając, że inwestor ma ogólne 

zainteresowanie twoim sektorem), otrzymasz „Tak” na tego typu pytania. Jeśli następnego kroku nie 

można podjąć natychmiast, należy wymienić informacje kontaktowe i niezwłocznie śledzić, aby 

zaplanować kolejne kroki, najlepiej wtedy i tam („A może w ten czwartek o 10 rano?”). 

Obszary opcjonalne 

Istnieje kilka opcjonalnych obszarów, które można skutecznie włączyć, aby uczynić windę bardziej 

atrakcyjną. 

Konkurencja i wyróżniki 

Najlepiej unikać komentarzy na temat braku konkurentów. Jeśli jesteś na zatłoczonym rynku, najlepiej 

jest uznać oczywistość i dodać komentarz, dlaczego wygrasz. 

Model przychodów 

Od czasu pojawienia się Internetu nastąpił wybuch kreatywnych i nowych modeli przychodów dla firm. 

Jeśli twój model przychodów jest ważnym wyróżnikiem, upewnij się, że wspomniałeś o tym w swoim 

skoku windy. 

Wymagane inwestycje, wykorzystanie funduszy i szacunek zwrotu 

Generalnie uważam, że dyskusja na te tematy najlepiej jest pozostawić w dalszej dyskusji, w której 

można podzielić się więcej informacji i dowiedzieć się więcej o apetycie inwestora. Są jednak chwile, 

kiedy sensowne jest uwzględnienie w skoku windy kilku wstępnych komentarzy dotyczących kwoty 

inwestycji; na przykład: „Szukamy 1,5 miliona dolarów na sfinansowanie produkcji, marketingu i 

wstępnej dystrybucji produktów. W ciągu pięciu lat staramy się osiągnąć IPO, w którym to czasie 

inwestorzy mogą spodziewać się zwrotu w wysokości około 20% zwrotu z inwestycji. ”(Chociaż bez 



dodatkowych informacji na temat firmy, każdy wyrafinowany inwestor z dużym sceptycyzmem obejrzy 

to ostatnie zdanie.) 

Wskazówka Miej na uwadze cel podsumowania: wyląduj na spotkaniu kontrolnym. Zwięzłe 

podsumowanie nie ma na celu zastąpienia bardziej szczegółowej prezentacji PowerPoint lub 

biznesplanu - tak schudnąć do tego, co jest potrzebne, aby skłonić inwestora do podjęcia kolejnych 

kroków. Rozdęta smoła (która jest zbyt duża) może wywołać negatywne pierwsze wrażenie. O wiele 

lepiej jest wzbudzić zainteresowanie, aby dowiedzieć się więcej niż starać się wyjaśnić wszystko 

Przykłady zwięzłego podsumowania: zrozumienie tego, co działa, a co nie 

Teraz, gdy wiesz, co powinno być uwzględnione w udanym zwięzłym podsumowaniu, przyjrzyjmy się i 

przeanalizujmy kilka przykładów. Wszystkie one wykazują różne stopnie przestrzegania kryteriów, 

które określiłem. Pomijam dyskusję na temat umiejętności komunikacyjnych każdego prezentera, 

ponieważ nie masz korzyści z oglądania ich w działaniu, ale jest to bardzo krytyczny obszar i należy go 

oceniać podczas rozwijania swojego boiska lub krytykowania innych. Przykłady są prezentowane w 

kolejności od najlepszych do najgorszych, dzięki czemu można lepiej zrozumieć, w jaki sposób należy 

zająć się punktami krytycznymi, aby osiągnąć cel związany z kolejnymi odsetkami. 

Przykład I: DiamondWerks 

DiamondWerks opracowuje opatentowane, cienkowarstwowe produkty diamentowe i sprzęt, które 

znacznie poprawiają rozpraszanie ciepła na mikroprocesorach, rozwiązując jeden z najwyższych 

priorytetów w branży. Bez takiego rozwiązania jak nasze, wydajność komputera znacznie się zmniejszy. 

Zajmujemy się szybko rozwijającymi się rynkami, które do roku 2016 przekroczą 1,5 miliarda dolarów, 

a my staniemy się dominującym dostawcą. Wcześniej zacząłem i sprzedałem dwie odnoszące sukcesy 

firmy w tej dziedzinie za ponad 500 milionów dolarów. Zgromadziłem najlepszy zespół w branży i mam 

najbardziej wszechstronną pozycję patentową jakiejkolwiek firmy w tej dziedzinie. [Firma z listy 

Fortune 100] jest naszym największym obecnym inwestorem i ocenia nasze produkty do wykorzystania 

w ich kolejnych wysokowydajnych mikroprocesorach. Jesteśmy aktywnie zaangażowani w kontakt z 

innymi klientami i partnerami, którzy mają bardzo dobre wyniki. Poszukujemy 3 milionów dolarów, aby 

pomóc nam rozwinąć nasze zdolności produkcyjne w celu zaspokojenia popytu i osiągnięcia progu 

rentowności w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Czy jest to obszar, który Twoja firma rozważyłaby 

zainwestować? Czy chcesz, żebym przesłał ci więcej informacji? Zapoznaj się z tym boiskiem w oparciu 

o następujące kryteria. 

 Jaki pilny problem rozwiązujesz? „[Nasze produkty] znacznie poprawiają rozpraszanie ciepła na 

mikroprocesorach, rozwiązując jeden z najwyższych priorytetów w branży”. 

Jasno zdefiniuj swój produkt / rozwiązanie. 

„DiamondWerks opracowuje własne diamentowe produkty cienkowarstwowe i sprzęt." 

Duży, rozwijający się rynek 

„Zajmujemy się szybko rozwijającymi się rynkami, które przekroczą 1,5 miliarda dolarów w 2016. ” 

Twoja wiedza 

„Wcześniej zacząłem i sprzedałem dwie odnoszące sukcesy firmy w tej dziedzinie za ponad 500 

milionów dolarów”. 

Unikalna, możliwa do obrony pozycja 



„Mam najlepszy zespół w branży i najbardziej wszechstronną pozycję patentową jakiejkolwiek firmy”. 

Uprawomocnienie 

„[Firma z listy Fortune 100] jest naszym największym obecnym inwestorem… Aktywnie 

współpracujemy z innymi najlepszymi klientami i partnerami, którzy zapewniają bardzo silne 

referencje”. 

Wezwanie do działania 

„Czy jest to obszar, który Twoja firma rozważyłaby zainwestować? Czy chcesz, żebym przesłał ci więcej 

informacji? ” 

Komentarze 

Pole to uzyskało doskonałe 10 z 10 we wszystkich ośmiu kryteriach od inwestorów uczestniczących w 

naszych warsztatach. Ma wszystkie elementy, które powinny być modelowane, aby przyciągnąć 

zainteresowanie inwestorów kolejnymi krokami. Obejmowało ono również jedno ze wspomnianych 

kryteriów opcjonalnych - wielkość poszukiwanej inwestycji i jej cel. Wszystko w skromnych 179 

słowach, które można przedstawić w czasie krótszym niż jedna minuta. 

Przykład II: Apostle Networks 

Apostle Networks jest wiodącym dostawcą rozwiązań dostępu bezprzewodowego. Zapewniamy 

przełomowe rozwiązanie dla jednej z dzisiejszych krytycznych wąskich gardeł ograniczonej dostępności 

sieci szerokopasmowych w ostatniej mili dla milionów potencjalnych użytkowników na całym świecie. 

Zgłoszony do opatentowania system PacketFlo firmy Apostle zapewnia gamę produktów, które 

znacznie zwiększają wydajność zarówno nowych, jak i istniejących wdrożeń szerokopasmowych, i są 

adresowane do jednego z najszybciej rozwijających się segmentów wielomiliardowego rynku usług 

szerokopasmowych. Mamy rosnące przychody i prestiżową listę klientów, w tym między innymi Honey 

Networks i Sentash Technologies. Po uzyskaniu tytułu doktora w dziedzinie elektrotechniki w MIT 

byłem odnoszącym sukcesy technologiczne w firmach takich jak Ares Corporation i IBC Research Center 

oraz został wiceprezesem ds. technicznych w LanVision. Otrzymałem osiem patentów w obszarach 

technologii związanych z siecią. Poszukujemy 10 milionów dolarów, aby ukończyć naszą kolejną 

premierę produktów i ustawić naszą firmę na IPO lub przejęcie w ciągu 24 miesięcy. Bardzo dobrze 

znam wcześniejsze inwestycje Twojej firmy w tym obszarze. Z przyjemnością omówię, w jaki sposób 

inwestycja w Apostle Networks będzie uzupełniać twój portfel inwestycyjny. Czy jesteś dostępny na 

kolejne spotkanie w przyszły wtorek? 

Przyjrzyjmy się temu bliżej naszym kryteriom. 

Jaki pilny problem rozwiązujesz? 

„Dostarczamy przełomowe rozwiązanie do jednej z dzisiejszych krytycznych sieci wąskie gardła - 

ograniczona dostępność dostępu szerokopasmowego w ostatniej mili do milionów potencjalnych 

użytkowników na całym świecie. ” 

Jasno zdefiniuj swój produkt / rozwiązanie. 

„Apostle Networks jest wiodącym dostawcą rozwiązań dostępu bezprzewodowego”.  

Duży, rozwijający się rynek  

„[My] zajmujemy się jednym z najszybciej rozwijających się segmentów wielobillionowego rynku 

szerokopasmowego.” 



Twoja wiedza 

„Po uzyskaniu doktoratu z inżynierii elektrycznej od MIT byłem odnoszącym sukcesy technologiem w 

takich firmach jak Ares Corporation i IBC Research Center oraz zostałem wiceprezesem ds. 

Technicznych w LanVision. Otrzymałem osiem patentów w obszarach technologii związanych z siecią 

”. 

Unikalna, możliwa do obrony pozycja 

„Zgłoszony do opatentowania przez Apostoła system PacketFlo…” 

Uprawomocnienie 

„Mamy rosnące przychody i prestiżową listę klientów, między innymi Honey Networks i Sentash 

Technologies”. 

Wezwanie do działania 

„Bardzo dobrze znam wcześniejsze inwestycje Twojej firmy w tej dziedzinie. Z przyjemnością omówię, 

w jaki sposób inwestycja w Apostle Networks byłaby uzupełnieniem twojego portfela inwestycyjnego 

Czy jesteś dostępny na kolejne spotkanie w przyszły wtorek? 

Komentarze 

Chociaż nachylenie windy uderza we wszystkie kluczowe obszary, nasi ewaluatorzy sugerowali, że 

potrzeba więcej pracy i polerowania. Rynek musiał być lepiej zdefiniowany i trzeba było uwzględnić 

więcej informacji na temat barier wejścia. W przeciwieństwie do DiamondWerks, Apostle Networks 

było znane z tego, że ma wielu konkurentów z różnymi innymi sposobami rozwiązania problemu 

„ostatniej mili”. Wezwanie do działania było szczególnie silne, ponieważ dyrektor generalny był 

uznanym ekspertem w technologii sieciowej i wielu inwestorów z zadowoleniem przyjmie jego wkład 

w podobne inwestycje technologiczne; wykorzystał to, aby zyskać więcej czasu na przedstawienie 

swojej pełnej historii. Ogólny ranking w porównaniu z 8 kryteriami to 8 na 10. 

Przykład III: Inamay 

Czy kiedykolwiek chciałeś korzystać z telefonu komórkowego w samolocie? Dostarczamy system 

FAAapproved, który jest pierwszym tego typu, który umożliwia telefonom komórkowym pracę na 

samolotach wyposażonych w Wi-Fi. Jest to bardzo duży i szybko rozwijający się rynek, ponieważ coraz 

więcej samolotów włącza się dzięki Wi-Fi. Nasz system pozwala zarówno liniom lotniczym, jak i 

dostawcom telefonów komórkowych, takim jak AT&T i Verizon, generować dodatkowe przychody. 

Oczekuje się, że wielkość rynku w samych Stanach Zjednoczonych przekroczy 3 mld USD w ciągu pięciu 

lat, a rynek międzynarodowy szacuje się na cztery razy większy. Nasza technologia jest chroniona 

kilkoma oczekującymi patentami i, wraz z naszą przewagą na pierwszym miejscu, mamy znaczącą 

przewagę nad potencjalnymi konkurentami. Zapewniamy bezpłatną instalację naszego systemu i 

generujemy przychody z każdego wykonanego połączenia. Poszukujemy inwestycji o wartości 2,3 

miliona dolarów, aby sfinansować rozwój naszych pierwszych systemów, zakończyć składanie naszego 

pierwotnego portfela patentów i rozpocząć próby z dużą linią lotniczą. W ciągu pięciu lat planujemy 

IPO firmy, a inwestorzy mogą spodziewać się co najmniej 10-krotnego zwrotu z inwestycji. 

Jaki pilny problem rozwiązujesz? 

„Czy kiedykolwiek chciałeś użyć telefonu komórkowego w samolocie?” 

Jasno zdefiniuj swój produkt / rozwiązanie. 



„Dostarczamy system zatwierdzony przez FAA, który jest pierwszym tego typu, który umożliwia 

telefonom komórkowym pracę na samolotach wyposażonych w Wi-Fi.” 

Duży, rozwijający się rynek? 

„Oczekuje się, że wielkość rynku w samych Stanach Zjednoczonych przekroczy 3 USD w ciągu pięciu lat, 

a rynek międzynarodowy szacuje się na czterokrotnie większy ”. 

Twoja wiedza 

Ten przedsiębiorca omawia to i skutecznie strzela w stopę. Po wysłuchaniu wielu dobrych wyników, na 

których dyrektorzy generalni i założyciele z dumą dyskutują o swoich osiągnięciach, inwestorzy doszli 

do wniosku, że skok, który pomija rzetelne doświadczenie, jest bardzo prawdopodobnym sygnałem, że 

ten prezes nie ma niezbędnego tła, aby wylądować inwestycję. 

Konkurencja i wyróżniki. 

„Nasza technologia jest chroniona kilkoma oczekującymi patentami, a wraz z naszą przewagą na 

pierwszym miejscu mamy znaczącą przewagę nad potencjalnymi konkurentami”. 

Model przychodów. 

„Zapewniamy bezpłatną instalację naszego systemu i generujemy przychody z każdego wykonanego 

połączenia”. 

Wymagana inwestycja i szacowany zwrot z inwestycji. 

„Szukamy inwestycji o wartości 2,3 miliona dolarów na sfinansowanie rozwoju nasze pierwsze systemy, 

aby zakończyć składanie naszego pierwotnego portfolio patentów i rozpocząć próby z dużą linią 

lotniczą. W ciągu pięciu lat planujemy IPO firmy, a inwestorzy mogą spodziewać się co najmniej 10-

krotnego zwrotu z inwestycji. ” 

Wezwanie do działania 

Żaden. 

Komentarze 

Brak wzmianki o odpowiednim tle i doświadczeniu, jak również brak wyraźnego wezwania do działania 

w celu uzyskania spotkania, są rażącymi błędami w tym zakresie. Chociaż większość kluczowych 

kryteriów została poruszona, przedstawiam ten egzamin, aby wykazać, że 80% poprawnych wyników 

nie wykonuje pracy. Upewnij się, że rozmawiasz ze wszystkimi zidentyfikowanymi obszarami i zawsze 

zamykasz się, wzywając do działania. Ogólny ranking w stosunku do naszych kryteriów wyniósł 6 na 10 

Przykład IV: SportCloz.com 

Nasza firma nosi nazwę SportCloz.com, a my jesteśmy witryną e-commerce, która sprzedaje wysokiej 

jakości, dopasowane do indywidualnych potrzeb mundury sportowcom amatorskim i zawodowym po 

bardzo konkurencyjnych cenach. Korzystając z łańcucha dostaw, który tworzymy, który rozciąga się na 

Azję, jesteśmy w stanie zaoferować wysokiej jakości, niestandardowe mundury o nawet 70% mniej niż 

porównywalne firmy - i udostępnić je w ciągu zaledwie dziesięciu dni od złożenia zamówienia została 

umieszczona. Planujemy również wykorzystanie zastrzeżonej aplikacji na smartfony, która może 

szybko określić precyzyjne pomiary poprzez wykonanie czterech zdjęć każdego klienta, które są 

natychmiast przesyłane na nasze serwery w chmurze, przetwarzane i wysyłane do naszych zakładów 

produkcyjnych w ciągu kilku sekund. Obecnie nie ma firm, które byłyby skierowane do sportowców 



profesjonalnych i amatorów w podobny sposób - i żadne z nich nie ma możliwości szybkiego i 

precyzyjnego wykonywania pomiarów za pomocą smartfonów. SportCloz.com ma coraz większą liczbę 

umów z amatorskimi drużynami sportowymi i jest obecnie w trakcie dyskusji z NFL, aby rozpocząć 

sprzedaż profesjonalnym piłkarzom. Grupy te będą promować naszą stronę dla swoich graczy, a także 

udostępniać nam wspólne możliwości reklamowe na innych stronach, na których znajdują się ich marki 

i logo. W naszych badaniach rynkowych ponad 90% sportowców amatorów i zawodowców wyraziło 

duże zainteresowanie zakupem mundurów wykonanych na zamówienie, które pasują dobrze i są 

tańsze niż obecnie dostępne. Rynek naszych produktów to ponad 1 mld USD. Potrzebujemy 

dofinansowania w wysokości 1,8 miliona dolarów, aby dostać się do prania. To powinno się wydarzyć 

wewnątrz dwa lata. W tej chwili szukamy rundy zalążkowej w wysokości 500 000 USD w zamian za 25% 

udziałów w firmie. Jestem CEO z dużym doświadczeniem operacyjnym i głębokimi kontaktami z 

amatorskimi i profesjonalnymi drużynami sportowymi. Nasz wiceprezes ds. Sprzedaży doprowadził do 

wzrostu i ewentualnej sprzedaży internetowej internetowej firmy odzieżowej Joseph Banks. Jeśli uda 

nam się zamknąć nasze finansowanie w tym roku, spodziewamy się, że w ciągu trzech lat będziemy 

mogli sprzedawać SportCloz.com głównej firmie odzieżowej. Oceńmy ten ostatni przykład. 

Jaki pilny problem rozwiązujesz 

„[Jesteśmy] w stanie zaoferować wysokiej jakości, niestandardowe mundury o 70% mniej niż 

porównywalne firmy - i udostępnić je w zaledwie dziesięć dni po złożeniu zamówienia. ” 

Jasno zdefiniuj swój produkt / rozwiązanie. 

„[Sprzedajemy] wysokiej jakości, dopasowane do indywidualnych potrzeb mundury dla amatorów i 

profesjonalnych sportowców po bardzo konkurencyjnych cenach”. 

Duży, rozwijający się rynek 

„Rynek naszych produktów to ponad 1 mld USD”. 

Twoja wiedza 

„Jestem dyrektorem generalnym z dużym doświadczeniem operacyjnym i głębokimi kontaktami z 

amatorskimi i profesjonalnymi drużynami sportowymi. Nasz wiceprezes ds. Sprzedaży doprowadził do 

wzrostu i ewentualnej sprzedaży internetowej firmy odzieżowej Joseph Banks. ” 

Unikalna, możliwa do obrony pozycja 

„Obecnie nie ma firm, które są skierowane do sportowców zawodowych i amatorów w podobny 

sposób - i nie ma takich, które potrafią szybko i precyzyjnie wykonywać pomiary za pomocą 

smartfonów. ” 

Uprawomocnienie 

„SportCloz.com ma coraz więcej umów z amatorami zespoły sportowe i jest obecnie w trakcie dyskusji 

z NFL, aby rozpocząć sprzedaż profesjonalnym piłkarzom. ” 

Wymagana inwestycja i szacowany zwrot z inwestycji. 

„W tej chwili szukamy rundy zalążkowej w wysokości 500 000 USD w zamian za 25% udziałów w firmie”. 

Wezwanie do działania 

Żaden. 

Komentarze 



Pomimo pewnego dobrego startu, ta wysokość nie robi oceny. Podczas gdy wymienione wyróżniki są 

interesujące (łańcuch dostaw i aplikacja do wykonywania pomiarów), są one postrzegane jako 

„futures”, które jeszcze nie zostały ukończone. Oszacowanie zwrotu jest niepewne, nie ma wyjaśnienia 

co do wykorzystania funduszy, a najbardziej rażąco, nie ma wezwania do działania (nie że jakiekolwiek 

wezwanie do tego wywołałoby korzystną odpowiedź). Wreszcie jest za długo. Winda dotarłaby na 

parter, a potencjalny inwestor odszedłby dwie trzecie drogi przez boisko. Ogólna ocena w stosunku do 

naszych kryteriów: 5 z 10. 

Jak opracować atrakcyjne zwięzłe podsumowanie 

Najpierw przeczytaj tą część kilka razy i dokładnie przestudiuj przykłady. Rozpocznij opracowywanie 

własnego pola podsumowania, zapisując wszystkie omawiane kryteria, w tym obszary opcjonalne. 

Następnie zapisz krótkie wypunktowania, które odnoszą się do każdego obszaru bez nadmiernego 

zastanawiania się nad dokładnymi słowami, które możesz ostatecznie wykorzystać. Celem jest 

uchwycenie pojęć i ugryzień dźwiękowych, które obejmują pełny zakres punktów, które trzeba dotknąć 

w „strumieniu świadomości”. Powtarzaj ten proces w krótkich krokach, zrób sobie przerwę, a 

następnie powtarzaj go przez kilka dni, aż poczujesz, że wyschłaś z nowymi pomysłami. W tym 

pierwszym etapie nie ma złych pomysłów ani koncepcji o ile są one nieco związane z kluczowymi 

punktami, które zostały zidentyfikowane wcześniej. Skoncentruj się szczególnie na sekcji wezwania do 

działania, ponieważ jest to obszar, w którym kauczuk spotyka się z drogą i gdzie albo dostaniesz 

skinienie głową na pożądany następny krok - albo dostaniesz turndown. Większość stanowisk windy 

nie ma tej sekcji, więc będziesz mieć nogę w górze. Napisz co najmniej od pięciu do dziesięciu instrukcji, 

które chcesz, aby słuchacz mógł podjąć. Te stwierdzenia lub pytania muszą pobudzić pożądane 

działania związane z twoim celem - i być dostosowane do tego, co słuchacz jest w stanie realistycznie 

zrobić, aby rozwinąć swój proces pozyskiwania funduszy. Jeśli prawdopodobnie nie będą inwestorami 

bezpośrednimi, proszenie ich o to jest stratą czasu i utraconą szansą. Nawet jeśli nie inwestują w firmy 

takie jak Twoja, mogą być źródłem skierowań do innych inwestorów lub kluczowych pracowników, 

doradców, dostawców usług i tak dalej. Staraj się nie marnować wysokości windy, zamykając się 

nieodpowiednim wezwaniem do działania. Celem jest uzyskanie jak największej liczby pomysłów na 

papierze. Powrót do tego pierwszego szkicu przez kilka dni jest w porządku i dodawaj do niego, aż 

poczujesz, że osiągnąłeś punkt, w którym dokładnie objąłeś każdy obszar na tyle sposobów, na ile 

czujesz się komfortowo. Będziesz wiedział, kiedy będziesz miał świeże oczy i uszy. Podświetl najlepsze 

porcje i zacznij zmniejszać je do pierwszego pełnego szkicu. Gdy to zrobisz, nagraj je i posłuchaj w 

sposób obiektywny. Ważne jest, aby słuchać, a nie odczytywać tonacji roboczej, ponieważ forma 

mówiona ujawni dodatkowe informacje potrzebne do stworzenia jej w ostatecznej wersji. Słuchaj, jak 

szybko mówisz, gdzie podkreślasz punkty (lub nie) swoim głosem, niezależnie od tego, czy używasz 

słów, które brzmią naturalnie, czy nie, i tak dalej. Doprecyzuj słowa i przedstaw je werbalnie, w tym 

gdzie modulować swój głos. Ponadto musisz wykonać następujące czynności: 

Ćwiczyć. Wypróbuj swoje wczesne wersje na przyjaciołach, współpracownikach i doradcach. Poproś o 

ich szczere opinie i powiedz im, aby nie martwili się o bycie grzecznym. W tym momencie poszukujesz 

brutalnej uczciwości. 

Zapamiętaj i dostrój. Zatwierdź ostateczną wersję do pamięci, aby łatwo i naturalnie powtórzyć ją w 

sposób konwersacyjny. Gdy zaczniesz czuć się komfortowo z ostatecznym szkicem, dodaj gesty i 

kontakt wzrokowy, a następnie nakręć film o sobie. Dostosuj ruchy ciała, aby odpowiednio wzmocnić 

kluczowe punkty skoku. Sprawdź jeszcze raz ostateczną wersję filmu, aby upewnić się, że jesteś w 60-

sekundowym limicie czasowym, a tempo prezentacji jest prawidłowe. 



Kontynuuj ulepszanie. Bez względu na to, jak dobry może być Twój pierwszy boisko, oczekuj, że 

zmienisz go z czasem, w oparciu o interakcje z inwestorami. Być może będziesz musiał opracować 

drobne zmiany, aby lepiej dopasować się do odbiorców. Na przykład, jeśli zwracasz się do inżyniera, 

będziesz chciał podkreślić aspekty technologiczne. Ponieważ stanowiska windowe są stosunkowo 

krótkie, wielu przedsiębiorców nie inwestuje czasu, aby pokryć wszystkie bazy i próbować „uskoczyć”. 

Teraz, gdy masz lepszy wgląd nie tylko w to, co powinno być zawarte w skoczni windy, ale także jak 

prawidłowo rozwijaj zarówno wersje długie, jak i krótkie, jesteś na dobrej drodze do wylądowania na 

wielu spotkaniach inwestorów. 

Powodzenia - i ruszajmy do przodu! 

Zwięzłe podsumowania a slogan 

Nie myl sloganu ze zwięzłym podsumowaniem. Zbyt często widzę to w prezentacjach. Slogany mogą 

być bardzo przydatne w materiałach reklamowych, ale nie mają miejsca przy pierwszej próbie zdobycia 

zainteresowania inwestora. Oto kilka przykładowych przykładów. 

• Cisco: Mamy sieci sieciowe. 

• Brocade: Myśl szybko. Myśl kompatybilnie. Pomyśl o przystępnej cenie. 

• AT&T: Wyciągnij rękę i dotknij kogoś. 

• GE: Oświetlamy dobre rzeczy. 

• Acura: Droga nigdy nie będzie taka sama. 

• Harley-Davidson: Amerykanin z urodzenia. Zbuntuj się z wyboru. 

Zachowaj rozwój sloganu na późniejszych etapach swojej firmy, kiedy ustabilizujesz swój model 

biznesowy i osiągniesz rekordowe przychody. Taglines to elementy brandingowe skierowane głównie 

do klientów, a nie inwestorów. 

Podsumowanie 

Stworzenie udanego skoku windy w interesie inwestora lądowego to ciężka praca, która wymaga 

minimum konkretnych danych i informacji (nasze kryteria), zanim osiągnie punkt wystarczający. 

Przeczytaj cztery przykłady i zinternalizuj to, co dobre i złe w każdej prezentacji. Chociaż specyfika 

każdego przykładu została zmodyfikowana na potrzeby tej książki, chciałbym zauważyć, że podczas gdy 

dwa pierwsze przykłady zostały sfinansowane przez profesjonalnych inwestorów, dwa ostatnie 

przykłady nie. Zacznij pracować na boisku inwestora, mapując w swoich najlepszych odpowiedziach / 

komentarzach wszystkie zidentyfikowane kryteria. Bądź obiektywny i określ, czy masz wystarczającą 

ilość treści, aby osiągnąć co najmniej 8 z 10 rankingu ogólnego względem wszystkich ośmiu kryteriów. 

Doświadczenie i doświadczenie muszą wynosić 10 na 10 osób - więc jeśli masz jakieś drobne słabości i 

chcesz przezwyciężyć te obawy, znajdź członków zespołu, którzy wzmocnią Twoje CV. Jeśli to 

konieczne, nie wstydź się sprowadzić bardziej doświadczonego dyrektora generalnego, który może 

zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. 



Kroki prowadzące do udanej prezentacji dla inwestorów 

Po opracowaniu i pomyślnym wykorzystaniu zwięzłego przekazu, aby zainteresować się kolejnymi 

krokami, należy przygotować odpowiednią prezentację slajdów, aby pogłębić wiedzę o firmie. Wiele 

osób doradza przedsiębiorcom, aby konstruowali biznesplany na wczesnym etapie procesu tworzenia 

firmy. Zgadzam się z tym punktem widzenia tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ widziałem lepsze 

plany biznesowe skonstruowane po pierwszym opracowaniu dobrej prezentacji slajdów. Jak zobaczysz 

w następnych częściach, opracowanie atrakcyjnej prezentacji slajdów dla inwestorów - przy użyciu 

zaledwie 12 slajdów - zmusi Ciebie i Twój zespół do przemyślenia większości kwestii, które mają 

największe znaczenie dla inwestorów. Jeśli nie uda Ci się skutecznie rozwiązać wszystkich tych 

podstawowych problemów i zainteresować inwestorów kolejnymi krokami, w tym rozpoczęciem 

poważnej analizy due diligence firmy, nie jest prawdopodobne, że uda ci się skutecznie pozyskać 

pieniądze, niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność gospodarczą planować czy nie. Miałem 

szczęście spotkać setki przedsiębiorców, a także rozpocząć wiele własnych przedsięwzięć biznesowych. 

Widzę więcej „gotowego, ognistego” podejścia, które odnoszą sukcesy przedsiębiorcy, którzy 

podchodzą do rozwoju biznesu, a następnie do talii slajdów, a następnie pełnego planu biznesowego i 

szczegółowych danych finansowych. Biznes plan i finanse są w większości zakończone po pierwszym 

zatwierdzeniu zainteresowania inwestorów. Cenny czas można zmarnować, wkładając w to zbyt wiele 

wysiłku w obszerny biznes plan i szczegółowe dane finansowe, których nikt nie będzie chciał 

przeczytać, chyba że po raz pierwszy skorzystają z podstaw swojego pomysłu na biznes - 

przedstawionego w postaci krótkiej prezentacji slajdów. 

Wskazówka W przeciwieństwie do konwencjonalnej mądrości, często lepiej jest nie tworzyć 

rozbudowanego biznesplanu i obszernych finansów pro forma, dopóki nie stworzysz prezentacji 

funduszy i nie wzbudzisz zainteresowania inwestorów. Twój nacisk - być może nawet podstawowy 

pomysł na biznes - może się zmienić po spojrzeniu na projekt oczami inwestorów. 

Tak więc, ryzykując zrażeniem wszystkich programistów i fanów oprogramowania do planowania 

biznesowego, radzę najpierw skupić się na dostarczeniu podstawowych pomysłów biznesowych 

inwestorom w celu uzyskania opinii i oszczędzić wysiłków na rzecz budowania szczegółowych 

materiałów biznesplanu, dopóki nie uzyskasz dobrej walidacji. Oczywiście, będziesz musiał również 

opracować podstawowe finanse, aby uzupełnić swój pokład slajdów, więc prognozy (w 

przeciwieństwie do bardzo szczegółowych danych finansowych, które mogą pojawić się później) są 

bardzo ważne i musi być zrobione razem z talią slajdów. Jak już napisałem - i podkreślę co najmniej 

kilka razy, że pójdę naprzód - decyzja inwestycyjna jest w dużej mierze funkcją tego, co inwestorzy 

myślą o tobie jako dyrektorze generalnym. Generalnie inwestują w dżokeja, a nie konia, i chcą cię 

widzieć w akcji wcześniej niż później. Więc jeśli twoja winda nabrała swojego zainteresowania, 

nadszedł czas, aby rozpruć swoje rzeczy i dać im dobry występ. 

Dlaczego 12 slajdów? 

Bez wątpienia większość firm, które spotykamy, ma zbyt wiele slajdów, aby wzbudzić krytyczne 

zainteresowanie czasem przeznaczonym na typowe pierwsze spotkania. Duże talie slajdów mogą nie 

tylko powstrzymać Cię od krytycznej opinii i zakupu od odbiorców inwestorów, ale często również 

ironicznie pomijają krytyczne obszary, które inwestorzy muszą zrozumieć na pierwszych spotkaniach, 

aby przejść do następnego kroku. Współcześni profesjonalni inwestorzy zazwyczaj mają znacznie 

bardziej interaktywny styl i chcą dzielić się swoimi uwagami i obawami - nie daj się zagłębić w oceanie 

slajdów PowerPoint. Prezentacje, które nie obejmują podstawowych obszarów zainteresowania 

inwestorów, a które nie pozwalają na informacje zwrotne i wpisowe, prawdopodobnie nie doprowadzą 

Cię do drugiej bazy. Jak wspomniano, zbieranie funduszy wymaga spełnienia szeregu przeszkód, zanim 



zostanie napisany czek. Rozpoczynając od udanego skoku windy, aby przyciągnąć uwagę i 

zainteresowanie pierwszym spotkaniem, twoim celem na następnym spotkaniu jest dostarczenie 

atrakcyjnej prezentacji dla inwestorów. Innymi słowy, celem tego pierwszego spotkania jest 

umówienie drugiego spotkania. 

Miejmy nadzieję, że to drugie spotkanie będzie początkiem bardziej szczegółowego procesu analizy, 

który inwestor będzie musiał ukończyć przed napisaniem czeku. Twoim celem na pierwszym spotkaniu 

jest przekonanie inwestora do podjęcia kolejnych kroków. Chcesz pozostawić im postawę „Jestem 

zainteresowany - pozwól mi zobaczyć więcej”, a nie postawę „Nie rozumiem, a nie chcę więcej 

inwestować”. Więc znowu, dlaczego tylko 12 slajdów? Odpowiedzmy na to pytanie, odpowiadając 

najpierw na inne pytanie. Aby zdobyć drugie spotkanie, co musisz osiągnąć na tym pierwszym 

spotkaniu? Będziesz miał największą szansę powodzenia, jeśli osiągniesz trzy cele: 

1. Zatwierdzasz swój sektor (tzn. istnieje rynek dla twojego rozwiązania). 

2. Sprzedajesz siebie jako osobę, która może budować i prowadzić zespół do następnego poziomu. 

3. Przekonujesz inwestora, że twój zespół może dostarczyć konkurencyjne rozwiązanie dla dużego, 

rozwijającego się rynku, który krytycznie zapłaci odpowiednią cenę. 

Nie jesteś tam, aby uzyskać finansowanie na miejscu lub przedstawić wszystkie informacje, które 

ostatecznie będą potrzebne inwestorom do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Ile masz czasu? 

Ile masz czasu na wykonanie tych trzech punktów krytycznych? Zazwyczaj będziesz miał godzinę. 

Jednak w rzeczywistości masz znacznie mniej czasu. Przejdźmy do matematyki typowego spotkania VC: 

• 5–10 minut na p4rzełamanie lodów i prezentację 

• 20 minut pytań i odpowiedzi 

• 10 minut na nieprzewidziane wydatki 

Oznacza to, że tak, masz tylko 20 do 25 minut, aby zrobić trzy kluczowe punkty - i to przekonująco. 

