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იდეიდან ბიზნესამდე

იდეიდან 
ბიზნესამდე
როგორ დავიწყოთ ახალი სტარტაპი - დეტალური სახელმძღვანელო



სახელმძღვანელოში განხილული თემები მკითხველს დაეხმარება:
• გაიგოს	თუ	რა	არის	ანტრეპრენერობა	და	ვინ	არის	ანტრეპრენერი.	რა	განსხვავებაა
ბიზნესმენსა	და	ანტრეპრენერს	შორის
• მიიღოს	 ინფორმაცია,	 თუ	 როგორ	 უნდა	 გახდე	 წარმატებული	 ანტრეპრენერი	 და
როგორ	შექმნა	წარმატებული	სტარტაპ	ბიზნესი.
• გაიგოს	 როგორ	 უნდა	 დაწერონ	 ბიზნეს	 გეგმა	 და	 ეფექტურად	 წარუდგინონ	 შენი
ბიზნეს	იდეა	ინვესტორებს
• მიიღოს	ინფორმაცია,	რა	არის	სტარტაპის	წარუმატებლობის	მიზეზი	და	გაიგოს	რას
ურჩევენ	წარმატებული	ანტრეპრენერები	ამ	კუთხით
• მიიღოს	 სასარგებლო	 და	 პრაქტიკული	 რჩევები	 და	 რეკონედაციები
სტარტაპერებისათვის
• გაიგოს	როგორ	უნდა	გააფართოვოს	ბიზნესი	ონლაინ	საშუალებებით.

ავტორები:
პროექტის კოორდინატორი ორგანიზაცია:
Youth Alliance AISI, საქართველო
პრეზიდენტი:	მამუკა	ხატიაშვილი

პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციები: 
Cilento Youth Union,  იტალია 
პრეზიდენტი:	დავიდე	ფორტე
Adefis Juventud Internacional, ესპანეთი 
პრეზიდენტი:		კამილა	ვაზქუეს	კონდე
All-Ukrainian Non-Governmental Organisation «PORUCH», უკრაინა 
პრეზიდენტი:	მარია	ტისჩენკო
CREATORII, მოლდოვა
პრეზიდენტი:		ნგელა	ჩიორნეა
Armenian Progressive Youth, სომხეთი
პრეზიდენტი:		გრიგორ	იარისტიან

გამოცემის თარიღი  - 2021 წელი
წიგნის	ელ.ვერსია	შესაძლებელია	გადმოწეროთ	ვებ-გვერდიდან:
www.youngentrepreneurs.eu

სახელმძღვანელო	 შექმნილია	 Erasmus+,	 Key	 Action	 2	 “Cooperation	 for	 innovation	 and	 the	
exchange	of	good	practices	-Capacity	Building	in	the	field	of	Youth“	602390	-EPP-1-2018-1-GE-EPPKA2-
CBY-EP-PE,	პროექტის	ფარგლებში,	რომელიც	დაფინანსებულია	ევროკავშრის	მიერ.	აღნული	
პუბლიკაცია	შექმნილია	პროექტში	ჩართული	პარტნიორი	ორგანიზაციებისა	და	ექსპერტების	
მიერ.	მოწოდებული	ინფორმაციის	სისწორეზე	EACEA-სა	და	ევროსაბჭოს	პასუხისმგებლობა	
არ	ვრცელდება.

პუბლიკაციაში	 გმოყენებული	 ინფორმაცია	 ატარებს	 მხოლოდ	 საგანმანათლებლო	
დატვირთვას,	 	 ხოლო	 გამოყენებული	 ფოტო-მასალა	 ემსახურება	 ავტორის	 მხრიდან	
მკითხველისათვის	 ინფორმაციის	 თვალასჩინოდ	 მიწოდებას	 და	 არ	 ატარებს	 სარეკლამო	
ხასიათს.

სახელმძღვანელოში	 მოცემული	 ინფორმაცია	 შეიძლება	 არ	 შეესაბამებოდეს	 სხვადასხვა	
ქვეყანაში	არსებულ	კანონებსა	და	რეგულაციესბს	და	იგი	შეიძლება	იყოს	განსხვავებული.	
ინფორმაცის	 გამოყენებამდე	 რეკომენდირებულია	 მისი	 დაზუსტება	 ადგილობრივ	
კანონმდებლობასთან.
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ვინ არის ანტრეპრენერი?

როგორ გახდეთ წარმატებული ანტრეპრენერი და 
როგორ შევქმნა წარმატებული სტარტაპი

როგორ დავიწყო ბიზნესი (ნაბიჯ-ნაბიჯ). 

როგორ მოიძიოთ ინვესტორები ან როგორ მიიღოთ 
დაფინანება თქვენი სტარტაპისთვის

ონლაინ ვაჭრობა და ონლაინ გაყიდვები

ძირითადი განსხვავება ბიზნემენსა და ანტრეპრენერს შორის

ანტრეპრენული უნარები, სოციალური უნარებიდა

ბიზნეს გეგმის სტრუქტურა

როგორ წარუდგინოთ ჩვენი ბიზნეს იდეა ინვეტორებს (ფიჩი) 

მოდური ონლიან ბიზნესები

ციფრული მარკეტინგის სარგებელი

ანტრეპრენერობის მნიშვნელობა

რატომ განიხდიან სტარტაპები მარცხს

კანვას ბიზნეს მოდელი+ სტარტაპის ხარჯების ანალიზი

ლიფტში მოსასწრები სიტყვა

ციფრული მარკეტინგი 

რატომ ხდებიან ადამიანები ანტრეპრენერები?

სტარტაპების საუკეთესო მაგალითები

რჩვები წარმატებული ბიზნესმენებისგან.

ანტრეპრენერების მაგალითები

ანტრეპრენერების გამონათქვამები
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რა არის ანტრეპრენერობა? 

რა არის ანტრეპრენერობა? 
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ანტრეპრენერობა	არის	ბიზნესი	შექმნის	აქტი	ან	ბიზნესის	

ჩამოყალიბება	და	გაფართოება	მოგების	მისაღებად.	

თუმცა	ანტრეპრენერის	საბაზისო	განმარტება	მაინც	არაა	

სრულყოფილი.	 ამ	 ტერმინის	 უფრო	 თანამედროვე	 ახსნა	

გულისხმობს	 მსოფლიოს	 შეცვლას	 დიდი	 პრობლემების	

მოგვარებით,	 მაგალითად	 როგორიცაა,	 სოციალური	

ცვლილებების	ინიცირება,	ინოვაციური	პროდუქტის	შექმნა	ან	

ცხოვრების	სტილის	შეცვლისათვის	ახალი	გადაწყვეტილების	

წარდგენას.	

რას	გულისხმობს	ანტრეპრენერობა?

ანტრეპრენერობაში	 მონაწილეობს	 ანტრეპრენერი,	

რომელიც	მოქმედებს	იმისთვის,	რომ	მსოფლიო	შეცვალოს.	

სტარტაპერი	მეწარმეები	ისეთ	პრობლემებს	ჭრიან,	რომელთან	

გამკლავებაც	უამრავ	ადამიანს	უწევს	ყოველდღიურად,	ისინი	

ადამიანებს	 აერთიანებენ	 იმ	 ფორმით,	 რომელიც	 იქამდე	

არავის	გაუკეთებია,	ან	ქმნიან	რაიმე	რევოლუციურს,	რითაც	

ხდება	საზოგადოების	განვითარება,	ამ	ყველაფერს	კი	ერთი	

რამე	აქვთ	საერთო:	მოქმედება.

ტერმინი	 „ანტრეპრენერობის“	 განმარტებაში	 არ	 ჩანს,	

რომ	 ეს	 არის	 შესაძლებლობა,	 როცა	 ადამიანი	 საკუთარ	

კარიერასა	და	ოცნებებს	თვითონ	განაგებს,	თვითონ	ირჩევს	

რა	 მიმართულებით	 წავიდეს.	 ეს	 არის	 ცხოვრების	 საკუთარი	

წესებით	მოწყობა.	ყოველგვარი	„უფროსების“,	შემზღუდველი	

განრიგების	გარეშე,	როცა	უკან	არავინ	გექაჩება.	მეწარმეებს	

შეუძლიათ	 პირველი	 ნაბიჯი	 გადადგან,	 იმისკენ,	 რომ	

მსოფლიო	გახდეს	უკეთესი	ადგილი	ყველასთვის.	
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რა არის ანტრეპრენერობა? 

წაკითხვამდე	შეამოწმეთ	თქვენი	ცოდნა	და	შეადარეთ	ქვევით	მოცემულ	

ინფორმაციას.	

რას	 ნიშნავს	 ანტრეპრენერობა	 თქვენთვის?	 ქვევით	 დაწერეთ,	 რატომ	

გინდათ	გახდეთ	ანტრეპრენერი:
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ვინ არის ანტრეპრენერი?

ვინ არის 
ანტრეპრენერი?
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ანტრეპრენერი არის ადამიანი, რომელიც ქმნის ბიზნესს მოგების 
მისაღებად. 

გარდა ამისა ანტრეპრენერი არის ადამიანი, რომელიც ხელს უწყობს 
სრულ-განაკვეთიანი, მდგრადი ბიზნესის შექმნას, რომელსაც ჰყავს 
დაქირავებული თანამშრომლები.  თუ თქვენი მეწარმეობრივი აზროვნება 
ორიენტირებულია მომგებიანი ბიზნესის შექმნაზე, მაშინ თქვენ მშვენივრად 
გერგებათ ანტრეპრენერის განმარტება. 

თუმცა ანტრეპრენერი გულისხმობს ბევრად მეტს ვიდრე ბიზნესს ან 
სამუშაო ადგილების შემქმნელს. ანტრეპრენერები არიან მსოფლიოს 
გავლენიანი შემცვლელები, მათ შორის, ელონ მასკით, რომელიც ადამიანებს 
მარსზე გზავნის, ბილ გეიტსი და სტივ ჯობსი, რომელთა კომპუტერებიც ყველა 
ოჯახში დგას, ანტრეპრენერებს სამყარო განსხვავებულად წარმოუდგენიათ. 

და ტერმინი „ანტრეპრენერის“ სტანდარტული განმარტება იშვიათად 
საუბრობს იმაზე, თუ რა დიდი გავლენა აქვთ ანტრეპრენერებს სამყაროზე. 

რომელი ხართ ბიზნესმენი თუ ანტრეპრენერი?
როდესმე თუ გიფიქრიათ რა განსხვავებაა ამ ორს შორის? ბიზნესმენებსა 

და ანტრეპრენერბს ბევრი საერთო აქვთ. ისინი 
ორივე ასაქმებენ უმუშევრებს, სთავაზობენ 
გადაწყვეტილებებს მათ მომხმარებლებს 
და ეხმარებიან კონკრეტული ქვეყნების 
ეკონომიკის განვითარებას. თუმცა, ესენი არ 
არიან ერთიდაიგივე ტიპის ადამიანები. 

ბიზნესმენსა და ანტრეპრენერს შორის 
არსებობს 10 განმასხვავებელი ნიშანი.

რა არის ანტრეპრენერი ამის გააზრება მეტ ადამიანს დაეხმარება 
დააფასოს მათი წვლილი მსოფლიოს განვითარებაში. 

ბიზნესმესა და ანტრეპრენერს შორის 
ძირითადი განსხვავებები

ანტრეპრენერები ხედავენ შესაძლებლობებს და გადაწყვეტილებებს 
იქ, სადაც ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის მხოლოდ გაღიზიანება და 
პრობლემებია. 
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ვინ არის ანტრეპრენერი?

1. იდეის ორიგინალურობა

2. ბიზნესის მიზანი

ბიზნესმენმა შეიძლება მისი ბიზნესი ააგოს არა-ორიგინალურ ბიზნესსა 
თუ პროდუქტის იდეაზე. ის უერთდება არსებულ ბიზნესებს, მაგალითად, 
როგორიცაა ფრენჩაიზინგი ან საცალო ვაჭრობა. ის ირჩევს ყველაზე 
პოპულარულ და მომგებიან ბიზნეს იდეას იმის მიუხედავად, ეს ორიგინალურია 
თუ ვინმესგან აღებული.  

ბიზნესმენების უმეტესობა ბიზნესს მოგებისთვის ქმნის, საარსებო 
გარემოს გასაუმჯობესებლად, მათი ფინანსური მიზნებისთვის, იმისათვის, რომ 
საკუთარი თავების უფროსები თვითონ იყვნენ. თუმცა, ზოგიერთი ბიზნესმენი 
არა მოგებაზე, არამედ ადამიანებზეა ორიენტირებული, რომლებსაც 
უფრო მეტად აინტერესებთ მათი თანამშრომლების კეთილდღეობა და 
მომხმარებლის კმაყოფილება.  ანტრეპრენერი უფრო ორიენტირებულია 
სამყაროს შეცვლისკენ. მათ სურთ საკუთარი იდეების განხორციელება და 
საბოლოო მიზნის მიღწევა. მათი მთავარი მიზანი ფინანსური მოგების მიღება 
არაა, არამედ ის, თუ რას შესთავაზებენ მსოფლიოს. ანტრეპრენერობის მიზანი 
უბრალოდ განსხვავებული სამყაროს შექმნაა.
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5. მომხმარებლებთან ურთიერთობა

3. გაწეული რისკის დონე 

4. ურთიერთობა თანამშროლებთან

ბიზნესის მფლობელი, როგორც წესი, 
მომხმარებლებს უყურებს, როგორც 
გაყიდვებისა და შემოსავლების წყაროს. 
მისთვის მომხმარებელი არის მისი 
ბიზნესის მაცოცხლებელი საშუალება.  
ხოლო ანტრეპრენერისათვის 
მომხმარებელი არის მისთვის ფუნქციის მიმცემი და ამ ფუნქციის შესრულების 
წყარო. მისთვის, მომხმარებელი არის მისი ცხოვრების განმაპირობებელი 
ძალა.  

ბიზნესმენები ითვლიან და მართავენ რისკებს. ისინი ცდილობენ თავიდან 
აიცილონ ფულადი დანაკარგები და გაკოტრება. სწორედ ამისთვის იყენებენ 
ბიზნესმენები მათემატიკას. ანტრეპრენერები კი გვანან პარაშუტისტებს. 
ისინი გიჟურ რისკებზე მიდიან. არ ეშინიათ დროისა და ფულის დაკარგვის მათი 
მიზნისკენ სწრაფვის დროს. ამ ყველაფერს ისინი სიყვარულით, ხალისითა 
და დიდი მონდომებით აკეთებენ, სამაგიეროდ კი იღებენ უჩვეულო ჯილდოს. 
ანტრეპრენერები რადგან ისეთ საქმეს აკეთებენ, რომელიც ძალიან უყვართ, 
მასში მთელს თავის ენერგიას დებენ და აღწევენ საუკეთესო შედეგებს.

ბიზნესის მფლობელი არის დამქირავებელი და მენეჯერი. ის ქირაობს 
თანამშრომლებსა და მუშა ხელს, იმისთვის, რომ ისინი დაეხმარონ მას მისი 
ბიზნესის განვითარებაში. ანტრეპრენერი არის მეგობარი და ლიდერი, ის 
პოულობს თავის თანამოაზრეებსა და ადამიანებს, რომლებსაც არასოდეს 
ექცევა, როგორც მანქანას. ის იწვევს ამ ადამიანებს, რომ დაეხმარონ მათ 
განვითარებაში.  
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8. როგორ უდგება დროს

9. როგორ ხედავენ სამყაროს

ბიზნესმენს არ სურს დროის დაკარგვა ტყუილად. ის ყოველთვის 
ამოწმებს დროს და ცდილობს არ დაგვიანდეს მის მიერ სამუშაოს 
შესრულება ან პროდუქტის გამოშვება. ის სწრაფია და მუდმივად მზადაა 
საქმისთვის. ანტრეპრენერი მუშაობს, როგორც შემოქმედი ან მეცნიერი მის 
ლაბორატორიაში. მისი პროდუქტი არის შედევრი, ამიტომ არის, რომ ის არ 
ჩქარობს და უფრო მეტ დროს უთმობს მისი პროდუქტის დასრულებასა და 
სრულყოფილებას.  

