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Защо се провалят
стартъпите
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Темп на растеж Линеен Експоненциале
н









Специализиране
• Лазерен фокус върху конкретно нещо
• във вашия сегмент
• Изключителна отдаденост за

усъвършенстване







Страст
• Страст Хмм
• Цел и мисия Да → Обсебеност























Защо е толкова трудно
• Поне пет пъти по добри от другите и

на по изгодни условия
• Монопола на централизираните

платформи и ИТ гигантите
• Трябва да ядем докато правим нов

бизнес
• Бизнес моделите на безплатни

услуги срещу данни
• Доминиращи нагласи и култура



Как създавате стойност

• Разберете какво искат хората и
формулирайте страхотен

• Напишете страхотна история и я
повтаряйте постоянно













Направете повече от очакваното

Направете нещата по трудния
начин



Големите успехи са плод на години
упорита работа и последователни усилия

Накрая печели този който създава най
голяма стойност



Защо не можете сами
• Няма как да сте добри в много неща
• Взаимна отчетност и отговорност пред

другите хора в екипа
• Психологични и терапевтични нужди



Задължителни роли в екипа
• Някой който да направи продукта да

предлага услугата
• Някой който да познава отлично проблема

човек с контакти и знания за индустрията и
пазарите

• Някой който да прави продажбите



Не можете да постигнете големи неща
сами







Ориентация Продукт срещу Услуга



Социален капитал
• Инвестирайте в изграждането на вашата

професионална мрежа
• Няма как да продавате на хора които не

ви вярват
• Всичко е въпрос на доверие и

изграждане на отношения





Управление на парични потоци



Хванете вълна



Бъдете сред първите в новите вълни на
промяна













Как да валидираме идея
Намерете достатъчно голям и остър проблем
Станете продукта вие сами решете проблема на

клиента
Продавайте на ранен етап не чакайте да имате

идеален продукт
Фокусирайте се върху основни

функционалности предимства
Наемайте и правете разходи в отговор на

търсене



Благодаря

Емилиян Енев