Więc powinieneś zaplanować od 20 do 25 minut! Jeśli masz więcej czasu, świetnie; po prostu nie planuj 

podstawowej prezentacji dłużej. Ponadto, jeśli prezentujesz na forach aniołów lub konferencjach 

zbierania funduszy - które są jeszcze bardziej ograniczone czasowo z powodu wielu prezentacji, które 

mogą mieć miejsce - od 20 do 30 minut, w tym pewne ograniczone pytania i odpowiedzi, to wszystko, 

co możesz zrobić i liczyć na to. Dlatego powinieneś rozwinąć swoją podstawową prezentację do nie 

więcej niż 12 slajdów. Dodatkowe slajdy można dodawać do talii jako materiały do tworzenia kopii 

zapasowych, ale przygotuj się na osiągnięcie celu, jakim jest zdobycie drugiego spotkania przy użyciu 

nie więcej niż 12 slajdów. 

Uwaga W większości przypadków masz mniej niż pół godziny na złożenie sprawy inwestorom. Dobrą 

wiadomością jest to, że jeśli się przygotujesz, to wystarczy czas, aby osiągnąć cel pierwszego spotkania: 

zdobyć inny. 

Podsumowanie 

Pozyskiwanie funduszy to proces, a nie cel. I musisz pomyślnie przejść wiele przeszkód, zanim wpłynie 

pieniądze. Podobnie jak wspinaczka na górę, musisz zacząć od właściwego przygotowania, a następnie 

wykonać jeden celowy krok po kroku, aż osiągniesz swój cel. Do tej pory nauczyłeś się kierować do 

właściwych inwestorów i dawać im przekonujące wprowadzenie (nachylenie twojej windy), aby zyskać 



ich zainteresowanie. Co ważne, zgodziłeś się na spotkanie (twoje wezwanie do działania), a teraz 

nadszedł czas, aby przedstawić zwięzłe podsumowanie, które trafia we wszystkie kluczowe punkty, 

które muszą zobaczyć i zgodzić się, aby podjąć dalsze kroki. W każdym z przedstawionych do tej pory 

kroków mniej jest ogólnie lepsze, a to samo dotyczy zwłaszcza tworzenia talii slajdów. Ten obszar jest 

jednym z najtrudniejszych do zastosowania podejścia „mniej znaczy lepiej”. Ale kiedy nauczysz się 

technik z wyprzedzeniem, pozostaną z tobą do końca kariery. To również znacznie wyostrzy twoje 

umiejętności, dzięki czemu będziesz gotowy, gdy jakiś młody przedsiębiorca spróbuje cię skłonić do 

inwestycji, gdy osiągniesz większy sukces. 

Przejdźmy do głównego wydarzenia! 



Slajd tytułowy i wprowadzenie 

Dzięki twojej wytrwałości zapewniłeś spotkanie z potencjalnymi inwestorami. Nadszedł wielki dzień. 

Powinieneś być przygotowany z profesjonalnie opracowanym planem, który zapamiętałeś i 

przećwiczyłeś do tego stopnia, że nie musisz odwoływać się do żadnych notatek. Powinieneś czuć się 

komfortowo z materiałami, które - w najgorszym przypadku - mogą zapewnić odpowiednią prezentację 

bez żadnych slajdów. Jest jeszcze jedna rzecz, którą powinieneś zrobić z wyprzedzeniem kilku dni, a 

nawet tygodni. Ponownie bardzo ważne jest, abyś przed przyjazdem odrobił lekcje i dokładnie znał 

pochodzenie tych inwestorów, do których będziesz się zwracać. Nie będzie gadania przed 

rozpoczęciem prezentacji, ale wierzcie mi, nie będzie bezczynny. Profesjonalni inwestorzy będą cię 

oceniać w chwili, gdy wejdziesz do pokoju. 

Wskazówka Przygotuj plan B. Zawsze przynoszę prezentację slajdów na spotkania, albo w formie 

spiralnej kopii lub na iPadzie. Nie daj się wytrącić z równowagi dzięki improwizowanej zmianie miejsca, 

w której możesz skończyć prezentując się przy filiżance kawy z dala od jakiegokolwiek rzutnika. 

Przybądź co najmniej dziesięć minut wcześniej, aby zaaklimatyzować się w otoczeniu i dostać się do 

strefy komfortu. Weź trochę wody i porozmawiaj z recepcjonistką, jeśli czujesz, że musisz pozbyć się 

nerwów i obniżyć ciśnienie krwi przed spotkaniem. Trzeba starać się uzyskać chłodne, spokojne i 

pewne siebie zachowanie prezesa jako pierwsze wrażenie. Po wprowadzeniu do biura lub sali 

konferencyjnej i uścisku dłoni z inwestorami, weź kilka głębokich oddechów. Kiedy zostaniesz 

zaproszony do rozpoczęcia, przedstaw siebie i wszystkich członków zespołu, którzy są z tobą obecni. 

Powinieneś utrzymywać uczestników zespołu na minimalnym poziomie, ponieważ inwestor lub 

inwestorzy skupią się przede wszystkim na tobie. Do członków zespołu, którzy mogą wnieść wartość 

dodaną, mogą należeć dyrektor finansowy firmy (CFO) lub wiceprezes ds. Technicznych, zwłaszcza jeśli 

uważasz, że pytania mogą zagłębić się w finanse lub technologię, niż to, na co odpowiadasz. Na ogół 

nie jest dobrym pomysłem sprowadzanie innych menedżerów jedynie jako obserwatorów. Początkowe 

wzajemne wprowadzenie powinno się odbyć w ciągu 60 sekund lub krócej. Zapisz szczegóły zespołu, 

w tym własne szczegółowe tło, na później. Dobrze jest wspomnieć o odpowiednich wspólnych linkach 

lub wiarygodnych źródłach referencyjnych między Tobą a inwestorami, aby pomóc przełamać lody i 

rozluźnić wszystkich. Unikaj jednak wyrzucania nazw tylko po to, by zaimponować inwestorom liczbą 

osób, które znasz. To może przynieść odwrotny skutek. Wystarczy jeden lub dwa wspólne kontakty (i 

upewnij się, że są to dobre, głębokie kontakty - nie tylko ktoś, kogo wypiłeś lampkę wina podczas 

spotkania w zeszłym tygodniu). 

Pierwsze dwie minuty 

Zaprojektuj pierwszy slajd zaraz po komentarzu rozluźniającym, ponieważ chcesz, aby inwestor czuł się 

z tobą komfortowo bez rozpraszania jasnego slajdu na ekranie. W pierwszych minutach masz dwa 

główne cele, zanim zaczniesz migać slajd tytułowy: 

• Buduj relację 

• Zrozum swoją publiczność 

Omówiłem znaczenie budowania relacji od razu. Mów o ludziach i miejscach, które masz wspólne - 

szkołach, innych inwestorach lub wybitnych ludziach biznesu, dorastających w tym samym stanie lub 

o tym, co masz. Zadanie domowe, które wykonałeś przed przyjazdem, znowu okaże się bezcenne; 

dostarczy ci czegoś, co pomoże Ci lepiej połączyć się z ludźmi, którzy mogą zostać inwestorami w Twojej 

firmie. Jeśli chodzi o zrozumienie odbiorców, możliwe jest, że rzucisz krzywo piłkę. Nie jest niczym 

niezwykłym, na przykład, być wprowadzonym do nowych ludzi, których nie spodziewałeś się spotkać. 



Może to być inny potencjalny inwestor lub może to być ktoś taki jak młodszy partner lub przedsiębiorca 

w przedsiębiorstwie (wiele firm kapitału podwyższonego ryzyka ma EIR). Często młodsi ludzie, którzy 

dołączają do inwestora, są złotymi facetami / panami oczekującymi, i to oni wykonują większość due 

diligence swojej transakcji. Jeśli są na spotkaniu, uważaj to za dobre, ponieważ inwestorzy nie 

przyprowadzają kolegów do umów, których nie lubią. 

Poświęć trochę czasu na zapamiętanie ich nazwisk (najlepiej je zapisać - stres ma sposób na 

zaszumienie pamięci) i uzyskaj krótką informację na ich temat. Spróbuj zrozumieć, dlaczego zostali 

poproszeni o udział i jaka może być ich rola w przyszłości . Pomoże to w uwzględnieniu ich w 

interakcjach, a także w odpowiednim dostosowaniu uwag i pytań. Po około minucie prezentacji język 

ciała inwestora powie Ci, kiedy są gotowi, aby spojrzeć na Twoją prezentację. Ogólnie rzecz biorąc, im 

więcej czasu spędzają z tobą, zanim rozpocznie się pokaz, tym lepiej. Nie spiesz się. Niektórzy 

inwestorzy szybko zaangażują Cię w szybkie pytania, nawet zanim zaczniesz. Kontroluj prezentację i 

grzecznie wskaż, że będziesz zajmować się tymi punktami w miarę postępów. Powinieneś również 

oświadczyć, że przedstawisz krótki przegląd swojej firmy, przedstawiając kilka slajdów, i że dasz 

odpowiedni czas na pytania i odpowiedzi. 

Porada Grzecznie, ale zdecydowanie pozostań na torze tak często, jak to możliwe, i nie reaguj szybko 

na pytania lub nie stawiaj się na stycznych, które nie pozwolą ci dotrzeć do kluczowych punktów w 

dostępnym czasie. Z drugiej strony, nie trać ani nie denerwuj swoich odbiorców. Jeśli problemu nie 

można odroczyć, zaadresuj go i wróć na ścieżkę. 

Przekazuj właściwą postawę od początku 

Bardzo ważne jest, abyś wystrzegał siępostawy aroganckiej. W przeciwnym razie zabijesz prezentację 

przed jej rozpoczęciem. Bardziej skromne „dzięki za zgodę na spotkanie ze mną i danie mi możliwości 

zaprezentowania mojej firmy” postawi cię w najlepszym nastroju. Oto kilka wskazówek, co inwestorzy 

oczekują od dyrektora generalnego podczas spotkania tuż przed rozpoczęciem naszej prezentacji. 

Pomogą one w wypracowaniu właściwej postawy i doprowadzą do silnej pozycji  pierwszego wrażenia: 

• Słuchaj więcej niż rozmowy 

• Przekazuj, że jesteś otwarty i szanujesz wkład, i oczekujesz ich rady i wkładu podczas prezentacji 

• Dziękuję im za możliwość spotkania 

• Zachowaj spokój, uśmiechnij się i utrzymuj szczery kontakt wzrokowy 

• Utrzymuj dobrą postawę i projektuj „aurę CEO” 

Dobrze jest zapytać bliskich kolegów i doradców o to, jak się zetkniesz. Często trudno jest dokonać 

obiektywnej samooceny dotyczącej sposobu, w jaki projektujesz inwestorom. 

Opowiedz historię 

Pierwsze sekundy budowania relacji z potencjalnymi inwestorami mogą być wyboiste, a Ty musisz 

pozwolić na odpowiednią kadencję, aby ludzie naprawdę zaczęli Cię słuchać. Jeśli czujesz, że rozwija 

się rozłączenie w stylu komunikacji, bądź przygotowany z pewnym humorem i / lub dobrą historią 

otwarcia, aby rozgrzać pokój. Jedną z najlepszych praktyk na dobry początek jest rozpoczęcie dobrej 

historii. Może się to rozpocząć, gdy tylko wprowadzisz swoje wprowadzenie, gdy inwestor 

zasygnalizuje, że jest gotowy na główne wydarzenie, a pierwszy slajd wzrośnie. Opowiadanie historii 

może być potężnym narzędziem do natychmiastowego zwrócenia uwagi i przygotowania sceny do 

prezentacji. Celem jest wyjaśnienie, co robisz, a które klienci dbają o kontakt z ludźmi w pokoju. Wielcy 



przywódcy są zazwyczaj dobrymi gawędziarzami, więc uważaj to za okazję do pokazania swoich rzeczy. 

Oto składniki do opowiadania dobrej historii: 

• Pozostaw to na około dwie minuty. 

• Hookuj ich od początku, aby teraz naprawdę chcieli usłyszeć szczegóły, które zamierzasz przedstawić. 

• Spraw, aby była przekonująca i niezapomniana (coś, co mogą podzielić się z małżonkami podczas 

kolacji później tego samego dnia). 

• Zwiąż historię z ogólną wiadomością. 

• Jeśli to możliwe, przedyskutuj potencjalnych klientów, którzy odczuwają ból w przypadku braku 

rozwiązania. 

• Zastanów się nad tym, co doprowadziło cię do objawienia, które spowodowało, że rozpocząłeś 

działalność. 

• Ćwicz! 

Uwaga Nigdy nie mów nic o tym, że „nie mogłeś utrzymać stałej pracy” lub że „zawsze chciałeś zostać 

dyrektorem generalnym”. Mówienie takich rzeczy profesjonalistom oznacza, że jesteś amatorem. 

Oto kilka przykładów dobrych otwieraczy. 

P1 Diament  

P1 Diamond, firma produkująca tanie diamentowe folie używane jako rozpraszacze ciepła na 

mikroprocesorach, szukała serii finansowania B w celu rozszerzenia swoich możliwości produkcyjnych. 

Prezes otworzył spotkania z dosłownym „lodołamaczem”, który bardzo skutecznie rozgrzał 

potencjalnych inwestorów. Po wprowadzeniu przekazał inwestorom cienkie diamentowe wafle, 

podczas gdy jego sekretarka przyniosła fantazyjne wiaderko z lodem wypełnione dużymi kostkami 

lodu. Następnie poprosił każdego inwestora, aby podniósł kostkę lodu i spróbował wyciąć ją krawędzią 

diamentowego wafla. Okazuje się, że diament jest tak silnym przewodnikiem ciepła, że ciepło ciała 

generowane przez palce szybko przenosi się przez płytkę na jej krawędź tnącą, powodując, że przecina 

kostkę lodu szybciej niż gorący nóż przez masło. Ta prosta, ale przekonująca demonstracja natychmiast 

przygotowała scenariusz dla dyrektora naczelnego, aby porozmawiać o tym, jak jego produkty znacznie 

poprawiły wydajność mikroprocesora, zmniejszając ich temperaturę pracy. Wiele lat później spotkałem 

inwestorów, którzy widzieli tę umowę (nie wszyscy zainwestowali), i wciąż pamiętali firmę z powodu 

sprytnego i dosłownego „lodołamacza” CEO. „Tak, to byli faceci, którzy potrafili ciąć lód diamentami. . 

. ” 

netDialog 

W połowie lat 90. byłem oficerem w firmie programistycznej, która stworzyła internetowy system 

wsparcia produktów, który pozwolił użytkownikom znaleźć szybkie rozwiązania często zadawanych 

pytań. To było przed czasami stron internetowych, takich jak Google i YouTube. Rozpoczęliśmy każde 

spotkanie inwestora, opowiadając historię tego, jak pomysł firmy został opracowany, gdy założyciele, 

którzy byli sąsiadami, próbowali zebrać rower dla jednej ze swoich córek w przeddzień Bożego 

Narodzenia. W podręczniku brakowało podręcznika i nie mogli dowiedzieć się, jak założyć podpórkę. 

W trakcie próby jego instalacji skończyło się to poważnym zadrapaniem farby na rowerze, co wywołało 

bardzo negatywną reakcję w Boże Narodzenie. Ostatecznie musieli wymienić rower, aby zadowolić 

córkę. W naszym otwieraczu opisaliśmy, jak nasz produkt rozwiązałby ten problem - nawet w Wigilię 

Bożego Narodzenia, kiedy nikt nie obsadzał stanowiska pomocy. Musieliście być tutaj, aby uzyskać 



pełny wpływ tej historii, jako skuteczne przełamywanie lodów, a młodsi czytelnicy mogą nie do końca 

zrozumieć, jak wielka była w tym czasie - ale zebraliśmy 10 milionów dolarów, wykorzystując tę historię 

jako otwieracz dla wszystkich naszych VC i wczesne prezentacje klientów. 

MicroTec Research 

Założycielami byli dwaj nerdowaci, ale sympatyczni inżynierowie, którzy wpadli na pomysł firmy 

poprzez moonlighting jako konsultanci. Dyrektor generalny Dan często rozpoczynał prezentacje o 

fundraisingu, opowiadając o tym, jak ci dwaj partnerzy wykorzystali wczesny prototyp, który pozwolił 

im bardzo skutecznie debugować nowe oprogramowanie, a następnie pobierać za swoje usługi tyle 

pieniędzy, że po każdym zadaniu mogli zabrać wakacje w egzotyczne miejsca zostało zakończone. Duże 

opłaty, które zdobyli, potwierdziły, że stworzyli coś, co drastycznie zwiększyłoby efektywność 

tworzenia nowego oprogramowania - i zachęciło ich do założenia prawdziwej firmy, którą ostatecznie 

przyjęliśmy do wiadomości publicznej, a następnie sprzedaliśmy większej firmie publicznej (bardzo 

ładne dwa umowa z baggerem!). Nikt z was nie urodził się na stanowisku dyrektora generalnego, a w 

pewnym momencie kariery prawdopodobnie myślałeś, że bycie dyrektorem generalnym może być 

niewygodną pracą. To samo dotyczy umiejętności opowiadania historii. Proces może nie być dla ciebie 

naturalny, ale uczyń go celem i pracuj nad rozwojem własnej historii lodołamacza. Jeśli uważasz, że 

opowiadanie historii jest całkowicie niewygodne, popracuj nad innymi lodołamaczami, aby rozgrzać 

dyskusję: 

• Prowokacyjny, ale istotny fakt, który zyskuje uwagę 

• Odpowiednia cecha osobista (ciekawość, upór itp.) 

• Cytat znanej osoby 

• Odpowiedni żart (ale bądź ostrożny - jeśli nie jesteś osobą, która często żartuje, może to być 

ryzykowne w chwili, gdy nie musisz być) 

 

Przejdź do pierwszego slajdu 

Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między mocnym otwarciem a nieistotnym pogawędką. Jest tu 

cienka linia, której powinieneś unikać, ale będziesz wiedział, gdzie leży, kiedy zaczniesz zbaczać z 

przygotowanych uwag wstępnych. Oprzyj się chęci zrobienia tego. I pamiętaj, aby uzyskać informacje 

zwrotne od swoich kolegów na temat rozgrzewki przed pierwszymi prawdziwymi spotkaniami 

inwestorów. Wypróbuj więcej niż jedno podejście, zanim zdecydujesz się na to, które najlepiej pasuje 

do twojej osobowości. 

Zamknijmy tę sekcję, przeglądając zawartość slajdu tytułowego. Powinien zawierać następujące 

elementy: 

• Nazwa Twojej firmy 

• Data 

• Nazwa firmy inwestorskiej, której prezentujesz 

• Odpowiednia grafika (logo itp.) Najlepiej na jasnym tle, które może dobrze kopiować 

• Wskazanie kwoty, której szukasz, a także rundy inwestycyjnej (np. Seed, Series A itp.) 



Uwaga Wielu prezesów zwleka z przedstawieniem poszukiwanej kwoty pieniężnej później w swojej 

talii slajdów. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to błąd, ponieważ większość inwestorów 

koncentruje się dość wąsko, jeśli chodzi o ilość pieniędzy i na jakim etapie inwestują. Jeśli nie 

przekażesz tych informacji na slajdzie tytułu, ryzykujesz utratę uwagi inwestora. 

Czas kliknąć na następny slajd. 



Slajd 1: Przegląd 

Nawiązałeś połączenie z inwestorem, zauważyłeś coś niezwykłego (na przykład kogoś, kogo nie 

spodziewałeś się na spotkaniu) i opowiedziałeś dobrą historię. Masz ich uwagę. Na tym etapie 

prezentacji będziesz musiał połączyć je z najsilniejszymi punktami dowodzącymi, że twoja inwestycja 

jest interesująca. Aby opracować najbardziej efektywny slajd otwierający, postaw się w butach 

inwestorów i zastanów się, co chcą usłyszeć. Gdy oglądają Twój slajd, chcesz, aby myśleli o takich 

rzeczach jak: 

• „To duży rynek, domagający się rozwiązania. . . ” 

• „Wydają się mieć coś nowego, czego inni nie mają. . . ” 

• „Prawdziwi klienci widzą wartość w tym, co mają. . . ” 

• "Rozumiem . . . Powiedz mi więcej . . . ” 

• „To może być kolejna wielka rzecz. . . ” 

• „Ten facet wie o czym mówi. . . ” 

Gdy ta postawa się uspokoi, wróć do gry.  Rozważ opracowanie grafiki lub może użyć zdjęcia, które 

rejestruje obraz wzmacniający główny motyw. Odkryliśmy, że slajdy, które są ciężkie na zdjęciach i na 

tekstach, najlepiej sprawdzają się w tych ustawieniach, ponieważ inwestorzy mają tendencję do 

słuchania i skupiania się bardziej na tobie, jeśli kluczowe punkty pochodzą od ciebie werbalnie. Musisz 

założyć, że inni, którzy nie znajdują się w pokoju, zobaczą slajdy, więc należy dołączyć zapisane słowa. 

Po prostu utrzymuj je na minimalnym poziomie, aby móc słownie połączyć kropki i skupić uwagę na 

tobie. Używając najlepszego zwięzłego przeglądu jako zarysu, slajd powinien przedstawić przegląd 

Twojej firmy za pomocą dwóch do pięciu dobrze dobranych pocisków wysokiego poziomu. Absolutnie 

musi przyciągnąć uwagę inwestorów. Skup się na następujących kwestiach: 

• Uzyskiwanie natychmiastowej uwagi dzięki swoim najsilniejszym aktywom (trakcja klienta, 

inwestorzy, zespół itp.) 

• Ustawienie tonu na resztę prezentacji 

• Krótko podświetlając 2–5 punktów, które pozwolą ci osiągnąć najlepszy wynik; omówisz później te 

kluczowe punkty 

Jeśli nie zwrócisz ich uwagi tutaj, nie dostaniesz ich później. 

Uwaga Napisałeś już część skryptu do prezentacji slajdu 1 – zwięzłe podsumowanie. Udowodniłeś, że 

to działa - w końcu spotkałeś się z tym spotkaniem - więc powtórz to z tak dużym (kontrolowanym) 

entuzjazmem, jak tylko potrafisz.  

Kiedy po raz pierwszy pokażesz ten slajd, dostarcz pełną 60-sekundową prezentację. Następnie 

porozmawiaj o punktach podświetlonych na slajdzie. Poniżej wymieniono najsilniejsze punkty, które 

należy uwzględnić na tym slajdzie: 

• Co robisz (używając dziesięciu słów lub mniej) 

• Rozmiar segmentu, którego rozwiązanie dotyczy 

• Trakcja: liczba klientów, ostatni wzrost sprzedaży, stan rozwoju produktu i tak dalej 

• Walidacja: cytat wiarygodnego klienta lub wiarygodnego specjalisty branżowego, na przykład 



• Zebraliście zespół supergwiazd, który wcześniej zarabiał dużo pieniędzy dla inwestorów 

Nie czytaj dosłownie podpunktów. Zamiast tego opowiadaj o nich w interesujący sposób. Na przykład, 

poniższa może być narracja, która towarzyszyłaby pierwszemu przykładowemu slajdowi: 

Nasza firma koncentruje się na drastycznym obniżeniu kosztów transakcji finansowych między 

kupującymi i sprzedającymi. Nasz specjalny obszar zainteresowania został oceniony przez menedżerów 

IT z listy Fortune 100 w niedawnym badaniu IDG, aby znaleźć się w pierwszej piątce obszarów, które 

będą tworzyć  inwestycje w ciągu najbliższych pięciu lat. Potwierdziliśmy zainteresowanie naszymi 

produktami od trzech firm z listy Fortune 100, które podpisały z nami warunkowe umowy kupna, które 

reprezentują potencjalną sprzedaż powyżej 5 milionów USD rocznie dla naszej firmy.  

W drugim przykładzie slajdu przedsiębiorca może zastosować nieco inne podejście. Po krótkim 

wprowadzeniu windy mógł natychmiast rozpocząć dyskusję o tym, jak jeden znany klient korzysta z 

produktu. 

Nasza firma pomaga większym przedsiębiorstwom w korzystaniu z usług klienta 24 godziny na dobę, 7 

dni w tygodniu, jednocześnie w wielu projektach i strefach czasowych, zwiększając tym samym ich 

produktywność i poprawiając wynik finansowy o 50% lub więcej. Nasz największy klient, [bank 

globalny], jest obecnie łączenie menedżerów klientów w biurach w Londynie i Nowym Jorku w celu 

zapewnienia bezproblemowego wsparcia w zakresie usług finansowych 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu. Wiadomości o tych wzrostach wydajności szybko się rozprzestrzeniają, ponieważ 

konkurencja między tymi firmami jest silna, a my korzystamy z szybko rosnącej sprzedaży średnio 30% 

kwartał do kwartału. Nasz sukces pozwala nam również przyciągać wysoce utalentowane osoby z 

najlepszych szkół technicznych w całych Stanach Zjednoczonych i umożliwia nam dalsze zwiększanie 

naszej przewagi konkurencyjnej. 

Zauważ również, że te przykładowe slajdy nie przytłaczają prezentacji. Lepiej jest używać stonowanej 

grafiki - i dostarczać cios, którego potrzebujesz od słów, które mówisz. Zbyt krzykliwe slajdy nie mogą 

pokryć słabej prezentacji. Jak pokazano w komentarzu na obu slajdach, w miarę możliwości zrób 

punkty ilościowo, a nie jakościowo. Innymi słowy, przedstaw konkretne liczby raczej ogólników. Jeśli 

masz trzech klientów, powiedz, że masz trzech klientów - nie, że masz „niektórych” klientów. 

Inwestorzy są licznymi osobami i generalnie reagują negatywnie na twierdzenia, które nie są 

precyzyjne lub są „ciepłe i niewyraźne”. Na przykład nie zareagują dobrze, jeśli powiesz: „Mamy już 

wielu zadowolonych klientów”. Ponad 50% wrażenia, które tworzysz z inwestorami, zostanie 

ukończone w pierwszych minutach i pierwszych kilku slajdach, więc te pierwsze punkty muszą być tak 

dobre, jak tylko możesz. Nie zapomnij użyć odpowiednich gestów ciała, nawiązać bezpośredni (ale 

naturalny) kontakt wzrokowy i przejąć kontrolę nad pokojem, gdy zaczniesz. Jest rzeczą oczywistą, ale 

ćwicz, aż poznasz swoją prezentację na zimno. Nawet jeśli masz na to ochotę, zapisuj swoje gesty, ale 

tylko wtedy, gdy sprawisz, że będą wydawały się naturalne, gdy je dostarczysz. 

Czego oczekiwać 

Często będziesz wiedział, jak dobrze sobie radzisz, uważnie obserwując reakcję inwestorów. Więc skup 

się na nich, a nie na slajdzie. Jeśli zaczną się pochylać i wydawać się być wciągniętymi w twoje 

komentarze, będziesz wiedział, że zmierzasz we właściwym kierunku. Z drugiej strony, wielu 

profesjonalnych inwestorów to dobrzy gracze w pokera i pozostaną niezachwiani i nie będą mieli 

żadnego wyrazu. Jak na ironię, może to być dobry znak, ponieważ brak negatywnej reakcji jest również 

odzwierciedleniem pragnienia, aby usłyszeć więcej. Jeśli zaczniesz zbierać opinie („Nie rozumiem.”… 

„Dlaczego jesteś inny?”… „Nie zgadzam się z tym.”), Podczas  pierwszego slajdu pozwól, aby inwestor 

najpierw w pełni wyładowuje swoje obawy przed wypowiedzeniem się. Twoje odpowiedzi na 



zastrzeżenia i problemy powinny zaczynać się od przyznania przynajmniej pewnej legitymacji 

podniesionym problemom. Ale potem uzyskaj dodatkowe informacje, które sprawią, że zwrot zostanie 

przywrócony: „Zgadzam się z tobą. Odkryliśmy jednak, że duże firmy w rzeczywistości preferują nasze 

podejście niż podejście konkurencji. . . . ” 

Wskazówka Spróbuj odpowiedzieć na zastrzeżenia i wątpliwości, odwołując się do opinii klientów. 

Inwestorom będzie trudniej zakwestionować informacje zwrotne od prawdziwych klientów. Unikaj 

także walki o opinie, ponieważ jest to walka, którą szybko przegrasz. W każdym razie nieobsługiwane 

osobiste opinie nie mają większego znaczenia i mogą zmniejszyć twoje szanse. 

Jesteś prawie gotowy, aby kliknąć na następny slajd. Ale nie spiesz się do następnego slajdu, dopóki 

nie upewnisz się, że inwestor przyjął i zaakceptował twoje komentarze. Zatrzymaj się krótko, a 

następnie przejdź dalej. 



Slajd 2: Problem 

Kiedy poczujesz, że inwestorzy zainteresowali się Slajdem 1 i pozostają zainteresowani, nadszedł czas, 

aby przejść dalej i omówić rozwiązywany problem. Na początku prac nad 12 Magicznymi Slajdami, moi 

partnerzy i ja odbyliśmy szereg uduchowionych dyskusji z inwestorami i przedsiębiorcami na temat 

zalet i wad podkreślania korzyści, jakie oferuje twoje rozwiązanie lub punktów bólu / problemów, które 

rozwiązujesz. Odkryliśmy, że zdecydowanie inwestorzy są bardziej zainteresowani tym, że rozmawiasz 

o rozwiązywaniu problemów! Odkryliśmy również, że często można opisać ten sam atrybut produktu 

jako korzyść, z której można korzystać - lub ból, którego należy unikać. Opracowując slajd 2, zastanów 

się nad istotnymi problemami, z którymi się borykasz. Ten slajd powinien opisywać „punkty bólu”, 

które odczuwają Twoi docelowi klienci i które Twój produkt rozwiąże dla nich. Ale nie przeskakuj 

jeszcze na rozwiązanie - trzymaj się problemu i spraw, by poczuli ból. Jeśli kierujesz reklamy na klientów 

biznesowych, punkty, które musisz wziąć pod uwagę, należą do następujących kategorii: 

• Poprawa przychodów 

• Redukcja kosztów 

• Szybszy czas wprowadzania na rynek 

• Zasięg rynkowy 

Istnieje wiele powiązanych i możliwych do sfinansowania problemów, które ostatecznie sprowadzają 

się do tych głównych kategorii. Na przykład ulepszenia zabezpieczeń mogą zarówno obniżyć koszty, jak 

i zwiększyć przychody. Szybsze komputery mogą wpływać na przychody i czas wprowadzania 

produktów na rynek itd. Ogólnie mówiąc, rozwiązania, które rozwiązują problemy związane ze 

wzrostem przychodów, przyciągają większe zainteresowanie inwestorów. W miarę oddalania się od 

poprawy przychodów inwestorzy będą jednak wymagać większej walidacji. Na przykład problemy 

związane z czasem wprowadzenia na rynek i zasięgiem rynku wymagają znacznie więcej danych 

uzasadniających niż problemy związane z przychodami lub kosztami. Nie mówiąc już o tym, że inne 

problemy nie są możliwe do uzyskania - po prostu bądźcie tak obiektywni, jak tylko możecie, o swoim 

rozwiązaniu i ustawcie je jako rozwiązanie najpoważniejszego problemu, przed którym stoją firmy. 

Wskazówka Każdy rozumie potrzebę zwiększenia przychodów i obniżenia kosztów. Jeśli twój produkt 

rozwiązuje te problemy, jest dla ciebie dobry. Ale jeśli twoje rozwiązanie dotyczy czegoś innego niż te 

dwa elementy, planuj uzasadnienie, że punkt bólu jest ważny. 

Produkty konsumenckie są różne 

Produkty konsumenckie mają podobną hierarchię, ale jeszcze więcej kategorii, ponieważ emocje i 

percepcje odgrywają większą rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie. Konsumenci mają mniej 

racjonalną stronę niż klienci biznesowi i często kupują wiele produktów, które rozwiązują bardziej 

subiektywne problemy, takie jak: 

• Zwiększenie ich atrakcyjności dla innych dzięki kosmetykom lub ubraniom 

• Rozwijanie nowych umiejętności, takich jak nauka języka obcego lub nowy sport 

• Osobista przyjemność w postaci nowego systemu głośników lub usługi pobierania plików muzycznych 

• Poprawa wizerunku osobistego, np. Za pomocą zegarka Rolex lub projektanta jeansów 

• Poprawa zdrowia i dobrego samopoczucia dzięki witaminom lub sprzętowi do ćwiczeń 



Liczba problemów do rozwiązania dla konsumentów jest nieskończona i zawsze się zmienia. Czy ktoś 

naprawdę dbał o zwiększenie liczby swoich znajomych online? Potem przyszedł Facebook. Lub 

wysyłanie bardzo krótkich wiadomości do innych za pomocą specjalistycznej aplikacji? Potem przyszedł 

Twitter. Szeroki alert ogólności: możliwości B2B (business-to-business) są łatwiejsze do finansowania 

niż B2C (business-to-consumer). Inwestorzy widzą ryzyko rozwiązania problemów związanych z 

chlebem i masłem, z którymi borykają się firmy, takich jak zwiększenie przychodów lub obniżenie 

kosztów, aby były niższe niż zakładanie, czy nowy produkt konsumencki będzie prowadzony w domu. 

Facebook, Twitter i wiele innych udanych firm to wyjątki, więc nie chcę cię zniechęcać. Zwracam tylko 

uwagę, że w przypadku produktów konsumenckich pasek jest wyższy - i dlatego powinieneś planować 

pracować jeszcze ciężej, aby uzyskać czek. 

Pokaż slajd dla rozwiązywania poważnych problemów 

Naprawdę musisz przywołać slajd 2. Aby to zrobić, zaproś zespół i opracuj skonsolidowaną odpowiedź 

na pytanie: „Jakie są najpoważniejsze problemy, które rozwiązujemy?” 

• Dla naszych klientów 

• Dla klientów naszych klientów (jeśli B2B) 

Wybierz ostrożnie obszar problemu. To musi być coś, czego twój nabywca doświadcza regularnie i 

wiesz, że twój produkt może złagodzić. I bądź ostrożny: nie myl problemów z rozwiązaniami. Na 

przykład „szybciej”, „lepiej” i „mniej” to rozwiązania, a nie problemy. 

Załóżmy na przykład, że masz firmę zajmującą się uruchomieniem diagnostyki medycznej, która 

rozwiązuje problem wykrycia cukrzycy we wczesnym stadium. Rozwiązywany problem polega na 

wykryciu choroby, która dotyka miliony ludzi (duża szansa). Twoje rozwiązanie oferuje szybsze, 

dokładniejsze i wcześniejsze wykrywanie niż jakikolwiek inny konkurencyjny produkt. Weźmy inny 

przykład. A co z nowym produktem do farbowania włosów, który właśnie wymyśliłeś? Rozwiązywany 

problem polega na skróceniu czasu i bałaganu związanego z bieżącymi zabiegami. Twoje rozwiązanie 

zapewnia lepszy rezultat dzięki nowemu produktowi szamponowemu, który działa w mniej niż trzy 

minuty (szybciej, lepiej). Rozumiesz? Waliduj problem z cytatami Najlepiej jest zawrzeć cytaty z 

klientów, co potwierdza istnienie problemu. Cytaty wiarygodnych specjalistów z branży są słabsze, ale 

lepsze niż nic. Idealnie, cytaty powinny zawierać następujące elementy: 

• Doświadczamy (ten problem): „Wydajemy ponad 50 milionów dolarów rocznie na usługi IT wyłącznie 

w celu ochrony naszych danych przed hakerami”. 