ბიზნესმენი სამყაროს უყურებს როგორც შესაძლებლობას. ესაა მისთვის 
ცხოვრების აწყობის შესაძლებლობა. ანტრეპრენერისათვის კი სამყარო 
უფრო მოვალეობაა, რომელზეც უნდა იზრუნოს და არა შესაძლებლობა.

6. როგორ ხედავს კონკურენციას

7. რას ფიქრობს ფულზე

ბიზნესის მფლობელი ცდილობს დაამარცოს კონკურენცია და მოიპოვოს 
გამარჯვება. ის თანამშრომლობასაც მიმართავს კონკურენტების წინააღმდეგ, 
მისი მიზნების მისაღწევად. ანტრეპრენერი ცდილობს დაამარცხოს მისი 
ყველაზე დიდი კონკურენტი - საკუთარი თავი.  

ბიზნესმენისათვის ფულის დაკარგვა ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა. 
ბიზნესის მფლობელთა უმეტესობა დამოკიდებულია კარგ ეკონომიკურ 
პირობებზე, რომ დაიწყოს, იმუშაოს და შეინარჩუნოს წარმატება მის 
ბიზნესში, განსაკუთრებით ეს ეხება საცალო, ფრანჩაიზინგისა და ფინანსურ 
ინდუსტრიებს. ანტრეპრინერს ფული დიდად არ აღელვებს, რადგანაც მას 
ყოველთვის შეუძლია დაწყება ნულიდან. ზოგიერთი ანტრეპრენერისათვის 
ფული საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს. 



13

იდეიდან ბიზნესამდე

10. რა მიაჩნია წარმატებად

ბიზნესმენისათვის წარმატება არის ბიზნესისა და ბიზნესით 
დაინტერესებული მხარეების წარმატება. დაინტერესებულ მხარეებში 
კი იგულისხმება ის თვითონ, მისი თანამფლობელები, დასაქმებულები, 
მომხმარებლები, ინვესტორები და მისი თემიც კი. ანტრაპრენერი კი წარმატებას 
არ განსაზღვრავს. ის უბრალოდ აკეთებს თავის საქმეს და მიანდობს ისტორიას, 
რომ მან შეაფასოს მის მიერ შესრულებული საქმის წარმატება. შესაბამისად, 
როგორც ბიზნესმენი, ისე ანტრეპრენერი არის ორი განსხვავებული ტიპის 
ადამიანი, რომელიც ბიზნესის სამყაროში ორი განსხვავებული მიზნით მოვიდა.
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რეალურად რას გულისხმობს ანტრეპრენერობა? და რატომ არის ის 
ასე მნიშვნელოვანი? ანტრეპრენერი არის ადამიანი, რომელიც ხედავს 
სამყაროში პრობლემას და მაშინვე ცდილობს მოიფიქროს მისი მოგვარების 
გზა. ესენი არიან ლიდერები, რომლებიც საზოგადოების შეცვლას 
ცდილობენ თვითონ, ან სამუშაო ადგილების შექმნით ან ახალი პროდუქტის 
გამოგონებით, ისინი მუდმივად მოქმედებენ იმისათვის, რომ უზრუნველყონ 
სამყაროს განვითარება. იმისათვის, რომ გავიგოთ, რა არის ატრეპრენერობა, 
მოდით ვნახოთ რა მნიშვენლობა აქვს ანტრეპენერებს საზოგადოებისათვის.  

ანტრეპრენერობის 
მნიშვნელობა

ანტრეპრენერები ქმნიან სამუშაო ადგილებს:

ანტრეპრენერების გარეშე, სამუშაო ადგილები არ იარსებებდა. ისინი 
რისკავენ იმით, რომ საკუთარ თავს ქირაობენ. მათი სურვილი გაზარდონ 
მათი ბიზნესი როგორც წესი ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. როგორც კი 
მათი ბიზნესი აგრძელებს ზრდას, უფრო მეტი სამუშაო ადგილი ჩნდება. 
ამდენად, მცირდება უმუშევრობის დონე და ეხმარება ადამიანებს 
საკუთარი ოჯახების რჩენაში.  
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ანტრეპრენერები არიან ნოვატორები:

რას აძლევს ანტრეპრენერი საზოგადოებას:

ანტრეპრენერები იწვევენ ცვლილებებს:

თანამედროვე საზოგადოების ზოგიერთი 
უდიდესი ტექნოლოგია მოდის 
ანტრეპრენერებისგან. ტექნოლოგიური 
განვითარება მოჰყვა სწორედ 
პრობლემების მოგვარების საჭიროებას,  
შედეგის მიღებისა და სამყაროს 
გაუმჯობესების სურვილს. შესაბამისად, 
ტექნოლოგიური განვითარება სწორედ 
ანტრეპრენერების საქმიანობის შედეგია. 

არსებობს მოსაზრება, რომ მდიდრები 
ბოროტები და ხარბები არიან, თუმცა 
ხშირად მათ საზოგადოებისათვის 
უფრო მეტი სარგებელი მოაქვთ, 
ვიდრე ჩვეულებრივ ადამიანს. რაც 
უფრო მეტ ფულს აკეთებენ, მით 
მეტ გადასახადებს იხდიან და ამით 
ეხმარებიან სოციალური სერვისების 
დაფინანსებას. ანტრეპრენერები 
წარმოადგენენ ერთ-ერთ უმსხილეს 
დონორებს საქველმოქმედო და არა-
მომგებიანი ორგანიზაციებისათვის, 

ბუნებრივია ანტრეპრენერების ოცნებობენ დიდ საქმეებზე, ამიტომ მათი 
იდეების განხორციელებას მოჰყვება დიდი ცვლილებები მსოფლიოში. 
მათ შეიძლება შექმნან ისეთი ახალი პროდუქტი, რომლითაც მოგვარდება 
ყველაზე მწვავე პრობლემები და აღმოაჩინონ ისეთი რამ, რაც იქამდე 
არავის მოუფიქრებია. ბევრ მათგანს სჯერა, რომ მათი პროდუქტები, 
იდეები ან ბიზნესები გააუმჯობესებს მსოფლიოს.
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ანტრეპრენერები ზრდიან ქვეყნის შეოსავალს:

ანტრეპრენერები ქმნიან ახალ სიმდიდრეს ქვეყნის ეკონომიკისათვის, 
მათი ახალი იდეები, გაუმჯობესებული პროდუქტი და სერვისები 
საშუალებას აძლევს ახალი ბაზრებისა და ახალი სიმდიდრის გაჩენას, 
რაზეც დგას ქვეყნის ეკონომიკა. ამას გარდა, გაზრდილი სამუშაო 
ადგილები და ხელფასი ასეე ემატება ქვეყნის შემოსავალს. 

ანტრეპრენერობა ამცირებს სიღარიბეს:

კარგი ამბავი ისაა, რომ დღესდღეობით, უფრო მეტმა ადამიანმა დააღწია 
თავი სიღარიბეს, ვიდრე ეს ოდესმე ხდებოდა, ეს ალბათ გლობალიზაციის 
გავლენაცაა. მილიონობით და მილიარდობით ადამიანის ინტერნეტთან 
წვდომა საშუალებას აძლევს ახალ ანტრეპრენერებს მოიპოვონ 
მომხმარებლები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ამდენად, მათ, ვისაც 
სურს ფულის ონლაინ კეთება, ამის შესაძლებლობა აქვთ და შესაბამისად 
შეუძლიათ დასძლიონ სიღარიბეც. 

სხვადასხვა შემთხვევებში. ზოგიერთს სურს მისი თანხის დაბანდება 
ისეთი პროდუქტების შექმნაში, რომელიც დაეხმარება ღარიბ 
საზოგადოებას ისეთი სასიცოცხლო რამის მიღებაში, როგორიცაა სუფთა 
წყალი და კარგი ჯან.დაცვის მომსახურეობა.  
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რატომ ხდებიან ადამიანები
ანტრეპრენერები?

ყოველ ანტრეპრენერს აქვს თავისი „რატომ?, რის საშუალებითაც ისინი 
საკუთარი თავების უფროსები ხდებიან. შესაძლებელია ანტრეპრენერებს 
სჭირდებათ მეტი თავისუფლება ან სამყაროსს გაუმჯობესება, ან სურვილი 
აქვთ საკუთარი ცხოვრება საკუთარი წესებით წარმართონ. ქვევით მოცემულია 
რამდენიმე მიზეზი, რატომ სურს ადამიანს გახდეს ანტრეპრენერი:  

შეცვალოს მსოფლიო:

ბევრ ანტრეპრენერს სურვილი აქვს შეცვალოს სამყარო უკეთესობისკენ. 
შესაძლოა ანტრეპრენერი ამას ცდილობდეს კოსმოსური კვლევებით, 
სიღარიბის დაძლევისთვის ბრძოლით ან პრაქტიკული, თუმცა თამაშის 
წესებში ცვლილების შემტანი პროდუქტის შექმნით, ისინი საბოოლოდ 
ქმნიან სხვებისთვის მისაწოდებელი სერვისების ბრენდს. ზოგიერთი 
ანტრეპრენერი იყენებს საკუთრ ბიზნეს იმ კაპიტალის სწრაფად 
გასაზრდელად, რომლის გამოყენებაც სურს კეთილშობილიური მიზნების 
მისაღწევად.  
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მათ არ სურთ ჰყავდეთ უფროსი:

მათ სურთ მოქნილი სამუშაო გრაფიკი: 

მათ სურთ ნებისმიერი ადგილიდან შეძლონ მუშაობა:

ანტრეპრენერებს ხშირად არ სურთ უფროსის ყოლა, რადგან ამის გამო 
სული ეხუთებათ, თავს შეზღუდულად გრძნობენ და ეს აფერხებთ მათ 
დასახული მიზნის მიღწევაში. ზოგიერთი ანტრეპრენერი ფიქრობს, 
რომ თვითონვე შეუძლიათ საქმე აკეთოს უფრო ეფექტურად. ვიღაცას კი 
არ მოსწონს შემოქმედებითი თავისუფლების ნაკლებობა. და ბოლოს, 
ისინი ანტრეპრენერობას იწყებენ, იმისათვის, რომ საკუთარი წესებით 
იცხოვრონ. საკუთრი იდეების განსახორციელებლად კი უმჯობესია იყო 
საკუთარი თავის უფროსი, ვიდრე სხვა უფროსი გყავდეს. თუ ეს 10 აშკარა 
ნიშანი გაქვთ, მაშინ თქვენთვის უნდა იმუშაოთ.

ანტერპრენერობა მოსწონთ მათ ვისაც სჭირდება მოქნილი 
სამუშაო გრაფიკი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს 
ანტრეპრენერობა საშუალებას აძლევთ იმუშაონ ისე, როგორც შეუძლიათ. 
პატარა ბავშვების მშობლებისთვისაც მისაღებია ანტრეპრენერობა, 
რადგან ეს შესაძლებლობას აძლევთ მათ მუშაობასთან ერთად 
მოუარონ შვილებს სახლში ან სკოლიდან გამოიყვანონ დანაშაულის 
შეგრძნების გარეშე. ანტრეპრენერობა მისაღებია სტუდენტებისთვისაც, 
რომლებიც სწავლობენ და მუშაობენ ერთდროულად, და სწავლის გამო 
სტანდარტული სამუშაო გრაფიკი მოუხერხებელია. 

მოქნილ სამუშაო გრაფიკთან ერთად, 
ანტრეპრენერებს ხშირად სურთ, 
რომ არ იყვნენ მიჯაჭვულნი ერთ 
რომელიმე ადგილს. ანტრეპრენერებს 
არ სურთ ერთიდაიგივე ადგილზე 
მუშაობა ყოველდღე, რადგან ეს 
მოსაბეზრებელია. ამდენად, თუ გსურთ 
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თავისუფალი რეჟიმით მუშაობა მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან, გამოდის, 
რომ ანტრეპრენერობა თქვენი სტილი ყოფილა. 

ისინი ვერ ნახულობენ სამსახურს:

ბევრი ადამიანი იწყებს 
ანტრეპრენერობას სწორედ იმიტომ, 
რომ სამუშაოს ვერ ნახულობს. შესაძლოა 
ჩვეულებრივი ადამიანი სასოწარკვეთას 
მიეცეს იმის გამო, რომ ის სამსახურიდან 
გამოუშვეს, ან გამოცდილების 
ნაკლებობის თუ ნასამართლეობის 
ისტორიის გამო არ აიყვანეს სამუშაოზე. 
ანტრეპრენერი ნაცვლად იმისა, რომ 
ამ სიტუაციამ შეაშინოს, თვითონ 
ქმნის ახალ შესაძლებლობებს. 
ახლად უნივერსიტეტდამთავრებულმა 
ანტრეპრენერმა შეიძლება გახსნას ონლაინ მაღაზია იმისთვის, რომ 
გამოცდილება მიიღოს. ანტრეპრენერები არიან მშობლები, რომლებსაც 
სეზონური სამუშაო აქვთ და ყოველ ზამთარს, როცა არ მუშაობენ იწყებენ 
ბიზნესს ოჯახის შესანახად. 

ისინი ვერ ერგებიან კორპორატიულ გარემოს:

ანტრეპრენერები ხშირად ვერ ეგუებიან კოპორატიულ გარემოს. მათ 
განვითარებას ეს ხშირად უშლის ხელს. მათ შეიძლება არ მოსწონდეთ, 
რომ მათ არ შეუძლიათ საკუთარი ფუნქციისა თუ ოფისის პოლიტიკის 
განსაზღვრა. ზოგადად, ანტრეპრენერებს  კორპორატიულ გარემოში 
იმ შემთხვევაში მონახავთ, თუ ისინი შეძლებენ საკუთარ ფუნქციაზე 
მეტი კონტროლი ჰქონდეთ და შეუძლიათ უკეთესად შეისწავლონ 
თანამშრომლების პასუხისმგებლობები, რადგან უკეთეთ მიხვდნენ ეს 
ყველაფერი ერთმანეთს, როგორ შეუწყონ. 
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ისინი არიან ამბიციურები:

ანტრეპრენერები არიან სწორედ ისინი ვისაც მოსწონს რთული 
ამოცანების შესრულება და მნიშვნელოვანი ეტაპების გადალახვა. 
ანტრეპრენერის მუშაობის გრაფიკს ვერავინ განსაზღვრავს, მათ შეიძლება 
იმუშაონ შეუჩერებლად იმისათვის, რომ მიაღწიონ საუკეთესო შედეგებს. 
ანტრეპრენერისთვის არ არსებობს საბოლოო მიზანი. ანტრეპრენერები 
მუდმივად იზრდებიან და აღწევენ იმაზე მეტს, ვიდრე ამას თვითონ 
წარმოიდგენდნენ. როდესაც რამე დაბრკოლებას ხვდებათ, ისინი 
პოულობენ დამატებით გზებს მათი მიზნების მისაღწევად. ანტრეპრენერები 
არ ჩერდებიან. 

ანტრეპრენერებს მოსწონთ მიიღონ ისეთ კითხვაზე პასუხი, როგორიცაა 
„რა მოხდება თუ...“ 
მათ უყვართ ექსპერიმენტები. ანტრეპრენერებს მოსწონთ სწავლა. 
ისინი მუდმივად კითხულობენ ბიზნესის შესახებ ლიტერატურას, რომ 
გაიუმჯობესონ ცოდნა. ბუნებრივია, ანტრეპრინერობა მოსწონთ მათ, 
რადგან საქმის კეთებით შეუძლიათ შეიტყონ ის რაც აიტერესებთ სწრაფად. 
სწორედ ცნობისმოყვარების გამო უწევთ მათ მუდმივი განვითარება.

ისინი არიან ცნობისმოყვარეები:
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ანტრეპრენერების 
მაგალითები

კომპანია უოლტ დისნეის, ანიმაციური სურათების ერთ-ერთი 

ლიდერი კომპანიის თანა-დამფუძნებელი. ისეთი თემატური 

პარკების სულისჩამდგმელი, როგორებიცაა დისნეილენდი 

და უოლტ დისნეი უორლდი. მისი ბრენდის საქმიანობა დაიწყო მიკი მაუსის 

პერსონაჟის შექმნით და განვითარდა და შექმნა ისეთი პერსონაჟები, 

როგორიცაა ფიფქია, კონკია და ა.შ.  როგორც ანტრეპრენერმა, მან ისეთ 

პრობლემებს გაუძლო, როგორიც იყო სამუშაოს წართმევა, კომერციული 

კრახი და სხვა. თუმცა, ის მუდმივად რჩებოდა მისი მიზნის ერთგული. 

მან Facebook-ის შექმნამდე რამდენიმე პროდუქტი შექმნა. 

მისი თავდაპირველ პროდუქტს იყენებდა მისი კბილის ექიმი 

მამა თავის პრაქტიკაში, იმისთვის, რომ დაკავშირებოდა 

მიმღებს. ცუკენბერგმა ასევე შექმნა მუსიკალური პროგრამები, 

რომლის ყიდვითაც დაინტერესდა  Microsoft და AOL , თუმცა მაშინ ის იყო 

თინეიჯერი. Facebook-ის დაარსების პირველ წელს, მას უკვე ჰყავდა 1 მილიონი 

მომხმარებელი. მარკ ცუკერბერკის ქსელი დღეს $76.7 მილიარდი ღირს. 

მან თავისი Spanx brand დაარსა 1998 წელს. ის იყო ქალების 

თეთრეულის პირველი შემქმნელი. მისი ბრენდი თავიდან 

უშვებდა სპორტულ ტანსაცმელს, მათ შორის თეთრეულს, 

წინდებს და მისთ. მან ასევე გამოიგონა ხელის კოლგოტი, 

რითაც საშუალება მისცა ქალებს, მთელი წლის განმავლობაში ეტარებინათ 

ზაფხულის ტანსაცმელი. ერთის მხრივ, ბლეკერი იყო ყველაზე ახალგაზრდა 

ქალი მილიარდელი, რომელმაც შექმნა საკუთარი ბიზნესი.

უოლტ დისნეი

მარკ ცუკენბერგი

სარა ბლეიკლი
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ვინ არის ანტრეპრენერი?

ანტრაპრენერების 
გამოთქმები

შთაგონებისთვის გადახედეთ ანტრეპრენერების პოპულარულ გამონათქვამებს 

ანტრეპრენერი 

ყოველთვის 

მიისწრაფვის 

ცვლილებისკენ, 

იმისკენ, რომ უპასუხოს 

შესაძლებლობებს და 

მოიძიოს ისინი. 

– პიტერ დრაკერი

„პირი, რომელიც 

პრობლემას ხედავს არის 

ადამიანი; პირი, რომელიც 

პრობლემის გადაჭრას 

ცდილობს არის მეოცნებე; 

და პირი, რომელიც 

გამოდის და აკეთებს რამეს 

არის ანტრეპრენერი“ 

- ნავინ ჯაინი 

“როგორც კი ანტრეპრენერი გავხვდი 

პირველივე დღიდან, ვფრძნობ, რომ 

ჩემი ერთადერთი მისიაა, შევქმნა 

ბიზნესი, რომელიც ხალხის ცხოვრებას 

უკეთესობისკენ შეცვლის“

- რიჩარდ ბრანსონი 

“ანტრეპრენერობა არის 

მსოფლმხედველობა, როცა 

ყველაფერს ყოველთვის, 

როგორც  შესაძლებლობას 

ისე ხედავ. მე მომწონს 

კითხვების დასმა. მე მომწონს, 

როცა ადამიანებს ვუბიძგებ 

გარკვეული თემებისკენ. მე 

მომწონს, როცა ისტორიას 

ვუღრმავდები, სადაც 

არაა აუცილებელი სწორი 

ან არასწორი პასუხების 

არსებობა.“- სოლედად 

ო’ბრიენი.  

 “ბევრი ცუდი მიზეზი არსებობს 

კომპანიის შესაქმნელად.  კარგი და 

ლეგიტიმური მიზეზი კი ერთადერთია 

და ვფიქრობ, რომ ვიცი რა არის - ეს 

არის მსოფლიოს შეცვლის სურვილი.“ 

- ფილ ლიბინი. 

“ანტრეპრენერი არის 

ადამიანი, ვინც ხტება 

მწვერვალიდან და გზაში 

იგონებს თვითმფრინავს“ 

- რეიდ ჰოფმანი. 

ანტრეპრენერები ისინი 

არიან, ვისაც ესმით რა 

განსხვავებაა წინააღმდეგობასა 

და შესაძლებლობას შორის 

და შეუძლია ორივე აქციოს 

უპირატესობად 

- ნიკოლო მაკიაველი 
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როგორ გავხდე 
წარმატებული 
ანტრეპრენერი და 
როგორ დავიწყო 
წარმატებული სტარტაპ 
ბიზნესი
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როგორ გახდეთ წარმატებული ანტრეპრენერი და როგორ შევქმნა 
წარმატებული სტარტაპი

ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა არის ანტრეპრენერობა და ვინ არიან 
ანტრეპრენერები. 

მიუხედავად იმისა, რომ ისინი განსხვავდებიან ასაკით, განათლების დონით, 
სქესისა და საქმიანობის სფეროს მიხედვით, მათ აქვთ ანტრეპრენერების 
წარმატებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საერთო თვისება:

საკუთარი ბიზნესის მართვა და გუნდის ხელმძღვანელობა არაა ადვილი 
საქმე. ანტრეპრენერები თავდადებული იბრძვის საკუთარი კომპანიის  
წარმატებისთვის და სურს ყველაფერი გააკეთოს, რომ ის იყოს მდგრადი და 
განვითარდეს. მათი საბოლოო მიზეზი ბიზნესის განვითარებაა საკუთარი 
ოცნებების ასახდენად. 

ანტრეპრენერებს სჯერათ საკუთარი პროდუქტის ან სერვისის, ისევე, 
როგორც საკუთარი თავის. ასეთი რწმენის წყალობით ისინი იღებენ მტკიცე 
გადაწვეტილებებს, რასაც შეიძლება მოჰყვეს როგორც მათი ბიზნესის 
წარმატება, ასევე კრახი. ისინი ბოლომდე იცავენ იმას, რაც მოიპოვეს, სწორედ 
ეს ახასიათებს წარმატებული ბიზნესის მფლობელებს.  

წარმატებულ ანტრეპრენერებს მუდმივად აქვთ იდეები და ფიქრობენ, 
როგორ გახადონ ისინი მომგებიანი. ანტრეპრენერები ხედავენ პრობლემას 
ან ხარვეზს ბაზარზე და სურთ მისი მოგვარების გზების შემუშავება. ისინი 
ჩარჩოების გარეთ გამოდიან და პოულობენ საუკეთესო გადაწყვეტილებებს, 
ეხება ეს მთლიანად კომპანიას, თუ მომხმარებლებისთვის უკეთესი 

სურვილი იმუშავოს ბევრი 

რწმენა

პრობლემის მოგვარებაზე ორიენტირება 

„მე ძალიან მწამს იღბალის და აღმოვაჩინე, რომ რაც უფრო მეტს 
ვმუშაობ მით უფრო მეტად მიმართლებს“, - ტომას ჯეფერსონი, 
ამერიკის დამფუძნებელი მამა.

“ნდობის ბრუნვა ბევრად სჯობია ფულის ბრუნვას“ 
- ჯეიმს მედისონი  
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მსოფლიოს ყოველთვის ექნება ისეთი პრობლემა, რომლის მოგვარებაც 
მუდმივად საჭიროა. აღმოაჩინე ყველაზე დიდი პრობლემა, რომლის 

1.იფიქრე ყველაზე დიდ პრობლემებზე

სიყვარულის გამო შესაძლოა ადამიანმა საკუთარ თავს აჯობოს, 
აჯობოს საკუთარ ნაკლს, საკუთარ წარუმატებლობას  - ჯოზეფ 
კემპბელი, ამერიკელი მითოლოგი, მწერალი და ლექტორი.

“სიყვარული არის ენერგია. იგრძენი ის ენერგია, რომელიც მოდის 
იმაზე ფოკუსირებით, რაც გიყვარს“ - ოფრან უინფრი.  

წარმატებული ანტრეპრენერების გამოცდილების საფუძველზე დავადგინეთ 
ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპები: 

“პრობლემა არის შესაძლებლობა, რომ გააკეთო ყველაფერი რაც 
შეგიძლია“  
- დიუკ ელინგტონი

ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ, ანტრეპრენერებს ძალიან უყვართ 
ის საქმე რასაც აკეთებენ. ყველა გადაწყვეტილება და ქმედება მოდის 
მათი პროდუქტის, აუდიტორისა და კომპანიის სიყვარულიდან. სიყვარული 
ამოძრავებს ბიზნესის მფლობელებს, როდესაც საქმე რთულდება და ეს 
წარმოადგენს მათი წარმატების მამოძრავებელ ძალას. 

თუ ეს თვისებები არ გაქვთ, ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ ამ 
თვისებების შეძენა ან ვერ გახდებით ისეთი ბიზნესის მფლობელი, როგორიც 
გსურთ. ანტრეპრენერების უმეტესობას აქვს „კეთებით სწავლის“ მენტალობის, 
რაც გულისხმობს, რომ გამოცდილების მიღებით ხდები უკეთესი.

სიყვარული

სერვისების მიწოდებას, სწორედ ესაა ნამდვილი ანტრეპრენერისთვის 
დამახასიათებელი თვისება. 
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წარმატებული სტარტაპი

შენ ადამიანი ხარ იქამდეც და მას შემდეგაც, რაც ანტრეპრენერი გახდები. 
შენ უნდა იფიქრო საკუთარ ამოცანებზეც, რომლის შესრულებაც გინდა, 
როდესაც ანტრეპრენერი გახდები. 

3. ნუ დაივიწყებთ პირად ამოცანებს

ყველა პრობლემას მოგვარება სჭირდება, რითაც ბაზარზე არსებულ 
რომელიმე მნიშვნელოვან საჭიროებას დააკმაყოფილბე. ბაზარზე 
არსებულ პრობლემებისა და საჭიროებებისთვის მოიფიქრე საუკეთესო 
გადაწყვეტილება.  

2. იფიქრე პრობლემებისა და საჭიროებების მოგვარების საუკეთესო 
გზებზე

გაყიდე ფასეული და არა პროდუქტები ან სერვისები. ამდენად, ყველაფერი 
რასაც აკეთებ შენს ბიზნესში, უნდა შეაფასო იმის მიხედვით, თუ რამდენად 
ფასეულ რამეს ქმნი შენი მომხმარებლისათვის.  

4. შექმენი ფასეული

რა შთაგაგონებს? ეს შთაგონება წარმართავს შენს კომპანიას მომავალში. 
ჩამოწერე ყველა ის საკითხი, რომელიც შენ გაძლევს შთაგონებას და დაიწყე 
მათი ყოველდღიურ ცხოვრებასა და მუშაობაში გათვალისწინება. 

5. იპოვე შენთვის საუკეთესო შთაგონება

შემთხვევები, როგორც წესი არ ხდება ანტრეპრენერობის დროს. მათ 
იმედზე ნუ იქნები შენს ბიზნესში. ამის ნაცვლად, გადაწყვეტილების მიღების 
დროს ეცადეთ რამდენადაც შეძლებ თავი მოუყარო ფაქტებს.

6. ნუ მიაქცევ ყურადღებას შემთხვევით მოვლენებს.

მოგვარებაც შეგიძლია და გარდაქმენი ის შენს კომპანიაში. ამ გზით შეძლებ 
გახდე წარმატებული ანტრეპრენერი 
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თქვენ არ გჭირდებათ იყოთ სრულყოფილი. თქვენ უბრალოდ უნდა აკეთოთ 
ყველა დანარჩენზე უკეთ. ამისთვის საჭიროა მუდმივი განვითარება პირად და 
პროფესიულ სფეროში. 

7. უბრალოდ აკეთეთ სხვებზე უკეთესად იმისთვის, რომ გახდე
წარმატებული

თქვენ არ უნდა ელოდოთ, რომ თქვენს პროდუქციასა და სერვისებს
გაყიდით, თუ თქვენი პოტენციური მომხმარებლისთვის გასაგები არაა მისი 
დანიშნულება. განუმარტეთ მომხმარებელს პირველივე კომუნიკაციის დროს 
რაში დასჭირდებათ ის. 

თქვენ, როგორც მომავალ ანტრეპრენერს გჭირდებათ, რომ იყოთ
კარგი დამკვირვებელი. დაკვირვება დაგეხმარებათ, რომ მიიღოთ უკეთესი 
გადაწყვეტილება.  

საჭიროა, რომ იცოდეთ, სტატისტიკის მიხედვით, უფრო მეტია
წარუმატებელი ბიზნესი, ვიდრე წარმატებული. რაც იმას ნიშნავს, ადამიანების 
უმეტესობა არაა წარმატებული ანტრეპრენერი. თქვენ უნდა მოემზადოთ  
თქვენი ბიზნესის განვითარების ყველაზე ცუდი ვერსიისთვის.  

8. გახადეთ თქვენი პროდუქტი და სერვისები ადვილად გასაგები

9. ყველაფერს დააკვირდით თქვენს გარშემო

10. იყავით მზად ყველაზე ცუდისთვის

ქსელური მუშაობა საუკეთესო საშუალებაა წარმატების უზრუნველსაყოფად.
გაიცანით  თქვენი მსგავსი ადამიანები, მიიღეთ შთაგონება მათი 
საქმიანობიდან და იქიდან, თუ როგორ მიაღწიეს წარმატებას. ქსელური 
მუშაობა ასევე დაგეხმარებათ იდეის ან პროდუქტის პოტენციური 
ინვესტორებისა თუ კლიენტებისათვის მიყიდვაში.

11. ქსელი
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ნებისმიერი ანტრეპრენერისათვის გრძელვადიანი ხედვის ქონა 
მნიშვნელოვანია. თუ არ შეგიძლიათ გრძელვადიანი მიზნის წარმოდგენა, 
მას ვერც მიაღწევთ. რეალური და ხელშესახები მიზნის დასახვა ისეთივე 
მნიშვნელოვანია, როგორც თვითონ მიზნის არსებობა. კარგი იქნება, თავიდან 
თუ დაწერთ ან დახატავათ ფურცელზე. როგორც კი მიზანს გადააქცევ 
ხელშესახებ და მიღწევად რამედ,  გამოდის, რომ თქვენ უკვე საქმეში 
გაერკვიეთ.

საკუთარი თავის გამოცდა მნიშვნელოვანია. თუ თავს არ გამოცდი, მაშინ 
მიუღწეველის მიღწევას ვერ შესძლებ. ზოგჯერ, შეუძლებელია იმის კეთება, 

14. გახადე თვალსაჩინო

15. გამოსცადე საკუთარი თავი

მოდით ვაღიაროთ - ბევრი რამის კეთება არ შეგვიძლია, მაგრამ ისეთი 
საქმეც არსებობს, რაც თქვენთვის ძალიან მარტივია. უნდა გვესმოდეს, რომ 
არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ იმ მთაზე ასვლა, რომლის 
დაპყრობასაც თქვენ ცდილობთ, პარკში გასეირნებას ჰგავს. დაიქირავეთ 
ხალხი, რომლებიც ცუდად არ აკეთებენ საქმეს. თუ თქვენ ციფრებთან მუშაობა 
კარგად არ გამოგდით, მაშინ დაიქირავეთ ბუღალტერი! თუ დატესტვა არ 
იცით, მაშინ მოიყვანეთ ის ვინც ტესტს ჩაატარებს! გახსოვდეთ, რომ გუნდური 
მუშაობა დაგეხმარებათ საქმის უფრო სწრაფად კეთებაში.  

13. მოახდინეთ დელეგირება

12. გარისკეთ, როცა საჭიროა

ზოგჯერ საჭიროა გარისკოთ იმისთვის, რომ თქვენი ჩანაფიქრი 
განხორციელდეს. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი იდეა ძალიან ძვირია, მაშინ 
იცოდეთ, რომ მისი განხორციელება შეუძლებელია რისკის გარეშე. ასე, რომ 
შეუდექით საქმეს. წარმატებული ანტრეპრენერისთვის რისკი მისი საქმის 
ნაწილია. თუ გარისკვთ, აღარ შეგეშინდებათ  რომ გახდეთ ანტრეპრენერთა 
სამყაროს ნაწილი.
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ანტრეპრენერობა გულისხმობს იყო შეუპოვარი და არ დანებდე, თუნდაც 
ძალიან რთული პერიოდი გქონდეს. ანტრეპრენერებს ესმით, რომ ყველა 
პრობლემა მოგვარებადია. შესაძლოა რასაც სთავაზობენ ეხლა, ის არ იყოს 
პრობლემის მოგვარების გზა, შესაძლოა რასაც ფიქრობენ, ის არ იყოს სწორი, 
მაგრამ  არ უნდა დანებდნენ და სწორ გადაწყვეტილებას იპოვიან. 