• Jest to duży problem, który nie tylko wpływa na nas, ale także na wielu innych w naszej branży: „Jest 

to poważny problem dla firm świadczących usługi finansowe, takich jak my, i jest coraz gorzej” 

• Pilnie potrzebujemy rozwiązania, a po dokonaniu oceny innych opcji wybraliśmy [tę firmę], aby nam 

ją przekazała: „Mamy pilną potrzebę rozwiązania tego problemu i postanowiliśmy pójść z [twoją firmą] 

po ocenie wszystkich innych rozwiązania." 

Możesz również przytoczyć doświadczenia ze znanymi klientami, którzy bezpośrednio potwierdzili 

potrzebę rozwiązania takiego jak twoje: „Niedawno spotkałem się z dyrektorem IT w General Motors 

w Detroit, który podzielił się historią kolegi, który został zwolniony z powodu utrata danych w jednym 

z ich oddziałów. Dyrektor ds. informatycznych GM zobowiązał się do zainstalowania naszego produktu 

zaraz po zakończeniu kwartału i do złożenia zamówienia na pełną cenę, jeśli uda nam się zachować 

jego integralność danych podczas 30-dniowego okresu próbnego, co do którego jesteśmy przekonani, 

że możemy to zrobić . ”Zrozumiałe jest, że dla większości młodych firm uzyskanie tak potężnych 



cytatów jest trudne, ale głównym celem jest postawienie przed zespołem sprzedaży i marketingu. 

Musisz zażądać, aby kultywowali klientów lub klientów docelowych w celu dostarczenia ofert / 

referencji, które pasują do Twojej ogólnej wiadomości. Dlaczego to takie ważne? Cytaty i referencje 

klientów należą do największych ważnych kryteriów, które określają, czy jesteś finansowany. 

Inwestorzy zdecydowanie wolą słyszeć cytaty od prawdziwych klientów niż opinie bardzo 

inteligentnych i przekonujących przedsiębiorców. 

Uwaga Cytaty od analityków lub ekspertów branżowych są najlepiej wykorzystywane do sprawdzania 

rozmiaru rynku, ale nie do produktu. Jeśli to możliwe, chcesz, aby klient, który kupił i użył Twojego 

produktu, śpiewał swoje pochwały. 

Czego oczekiwać 

W tym momencie w prezentacji inwestor jest w dobrej formie. Jeśli na ogół zgadzają się z oceną 

problemów klienta, mogą jeszcze nie mówić zbyt wiele. Jeśli tak, zamknij ten slajd, pytając: „Czy 

zgadzasz się, że zidentyfikowaliśmy ważny problem, który należy rozwiązać?” Lub „Czy jesteś 

zainteresowany inwestowaniem w rozwiązania tego problemu?” Jeśli dużo mówią, gdy przedstawiasz 

Slajd 2, prawdopodobnie nie zgadzają się z tobą. Jeśli tak, wysłuchaj ich, kiwnij głową, wskaż, że 

zgadzasz się przynajmniej z niektórymi z tego, co mówią, a następnie zaproponuj „Jednak odkryliśmy…” 

i kontynuuj opinie klientów, które wzmacniają twoją perspektywę (jeśli masz to). Jeśli jesteś 

zakłopotany, a oni naprawdę zidentyfikowali dziurę w twoich założeniach, wszystko nie jest stracone. 

Poproś, aby podzielili się swoimi poglądami, wysłuchali, potwierdzili swoje poglądy i zasięgnęli porady. 

Większość inwestorów nie zaplanuje spotkania, aby rozważyć inwestycję, chyba że mają ogólny interes 

w Twojej okolicy. Jeśli naprawdę nie lubią tego, kim jesteś nie podejmą spotkania. Więc jeśli napotkasz 

zastrzeżenia (w dowolnym momencie), poświęć trochę czasu na zrozumienie ich punktu widzenia i 

odkryj fakty, które rozważają, które mogą być sprzeczne z twoimi danymi. 

Wskazówka Jakkolwiek trudne może być pytanie, jedno pytanie może być warte długofalowych 

pieniędzy: „Czy zgadzasz się, że zidentyfikowaliśmy problem, który należy rozwiązać?” Rozmawiasz z 

ludźmi, którzy są w końcu eksperci w twojej branży. Ich spostrzeżenia mogą być warte fortunę, nawet 

jeśli nie zainwestują w Twój projekt. 

Kontynuując poruszanie się po prezentacji, poszukaj możliwości uzyskania opinii od inwestora i spróbuj 

utrzymać poziom interakcji. Obserwuj ich uważnie, a zobaczysz, czy zostają z tobą, tracą 

zainteresowanie lub nie zgadzają się. Jeśli uważasz, że trafiłeś w garb, zatrzymaj się i zadaj pytanie. 

Lepiej cofnąć się o dwa kroki i przegrupować niż przeskoczyć resztę prezentacji. 

Ponadto nie martw się zbytnio o czas. Jeśli to zrobisz, będziesz miał tendencję do pośpiechu i nie 

zwracania uwagi na ważne wskazówki, które mogą wskazywać, że odchodzisz z kursu. Większość 

inwestorów przeznaczy około godziny na prezentację. Jeśli jesteś dobrze przygotowany, powinieneś 

być w stanie dostarczyć 12 magicznych slajdów w około 20 minut. Więc zwlekaj, zadawaj pytania i 

angażuj inwestora - nawet ryzykując otrzymanie negatywnej opinii 



Slajd 3: Rozwiązanie 

Slajd Rozwiązanie daje możliwość wyjaśnienia konkretnego rozwiązania problemu określonego na 

Slajdzie 2 oraz wyjaśnienia i opisania ogólnej działalności. Dobrze zrobione, może osiągnąć oba cele 

jednocześnie. W niektórych przypadkach, zwłaszcza dla firm rozpoczynających działalność, Twoje 

rozwiązanie jest opisem działalności. W tej części prezentacji skoncentruj się na atrakcyjnych 

korzyściach dla klienta, które oferujesz, z naciskiem na „must-haves” - nie na „miłych”. Muszą zawierać 

konkretne rozwiązania, za które klienci są skłonni zapłacić; Oto kilka przykładów: 

• Niższy poziom cholesterolu we krwi 

• Szybsze połączenie internetowe 

• Zmniejszona ekspozycja na wirusy komputerowe 

• Telefon konferencyjny o doskonałej jakości dźwięku 

Ładne są funkcje pomocnicze, które same w sobie nie zmuszają osoby do podjęcia decyzji o zakupie; 

przykłady mogą obejmować: 

• Dodatkowe porty USB na nowym komputerze 

• Rzadko używane aplikacje na nowym smart TV 

• Ogólna funkcja importowania książki adresowej w nowej aplikacji mediów społecznościowych 

• Rzadko używane kluczowe funkcje na nowej klawiaturze bezprzewodowej 

Funkcje mogą być bardzo ważne - w rzeczywistości mają kluczowe znaczenie dla niektórych decyzji 

zakupowych, zwłaszcza gdy główne funkcje są takie same jak inne konkurencyjne oferty. Jednak twoim 

celem jest ustalenie dwóch lub trzech powodów, które sprawiają, że klienci chcą kupić produkt. Jeśli 

możesz utrzymać zainteresowanie inwestorów tutaj, będziesz miał wystarczająco dużo czasu na 

omówienie dodatkowych szczegółów produktu. Definicja grafiki na tym slajdzie jest preferowana w 

stosunku do długiego opisu tekstowego, ponieważ pozwala zachować kontrolę nad prezentacją. Im 

więcej tekstu używasz, tym więcej inwestorów będzie raczej czytać slajd niż słuchać tego, co mówisz. 

Jeśli twoje rozwiązanie ma kilka elementów, rozważ użycie nakładki na grafice, dzięki czemu można 

lepiej kierować przepływem dyskusji i pytań. 

Wskazówka Upewnij się, że korzyści, które oferujesz, są wszystkie niezbędne. Świat jest pełen 

przyjemnych produktów, usług i pomysłów. Ale obowiązkowe rozwiązania powodują, że ludzie sięgają 

po portfele w liczbach wystarczająco wysokich, aby zbudować firmę. 

Zwróć uwagę na grafikę użytą na rysunku. Ma to pokazać, że twoja aplikacja tworzy barierę, która 

chroni podstawowe aplikacje komputerowe, a jednocześnie łatwo się integruje. Ta grafika jest bardziej 

skuteczna niż zwykłe wyświetlanie obrazu komputera, ponieważ zainstalowane oprogramowanie jest 

oczywiście niewidoczne. Zamiast tego grafika ma na celu wywołanie poczucia, co oferuje Twoje 

rozwiązanie - a twoja dyskusja słowna wraz z streszczeniem zwięzłego tekstu wykonuje resztę 

wymaganej pracy. 



 

Pamiętaj, że proste profesjonalne slajdy działają najlepiej i że możesz łatwo przesadzić z grafiką i stracić 

kontrolę. To nie jest konkurs plastyczny ani nie ma na celu zapewnienia projektantowi grafiki złotej 

gwiazdy. Slajd to paleta opisująca twoje rozwiązanie. Nie należy mylić slajdu rozwiązania ze slajdem 

technologii. Ten slajd przyjdzie później. Slajd Rozwiązanie powinien pokazywać cechy, które 

zapewniają namacalność i bardzo znaczące korzyści dla klientów. Korzyści te powinny odróżnić Cię od 

konkurencji (w przeciwnym razie, jaki jest ważny powód, dla którego inwestor powinien kupić?), A to 

spowoduje, że klienci docelowi zapłacą cenę. Zanim przedstawisz prezentację, opracuj kilka ilustracji 

swojego produktu lub usługi i uzyskaj informacje zwrotne od swojego zespołu, obecnych inwestorów, 

mentora lub eksperta, aby określić, która reprezentacja najlepiej sprawdza się w pozyskiwaniu 

inwestorów. Musisz znaleźć odpowiednią równowagę między grafiką, która jest wystarczająco prosta, 

aby nie odwracać uwagi od Ciebie, ale jednocześnie przekazuje zakres całego rozwiązania. Jest to 

krytyczny slajd i powinieneś rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy, aby wrażenie było bardzo 

pozytywne. 

Czego oczekiwać 

Przewiduj, że doświadczeni inwestorzy, którzy skupiają się na twojej przestrzeni, widzieli już podobne 

rozwiązania i będą szukać unikalnych i atrakcyjnych wyróżników, które zapewnisz. Jeśli zamierzasz 

pobierać premię za swój produkt, będą oni również szukać przyczyn, dla których strategia może działać. 

Zachęcaj do dobrej interakcji na tym slajdzie, aby wyciągnąć początkowe przemyślenia inwestora na 

temat tego, co do tej pory przedstawiłeś. To dobry moment, aby zadać następujące pytania: „Jakie są 

twoje przemyślenia na ten temat?” I „Jak to porównać z innymi rozwiązaniami, które widziałeś?” Jeśli 

inwestor mówi: „Siedziałem przez trzy prezentacje co miesiąc oferujące to samo rozwiązanie ”, nie 

panikuj. Może to być okazją do głębszego zapoznania się z rozwiązaniem i zaangażowania inwestorów. 

Ale nadal lepiej jest wyprzedzająco uznawać konkurencyjne rozwiązania podczas swoich dyskusji i 

zgłaszać się na ochotnika przed pytaniami. Oto kilka innych wskazówek: 

• Inwestorzy szukają dużych korzyści dla klienta w swoim rozwiązaniu. Upewnij się, że kładziesz nacisk 

na najbardziej przekonujące punkty sprzedaży. 

• Walidacja klienta jest bardzo ważna. Bardzo niewiele wspaniałych produktów / usług jest rozwijanych 

bez opinii klientów. Rozmawiaj o swoich interakcjach z wiarygodnymi klientami. Na przykład można 

powiedzieć: „W naszych sesjach fokusowych z dużymi klientami docelowymi, stanowczo uważali, że te 

funkcje będą miały znaczący pozytywny wpływ na ich działalność”. Nawet lepiej, jeśli ci klienci 

powiedzieliby, że twoje produkty / usługi zmniejszą koszty lub podniosą dochody i załączony rysunek, 

powiedz tak. 



• Miej pod ręką ofertę cenową dla klientów, aby odpowiedzieć na sceptycyzm dotyczący Twojego 

rozwiązania. Ale nie przyjmuj „O tak? Posłuchaj, co powiedział ten klient ”. Bądź zawsze pełen 

szacunku; nigdy nie stać się wojowniczym. 

• Podkreśl relacje funkcjonalne, a nie szczegóły techniczne. Innymi słowy: mów o atrybutach, za które 

klienci będą płacić, a nie o szczegółach technicznych. Na przykład powinieneś powiedzieć: „Ten nowy 

telefon komórkowy musi być ładowany tylko raz w tygodniu”, a nie „Korzystamy z baterii litowo-

jonowej powiększonej o ogniwa słoneczne na powierzchni urządzenia”. slajd technologii (lub jako 

informacja zapasowa). 

• Zdefiniuj „ekosystem”, czyli inne produkty i rozwiązania, z którymi współpracujesz lub które 

oddziałujesz, i pokaż swoje relacje i dopasuj je do sąsiednich rozwiązań. Na przykład wspomnij, że Twój 

produkt do wykrywania włamań łatwo integruje się ze wszystkimi najnowszymi komputerami 

biznesowymi IBM. 

Inwestorzy zasygnalizują, że są przy tobie na tym etapie, kiwając głowami, pochylając się do przodu i 

pytając „powiedz mi więcej”. Z drugiej strony, jeśli inwestorzy złożą ręce, osuną się na krzesła (lub 

jeszcze gorzej), zaczną patrzeć na swoje zegarki lub smartfony, nadszedł czas, aby zadać pytania i 

wznowić zainteresowanie. Albo dowiedz się, co nie pasuje i spróbuj je ponownie połączyć. Twoim 

najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie dobrych anegdot i referencji klientów. Trudniej jest 

inwestorom spierać się o to, co mówią klienci, niż można powiedzieć. Tak czy inaczej, zabiegaj o reakcje 

swoich odbiorców, aby zapewnić tutaj wpisowe. Jeśli nie masz już wpisowego, nie będziesz miał 

kolejnego spotkania. 



Slajd 4: Szansa i rynek 

Slajd Szansa i rynek daje Ci kolejną szansę na zbudowanie wiarygodności u inwestora, gdy dzielisz się 

swoją analizą szans rynkowych dla swojego produktu. Pamiętaj, aby dopasować swoje cele rynkowe 

do tego, czego zwykle szukają docelowi inwestorzy. Na przykład inwestorzy technologiczni (np. VC) 

szukają firm, które zajmują się dużymi możliwościami rynkowymi - zazwyczaj 1 miliard USD lub więcej. 

Profesjonalni inwestorzy koncentrują się przede wszystkim na inwestowaniu w firmy, które mogą 

osiągnąć przychody w wysokości 100 milionów USD lub więcej w ciągu pięciu lat. Oczywiście możesz 

oczekiwać, że będą bardzo sceptyczni wobec roszczeń o dużym potencjale rynkowym, chyba że uda ci 

się jeszcze lepiej zakwalifikować swoją zdolność do penetracji zdefiniowanych segmentów rynku. 

Typowym sposobem poruszania się po tym krytycznym obszarze jest stosowanie dobrze rozumianych 

terminów segmentacji rynku wraz z analizą tego, co Twoja firma jest w stanie osiągnąć w ciągu 

następnych pięciu lat. 

TAM, SAM i SOM 

Klasyczna segmentacja rynku obejmuje dyskusję na temat całkowitego dostępnego rynku (TAM), 

obsługiwanego dostępnego rynku (SAM) oraz przewidywanego udziału w rynku (SOM). Całkowity 

dostępny rynek, zwany również całkowitym rynkiem adresowalnym, to zazwyczaj termin używany do 

odniesienia całkowitej szansy rynkowej dostępnej w docelowym regionie geograficznym. W przypadku 

mniej dojrzałych firm z siedzibą w USA TAM to Stany Zjednoczone lub prawdopodobnie Ameryka 

Północna. W przypadku większych, bardziej ugruntowanych firm, które planują wprowadzać na rynek 

poza Stanami Zjednoczonymi, TAM może obejmować powiązane regiony międzynarodowe. Ważne 

jest, aby zapytać: „Ile firm lub osób może kupić rozwiązanie podobne do mojego produktu lub usługi?” 

Jedną z metod odpowiedzi na to pytanie jest oszacowanie maksymalnej wielkości rynku, która 

teoretycznie mogłaby być obsługiwana przy użyciu wszystkich konkurencyjnych rozwiązań, w tym 

produkt lub usługa. Można to określić w kategoriach klientów, sprzedanych jednostek lub (jeszcze 

lepiej) całkowitych potencjalnych przychodów. Podzbiór TAM to obsługiwany dostępny rynek lub SAM. 

Jest to segment całego dostępnego rynku, na który będziecie kierować swoje działania marketingowe 

(biorąc pod uwagę wasze skupienie i zasoby) w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Przewidywany 

udział w rynku lub SOM to część SAM, którą faktycznie planujesz pozyskać i uzyskiwać przychody z 

prognoz biznesowych. Na przykład, jeśli masz tylko pięciu pracowników (siebie i czterech innych), jaki 

procent SAM możesz realistycznie osiągnąć w ciągu trzech do pięciu lat? Odpowiedź brzmi: SOM. 

Określenie liczb TAM, SAM i SOM, które należy wykorzystać spośród wszystkich dostępnych danych 

rynkowych, może być trudne i trudne. Aby wytrzymać kontrolę inwestorów, musisz głęboko 

przemyśleć liczby, których używasz i ich logiczny związek z modelem biznesowym. 

Wskazówka W tej części prezentacji, podobnie jak w każdym z nich, miej oczy szeroko otwarte na 

inteligencję, która może odwrócić Twoją działalność. Jeden mały wgląd - uzyskany w rozmowie z 

potencjalnym klientem, inwestorem, dostawcą lub ekspertem rynkowym - może powalić firmę lub 

dostarczyć klucz potrzebny do otwarcia drzwi do dużego wzrostu sprzedaży. 

Praktyczne przykłady segmentacji rynku 

Rysunek 11-2 przedstawia kontekst dla zrozumienia TAM, SAM i SOM. Pozwólcie, że teraz podzielę się 

kilkoma przykładami, aby wyjaśnić, w jaki sposób można wykorzystać te pojęcia. Zaczniemy od 

prostego przykładu, a następnie przejdziemy do bardziej złożonego. 



 

Ice Cream Business w Nowym Jorku 

TAM. Badania rynku wskazują, że ogólny rynek lodów w Stanach Zjednoczonych wynosi około 10 

miliardów dolarów rocznie. Chociaż firma ma siedzibę w Nowym Jorku, planuje ekspansję w Stanach 

Zjednoczonych w ciągu najbliższych trzech lat. Tak więc jego TAM wynosi 10 miliardów dolarów, co 

obejmuje sprzedaż wszystkich konkurentów na pełnym potencjalnym rynku.  

SAM. Pamiętaj, że obsługiwany dostępny rynek jest częścią całkowitego rynku adresowalnego, którego 

firma może racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę jego model biznesowy. Chociaż rzeczywisty 

procent lodów sprzedawanych w Nowym Jorku nie jest podawany w czasopismach branżowych, 

szacunkowe spożycie lodów można oszacować, biorąc pod uwagę, że populacja Nowego Jorku jest 

równa około 3% populacji USA. W związku z tym SAM można oszacować na 3% pomnożone przez 10 

mld USD lub 300 mln USD.  

SOM. Przypomnijmy, że udział w rynku jest częścią przychodów SAM, które firma spodziewa się pobrać 

z rynku, biorąc pod uwagę praktyczne ograniczenia wdrożenia modelu biznesowego. Często jest 

projekcją oczekiwań, które można rozsądnie osiągnąć w ciągu trzech do pięciu lat. Firma produkująca 

lody sprzedająca swoje produkty tylko w Nowym Jorku nie może spodziewać się sprzedaży wszystkich 

lodów sprzedawanych w Nowym Jorku. Zakładając, że zamierza sprzedawać tylko do supermarketów i 

restauracji, a te kanały stanowią 55% całej sprzedaży, i zakładając, że firma spodziewa się osiągnąć 10% 

udziału w rynku, ich SOM wynosi 300 milionów USD pomnożone przez 55% pomnożone przez 10%, 

czyli 16,5 miliona USD rocznej sprzedaży. 

Firma zajmująca się urządzeniami medycznymi, która diagnozuje chorobę naczyniową 

TAM. Badania wskazują, że około 18 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych cierpi na chorobę 

naczyniową, potencjalnie śmiertelną chorobę, która wpływa na układ krążenia. Około 10% całej 

populacji w wieku powyżej 60 lat ma ten stan - a odsetek wzrasta wraz ze starzeniem się. 

Zdiagnozowano tylko około 20% tych osób. Ponadto, podobnie jak wysokie ciśnienie krwi, pacjenci są 

na ogół nieświadomi, że cierpią na tę chorobę, ponieważ objawy takie jak ciemne plamy na nogach, 

bóle mięśni i tak dalej, nie są ogólnie widoczne, dopóki choroba nie osiągnie zaawansowanego 

stadium. W Stanach Zjednoczonych jest około 250 000 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej2, którzy 

(w przeważającej części) nie wykonują żadnych testów na swoich pacjentach, chyba że otrzymają skargi 



dotyczące możliwych objawów. Firma opracowała urządzenie, które umożliwia lekarzom podstawowej 

opieki zdrowotnej szybkie i dokładne diagnozowanie choroby - nawet gdy nie występują oczywiste 

objawy. Za każdym razem, gdy przeprowadzany jest test na pacjencie, amerykańscy lekarze otrzymują 

zwrot kosztów od prywatnych firm ubezpieczeniowych w wysokości około 125 USD, niezależnie od 

tego, czy choroba została wykryta, czy też przez rządowe programy zdrowotne za opłaty w wysokości 

3600 USD rocznie za życie pacjent, jeśli choroba zostanie wykryta. Urządzenie jest wynajmowane (nie 

sprzedawane) lekarzom za 400 USD miesięcznie, niezależnie od liczby wykonywanych testów. Ten 

przykład wymaga nieco więcej myślenia o tym, jak najlepiej obliczyć potencjalne przychody i 

posortować odpowiednie dane na podstawie faktów, które można zbadać. Po zastanowieniu dane 

dotyczące liczby potencjalnych osób z chorobą naczyniową, a także odsetek tych, które są obecnie 

diagnozowane, nie ma bezpośredniego znaczenia przy obliczaniu TAM firmy. Nie są też konkretne 

dolary, które otrzymują lekarze. Najlepiej najpierw zapytać: Kto kupuje mój produkt? Zgodnie z 

wybranym biznesplanem firmy klientem płacącym za ten produkt jest lekarz pierwszego kontaktu. 

Oczywiście lekarze nie będą wynajmować produktu, chyba że jest wystarczająco dużo pacjentów, aby 

uzasadnić inwestycję (więc liczba pacjentów jest ważna, aby wiedzieć), a lekarze muszą również 

faktycznie otrzymać akceptowalną kwotę zwrotu. (Rzeczywisty przychód pochodzi oczywiście od 

lekarzy.) Dlatego roczna wartość TAM byłaby obliczana jako 250 000 pomnożona przez 400 USD / 

miesiąc pomnożona przez 12 lub 1,2 mld USD w samych Stanach Zjednoczonych 

SAM. Firma postanowiła skupić się wyłącznie na lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej, którzy 

otrzymują rekompensatę w ramach rządowych programów opieki zdrowotnej w USA. Są to lekarze, 

którzy prawdopodobnie otrzymają największe zwroty za każdą pozytywną diagnozę. Zakładając, że 

około 30% wszystkich lekarzy podstawowej opieki medycznej należy do tej kategorii, SAM firmy 

wynosiłoby 1,2 miliarda dolarów pomnożone przez 30%, czyli 360 milionów dolarów. 

SOM. Przedsiębiorca chce zachować ostrożność w ustalaniu oczekiwań inwestorów (dobra praktyka!) 

I zakłada, że osiągnie 10% udziału w rynku w ciągu trzech lat. Zgodnie z tymi założeniami SOM będzie 

wynosić 360 mln USD pomnożoną przez 10% lub 36 mln USD rocznej sprzedaży w trzecim roku (po 

sfinansowaniu). 

Dalsze myśli na koniec Gra: Rozmiar ma znaczenie 

Teraz, gdy już lepiej rozumiesz podstawowe koncepcje TAM, SAM i SOM, musisz zrozumieć, w jaki 

sposób inwestorzy wykorzystają Twoje dane, aby ustalić, czy powinni nadal inwestować więcej czasu, 

patrząc na twoją firmę. Ostatecznie inwestorzy są najbardziej zainteresowani tym, ile pieniędzy mogą 

uzyskać ze swoich inwestycji. Twoje prognozy udziału w rynku są przede wszystkim ważne, aby 

wykazać, że 1) rozumiesz, gdzie możesz wygrać biznes, i 2) twoje cele rynkowe są wystarczająco duże, 

aby zapewnić akceptowalne zyski, biorąc pod uwagę rozmiar i ryzyko inwestycji. Zwrot z inwestycji 

zależy jednak od czegoś więcej niż prognozowane przychody i udział w rynku. Inwestorzy muszą wziąć 

pod uwagę przyszłą wartość Twojej firmy i to, co inni inwestorzy zapłacą, aby zainwestować w nią jako 

spółka publiczna z akcjami giełdowymi lub jako przejęcie przez inną firmę, która zapewni 

wcześniejszym inwestorom płynny zwrot i (miejmy nadzieję) wyższy wartość ich inwestycji. Inwestorzy 

będą przyglądać się porównywalnym firmom w twoim sektorze i określić różne wskaźniki wartości, 

które dają przynajmniej przybliżone poczucie twojej przyszłej wartości. Ważną rzeczą, którą zrobią (i 

którą również należy zrobić, aby być najlepiej przygotowanym), jest porównywanie wielokrotności 

podobnych spółek publicznych w oparciu o stosunek wartości ich akcji do całkowitych przychodów lub 

zysków. Dla firmy produkującej urządzenia medyczne, którą właśnie omówiłem, porównywalne dane 

sugerują zakres przyszłej wartości między 4X a 10X rocznej sprzedaży. Wykorzystując dolną granicę 

tego zakresu i przewidywaną przez firmę wartość SOM na poziomie 35 milionów USD, możliwa jest 

przyszła wartość wyjścia w wysokości 120 milionów USD - znacznie więcej niż roczny wskaźnik 



sprzedaży. Z drugiej strony firma produkująca lody znajduje się w sektorze biznesowym, w którym 

sprzedawane produkty porównywalne sugerują przyszłą wartość tylko 1X do 2X rocznej sprzedaży. 

Innym ogólnym sposobem, w jaki inwestorzy uważają przyszłą wartość swojej inwestycji, jest 

przyjrzenie się temu, co inna firma może zapłacić za zakup firmy. Podejście to wymaga analizy 

transakcji fuzji i przejęć w twoim sektorze przemysłu, abyś mógł opracować przykłady, które mogą być 

dzielone z inwestorami w mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie mają tych danych. Zasadniczo 

wartość firmy dla innej firmy opiera się w dużej mierze na twojej „wartości akrecyjnej”. Zasadniczo 

oznacza to, że twoja wartość zbliża się do pełnej wartości, która może zostać zrealizowana przez firmę 

przejmującą poprzez wykorzystanie wszystkiego, co rozwinąłeś. Wartość akrecyjna może często 

skutkować bardzo dużymi zwrotami dla inwestorów i ważne jest, aby w pełni zrozumieć przynajmniej 

niektóre prawdopodobne scenariusze wyjścia, aby przedyskutować je z inwestorami. 

Wartość akrecyjna w praktyce 

Wróćmy do przykładu firmy produkującej urządzenia medyczne, aby pokazać, jak działa wartość 

akrecyjna. Jedna z większych firm w sektorze przemysłu, wielomiliardowa firma publiczna, sprzedaje 

sprzęt chirurgiczny i produkty leczące choroby naczyniowe. Wartość przyrostowa naszej firmy może 

być dla nich znacznie wyższa niż publiczna oferta publiczna o wartości 120 milionów USD. Jak 

podkreślono, tylko około 20% chorób naczyniowych jest obecnie diagnozowanych - a duża firma 

publiczna obecnie cieszy się wielomiliardową wartością rynkową opartą na sprzedaży swoich 

produktów do leczenia tych pacjentów na całym świecie. Gdyby to urządzenie mogło znacznie 

poprawić wskaźnik diagnostyki, większa firma prawdopodobnie zyskałaby znacznie więcej nowych 

pacjentów, którzy potrzebowaliby jej produktów. Można by postawić sprawę, że wartość rynkowa 

spółki przejmującej wzrośnie o znacznie więcej niż wartość rynkowa wynosząca 120 milionów USD 

przewidywana dla firmy produkującej urządzenia, jeśli zostanie sprzedana publicznie. W Dolinie 

Krzemowej istnieje wiele przykładów stosunkowo małych i młodych firm, które zdobywają zapierające 

dech w piersiach sumy pieniędzy, które początkowo wydają się być bez powodu. Jednak „wartość 

akrecyjna” jest często uzasadnieniem ceny zakupu. 

Czego oczekiwać 

W tym momencie prezentacji powinno być coraz bardziej widoczne, czy inwestor jest na pokładzie i 

czy lubi to, co słyszał do tej pory. Ponadto, na lepsze lub gorsze, zrobiłeś swoje pierwsze wrażenie i 

teraz możesz pokazać swoją głębszą wiedzę o możliwościach rynkowych. Szukaj informacji zwrotnych 

i buy-in, a także wyszukuj wszelkie niepotwierdzone obawy, które mogą być problemami dla inwestora. 

Jest to ważny slajd i musisz się upewnić, że masz wpisowe, zanim przejdziesz dalej. Możesz zadać 

bardzo dobre pytanie, aby potwierdzić, że inwestor znajduje się na tej samej stronie, co ty: „Czy te 

założenia rynkowe wydają się rozsądne?”. pytania uzupełniające, takie jak: „Jakie zmiany 

zaproponowałbyś?” lub „Czy są jakieś dane uzupełniające, które mogę dostarczyć?” W tym momencie 

w warsztatach mojej firmy czasami otrzymuję następujące pytanie: „Ale Paul, mam tylko 20 minut, aby 

nadać swój ton. Nie powinienem po prostu iść dalej i upewnij się, że omówię wszystkie moje 12 

slajdów, a nie ugrzęznę na kilku slajdach? ”Odpowiedź jest zdecydowanie„ Nie ”. Twoim pierwszym i 

głównym celem jest ustalenie osobistej wiarygodności wobec inwestora. Jeśli ci się uda, 

prawdopodobnie będziesz mieć szansę na spotkanie uzupełniające, na którym możesz omówić inne 

szczegóły. Jeśli nie zauważysz rozłączenia, które rozwija się podczas prezentacji, nie tylko nie otrzymasz 

spotkania uzupełniającego, ale prawdopodobnie będziesz się zastanawiać, co poszło nie tak i powtórz 

ten sam błąd z innymi inwestorami. Znacznie lepiej jest rzucić prezentację i uzyskać informację zwrotną 

na miejscu, co może uczynić cię bardziej efektywnym na następnym boisku, niż spieszyć się z 12 

slajdami i nie zrozumieć, dlaczego kolejne rozmowy i e-maile nie są zwracane. Nawet jeśli nie pokryjesz 

wszystkich 12 slajdów, inwestor będzie miał swój pokład slajdów i całkiem dobry pomysł na to, co 



jeszcze zaplanowałeś. Zaangażowanie i odpowiednie interakcje przebijają się przez twoje slajdy. Mimo 

to powinieneś dążyć do udoskonalenia prezentacji do poziomu, w którym możesz dostarczyć wszystkie 

12 slajdów i nadal mieć odpowiednią ilość interakcji. 

Uwaga Przypomina mi się jedno z najczęstszych pytań, jakie otrzymuję od przedsiębiorców: „Jaki jest 

najważniejszy slajd?” Na to zazwyczaj odpowiadam „Ten”. Bez względu na slajd. Prawda to wszystko 

jest ważne. W przeciwnym razie nie dyskutowałbyś o nich. Każdy slajd przedstawia unikalne wyzwania, 

które musisz pokonać, aby skutecznie utrzymać zainteresowanie inwestorów, aby dostać się do 

następnego slajdu - podobnie jak Indiana Jones goniący za brakującym kamieniem Sivalinga w Świątyni 

Doo 

Jak widać z tej dyskusji, slajd Szansa i rynek wymaga sporo analizy i zrozumienia - a nieostrożni 

przedsiębiorcy (lub nawet bardzo doświadczeni) mogą popełnić poważne błędy w pozycjonowaniu 

potencjału swoich możliwości z inwestorami. Podam przykład. Moi partnerzy i ja niedawno spotkaliśmy 

się z entuzjastycznym dyrektorem generalnym firmy programistycznej, która podzielała jego wizję 

tego, jak jego firma zamierza penetrować duży rynek detaliczny. Szybko stało się dla nas jasne, że 

ograniczone zasoby finansowe firmy nie pozwolą na realizację tego dużego celu. Zamiast tego 

przekonaliśmy go do ponownego ukierunkowania swojego marketingu na większe firmy o 

ugruntowanej pozycji i sprzedaży swojego oprogramowania na zasadzie OEM, tak aby mogli 

wykorzystać swoje większe korzyści skali do penetracji rynku detalicznego konsumenta. Podczas gdy 

jego prognozy sprzedaży miały negatywny wpływ, jego rentowność znacznie wzrosła w tym modelu 

segmentacji, a co najważniejsze, miał wystarczająco dużo pieniędzy, aby pomyślnie zrealizować 

zmienioną strategię, podczas gdy jego pierwotna strategia zawiodłaby. Firmy również często zmieniają 

koncentrację na rynku w miarę dojrzewania, a nowe segmenty rynku mogą otwierać nowe możliwości, 

które mogą być nawet większe niż pierwotnie zakładano. Dyrektor generalny firmy produkującej 

urządzenia medyczne ujawnił mi, że trzy lata po utworzeniu firmy lekarze zaczęli mówić mu, że jego 

celem marketingowym jest „wszystko źle” i że musi skupić się na grupach lekarzy zaangażowanych w 

programy opieki zarządzanej. Działanie w oparciu o ten nieoczekiwany wgląd znacznie zwiększyło 

penetrację rynku i przyspieszyło czas IPO firmy. Pamiętaj, że inwestorzy obserwujący Twoją 

prezentację będą myśleć długoterminowo - zwłaszcza w przypadku ewentualnych wyjść. Nie wypełniaj 

tego slajdu bez uprzedniego dokładnego zrozumienia scenariuszy wartości wyjścia dla Twojej firmy. 