16. დაიწყე კეთება!

17. იარე პატარა ნაბიჯებით 

Amazon-ი თავიდანვე არ ჰყიდდა ყველაფერს. მან წიგნების მაღაზიით 
დაიწყო, შემდეგ ნელ-ნელა მიამატა სათამაშოები და სხვა პროდუქტი. ასე 
კეთდება ბიზნესი ზოგადად. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბიზნეს ხრიკია, 
რომ თავიდან დაიწყო მცირედით და შემდეგ წახვიდე ზევით. თუ ვიწრო 
პროფილით დაიწყებთ, თავიდანვე შეიძენთ ისეთ ერთგულ მომხმარებელს, 
რომელსაც ეცოდინება რას უნდა ელოდოს თქვენგან. ასე გაჩნდება კარგად 
ჩამოყალიბებული აუდიტორია, რომელთანაც თქვენი გაყიდვები საკმაოდ 
ადვილად მიმდინარეობს. მაგალითად, შეგიძლიათ დაიწყოთ ქალების 
ტანსაცმლის მაღაზიით. ჯერ გაყიდეთ ტანსაცმელი. მერე დაამატეთ 
ფეხსაცმელი, სამკაული, მოდური აქსესუარები ან კოსმეტიკის ხაზი. 
შეგიძლიათ გააგრძელოთ სხვა ხაზით, მაგალითად, აიღოთ სხვა მიმართულება 
და მიამატოთ მამაკაცებისა და ბავშვების ხაზი. ორივე ტიპის ონლაინ მაღაზია 

18. დაიწყე მცირედან და მერე გააფართოვე

წარმატებული ანტრეპრენული ბიზნესის შექმნას შესაძლოა ცოტა შიშით 
უყურებდეთ და ეს ჩვეულებრივი ამბავია.  ბიზნესის შექმნა ნულიდან ბევრ 
ძალისხმევას მოითხოვს. მაგრამ არსებობს ადვილი და სანდო ტაქტიკა: 
დაანაწილე ეტაპებად. თუ რომელიმე პრობლემა რთულად გამოიყურება, მაშინ 
კიდევ უფრო პატარა ნაბიჯები გადადგი.  როგორც კი საქმეს დაანაწევრებთ, 
დაიწყეთ კეთება. უბრალოდ ერთი ფეხი დადეთ მეორის შემდეგ, და ვიდრე 
გონს მოხვალთ, უკვე ნახევარი გზა გექნებათ გავლილი მთის წვერამდე.   

რაც წარმატებული ბიზნესისთვისაა საჭირო. ბიზნესის მართვას უამრავი 
მხარე აქვს, ამიტომ მზად უნდა იყო ახალი გამოწვევებისათვის, რომელიც 
ყოველდღიურად ჩნდება.  
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ადამიანთა უმეტესობა ფიქრობს, რომ ანტრეპრენერები, როგორც წესი სულ 
მუშაობენ და საკუთარი თავისთვის დრო არ აქვთ. ძირითადად ეს მართალია, 
მაგრამ წარმატებული ანტრეპრენერები გონივრულად მუშაობენ და არა ბევრს. 
ბევრი მუშაობა გარანტიას გაძლევთ, რომ თქვენს მიზანს ერთ დღეს მიაღწევთ, 
მაგრამ გონივრული მუშაობა გულისხმობს, რომ თქვენ დანიშნულების 
ადგილზე სწრაფად და მინიმალური ძალისხმებით მიხვალთ.  გონივრული 
მუშაობა ნიშნავს, რომ თქვენ არ კარგავთ დროს იმაზე, რაზეც როგორც წესი 
უმეტესობა ხარჯავს და მოიფიქრებთ თქვენი ბიზნესის განვითარების უკეთეს 
გზებს, იმის ნაცვლად, რომ ყველაფერი თვითონ აკეთოთ. 

20. იმუშავეთ გონივრულად

“მე მარცხი არ გამნიცდია, უბრალოდ აღმოვაჩინე 10 000 გზა, როგორ 
არ უნდა მემუშავა“. 
- თომას ედისონი

ყველა ანტრეპრენერს უნდა ესმოდეს, რომ იდეა, არ აქვს მნიშვნელობა 
რამდენად კარგია ის, შეიძლება წარუმატებელი იყოს. მომხმარებლები 
ხშირად არ სწყალობენ ინოვაციებს როგორი კარგიც არ უნდა იყოს ის მათთვის. 
წარუმატებლობას თავისი დადებითი მხარეც აქვს. მისი დახმარებით, 
იცით, რა არ მუშაობს, ეს იქნება არსებული გუნდი, საქმიანობის სფერო თუ 
პროდუქტი, წარუმატებლობა გაძლევთ დროსა და მონაცემებს, რომელიც 
გჭირდებათ იმისთვის, რომ გახდეთ უფრო ძლიერი, უკეთესი ანტრეპრენერი 
შემდეგში. ფაქტია, რომ იშვიათია წარმატებული ანტრეპრენერი, რომელსაც 
ბევრჯერ მარცხი არ განუცდია მის ბიზნესში. და რეალურად ამ ყველაფრის 
დადებითი მხარე ისაა, რომ მისი დახმარებით თავიდანვე გაიგებთ, რას არ 
უნდა მოკიდოთ ხელი, თუ გინდათ, რომ მიაღწიოთ წარმატებას. 

19. ისწავლეთ თქვენი მარცხიდან

კარგია და თქვენი ბიზნესიც ნელ-ნელა განვითარდება. მაგრამ პირველ 
რიგში თქვენ მიზნად უნდა დაისახოთ, რომ გყავდეთ ფართო აუდიტორია 
და ერთგული მყიდველი. თქვენ გჭირდებათ გააანალიზოთ, სად შეიძლება 
გაჩნდეს დამატებითი საჭიროება, რომ იმ მიმართულებით გააფართოვოთ 
თქვენი საქმიანობა.  
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ჩემი სტარტაპით მნიშვნელოვან პრობლემას ვაგვარებ? რომელს და როგორ? 

ვინ არის ჩემი სამიზნე აუდიტორია?

რამდენიმე სიტყვით თუ შემიძლია, გასაგებად თუ შემიძლია ჩამოვაყალიბო 
რატომ არის ჩემი პროდუქტი თუ სერვისი ღირებული? 

სტარტაპ ბიზნესის წამოწყებამდე დასვი და უპასუხე შემდეგ 
შეკითხვებს 
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როგორ შემიძლია ჩემ მიზნამდე მისაღწევი გზა დავყო მცირე  ეტაპებად? 

რამ შეიძლება ვერ იმუშაოს?
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სამეწარმეო უნარები, სოციალური უნარები და 
მათი გაუმჯობესების გზები 

თანამედროვე ცხოვრებაში სოციალური უნარების ქონა სულ უფრო 
მნიშვნელოვანი ხდება. ეს არის უნარი, რომლის შეფასებაც ცოტა რთულია. 
იქნება ეს ინტუიცია, დამოკიდებულება თუ სხვების შთაგონებისა და 
კომუნიკაციის უნარი.  სოციალური უნარები მნიშვნელოვანია იდეების 
გასაზიარებლად, კლიენტებთან, პარტნიორებთან და მომხმარებლებთან 
ურთიერთიერთობისათვის, და ზოგადად, იმისთვის, რომ წინ წახვიდეთ. 
ანტრეპრენერს სოციალური უნარების განვითარება ეხმარება წარმატების 
მიღწევაში. ქვევით წარმოდგენილია ის უნარები, რომელთა დახმარებითაც 
თქვენ საუკეთესო ანტრეპრენერად გადაიქცევით:

1.ლიდერობა

ლიდერობა მოითხოვს ადამიანების გაგების უნარსაც. თუ თქვენ გესმით 
თქვენი გუნდის წევრების და იცით სად არის მათთვის საუკეთესო ადგილი. ამ 
შემთხვევაში, თქვენ მათ იქ ამუშავებთ, სადაც უკეთესად გამოავლენენ თავს 
და ეს ნიშნავს, რომ შექმნით უკეთეს კომპანიას.  
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ბევრმა ადამიანმა იცის, როგორ იყოს უფროსი. მაგრამ ბევრმა არ იცის, 
როგორ იყოს ლიდერი. უფროსი გასცემს ბრძანებებს. მაშინ, როდესაც 
ლიდერი უბრალოდ დავალების შესრულებაზე კი არაა ორიენტირებული, 
არამედ გუნდის შეკვრასა და ამ გუნდის წევრების განვითარებაზე. 

ლიდერობა გულისხმობს:
1. აჩვენოთ, რომ თქვენც ისევე ბევრს შრომობთ, როგორც გუნდის

დანარჩენი წევრები.  
2. მიხვდეთ ის შიდა და გარე ფაქტორები, რომელიც ზრდის თქვენი

გუნდის თითოეული წევრის მოტივაციას
3. ხელი შეუწყოთ რეალურად ღია ურთიერთობას
4. გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება სამართლიანად, დროულად და

კონსტურქციულად 
საუკეთესო გზა გახდე ლიდერი არის წარუძღვე გუნდს ღიად და 

სამართლიანად, მიიღო რჩევები მენტორისგან და მიიღო გულწრფელი 
მოსაზრებები შენი გუნდისგან. 

““ლიდერია არის ადამიანი, ვინც თავს ვალდებულად თვლის, რომ 
გაიგოს სხვების პოტენციალი და გამოიყენოს ის“ ბრენე ბრაუნი, 
მკვლევარი, პროფესორი და ბესტ-სელერების ავტორი. 
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2. გუნდური მუშაობა

3. პრობლემის გადაჭრა

თუ გინდათ წარმატებული ანტრეპრენერი იყოთ თქვენ უნდა იცოდეთ
როგორ იმუშაოთ სხვებთან კარგად. თუ გსურთ გუნდთან ერთად ეფექტურად 
იმუშაოთ, ამისთვის გჭირდებათ სოციალური უნარების კომბინაცია. 
მნიშვნელოვანია შეგეძლოთ ადამიანების მოსმენა, კომპანიის ადამიანური 
რესურსის სწორად გამოყენება და ადამიანების ინსპირაცია იმისთვის, 
რომ ერთად მიაღწიოთ საუკეთესო შედეგს. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ თქვენც 
აკეთებთ საქმის საკუთარ ნაწილს. გუნდის მხრიდან თქვენი წილის აღიარება 
და თქვენს მიერ მათი დაფასება ძალიან მნიშვნელოვანია. 

როგორც ანტრეპრენერი თქვენ უნდა იყოთ მზად, რომ მოგიწევთ 
პრობლემების გადაჭრა თქვენი საქმიანობისას. ეს მოითხოვს კრეატიულობას, 
ასევე კარგ ანალიტიკურ უნარებს. ამ უნარებით, თქვენ შეგიძლიათ სიტუაციის 
ანალიზის გაკეთება და საკითხის სხვა კუთხიდან შეხედვა. გარდა ამისა, 
ყველაზე მნიშვნელოვანია დაინახოთ განსხვავებულად, გამოხვიდეთ 
საკუთარი ჩარჩოდან და ისე შეხედოთ პრობლემის მოგვარებას. ეს არის 
ანტრეპრენერისა და ბიზნეს ლიდერებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო უნარი, 
მათთვის ვისაც სჭირდება დაბრკოლებების გადალახვა და მიმდინარე 
პრობლემების მოგვარება, თქვენ შეგიძლიათ კონსულტაცია მიიღოთ თქვენი 
კოლეგებისგანაც, რომ უფრო კარგი და გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები 
მოიძიოთ გამოწვევებზე საპასუხოდ.

4. კრეატიულობა

კრეატიულობა არის ისეთი უნარი, 
რომელიც ბევრ სხვა უნარსაც მოიცავს, მათ 
შორის, როგორც სოციალურ, ისე ტექნიკურ 
უნარებს. კრეატიულ თანამშრომლებს, 
შეუძლიათ სამუშაოს შესრულების ახალი 
გზები მონახონ, გააუმჯობესონ პროცესები 
და ბიზნესისთვის შექმნა ახალი და 
საინტერესო გზებიც კი. კრეატიულობის 
გამოყეება შესაძლებელია ნებისმიერი 
როლის შესრულებისას ნებისმიერ დონეზე.   
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6. დროის მართვა

7. საჯარო გამოსვლა

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარია დროის მართვა. თქვენ უნდა 
იცოდეთ როგორ უნდა მართოთ დრო თუკი წარმატების მიღწევა გსურთ. 
განსაზღვრეთ რომელი საქმე უფრო მნიშვნელოვანია თქვენი ბიზნესისთვის, 
რომელი შეგიძლიათ მოგვიანებით გააკეთოთ ან გააკეთებინოთ სხვას. 
იცოდე, როგორ გამოიყენო დრო და დაიცვა ვადები, დაგეხმარებათ უკეთესი 
გადაწყვეტილებები მიიღოთ და გაიზარდოს თქვენს მიერ შესრულებული 
საქმის რაოდენობა. 

ძალიან ცოტაა ჩვენს შორის 
ისეთი, ვინც ბუნებრივადაა 
ორატორი, მაგრამ თუ თქვენ 
გინდათ უხელმძღვანელოთ დიდ 
სტარტაპ პროექტს, თქვენ უნდა 
ისწავლოთ, როგორ უნდა გახდეს 
თქვენთვის გუნდთან საუბარი 
კომფორტული.  ადამიანების 
დიდი ჯგუფის წინაშე საუბარი 

5. მოქნილობა

შეგიძლიათ შეცვალოთ არჩეული 
მიმართულება? შეგიძლიათ ახალი რამის 
ისწავლოთ? მოქნილობა არის უნარი, 
რომელიც დაეხმარება ანტრეპრენარს თავის 
გატანაში. ამ უნარით, თქვენ ალბათ, სურვილი 
გექნებათ ისწავლოთ ახალი თემები და წინ 
წახვიდეთ. თუ ერთი რამე არ იმუშავებს (ან 
შეწყვეტს მუშაობას), მაშინ უნდა გქონდეთ 
უნარი სხადოთ სხვა რამე. მოქნილობის 
უნარი ასვე დაგეხმარება სხვადასხვა 
განრიგის მართვაში. თუ თქვენ მოქნილი 

გონება და იდეები გაქვთ თქვენ შესძლებენ წარმატების გზას დაადგეთ.  
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8. ურთიერთობების ჩამოყალიბება

ბიზნესი დგას ბენეფიციარებთან ურთიერთობაზე, და არა მხოლოდ თქვენი 
და თქვენს კომპანიის გამო, არამედ თქვენი მომხმარებლის, მომწოდებლებისა 
და თანამშრომლებისთვის. იმედია, თქვენ გაგაჩნიათ, საჭირო ძირითადი 
თვისებებიდან ერთ-ერთი, რაც მნიშვნელოვანია ურთიერთობების 
ჩამოსაყალიბებლად. ეს ნიშნავს იყოთ უბრალოდ წესიერი ადამიანი, 
რომელიც სხვებზე ზრუნავს და სურს მიაწოდოს ინფორმაცია, დაეხმაროს 
ან გაართოს ადამიანები. თქვენ შეგიძლიათ ურთიერთობის ჩამოყალიბება 
დაიწყოთ საინფორმაციო ბლოგის შექმნით, რომელიც განკუთვნილი იქნება 
მომხმარებელბითვის, ასევე გააზიაროთ ვიდეო ინსტრუქცია YouTube-ზე, ან 
უბრალოდ მიაწვდინოთ ხმა პოტენციურ მომხმარებლებს წამახალისებელი 
შეთავაზებით. ზოგი ადამიანი თავს იკავებს ურთიერთობებისგან, რადგან 
არ სურს გარისკოს და გასცეს ისე, რომ უკან არაფერი მიიღოს სანაცვლოდ. 
თუმცა, თუ თქვენ ეცდებით გაცემას, ნახავთ, რომ ადამიანების უმეტესობა, 
მაინც უფრო პოზიტიურად რეაგირებს ასეთ ქმედებებზე.  

9. მოლაპარაკება

მოლაპარაკება არის უნარი, რომელსაც გარკვეული სირთულეები 
ახლას. თუმცა ამ უნარის გამომუშავებაც შესაძლებელია. როგორც წესი, 
მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ დღეში რამდენჯერმე? მაგრამ თუ ადრე 
მოლაპარაკებებში მონაწილეობა არ მიგვიღია, თავს უხეხულად გრძნობთ, 

ყველასთვის არაა ბუნებრივი ქცევა, იმისთვის, რომ ეს უკეთესად მოახერხოთ, 
უნდა ისწავლოთ ამის კეთება, მოემზადოთ და ივარჯიშოთ.  
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როცა გიწევთ შეეწინააღმდეგოთ მეორე მხარეს, რომელიც გიზიარებთ თავის 
მოსაზრებას იმაზე, თუ რას იმსახურებს თქვენი პროდუქტი თუ სერვისი. 
არც მაშინ იგრძნობთ თავს კომფორტულად თუ თქვენ მოგიწევთ ასეთი 
მოლაპარაკების მეორე მხარეს ყოფნა. ამიტომ ეცადეთ ივარჯიშოთ, თქვენი 
მოლაპარაკების უნარები დახვეწოთ ძველმანების ბაზარზე, გარაჟის ან 
უძრავი ქონების გაყიდვისას. დაიწყეთ უბრალოდ მცირე ფასდაკლებისთვის 
შევაჭრებით, ან შეეცადეთ ერთს შეიძენის შემთხვევაში, მეორე მიიღოთ 
უფასოდ.  

10. ემპათია

ემპათია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარია, რომელიც უნდა გამოიმუშაოს 
ანტრეპრენერმა.  

ემპათია გულისხმობს თანაგრძნობის უნარს, რომელსაც გრძნობს 
ადამიანი მას შემდეგ, რაც გაიაზრებს რა გამოიარა მეორე ადამიანმა. თუ 
თქვენ შესძლებთ ემპათიის ძლიერი უნარის გამომუშავებას, ეს დაგეხმარებათ 
მომხმარებლისთვის მისაწოდებელ მომსახურეობას მიუდგეთ გაგებით, მხარი 
დაუჭიროთ და მოტივაცია გაუჩინოთ თანამშრომლებს, ასევე შექმნათ ისეთი 
კონტენტი, რომელიც საინტერესო იქნება მომხმარებლებისთვის. 

ემპათიაზე მუშაობის საუკეთესო საშუალებაა ყურადღებით მოსმენა. რაც 
უფრო მეტად უსმენთ, მით უკეთ გესმით მეორე ადამიანის მოსაზრება. კარგად 
მოსმენისათვის, საჭიროა გახდეთ აქტიური მსმენელი. ეს გულისხმობს 
კითხვების დასმას საკითხის უკეთ გასაგებას და მოსმენილის გამეორებას, 
იმის საჩვენებლად, რომ თქვენ მიხვდით. 

აქტიური მოსმნა

ყურადღება
გაზიარება

არ განსჯა
შეჯამება

რეფლექსია
დაზუსტება

“ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ვუსმენთ, მაგრამ ძალიან იშვიათად 
ვიგებთ სინამდვილეში რას გვეუბნებიან და რეალურად ვერ 
თანავუგრძნობთ. თუ ასე შეძლებთ მოსმენას, თქვენ გექნებათ ის 
პოტენციალი, რომელიც გამოიწვევს ცვლილებას, რამდენადაც 
ვიცი“ - კარლ როჯერსი 
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11. თვით-შემეცნება

აუცილებელია, რომ ანტრეპრენერი კარგად იცნობდეს საკუთარ 
პიროვნებას, განსაკუთრებით მის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, ფიქრებსა და 
ემოციებს. როდესაც ანტრეპრენერი საკუთარ თავს იცნობს, ამან შეიძლება 
გამოიწვიოს ბენეფიციარებთან პარტნიორობა და შეთანხმება. საკუთარი 
თავის შეცნობის გარეშე, ლიდერის გადაბირება შესაძლოა ადვილი გახდეს 
და მან ვერ გამოიჩინოს პრინციპულობა. საკუთარი თავის ცოდნა ასევე 
გულისხმობს კონტროლს. მაგალითად, ზედმეტმა ემოციურობამ შესაძლოა 
გადამწყვეტი იმპულსური გადაწყვეტილების მიღებამდე მიიყვანოს. 

12. რისკის მართვა

რისკის მართვა უნდა მოხდეს იმაზე ყურადღების გამახვილებით, თუ 
რამ არ იმუშავა, უნდა შეფასდეს, რომელ რისკებზე ღირს მუშაობა და უნდა 
განხორციელდეს რისკების თავიდან აცილების სტრატეგია. გარისკვა 
წარმატებული ანტრეპრენერის საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია, 
შეუძლებელია რისკის გაწევის თავიდან აცილება. ბიზნესები, რომლებიც 
უკეთ გათვლიან რისკებს, უფრო მომზადებულები არიან და მათ თავიდან 
ასაცილებლად, უფრო ნაკლებად ხარჯიან გზას პოულობენ.

როგორ გავაუმჯობესოთ ჩვენი სოციალური უნარები
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1. ვარჯიშით შეძლებთ საუკეთესო შედეგის მიღებას

2. იპოვეთ მენტორი ან ონლაინ კურსი

ამოირჩიეთ რომელიმე უნარი, რომლის გაუმჯობესებაც გსურთ და 
მუდმივად ივარჯიშეთ. თუ პრაქტიკაში გამოიყენებთ რეგულარულად, თქვენ 
შესძლებთ ნებისმიერი სოციალური უნარის გამომუშავებას. ამ უნარების 
გამომუშავება არის ყოველდღიური გამოყენების შედეგი. მაგალითად, თუ 
თქვენ გინდათ გახდეთ საიმედო, როგორც სამუშაოზე, ასე სახლში, დაიწყეთ 
თქვენი პუნქტუალურობის (სამსახურში ან ღონისძიებაზე თავის დროზე ან 
ადრე მისვლა, მაგალითად) გაუმჯობესებით და პროექტების ადრე დაწყებით 
სამსახურში ადრე, ასე შეძლებთ, მის დასრულებას ვადაზე ადრე.  

უამრავი რესურსი ადვილად შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი სოციალური 
უნარების გასაუმჯობესებლად. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ წიგნები, 
პოდკასტები ან ონლაინ გაკვეთილები. შესაძლოა ზოგიერთი ფასიანია, მაგრამ 
არსებობს ბევრი უფასო და ნებისმიერ დროს ხელმისაწვდომი რესურსი. 
შეგიძლიათ სცადოთ სხვადასხვა ტიპის რესურსი და შეარჩიოთ თქვენთვის 
ყველაზე მისაღები. 

3. დააკვირდით და მიბაძეთ სხვების დადებით სოციალურ უნარებს 

ალბათ თქვენ იცნობთ ან მუშაობთ ისეთ პროფესიონალებთან, რომლებსაც 
რომელიმე სოციალური უნარი კარგად აქვს განვითრებული. შესაძლოა მათ 
საქმიანობაზე დაკვირვებით თქვენც შესძლოდ ამ უნარების განვითარება და 
ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოყენება. 

შესაძლოა დაკვირვებიხართ, რომ მას ვისაც ეფექტური კომუნიკაცია შეუძლია 
შეხვედრებზე ხშირად იწერს შენიშვნებს, როდესაც სხვები საუბრობენ. საკმაოდ 
ხშირად, ეს გეხმარებათ საკუთარი იდეების ორგანიზებაში, ამდენად უფრო 
მომზადებული იქნებით მნიშვნელოვან შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად. ეს 
არის აქტიური მოსმენის შესაძლებობასაც, რომლის გამოყენებაც კარგი იქნება 
თქვენი საქმიანობის დროს.
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4. თქვენი უნარების განვითარებისთვის დასახეთ ნათელი მიზნები 

დასახეთ კონკრეტული და გაზომვადი მიზნები თქვენი საქმიანობის 
შეფასების გაცნობის შემდეგ ან სთხოვეთ სანდო მეგობრებსა და 
კოლეგებს შეგაფასონ კრიტიკულად. ეს დაგეხმარებათ იმ ხარვეზების 
გამოვლენაში, რასაც გამოსწორება სჭირდება თქვენი მიზნის 
მიღწევისათვის და ასევე დაგანახებთ იმ ძლიერ მხარეებს, რომელსაც 
თქვენს რეზუმესა თუ ინტერვიუებში გაუსვამთ ხაზს. თქვენ უნდა 
მოახდინოთ იმ სოციალური უნარების პრიორიტეტებად დალაგება, 
რომელიც გჭირდებათ კონკრეტული სამუშაოსა თუ კარიერული 
წინსვლისთვის.   
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სწორი (T) ან არასწორი (F)

სოციალური უნარებზე უფრო მნიშვნელოვანია პროფესიული უნარები.  

ორატორობის კარგი უნარი ბუნებრივი უნარია და შეუძლებელია მისი 

განვითარება
ემპათია საზიანოა თქვენი ბიზნესისთვის

თუ კარგი ბიზნეს გეგმა მაქვს, მაშინ რისკები არ არსებობს

ანტრეპრენერი თავისთვის მუშაობს და არ სჭირდება კარგი გუნდი

პრაქტიკა

ჩამოწერეთ ის სამი სოციალური უნარი, რომლის განვითარებაც ყველაზე 
მეტად გჭირდებათ 

გთხოვთ ჩამოწეროთ, თითოეული მათგანის განვითარებისთვის რა 
საფეხურები უნდა გაიაროთ 

შეეცადეთ ეს შეძლოთ 21 დღის განამვლობაში 
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რატომ განიცდიან მარცხს სტარტაპები 
(პრაქტიკული საკითხები და როგორ უნდა 
დავძლიოთ ეს პრობლემა)

ერთი შეხედვით, ბიზნესის დაწყება შესაძლოა ადვილ და მარტივ 
საქმედ ჩანდეს. თუმცა, ახალი ბინზესი თავიდანვე ძლიერი ვერ იქნება და 
როგორც წესი, იქამდე ვიდრე მოძლიერდება, გარკვეულ მარცხს განიცდის. 
სტარტაპებისა და ახაილ ბიზნესების უმეტესობა მარცხით მთავრდება. 
ფაქტიურად, ევროპული სტარტაპების მონიტორის (ESM) მიხედვით 2015 
წელს ევრო კავშირის ქვეყნების სტატისტიკამ აჩვენა, რომ ბიზნესის 
დამფუძნებელთა 41% მინიმუმ ერთხელ მაინც წამოუწყია სხვა სტარტაპი 
იმის გარდა, ამჟამად აქვს.  დაახლოებით 18% ჰქონდა 2 ან მეტი სტარტაპი 
დაარსებული ადრე. 

თუ თქვენ გეგმავთ საკუთარი სტარტაპის ან ბიზნესის შექმნას მალე, 
შეისწავლეთ რა იყო წარუმატებლობის მიზეზი და ეცადეთ გაითვალისწინოთ 
არსებული გამოცდილება. წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე შესაძლებელია 
ბევრი შეცდომის თავიდან აცილება თუ გაითვალისწინებთ უკვე გადატანილ 
სირთულეებსა და გამოცდილი ანტრაპრენერების რჩვებს.
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Fast Company-ის სტატია „რატომ განიცდიან მარცხს ახლად გამომცხვარი 
კომპანიები“,  ამის საკვლევად გამოკითხეს კომპანიების ხელმძღვანელები, 
რომლებმაც დაასახელეს  ბიზნესის მარცხის ოთხი ძირითადი მიზეზი, თავისი 
ქვე-კატეგორიებით. მათ ასევე ისაუბრეს 12 ძირითადი შეცდომაზე, რომელსაც 
კომპანიის მმართველები უშვებდნენ. გადავამოწმეთ დეტალები Statistic 
Brain-ის კვლევის შედეგებშიც და გავაერთიანეთ ანტრეპრენერების ბიზნესის 
მარცხის გამომწვევი მიზეზები შვიდ ძირითად ჯგუფში, რომელიც მოცემულია 
ქვევით

“გაითვალისწინეთ რას ამბობენ თქვენზე ცუდს და ყოველთვის 
გადაამოწმეთ თქვენი იდეები.“   
- გიომ დეკუჟი, Scoop.it-ის დამფუძნებელი, რჩევები მარცხის 
შესახებ.

ეს ყველაფერი გულისხმობს ანტრეპრენერის მიერ გადაწყვეტილების 
მიღების და ზოგადად ბიზნესისთვის აუცილებელ ცოდნას.

მეორე კვლევის (CB Insights) 
ფარგლებში შესწავლილი იქნა 
101 დახურული სტარტაპი, რის 
საფუძველზეც განისაზღვრა 
20 ძირითადი მიზეზი, რის 
გამოც სტარტაპები იყვნენ 
წარუმატებლები. აქცენტი 

1. ფოკუსის არ ქონა
2. მოტივაციის, თავდადებისა და სიყვარულის ნაკლებობა
3. ზედმეტი სიამაყე, სხვების დანახვისა თუ მოსმენის სურვილის არ ქონა 
4. არასწორი ადამიანებისგან რჩევის მიღება
5. კარგი მენტორის არ ყოლა
6. ზოგადი და სპეციფიური ბიზნეს უნარების არ ქონა: ფინანსები, 
ოპერაციები და მარკეტინგი  
7. ძალიან ბევრი ფულის გამომუშავება ძალიან მალე

1. ბაზარზე მოთხოვნის არ 
არსებობა
2. ნაღდი ფულის არ არსებობა
3. შეუსაბამო გუნდის ყოლა 
4. კონკურენცია
5. ფასის განსაზღვრა/ხარჯების 
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სექტორის მიხედვით წარუმატებელი სტარტაპ-ბიზნესების 
მაჩვენებელი„

42%დაზღვევა და უძრავი ქონება 

44%განათლება და ჯანდაცვა 

44%სოფლის მეურნეობა 

45%მომსახურეობა 

49%წიაღისეული 

51%წარმოება 

53%მშენებლობა

63%მედია - 

აღსანიშნავია, რომ ეს საკითხები ეხება ბიზნესს,  გუნდს და ერთ-ერთი 
მათგანი პროდუქტსაც კი.  მსგავსი საკითხები კი ყოველთვის დაკავშირებულია 
ხელმძღვანელობისა და ლიდერის უნარზე შექმნას ძლიერი გუნდი და 
შეიმუშაოს ბიზნეს მოდელი, ბიზნეს იდეები, წარმართოს პროცესი და ჰქონდეს 
შიდა დისციპლინა. ასევე, გახსოვდეთ, რომ უფულობა არაა წარუმატებლობის 
მთავარი მიზეზი, ყოველთვის არსებობს სხვა ფაქტორები, რაც იწვევს მშედეგს. 

საკითხი
6. ცუდი ხარისხის პროდუქტი 
7. ბიზნეს მოდელის საჭიროება/
არ ქონა
8. ცუდი მარკეტინგი 
9. მომხმარებლისთვის 
ყურადღების არ მიქცევა

გაკეთდა კომპანიის დონის 
მიზეზებზე. ეს ჩამონათვალი 
საყურადღებოა, რადგან ყველა 
მათგანის საფუძვლი არასწორი 
მენეჯმენტი იყო რომელიღაცა 
დონეზე. 
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წარუმატებლობის დონე განსხვავებულია იმ სექტორის მიხედვით.
წარმატების მიღწევისთვის ანტრეპრენერმა უნდა იცოდეს, რომ 

არსებობს საერთო გამოწვევები, ამიტომ არ უნდა დაუშვას ის შეცდომები, 
რაც უკვე სხვებმა დაუშვეს. ჩვენ მიმოვიხილავთ დეტალურად სტარტაპების 
წარუმატებლობის საერთო მიზეზებს, ვისაუბრებთ იმაზეც, თუ როგორ უნდა 
აიცილოთ თავიდან მარცხი  და იმუშაოთ ისეთ პროდუქტებზე, რომლებიც 
რეალურად ქმნიან ღირებულს.