Następnie pracuj wstecz na analizie segmentacji rynku, aby zweryfikować i upewnić się, że twoje 

prognozy są zgodne z oczekiwaniami inwestorów i mogą wytrzymać kontrolę. Przewiduj trudne pytania 

- i miej dla nich odpowiedzi. Ponieważ większość inwestycji ma tendencję do wychodzenia za 

pośrednictwem fuzji i przejęć niż IPO, zachęcam do poświęcenia większej ilości czasu na studiowanie 

ekonomii fuzji i przejęć oraz zasad wykraczających poza podstawowe zasady przedstawione w jego 

sekcji. 



Slajd 5: Technologia 

Slajd 5 zawiera przegląd technologii i technologii intelektualnych własność (IP).  

Ale najpierw: czy inwestorzy kradną twoje pomysły? 

Zanim przejdziemy do slajdu Technologia, pozwólcie, że przedstawię ważne pytanie: Co zrobić, aby 

chronić swoje pomysły przed kradzieżą przez inwestorów? Możesz nie lubić mojej odpowiedzi, ale jeśli 

chcesz zmaksymalizować swoje szanse na finansowanie, odpowiedź brzmi „Niezbyt wiele”. Pozwól, że 

omówię podstawy i wyjaśnię, jak działa prawdziwy świat. Pomimo tego, co wielu adwokatów, 

życzliwych przyjaciół i doradców może ci powiedzieć, profesjonalni inwestorzy rzadko podpisują 

jakiekolwiek umowy o zachowaniu poufności lub nieujawniania informacji (NDA) przed obejrzeniem 

Twojego poletka. Wielu inwestorów nie zrobi z tobą żadnych dalszych kroków i zapisze cię jako zbyt 

naiwnego, by być gotowym na ich inwestycję. Istnieje wiele powodów, dla których inwestorzy  nie 

podpisują NDA, ale kluczowe są następujące: 

• Nie można śledzić NDA, gdy patrzysz na wiele ofert. Nawet jeśli masz administratora, który 

skrupulatnie śledzi każdą NDA, bardzo trudno jest uporządkować nowe technologie i porównać je z 

innymi, które zauważyłeś, aby ustalić, czy zamierzasz naruszyć poprzednią umowę. 

• Klasyczny sentyment, że „pomysły są bez liku - chodzi o egzekucję” jest w dużej mierze prawdą. 

Możesz mieć najlepszą metodę pakowania większej ilości pamięci do taśmy krzemowej, ale jeśli nie 

możesz wykonać całego ciężkiego podnoszenia wymaganego do pełnego wdrożenia pomysłu, twój 

pomysł jest bardzo mały, jeśli w ogóle. 

• Nawet jeśli twoje kluczowe koncepcje są opatentowane, istnieje cała branża prawników zajmujących 

się własnością intelektualną (IP), którzy zarabiają na życie z patentów i pracują w imieniu firm o 

większych zasobach finansowych, aby skutecznie znaleźć sposoby wykorzystania (niektórzy 

powiedzieliby „kradzież ”) Opatentowana technologia innej osoby. Nawet przypadkowe 

przeszukiwanie walk patentowych ujawnia, że większość z nich jest rozliczana z jakąś umową 

licencyjną, która pozwala stronom naruszającym prawo na dalsze korzystanie z technologii pozwanego 

po wyrażeniu zgody na zapłacenie części szkód i trwającej opłaty licencyjnej. 

Dzieląc się swoją technologią, czy przede wszystkim otwieracie się na przykręcenie i przejęcie przez 

większego, lepiej finansowanego konkurenta? Może, ale to jest cena do zapłacenia, jeśli szukasz 

kapitału zewnętrznego. Oczywiście niemal każdy przedsiębiorca, który podnosi kapitał, stanął w obliczu 

tego problemu. Co oni zrobili? 

• Najlepszą formą ochrony jest podejmowanie kroków w celu realizacji swoich pomysłów lepiej niż 

ktokolwiek inny. 

• Trzymaj się renomowanych inwestorów, którzy mają osiągnięcia i którym ufasz.  

• Pomimo moich komentarzy na temat patentów, są one nadal bardzo ważne i mogą zapewnić 

ochronę. Ponadto ogranicz ujawnianie tajemnic handlowych i innych aspektów „tajnego sosu” swojej 

technologii (np. słynnej i tajnej formuły Coca-Coli). 

Zdaj sobie sprawę, że zdecydowana większość inwestorów chce zarabiać pieniądze, inwestując w 

dobre oferty, a nie piracić pomysłów innych ludzi. Najważniejsze: zapomnij o NDA, podejmij rozsądne 

środki ostrożności i nie otwieraj swojego kimona więcej, niż trzeba, aby wylądować inwestora. Będę 

miał więcej komentarzy na ten temat, gdy będziemy kontynuować. 

Przedstaw swoją technologię 



Teraz z pokazem. Sekcja technologiczna prezentacji nie jest listą patentów, ale raczej streszczeniem 

Twojego „tajnego sosu” na wysokim poziomie, który ma na celu zadowolenie technicznie 

rygorystycznych inwestorów. Podobnie jak w przypadku innych slajdów, nie ma to być całościowy 

widok Twojej pełnej technologii, ale raczej przegląd, który może sprowokować pytania i odpowiedzi, 

które powinny skłonić inwestorów do lepszego zrozumienia tego, co jest technicznie wyjątkowe w 

twoim rozwiązaniu. Istnieje wiele sposobów podejścia do tego slajdu i nie widziałem dwóch podobnych 

(jak można się spodziewać). Istnieją jednak pewne najlepsze praktyki. Po pierwsze, staraj się stworzyć 

diagram podsumowujący główne komponenty technologii, używając terminów, które powinny być 

znane inwestorowi. Może to być trudne, ponieważ zespół inżynierów zazwyczaj używa akronimów 

wielu szczegółowych komponentów. Może być konieczne użycie wyraźniejszych etykiet i opisanie 

ważnych obszarów w terminach laika.  

Następnie, jeśli masz kilka komponentów technicznych, rozważ zbudowanie prostego podstawowego 

slajdu, a następnie dodaj do niego nakładki, które możesz klikać i podświetlać podczas omawiania 

swojego podejścia - komponent po komponencie. W przeciwieństwie do innych slajdów, które 

przedstawiają bardziej ograniczone i ukierunkowane informacje, slajd Technologiczny to taki, w którym 

można uzyskać prezentując więcej informacji, zwłaszcza jeśli masz bardzo techniczny produkt i 

zwracasz się do inwestora typu inżynieryjnego. Drugi z dwóch przykładowych slajdów technologicznych 

to więcej ogólny slajd „ekosystemu”, który pokazuje tylko makroskładniki i relacje z innymi 

technologiami. Ten typ slajdu działa najlepiej, jeśli 

• Twoje rozwiązanie jest mniej techniczne. 

• Twoja publiczność jest mniej techniczna. 

• Twoje produkty składają się głównie z istniejących technologii, które integrujesz, a nie rozwijasz od 

podstaw. 

• Twoje główne wyróżniki firmy znajdują się w obszarach nietechnicznych (na przykład masz nowe 

podejście do sprzedaży lub marketingu). 

Invent vs. Integrate 

Wśród obszarów, które musisz podkreślić, są te, w których wymyślasz lub opracowujesz coś, co 

zapewnia zróżnicowanie. Ale upewnij się, że zróżnicowanie jest ważne dla klientów i korzystnie wpłynie 

na ich decyzje zakupowe. Jeśli jesteś inżynierem, lub jeśli twoja ekipa inżynieryjna opracowuje ten 

slajd, bądź ostrożny, jeśli chodzi o uwzględnianie i podkreślanie elementów, które muszą zostać 

zbudowane, ale nie mają większego znaczenia dla klientów. Przykład może pomóc w doprowadzeniu 

tego domu. Jeden z najnowszych „fajnych” języków programowania używanych do tworzenia 

zaawansowanych stron internetowych nosi nazwę Ruby. Powiązany framework programistyczny nosi 

nazwę Ruby on Rails (RoR). Nie wdając się w niuanse techniczne, wiele typów inżynieryjnych ma 

tendencję do wałęsania się po stronach internetowych, które zostały zbudowane przy użyciu tego 

języka. A jeśli zbudujesz swoją stronę / aplikację za pomocą RoR, Twój zespół inżynierów 

prawdopodobnie będzie chciał się poklepać po plecach i podkreślić, że kładziesz nacisk na RoR (w 

przeciwieństwie do umieszczania go na liście) na slajdzie Technologii. Podczas gdy niektórzy inwestorzy 

mogą uważać to za interesujący wyróżnik, znacznie ważniejsze jest podkreślenie korzyści dla klienta, 

jakie może zapewnić RoR, takich jak zwiększone bezpieczeństwo lub większa kompatybilność z większą 

liczbą urządzeń mobilnych w stosunku do konkurencji. Tak więc, podczas gdy twój diagram może 

zawierać Ruby on Rails, twoje komentarze na ten temat mogą być następujące: „Zbudowaliśmy 

aplikacje za pomocą Ruby on Rails, aby zapewnić bardziej bezpieczne środowisko, do którego może 



uzyskać dostęp więcej urządzeń mobilnych niż konkurencja. Obszary te są bardzo poszukiwane przez 

naszego klienta." 

Wskazówka Gdy mówisz o technologii, nie mów o tym, co to znaczy dla klientów. Pamiętaj, że twoim 

celem jest rozwiązywanie problemów klientów, a nie popisywanie się wyczynami inżynieryjnymi. 

Po wskazaniu wymyślonych obszarów, które interesują klientów, powinieneś również omówić główne 

komponenty swojego rozwiązania, które integrujesz lub licencjonujesz lub w inny sposób używasz. Na 

przykład, jeśli budujesz aplikację opartą na chmurze2, możesz powiedzieć: „Aby lepiej spełniać cele w 

zakresie bezpieczeństwa i kosztów poszukiwane przez naszych docelowych klientów, hostujemy naszą 

aplikację na platformie EC2 Amazon.” Inwestorzy chcą lepiej zrozumieć równowagę między tym, co 

wymyślasz, a tym, co zamierzasz zlecić na zewnątrz lub zintegrować ze stronami trzecimi, aby mieć 

pewność, że ich dolary inwestycyjne koncentrują się bardziej na budowaniu unikalnych wyróżników, a 

nie na opracowywaniu komponentów, które można uzyskać z osoby trzecie. Kolejny obszar, który 

należy podkreślić, dotyczy relacji rozwiązania do odpowiednich standardów i platform branżowych 

używanych przez klientów docelowych. Przykładowo, jeśli Twoi klienci używają głównie komputerów 

z systemem Microsoft i smartfonów z systemem Android, nie będziesz mieć dostępu, jeśli Twoje 

rozwiązanie działa tylko na produktach opartych na Apple. Inwestorzy będą również bardzo 

zdenerwowani, jeśli usłyszą, że twoje podejście obejmuje tworzenie nowych standardów, które 

konkurują z istniejącymi standardami. Kwestia standardów i platform jest suchym tematem, więc nie 

należy się nad nimi nadmiernie zastanawiać ani na jakich konkretnych standardach się przestrzegacie. 

Jednak inwestorzy muszą czuć, że nie zamierzają marnować swoich pieniędzy lub narażać swoich 

funduszy na większe ryzyko, wchodząc w jakiś nieznany obszar. Użyj prostego stwierdzenia, takiego 

jak: „Nasze rozwiązanie jest zgodne ze wszystkimi standardami branżowymi stosowanymi przez 

naszych klientów, a jego celem jest uproszczenie łatwej adaptacji”. Podobnie jak w przypadku innych 

slajdów w tej wstępnej prezentacji, należy pamiętać, że jest to slajd przeglądowy. Ochotnik, aby 

zaprezentować bardziej kompletne podsumowanie technologii i przyszłą mapę drogową podczas 

kolejnego spotkania. 

Czego oczekiwać 

Istnieje kilka min przeciwpiechotnych, których należy unikać, prezentując slajd technologii. Wśród nich 

są następujące: 

• W komentarzach wstępnych należy podkreślić, że zapewnia się przegląd na wysokim poziomie, a 

więcej informacji jest dostępnych i można je udostępnić podczas spotkania uzupełniającego. Jeśli 

inwestor chce pogłębić swoją wiedzę i zacząć angażować się w techniczną wymianę, która trwa dłużej 

niż minutę, wróć na właściwe tory, stwierdzając: „To jest świetne pytanie, które nasz zespół inżynierów 

może zająć się spotkaniem kontrolnym z tobą. ” 

• Unikaj zabierania wiceprezesa ds. tTechnicznych na pierwsze spotkanie inwestora. Jeśli nalegają na 

uczestnictwo, naucz ich, aby pozostali na uboczu i pozwolili ci pozostać na dobrej drodze. Jeśli zostanie 

im zadane pytanie, na które można szybko odpowiedzieć, np. „Kiedy można spodziewać się ukończenia 

następnego wydania?” - nie ma problemu. Jeśli jednak stanie się to znacznie głębsze - np. „Dlaczego 

zdecydowałeś się na programowanie tej aplikacji za pomocą Ruby zamiast PHP?” - powiąż je z 

odłożeniem tego typu pytań i odpowiedzi na późniejszym spotkaniu. 

• Dbaj o to, aby geek mówił absolutnie minimum, podkreślając wyjątkowe korzyści dla klientów, które 

tworzysz, a które zwiększą sprzedaż. Pożądane i właściwe jest wyrażanie osobistej wiedzy o swojej 

technologii, ale staraj się trafić w najmniej wspólny mianownik (tj. mówić tak, jakbyś rozmawiał z 

najmniej techniczną osobą na widowni) i nie używaj zbyt wielu akronimów. 



• Podobnie jak w przypadku innych slajdów, zamknij ten slajd, uzyskując informacje zwrotne oraz 

potwierdzenie, że inwestor kupuje Twoje podejście (lub przynajmniej nie ma żadnych poważnych 

zastrzeżeń) i pozostaje zaangażowany i zainteresowany przejściem do następnego slajdu. Dobrym 

sposobem na zamknięcie byłoby zadanie pytania: „Czy to wydaje się rozsądnym podejściem do 

spełnienia wymagań klienta?” Jeśli otrzymasz inną odpowiedź niż tak, zatrzymaj się i uzyskaj opinię, i 

spróbuj potwierdzić zainteresowanie spotkaniem kontrolnym, na którym możesz lepiej rozwiązać 

obawy. 

Podsumowując tę część, zauważ, że sugerowana dyskusja na temat Twojej technologii została 

zrealizowana w większości na wysokim poziomie, w stylu blokowym, w którym uniknąłeś głębokiej 

ekspozycji zastrzeżonej własności intelektualnej. Wielu przedsiębiorców denerwuje się 

prezentowaniem tego slajdu i obawia się, że inwestorzy albo go wybiorą, albo podzielą się szczegółami 

z inną podobną firmą, którą wolą. Staraj się zachować równowagę między tym, co prezentujesz, a 

wszelkimi prawdziwymi obawami dotyczącymi dzielenia się za dużo. Nie musisz „rozdawać sklepu”, 

aby z powodzeniem omówić swoją technologię na tym wstępnym etapie. 



Slajd 6: wyjątkowe przewagi konkurencyjne 

Slajd 6, Unikalne przewagi konkurencyjne, to ważny slajd. Po unikalnych obszarach omówionych w 

slajdzie Technology w poprzednim rozdziale, musisz teraz wypełnić pełen zakres przewag 

konkurencyjnych, które Twoim zdaniem pomogą Ci pozyskać nowych klientów i rozwijać swój biznes. 

To wszystko o ludziach, IP i relacjach 

Twoje unikalne zalety techniczne lub własnościowe prawdopodobnie będą należeć do jednego lub 

więcej z następujących obszarów: 

• Ludzie 

• Własność intelektualna (np. patenty, nieujawnione publicznie „tajne sosy”, ekspertyzy domenowe, 

znaki towarowe, marki itp.) 

• Relacje biznesowe, które zapewniają Twojej firmie szybszy dostęp do kluczowych segmentów rynku 

i klientów 

Gdy zaczynasz rozważać elementy, które chcesz podkreślić na tym slajdzie, zadaj sobie pytanie, czy 

każdy punkt pomaga zdobyć więcej klientów lub zwiększa pewność inwestorów, że odniesiesz większe 

sukcesy. Przejdźmy do szczegółów. 

Ludzie 

Ogólnie rzecz biorąc, zalecam rozpoczęcie dyskusji o wyjątkowych zaletach poprzez wyróżnienie 

maksymalnie trzech kluczowych członków zespołu lub ogólnych atrybutów zespołu, które są 

najbardziej związane z zapewnieniem przewagi konkurencyjnej firmie. Będziesz miał okazję 

zaprezentować swój zespół zarządzający bardziej szczegółowo na slajdzie 10, Zespół, więc na razie 

prezentujesz tylko podsumowanie na najwyższym poziomie najsilniejszych atrybutów zespołu, które 

pozytywnie wpłyną na zdolność Twojej firmy do skutecznego konkurowania. Możesz dołączyć 

następujących członków zespołu: 

• Kluczowi menedżerowie z głębokim doświadczeniem w branży i których wcześniejsze doświadczenie 

i sieci osobiste mogą przyspieszyć osiągnięcie celów 

• Zaawansowani technologowie, którzy z powodzeniem opracowali podobne produkty 

• Jeśli jesteś późniejszy i masz dochody, możesz rozważyć wyróżnienie dyrektora ds. Sprzedaży / 

marketingu, który może szybko zbudować zespół od swoich byłych członków zespołu. 

Nie powinieneś wymieniać wszystkich starszych członków zespołu (ponownie, zapisz to na slajdzie 10), 

ale zamiast tego zaznacz tylko swoich kluczowych menedżerów z dużym doświadczeniem w osiąganiu 

celów podobnych do tych, które są przypisane do ich ról w firmie, a najlepiej, którzy byli ważnymi 

współpracownikami w wcześniejsze firmy, które wygenerowały dobry zwrot z inwestycji. Wymień 

także tych członków zespołu, którzy są ściśle związani z tym, co planujesz zrealizować ze środków z 

bieżącej rundy inwestycyjnej. Jeśli twoja transakcja jest początkowa lub początkowa, powinieneś 

podkreślić ludzi technicznych nad ludźmi zajmującymi się sprzedażą i finansami - zwłaszcza jeśli twoje 

cele odnoszą się do technicznej realizacji pierwszego produktu. Jeśli jesteś w późniejszym etapie, 

zaznacz swoich kierowników sprzedaży i marketingu, a jeśli zbliżasz się do zdarzenia wyjściowego, 

takiego jak IPO lub akwizycja, Twój dyrektor finansowy powinien zostać umieszczony na tym slajdzie. 

Należy uprzedzić, że dobór ludzi do tego slajdu może spowodować tarcie w szeregach. Jako dyrektor 

generalny nie chcesz wyglądać, jakbyś grał w ulubione, więc musisz wyjaśnić w sposób obiektywny, 

dlaczego tylko niektóre osoby zostaną nazwane. Jeśli wybory nie są oczywiste i nie ma spodziewanych 



resztkowych problemów kadrowych, planuj zebrać swój zespół wykonawczy razem, gdy ten slajd jest 

tworzony i podaje następujące informacje: „Chciałbym uzyskać opinię wszystkich, kto będzie 

najcenniejszym współautorem pomagającym nam w realizacji naszych zaplanowanych celów w tej 

rundzie inwestycyjnej”. Takie podejście może pomóc radzić sobie z prima donną kto mógłby dojść do 

wniosku, że nie jest doceniany. 

Własność intelektualna 

Zakładając, że odpowiednio pokryłeś swoje rozróżnienia technologiczne w poprzednim slajdzie, 

podsumuj je w jednym linijce (nie zaszkodzi powtórzyć), a następnie dodaj inne nietechniczne obszary, 

które składają się na „tajny sos”. Obszary te mogą zawierać tajemnice handlowe , nowatorskie 

podejście do marketingu i sprzedaży, marka, którą nabyłeś, która zapewnia dodatkową obecność na 

rynku i tak dalej. 

Relacje biznesowe 

Skoncentruj się na relacjach, które 1) pomogą Ci lepiej połączyć się z klientem i wylądować na nim, 2) 

zmniejszyć koszty i 3) poprawić wydajność operacyjną. Przykładowo, możesz rozważyć włączenie 

ekskluzywnych partnerów sojuszu dystrybucyjno-marketingowego, outsourcingowej firmy 

produkcyjnej lub logistycznej lub relacji z wysoce skuteczną firmą optymalizującą wyszukiwarki (SEO). 

Ponownie wybierz relacje dla tego slajdu, które najlepiej odpowiadają celom, które zamierzasz 

osiągnąć na tym etapie finansowania. Jeśli jesteś firmą na wczesnym etapie rozwoju i masz wyjątkową 

silną relację z firmą zajmującą się bankowością inwestycyjną, która może pomóc w upublicznieniu, 

zachowaj ją na później - kiedy ta relacja będzie ważna. Inwestorzy oczekują, że podejmiesz 

zdecydowane argumenty, dlaczego jakiekolwiek stwierdzone bariery dla konkurencji nie zostaną łatwo 

pokonane przez większe i bardziej ugruntowane firmy, które mogą zdecydować się na podążanie za 

Tobą. Najczęstszą obroną przed konkurencją jest „przewaga pierwszego gracza”. Wielu 

przedsiębiorców twierdzi, że wygra z konkurencją, ponieważ jako pierwsi wykorzystają niektóre nowe 

odkrył przewagę rynkową. Chociaż bycie pierwszym na rynku może być potężnym wyróżnikiem, 

inwestorzy będą sceptycznie nastawieni do tego roszczenia, chyba że uda się zapewnić rzetelną 

weryfikację w postaci sprzedaży, udanych testów, pochwał klientów i tak dalej. Jeśli planujesz to 

twierdzenie, bądź przygotowany na jego poparcie. Wskazówka Inwestorzy często słyszą zwrot 

„przewaga pierwszeństwa”, co podnosi ich sceptycyzm. Jeśli zamierzasz z niego skorzystać, zaplanuj 

dowód, że rzeczywiście będziesz pierwszy na rynku z dużą przewagą. Jeśli Twoja oferta jest podobna 

do innych rozwiązań, ale lepsza pod względem wydajności, pamiętaj, aby podkreślić, jak dużo lepiej 

pod względem ilościowym; na przykład: „Jesteśmy dziesięć razy szybsi niż [nasz następny najbliższy 

konkurent]. 

Jak przedstawić ten slajd 

Rozpoczynając ten slajd, zacznij od krótkiego przeglądu swoich zalet. W szczególności poniższe zdania 

mogą być potężne. Uzupełnij je w oparciu o swoją wyjątkową sytuację. 

• „Jesteśmy pierwszą firmą. . . ” 

• „Jesteśmy przekonani, że nasz [produkt / usługa] da nam znaczącą przewagę nad naszymi 

konkurentami.” 

• „Najlepsi klienci ocenili nas na tle konkurencji i wolą nasze rozwiązanie z powodu. . . ” 

Następnie będziesz chciał podkreślić siłę swojego zespołu i kluczowych osób; Unikaj dosłownego 

czytania tekstu na slajdzie i zamiast tego podaj ustne podsumowanie. Na przykład: „Nasz zespół 



inżynierów składa się z najbardziej zdolnych naukowców i programistów w tej dziedzinie, z 

wcześniejszym doświadczeniem w tworzeniu podobnych udanych rozwiązań. Dwóch z nich pracowało 

dla [Fimry X], która miała IPO w zeszłym roku, dzięki czemu jej założyciele byli milionerami. ”Niezwykła 

wiedza na temat domeny może być również ważna:„ Nasz zespół wykonawczy ma ponad 100 lat 

wspólnego doświadczenia w opracowywaniu rozwiązań technologicznych opartych na CMOS dla chipy 

sieciowe. ”Unikalne relacje biznesowe mogą być równie ważne. Można powiedzieć na przykład: 

„Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ mamy relację jako dostawca do [firmy z listy Fortune 500], która 

zapewni nam znaczącą przewagę w penetracji [naszego rynku docelowego]”. Następnie nie zapomnij 

podać żadnych krytycznych nowe zalety, które masz nad konkurentami, zwłaszcza tymi, które zostały 

zatwierdzone przez klientów. Na przykład: „Naszemu partnerowi SEO udało się doprowadzić nas do 

czołówki ponad 50% wyszukiwań Google za pomocą słów kluczowych, których klienci używają do 

szukania podobnych rozwiązań. Żaden z naszych konkurentów nie może skorzystać z tej przewagi. 

”Lub:„ Jako pierwsi odkrywamy, jak wykorzystać komórki macierzyste z embrionów świń do tworzenia 

nowych narządów, które nie zostaną odrzucone ”. Wreszcie, jak można sobie wyobrazić, własność 

intelektualna (patenty i „Tajny sos”) może być potężnym motywatorem dla inwestorów. Jeśli możesz 

zrobić coś, czego nikt inny nie może - przez następne 20 lat - możesz mieć licencję na drukowanie 

pieniędzy. Taki fakt: „Złożono trzy patenty, dwa kolejne oczekują na rozpatrzenie i mamy solidną mapę 

drogową technologii, która rozciąga się na trzy lata. Patenty te dadzą nam korzyści w zakresie 

wydajności, których nikt nie będzie w stanie osiągnąć przez kilka lat ”. Kilka słów na temat dyskusji 

związanych z patentami. Równie ważne, jak patenty mogą być stwierdzenie, że stworzyłeś cenne IP, 

większość inwestorów nie przykłada tak dużej wagi do patentów, jak do egzekucji. Często wolą też, aby 

ich cenne fundusze inwestycyjne nie były nadmiernie przydzielane na finansowanie kosztownych i 

czasochłonnych zgłoszeń patentowych. To naprawdę zależy od segmentu. Jeśli twoja firma 

farmaceutyczna, patenty są bardzo ważne. W mediach społecznościowych mniej. 

Jednak na pierwszym spotkaniu rzadko zdarza się, aby inwestorzy rzucali wyzwanie patentom, a nawet 

dyskutowali o nich w sposób bardziej szczegółowy niż to, o którym wspomniałem wcześniej. W 

zakresie, w jakim mogą występować kwestie patentowe lub pytania, tego typu kwestie są zazwyczaj 

poruszane na kolejnych spotkaniach 

Alternatywne formaty slajdów 

Najczęstsze podejście, jakie widzimy dla unikalnych przewag konkurencyjnych slajdu to format 

„migawki”. Ten slajd pozwala ci zająć się bez wcześniejszych spekulacji obszarami, które wcześniej 

opisałem. Ale jeśli Twoja firma jest mniej dojrzała w swoim cyklu rozwoju i nie ma dostrzeganych cech 

krytycznych, jako alternatywa, a w przeciwieństwie do formatu „migawki”, ta odmiana pokazuje 

ewolucję zestawu funkcji w czasie. Zalecam również przygotowanie formularza tego slajdu jako slajdu 

zapasowego, ponieważ inwestorzy często pytają o przyszłe planowane ulepszenia. Możesz 

przeprowadzić tę dyskusję na pierwszym spotkaniu, jeśli jest krótka i masz czas lub możesz spróbować 

zorganizować spotkanie uzupełniające w celu omówienia tego i innych pojawiających się pytań, na 

które nie można łatwo odpowiedzieć pierwsze spotkanie. Jedna ostrożność z tym alternatywnym 

slajdem: jeśli zbyt wiele krytycznych cech to „kontrakty terminowe”, a ten slajd stwarza wrażenie, że 

nie będziesz mieć produktu do sprzedaży, dopóki nie zostaną ukończone przyszłe rundy finansowania, 

oczekuj znacznego „odpychania”, a nawet trudnego. Bądź pewien, kiedy będziesz mieć produkt do 

kupienia i podkreślać przyszłe ulepszenia jako sposób na zdobycie dalszego udziału w rynku przez 

konkurencję. 

Najlepsze praktyki 



Jak sugerowano w przypadku innych slajdów, przygotuj punkty, które chcesz zrobić na tym slajdzie, 

tworząc najpierw listę wszystkich możliwych przewag konkurencyjnych. Udostępnij tę listę swojemu 

zespołowi i uzgodnij kryteria ważenia, które pozwolą Ci uszeregować Twoje korzyści. Podkreśl zalety, 

które… 

• Sprawiają, aby klienci kupowali Twoje produkty od produktów konkurencji. 

• Są najbardziej uzasadnione na dłuższą metę. 

• Będą miały największy pozytywny wpływ na twoje przychody i zyski. 

Z drugiej strony… 

• Unikaj wyróżników, które są cechami „gee-whiz”, podobnymi do twoich inżynierów, ale które nie 

wpływają na wzrost przychodów. Jest to jeden z najczęstszych problemów, które osłabiają dobre 

prezentacje i powodują, że inwestorzy wierzą, że masz słabe zrozumienie tego, co jest najważniejsze 

dla Twoich klientów. Rygorystycznie określ wartość każdej wymienionej cechy swoim klientom. Jeśli 

nie możesz łatwo połączyć kropek, usuń je z tej początkowej prezentacji. 

• Unikaj różnic, które są ulotne i łatwo powielane przez większych konkurentów. Pisząc tę sekcję, Apple 

właśnie ogłosiło iPad Air. Podczas gdy wielu fanatyków Apple uwielbia ten produkt, deklarując, że jest 

to najlepszy tablet wszechczasów, bardziej bystrzy i obiektywni klienci drapią się po głowie, 

zastanawiając się, o co chodzi w tym zamieszaniu. Głównymi nowymi funkcjami produktu jest to, że 

jest lżejszy, cieńszy i szybszy niż poprzedni model. W wyemitowanym wywiadzie dla osób spoza 

flagowego sklepu Apple w Nowym Jorku nikt nie wyraził zainteresowania zakupem jednego z 

wyjątkiem sześcioletniej dziewczynki. Inwestorzy rozumieją, że takie cechy szybko zostają przyćmione 

przez konkurentów i nie prowadzą do strategicznych różnic, które spowodują wysokie zyski 

inwestorów. 

• Unikaj różnic, które są spekulacyjne i nie mają znaczącego znaczenia walidacja od klientów i która 

rodzi pytanie „Kogo to obchodzi?” Lista funkcji bez oczywistych korzyści dla klientów jest jednym z 

najpewniejszych sposobów na zniszczenie odsetek od inwestorów. Wszelkie wskazówki dotyczące 

podejścia „zbuduj i przyjdą” od ciebie lub twojego zespołu i możesz mieć pewność, że nie odniesiesz 

sukcesu wśród profesjonalnych inwestorów. 

Kiedy przedsiębiorcy zostali zakwestionowani przy tego typu danych wejściowych w naszych 

warsztatach, często szybko podawali wyjątki od nowych produktów, które stały się megahitami (np. 

IPod) bez widocznej weryfikacji klienta. Można śmiało powiedzieć, że istnieją tego typu produkty. 

Jednak, sprytni inwestorzy grają średnie i stawiają znacznie więcej zakładów na zatwierdzone produkty 

i funkcje. 

Wskazówka Unikaj postawy „zbudujemy ją i przyjdą”. Musisz przedstawić ważne potwierdzenie, że 

klienci przyszli lub zamierzają. 

Ustaw haczyk kontrolny 

Dobrą wytyczną jest trzymanie się trzech głównych wyróżników, obejmujących nie więcej niż trzy 

ogólne obszary (łącznie z nie więcej niż dziewięcioma wyróżnikami) i zapisywanie innych do dalszych 

dyskusji. W różnych punktach prezentacji szukaj okazji do nawiązania współpracy z inwestorem lub 

jego asystentami. Jak już wielokrotnie stwierdzano, nadrzędnym celem tego pierwszego spotkania jest 

wzbudzenie zainteresowania, a najlepiej zaangażowanie na kolejne spotkanie. Kontynuując 

prezentację, spróbuj ustawić coraz więcej haków na kolejne spotkanie. Ale co ważne, nie zamykaj się 

na spotkaniu, dopóki nie zakończysz swojego podsumowania. Na zakończenie tego slajdu możesz 



ustawić kolejny haczyk dla kontynuacji, stwierdzając coś w następujący sposób: „Klienci powiedzieli 

nam, że wybierają nas nad naszymi konkurentami z powodu następujących trzech unikalnych 

przedmiotów. . . Oprócz tych kluczowych obszarów, mamy jeszcze kilka innych pożądanych obszarów, 

które utrzymają naszą wiodącą pozycję w tej dziedzinie. Jeśli chcesz, możemy podzielić się nimi z Tobą 

podczas spotkania kontrolnego. ”Reakcja na tego typu pytania w tym momencie prezentacji powie ci 

sporo o tym, jak się czujesz. Na przykład każda pozytywna reakcja, nawet łagodne skinienie głową, 

będzie doskonałą reakcją i zwiększy pewność, z jaką dostarczysz pozostałe slajdy. Jeśli inwestor 

sugeruje zainteresowanie spotkaniem uzupełniającym na tym etapie, jesteś bliski stuknięcia tysiącem. 

Jednak wstrzymaj się, pozostań pod kontrolą i poczekaj na ostateczne podsumowanie i wezwanie do 

działania przed ustawieniem następnej daty i godziny. Jeśli inwestor jeszcze nie gryzie, poszukaj 

pozostałych haków 

Czego oczekiwać 

Możesz być pewien, że poniższe pytania pojawią się w umysłach bystrych inwestorów, słuchających 

twojego tonu. Dlatego przygotuj dobre odpowiedzi z wyprzedzeniem. Czy te przewagi konkurencyjne 

są twoje? Najlepszą odpowiedzią jest rozpoczęcie anegdoty od klienta zgodnie z następującymi 

zasadami: „Wiceprezes ds. Zakupów w [firmie z listy Fortune 500] powiedział nam, że czeka, aż ten 

zestaw funkcji będzie dostępny przed złożeniem znaczącego zamówienia sprzedaży - a my właśnie 

otrzymałem pierwsze zamówienie. ”Mniej przekonująca - ale wciąż dobra - odpowiedź jest podzielenie 

się badaniami rynku wzmacniającymi potrzebę rynkową, którą zapewnia twoje rozwiązanie. Na 

przykład po pierwszym ogłoszeniu iPada było wiele innych tabletów, które go poprzedziły i żaden z nich 

nie odniósł sukcesu. W przeciwieństwie do wszystkich innych, iPad został uruchomiony z setkami 

nowych, tanich aplikacji gotowych do użycia, w wyniku czego szybko i strategicznie wyprzedził 

wszystkich swoich konkurentów. Robi to do dziś. Czy korzyści zapewnią przewagę 10X +? Inwestorzy 

lubią firmy, które znacząco poruszają igłą. Małe, przyrostowe zalety nie wzbudzają ich entuzjazmu. 