სტარტაპების მარცხის ყველაზე გავრცელებული მიზეზი არის, ის, რომ 
ანტრეპრენერი თვლის, რომ გადასარევი იდეა საკმარისია. ზოგიერთ 
ანტრეპრენერს გულწრფელად სჯერა, რომ თუ მას ექნება კარგი იდეა, 
მომხმარებელები მაშინვე დაიწყებენ მის მოთხოვნასა და გადაიხდიან 
ფულს. მაგრამ რეალურად, ასე არ ხდება. Vitoto-ს ჰქონდა კარგი იდეა, რითაც 
ადამიანებს შეეძლოთ შეექმნათ და გაეზიარებინათ ვიდეო რგოლები 
ერთობლივად. მაგრამ ცუდმა ბიზნეს გადაწყვეტილებებმა მიიყვანა ბიზნესი 
მარცხამდე. ნუ იქნებით ზედმეტად ოპტიმისტი პირველი მომხმარებლის 
მოპოვების თაობაზე; საფუძვლიანად მოიფიქრეთ ბიზნეს მოდელი. ბიზნეს 
მოდელით გაანგარიშებული უნდა იყოს ყველა ხარჯი, საჭირო აღჭურვილობა 
და გუნდი, მარკეტინგული სტრატეგია და მონეტიზაციის სხვადასხვა მეთოდი. 
ბიზნეს მოდელის არსი საშუალებას იძლევა ანტრეპრენერმა უკეთესად 
გაიაზროს, როგორ უნდა წარმართოს ბიზნესი და მოახდინოს ოპერირება, 
მოიზიდოს და იმუშაოს მომხმარებლებთან.   

კარგი იდეა, ცუდი ბიზნესი

გაი კავასაკიმ, Alltop-ის თანადამფუძნებელმა და ანტრეპრენერმა თქვა: 

„იდეების მოფიქრება ადვილია, განხორციელებაა რთული“.  

არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად კარგი იდეაა; თუ ის არ იქნება 
მომგებიანი ან ღირებული მომავალში, სტარტაპი როგორც წესი 
წარუმატებელია.  

THE LESSON WE CAN LEARN:
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ბაზრის ინტერესის შესახებ საუბრის დაწყება უნდა დავიწყოთ დეივ 
ტომასის, Wendy’s -ის დამფუძნებლის სიტყვებით: 

სამწუხაროდ, ანტრეპრენერების 
უმეტესობას პროდუქტის 
განვითარების ადრეულ ეტაპზე 
აკლიათ მნიშვნელოვანი რამ: 
მათ კარგად არ ესმით საკუთარი 
პროდუქტის დანიშნულება, 
ვისთვის ქმნიან პროდუქტს, 
რა პრობლემას მოაგვარებს ამ 
პროდუქტის მიწოდება და რას 
მიაღწევს ის ბაზარზე. 

მაგალითად, “Moped” (უფასო 
შეტყობინებების აპლიკაცია) 
წარუმატებელი აღმოჩნდა ბაზარზე 
მოთხოვნის არ არსებობის გამო. როგორც სტარტაპის დამფუძნებელმა, 
შიულერ დიერმანმა თქვა „ჩვენ ვერ შევქმენით ისეთი რამე, რაც საკმარისად 
ბევრ ადამიანს სურდა“. ცუდი მარკეტინგული კვლევა იწვევს სამიზნე 
აუდიტორიის არასწორად გაგებას და შედეგად, ისეთი პროდუქტის შექმნას, 
რომელიც არავის არ სჭირდება.

ბაზრის ინტერესის ნაკლებობა„

“რა გჭირდებათ ბიზნესის დასაწყვებად? სამი მარტივი რამე: 
შეისწავლე საკუთარი პროდუქტი სხვებზე უკეთესად, გაიცანი შენი 
მომხმარებელი, და გქონდეს წარმატების დაუშრეტელი სურვილი.“ 

ბაზართან შეუსაბამობის რამდენიმე ზოგადი მიზეზი არსებობს: 

▸ პროდუქტი არ ქმნის ისეთ ფასეულ რამეს, რის გამოც ადამიანები 
გამოიყენებენ ან იყიდიან მას 
▸ არასწორი დრო შეირჩა პროდუქტის გამოსაშვებად – სტარტაპი შეიძლება 
ბაზრის მოთხოვნას რამდენიმე წლით უსწრებდეს და მომხმარებელი 
ჯერ არ იყოს მზად ამ კონკრეტული გადაწყვეტილებისთვის მოცემულ 
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ბაზარის შესაბამისობასთან დაკავშირებული გამოწვევების თავიდან 
ასაცილებლად, სტარტაპმა უნდა გამოსცადოს მისი პროდუქტი პილოტური 
პროექტებით იქამდე, ვიდრე დიდი ბიზნესს წარმოიწყებს, ან ჩაატაროს ბეტა 
ტესტირება, რითაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს მარცხისა და ბაზრის მიერ 
მიუღებლობის რისკს. კიდევ ერთი გამოსავალი არის მინიმალური პრაქტიკული 
პროდუქტის (MVP) შექმნა, რაც ანტრეპრენერს საშუალებას აძლევს ჯერ 
შექმნას პროდუქტის ძირითადი მახასიათებლები და დატესტოს, შემდეგ 
გამოუშვას შემდეგი ვერსია, მომხმარებლის მოსაზრების გათვალისწინებით.

იმისთვის, რომ სტარტაპი იყოს წარმატებული, წარმოადგინეთ  
ადამიანებისათვის ღირებული ახალი გადაწყვეტილება, რომელიც 
იქნება ღირებული ადამიანებისთვის. ბევრი სტარტაპის მიზანია 
აღარ იყოს სტარტაპი. ყველას უნდა უცებ გაფართოვდეს. ეს ეხება 
ადამიანების დაქირავებას, თანხების მიღებას, ახალი პროდუქტის 
გამოშვებასა და ახალ ბაზრებზე გასვლას - და დიდ ზრდას 
ძალიან სწრაფად. სამწუხაროდ, ყველაფერი ასე კარგად არ მიდის, 
როგორც ჩანს. რეალურად, სწრაფად მზარდი სტარტაპების 70%, 
ზრდა გარკვეული წესების დარღვებით მოახერხა. როგორც მაიკლ 
ა. ჯეკსონი ამბობდა:

THE LESSON WE CAN LEARN:

მომენტში. 
▸ პროდუქტი ვერ აგვარებს საკმარისი რაოდენობის ადამიანის პრობლემას
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1. გაიცანი შენი სამიზნე აუდიტორია
2. კარგად გაიაზრე რა პრობლემას მოაგვარებს შენი პროდუქტი
3. ბაზარზე ჩაუშვი MVP და გაიგე მომხმარებლის აზრი
4. დაუმატე თვისებები, გამოასწორე ხარვეზები და შემდეგ ისევ თავიდან 
გაუშვი პროდუქტი 
5. გაუკეთე პროდუქტს რეკლამა, იმისთვის, რომ ხალხმა გაიგოს მისი 
არსებობის შესახებ
6. მოახდინე საკომუნიკაციო არხის ოპტიმიზაცია და მოიფიქრე ის გზა, 
რითაც შეინარჩუნებ უფრო მეტ მომხმარებელს
7. გაფართოვდი, მაშინ როცა ახალი მომხმარებლის მოძიება უფრო იაფი 
ჯდება პროდუქტის ღირებულებაზე

როგორც ამბობენ, ნელი და სტაბილური მორბენალი იგებს რბოლას. ასე, 
რომ მიყევით ნაბიჯ-ნაბიჯ:   

“დროზე ადრე გაზრდა ნიშნავს ცხენისთვის ურიკის წინიდან 
შებმას. რაც უფრო ადრე იზრდება კომპანია, მით უფრო შორსაა 
მისი მომგებიანობა.“ 

ქვევით მოცემულია რამდენიმე ინდიკატორი, როდის არის ბიზნესი მზად 
გაფართოებისათვის:  
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▸ მომხმარებლებმა კარგად იციან რას ქმნის პროდუქტის ღირებულს და 
შესაძლებელია ახალი მომხმარებლის მოძიება   
▸ ბიზნეს მოდელი მეორდება, რაც გულისხმობს, რომ კომპანია 
მომხმარებლებს ერთიდაიგივე მეთოდით იძიებს 
▸ ანტრეპრენერის მეტს მუშაობს ბიზნესზე და არა - ბიზნესში

განვითარების გუნდის წინაშე მდგარი გამოწვევები

“წარმატებულად ადამიანების დაქირავების საიდუმლო 
გულისხმობს: მოძებნო ის ხალხი, ვისაც სამყაროს შეცვლა უნდა“- 
მარკ ბენიოფი, Salesforce -ის აღმსარულებელი დირექტორი

ნუ გაუსწრებ საკუთარ თავს. ნუ დახარბდები ახალ ბაზარს, როდესაც 
ბიზნესი ამისთვის მზად არაა.  

THE LESSON WE CAN LEARN:

დაუჯერებლად ხშირად სტარტაპების მარცხის მიზეზს წარმოადგენს 
განვითარების გუნდი. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ სტარტაპების 23% სწორედ 
იმის გამო იყო წარუმატებელი, რომ მას არ ყავდა შესაბამისი გუნდი. 
მოდით, ვნახოთ, რატომ შეიძლება იყოს განვითარების გუნდი  სტარტაპის 
დამფუძნებლებისათვის პრობლემა. 

როგორც წესი, სტარტაპის დამფუძნებლებს საწყის ეტაპზე არ სურთ 
თანხა ჩადონ პროდუქტის განვითარებაში. შესაბამისად, ისინი ეძებენ იაფ 
გამოსავალს და არ ქირაობენ საკმარის ტექნიკურ ექპერტებს. შედეგად, 
დეველოპერებს არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და ქმნიან დაბალი 
ხარისხის პროდუქტს, რომლის მოხმარებაც არავის არ სურს.  

ტექნიკური ექსპერტიზის ნაკლებობა

არაეფექტური მენეჯმენტი

კიდევ ერთი რამე, რასაც სტარტაპი ვერ უმკლავდება არის ცუდი მენეჯმენტი. 
ცუდი მენეჯმენტი ნიშნავს, რომ განვითარების გუნდმა ზუსტად არ იცის რა 
უნდა კომპანიას და 100 %-ით არაა ჩართული პროცესში. ხშირია შეფერხებები. 
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უდაოა, რომ ყველა დამფუძნებელს სურს დაიქირაოს საუკეთესო 
სპეციალისტები. ადგილზევე დაქირავება მარტივი და მოსახერხებელია, 
მაგრამ სამწუხაროდ, ადგილობრივი კვალიფიციური კადრი ყოველთვის 
შეზღუდული რაოდენობითაა. სტარტაპის დამფუძნებლები უნდა იყვნენ 
მზად, რომ ყველა სპეციალისტს არ სურს სხვა სამსახურში გადასვლა. 

ჰოლმს რეპორტი აჩვენებს, რომ ცუდი კომუნიკაციის გამო კომპანიები 
ყოველწლიურად კარგავენ $37

მილიარდს. ცუდი კომუნიკაცია არ ეხება ენობრივ პრობლემებს; ეს 
გულისხმობს, იმას, რომ განვითარების გუნდმა ვერ შეუმუშავა კარგი 
საკომუნიკაციო არხი,  უარს ამბობს შეხვედრებზე და არ აქვს ეგრეთ წოდებული 
„მუდმივი კავშირი“. დამფუძნებლებს არ შეუძლიათ განვითარებაზე მუშაობის 
დროს მუდმივად იყვენენ გუნდთან მჭიდრო კონტაქტში და არიან სიბნელეში. 
შედეგად, განვითარების გუნდს არ აქვს ხედვა პროდუქტის შესახებ და 
უბრალოდ ვერ გებულობს იდეის არსს. ქვევით მოცემულია ის საფეხურები, 
რომელიც  ხელს უშლის პროდუქტის განვითარების გუნდს მუშაობაში.  

ადამიანების ნაკლებობა

ცუდი კომუნიკაცია

გაურკვევლობის გამო  პროდუქტის 
ხარისხი ფუჭდება და პროდუქტის 
განვითარებას საჭიროზე მეტი დრო 
სჭირდება. 
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ნებისმიერი ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია კარგად ჩამოყალიბებული 
მონეტიზაციის სტრატეგიის ქონა; სხვაგვარად, კომპანიას განწირულია 
სიკვდილისთვის.   

ცუდი მონეტიზაცია

“ყოველთვის იმაზე რთულია კაპიტალის მოპოვება, ვიდრე ამას 
ფიქრობდი და ყოველთვის უფრო მეტი დრო სჭირდება. ასე, 
რომ შეიმუშავე გეგმა ამისთვის“ - რიჩარდ ჰაროქი, კომპანიის 
ფინანსისტი და ავტორი 

რა დაემართა Everpix-ს. Everpix-მა საშუალება მისცა მის მომხმარებელს 
შეენახათ სმარტფონების სურათები დაცულ სერვერზე. სამწუხაროდ, 
დამფუძნებლებს არასოდეს გამოუყენებიათ მონეტიზაციის სტრატეგია. 
როდესაც Amazon Web Services-ისთვის თანხის გადახდის დრო მოვიდა, 
მისი ბიუჯეტი ამას ვერ გასწვდა და კომპანია დაიხურა. იმისთვის, რომ არ 
გაიმეოროთ Everpix-ის შეცდომა, სტარტაპებმა კარგად უნდა გაიაზრონ მათ 
მიერ ჩადებულ ინვესტიციას რა მოჰყვება და როგორ შეუძლია მის პროდუქტს 
ფულის მოტანა. გაითვალისწინეთ,  პროგრამული უზრუნველყოფის უდიდესი 
მწარმოებლის გამოცდილება.  
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ეს საკმაოდ ადვილია. თუ აღმოაჩენთ, რომ ზემოთ ჩამოთვლილთაგან 
რომელიმეს ისე აკეთებთ, რომ არ იცით საით უნდა წახვიდეთ, მისი კეთება 
მაშინვე შეწყვიტეთ!

ფოკუსის არ ქონა

საკმარისი არაა მხოლოდ გადასარევი იდეა პროდუქტის შესახებ. 
ბიზნესის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია მოიფიქრო 
მონეტიზაციის სტრატეგია. ჩვენ მიმოვიხილავთ სტარტაპების 
წარუმატებლობის ზოგად მიზეზებს და მოდით შევაჯამოთ, როგორ 
უნდა ავიცილოთ ეს შეცდომები ან დავძლიოთ ისინი. 

THE LESSON WE CAN LEARN:

შეაჩერეთ

▸ “ყავის სმები,” პოტენციურ პარტნიორებთან, ინვესტორებთან თუ 
მყიდველებთან ერთად 
▸ ქსელური მუშაობა. სერიოზულად…
▸ მრჩეველთა საბჭოს დაქირავება
▸ პარტნიორობა დამატებითი შემოსავლის დადასტურების გარეშე
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“პრობლემაა მიმართულების არ ქონა,  და არა პრობლემის არ ქონა. 
ჩვენ გვაქვს ოცდაოთხი საათი"- Zig Ziglar

▸ PR-სა და სოციალურ მედიაზე დროის ხარჯვა იქამდე ვიდრე დარწმუნდები, 
რომ სწორი პროდუქტი შეარჩიე სწორი მომხმარებლისთვის
▸ კონფერენციებზე სიარული
▸ არსებობს თქვენი სტარტაპის პოტენციალის ჩუმი მკვლელები.

ძირითადად კონცენტრაცია უნდა მოახდინოთ შემდეგ ორ ძირითად 
საკითხზე როდესაც სტარტაპ ფაზაზე ხართ:

მომხმარებელი პროდუქტი
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თუ გინდათ თქვენი ბიზნესის დაფინანსება, თქვენ უნდა გქონდეთ 
მინიმუმ 12 კრეატიული გეგმა. ნუ დაიწყებთ უბრალოდ ინვესტორების 
ძებნას. მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორების ძიებაში ცუდი არაფერია, 
ამან ხელი არ უნდა შეგიშალოს 
უფრო მნიშვნელოვანი 
საქმის კეთებაში და მხოლოდ 
დაფინანსების წყაროზე 
არ უნდა იფიქროთ, თუკი 
თქვენი ბიზნესი თქვენთვის 
ნამდვილად  მნიშვნელოვანია. 
დაფიქრდით მომხმარებელსა 
და კლიენტებზე. თუ თქვენი 
მომხმარებელი კმაყოფილია 
და სურვილი აქვს თქვენს პროდუქტში ფული გადაიხადოს, ეს იმას ნიშნავს, 
რომ თქვენი ბიზნესი მუშაობს.ყურადღებას გაამახვილეთ მომხმარებლის 
საჭიროების დაკმაყოფილებაზე, როცა თქვენს იდეას ახორციელებთ. თუ 
მომხმარებლები ბედნიერები იქნებიან, თქვენც შეძლებთ განვითარებას და/

ერთადერთი გზა, რომ გააგრძელო როგორც სტარტაპმა არის პროდუქტის 
განვითარება და მომხმარებლებთან კომუნიკაცია. თქვენ არ გჭირდებათ დრო 
იმისთვის, რომ სხვა რამეებს მოეჭიდოთ. 

სტარტაპები ხშირად კვდებიან, თუ ინვესტორების ძიებაა მათი მიზანი და 
მომხმარებლებს არ აქცევენ ყურადღებას. 

ინვესტორების ძიება მომხმარებელების ნაცვლად

“როცა საქმე რთულდება, თუ ეძებ მხოლოდ დოლარებს, ან 
შემთხვევით შესაძლებლობებს ბაზარზე, თქვენ ვერ გექნებათ 
საკმარისი ძალა და თავდადება ამ ბიზნესში დასარჩენად.“  
- ჩეიზ ჯარვისი, CreativeLive-ის თანა-დამფუძნებელი

შეწყვიტეთ დროის ხარჯვა ისეთ რამეებზე, რაც მნიშვნელოვან 
ცვლილებებს არ მოგიტანთ 

THE LESSON WE CAN LEARN:
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ან ზრდას,  ეს ინვესტორებსაც მოეწონებათ.

იმის მიუხედავად, რა ტიპის სტარტაპი გაქვთ დროის სწორად შერჩევა 
ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ თქვენ ვერ მოახერხეთ საჭირო დროს ბაზარზე 
შესვლა, მოგიწევთ სტარტაპის დახურვა დიდი ხნით. სტარტაპის მეპატრონეს 
უნდა ახსოვდეს, რომ დროის არასწორად შერჩვას შეუძლია დიდი სხვაობა 
მოგცეთ პროდუქტისა და სერვისების გაყიდვებისას. თქვენი სერვისისა თუ 
პროდუქტის არასწორ დროს განხორციელებულმა გაყიდვებმა შეიძლება 
გამოწივიოს ინვესტიციის დაკარგვა. მაგალითად, თუ თქვენი სტარტაპი 
ეხება ტანსაცმლის ხაზს და სთავაზობს ზამთრის ტანსაცმელს ზაფხულში, 
ელოდეთ, რომ თქვენი სამიზნე მომხმარებელი არ მოვა თქვენთან. როგორ 
იაფადაც არ უნდა შესთავაზოთ მათ ზამთრის ტანსაცმელი, ისინი არ იყიდიან, 
რადგან ამ დროს სჭირდებათ საზაფხულო ტანსაცმელი.  შესაძლოა მაგალითი 
სულელურად მოგეჩვენოთ და იფიქროთ: ამას არავინ აკეთებს, მაგრამ 
გარწმუნებთ, რომ ესეც ხდება. არასწორ დროს დაგეგმვა სხვა არაფერს 
გამოიწვევს თუ არა მარცხს. 

 არასწორი დრო ბაზარზე

თუ თქვენ ინვესტორს დაელაპარაკებით ისე, რომ არ მოახდენთ 
ფოკუსირებას თქვენს პროდუქტსა და მომხმარებელზე, არავინ არ 
ჩადებს თქვენს საქმეში ინვესტიციას, რამდენ ინვესტორსაც არ 
უნდა შეხვდეთ.  

THE LESSON WE CAN LEARN:

ბევრი სტარტაპი არ განიხილავს კავშირების ჩამოყალიბებას მათი ბიზნეს 
მოდელის მნიშვნელოვან ნაწილად. მათი აზრით ეს დროის კარგვაა. 

კავშირები (networking)

გადაწყვიტეთ, ბაზარზე გასასვლელად საუკეთესო დრო და ნახეთ 
განსხვავება 

THE LESSON WE CAN LEARN:
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„ბევრისგან გამიგია, მათ შორის, კარგად გაყიდვადი ავტორებისგან, 
Dropbox-ის დრუ ჰიუსტონისა და სხვა ბევრი პირისგან, რომელიც 
სილიკონის ველის სახეა. ყოველ დილით რამდენჯერმე ვკითხულობ 
„თქვენი კავშირები არის ის ქსელი, რაც ღირებულია“ ეს ორივე 
კარგად მუშაობს ერთად“. - ტიმ ფერისი. 

დიდი კომპანიებისთვისაც კავშირები მარკეტინგული სტრატეგიის 
უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. სტარტაპებს, რომლებსაც არ თანამშრომლობენ 
სხვებთან, განწირულები არიან მარცხისთვის. კავშირებს სასიცოცხლო 
მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს არის საშუალება დაუკავშირდე იმ ადამიანებს, 
ვინც შეიძლება შენი პოტენციური ინვესტორი ან კლიენტი გახდეს. შეგიძლია 
დაუკავშირდე ახალგაზრდა ანტრეპრენერს, რომელიც გახდება პარტნიორი, 
თანა-დამფუძნებელი, მენტორი ან მეგობარი და დაგეხმარება მაშინ, როცა 
გჭირდება.თუ იცი, როგორ უნდა დაამყარო თანამშრომლობა ადამიანებთან, 
მაშინ უფრო ადვილი იქნება თქვენი სტარტაპის მარკეტინგი, ეს საშუალებას 
მოგცემს უფრო ადვილად მისწვდე შენს სამიზნე აუდიტორიას, დაზოგო 
შენი ძალისხმევა და ფული გარკვეული მარკეტინგული ინსტურმენტების 
გამოყენებით.

კავშირების ჩამოყალიბება არ არის რთული, თუნდაც მორცხვი 
იყოთ. უბრალოდ მიდით ადამიანებთან, გაეცანით, ჰკითხეთ რას 
აკეთებენ ცხოვრებაში, გაცვალეთ სავიზიტო ბარეთები ან LinkedIn-
ის პოფილები და საქმეც გაკეთებულია: თქვენს შორის კონტაქტი 
უკვე 

THE LESSON WE CAN LEARN:

ამ ზოგადი მაგალითების შემდეგ შევაჯამოთ შეკითხვით:  
განსხვავდება წარმატებისა და წარუმატებლობის მიზეზები?
არსებობს ისეთი რამ, რასაც უნდა ფლობდეს ადამიანი, რომ იყოს 

წარმატებული ანტრეპრენერი. თუმცა ეს მაინც ვერ მოგიტანთ წარმატებას 
გარანტირებულად. ნათქავმია, თუ თქვენი ბიზნესის წარუმატებლობის მიზეზს 
გამოასწორებთ, მინიმუმ ამით გაზრდით წარმატების შანს.  

Ifთუ გავაანალიზებთ წარუმატებლობისა და წარმატების ფაქტორებს, 
მიხვდებით, რომ ყველაზე მთავარია საქმის ერთგულება. რა თქმა უნდა, 
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აუცლიებელია გეგმის ქონასაც. გეგმას 
უნდა მიჰყვეთ, თუმცა უნდა იყოთ 
მოქნილიც. სწორედ ამიტომ აქვს ყველაზე 
წარმატებულ კომპანიებს გეგმის ერთი ან 
ორი ვერსია. ეს არ ნიშნავს, რომ ბიზნესმა 
მაშინვე უნდა შეცვალოს მიმართულება, 
თუკი გეგმაში მცირე ცვლილებას შეიტანს. 
მიმართულების შეცვლა რეალურად არის 
კურსის ცვლა, რასაც შედეგად მოყვება 
პროდუქტსა-მარკეტინგული სტრატეგიაში 

მასალის ცვლილება.წარმატებული სტარტაპები არიან ბიზნესები. სწორედ 
ამიტომ საჭიროა გქონდეთ და მიჰყვეთ თქვენი ბიზნესის უცვლელ 
ფუნდამენტური პრინიციპებს, იმისთვის, რომ წარმატების შესაძლებლობები 
გაიზარდოს. როგორც წესი, კომპანიის ტექნიკური დამფუძნებელთა 
უმეტესობა შეყვარებულია თავისი პროდუქტის იდეაზე და გააზრებულად ან 
გაუაზრებლად სჯერა, რომ ისინი შექმნიან სხვებზე უკეთეს პროდუქტს, რის 
გამოც მთელი მსოფლიო მათზე გადაირევა. თუმცა, როგორც წარმატებისა 
და წარუმატებლობის მიზეზების შესწავლამ აჩვენა, კომპანიას წარმატების 
მისაღწევად სჭირდება ისეთი ხელმძღვანელობა, რომელსაც აქვს ბიზნესის 
შესახებ ზოგადი და სპეციფიკური ცოდნა. რა თქმა უნდა, ასევე საჭიროა 
კომპანიას ჰქონდეს მის მიერ შერჩეული პროდუქტის განვითარებისთვის 
ძლიერი ტექნიკური ექსპერტიზა.ნუთუ ეს ნიშნავს, იმას, რომ ტექნიკურ 
დამფუძნებელს არ შეუძლია იყოს წარმატებული აღმასრულებელი 
დირექტორი? არა, ასე არაა. შეხედეთ დოქტ. ირვინ ჯეიკობსს, Qualcomm-ის თანა-
დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს, რომელიც არის კლასიკური 
მაგალითი. Qualcomm-მდე დოქტ. ჯეიკობსი, იყო გადასარევი ინჟინერი და 
მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროფესორი. თუმცა, მას ასევე 
ჰქონდა ბრწყინვალე ბიზნეს გონება და კარგი ბინზეს ცოდნა. Qualcomm-მდე 
დოქტ. ჯეიკობსი მართავდა სხვა კომპანიას, MACom-ს, ასე, რომ მას ჰქონდა 
კომპანიის მართვის გამოცდილება. მან თავის გარშემო შემოიკრიბა ძლიერ 
მენეჯერთა გუნდი. ამ წარმატების ფორმულის კიდევ უამრავი მაგალითი 
არსებობს, მაგრამ მნიშვნელოვანია კომპანიაში იყოს გამოცდილი ბიზნესმენი, 
რომელსაც აქვს ის ცოდნა, რომლითაც ხელმძღვანელობს კომპანიას და 
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ჰყავს ძლიერი ტექნიკური გუნდი, 
რომლებიც მუშაობენ პროდუქტის 
განვითარებაზე. სტივ ჯობსი (Apple, 
NeXT, და Pixar) არის ბიზნესზე 
ორიენტირებული დამფუძნებლის 
კლასიკური მაგალითი. მეგ უიტმანი 
(eBay) და ერიკ შმიტდი (Google) არიან 
აღმასრულებელი დირექტორების 
კარგი ნიმუში, რომლებმაც თავიდან 
თვითონ დაიწყეს კომპანიის მართვა 
და ტექნიკური დამფუძნებლების 

ძლიერი გუნდთან ერთად. და 

ბოლოს, უნდა გქონდეთ ნათელი 

და რეალური იდეა, რამდენი 

ხანი დასჭირდება თქვენი გეგმის 

განხორციელებას,  დასახეთ 

შუალედური მიზნები ყველა 12-18 

თვეში და მხოლოდ იმდენი თანხა 

მოიზიდეთ, რამდენიც გჭირდებათ 

შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად, ეს 

არა მარტო კაპიტალის გონივრულად 

გამოყენებაში დაგეხმარებად, არამედ  მნიშვნელოვანია თქვენი 

წარმატებისთვისაც. 

Dr. Irwin Jacobs

ბევრი სტარტაპი არ მიიჩნევს ქსელურ მუშაობას მათი ბიზნეს მოდელის 
მნიშვნელოვან ნაწილად. მათი აზრით ეს არის დროის ხარჯვა. 

“რისი გაგებაც მინდა, არის ის, თუ სად შეიძლება მოვკვდე რომ იქ 
არასოდეს მივიდე“. - ჩარლი მანგერი
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ამ თავის ბოლო ნაწილი ეხება რეალურ ისტორიებს სტარტაპების მარცხზე. 
Start-up Genome -ი წერდა, დაწყებიდან სამი წლის მანძილზე სტარტაპების 

92% მარცხით ამთავრებს, შესაძლოა, ამ მაგალითების გათვალისწინება 
კარგი იყოს, იქამდე ვიდრე საკუთარ საქმიანობას წამოიწყებთ. განვიხილოთ 
რამდენიმე მაგალითი და ის, თუ როგორ ავიცილოთ მსგავსი შეცდომები.

წარუმატებელი სტარტაპები და მიღებული 
გამოცდილება 

Beepi, მოიზიდა $149 მილიონი

Beepi’-ს მეორადი მანქანების ბაზრობამ დიდი პოპულარულობა მოიპოვა 
როცა ის პირველად გამოჩნდა. მანქანების მზარდ ბაზარზე Beepi-ის ნათელი 
მომავალი მოუჩანდა მომხმარებლებისა და ინვესტორების თვალში. 2015 
წელს Beepi-მ მიიღო მსუყე $60 მილიონი სერია B დაფინანსების რაუნდში.

კომპანიის მიერ „კარგი იდეა და ცუდი განხორციელების“ კლასიკური 
მაგალითია 

Beepi-ი, რომელიც დახურვამდე უაზრო ხარჯებმა მიიყვანა. ამის მიზეზი 

▸სტარტაპების 90% მარცხს განიცდის ადრეულ ეტაპზე ან მოგვიანებით.
▸ ანტრეპრენერი, რომელიც მათ უკან დგას მუდმივად დიდ ომშია, 
იმისთვის რომ საშუალო შედეგი მიიღოს. 
▸ მიიღე საშუალო შედეგები საკუთესო ფასად.
▸ ეს არ უნდა იყო შენ.
▸ შენ უნდა მიაღწიო უფრო მეტს. გზები იქამდე თავისუფალი და ღიაა  
▸ აირჩიე წარმატება მარცხის ნაცვლად
▸ აირჩიე მომხმარებელი და არა პროდუქტს.
▸ აირჩიე საით მიმართო შენი საქმე გარე შეფასების მიღების შემდეგ
▸ აირჩიე დაბალანსებული გუნდის ყოლა და არა მარტო მუშაობა.
▸ აირჩიე პროგნოზირებადი ზრდა და არა „ძალიან ბევრი, ძალიან 
სწრაფად“  
▸ თუ თქვენ ამ შეცდომებს თავიდან აიცილებთ, მაშინ თქვენ შეძლებთ 
საკუთარი წარმატების მიღწევას.
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იყო ხელმძღვანელების ყბადაღებული არასერიოზული დამოკიდებულება. 
TechCrunch-ის მიხედვით, Beepi-ის აღმასრულებელი ხელმძღვანელები 
ხარჯავდნენ თვეში $7მილიონს, ჰქონდათ „ძალიან მაღალი ხელფასები“ და 
ზედმეტი ფულს ჰყრიდნენ ისეთ რამეებში, როგორიცაა, მაგალითად “$10,000-
იანი მდივანი” დირექტორის პირადი კაბინეტისთვის. 

შესაძლოა დამფუძნებლებს მიზნად ჰქონდათ ძალიან სწრაფად 
ძალიან ბევრი ფულის შოვნა და შესაბამისად ზედმეტად აგრესიულები 
იყვნენ მოლაპარაკებების დროს, როდესაც მაღალ ფასებს ადებდნენ. 
ანგარიშები ასევე აჩვენებდა, რომ ხელმძღვანელობა ასევე ცნობილი იყო 
ვიწყო მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღებით და არ აძლევდნენ 
თანამშრომლებს შესაძლებლობას სწრადად ემოქმედათ და ესწავლად. 
უსახელო სტრატეგიასთან ბრძოლის შემდეგ ჩინელმა ინვესტორმა მისი წილი 
გამოიტანა, Beepi მოუწია 180 თანამშრომლის სამსახურიდან გაშვება.Beepi-მ 
წარუმატებლად ჩადო $149 მილიონი Fair.com-ის დანარჩენი ნაწილების 
გაერთიანებისთვის, მოგვიანებით მან განაცხადა, რომ ცდილობდა 
მოვალეების გასტუმრებას.  