Podejmij próbę oszacowania całości wpływu, jaki Twoje rozwiązanie wywiera na klientów w stosunku 

do konkurencji. Wiele razy jest to trudne i możesz również stawić czoła surowej rzeczywistości, że to, 

co planujesz stworzyć, może wcale nie być takie wspaniałe. Jeśli tak, popchnij siebie i swój zespół do 

opracowania korzyści, które zapewnią klientom DUŻE korzyści. Ogólny wpływ nie musi oczywiście 

wynosić 10X, ale musi być bardzo znaczący, aby umożliwić Ci uzyskanie dofinansowania. Jak długo 

potrwają korzyści? Co roku ogłaszane są setki nowych telefonów komórkowych, z których każdy ma 

stosunkowo niewielkie postępy, które szybko zostają przyćmione przez konkurentów. Podczas gdy te 

przelotne postępy sprzedają więcej telefonów, nie odpowiadają one potrzebom inwestorów, którzy 

często stawiają zakłady, które nie powinny zapewniać wyjścia przez dziesięć lat lub dłużej. Jeśli 

inwestorzy uważają, że twoje korzyści utrzymają się przez zaledwie sześć miesięcy lub rok, nie będą 

pisać czeku. Chcą usłyszeć, że masz kilka lat na wdrożenie produktu, pozostając poza pakietem, i że 

masz długoterminowy plan, aby pozostać z przodu, aż do osiągnięcia satysfakcjonującego wyjścia. 

Wasze komentarze do tego slajdu powinny zawierać przynajmniej jedno zdanie zapewniające, że macie 

przewagę długoterminową: „Nasz dostęp do rynku chińskiego, dzięki naszej unikalnej relacji z Alibaba, 

daje nam co najmniej pięcioletni skok w stosunku do naszych konkurentów”. Co trzeba zrobić, aby 

pokonać swoje zalety? Podkreśl swoje zalety „ludzi”, jeśli odczujesz to pytanie jako przeszkodę. Wielcy 

członkowie zespołu (zakładając, że je masz) nie mogą być powielani, a ich obecność w zespole stanowi 

znaczące wsparcie dla roszczeń dotyczących długoterminowej stabilności. Szczerze mówiąc, dla 

niektórych firm czynniki takie jak bariery technologiczne, korzyści marketingowe i sprzedażowe itd. Są 

łatwiejsze do pokonania dzięki „zingerom z lewego pola”, których nikt nie widzi. Wspaniali ludzie nie 

zapewniają niezawodnego ubezpieczenia od skutków prawdziwie transformacyjnych zmian, ale ich 

obecność powoduje, że inwestorzy są bardziej skłonni do otwierania swoich książeczek czekowych. 

Dlaczego klienci dbają? Zawsze chodź na spotkania inwestorskie uzbrojone w liczne anegdoty i opinie 



klientów. Nawet jeśli nie masz prawdziwych klientów płacących, musisz mieć opinie potencjalnych 

klientów gotowych do udostępnienia w razie potrzeby. Posypywanie opinii klientów przez całą 

prezentację to potężny sposób, aby zainteresować inwestora i usłyszeć więcej. Nawet jeśli te pytania 

nie zostaną zadane przez inwestora, możesz zechcieć dobrowolnie odpowiedzieć na prawdopodobne 

pytania w celu wzmocnienia dyskusji na temat tego slajdu. 

Co dalej? 

Na zakończenie tego slajdu wykorzystałeś ponad połowę czasu prezentacji (około 12-15 minut). 

Powinieneś mieć o wiele lepszy pomysł, czy inwestor dba o więcej. Idąc naprzód, spróbuj przyjąć 

jeszcze bardziej swobodny i interaktywny styl, ponieważ lód został złamany (na lepsze lub gorsze). 

Powinieneś pracować nad poprawą osobistej relacji i wiarygodności z inwestorem. Jeśli sprawy nie idą 

dobrze, nie ma wstydu przyznać się do porażki w tej bitwie i wezwać do zatrzymania. Najlepszym 

sposobem na wcześniejsze zakończenie prezentacji jest zrozumienie, dlaczego inwestor nie gryzie i nie 

szuka okazji do ponownego połączenia po wykonaniu większej liczby prac domowych. Zawsze staraj 

się wyjść z otwartych drzwi bez względu na to, jak źle wygląda prezentacja. Nawet jeśli nie uda ci się 

zdobyć zainteresowania inwestorów, nadal możesz zmienić to spotkanie w pozytywną interakcję, 

zwracając się o poradę i starając się poznać spostrzeżenia, dzięki którym Twoja propozycja 

inwestycyjna będzie bardziej atrakcyjna dla innych inwestorów. Ale pomyślmy pozytywnie - wszystko 

idzie dobrze w tym momencie i czas przejść do następnego slajdu. 



Slajd 7: Krajobraz konkurencyjny 

Slajd „Konkurencyjny krajobraz” podsumowuje sposób, w jaki jesteś pozycjonowany względem swoich 

obecnych i potencjalnych konkurentów. Daje także możliwość wykazania się wiedzą na temat całego 

rynku i przekonania inwestorów, że masz wystarczającą wiedzę specjalistyczną w swojej dziedzinie. 

Alternatywnym tytułem, który działa dla tego slajdu, jest „Market Landscape”. W tym tytule możesz 

uwzględnić partnerów, potencjalnych nabywców, firmy, z którymi możesz być porównywany, i 

oczywiście konkurentów. 

Skup się na tym, dlaczego wygrasz 

Start-up CEO często mówią: „Nie mamy konkurentów”. To nie działa na Twoją korzyść i podnosi 

czerwone flagi. Inwestorzy uważają, że trudne problemy na dużych, rozwijających się rynkach (tj. tam, 

gdzie trzeba być) przyciągają konkurencyjne rozwiązania. W rzeczywistości chcą widzieć pewien 

poziom konkurencji jako „walidator przestrzeni”. Ponadto inwestorzy oczekują, że ich prezesi 

utrzymają zdrową paranoję na temat możliwych alternatyw i będą czujni na zmiany na rynku, które 

mogą mieć wpływ na popyt na ich produkty. 

Uwaga Stwierdzenie, że nie masz konkurentów, nawet jeśli jest prawdziwe, nie jest plusem w oczach 

inwestorów. Lubią postrzegać jakąś konkurencję jako znak, że rzeczywiście w twojej kategorii rynku 

znajdują się nabywcy. Ale lubią też widzieć, że masz oczy otwarte na każdego, kto ma produkty, które 

bezpośrednio konkurują z twoimi, a także produkty peryferyjne, które mogą zaspokoić potrzeby rynku. 

Nawet jeśli naprawdę nie masz bezpośredniej konkurencji (na przykład opracowałeś pierwszą maszynę 

czasu , która pozwala podróżować w tę i z powrotem w czasie), istnieją konkurencyjne technologie i 

potencjalną pozycję. Wybierz obszary porównań, aby stworzyć ramy, które wyróżnią Twoje główne 

punkty różnicowania w sposób, w jaki zobaczą je Twoi kluczowi klienci. Innymi słowy, upewnij się, że 

zawierasz kryteria decyzji o zakupie, które powodują, że klienci kupują produkt nad innymi. Unikaj 

różnic, które nie są silnie skorelowane z procesem podejmowania decyzji zakupowych. Jako 

alternatywę możesz rozważyć zastosowanie klasycznego podejścia czterokwadrantowego, 

spopularyzowanego przez wiele dużych firm konsultingowych. oś wydajności. Takie podejście może 

być również skutecznym formatem slajdu, jeśli klienci mają ograniczoną liczbę kluczowych 

parametrów, które oceniają przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Podejście czterokwadrantowe 

zostało jednak (prawdopodobnie) przesadzone od czasu jego wprowadzenia w latach 

osiemdziesiątych. Inwestorzy mogą być bardziej otwarci na inne, bardziej wszechstronne i kreatywne 

wariacje 

Porady na temat tworzenia efektywnego modelu konkurencyjnego krajobrazu 

Rozpocznij proces, identyfikując idealnych klientów docelowych. Powinno to obejmować przede 

wszystkim większych, dobrze znanych, powtarzających się nabywców produktu, jeśli sprzedajesz go 

firmom lub dobrze zdefiniowanym grupom konsumentów, jeśli Twoje produkty są sprzedawane 

osobom fizycznym. Przypomnijmy z rozdziału 9, że przedstawiłem hierarchię problemów, które klienci 

starają się rozwiązać, podejmując decyzje o zakupie. Klienci biznesowi zazwyczaj są zainteresowani 

rozwiązaniami, które pomagają im zwiększać przychody, obniżać koszty, zwiększać wydajność i 

przyciągać między innymi więcej klientów. Konsumenci biorą pod uwagę te kryteria przy 

podejmowaniu decyzji o zakupie, ale biorą również pod uwagę produkty z powodów mniej 

zorientowanych finansowo, takich jak przedmioty, które zapewniają przyjemność, dają poczucie 

większego dobrobytu, zwiększają atrakcyjność osobistą i tak dalej. Po zebraniu tych danych skonstruuj 

tabelę zawierającą najważniejsze kryteria zakupu, a także względną wagę każdej funkcji z punktu 

widzenia klienta docelowego. Funkcje na tym wykresie, które odnoszą się do nowego produktu 



telefonu komórkowego i są porównywane z produktami konkurencji, są wymienione w kolejności 

ważności dla procesu zakupu klientów. Przedstawiony ranking opiera się na prostej skali od 1 do 10. 

Podobnie jak w przypadku wielu innych ćwiczeń w tej książce, możesz wykonać tę analizę i ugrzęznąć 

w nieistotnych szczegółach i funkcjach, które mogą spowodować, że ty i twój zespół stracicie z oczu las 

na drzewa i zmarnujecie cenny czas. Trzymaj się od czterech do sześciu głównych wyróżników, zrozum, 

gdzie się układasz i jak rywalizujesz - a następnie przejdź dalej. 

Podczas zbierania tych danych dobrym pomysłem jest również utworzenie bazy danych konkurencji, 

która jest przechowywana na bieżąco przez jednego z pracowników. Jeśli Twoja firma znajduje się w 

przestrzeni szybkiego ruchu, co najmniej raz na kwartał powinieneś mieć formalne spotkanie z 

recenzentami, aby przejrzeć wszystkie najnowsze wydarzenia i trendy. Upewnij się, że korzystasz z 

wyszukiwarki Google1, aby zebrać najnowsze informacje o wszystkich znaczących konkurentach, a 

następnie udostępniać pracownikom godne uwagi pozycje. Niektóre firmy stosują filozofię 

zniechęcania do częstych przeglądów konkurentów w celu zwiększenia kreatywności swoich 

pracowników. Z nielicznymi wyjątkami (np. Apple) nie widziałem takiej postawy przynoszącej sukcesy 

zespołom. Andy Grove, słynny były dyrektor generalny Intela, zachęcał swoich menedżerów do 

utrzymania zdrowej paranoi wobec swoich konkurentów2 i do pełnej świadomości rynku ich 

produktów. W każdym razie, jeśli chcesz wylądować zewnętrzną inwestycję, spodziewaj się, że 

zostaniesz upieczony aż do najdrobniejszych szczegółów, jak pokonasz swoich konkurentów. 

Dyrektorzy generalni, którzy chowają głowy w piasek, i którzy nie odzwierciedlają głębokiego 

zrozumienia innych rozwiązań, które klienci mogą rozważyć, rzadko docierają do mety. 

Porada Wyznacz kogoś w swojej firmie, aby śledzić nowe konkurencyjne produkty i nowych 

konkurentów. Zawsze musisz wiedzieć, gdzie zmieścisz się w „ekosystemie” swojej kategorii. 

Inwestorzy oczekują, że będziesz miał tę wiedzę na wyciągnięcie ręki i bez wątpienia zadają Ci pytania 

na jej temat, aby Cię przetestować. 

Po zakończeniu tego ćwiczenia powinno być stosunkowo łatwe przeniesienie najbardziej krytycznych i 

istotnych elementów analizy do dobrego slajdu o konkurencyjnym krajobrazie. Będziesz również 

dobrze przygotowany, aby odpowiedzieć na pytania, które inwestorzy mogą rzucić na ciebie w związku 

z tym, w jaki sposób przeciwstawisz się konkurencyjnym rozwiązaniom. Pamiętaj, że lepiej odpowiadać 

na pytania i wątpliwości klientów niż oferować własne opinie. Odpowiedzi zawarte w terminach 

zaczynających się na przykład od „Nasi klienci przekazali nam następujące uwagi na temat zgłaszanych 

przez ciebie obaw” są o wiele potężniejsze niż odpowiedzi z pierwszej osoby, takie jak: „Nie zgadzam 

się, że [Produkt X] to duże zagrożenie dla nas. ”Gdy wszyscy twoi konkurenci zostaną ocenieni, wyniki 

mogą być analizowane i klasyfikowane. 

Jak dyskutować o konkurencji 

W tej części podzielę się przemyśleniami na temat tego, jak mówić o slajdzie „Konkurencyjny krajobraz” 

i co należy podkreślić, a czego unikać. Często słychać smoły, w których prezenterzy przyjmują podejście 

„jesteśmy najlepsi od krojonego chleba” i przechwalają się w dużym stopniu, jednocześnie wyrażając 

pogardę konkurentom - a nawet skupiając się wyłącznie na słabościach. Ponownie, takie podejście nie 

działa dobrze z inwestorami. Jak wielokrotnie podkreślałem, wysokość zbiórki pieniędzy jest bardziej o 

opowiadaniu historii niż historii. Twoja dyskusja na temat konkursu i tego, w jaki sposób go 

porównujesz, bardzo ujawnia Twoją naturę i przyczynia się nieproporcjonalnie do tego, jak inwestorzy 

cię oceniają. Zamiast się chwalić, będziesz dużo lepiej robić oświadczenia takie jak te: 

• „Chociaż opinie naszych klientów są przychylnie spójne, zdajemy sobie sprawę, że mamy pewne 

dziury do wypełnienia i ciężko pracujemy, aby uzyskać przewagę w następujących obszarach:…” 



• „Patrz, będę z tobą szczery. Nasza najnowsza wersja oprogramowania nie spełniła oczekiwań kilku 

naszych docelowych klientów. Ale w rezultacie uzyskaliśmy ważne informacje, które odróżniają nas od 

konkurencji. Na przykład, …" 

Takie „skromne ciasto” pomoże Ci nawiązać kontakt z inwestorami i zachęcić do dialogu, co może 

okazać się kluczowe w ich zdobyciu. Nikt nie oczekuje, że będziesz mieć idealny produkt ze wszystkimi 

wymaganymi dzwonkami i gwizdkami, gdy szukasz inwestycji. Oczekują jednak, że będziesz martwy 

uczciwy i będziesz mieć realistyczną ocenę tego, co masz, a czego jeszcze nie masz. Nawet jeśli masz 

pełny zestaw funkcji, który już wyprzedza większość konkurentów, ten slajd stanowi okazję do 

przedyskutowania przyszłych planów produktowych i dzielenia się wyjątkowymi spostrzeżeniami 

klientów, które prowadzą do opracowania nowych wyróżników - a nie tylko kopiowania i nieznacznego 

ulepszania co już mają inni. Zabezpiecz się przed ujawnianiem nieistotnych funkcji, aby pokazać, co 

zbudowali twoi inżynierowie. Inwestorzy wiedzą, że wielu inżynierów jest nadmiernie skupionych na 

„polerowaniu jabłka” i mają tendencję do opóźniania dostarczania produktów klientom w celu 

uzyskania opinii. Jak mówi słynny autor biznesowy Tom Peters, inwestorzy wolą podejście „gotowe, 

ogniste, celowe” niż takie, które wyprzedza produkty o nadmiernych funkcjach. Myślę, że zalety 

pokazania inwestorowi, że rozumiesz, w jaki sposób skupić się na kliencie i kosztach, znacznie 

przewyższają „lepiej podchodzimy do wszystkiego”. 

„Nie mamy konkurentów”. 

Przyjrzyjmy się temu głębiej, ponieważ jest to powszechne uczucie wśród nowych przedsiębiorców. 

Profesjonalni inwestorzy zawstydzają się, gdy słyszą osoby ubiegające się o fundusze, że nie mają 

konkurentów. Pierwszą reakcją inwestora może być… 

• Nie odrobiłeś pracy domowej. 

• Zbyt wąsko patrzysz na swój produkt i nie bierzesz pod uwagę innych opcji, które mogą mieć klienci 

(w tym nie kupujesz niczego). 

• Twój rynek docelowy jest zbyt mały, aby przyciągnąć innych graczy. 

• Jesteś leniwy i / lub arogancki i oddychasz za dużo własnym powietrzem 

Ogólne doświadczenie, które przeżyło większość inwestorów, wzmacnia powiedzenie, że „Pionierzy 

częściej dostają strzały w plecy niż udają się”. To naprawdę zatonęło dla tych z nas, którzy 

zainwestowali zbyt dużo w obszarze dot-com, gdy było ich dużo firmy rozpoczynające działalność po 

raz pierwszy poruszający się po nowo odkrytym rynku internetowym. Twierdzenia „brak konkurencji” 

były bardzo powszechne i niestety niedługo potem większość tych firm poniosła klęskę, a inwestorzy 

ponosili ciężkie straty. Obecnie niewielu profesjonalnych inwestorów inwestuje w firmę, która 

twierdzi, że nie ma konkurentów. 

Inwestorzy zdecydowanie wolą widzieć pewien poziom konkurencji, ponieważ… 

• Obecność konkurencji pomaga potwierdzić, że istnieje duży rynek. 

• Konkurenci zapewniają odpowiednie poziomy odniesienia, aby umożliwić pełniejsze porównywanie 

modeli biznesowych w branży. 

• Obecność większej liczby graczy przyciąga więcej reklam i „buzz”, które mogą podnieść wartości. 

• Uruchomienie firmy oferującej koncepcję, która jest już ogólnie poszukiwana, jest tańsze. Innymi 

słowy, nie jest potrzebna droga „sprzedaż misyjna”. 



Pozwól mi pójść jeszcze dalej. Jeśli jesteś jedną z nielicznych firm, które naprawdę nie mają konkurencji, 

musisz znaleźć znaczącą konkurencję, aby zapewnić komfort inwestorowi. 

„Nasza konkurencja jest straszna”. 

Nawet jeśli jest to prawdą, jest to kolejny komentarz, który w inny sposób przesyła zainteresowanym 

inwestorom o ochronę. Więc jeśli tak się czujesz, musisz zmienić swój umysł; w przeciwnym razie 

bystrzy inwestorzy wyczują to po drodze, nawet jeśli nie użyjecie tych dokładnych słów. Zostaniesz 

lepiej przyjęty, jeśli uznasz przynajmniej niektóre z kluczowych atutów swoich konkurentów, a 

następnie omówisz, jak skutecznie konkurować z nimi - i przedstawisz przykłady klientów, którzy 

wybrali Twój produkt ponad konkurencję. 

Wskazówka Unikaj arogancji. Jest wiele przykładów zuchwałych i szorstkich prezesów, którzy lubią 

niszczyć swoją konkurencję (zwłaszcza, gdy byli młodsi i mniej złagodzeni przez surowe rzeczywistości). 

Steve Jobs to klasyczny przykład. Ale był rzadkim i bardzo udanym wyjątkiem, który nie daje dobrego 

wzoru do naśladowania. Skromne, ale pewne siebie podejście jest bardziej atrakcyjne dla inwestorów 

i lepiej określa twoją wiarygodność. Zapewnia im także komfort, że mogą z tobą pracować i że w razie 

potrzeby podejmiesz i zastosujesz się do ich krytyki. Arogancja jest raczej częścią wczorajszego stylu; 

dziś jest mniej mile widziany. 

Wreszcie, podobnie jak w przypadku innych slajdów w tej talii, zapisz slajdy kopii zapasowej (np. 

Analizę każdego głównego konkurenta i technologii konkurencyjnej) na kolejne spotkanie. Możesz 

jednak wspomnieć o tym, że ty i twój zespół macie dostęp do znacznych materiałów do potwierdzenia, 

których możecie się spodziewać. Wreszcie, uważaj na swój czas. Dyskusja o konkurencji czasem 

przybiera własne życie. Musisz ostrożnie ograniczyć tę wstępną dyskusję, abyś mógł pokryć pozostałe 

ważne punkty. Przetestuj ten slajd z pracownikami i opracować podejście do zamknięcia dyskusji. Na 

przykład można powiedzieć: „Z przyjemnością omówię ten obszar bardziej szczegółowo podczas 

spotkania kontrolnego”, lub „Zamiast nurkować w tej chwili bardziej dokładnie, czy mogę wysłać Ci 

naszą szczegółową matrycę konkurencyjną i zaplanować dalszą rozmowę? ” 

Czego oczekiwać 

Doświadczeni inwestorzy, którzy są zainteresowani konkretną przestrzenią, zazwyczaj wiedzą sporo o 

konkurencyjnych rozwiązaniach i są zazwyczaj bardziej interaktywni podczas tego slajdu niż inne slajdy. 

Zdecydowanie pozwól im mówić, ponieważ dodatkowa interakcja pomoże zbudować z nimi relacje - a 

może nawet się czegoś nauczysz! Ich pytania i spostrzeżenia pozwolą ci także je dopasować i określić, 

gdzie najlepiej pasują. Pozwól mi rozwinąć. Większość inwestorów, z którymi prawdopodobnie 

będziecie wchodzić w interakcje - zwłaszcza we wczesnych rundach inwestycyjnych - nie będzie 

dobrymi kandydatami na stanowiska zarządu ani nie zapewni znacznej wartości dodanej poza 

zainwestowanymi pieniędzmi. Nic w tym złego - przede wszystkim szukasz pieniędzy, nie porad. Jednak 

spotkasz także inwestorów, którzy potencjalnie mogą zaoferować znacznie więcej. Są to prawdziwe 

typy wartości dodanej, które mogą otwierać drzwi, pomagać w zatrudnianiu nowych pracowników, 

podejmować krytyczne decyzje i tak dalej. 

W szczególności interakcja z inwestorami podczas tego slajdu może pomóc w ustaleniu, czy znalazłeś 

inwestora, który może zaoferować więcej niż tylko pieniądze. Rodzaje zadawanych przez nich pytań i 

komentarze, które zadają, pomogą ci określić (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś), czy mają oni odpowiednie 

doświadczenie w dziedzinie. Co więcej, każdy entuzjazm, jaki okazują w dzieleniu się spostrzeżeniami 

na temat konkurencji lub kwestionowaniu perspektyw, może pomóc w podjęciu decyzji, czy mogą być 

potencjalnymi członkami zarządu, doradcami lub wpasować się w inne zdolności. Podczas gdy 

członkowie zarządu i doradcy występują we wszystkich odmianach, ci z silną wiedzą na temat domeny  



i dogłębną znajomością konkurencji powinni znaleźć się na szczycie listy - a ten slajd może pomóc w 

ich uporządkowaniu. 



Slajd 8: Strategia wejścia na rynek 

Slajd 8, który opisuje strategię wejścia na rynek, informuje inwestorów, w jaki sposób planujesz zdobyć 

udział w rynku i rozwijać swoją działalność. Nawet jeśli nie jesteś gotowy na uruchomienie swojego 

produktu, ważne jest, abyś zrozumiał, jakie są przyszłe strategie sprzedaży i marketingu, aby ustalić, że 

jako dyrektor generalny masz pełną wiedzę na temat najlepszego sposobu generowania przyszłych 

przychodów. Jeśli Twoja firma jest późniejsza i już realizujesz przychody, ten slajd będzie łatwiejszy do 

opracowania i omówienia. Jednak nadal musisz przekazać inwestorom, że masz głębokie zrozumienie 

optymalnych strategii generowania przychodów i możesz zapewnić przywództwo, aby osiągnąć swoje 

prognozy sprzedaży. Jako inwestor szukam prezesów, którzy są całkowicie zgodni z rozwojem sprzedaż 

- i którzy doskonale wiedzą, jak ich plany marketingowe porównują się do podobnych strategii 

stosowanych przez ich konkurentów. Jeśli brakuje ci głębokiego zrozumienia tych obszarów, wnikliwi 

inwestorzy szybko zauważą twoje niedociągnięcia. Podobnie jak slajd technologiczny, który może 

stanowić wyzwanie dla dyrektora generalnego ds. Marketingu / sprzedaży, slajd 8 może być trudny do 

dostarczenia przez dyrektora generalnego zorientowanego na inżyniera. Dobrą wiadomością jest to, 

że jeśli dokładnie wykonasz kroki opisane w tym rozdziale, możesz z powodzeniem dostarczyć ten slajd, 

nawet jeśli sprzedaż i marketing nie są twoimi najsilniejszymi kombinacjami. 

Informacje do uwzględnienia w tym slajdzie 

Slajd strategii „Go-to-Market” zazwyczaj zawiera następujące informacje (wymienione według 

priorytetu): 

• Główni klienci, na których się kierujesz 

• Kanały, których zamierzasz użyć (i ich proporcje), aby uzyskać dostęp i wspierać swoich klientów 

docelowych 

• Jeśli masz już dochody, co robisz dzisiaj i jak to się zmieni 

Jeśli chcesz pokazać, w jaki sposób Twoja strategia sprzedaży będzie ewoluować od tego, co obecnie 

istnieje (prefinansowanie a późniejsze finansowanie), dobrze może działać slajd typu nakładki podobny 

do przykładu slajdu technologii pokazanego w Części 12. Jest to rodzaj slajdu, w którym pokazujesz 

przyszłe zmiany, wybierając komponenty na slajdzie za pomocą kliknięcia myszą. Przewiduj to pytanie: 

„W jaki sposób Twoja strategia marketingowa różni się od Twojej konkurencji?” Zaplanuj odpowiedź 

jako część narracji na tym slajdzie. 

Uwaga Korzystanie z slajdów nakładki w prezentacji może być bardzo pomocne. Należy jednak uważać 

na dodatkowy czas, który może być wymagany do wyjaśnienia dodanego materiału. Technicznie 

pokazujesz więcej niż 12 slajdów i musisz rozważyć uwzględnienie niektórych lub wszystkich nakładek 

w materiałach informacyjnych, jeśli format pliku, który udostępniasz inwestorom (np. Plik PDF), nie 

pozwala im na kliknięcie myszką droga przez nakładki. Podobnie jak slajd technologii, ten slajd może 

zapraszać wiele pytań i prowadzić do dłuższej dyskusji. Jeśli pojawią się takie pytania, najpierw spróbuj 

ustawić hak na spotkanie uzupełniające. Po drugie, bądź uzbrojony w kilka slajdów, które zawierają 

więcej szczegółów na temat prawdopodobnych pytań uzupełniających. Najczęstsze pytania 

uzupełniające zazwyczaj obejmują: 

• Czy możesz podać szczegółowy podział produktów i usług? 

• Czy możesz mi pokazać swoje założenia dotyczące cen i marży? 

• Jakie są twoje plany promocyjne i marketingowe oraz związany z nimi budżet? 



• Jakie są twoje plany ekspansji geograficznej? 

• W jaki sposób ogólny koszt sprzedaży porównuje się z twoimi konkurentami? 

• Kim są twoi najważniejsi klienci docelowi? 

• Czy mogę zobaczyć Twoją najnowszą prognozę sprzedaży? 

• Jakie są twoje strategie obsługi klienta? 

Przygotuj krótkie, ustne odpowiedzi na wszystkie te pytania i zaproponuj, aby podać więcej szczegółów 

podczas kolejnego spotkania 

Jak opracować ten slajd 

Skuteczny slajd to taki, którego prostota odzwierciedla wiele prac i badań. W takim przypadku najpierw 

powróć do danych, które zebrałeś dla poprzedniego slajdu, krajobrazu konkurencyjnego, i zapoznaj się 

dokładnie z tym, jak twoi konkurenci dystrybuują i wspierają swoje produkty i usługi. Jeśli tego nie 

zrobiłeś, upewnij się, że Twój folder plików konkurentów elektronicznych zawiera informacje na temat 

strategii wchodzenia na rynek każdego konkurenta, w tym szczegóły dotyczące partnerów 

dystrybucyjnych. Następnie zobrazuj ogólny model dystrybucji używany w Twoim segmencie rynku, 

zaczynając od klienta docelowego i działając wstecz do konkurentów. Zwróć uwagę na różnice między 

konkurentami. Zwróć również uwagę na nowe trendy. Jeśli chodzi o strategie marketingowe, większość 

firm jest zazwyczaj naśladowcami. Jest to często najbezpieczniejsze podejście do inwestorów, 

ponieważ zmiany sprawdzonych sposobów przyciągania klientów są postrzegane jako ryzykowne. Jeśli 

sugerujesz nowy sposób podejścia do klientów, możesz skorzystać z następującego przykładu. 

Przypuśćmy, że sprzedajesz lekcje online na tematy techniczne (np. Nowe języki programowania, 

wprowadzenie do systemu Windows 8 itp.), Które zapewniają ciągłą edukację osobom fizycznym. Twoi 

konkurenci sprzedają swoje produkty głównie poprzez kampanie e-mailowe, korzystając z wynajętych 

list mailingowych. Stosujesz inne podejście i planujesz zatrudnić sprzedawców korporacyjnych, którzy 

będą bezpośrednio sprzedawać duże roczne kontrakty firmom, aby umożliwić swoim pracownikom 

dostęp do kursów online. Używając opisanej wcześniej odmiany techniki slajdów nakładki, slajd Go-to-

Market pokazuje najpierw, jak konkurenci przechodzą na rynek, a następnie, kliknięciem myszy, 

pokazuje, jak się różnią. Jeśli wprowadzasz innowacje w danym obszarze, wspieraj nowe podejścia, 

dzieląc się werbalnie informacjami zwrotnymi od rzeczywistych lub potencjalnych klientów. 

Wskazówka Podczas naszych warsztatów często nasi dyrektorzy generalni i członkowie ich zespołów 

poświęcają godzinę na zaplanowanie strategii rynkowej swoich konkurentów na białej tablicy lub 

tablecie typu flip chart przed rozpoczęciem pracy na własnym slajdzie. Bez wątpienia znaczna liczba 

firm powiedziała nam, że to ćwiczenie znacząco zmieniło ich podejście marketingowe. Gorąco polecam 

zrobić to ze swoją herbatą 

 

Pamiętaj: Zawsze zacznij od swoich klientów 

Podkreśliłem znaczenie stosowania podejścia skoncentrowanego na kliencie przy konstruowaniu 

slajdów i powiązanych dyskusji. Ważne jest, aby rozwinąć ten temat w odniesieniu do tego slajdu, 

ponieważ istnieje kilka „pułapek” na to, jak przedsiębiorcy radzą sobie z tą dyskusją, co może złapać 

nieostrożnego strażnika i wykoleić boisko. zacząć slajd 8 bez pierwszego omawiania klientów 

docelowych. Wielu przedsiębiorców zaczyna od podkreślania tego, co ich inżynierowie są 

entuzjastycznie nastawieni i co ich zdaniem byłoby fajne i atrakcyjne dla klientów. Niektóre grupy 

zaczynają od dzielenia się szczegółowymi ankietami klientów lub anegdotycznymi danymi od 



sprzedawców lub innych pośredników. Jeśli to jest lub było twoje podejście, będzie ono głośne i 

wyraźne na tym slajdzie - i będziesz martwy w wodzie od tego momentu. 

Przestroga Jeśli poprowadzisz dyskusję na temat tego, co twoi inżynierowie uważają za fajne 

ulepszenia Twojego produktu, jesteś skazany. Liczy się tylko to, czy klienci uważają, że funkcje produktu 

są przydatne i warte opłacenia. 

Musisz podejść do tego slajdu po tym, jak po raz pierwszy spotkasz się z istotnymi i osobistymi 

interakcjami z klientami docelowymi dotyczącymi tego, jak kupują podobne rozwiązania. Te interakcje 

zapewniają krytyczne informacje, które zrozumieją doświadczeni inwestorzy. I odwrotnie, jeśli brakuje 

ci tych doświadczeń, podniesiesz czerwone flagi podczas opisywania swojej strategii. Jako bardzo 

ważny pasek boczny, dyrektor generalny musi wychodzić i pocierać łokcie z kluczowymi klientami 

obecnymi i docelowymi co tydzień. Nie pozostawiaj tych interakcji osobom zajmującym się sprzedażą 

lub marketingiem. Inwestorzy oczekują, że prezes będzie najlepszym sprzedawcą w firmie - a im 

młodsza firma, tym ważniejsze. Pamiętaj, otrzymywanie informacji od klientów i potencjalnych 

klientów z pierwszej ręki znacznie zwiększy twoją wiarygodność, gdy staniesz przed inwestorami.  

W dzisiejszych czasach większość firm poszukujących finansowania jest uruchamiana przez inżynierów, 

którzy naturalnie wolą spędzać czas z innymi inżynierami i typami technicznymi. Nie ma w tym nic 

złego. Ale jeśli twoja wizytówka brzmi „CEO”, nie jesteś już tylko inżynierem i musisz poszerzyć swoje 

umiejętności, możliwości i zainteresowania, aby włączyć udane połączenie z klientami. Jeśli jesteś zbyt 

„geeky” podczas prezentacji tego slajdu i masz zbyt ograniczoną zdolność udostępniania osobistych 

interakcji z klientami, albo nie otrzymasz inwestycji, albo jako warunek uzyskania inwestycji, zostaniesz 

szybko zastąpiony bardziej doświadczonym CEO, który ma umiejętności. Twoje badania zakończone, 

jesteś teraz w stanie sprowadzić swoje badania i zbudować skuteczny slajd Strategia przejścia na rynek. 

Będziesz mieć również wgląd w rynek, który zrobi wrażenie na inwestorach i jeszcze bardziej umocni 

Twoją wiarygodność. Omówmy teraz kilka najlepszych praktyk dotyczących dostarczania tego slajdu. 

Uwagi do otwarcia 

Zakładając, że twoim planem jest na ogół naśladowanie innych udanych strategii marketingowych 

stosowanych w Twojej branży, najlepszym otwarciem tego slajdu jest coś w rodzaju: „Na podstawie 

naszych interakcji z klientami docelowymi, takich jak X, Y i Z, oraz analiza naszych najbardziej udanych 

konkurentów, rozumiemy, że klienci wolą kupować podobne rozwiązania poprzez [opisać kanały]. 

Dlatego zainwestowaliśmy w rozwój naszych kanałów A, B i C mapować blisko preferowanego 

zachowania zakupowego naszego najbardziej pożądanego klienta. Następnie przejdź do omówienia 

następujących kwestii: 

• Połączenie kanałów sprzedaży bezpośredniej i pośredniej (więcej na ten temat wkrótce) 

• Krytyczne ustalenia dotyczące partnerów handlowych / marketingowych teraz iw przyszłości (z 

dodatkowym naciskiem, jeśli którykolwiek z tych partnerów może stać się przyszłymi nabywcami firmy) 

• Strategie obsługi klienta (z przykładowymi przypadkami) 

• Ile z nowych dolarów inwestycyjnych planujesz zainwestować w rozbudowę kanałów sprzedaży 

Jak wspomniano, jeśli opracowałeś nowatorski sposób podejścia do klientów, który może być 

krytycznym i ważnym wyróżnikiem, upewnij się, że jesteś przygotowany z silną walidacją i możesz 

cytować konkretne opinie klientów i unikać dyskusji „buduj i oni przyjdą” . Rzeczywistość jest taka, że 

firmy odnoszące największe sukcesy nie zaczynają od wprowadzania dużych innowacji w strategiach 

wprowadzania produktów na rynek. Koncentrują swoją kreatywność na opracowywaniu najlepszych 



produktów i usług, a następnie wykorzystują istniejące strategie kanałów, aby uzyskać swoje 

początkowe przychody. Twoja firma może być wyjątkiem, ale inwestorzy będą sceptyczni. Po prostu 

bądź ostrożny i upewnij się, że masz zatwierdzone wprowadzanie innowacji w tej dziedzinie. Jedna 

pewna rzecz dotycząca strategii wchodzenia na rynek: zawsze ewoluują wraz z dojrzewaniem firmy. 

Inwestorzy rozumieją to i będą starali się zrozumieć 1) co robisz dzisiaj, aby dotrzeć i wspierać klientów, 

oraz 2) jak to się zmieni w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Chcą zobaczyć wiarygodną wizję zmian 

w oparciu o interakcje z klientami. 

Porada Zaplanuj kilka iteracji i unikaj pokus, aby ten slajd był zbyt skomplikowany. Podobnie jak w 

przypadku innych slajdów, mniej jest ogólnie lepsze. Nie pozwól, aby zawartość slajdu wykradła od 

ciebie środek sceny. 

Kwestie kosztów kanału 

Inwestorzy często są zainteresowani zrozumieniem kosztów wymaganych do uzyskania i zarządzania 

klientami. Sprawdzą również twoje zrozumienie, podnosząc pytania dotyczące miksu kanałów i chcąc 

mieć poczucie, że zoptymalizowałeś koszty. Wiedzą, że jest to obszar, w którym nadmiernie wysokie 

koszty mogą szybko wzrosnąć, jeśli nie zostaną odpowiednio zarządzane. Chociaż ten temat jest 

bardziej szczegółowy niż to, co udostępnisz na pierwszym spotkaniu, ważne jest, abyś rozumiał kilka 

kluczowych pojęć na wypadek pojawienia się pytań. Zacznijmy od podstawowych pojęć. Rysunek 15-2 

przedstawia bardzo prosty model dystrybucji sprzedaży pokazujący wspólne sposoby łączenia się firm 

z klientami nawzajem. Ze względu na dramatyczny wpływ, jaki techniki sprzedaży i marketingu oparte 

na Internecie miały na miliony firm dzięki niższym kosztom i wydajniejszym modelom dystrybucji, 

inwestorzy są bardziej wrażliwi niż kiedykolwiek na modele sprzedaży stosowane przez firmy, w które 

inwestują. W segmencie, w którym następuje przejście na sprzedaż i dystrybucję przez Internet, 

oczekuje się, że zostaną zadane pytania dotyczące jej wpływu na strategię sprzedaży. Jako dyrektor 

generalny musisz być zaznajomiony z kosztami sprzedaży i marketingu w stosunku do kosztów 

konkurencji i być w stanie ustawić swoją firmę jako posiadającą przynajmniej porównywalny model 

kanału sprzedaży. Nie wystarczy po prostu wiesz, że twoi główni konkurenci używają, powiedzmy, 

kombinacji sprzedaży bezpośredniej i sprzedaży internetowej. Musisz znać przybliżoną proporcję 

kanałów sprzedaży, a także średnie koszty każdego kanału wykorzystywanego przez Ciebie i 

najbliższych konkurentów 



Slajd 9: Finansowa mapa drogowa 

Aktywny profesjonalny inwestor otrzymuje setki wniosków o dofinansowanie rocznie, a wiele z nich 

sprzedaje średnio ponad 100 milionów dolarów do roku 5. Większość przedsiębiorców twierdzi, że ich 

prognozy są konserwatywne. Jak już wspomniałem, jeśli zgłaszasz ryzykowną umowę technologiczną, 

100 milionów dolarów to kwota, którą inwestorzy chcą zobaczyć. W rezultacie jest to kwota, którą 

widzą, w tym na własnej slajdzie 9, finansowej mapie drogowej. Więc co robisz? To twardy orzech do 

zgryzienia. Jeśli sprzedasz 20 milionów dolarów do 5 roku, mogą w to uwierzyć, ale nie wypisze czeku. 

Jeśli pokażesz 100 milionów dolarów, będą się śmiać z siebie - chyba że masz wysoce wiarygodną kopię 

zapasową, na przykład historię zarządzania organizacjami tej wielkości lub jakąś inną zaletą, która 

nadaje twojej liczbie pewną wiarygodność. Tworzenie slajdu 9 jest łatwe; udowodnienie, że jest 

osiągalne, jest twoim wyzwaniem. Najważniejsze jest to: jeśli chcesz pieniędzy, musisz przekazać 

wielką wizję. Zanim zacznę mówić o tej wizji i wyzwaniu, skupmy się na tym, co dzieje się na tym 

slajdzie. Jak pokazuje slajd, musisz pokazać pięcioletnie prognozy wysokiego poziomu przychodów, 

wydatków i zysków. W zależności od sytuacji możesz pokazać liczbę pracowników, liczbę klientów i tak 

dalej. Również pokaż wymagany kapitał, aby osiągnąć swoje cele i co zrobisz z pieniędzmi. Sprawdzaj 

poprawność w dowolnym miejscu (szczególnie od klientów). 

Wskazówka Przedstaw swoje wykorzystanie kapitału w kategoriach kamieni milowych. Zapewnia to 

inwestorom dobre wykorzystanie pieniędzy. Przykłady mogą obejmować: „Zbuduj bazę klientów do 25 

000 w ciągu trzech lat” lub „Ustanów rurociąg sprzedaży w Kanadzie w ciągu 12 miesięcy” lub „Skaluj 

inżynierię, aby rozszerzyć linię produktów o 50% w ciągu trzech lat”. 

Inwestorzy mówią nam, że widzą zbyt wiele planów finansowych, które nie są rozsądne, spójne, 

uzasadnione lub kompleksowe, co stwarza wrażenie braku zrozumienia dynamiki działalności. Kiedy 

stracisz tę wiarygodność, jesteś toastem. Pozostała część tego rozdziału dotyczy przygotowania 

solidnych planów, które przekonują inwestorów, że wiesz, co robisz. 

Co kryje się za slajdami finansowymi 

Czy w pierwszym spotkaniu powinniście zgłębić swój plan operacyjny? Nie. Zaplanuj prosty przegląd, 

ale przygotuj się na szczegółowe pytania, których możesz się spodziewać i zrozumiesz następujące 

tematy: 

• Model biznesowy i ekonomika Twojej firmy 

• Potencjał przychodów firmy (z perspektywy rynku i zorientowanej na klienta) 

• Wydatki wymagane do prowadzenia firmy (zatwierdzone za pomocą porównywalnych danych) 

• Twoje kluczowe założenia dotyczące potencjału przychodów i prognoz kosztów 

• Ścieżka i czas do przekroczenia i wyjścia inwestorów 

• Przepływ środków pieniężnych - nigdy nie zapominaj, że gotówka jest królem - a czas i pełna wielkość 

wymogów kapitałowych (tj. Ile naprawdę myślisz, że będziesz musiał osiągnąć swoje cele iw jakich 

ramach czasowych) 

• Twoje wcześniejsze finansowanie i wyceny 

• Tabela kapitalizacji przedstawiająca pozycje własności zarówno przedpłat, jak i postmoney 

Zrób więc i zapisz kluczowe założenia dotyczące wszystkich tych elementów (i innych, jeśli to właściwe), 

i zbuduj rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych, upewniając się, że 



wszystkie są ze sobą powiązane. Upewnij się, że przekazałeś, że przeszedłeś przez ten proces. Możesz 

i przejdziesz do szczegółów podczas kolejnych spotkań. Musisz być w stanie omówić konsekwencje 

wielu scenariuszy i zmieniające się założenia. Oznacza to, że będziesz musiał opracować skuteczny 

skoroszyt arkusza kalkulacyjnego, który umożliwi zmianę parametrów wysokiego poziomu i zapewni 

dokładne automatyczne aktualizacje powiązanych szczegółów. Jest to ważne narzędzie, które musisz 

mieć - i znać na zewnątrz i wewnątrz. Jeśli nie możesz wewnętrznie zbudować szczegółowego planu, 

poszukaj pomocy zewnętrznej. Liczby na slajdzie przeglądu finansowego powinny być rozwinięciem 

szczegółowego planu w skoroszycie. Pamiętaj, aby wspomnieć o tym w uwagach wprowadzających do 

tego slajdu. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy inwestorzy chcą pójść głębiej i zobaczyć coś w 

swoim skoroszycie, powinieneś być przygotowany z kopią tego jako tła - ale naciskaj na spotkanie 

uzupełniające, na którym można to omówić bardziej szczegółowo; w przeciwnym razie cenny czas 

zostanie utracony na inne ważne tematy, które należy przedstawić. (Ale weź to za dobry znak, że chcą 

tu więcej tła.) 

ANALIZY TOP-DOWN I BOTTOM-UP 

Analiza odgórna odnosi się do procesu oparcia prognoz w dużej mierze na porównywach branżowych. 

Jest to przydatne przybliżenie pierwszego rzędu, które ustawia scenę do precyzyjnego dostrojenia. 

Analiza typu „bottom-up” pochodzi z twoich wewnętrznie wygenerowanych danych, w tym: 

• Rurociąg sprzedaży 

• Przychody według klienta 

• Zatrudnienie 

• Niestandardowe wskaźniki kosztów (np. Twój zespół decyduje się zaakceptować większą część 

odszkodowania bezgotówkowego niż inne porównywalne firmy) 

• Niestandardowe finansowanie (np. Wykorzystanie dotacji, większe finansowanie dłużne itp.) 

Jeśli jesteś firmą na wczesnym etapie rozwoju i nie masz znaczącej historii, zacznij od analizy odgórnej 

i dostosuj ją do danych analizy oddolnej. Bardziej dojrzałe firmy mogą w znacznym stopniu korzystać z 

oddolnych danych, ale upewnij się, że twoje założenia są jasne i prawidłowe. 

Porównywalne 

Często pomijany, ale bardzo przydatny arkusz w skoroszycie powinien zawierać wskaźniki kosztów dla 

głównych konkurentów wraz z porównawczym podsumowaniem tego, jak się układasz. Wprawdzie 

dane te mogą być trudne do uzyskania. Zacznij od tego, co masz i rozbudowuj na przestrzeni czasu, gdy 

dowiesz się więcej o swoich konkurentach. Łatwiej jest zacząć od spojrzenia na spółki publiczne, które 

są podobne do twojej firmy. Ponieważ te spółki publiczne mogą być większe niż Twoja firma, możesz 

dostosować ich dane, przyjmując odpowiednie założenia. Firmy księgowe, które mają doświadczenie z 

firmami w twoim sektorze, mogą również być doskonałym źródłem do uzyskania tych danych. 

Inwestorzy chcą, aby Twoja firma zwracała uwagę na zarządzanie kosztami, a opracowanie tego 

arkusza jako części modelu będzie postrzegane bardzo pozytywnie. 

■ Wskazówka Posiadanie arkusza kalkulacyjnego, który pokazuje prognozy finansowe w porównaniu z 

arkuszami podobnych firm, może być bardzo przekonujące. Będziesz potrzebował solidnych informacji, 

ale bez zgadywania i nadziei marzenia. 

Szukana inwestycja 



Podczas gdy początkowe podsumowanie finansowe koncentruje się na bieżącym finansowaniu i 

poszukiwanych środkach, obecne wymagania finansowe muszą pochodzić z pełnych przyszłych potrzeb 

finansowych. Twój szczegółowy model finansowy powinien zatem przedstawiać przynajmniej punkt 

progowy rentowności i pokazać wszystkie przeszłe i przyszłe finansowanie (kapitał własny i dług), które 

spodziewasz się tam dostać. Inwestorzy będą również naciskać na szczegółowe prognozy poprzez 

planowany punkt wyjścia dla firmy (np. M&A lub IPO). Równie dobrze możesz uwzględnić to w swoim 

skoroszycie. Rozwijając dobre pojęcie „dużego obrazu”, będziesz bardziej pewny interakcji z 

inwestorami na tym slajdzie. Ważnym elementem twoich prognoz jest zrozumienie wpływu 

planowanego finansowania na interesy właściciela założyciela, inwestorów i innych interesariuszy. 

Szczegółowa tabela kapitalizacji lub „tabela limitów” pokazująca wszystkich inwestorów i wartość ich 

inwestycji w czasie powinny stanowić część szczegółowego skoroszytu. Jest jednak mało 

prawdopodobne, że osiągniesz ten poziom szczegółowości w początkowej prezentacji. Podkreślam 

potrzebę wcześniejszego poznania tego faktu, ponieważ zminimalizuje to niespodzianki później, na 

przykład w jaki sposób możesz być zaskoczony poziomem rozwodnienia własności, który wystąpi, gdy 

do firmy wejdą fundusze zewnętrzne. Ze względu na wiele problemów, które fundusze inwestycyjne 

miały z inwestorami w czasie krachu finansowego w okresie dot-com i awarii w 2008 r., Zarządzający 

funduszami są również ostrożni wobec innych, którzy zainwestowali. Chcą uniknąć współinwestowania 

ze stosunkowo słabymi inwestorami i / lub ludźmi, którzy mogą być antagonistyczni wobec ich celów. 

Przed dokonaniem inwestycji zarządzający funduszem dokładnie sprawdzają tabelę limitów i 

upewniają się, że mogą zaakceptować wcześniejszych inwestorów - lub przekażą transakcję. Najlepiej 

być przygotowanym i wcześnie przedstawić te informacje, zwłaszcza jeśli masz jakiekolwiek obawy, że 

niektórzy z Twoich obecnych inwestorów mogą nie zdać egzaminu. 

Wykorzystanie funduszy 

Ile prosisz i co zrobisz z pieniędzmi, również pochodzą bezpośrednio z twojego modelu finansowego. 

Przedyskutuj, dlaczego szukasz funduszy i wymień trzy najlepsze zastosowania tych funduszy, a także 

przybliżone proporcje, które zostaną przydzielone do każdego obszaru. Przygotuj się na odpowiedź na 

wspólne pytanie: „Ile gotówki będziesz potrzebować, aby dostać się do progu rentowności?” Podczas 

gdy widzieliśmy wiele prezentacji, w których zarówno za dużo, jak i za mało pieniędzy jest 

poszukiwanych, większość firm na wczesnym etapie szuka zbyt mało. Istnieje duża tendencja do zbyt 

optymistycznego postrzegania przychodów i zysków, co zmniejszy potrzebę dalszych rund 

finansowania. Najlepiej jest być pesymistą, ponieważ rozwój prawdopodobnie zajmie więcej czasu niż 

się spodziewasz, a posiadanie większej ilości gotówki niż myślisz, że pozwoli ci lepiej spać 

Czego oczekiwać 

Jeśli inwestor zada pytania na tym slajdzie, uważaj to za dobry znak i potwierdzenie, że zachowałeś 

zainteresowanie tym punktem. Brak interakcji lub pytań nie jest dobry. Powinieneś inicjować pytania, 

aby odkryć wszelkie problemy (np. może straciłeś wszystkich na wcześniejszym slajdzie). Kilka dobrych 

pytań, które należy zadać w tym momencie: „Czy te prognozy wydają się rozsądne?” I „Jakie inne 

powiązane informacje możemy dostarczyć?” Lub „Czy byłbyś zainteresowany bardziej szczegółowym 

przeglądem naszego modelu finansowego i założeń?” w swojej prezentacji powinieneś założyć pomysł 

(i zaoferować walidację), że twój może być dużą grą (duży rynek, duża potrzeba, zróżnicowanie itp.). 

Ale zyskasz lub stracisz wiarygodność na podstawie tego, jak solidna jest twoja mapa finansowa i 

biznesowa. Zachęcam was, abyście nie wnikali głęboko w szczegóły planu operacyjnego na pierwszym 

spotkaniu, chyba że musicie. Ponownie poproś o drugie spotkanie z finansami jako główny temat. Nie 

zapominaj: ważniejsze niż to, co znajduje się na tym slajdzie, jest proces, przez który przechodzisz, aby 

go wspierać. Będzie to oczywiste, jeśli ograniczyłeś prowadzenie badań, rozmawiałeś z klientami i 

zrozumiałeś branżę, lub jeśli nie udało Ci się opracować skoroszytu finansowego. I nie dostaniesz 



pieniędzy , dopóki nie wykonasz wymaganej pracy. Przeprowadź opisany wcześniej proces i upewnij 

się, że wszystko jest ze sobą powiązane, i poinformuj, że przeszedłeś taki proces przygotowując ten 

slajd. Pamiętaj, aby wspomnieć, że możesz i przejdziesz do głębszych szczegółów na późniejszych 

spotkaniach. 



Slajd 10: Zespół 

Proces prezentowania zespołu często rozpoczyna się na długo przed pierwszym spotkaniem. Przed 

pierwszym spotkaniem profesjonalni inwestorzy mogą odwiedzić Twoją stronę internetową i spojrzeć 

na ogólne pochodzenie członków Twojego zespołu. Mogą również skontaktować się z kolegami lub 

innymi inwestorami, aby dowiedzieć się więcej o pochodzeniu kluczowych członków kadry 

kierowniczej. Proces wstępnej kontroli jest obecnie jeszcze łatwiejszy dzięki wykorzystaniu portali 

społecznościowych, takich jak LinkedIn i Facebook. 

ZROBIĆ DOBRE PIERWSZE WRAŻENIE 

Jeśli chodzi o dobre pierwsze wrażenia, nie zapomnij o znaczącym wpływie mediów 

społecznościowych. Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z profilami internetowymi kluczowych 

członków kierownictwa, a następnie poproś ich o dostosowanie, aby zoptymalizować wrażenie, jakie 

przekazują inwestorom. Musisz zachęcić ich do przejścia od trybu „tworzenia znajomych” do 

przedstawienia profesjonalnego wizerunku, który zrobi wrażenie na inwestorach. Należy uprzedzić, że 

ten proces może wywołać pewne tarcia - podobnie jak mówienie komuś, że jego wybór sukni lub 

fryzury nie jest odpowiedni. Oczekuj również, że niektórzy mogą czuć, że przesadzasz z życiem 

osobistym, kiedy poprosisz ich o usunięcie zdjęć z piciem margaritys w Cabo z grupą innych 

imprezowiczów. Zacznij od profili LinkedIn, ponieważ ta strona jest bardziej zorientowana na profile 

zawodowe. Ale spójrz na inne witryny, takie jak Facebook, i upewnij się, że nie ma nic, co mogłoby 

wywołać obawy inwestorów. 

Jak zawsze, pierwsze wrażenia są nadal niezwykle ważne. Zespół założycielski jest jednym z 

najważniejszych aspektów w umyśle inwestora. Inwestor oceni cię na boisku, oceniając, jak 

prezentujesz i jak odpowiadasz na pytania oraz dostarczasz informacji, których nie ma na slajdzie. 

Twoja osobowość, naturalna inteligencja i umiejętność oczarowania ich swoją wizją będą w centrum 

uwagi. Zespół, w szczególności dyrektor generalny, jest oceniany od chwili, gdy wejdziesz do drzwi. 

Większość inwestorów twierdzi, że lubi „postawić na dżokeja, a nie na konia”. Chcą, abyś wykazał, że 

potrafisz zlikwidować jakikolwiek wielki pomysł i że Twój zespół sam w sobie stanowi przewagę 

konkurencyjną. Przede wszystkim na slajdzie 10, Zespół, chcesz podkreślić odpowiednie zapisy na 

ścieżce w domenie docelowej, a także umiejętności, które ty i twój zespół wnosicie na stół. Najlepiej 

byłoby, gdyby inwestorzy chcieli również zobaczyć rozpoznawalne nazwy - osoby lub firmy - na liście 

zarządu. Najlepiej byłoby, gdyby większość inwestorów chciała usłyszeć następujące sześć komentarzy 

Dyrektorzy generalni w odniesieniu do swojego zespołu: 

• „Mamy wiele lat doświadczenia i spędziliśmy wiele lat w tej przestrzeni”. Inwestorzy chcą inwestować 

w ekspertów branżowych, którzy mają silną osobistą sieć kontaktów związanych z segmentem rynku. 

Pamiętaj, aby podkreślić istotną historię każdego członka zespołu, w tym własną. 

• „Wielokrotnie współpracowaliśmy dobrze w naszej karierze.” Inwestorzy uwielbiają słuchać, że ty i 

przynajmniej niektórzy kluczowi pracownicy wcześniej ściśle współpracowali. Wiedzą, że rozwijające 

się firmy mogą powodować tarcia w szeregach, a wcześniejsza historia współpracy jest postrzegana 

jako bardzo korzystna. 

• „Pracowaliśmy dla wielkich firm i odnieśliśmy sukces jako przedsiębiorcy”. Inwestorzy chcą, aby 

kluczowi członkowie zespołu mieli wcześniejsze doświadczenie w pracy w większych firmach. Takie 

doświadczenia potwierdzają, że jesteś narażony na najlepsze praktyki, dobrze rozwinięte systemy i 

infrastrukturę, które zminimalizują ryzyko krzywej uczenia się w miarę rozwoju firmy. 



• „Mamy odpowiednie, szanowane referencje”. Pomyśl o stopniach z uznanych szkół. Inwestorzy 

kojarzą referencje akademickie z większym prawdopodobieństwem sukcesu. Wielkim błędem, który 

jest cichym zabójcą, jest sytuacja, w której dyrektor generalny, który nie ma dyplomu, celowo pomija 

stopnie członków zespołu, myśląc, że nie zwróci to uwagi na jego osobisty brak poświadczeń. 

Jakakolwiek lista członków zespołu bez stopni jest znakiem dla wielu inwestorów, że dyrektor 

generalny to niestarter, któremu brakuje odpowiednich referencji. 

• „Przyciągnęliśmy już wysokiej jakości inwestorów i członków zarządu”. Jako znak, że doszło do 

wcześniejszej weryfikacji, profesjonalni inwestorzy chcą mieć pewność, że przyciągnęliście innych 

wysokiej jakości inwestorów i doradców. Istnieją rzadkie wyjątki, w których bardzo przekonująca 

historia może to pokonać; ale nie licz na to. Zanim zaczniesz polować na większe inwestycje, zyskaj 

uznanych ludzi związanych z Twoją firmą jako pierwszych inwestorów lub doradców. 

• „A co najważniejsze, wcześniej zarabialiśmy na inwestorach”. Chociaż jest to najtrudniejsze 

twierdzenie ze wszystkich, jest to ogromny plus, jeśli uda ci się to zrobić. Nawet jeśli jako dyrektor 

generalny nie możesz tego powiedzieć, pracuj ciężko, aby przyciągnąć członków zespołu, którzy 

potrafią - i pomóc rozwinąć przekonanie, że masz zwycięski zespół. Jest to nawet bardziej krytyczne, 

jeśli ostatnia transakcja straciła pieniądze  Utrata pieniędzy nie jest końcem drogi, ponieważ inwestorzy 

rozumieją, że jest więcej przegranych niż zwycięzców, ale chcą czuć się dobrze, że masz zespół, który 

ma przynajmniej solidne doświadczenie w wygrywaniu ofert  

Inwestorzy oczekują również, że będziesz szczery i szczery w stosunku do wszystkich kluczowych 

„dziur” wykonawczych, które masz i jak zamierzasz je wypełnić. Dobrzy inwestorzy mają rozbudowane 

sieci wykwalifikowanych przedsiębiorców. Czasami mogą pomóc w wypełnieniu luki w zespole - i stać 

się bardziej zaangażowanym w możliwości inwestycyjne. 

WYBIERZ NAJLEPSZYCH 

Niedawna umowa, którą przyjrzeliśmy się, zrodziła się z pomysłów opracowanych przez genialnego 

młodego inżyniera z University of California w Berkeley, gdy był jeszcze w szkole wyższej. Był na tyle 

mądry, by postępować zgodnie z mądrą radą swoich mentorów, aby szukać bardziej dojrzałych i 

doświadczonych członków zespołu, aby dołączyć do niego w budowaniu nowej firmy - nawet ludzi, 

którzy byli znacznie starsi od niego. Byłem jeszcze bardziej pod wrażeniem, gdy spotkałem się z pełnym 

zespołem i zobaczyłem, jak wspaniała praca wykonała młody inżynier, wybierając bardzo 

doświadczonych i zgodnych członków zespołu, aby pomóc mu zrealizować jego wizję. Wiarygodność 

członków zespołu, dotychczasowe osiągnięcia i wcześniejsze kontakty z inwestorami zapewniły sukces 

firmy w pozyskiwaniu potrzebnego kapitału. Dziś są na dobrej drodze do osiągnięcia bardzo 

korzystnych wyników dla ich firmy. Niestety ta historia jest raczej wyjątkiem. Dużo częściej spotyka się 

z niedoświadczonym dyrektorem generalnym, który otacza się podobnymi niedoświadczonymi ludźmi, 

a następnie ma nadzieję, że inwestorzy będą podekscytowani, ponieważ ich pomysł jest tak fajny. Jeśli 

masz 20 lub 30 lat, bądź bardzo obiektywny w kwestii zespołu, który gromadzisz i prezentujesz 

inwestorom. Niektóre siwe włosy w zespole mogą być dużym plusem. Jak już kilkakrotnie 

wspomniałem, część twojej pracy domowej przed prezentacją polega na znalezieniu powiązań między 

tobą a kluczowymi pracownikami i grupą inwestorów, z którą się spotykasz. Warto wspomnieć o 

ważnych punktach połączenia, które pomogą inwestorowi potwierdzić, że ty i twój zespół. Uważaj 

jednak na nadmierne upuszczanie imion. Zbyt wiele wysiłku, by wspomnieć o ludziach, których znasz, 

aby pokazać, jak jesteś połączony, może przynieść odwrotny skutek i sprawić, że będziesz wyglądał 

płytko lub brak wiary w siebie. Więc starannie wybierz te nazwy i używaj ich oszczędnie w swojej 

prezentacji.  

Format slajdu 



Format curriculum vitae (CV) działa dobrze dla tego slajdu. Wystarczy wymienić miejsca pracy, w 

których pracowały firmy, a także odpowiednie szkoły. Istnieje tendencja do pokazywania energicznych 

i przyjaznych zdjęć grupowych zespołu i używania jedynie minimalnego tekstu na slajdzie, podczas gdy 

dyrektor generalny analizuje szczegóły CV („To Dave Johnson po lewej stronie. Caltech, od… ”) 

Podejście to działa najlepiej, gdy spodziewasz się, że inwestor dokonał już wstępnych badań nad tobą 

i twoim zespołem (co zdarza się przez większość czasu w tych dniach). Większość prezentacji działa 

najlepiej, gdy slajd zespołu jest prezentowany na końcu talii, tak jak tutaj. Jeśli jednak czujesz, że masz 

zespół „A” na przykład dobrze znani dyrektorzy, członkowie zarządu i inwestorzy z poprzednich rund - 

przenoszą go w pobliże frontu. Siła zespołu często przewyższa tę koncepcję, zwłaszcza jeśli jesteś firmą 

na wczesnym etapie rozwoju bez dużej historii. Pamiętaj, że inwestorzy nagradzają wcześniejszy sukces 

rozruchowy ponad wszystko inne. Więc jeśli jesteś taki dobry, podkreśl to wcześnie. 

Wskazówka Jeśli Twój zespół to prawdziwie genialni ludzie, przedsiębiorcy odnoszący sukcesy, 

najwyższej jakości anioły, lub co masz, przesuń ten slajd w prezentacji na drugą lub trzecią pozycję. 

spotkania 

Na koniec przygotuj się na podkreślenie tego, co wnosisz do stołu. CEO jest najbardziej krytycznym 

członkiem zespołu i musisz podsumować swoją wartość i pokazać, że unikalna mieszanka umiejętności 

i umiejętności może zarabiać na inwestorach w przekonujący sposób. Dobrze jest chwalić się swoimi 

wcześniejszymi sukcesami - po prostu utrzymywać je w dobrym stanie, rzeczowe i słabe. Istnieje cienka 

granica między przechwalaniem się a podsumowaniem wcześniejszych sukcesów, a to jest trudne dla 

wielu przedsiębiorców. W wielu sesjach coachingowych stawiamy na styl prezentacji naszych prezesów 

- szczególnie na tym slajdzie. Równie ważne, jak podkreślenie wcześniejszych sukcesów, jest pomijanie 

tego obszaru. Zdaj sobie sprawę, że większość profesjonalnych inwestorów wykonała swoją pracę 

domową i już coś wie o tobie i członkach zespołu. Najlepiej sprawdza się skromne, skromne podejście. 

Niech wasze osiągnięcia mówią same za siebie. 

Czego oczekiwać 

Jeśli zgromadziłeś dobry zespół z wcześniejszym doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami, ten 

slajd może być jednym z najłatwiejszych do zaprezentowania. Z drugiej strony ten slajd będzie końcem 

drogi, jeśli spowoduje, że inwestorzy uwierzą, że… 

• Ani ty, ani twój zespół nie byłeś jeszcze w bloku. 

• Brakuje twojej zdolności przyciągania gwiazd. 

• Będziesz wyprzedzany przez bardziej doświadczonych konkurentów. 

Aby zapewnić pozytywną reakcję na ten slajd, przejrzyj i zinternalizuj te sześć komentarzy, które 

inwestorzy chcą usłyszeć, jak podsumowano wcześniej w tej części. Nie musisz robić wszystkich tych 

punktów, aby zainteresować inwestorów, ale spróbuj opracować co najmniej trzy obszary, które pasują 

do Twojego zespołu. Pamiętaj też, aby wspomnieć o „dziurach” w swoim zespole. Żaden inwestor nie 

spodziewa się, że będziesz mieć idealny zespół marzeń - zwłaszcza na wcześniejszych etapach 

finansowania. Jeśli wspominasz o dziale wykonawczym, który planujesz uzupełnić środkami z następnej 

rundy finansowania, a inwestor może pomóc Ci go wypełnić, może to wzbudzić większe 

zainteresowanie finansowaniem twojej transakcji i dać ci kolejny haczyk za zdobycie kolejnych spotkań 

i interakcji . Podkreśliłem, że inwestorzy często uważają ludzi z waszej transakcji za ważniejsze niż 

cokolwiek innego. Jeśli twoja prezentacja zyskała „tak bardzo” zainteresowanie aż do poprzedniego 

slajdu, kto i to, co prezentujesz na slajdzie The Team, może Cię odzyskać. 



Slajd 11: Bieżący status 

Ten slajd ma trzy ważne cele: 

1. Podaje kartę raportu inwestorom, wskazując, co osiągnąłeś wcześniej. 

2. Wzmacnia twoją odpowiedzialność za wyznaczanie celów i osiąganie celów. 

3. Zapewnia podgląd podsumowań na wysokim poziomie, które inwestorzy mogą oczekiwać od Ciebie, 

aby pokazać postępy w realizacji planu z wykorzystania zainwestowanych środków. 

Częstym problemem napotykanym przez inwestorów jest brak działań następczych po wypisaniu 

czeku. Rzeczywiście, jest to prawdopodobnie największa skarga, którą słyszę od innych inwestorów - i 

na którą wszyscy są bardzo wrażliwi, gdy przychodzi czas na ocenę nowych inwestycji. Musisz mieć 

świadomość, że gdy inwestorzy sprawdzają referencje, jednym z pierwszych pytań, które zadają, jest: 

„Czy byłeś zadowolony z częstotliwości i dokładności zgłoszeń, które otrzymałeś po zainwestowaniu w 

tego przedsiębiorcę?”. pytanie uzupełniające: „Czy ten przedsiębiorca ma dobre osiągnięcia w 

osiąganiu celów?” Słusznie lub nie, inwestorzy dostrzegają, że wielu (najbardziej?) przedsiębiorców 

jest niechlujnych w zarządzaniu i monitorowaniu postępów w realizacji celów. Uważają również, że 

bardzo trudno jest osobom, które wcześniej wykazały brak uwagi w tym obszarze, zmienić swoje 

zachowania tylko dlatego, że otrzymano czek. Chociaż rzadko wyrażane jest to jako wyraźne pytanie 

podczas wstępnej prezentacji, zapewniam was, że inwestorzy będą cię zwiększać i określać, czy jesteś 

wyjątkiem. Kładąc nacisk na rzetelne raportowanie i nieustanne dążenie do spełnienia oczekiwań, 

zbudujesz swoje zaufanie do Ciebie. Gdy przedstawiasz ten slajd, musisz przekazać, że lubisz być 

pociągnięty do odpowiedzialności i że zachowujesz wysokie osobiste standardy w zarządzaniu 

zespołem, aby spełnić oczekiwania. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest ponowne 

przedstawienie narracji, która rozszerza to, co masz na liście twój slajd. 

Uwaga Co ciekawe, wielu inwestorów czuje się wykluczonych po napisaniu czeku. Dlatego należy 

regularnie dostarczać inwestorom raportów dotyczących poczynionych postępów, osiągniętych 

kamieni milowych, pozyskanych klientów, wzrostu przychodów i tak dalej. Nie zapominaj też, że 

inwestorzy to mądrzy ludzie. W większości przypadków chętnie udzielą porady, gdy jej potrzebujesz. 

Co zgłosić na tym slajdzie 

Porozmawiajmy najpierw o ogólnych obszarach, które inwestorzy chcą zobaczyć, a następnie przejrzyj 

przykłady z przykładami, w jaki sposób możesz osiągnąć zwycięską wydajność. Najważniejsze obszary, 

w których inwestorzy chcą otrzymywać raporty o stanie, obejmują: 

• Produkty 

• Klienci 

• Związki partnerskie 

• Aktualizacje zespołu 

• Postęp w stosunku do wcześniej zatwierdzonych celów finansowych, 

w tym dyskusje na temat znaczących odchyleń, wykorzystania kapitału itd. Po otrzymaniu finansowania 

najważniejszym priorytetem - a zazwyczaj pierwszym tematem, który jest zgłaszany i komentowany - 

są wyniki finansowe. Często koncentruje się na wykorzystaniu funduszy, szybkości spalania i 

związanych z nimi różnicach. Jednak w tej pierwszej prezentacji z nowym inwestorem, uwagi dotyczące 

innych obszarów, które wymieniłem, powinny być głównym celem 



Produkty 

Chociaż ważne jest podsumowanie stanu twoich produktów i usług w czasie prezentacji, aby podkreślić 

swoją odpowiedzialność i zdolność do kierowania wynikami, powinieneś dołączyć krótkie komentarze 

na temat tego, jak twój zespół działał na poprzednich celach. Korzystając ze slajdu, opis stanu produktu 

może zawierać następujące elementy: Udało nam się zrealizować nasze cele na kluczowych etapach 

minionego roku, w tym dostarczyć funkcje resetowania hasła i potwierdzonych rozmówców. 

Ukończyliśmy również internetowy prototyp Voice Secure na dwa miesiące przed terminem, mimo że 

doświadczyliśmy opóźnień ze strony naszej zewnętrznej firmy produkcyjnej. To pozwoliło nam 

przyspieszyć testy beta na kluczowych klientach. Zwróć uwagę, że ta dyskusja odnosi się bardziej do 

procesu niż rezultatu, co potwierdza inwestorowi, że realizujesz cele i jesteś dumny z osiągania / 

pokonywania szacunków. Jest to o wiele bardziej efektywne niż dostarczanie aktualnego statusu 

produktu poprzez jedynie stwierdzenie: 

Nasz produkt zawiera obecnie funkcje haseł i potwierdzonych połączeń, a my ukończyliśmy 

internetowy prototyp Voice Secure. 

Klienci 

Niezależnie od tego, którą rundę podnosisz, powinieneś dołączyć dwa do trzech punktów związanych 

ze statusem klienta. Nawet jeśli nie kontaktowałeś się z klientami, powinnieneś określać twoje plany 

uzyskania potrzebnego wkładu. Oto przykład dobrej krótkiej narracji związanej ze statusem klienta: Na 

początku tego roku obieraliśmy zarówno [ubezpieczyciela z listy Fortune 500], jak i [bank z listy Fortune 

50] za wysoce pożądane cele testów beta nowych funkcji. W tym kwartale udało nam się uzyskać od 

obu firm umowy o testach beta, co przybliży nas do wygenerowania pierwszych przychodów na 

początku przyszłego roku. Kontrast tego podsumowania ze słabszym podsumowaniem typu migawki: 

[ubezpieczyciel z listy Fortune 500] i [bank z listy Fortune 50] zgodzili się na testowanie naszej nowej 

funkcji resetowania hasła. 

Związki partnerskie 

Podczas gdy nowe partnerstwa są na ogół dalej w dół słupa totemowego pod względem tego, co 

inwestorzy uznają za ważne, postęp w tej dziedzinie ze znanymi partnerami, którzy mają bezpośredni 

wpływ na przychody i koszty, może być skuteczny w podkreśleniu - szczególnie, jeśli status powstał 

jako wynik planowanego wysiłku z ustalonymi celami. Skuteczna narracja na temat statusu partnerstw 

może obejmować następujące elementy: wyprzedzamy harmonogram uzyskiwania zobowiązań od 

[dwóch firm technologicznych z listy Fortune 1000] do udziału w bieżącej rundzie finansowania, z 

zastrzeżeniem warunków otrzymanych od głównego inwestora. Tegoroczny biznesplan obejmował 

wylądowanie co najmniej jednej z tych firm jako inwestora strategicznego i z przyjemnością informuję, 

że oboje nas zintensyfikowali. Osiągnęliśmy również nasze cele w zakresie zabezpieczenia umów 

marketingowych z [firmami technologicznymi z listy Fortune 1000] po pokonaniu naszych głównych 

konkurentów w wypieku przez wszystkie trzy firmy. 

Status zespołu 

Ponieważ przedstawiłeś już swój zespół, skorzystaj z tego slajdu, aby objąć elementy zespołu związane 

z osiąganiem celów rekrutacyjnych i radzeniem sobie z wszelkimi problemami personalnymi. Oto 

przykład dobrej narracji dla tego obszaru: Zrealizowaliśmy wszystkie cele rekrutacyjne dla naszego 

zespołu nasiennego, a sądząc po naszej skuteczności w osiągnięciu kamieni milowych, jesteśmy na 

dobrej drodze do stworzenia bardzo zorientowanej na wyniki kultury firmy, która to jeden z moich 

głównych celów osobistych. Nadal mamy jednak problemy z lokalizacją odpowiedniego kandydata na 



stanowisko kontroli jakości, które planujemy dodać w następnym kwartale. Będziemy wdzięczni za 

sugestie. Tematy, które przed chwilą omówiliśmy, nie są jedynymi obszarami, które należy uwzględnić. 

Możesz zastąpić inne tematy, które mogą być bardziej odpowiednie dla Twojej branży, w tym: 

• Zgłoszenia patentowe 

• Zatwierdzenia rządowe (np. zatwierdzenie produktu medycznego przez FDA) 

• Kamienie milowe technologii 

Upewnij się jednak, że tematy ściśle odnoszą się do generowania przychodów lub walidacji klientów, 

ponieważ tematy te najbardziej interesują inwestorów. Wybierz także osiągnięcia, które powstały jako 

zaplanowane wcześniej działania, a nie coś, co wydarzyło się tylko przez przypadek. Chcesz wbić do 

domu, w jaki sposób wielokrotnie ustawiałeś i spełniałeś lub przekraczałeś dawne cele. Mam nadzieję, 

że teraz rozumiesz i możesz powtórzyć styl narracji, który zapewni dobrą wydajność tego slajdu! 

Wskazówka W swojej prezentacji zawsze szukaj powodów, aby opowiedzieć historię. Nie tylko 

przekazuj ważne punkty, ale również zainteresują inwestora bardziej niż przez zwykłe przytaczanie 

faktów. 

Czego unikać 

Slajd „Obecny stan” to taki, który określa zdolność do dostarczania znaczących wyników w 

odpowiednim czasie i wskazuje, że masz zdyscyplinowany i przewidywalny styl raportowania, na 

którym można polegać. Możesz jednak naruszyć te cele, omawiając zbytnio plany na przyszłość lub 

unikając dyskusji o solidnych osiągnięciach w poprzednich planach. Trzymaj się opisu tego, co masz 

teraz. Podkreśl rolę procesu planowania i ostatecznych wyników zespołu we wcześniejszych planach. 

Pytanie, które może nadejść 

Dobrym pytaniem, na które można przewidzieć i na które należy odpowiedzieć podczas prezentacji 

tego slajdu jest: „Co zamierzasz osiągnąć w przyszłości?” Jeśli to pytanie pojawi się (i załóżmy, że tak 

będzie), spróbuj użyć tego jako kolejnego haczyka drugie spotkanie, podając następującą odpowiedź: 

„Z przyjemnością podzielę się z wami szczegółami naszych planów na przyszłość, ale wolałbym to zrobić 

podczas kolejnego spotkania, na którym mogę podzielić się naszymi założeniami i uzyskać informacje i 

sugestie. Czy byłoby dobrze? ”Odkryliśmy, że dyskusja na temat przyszłych celów jest najlepiej 

przeprowadzona po tym, jak inwestor usłyszał i przyswoił sobie inne, bardziej podstawowe informacje, 

które przedstawiłeś - i zgodził się na spotkanie z tobą. Oto, co może pójść nie tak, jeśli na pierwszym 

spotkaniu odbędzie się zbyt wiele dyskusji na temat przyszłych celów: 

• Przeciążenie informacji i utrata zainteresowania spotkaniem kontrolnym, ponieważ inwestor uważa, 

że nie ma nic więcej do zyskania. 

• Twoje przyszłe plany będą zależały od tego, ile podniesiesz w bieżących i przyszłych rundach. Jeśli 

nadal zbierasz pieniądze, będzie większa niepewność co do tego, co możesz realnie osiągnąć - i możesz 

ustawić nierealistyczne cele, które mogą mieć wpływ na twoją wiarygodność. 

• Wielu profesjonalnych inwestorów chce być w stanie zapewnić wkład w kształtowaniu swojego 

przyszłego kierunku i może negatywnie zareagować na stanowczą mapę drogową, która wydaje się być 

odlana w konkretnym kierunku. 

• W końcu rzeczy się zmieniają. Chociaż musisz przekazać, że masz solidną wizję tego, gdzie chcesz 

kierować firmą, przedstawienie zbyt wielu szczegółów na temat szczegółów - zwłaszcza tych, które 



wykraczają poza to, co można osiągnąć w trakcie obecnej rundy finansowania - może odzwierciedlać 

obojętność na przyszłe dane, które może otrzymać od klientów, inwestorów i doradców. 

Jeśli zostaniesz wciśnięty na slajd dotyczący przyszłych planów, uczyń go tak ogólnym, jak to tylko 

możliwe, i nadal ustawiaj hak na kolejne spotkanie. 

Czego oczekiwać 

Zbliżasz się do końca tego ważnego wstępnego spotkania inwestorskiego i pod warunkiem, że 

utrzymałeś interakcję z inwestorem, powinieneś mieć teraz bardzo dobry pomysł na ich 

zainteresowanie podjęciem kolejnych kroków. Jeśli inwestor pozostanie zainteresowany w tym 

momencie, zgodzi się na kolejne spotkanie w celu omówienia twoich planów i innych elementów, które 

podpięły je we wcześniejszych slajdach. Przejdźmy teraz do silnego finału! 



Slajd 12: Podsumowanie 

Pamiętaj, że głównym celem pierwszego spotkania z inwestorami jest zdobycie drugiego spotkania. 

Twoim celem na slajdzie Podsumowanie jest kontynuacja pozytywnego rozpędu, który ustanowiłeś, 

zapewniając jednocześnie należytą staranność i rozwijając relację z inwestorem. W tej ostatniej części 

prezentacji chcesz wykonać następujące czynności: 

• Podsumuj swoje najsilniejsze punkty 

• Powtórz synergie i wspólne cele, które masz z inwestorem 

• Uzyskaj opinie inwestorów 

• Dostarcz wezwanie do działania 

Slajd 12, Podsumowanie, jest okazją do zakończenia niezapomnianej notatki. Na tym slajdzie podsumuj 

swoje trzy lub cztery najsilniejsze punkty - sprowadzone do niezapomnianych dźwięków. Najlepsze 

obszary, które przykuwają uwagę inwestorów obejmuje: 

• Silny zespół ze sprawdzoną zdolnością do dostarczania wyników (Zespół) 

• Duża i rosnąca szansa na rynku (rynek) 

• Potwierdzenie klienta, że masz rozwiązanie, które preferują 

(Produkt) 

• Wiarygodne prognozy biznesowe, które będą wymagane 

zwroty (ROI) 

Jeśli dostarczyłeś poprzednie slajdy w oparciu o moje sugestie, powinieneś odpowiednio uwzględnić 

te kluczowe obszary, więc musisz je tylko lekko podsumować tutaj. Następnie przestaw dyskusję na 

podsumowanie potencjalnych synergii z potencjalnymi inwestorami. Na przykład możesz 

przedyskutować, w jaki sposób wpasujesz się w ich portfolio, w jaki sposób ich pochodzenie odnosi się 

do Twojego sektora biznesowego (np. odpowiedniej ekspertyzy domeny), dlaczego uważasz, że 

stanowią one wspaniały dodatek do Twojego zespołu i tak dalej. Na tym etapie zwróć się o informacje 

zwrotne i poproś inwestora o uczciwe podsumowanie wszelkich obszarów potencjalnego 

zainteresowania. Nawet jeśli podczas wcześniejszych slajdów pojawiły się obawy, poproś, aby zostały 

ponownie podsumowane. Pozwoli to lepiej zrozumieć priorytety ich problemów. Najlepiej jest uzyskać 

szczere podsumowanie - w tym wszystkie obszary problemowe - podczas gdy Twoje boisko jest wciąż 

świeże przed nimi; w przeciwnym razie możesz marnować niepotrzebną energię spekulując, dlaczego 

nie oddzwonili. Jeśli w twojej grupie odbiorców jest wiele osób, spróbuj również wyciągnąć opinie 

innych kluczowych inwestorów. Oto kilka dobrych pytań, które należy zadać: 

• Czy możesz podsumować swoje obawy lub problemy z tym, co przedstawiłem? 

• Czy masz jakieś sugestie, aby moja prezentacja była bardziej efektywna? 

• Czy jest coś, za czym tęskniłem, czego mi nie podzieliłeś? 

Wezwanie do działania 

Dowiesz się, że pierwsze spotkanie z inwestorem zakończyło się sukcesem, jeśli interesujesz się 

konkretnymi krokami, które wspólnie podejmiesz. Podsumuj wszystkie haki (tj. Obszary, w których 

inwestor wyraził obawy lub chciał zobaczyć więcej danych) opracowane w wyniku interakcji z 



inwestorem podczas poprzednich slajdów; na przykład można powiedzieć: „Wskazałeś, że jesteś 

zainteresowany uzyskaniem większej ilości informacji o naszej mapie drogowej technologii, a także 

zobaczysz nasz plan sprzedaży.” Naciśnij, aby uzyskać zobowiązanie, aby umożliwić Tobie i członkom 

zespołu zaprezentowanie większej ilości informacji i aby określić potencjalne czasy na spotkanie 

kontrolne: „Czy jesteś gotowy na spotkanie kontrolne w ciągu następnych dziesięciu dni, abyśmy mogli 

przedstawić te dane i uzyskać Twoją opinię?” Jeśli nie możesz uzyskać wiążącego zobowiązania na 

następne spotkanie , przynajmniej określ, co będzie potrzebne, aby zdobyć to spotkanie. Więcej czasu 

na twarz jest najlepsze, ale nawet jeśli odejdziesz z zaangażowaniem w przeglądanie dodatkowych 

przedmiotów, które dostarczysz za pośrednictwem poczty e-mail, to również dobry wynik. Przejąć 

inicjatywę w zapewnieniu ścisłego podsumowania kolejnych kroków. Podkreśl, co robisz i kiedy to 

zrobisz. Nie bądź zbyt agresywny w ustalaniu terminu dla siebie. Powiedzenie, że dostarczysz żądane 

przedmioty „w ciągu następnych kilku dni” jest lepsze niż powiedzenie: „Będę miał te przedmioty do 

jutra w południe”, co spowoduje dodanie niepotrzebnego stresu dla ciebie / twojego zespołu. Najlepiej 

„podporządkować się i dostarczyć”. 

Jak nachalny powinieneś być? 

Inwestorzy wiedzą, że próbujesz zebrać pieniądze i nie chcesz tracić czasu na ślepe zaułki. Oczekują, że 

zamkniesz się z nimi, prosząc o kolejne kroki. O wiele lepiej jest „przejść do pościgu” i zamknąć 

spotkanie, prosząc o kolejne spotkanie, niż nie. Jesteś głównym sprzedawcą, który podbija swoją 

rundę, a jeśli pozostawisz cichą nutę, osłabisz swoje pierwsze wrażenie. 



Slajdy zapasowe 

Ponieważ nigdy nie możesz być pewien, jak może wyglądać początkowa prezentacja, ważne jest 

przygotowanie slajdów kopii zapasowych obsługujących 12 slajdów magicznych. Zanim omówimy 

typowe slajdy kopii zapasowych, pozwól, że podam kilka słów ostrożności: 

• Nie zapominaj, że głównym celem pierwszego spotkania jest zdobycie drugiego spotkania. Zanim 

zaoferujesz slajdy z kopiami zapasowymi, aby odpowiedzieć na pytania, spróbuj zwiększyć 

zainteresowanie inwestorów uzyskiwaniem większej ilości danych, najpierw pytając, czy byliby 

zainteresowani spotkaniem kontrolnym. 

• Jeśli potrzebujesz zaoferować dane kopii zapasowej, spróbuj przekazać te informacje ustnie bez 

użycia dodatkowych slajdów. Jeśli koniecznie musisz pokazać inne slajdy, ogranicz je, ponieważ możesz 

narazić czas potrzebny na pokrycie podstawowych slajdów. 

• Posiadanie zbyt wielu slajdów z kopii zapasowej w początkowej talii prezentacji może osłabić 

prezentację i zejść z toru. Posiadanie mniejszej liczby slajdów pozwala spędzać więcej czasu na 

rozmowach i wyostrza nacisk na uczynienie każdej z 12 podstawowych slajdów tak efektywną, jak to 

możliwe. Mając na uwadze te zastrzeżenia, porozmawiajmy o typowych slajdach tworzenia kopii 

zapasowych powinien się przygotować. 

Przyszłe slajdy na osi czasu 

Slajd na osi czasu to niezbędny slajd kopii zapasowej. Może to nawet wpłynąć na twoją wstępną 

prezentację, pozwalając na czas. Ten slajd może być bardzo skutecznym sposobem pokazania, jak sobie 

wyobrażasz… 

• Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych z tej rundy. 

• Rozwiązywanie wszelkich krytycznych luk produktowych. 

Jest to również dobre miejsce do podkreślenia, że masz zaplanowane przyszłe oferty - i że nie jesteś 

tylko „jednym kucykiem”. Jeśli przedstawisz jakąś formę tego slajdu, pamiętaj, aby ustawić hak do 

kontynuacji. . Więc oprzyj się jakiejkolwiek pokusie, aby przelać wszystkie swoje przyszłe plany na 

pierwsze spotkanie. Nie rozpamiętuj szczegółów i staraj się jak najszybciej wrócić do podstawowych 

slajdów. Dobrym sposobem na zamknięcie tego slajdu i powrót na ścieżkę może być powiedzenie 

czegoś takiego: „Oto przyszły harmonogram naszych obecnych planów na bardzo wysokim poziomie. 

Przez następne 24 miesiące nasze główne cele to [stan do trzech]. Z przyjemnością przejrzałbym nasze 

założenia i byłbym wdzięczny za otrzymanie twojego wkładu i opinii podczas spotkania kontrolnego. 

Czy to cię zainteresuje? 

Slajd ujawnienia 

Gorąco zachęcam do włączenia slajdu ujawnienia, aby śledzić stronę tytułową otwarcia. W praktyce 

dyrektorzy generalni często klikają te slajdy i nie mówią więcej niż: „Ta prezentacja podlega 

standardowym ujawnieniom, które wszyscy inwestorzy powinni przejrzeć przed dokonaniem 

jakiejkolwiek inwestycji”. Język na pokazanym slajdzie jest dość powszechny. Upewnij się, że Twój 

prawnik przejrzał i / lub zasugerował język, który może być odpowiedni dla Ciebie. Kiedy należy używać 

slajdów ujawniających? Zalecam korzystanie z nich przy każdej prezentacji, której celem jest uzyskanie 

finansowania dla Twojej firmy. Jeśli po prostu przedstawiasz przegląd swojej firmy zainteresowanym 

osobom (np. Klientom, potencjalnym pracownikom, doradcom itp.) W celach informacyjnych (i nie 

szukając ich inwestycji), slajd ujawniający nie jest konieczny. Podczas gdy wiele prezentacji nie zawiera 

slajdu ujawnienia, a niektórzy doradcy sugerują nawet, że nie jest potrzebny do wstępnej prezentacji, 



dlaczego warto ryzykować? Dodanie slajdu ujawnienia nie ma istotnego wpływu na czas na pokrycie 

innych slajdów i sygnałów dla inwestorów, że przyjmujesz bardziej konserwatywne podejście do 

dzielenia się z nimi wstępnymi informacjami. 

Inne slajdy kopii zapasowej 

Zalecam również, aby przygotowano ograniczoną liczbę dodatkowych slajdów, aby dostarczyć 

dodatkowych informacji na następujące tematy: 

• Suwak rozwiązań: przygotuj alternatywne widoki, które w pełniejszy sposób pokażą Twoje 

rozwiązanie. Krótki film (od 1 do 2 minut) klienta korzystającego z Twojego rozwiązania może być 

bardzo skuteczny. 

• Przesunięcie technologiczne: jeśli Twój zestaw slajdów zawiera prosty przegląd technologii, należy 

udostępnić bardziej szczegółową wersję, aby objąć główne obszary. Użyj nakładek, które możesz klikać. 

Kolejny dobry slajd zapasowy to podsumowanie zakończonych i oczekujących patentów. 

• Slajd mapy finansowej: podczas gdy zalecam wypełnienie pełnego skoroszytu finansowego, sugeruję, 

aby nie robić nic więcej, niż pokazywać pierwszy arkusz wraz z etykietowanymi kartami innych arkuszy. 

Dyskusja na temat twoich założeń finansowych i różnych arkuszy jest zdecydowanie poza zakresem 

pierwszego spotkania - i będziesz poważnie ugrzęznięty, jeśli w tym czasie wejdziesz do skoroszytu. 

Slajdy zapasowe mogą obejmować projekcję sprzedaży na wysokim poziomie, plan zatrudnienia, źródła 

i wykorzystanie funduszy w najbliższym czasie (12 miesięcy), a także prognozy marży zysku, jeśli 

planujesz znaczną redukcję kosztów. Z zastrzeżeniami, które przedstawiłem, możesz lub nie pokazywać 

tych slajdów w początkowej prezentacji. Wszystko poza tym, co zostało tutaj opisane, musi zostać 

zapisane na kolejne spotkanie. 



Po spotkaniu 

Spotkanie się zakończyło. Masz dobre wyczucie reakcji inwestorów na Twoją prezentację. Wyrazili 

zainteresowanie kontynuacją i poprosili o dodatkowe przedmioty, które Twoim zdaniem wskazują, że 

chcą kontynuować rozmowy z tobą. 

Co się potem dzieje? 

Twoje cele na wysokim poziomie to: 

• Podjęcie kroków w celu kontynuowania i dalszego zwiększania interakcji z inwestorem. 

• Buduj zainteresowanie poprzez okresowe dzielenie się pozytywnymi informacjami o swojej firmie 

(np. Nowymi klientami, ulepszeniami produktów, nowymi pracownikami, ważnymi opiniami klientów 

itp.). 

• Pracuj nad ustanowieniem kolejnych rozmów twarzą w twarz, aby umożliwić głębszą analizę 

możliwości biznesowych. 

• Utrzymuj spokój i nie przesadzaj, ani nie bądź zbyt nachalny, ale cierpliwy. 

W Twoim samochodzie po spotkaniu 

Natychmiast po spotkaniu w twoim samochodzie na parkingu, zanim szczegóły zaczną znikać - poświęć 

trochę czasu na zapisanie wszystkich elementów akcji, które wyszły ze spotkania. Jeśli spotkanie 

przebiegło dobrze, z dobrą interakcją z inwestorem, a ty zgłosiłeś się po materiały uzupełniające, 

wymień wszystkie swoje zobowiązania, a także wszelkie inne elementy, które mogą być pomocne w 

udzielaniu odpowiedzi na pytania i zapewnieniu większego zainteresowania Twoją firmą. Gdy wrócisz 

do swojego biura, napisz natychmiastowy e-mail, aby podziękować potencjalnym inwestorom za 

spotkanie (skopiuj asystenta administracyjnego inwestora - może on być bardzo pomocny w 

przyszłości). W wiadomości e-mail należy zająć się wszelkimi nierozwiązanymi problemami i punktami 

stresu, które rezonowały. Ponadto, podsumuj elementy działań i podaj harmonogram, w którym 

możesz je dostarczyć (zapisz rzeczywistą dostawę konkretnych przedmiotów do oddzielnych e-maili 

lub spotkań). Następnie ponownie połącz się ze swoimi źródłami polecającymi i poinformuj ich, jak 

przebiegło spotkanie. W razie potrzeby skontaktuj się z inwestorem (-ami) również w celu uzyskania 

opinii. Jeśli zostałeś poproszony o podanie referencji, skontaktuj się z nimi wcześniej i naucz ich, co 

chcesz im powiedzieć. Wreszcie, zacznij tworzyć możliwości kontynuacji: zaproponuj dostarczenie 

referencji, jeśli nie chcesz, spotkaj się z innymi partnerami, wejdź w interakcję z innymi firmami w 

spółkach portfelowych inwestorów, lub przeprowadź przegląd technologii, finansów lub sprzedaży. 

W ciągu tygodnia 

W ciągu tygodnia rozpocznij wysiłki na rzecz umocnienia kolejnego spotkania twarzą w twarz. 

Inwestorzy są zajęci, a jeśli nie słyszą od ciebie, „poza zasięgiem wzroku, z umysłu”. Bądź wytrwały w 

przyjazny sposób, dopóki nie zdobędziesz kolejnego spotkania lub nie. Oto kilka realiów, o których 

musisz pamiętać, aby ustalić realistyczne oczekiwania co do ewolucji kolejnych kroków: 

• Inwestorzy zazwyczaj nie będą śledzić spraw, chyba że Ty lub Twoje pomysły są bardzo gorące i 

istnieje pilna potrzeba podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

• Niezależnie od tego, co inwestor zobowiązał się zrobić, zakładaj, że piłka znajduje się w twoim sądzie 

i że jesteś wyłącznie odpowiedzialny za prowadzenie kolejnych kroków. 



• Gromadzenie funduszy i związane z tym gromadzenie należytej staranności to powolny proces. 

Często między pierwszym spotkaniem a świeżymi pieniędzmi w banku może upłynąć 90 dni lub więcej. 

Profesjonalni inwestorzy są często zalewani ofertami, a także mają inne obowiązki - takie jak siedzenie 

na wielu forach, zbieranie pieniędzy na nowe fundusze itd. - które pochłaniają dużo czasu. Po 

zakończeniu spotkania, pomimo najlepszych intencji wszystkich osób, szczegóły dotyczące prezentacji 

znikną, gdy inne prace wkroczą. Nie oczekuj więc nieopłaconego e-maila lub rozmowy telefonicznej w 

ciągu tygodnia po prezentacji. Co równie ważne, nie zakładaj, że brak kontynuacji oznacza brak 

zainteresowania. 

Uwaga Tylko dlatego, że nie słyszysz od inwestora w dniach lub tygodniach po prezentacji, nie oznacza 

to, że nie są zainteresowani. Najprawdopodobniej po prostu mają dużo na swoich talerzach, które 

wymagają ich uwagi, zanim rozważą twoją ofertę dalej. 

Następne kroki 

Po zakończeniu wszystkich początkowych działań kontrolnych, w tym wniosków o spotkania 

uzupełniające i zakładając, że nie otrzymałeś ciężkiego „Nie jesteśmy zainteresowani”, ważne jest, abyś 

pozostawał w co najmniej tygodniowym kontakcie. Zbyt często przedsiębiorcy rezygnują z interakcji z 

inwestorami, jeśli nie otrzymują odpowiedzi na dalsze komunikaty. Nie pozwól się poddać temu 

zachowaniu. Zamiast tego wykonaj każdą z następujących pozycji omówionych… 

Zaktualizuj listę inwestorów 

Skrupulatnie utrzymuj arkusz kalkulacyjny statusu inwestora i przeglądaj go każdego dnia, aby określić, 

jakie inne kroki można podjąć, aby kontynuować przynajmniej cotygodniową komunikację z 

inwestorami, którzy nie dali Ci firmy „niezainteresowanej”. Dobrą praktyką jest umieszczenie daty obok 

każda notatka podsumowująca interakcję (e-mail, rozmowa telefoniczna itp.), dzięki czemu można 

szybko zidentyfikować wszelkie braki w komunikacji, które trwają dłużej niż tydzień. W arkuszu 

kalkulacyjnym należy uwzględnić osoby młodsze, które uczestniczyły w prezentacji, ponieważ mogą 

być łatwiejsze do kontaktu. 

Naciskaj, aby kontynuować spotkania 

Zawsze naciskaj na kolejne spotkania. Dodatkowe spotkania twarzą w twarz są najlepszym sposobem 

na uzyskanie inwestycji - lub w nauce, dlaczego nie ma zainteresowania inwestowaniem. Jednym z 

naszych celów w prezentowaniu tylko 12 slajdów, być może pamiętasz, było „pozostawienie ich 

chcących więcej”. Teraz jest czas na dostarczenie bardziej kompleksowej historii technologii, finansów 

lub sprzedaży. Do tej pory, jeśli jesteś w normalnym procesie VC lub anioła, może minąć od trzech do 

sześciu tygodni. Jeśli wiesz, że najlepsze procesy VC mogą trwać od trzech do sześciu miesięcy, nie 

odczujesz presji czasu. Jeśli zostawiłeś środki na ostatnią chwilę, będziesz musiał być bardziej 

agresywny, co jest wstydem. Ale tak czy inaczej, następnym krokiem jest znalezienie powodu, dla 

którego inwestor ponownie cię zobaczy. Może to wynikać z ważnej nowej wersji produktu i „Chciałbym 

ci pokazać, ponieważ 

Myślę, że uznasz to za interesujące. ”A ty obiecujesz pozostać tylko 20 do 30 minut. A może wygrałeś 

z dużym klientem, którego chciałbyś przejść. Albo poważna zmiana strategii. Cokolwiek, musisz 

naciskać na następne spotkanie. 

Utwórz system generowania treści 

Ważne jest, aby stworzyć „system generowania treści”, który zapewnia codzienne aktualizacje 

dotyczące obszaru działalności. Zacznij od codziennego wyszukiwania w Google słów kluczowych 



związanych z Twoją dziedziną. Rozszerz to dzięki subskrypcjom biuletynów, konferencji, blogów i tak 

dalej. Twoim celem jest posiadanie repozytorium aktualnych wiadomości, które możesz udostępniać 

zainteresowanym stronom (takim jak potencjalni inwestorzy). Pamiętaj, aby spersonalizować 

udostępnianie tych aktualizacji wiadomości. Spróbuj powiązać przeszłe interakcje z inwestorem i 

informacje, które obecnie udostępniasz. Na przykład: „Myślałem, że może Cię zainteresować załączony 

artykuł. Podczas naszego ostatniego spotkania zapytaliście o możliwe zastosowania naszych 

produktów przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to artykuł napisany przez lekarza 

opisującego taki wymóg. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania dotyczące tego typu użycia. 

Zadzwoń do mnie na mój telefon komórkowy. ” 

Podziel się dobrą nowiną 

Podziel się dobrą wiadomością o swojej firmie. Dobrą praktyką jest powstrzymywanie rozwijających 

się dobrych wiadomości z początkowej prezentacji, aby móc śledzić w ciągu kilku tygodni pozytywne 

wiadomości. Chcesz stworzyć pozytywny impuls i stworzyć wrażenie, że twoje sukcesy rosną. 

Najlepszym sposobem na wzbudzenie zainteresowania inwestorów jest podzielenie się z nimi znaczącą 

wygraną klientów: „[Tech gigant] właśnie podpisał 90-dniową umowę z ewaluacją z naszą firmą i 

przekaże nasz produkt w przyszłym tygodniu.” Z drugiej strony, uważaj na korzystanie z „przyszłości”, 

aby ożywić zainteresowanie, ponieważ może to przynieść odwrotny skutek. Na przykład unikaj 

stwierdzeń typu: „Właśnie dostałem telefon od naszego kluczowego kontaktu z [giganta 

technologicznego] i wskazali, że mogą rozważyć demo naszego produktu”. 

Poznaj sposoby budowania Raportu 

Zawsze bądź czujny, aby zbadać sposoby budowania relacji. Podczas swoich badań dotyczących 

inwestora pamiętaj, że powinieneś dowiedzieć się o ich innych inwestycjach i zainteresowaniach. 

Zanotuj te elementy w arkuszu kalkulacyjnym i utwórz wyszukiwarkę Google dla powiązanych 

elementów. Musisz to robić oszczędnie, ponieważ nie chcesz pełnić roli osobistego sekretarza, ale 

nawet niewielka część tego może być dla ciebie znaczącym wyróżnikiem i utrzymać układ na ekranie 

radaru. Wielu inwestorów ma ciekawe hobby lub inne poważne interesy poza pracą. Jeśli wyglądają 

dobrze, prawdopodobnie angażują się w zajęcia fizyczne, takie jak jazda na rowerze, trening, bieganie, 

golf, tenis i tak dalej. Miejmy nadzieję, że podczas spotkania nauczyliście się i wspominali o swoich 

ulubionych zajęciach poza pracą. Jeśli tak, możesz dodać to do elementów, nad którymi możesz 

pracować, aby nawiązać bliższy związek. Jednym z moich hobby jest gra w golfa. Moje biuro zawiera 

oczywiste dowody na to, że zdjęcia, książki, rękaw piłek i inne przedmioty związane z golfem. Co jakiś 

czas przedsiębiorca podchodzi do tego i próbuje poszerzyć swój kontakt ze mną, wysyłając informacje 

związane z golfem lub nawet zapraszając mnie do zabawy w pożądanym miejscu. Jestem z pewnością 

świadomy tego, co próbują zrobić, ale mimo to reaguję pozytywnie na takie propozycje. Tworzenie 

dodatkowych interakcji poprzez wykorzystanie wspólnych interesów jest z pewnością uzasadnioną 

częścią procesu pozyskiwania funduszy. 

Utwórz pilność 

Zostawiłem to na koniec, ponieważ ta technika musi być używana ostrożnie lub łatwo może się 

odwrócić. Istnieją sposoby, aby stworzyć pilną potrzebę, która może być skuteczna. Przede wszystkim 

bądź szczery. Jeśli Twoja runda się zapełnia i masz ograniczony miejsce i pozostały czas, podziel się 

wiadomościami z niezatwierdzonymi inwestorami. „Pomyślałem, że dam ci znać, że zamykamy tę 

rundę inwestycyjną pod koniec miesiąca. Daj mi znać, jeśli nadal jesteś zainteresowany. ”Jeśli 

poszukujesz inwestora wiodącego i naprawdę oczekujesz kolejnej oferty, możesz wysłać wiadomość e-

mail z aktualizacją:„ Chciałem tylko informować Cię na bieżąco o naszej zbiórce funduszy. Naprawdę 

polubiliśmy twoją firmę i chcieliśmy sprawdzić, czy nadal jesteś zainteresowany. Niedawno 



otrzymaliśmy arkusz z [inna firma VC].”Nie próbuj tego jeśli po prostu  nie masz prawdziwej 

alternatywy. Fałszowanie może mieć konsekwencje ograniczające karierę. 

Uwaga Jeśli stworzysz pilną potrzebę, aby skłonić inwestora do podjęcia decyzji, lepiej upewnij się, że 

powód jest uzasadniony. Jeśli kłamiesz na temat zainteresowania ze strony innych inwestorów, 

przełomu technologicznego lub zainteresowania klientów, społeczność inwestycyjna Cię później 

odkryje i uniknie. 

Najlepsze praktyki dotyczące śledzenia 

Przyszłość Twojej firmy jest na linii i chcesz, aby inwestor zobowiązał się do jej finansowania. Z jednej 

strony, jeśli jesteś zbyt nieśmiały, nie otrzymasz ani grosza. Z drugiej strony, jeśli przyjdziesz zbyt silny, 

wynik będzie taki sam. Więc musisz iść cienką linią, która pokazuje, że nie jesteś ani chytry, ani 

arogancki, ale po prostu pewny siebie w swoim rozwiązaniu. Oto kilka najlepszych praktyk: Nie 

przestawaj komunikować się, dopóki nie otrzymasz twardego „niezainteresowanego”. Masz pełną 

kontrolę o tym, ile wysiłku wkładasz w bieżącą komunikację i nigdy nie powinieneś się poddawać, 

dopóki nie podniesiesz wszystkich potrzebnych funduszy (w takim przypadku wyślesz ogłoszenie do 

wszystkich, z którymi się spotkałeś) lub otrzymałeś ostry numer. Bądź wytrwały, ale nie bądź 

szkodnikiem. Cotygodniowa komunikacja jest w porządku. Jeśli w niektórych punktach nawiązałeś 

dialog, oczywiście zachowuj swój koniec tak często, jak to konieczne, aby odpowiedzieć na zapytania. 

Ale jeśli masz tylko jednostronne próby uzyskania odpowiedzi, po prostu nie przesadzaj do tego 

stopnia, że denerwujesz ludzi. Utrzymuj komunikację lekką i zabawną. Nie chcesz być wściekły lub 

gotowany z powodu nieudanych prób uzyskania odpowiedzi. Twoja komunikacja musi być przyjazna, 

gdy prosisz o więcej spotkań. Na przykład: „Naprawdę przykro mi, że cię zmuszam, ale myślę, że 

chciałbyś zainwestować w kogoś, kto też trochę popycha klientów, prawda?” Łatwo jest przekroczyć 

linię, zwłaszcza jeśli kończy się czas. Inwestorzy wąchają desperację i tracą zainteresowanie 

transakcjami, gdy przedsiębiorcy sygnalizują, że stracili spokój. Użyj wielu kanałów. Skrzynki e-mailowe 

wielu inwestorów są przeciążone, a wiadomości e-mail mogą łatwo zgubić się w bałaganie. Skontaktuj 

się z kierownikiem biura (którego oczywiście spotkałeś na swoim pierwszym spotkaniu i który jest teraz 

świadomy tego, kim jesteś!). Poproś go o poradę, jak najlepiej skontaktować się z inwestorem. Jeśli 

inwestor korzysta z Twittera lub Facebooka lub preferuje SMS-y, spróbuj również. Po uzyskaniu nie, 

nadszedł czas, aby przejść dalej. Trudne nie oznacza, że nadszedł czas, aby podziękować inwestorowi 

za umożliwienie Ci interakcji z nimi. Poproś o skierowanie do innych inwestorów (nigdy nie wiesz), a 

następnie przejdź dalej. Miękkie nie może przyjść przez dłuższe okresy bez komunikacji i braku 

powodzenia w prośbach o informacje zwrotne. Jeśli upłynie od dwóch do trzech tygodni i wysłałeś 

cztery wiadomości, które powinny zostać odebrane, możesz rozważyć wysłanie wiadomości e-mail z 

prośbą o sprawdzenie, czy nie są już zainteresowani kontynuowaniem rozmów z tobą. Pamiętaj, że 

budujesz strategiczną sieć. Większość inwestorów nadal będzie obecna w przyszłych transakcjach, więc 

odrzucenie jednej transakcji nie powinno być traktowane jako koniec, ale raczej początek budowania 

długoterminowych relacji, które mogą przynieść owoce w przyszłości. Za wszelką cenę zaproś 

inwestorów do swojej bazy LinkedIn, abyś mógł się z nimi kontaktować z czasem. Podejdź do 

inwestorów podczas wydarzeń, w których wspólnie uczestniczysz i ponownie je zaangażuj. Daj im znać 

o swoich sukcesach i kontynuuj budowanie swojej osobistej marki i wiarygodności. Zbyt często 

przedsiębiorcy rezygnują z inwestorów i nie myślą o nich jako o zasobach strategicznych, które z 

czasem muszą być kultywowane. 

Podsumowanie 

Oto najważniejsze spostrzeżenia w tej książce: Brak działań następczych jest najważniejszym 

powodem, dla którego transakcje nie są finansowane. Obecnie nikt nie może liczyć na napisanie 



czeków na pierwszym spotkaniu. Tak więc twoje dalsze działania będą krytyczne bez względu na to, jak 

dobrze przebiegło twoje pierwsze spotkanie. Doświadczeni inwestorzy przetestują twoje umiejętności 

kontrolne, ponieważ wiedzą, że dostaniesz wiele „nie”, gdy rozwijasz swój biznes - i chcą wiedzieć z 

pierwszej ręki, że jesteś typem osoby, która wytrwa i przezwycięży obiekcje. Rozumiem, że dla wielu 

przedsiębiorców trudniej jest ścigać i zamykać inwestorów niż rozwijać i dostarczać świetną 

prezentację. Ważne jest jednak, abyś rozwijał silne umiejętności kontrolne i zmusił się do codziennego 

oglądania arkusza uzupełniającego dla inwestora i odpowiedniego ustalania priorytetów. Nawet jeśli 

wykonasz tylko 50% tego, co jest zalecane w tym rozdziale, oddzielisz się od wielu innych 

przedsiębiorców, ponieważ większość po prostu upuszcza piłkę i nie korzysta z początkowego 

zainteresowania, które opracowali. 



Budowanie streszczenia 

Pomyślny wynik pierwszej 12 prezentacji Magic Slides daje zielone światło, aby przejść do przodu z 

innymi materiałami wymaganymi do zamknięcia rundy finansowania. Twoje 12 Magicznych Slajdów 

zapewnia dobrą kondycję, aby uzupełnić pozostałe materiały. A przy trudnym zadaniu uzyskania 

przynajmniej pewnego zainteresowania inwestorów, jesteś teraz gotowy do zmiany zasobów i 

przejścia do innych niezbędnych pozycji. Podsumowując, większość inwestorów będzie musiała 

zobaczyć i przejrzeć następujące elementy: 

• Prezentacja PowerPoint (12 magicznych slajdów) 

• Szczegółowe dane finansowe (w stylu skoroszytu, z prognozami 3- do 5-letnimi, w tym bilans, plan 

zatrudnienia itp.) 

• Tabela kapitalizacji podsumowująca własność firmy 

stanowiska wszystkich akcjonariuszy, a także podsumowuje różne klasy akcji i pule opcji 

• Podsumowanie technologii (mapa drogowa, portfolio patentów, „tajny sos”) 

• Sprawdzanie kluczowych kadry kierowniczej (wykonywane za Twoją zgodą) 

• Życiorysy i referencje dla kluczowych pracowników 

• Referencje klienta 

• Referencje bankowe 

• Filmy (opcjonalnie, ale coraz częściej) 

• Umowa subskrypcyjna i formularze zgłoszeniowe do rozporządzenia D SEC1 

• Memorandum plasowania prywatnego, w tym ujawnienie ryzyka 

Ponadto inwestorzy będą wymagać streszczenia i / lub biznesplanu. Jeśli streszczenie jest 

wyczerpujące, a inne materiały są kompletne, biznesplan może nie być wymagany. 

Streszczenie to po prostu opis, który szczegółowo opisuje planowane działania i korzyści dla 

inwestorów. Samodzielne podsumowanie wykonawcze (bez biznesplanu, ale z wszystkimi innymi 

pozycjami odnotowanymi wcześniej) powinno wynosić od dziesięciu do dwudziestu stron. Jeśli 

dostępny jest również biznesplan, podsumowanie może mieć tylko dwie strony i może być początkową 

częścią pełnego biznesplanu. W tej części omówię dwa ważne dokumenty z tej listy: streszczenie 

wykonawcze i memorandum dotyczące prywatnego plasowania. 

Uwaga Objęcie takich tematów, jak rozporządzenie D lub rozporządzenie A wykracza poza zakres tej 

książki. Jednak wyszukiwanie googli lub któregokolwiek z pozostałych elementów z poprzedniej listy 

zapewni ci mnóstwo informacji. 

Budowanie streszczenia 

Jak już zapewne zebraliście, jestem wielkim fanem podejścia „gotuj ,cel , palj” Toma Petera. Oznacza 

to rozpoczęcie procesu tworzenia firmy za pomocą kroków dziecięcych, uzyskiwanie informacji 

zwrotnych, dostrajanie, dodawanie trochę więcej i tak dalej . Zdecydowanie polecam proces tworzenia 

różnych podsumowań biznesowych, w których zaczynasz od najbardziej podstawowych przedmiotów, 

a następnie przechodzisz do bardziej złożonych pozycji. Innymi słowy, najpierw należy rozwinąć boisko 

windy na spotkania lądowe, a następnie zbudować pierwszą talię PowerPoint, a gdy potwierdzisz 



zainteresowanie inwestorów, wypełnij dokumenty kopii zapasowej, podsumowanie wykonawcze i tak 

dalej. 

Po drodze będziesz także rozwijać swoje korporacyjne materiały marketingowe, takie jak broszury, 

filmy, stronę internetową itd. - wszystko to jest przydatne w pozyskiwaniu inwestorów. Streszczenie 

wykonawcze wypływa bezpośrednio z prezentacji programu PowerPoint pierwszego spotkania. Jak 

wspomniano, jest to narracja, która określa, co zamierzasz zrobić i jak zyskają inwestorzy. W skrócie, 

jest to pisemna wersja twoich 12 Magicznych slajdów, z dodatkowymi szczegółami obejmującymi 

pytania uzupełniające, które zazwyczaj zadają inwestorzy. W niektórych przypadkach zastępuje 

początkową prezentację PowerPoint  - szczególnie gdy jest ona przekazywana inwestorom i innym 

decydentom, którzy nie mogli cię zobaczyć. Oto świetny sposób na szybkie wyeliminowanie dobrego 

pierwszego szkicu streszczenia: nagraj jedną lub więcej prezentacji dla inwestorów, dołączając 

potencjalne pytania i komentarze od inwestorów. Przepisz plik audio nagrania na edytowalny tekst - i 

Voila! Wkrótce otrzymasz pierwsze streszczenie podsumowujące. Ta wersja będzie prawdopodobnie 

znacznie dłuższa niż ta, z którą chcesz skończyć będziesz musiał przejść przez kilka rund edycji, w tym 

podejmować decyzje dotyczące grafiki, referencji (zawsze chcesz uwzględnić oferty i referencje 

klientów) oraz wszelkie inne specjalne treści (np. artykuły prasowe), które możesz uwzględnić. Jak 

wspomniałem wcześniej, samodzielne streszczenia wykonawcze powinny mieścić się w przedziale od 

10 do 20 stron i być dobrze zorganizowane, aby mogły być łatwo przeglądane przez zapracowanych 

inwestorów. Unikaj zbyt wielu prozy i pamiętaj o zamieszczeniu wykresów, diagramów, a zwłaszcza 

kluczowych ofert dla klientów. Dzisiejsze streszczenia wykonawcze często zawierają linki do 

materiałów do pobrania, takich jak filmy i większe pliki materiałów kopii zapasowych (np. Pełny 

skoroszyt finansowy). Aby zaoferować perspektywę Doliny Krzemowej, pozyskiwanie funduszy tutaj 

jest bardzo podobne do randek. Zaczynasz od skłonienia inwestora do zapoznania się z Tobą / Twoją 

firmą. Następnie budujesz relację z czasem, która prowadzi do inwestycji. Nie opowiadasz swojej 

historii życia na pierwszej randce - i nie dostarczasz pełnego planu biznesowego w jednym ujęciu. 

Podczas dni dot-com widziałem wiele dużych czeków wypisanych przez inwestorów przy filiżance 

kawy. Ale po ogromnych stratach, które miały miejsce podczas krachu, inwestorzy stali się znacznie 

bardziej ostrożni, jeśli chodzi o sięganie po książeczki czekowe. Chcą angażować się z tobą w czasie, 

dzielić się swoimi pomysłami z zaufanymi przyjaciółmi w celu uzyskania informacji zwrotnej, zobaczyć, 

jak realizujesz swoje zobowiązania, aby uzyskać więcej informacji - i zazwyczaj piszą czek, gdy są w 

pełni przekonani, że spełniasz ich kryteria. Era ślepych inwestycji zakończyła się katastrofą na giełdzie 

w 2001 roku. 

Czy należy stworzyć zarówno biznesplan, jak i streszczenie? 

Szkoły biznesu sugerują, że należy zawsze tworzyć biznes plan. Istnieje również wiele firm 

programistycznych, które reklamują szablony, które sprawiają, że proces tworzenia 

pełnowymiarowego planu biznesowego jest stosunkowo szybki i łatwy. Dobrą dyscypliną jest 

opracowanie pełnego planu biznesowego, ponieważ proces naśladuje proces planowania rocznego, 

który należy przeprowadzać z zespołem wykonawczym każdego roku. Oto rzeczywistość: dziś istnieje 

duża dostępność różnych kanałów prezentacji, takich jak slajdy PowerPoint, strony internetowe, 

seminaria internetowe, wideo na żywo i tak dalej, które są bardziej wydajne w prezentowaniu 

informacji niż długie prozy. Ponadto inwestorzy mają mniejszą uwagę niż kiedyś i nie chcą przebrnąć 

przez długie dokumenty, aby ustalić, czy Twoja transakcja jest dla nich. Wreszcie, dla większości firm 

na wczesnym etapie rozwoju, 90% biznesplanu to projekcja i spekulacja, a opiera się ona bardziej na 

pragnieniach założycieli, aby zrealizować atrakcyjne cele. Ze swej natury obejmuje to wysoki stopień 

ryzyka. Profesjonalni inwestorzy, tacy jak inwestorzy wysokiego ryzyka, są bardzo zajęci. W mojej 

własnej praktyce otrzymujemy kilkanaście propozycji od przedsiębiorców tygodniowo - i jesteśmy 



stosunkowo małą firmą. Jeśli będziemy uczestniczyć w sesjach grupowych, możemy mieć 20 lub więcej 

stanowisk do oceny naszego bieżącego wolumenu umów do rozważenia. Najważniejsze: VC nie mają 

czasu na przeglądanie planów biznesowych; wolą bardziej warstwowe podejście do ich należytej 

staranności, zaczynając od krótkiego wprowadzenia i przeglądu, a następnie prezentacji PowerPoint, a 

następnie więcej, jeśli mają zainteresowanie. Jeśli przygotowałeś wszystkie pozycje wymienione 

wcześniej i są one aktualne, nie ma potrzeby przygotowania pełnego planu biznesowego z 

wyprzedzeniem. Jeśli biznesplan staje się trudnym wymogiem, ponieważ niektórzy inwestorzy muszą 

sprawdzić to pole na liście kontrolnej due diligence, można szybko zebrać akceptowalny biznesplan z 

dostępnych materiałów. 

Prywatne memorandum ofertowe 

Jeśli planujesz dotrzeć do inwestorów nieinstytucjonalnych - takich jak aniołowie, osoby o wysokiej 

wartości netto, kluby inwestycyjne itd. - będziesz musiał przygotować memorandum ofertowe (PPM), 

zwane także memorandum ofertowym (OM) lub oferowanie okólnika (OC). Jest to formalne 

podsumowanie planu biznesowego wraz z kompleksowymi informacjami na temat ryzyka, które mają 

na celu ochronę przed procesami sądowymi. Chociaż zawartość PPM jest bardzo specyficzna, zazwyczaj 

uwzględniane są następujące obszary: 

• Szczegółowe czynniki ryzyka 

• Prawny opis struktury własnościowej i miejsca, w którym zostałeś formalnie zarejestrowany 

• Podsumowanie ogólnego planu biznesowego, w tym sposób, w jaki planujesz odróżnić swoją firmę 

od głównych konkurentów 

• Różne ujawnienia, w tym możliwe konflikty interesów lub inne elementy, które mogą mieć wpływ na 

gotowość inwestorów do inwestowania 

• Różne elementy zapasowe, w tym dane finansowe, marketingowe, sprzedażowe lub produkcyjne 

Do najważniejszych elementów pakietu PPM należą kwestionariusz dla inwestorów oraz umowa 

subskrypcyjna - dokument prawny, który określa, co inwestorzy otrzymują w zamian za swoje 

pieniądze, a także różne atesty. Mogą to być dwa oddzielne dokumenty; są one jednak często łączone 

w jeden samodzielny dokument, który towarzyszy PPM lub często jest przekazywany inwestorowi 

przed uzyskaniem ich kontroli. Celem tych dokumentów jest dostarczenie instrukcji dotyczących 

mechaniki uczestnictwa w ofercie i zakwalifikowania inwestora jako spełniającego wymagania 

dotyczące oferty. Pytania zawarte w kwestionariuszu dla inwestorów mogą zapewnić znaczną ochronę 

przed odpowiedzialnością funkcjonariuszy firmy. Musi być odpowiednio opracowany, aby objąć zakres 

problemów, w których możesz mieć kontakt 

Standardy pełnego ujawnienia wzrosły w ostatnich latach z powodu nadużyć i skandali, które wywołały 

nagłówki na pierwszej stronie. W szczególności Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która 

nadzoruje wiele obszarów związanych z pozyskiwaniem funduszy, podjęła kroki w celu zwiększenia 

odpowiedzialności przedsiębiorców za brak pełnego ujawnienia. Inwestorzy dzisiaj mają również 

większe możliwości uciekania się, gdy transakcje stają się kwaśne, w tym możliwość utrzymywania 

kadry kierowniczej osobiście odpowiedzialnej za reprezentacje, które składają. Szczerze mówiąc, 

wszystkim przedsiębiorcom zalecamy opracowanie PPM przy pomocy wykwalifikowanego prawnika 

dla każdej poszukiwanej rundy inwestycyjnej. Korzystaj także z wykwalifikowanego prawnika do 

tworzenia dokumentów, które wymagają pisemnego potwierdzenia od inwestorów i oświadczają, że 

przeczytali PPM i zrozumieli charakter czynników ryzyka, a także inne ujawnienia związane z 

inwestycją. Koszt PPM zazwyczaj waha się od 5000 USD do nawet 30 000 USD lub więcej, w zależności 



od zakresu i tego, kogo wybierzesz do wykonania odpowiedniej pracy. W najlepszym przypadku PPM 

trafi do twojego archiwum i rzadko będzie się do niego odwoływać. Z drugiej strony, jeśli inwestycja 

spadnie poniżej oczekiwań lub spadnie, ujawnienia w PPM będą twoją pierwszą linią obrony przed 

inwestorami domagającymi się odszkodowania. 

Uwaga Niestety, żyjemy w coraz bardziej spornym społeczeństwie. Coraz więcej adwokatów 

reprezentuje inwestorów w nieudanych transakcjach. Ścigają przedsiębiorców na zasadzie awaryjnej, 

aby domagać się odszkodowania i w inny sposób uczynić twoje życie nieszczęśliwym. PPM nie jest 100% 

gwarancją przeciwko procesom sądowym, jednak zdecydowanie polecam inwestowanie w odpowiedni 

PPM. Zastanów się nad inwestycją w koszty prowadzenia działalności gospodarczej i najbliższą polisą 

ubezpieczeniową, która może zapewnić ochronę w najgorszym przypadku. 

Czy podniesienie pieniędzy za pomocą PPM ma jakieś minusy? 

Niektórzy wyrafinowani inwestorzy aniołów argumentują, że PPM jest przeszkodą w uzyskaniu 

finansowania. Argumenty dotyczą faktu, że PPM określa konkretne warunki inwestycyjne, które 

zasadniczo nie są otwarte na dalsze negocjacje. Niektóre anioły wolą negocjować warunki inwestycyjne 

bardziej atrakcyjne dla nich niż to, co chętnie oferują przedsiębiorcy, a także często postrzegają 

wcześniejszych inwestorów jako zbyt przyjaznych dla wyceny. Oczekuj, że usłyszysz: „Dlaczego 

miałbym inwestować przy wysokiej wycenie tylko dlatego, że przyjaciele założycieli byli zbyt hojni?” 

Mimo że niektórzy aniołowie nie będą patrzeć na oferty oferowane z PPM, ryzyko dla przedsiębiorcy 

jest po prostu zbyt wysoka, aby uniknąć ochrony, którą zapewnia dobrze napisany PPM. Czy 

powinieneś zezwolić na specjalne warunki dla niektórych inwestorów? Może, ale jest śliskie 

nachylenie. Nie jest niczym niezwykłym negocjowanie specjalnej jednorazowej umowy z dużym 

inwestorem. Jednak takie negocjacje i związane z nimi ujawnienia muszą być traktowane bardzo 

ostrożnie, ponieważ istnienie specjalnych warunków, które nie są oferowane wszystkim inwestorom, 

może stanowić podstawę do działań prawnych innych inwestorów wchodzących w tę rundę 

inwestycyjną. Jeśli odrzucasz warunki oferty od więcej niż kilku inwestorów, lepiej zmienić PPM na 

nowe warunki, które są oferowane wszystkim inwestorom i spełniają Twoje cele finansowe – raczej niż 

robić specjalne jednorazowe transakcje z niektórymi inwestorami. Jeśli znajdziesz się na późnych 

etapach zamykania rundy i masz ochotę zrobić jednorazową próbę zamknięcia ostatniej dużej transzy, 

stanowczo radzę uzyskać poradę od doświadczonego prawnika i zważyć ryzyko / korzyści bardzo 

ostrożnie. 

Podsumowanie 

Uwzględniając znaczenie różnych dokumentów, w szczególności streszczenia i memorandum 

dotyczącego prywatnego plasowania, czas skupić się na dwóch ważnych wynikach prezentacji. 

Dostałeś ofertę finansowania, której szukałeś - gratulacje! Następny rozdział omawia oba wyniki. 



Masz ofertę! Albo nie… 

Gratulujemy ukończenia poprzednich części! Mam nadzieję, że zainwestowanie czasu w nauczenie się 

prezentacji 12 Magicznych Slajdów okaże się bardzo opłacalne teraz iw przyszłości. (Pamiętaj, że ten 

format działa na każdym etapie zbierania funduszy, od początku do IPO). Wielu przedsiębiorców, którzy 

ukończyli nasze poprzednie warsztaty, wskazało że ekspozycja na 12 procesów Magic Slides wywarła 

trwały wpływ na sposób, w jaki radzą sobie z pozyskiwaniem funduszy, a także na sposób, w jaki patrzą 

i kwestionują przyszłe transakcje, które mogą osobiście rozważyć. Miejmy nadzieję, że opracowałeś 

teraz bardziej krytyczne oko za przyjrzenie się nowym transakcjom - a także zastosowanie bardziej 

rygorystycznych standardów do własnych działań związanych z pozyskiwaniem funduszy. 

Po pierwsze, co, jeśli uderzysz? 

Podczas gdy podejście do pozyskiwania funduszy opisane w tej książce jest sprawdzone w czasie i 

zaowocowało wieloma udanymi kampaniami zbierania funduszy, nie przezwycięży podstawowych 

problemów w wadliwym biznesplanie. W rzeczywistości, korzystanie z 12 procesów Magic Slides często 

ujawnia niedociągnięcia znacznie wcześniej w procesie pozyskiwania funduszy i pozwala ci na zajęcie 

się i naprawienie problemów lub, w najgorszym przypadku, spowodowanie rezygnacji z realizacji 

pomysłu na biznes. (I tak, czasami jest to najlepszy kurs, ponieważ uwalnia cię szybciej do znalezienia 

lepszej okazji.) W rzeczywistości wielu przedsiębiorców, którzy dowiedzieli się o 12 podejściu Magic 

Slides, nie uzyskało finansowania z powodu problemów z ich biznesplanem, ale nie w wyniku tego, jak 

został przedstawiony. Jednak w stosunkowo krótkim czasie często widziałem tych samych 

przedsiębiorców, którzy stworzyli nowe i lepsze możliwości. Postępując zgodnie z 12 zasadami 

Magicznych slajdów, udało im się osiągnąć sukces następnym razem. Większość twierdzi, że to, czego 

nauczyli się dzięki zastosowaniu 12 Magic Slides, pomogło im w celowaniu atrakcyjne i możliwe do 

finansowania możliwości biznesowe, które skutkowały lepszym wykorzystaniem ich talentów i 

zasobów. 

Uwaga Czasami najlepszym sposobem jest nie uzyskanie dofinansowania. Pomaga to udoskonalić lub 

przedefiniować możliwości i zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania następnym razem. 

Jak zaświadczą wszyscy doświadczeni przedsiębiorcy, droga do skutecznego pozyskiwania funduszy 

jest pełna odrzucenia. Przyjdzie w wielu formach, począwszy od częstej odpowiedzi „Nie jestem 

zainteresowany” na pierwsze spotkania, które nie idą dalej. Odrzucenie ma również postać fałszywych 

alarmów (np. „Może”), które często prowadzą do ślepych zaułków. Jeśli zmierzysz się z tym, łatwiej 

będzie stawić czoła wyzwaniom. Z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej udani przedsiębiorcy 

zachowują zaufanie do siebie i nadal inspirują swoich członków zespołu do ruszania do przodu. 

Negatywne reakcje traktują jako okazję do nauczenia się czegoś przydatnego w zwiększaniu 

skuteczności następnego boiska. Większość profesjonalnych inwestorów będzie z tobą szczera, a jeśli 

zostaniesz o to poproszony, powie ci, dlaczego nie inwestuje w twoją ofertę. Często nie da się wiele 

zrobić („W tej chwili nie inwestujemy w oferty w Twojej przestrzeni”). Ale będą też możliwości 

nauczenia się czegoś, co doprowadzi do sukcesu z kolejnymi inwestorami lub może pozwoli ci 

ponownie zbliżyć się do inwestorów, którzy początkowo cię odrzucili. Podczas gdy nie ma substytutu 

dla ciężkiej pracy i nieustępliwej obserwacji, rzeczy, na które nie zawsze możesz liczyć, takie jak 

szczęście i wyczucie czasu, również odgrywają ogromną rolę. Wiele dobrych pomysłów w świetnych 

zespołach zawodzi tylko dlatego, że wyprzedzają swój czas. Na przykład w erze dot-com pojawiło się 

wiele nowych i kreatywnych pomysłów, które wymagały szybszej wydajności Internetu i dostępu do 

urządzeń mobilnych, które w tamtym czasie nie były dostępne. Podobnie wiele dawnych wielkich 

pomysłów miało swój dzień, sprawiło, że ich założyciele i inwestorzy bogaty, a potem zniknął. 

Zwiększ swoje szanse na finansowanie następnego razu 



Chociaż nie można mieć dużej kontroli nad szczęściem i czasem, istnieje wiele czynników, które 

zaobserwowałem, które mogą zwiększyć zarówno szanse na zdobycie funduszy, jak i bycie częścią 

zwycięskiej drużyny. 

• Inwestuj w swoją osobistą edukację w możliwie największym stopniu. Trzymaj się solidnych kursów, 

dzięki którym odniesiesz większy sukces w świecie biznesu, takim jak matematyka, nauka, inżynieria, 

księgowość, biznes i prawo. Popchnij się do trudniejszych zajęć i spróbuj dostać się do najlepszych 

szkół, na które możesz sobie pozwolić. 

• Szukaj okazji do budowania osobistej dyscypliny i zdolności przywódczych. Dołączanie do drużyn 

sportowych, organizacji obywatelskich lub społecznych lub posiadanie stażu w wojsku może pomóc w 

rozwijaniu takich umiejętności w przyspieszonym tempie. 

• Agresywnie poszukuj i staraj się nawiązywać przyjaźnie przez całe życie z wybitnymi osobami, w tym 

kolegami z klasy, współpracownikami i ludźmi, których spotykasz podczas nawiązywania kontaktów. 

Zdecydowana większość odnoszących sukcesy zespołów założycielskich składa się z ludzi, którzy 

wcześniej się znali. Ludzka natura chce pracować z ludźmi, których lubisz 

i podziwiam - i jest wielu bardzo udanych przedsiębiorców, których bliski przyjaciel wpadł na pomysł, 

który sprawił, że oboje są bogaci. 

• Dobre wyniki wyprzedzają wiele innych niedociągnięć. Jeśli brakuje Ci tego działu, skup się na 

dopasowaniu się do ludzi, którzy mają silniejsze osiągnięcia niż ty; najlepiej tych, którzy mają 

przynajmniej jeden znaczący sukces biznesowy i są rozpoznawani przez potencjalnych inwestorów. 

Jeśli oznacza to grę w drugie skrzypce, nie pozwól, aby duma przeszkodziła ci w osiągnięciu sukcesu. 

Bądź zadowolony ze zwycięskiej drużyny, nawet jeśli nie jesteś liderem. Wielu przywódców nie zaczęło 

na szczycie, ale w końcu dotarło na miejsce. (Marissa Mayer, obecna dyrektor generalna Yahoo !, 

zaczęła jako pracownik 20 w Google.) Ponadto, jeśli budujesz swoje osiągnięcia, szukaj możliwości 

zatrudnienia w odnoszących sukcesy firmach. Jeśli Twoja obecna firma nie jest wschodzącą gwiazdą, 

wypisz swoje CV i dołącz do firmy, która jest - nawet jeśli musisz zająć niższą pozycję wyjściową. 

• Jak mówi powiedzenie, musisz być na środku drogi, aby zostać trafionym przez samochód. Załóżmy, 

że sukces rzadko zapuka do twoich drzwi. Musisz wyjść ze swojej strefy komfortu i spotkać wielu ludzi. 

Zobacz innych w akcji, dzięki czemu możesz zwiększyć swoje szanse na znalezienie szansy na zmianę 

życia. Jeśli jesteś naprawdę zaangażowany 

aby budować swoją karierę i osobisty sukces, musisz sprawić, aby tworzenie sieci i budowanie relacji 

było priorytetem. Coraz większe znaczenie ma korzystanie z mediów społecznościowych, takich jak 

LinkedIn, Facebook i Twitter. Jednak nie ma nic lepszego niż spotkanie z ludźmi, którzy mogą mieć 

pozytywny wpływ na Twoją karierę. 

Znajdź i weź udział w odpowiednich spotkaniach typu „spotkaj i pozdrów”. Zaplanuj uczestnictwo, a 

jeszcze lepiej, znajdź możliwości mówienia na panelach podczas konferencji branżowych. Inwestuj w 

budowanie bliższych relacji z gwiazdami, które spotykasz. 

• Zawsze bądź szczery wobec siebie i osób wokół ciebie. Po opuszczeniu straży w tym obszarze jesteś 

na śliskim zboczu i możesz skrócić karierę. Oczywiście, istnieją przykłady bezwzględnych menedżerów, 

którzy się wzbogacają, ale te wzorce nie będą ci dobrze służyć. 

 

W miarę jak planujesz grę w 12 magicznych slajdach podczas następnej kampanii pozyskiwania 

funduszy, zapoznaj się z tymi sugestiami, aby zwiększyć szanse na sukces. Nawiasem mówiąc, nigdy nie 



jesteś za młody lub za stary, żeby zacząć. Przypomnij mi mój przykład pierwszych sukcesów Marka 

Zuckerberga, które pasują do wielu z tych obserwacji. A jeśli uważasz, że jesteś za stary, żeby się 

przebrać, pomyśl jeszcze raz. Na początku tego roku z powodzeniem podnieśliśmy kapitał na antresolę 

dla firmy diagnostyki medycznej. Obecnie pomagamy im wejść na giełdę NASDAQ. Założyciel / prezes 

ma 85 lat! Jeśli nadal szukasz nowych możliwości rozwiązania dużych problemów klientów i zwiększysz 

szanse na sukces, postępując zgodnie z sugestiami zawartymi w tym rozdziale, znacznie zwiększysz 

prawdopodobieństwo zrealizowania swoich ambicji, nawet jeśli pierwsze próby się nie powiodą. 

Po udanym pierwszym spotkaniu 

Powiedzmy, że pierwsze wysiłki związane z użyciem 12 Magicznych Slajdów doprowadziły do 

dodatkowych spotkań z inwestorem. Dobra robota! Więc, co dalej? Rozpoczynając krótko po udanym 

pierwszym spotkaniu, zaczniesz omawiać warunki inwestowania z docelowymi inwestorami. Wszystkie 

rundy finansowania podlegają warunkom określonym w dokumencie zwanym „arkuszem terminów”. 

Arkusz terminu określa nie tylko cenę udziałów własnościowych, które zostaną nabyte, ale również 

określa wiele więcej szczegółów związanych z ochroną interesów aktualni właściciele / inwestorzy (ty) 

i nowi inwestorzy zewnętrzni. W niektórych przypadkach, np. Gdy twoja szansa przyciąga więcej 

inwestorów niż potrzeba, firma i jej obecni inwestorzy mogą dyktować warunki nowej inwestycji na 

zasadzie „bierz lub opuść”. W innych przypadkach może pojawić się główny inwestor zewnętrzny, który 

znacząco wpłynie na warunki oferty. Zakres tematów, które należy rozważyć i wynegocjować, jest 

wysoce zależny od sytuacji i może być dość złożony, często wymagający usług kompetentnego 

pełnomocnika ds. Papierów wartościowych. Gorąco polecam zlokalizowanie i przestudiowanie arkuszy 

semestralnych, które pokazują, w jaki sposób inwestycje są zorganizowane dla porównywalnych firm 

w Twojej branży. Dokumenty te powinny być dostępne od adwokatów, księgowych i bankierów 

inwestycyjnych. Wraz z finalizacją twojego arkusza terminowego i kończeniem spotkań 

uzupełniających, będziesz również wypełniać inne powiązane materiały, w tym umowę subskrypcyjną, 

kwestionariusz dla inwestorów i różne materiały informacyjne (takie jak memorandum dotyczące 

prywatnego plasowania omówione w ostatniej części ). Chociaż w Internecie można znaleźć wiele 

szablonów dla tego typu dokumentów, stanowczo radzę zatrudnić kompetentnego adwokata i nie 

podejmować samodzielnego wysiłku, który źle odbija się na inwestorach. Jeśli brakuje Ci środków, 

znajdź adwokata, który może rozważyć obniżenie swoich opłat, biorąc pewną rekompensatę w formie 

opcji na akcje. 

Wskazówka Pamiętaj, że Twoje wysiłki związane ze zbieraniem funduszy nie są zakończone, dopóki 

wszystkie dokumenty nie zostaną zrealizowane, a pieniądze znajdą się na koncie bankowym. Po 

opracowaniu odpowiedniego interesu inwestora w celu sfinansowania rundy inwestycyjnej należy 

opracować listę kontrolną wszystkich elementów niezbędnych do pełnego zamknięcia inwestycji; zrób 

to z wkładem swojego adwokata. Zaplanuj częste spotkania kontrolne z adwokatem, aby upewnić się, 

że wszystko zostanie ukończone na czas. 

Droga przed nami 

Ponad 30 lat temu, kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Doliny Krzemowej i przyłączyłem się do 

mojego pierwszego start-upu, uczestniczyłem w lokalnych spotkaniach sieciowych, gdzie lokalni 

luminarze powiedzieli młodym przedsiębiorcom, takim jak ja, że nie ma lepszego czasu niż 

teraźniejszość na założenie nowej firmy. Ta obserwacja pozostaje prawdziwa do dnia dzisiejszego, a 

dzięki wszystkim dodatkowym zasobom, którymi dysponują przedsiębiorcy, szanse na sukces w 

zakładaniu i rozwijaniu nowych przedsiębiorstw nadal się poprawiają. W przeciwieństwie do 

środowiska, w którym stawiałem czoła, gdy stawiałem pierwsze kroki jako przedsiębiorca, obecnie 

istnieje wiele sprawdzonych najlepszych praktyk, których można się nauczyć i wykorzystać, aby 



radykalnie poprawić swoją zdolność realizacji ambicji. Dziękuję wszystkim, którzy poświęciliście czas 

na naukę 12 magicznych slajdów. Mam nadzieję, że materiały i spostrzeżenia, które podzieliłem, mają 

bardzo pozytywny wpływ na twoje przyszłe wysiłki. Powodzenia! 
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