იყავი ფრთხილი, ნუ შეგიპყრობს ამპარტავნება - ფული უცებ 
იხარჯება.

THE LESSON WE CAN LEARN:



62

როგორ გახდეთ წარმატებული ანტრეპრენერი და როგორ შევქმნა 
წარმატებული სტარტაპი

2013 წელს დაარსებული, Juicero ცნობილი გახდა მისი $699 -იანი Wi-Fi-ზე 
მიერთებული მდიდრული წვენსაწურებით, რომელსაც სჭირდებოდა საკუთარი 
წვენის პაკეტები. მისი პირველი დამაარსებელი, დუგ ევანსი საკუთრ თავს 
სტივ ჯობს ადარებდა, იმიტომ რომ მისი მისია იყო წვენისგამოწურვის 
სრულყოფილებისთვის მიეღწია. როგორც ის ამბობდა, მის საწურს ჰქონდა 
იმდენი ძალა, რომ „აწევდა ორ ტესლას“. ტექნოლოგიურმა ბლოგმა Juicero-ს 
the “წვენის კიურიგი“.

მიუხედავად იმისა, რომ ჯენ დანსი, კომპანიის აღმასრულებელი 
დირექტორი და Coca-Cola ჩრდილოეთ ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი 
ამტკიცებდა, რომ  Juicero იყო „ბევრად მეტი’ ვიდრე მხოლოდ წვენსაწური, 
საზოგადოება მას ამაში არ დაეთანხმა. როდესაც ბლუმბერგმა გამოუშვა 
ვიდეო, სადაც ნაჩვენები იყო, რომ წვენის გამოწურვა ისევე სწრაფად იყო 
შესაძლებელი ხელით (თუ უფრო სწრაფად არა), როგორც მათი საწურით, მაშინ 
ვეღარ მოხერხდა მომხმარებლის გადარწმუნება ძველმოდური და დიდი 
წვენსსაწურით. ინვესტორებმაც კი აღიარეს, რომ ეს მოწყობილობა ბევრად 
უფრო დიდი და მოუხერხებელი იყო, ვიდრე ისინი თავიდან ფიქრობდნენ. 

უარყოფით წნეხზე საპასუხოდ, გუნდმა შეამცირა მანქანის ხარჯები $399-
ით.

რესურსების შეცვლით შემცირდა მანქანასთან დაკავშირებული ხარჯი და 
მათი წვენის შეფუთვის ხარჯი. 

Juicero, ინვესტორებისგან მიიღო $118.5 მილიონი
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მომხმარებელთან დატესტეთ თქვენი ფასი და პროდუქტი ბაზარზე 
გატანამდე და მოისმინეთ მათი მოსაზრება.

THE LESSON WE CAN LEARN:

ჯანსაღი საკვების სტარტაპი 
- Sprig, დაიხურა 2017 წლის 
მაისში. ამ ფაქტმა აჩვენა, რომ 
მოთხოვნაზე დაფუძნებული 
საკვების მიწოდება არის 
სარისკო ბიზნესი.  

$110 მილიონი 
ღირებულების მქონე, Sprig-ზე მოთხოვნამ შენარჩუნდა, მაგრამ როგორც 
Sprig-ის აღმასრულებელი დირექტორი, გაგან ბიიანი განამარტავდა: 
„მიტანის სერვისის მქონე საკვების ინდუსტრიის სირთულე მიტანის 
რაოდენობის ზრდაში იყო“. ბლუმბერგის ანგარიშების მიხედვით  

Sprig -ი ყოველთვიურ დანახარჯს $850 000 შეადგენდა და საბოლოოდ 
ვერ შეძლო მყიდველის ნახვა. მისი პარტნიორი  August Capital-ში, ჰოვარდ 

Sprig-მა ინვესტორებისგან მიიღო $56.7 მილიონი

Juicero დაიხურა მისი პირველი გამოსვლიდან 16 თვეში. საბოლოო ბლოგში 
ახსნილია, რომ მათ სჭიდებოდათ „მყიდველი, რომელიც იყიდდა ახლად 
დამზადებულ ეროვნულ საკვებს“ იმისთვის, რომ კომპანიას გაეგრძელებინა 
მისი მისია- შეექმნა მდიდრული წვენის ბრენდი.  
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ჰარტენბაუმი ბლუმბერთან  ამის მიზეზად ასახელებდ არა-მდგრად ბიზნეს 
მოდელს:   

“ცხადი გახდა, რომ ფულის კეთება ინდივიდუალური მიწოდებებით 
შეუძლებელია; ერთი პორცია საჭმლის ღირებულება ძალიან დაბალია, 
იმისთვის, რომ დაფარო მასთან დაკავშირებული გადასახადები. ვის უნდა 
ისეთი კომპანიის სუბსიდირება, რომელიც ვერ გახდება მომგებიანი?“  

საკვების მიწოდების ბიზნესმა აჩვენა, რომ შეიძლება იყოს მდგრადი, 
ისეთ კონკურენტებთან, როგორიცაა 

Munchery, Zesty, და Postmates.

მოგება მოდის თავიდან

THE LESSON WE CAN LEARN:

2013 წელს დაფუძნებული Yik Yak, ანონიმური ჩეტ- აპლიკაცია კოლეჯში 
ძალიან პოპულარული გახდა. ის $400 მილიონად შეფასდა მისი წარმატების 
ზენიტში ყოფნის დროს. თუმცა Snapchat-ის გამოჩენის შემდეგ ვერ შესძლო 
სტუდენტების შენარჩუნება.

ის ვერ გაუმკლავდა კიბერ შეტევებს, საფრთხეებსა და სისასტიკის 
შემცველ კონტენტებს, 

Yik Yak აკრძალულიც კი იყო ზოგიერთ უნივერსიტეტში, მაგალითად იდაჰოს 

Yik Yak, მოიპოვა $73.5 მილიონი



65

იდეიდან ბიზნესამდე

ნუ გაებმები „ტრენდების“ მახეში

THE LESSON WE CAN LEARN:

სტარტაპების საუკეთესო მაგალითები 
(წარმატების ისტორიები) 

კოლეჯში. გარდა იმისა, რომ მას არ შეეძლო ჯგუფური შეტყობინებების 
შექმნა, Yik Yak-მა ვერ შეძლო შეენარჩუნებინა ის ხარისხი, რაც იწვევდა 
აუდიტორიის მაღალ ინტერესს. 2016 წლის დასასრულს აპლიკაციის 
ჩამოტვირთვების რაოდენობა საბოლოოდ შემცირდა.   

სენდვიჩების უცნობი 
რესტორანი Subway დაარსდა 1965 
წელს, 17 წლის დელუკას მიერ, 
როდესაც მან ოჯახის მეგობარი, 
დოქტ. პიტერ ბაკისგან ისესხა 
$1,000.

ეს მოხდა, მას შემდეგ რაც ბაკმა 
შესთავაზა  სამედიცინო კოლეჯში 
სწავლისთვის საჭირო ფულის 
შოვნაში დახმარება. ფრედმა, 
რომელიც მაშინ მხოლოდ 17 წლის 
იყო გადაწყვიტა გამხდარიყო 
ანტრეპრენერი. მის გეგმაში შედიოდა „სწრაფი კვების ბიზნესის წარმოწყება, 
რომელიც მომხმარებელს შეთავაზებდა ჯანსაღ და შედარებით იაფ 
მომსახურეობას“. რადიოში გადიოდა რეკლამა, სადაც მისი სახელი "Pete's 
Submarines," ისმოდა, როგორც "Pizza Marines”,  და ამიტომ მან შეუცვალა სახელი 
კომპანიას და დაარქვა "Pete's Subway." 1968 წლიდან ეს სახელი შემოკლდა და 
გახდა "Subway", ისე, როგორც უკვე დღესაა ცნობილი.

პირველი მაღაზია გაიხსნა 1965 წლის 28 აგვისტოს  კონეკტიკუტის ქალაქ 
ბრიჯპორტში, ერთ-ერთ უღიმღამო ადგილზე. ბიზნესმა პირველ წელს 
ძირითადად გამოცდილება დააგროვა და ისწავლა როგორ გადაელახა 
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გამოწვევები. ერთი წლის მერე გაიხსნა მეორე ადგილზე, მას შემდეგ რაც 
გაიაზრეს, რომ რეკლამა და მარკეტინგი იყო წარმატების უმნიშვნელოვანესი 
ფაქტორი. დელუკას სჯეროდა, რომ ყველაზე დიდი შეცდომა რაც მან დაუშვა 
იყო „უაზრო ადგილზე“ მაღაზიის გახსნა. მესამე მაღაზია უკვე ძალიან 
თვალშიმოსახვედრ ადგილზე გაიხსნა, რომელიც დღესაც იქ მდებარეობს. 

1978 წელს, Subway-იმ უკვე მე-100  მაღაზია გახსნა და 1987 წლისთვის მისი 
მაღაზიების რაოდენობამ 1000-ს მიაღწია. კომპანიის მაღაზიების სწრაფი 
ზრდა გრძელდებოდა, ჯერ მარტო 1993 წელს მას ჰქონდა 1100 მაღაზია, მაშინ 
როცა McDonald's იმავე წელს ჰქონდა მხოლოდ 800.

2018 წლის აპრილში, კომპანიის 43,700 მაღაზია უკვე ფარავდა მთელს 
მსოფლიოს და მისი წლიური გაყიდვები შეადგენდა 9.05 მილიარად აშშ 
დოლარს. 2007 წელს ჟურნალმა Forbes-მა დელუკას 400 ყველაზე მდიდარ 
ამერიკელს შორის 242 ადგილი მისცა, რომლის ქონებასაც შეადგენდა $1.5 
მილიარდ დოლარს ხელზე. ამჟამად, Subway არის კვების ინდუსტრიაში ერთ-
ერთი ყველაზე პოპულარული ქსელი.  

დელუკა და მისი თანადამფუძნებელი პიტერ ბუკი ასევე გახდნენ 
პარტნიორები, რომლებმაც შექმნეს ფრენჩაის ბრენდები, იმისთვის, რომ სხვა 
ანტრეპრენერებს დახმარებოდნენ ფრანჩაიზინგის სფეროში წარმატების 
მიღწევაში.
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მარკ ცუკერბერგმა შექმნა პროგრამა, რომელიც გახდა სოციალური 
ქსელის გვერდი Facebook. 2004 წლის 4 თებერვალს მან ეს პროგრამა გაუშვა 
ჰარვარდის სტუდენტთა საცხოვრებლისათვის.Facebook-ის ინსპირაცია 
შესაძლოა მოდიოდეს ფილიპს ექსტერის აკადემიიდან, იმ მოსამზადებელი 
სკოლიდან, რომელიც ცუკერნერგმა დაამთავრა 2002 წელს. მან გამოუშვა 
საკუთარი სტუდენტური დირექტორია „ფოტო მისამართების წიგნი“, რომელსაც 
სტუდენტები შემოკლებით უწოდებდნენ „Facebook”-ს. 

კოლეჯში, ცუკერბერგმა Facebook გაუშვა, როგორც მხოლოდ 
„ჰარვარდისთვის საჭირო რამე“, თუმცა მერე მან გადაწყვიტა მისი გამოყენება 
სხვა სკოლებისთვისაც, რაშიც ეხმარებოდა მისი თანაკურსელი დასტინ 
მოსკოვიჩი. ცუკენბერგი, მოსკოვიჩი და სხვა მეგობრები გადავიდნენ პალო 
ალტოში, კალიფორნიაში, სილიკონის ველზე, სადაც იგირავეს პატარა 
სახლი ოფისად. ზაფხულში, ცუკერბერგი შეხვდა პიტერ იელს, რომელმაც 
ფული ჩადო კომპანიაში. პირველი ოფისი მათ 2004 წლის შუა პერიოდში 
აიღეს. როგორც ცუკერბერგი ამბობს, ჯგუფი თავიდან გეგმავდა ჰარვარდში 
დაბრუნებას, მაგრამ უცებ გადაწყვიტეს კალიფორნიაში დარჩენა. ჟურნალმა 
Vanity Fair -მა ცუკერბერგი დაასახელა  „ინფორმაციული ეპოქის ყველაზე 
გავლენიან ადამიანებს შორის“ პირველ ნომრად 2010 წელს 100 საუკეთესოთა 
შორის. ცუკერბერგი იყო 23-ე Vanity Fair-ის ასეულში 2009 წელს, ხოლო 2010 
წელს ის იყო ნომერი 16 „New Statesman's“-ის წლიური კვლევის შედეგების 
მიხედვით, რომელიც ავლენდა მსოფლიოს 50 ყველაზე გავლენიან ადამიანს. 
2014 წლის 11 დეკემბერს, მენლო პარკზე კომპანიის სათაო ოფისში უკვე  
ცუკერბერგმა უპასუხა კითხვებს პირდაპირ ეთერში. დამფუძნებელმა და 
აღმასრულებელმა დირექტორმა განმარტა, რომ Facebook-ი დროის ხარჯვა 
არაა, რადგან ის ხელს უწყობს სოციალურ ურთიერთობებს, საზოგადოებრივ 
საქმიანობაში მონაწილებას და მომავალში ის „კიდევ იფიქრებს უკეთესად 
როგორ მოემსახუროს საზოგადოებას“.ცუკერბერგი იღებს როგორც Facebook-
ის აღმასრულებელი დირექტორი ერთ-დოლარიან ხელფასს. 2016 წლის 
ივნისში,  Business Insider-მა ცუკერბერგი ელონ მასკისა და სალ ხანთან ერთად 
დაასახელა ერთ-ერთი მოაზროვნედ, რომელმაც მსოფლიოს ღირებული რამ 
შეუქმნა“ , მისი და მისი მეუღლის დანაპირების გამო, რომ ისინი გასცემენ 
მათი ქონების 99% -ს- რაც დაახლოებით $55.0 მილიარდია."
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მაშინ, როდესაც ყველაზე 
წარმატებული ახალგაზრდა 
ანტრეპრენერები ფულს 
პოპულარული ვებ გვერდების 
განვითარებით აკეთებენ, 
ფრეიზერ დოჰერტიმ მისი 
იმპერია უფრო ტრადიციული 
გზით ააგო. მან დაიწყო 
დაუჯერებელი ბიზნეს კარიერა მხოლოდ თოთხმეტი წლის ასაკში. მას შემდეგ 
რაც შოტლანდიაში, მისი ბებიის სამზარეულოში ისწავლა ჯემის კეთება 
და გაიგო ჯემის მომზადების წესი 100% ხილისგან.  თექვსმეტი წლისამ 
სკოლა დაასრულა, დაიწყო ჯემის ბიზნესში მუშაობა, მისი ბრენდი SuperJam 
წარუდგინა კომპანია Waitrose-ს და გახდა მთავარი სუპერმარკეტის ყველაზე 
ახალგაზრდა მიმწოდებელი.

SuperJam გაფართოვდა და იქცა კომპანიად, რომელიც ყიდის მილიონობით 
ქილა ჯემს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით სუპერმარკეტში. მას 
შემდეგ რაც კომერციულ წარმატებას მიაღწია, ბიზნესმა დაიწყო ინვესტირება 
წარმატებულ საქველმოქმედო პროექტებში, სადაც აწყობს ასობით უფასო 
ჩაის ღონისძიებებს მოხუცებულებისთივს და ახორციელებს ასობით სათემო 
პროექტს მეფუტკერეობის მიმართულებით.  

ფრეიზერს გადაეცა ჯილდო პრემიერ მინისტრის მიერ დაუნინგ სტრიტზე, 
მისი უმაღლესობა პრინცი ჩარლისაგან და ამჟამად დედოფლისგან მიიღო 
მედალი „ბიზნესისთვის გაწეული სამსახურისთვის“. მან თავისი ისტორია 
გაუზიარა მსმენელებს 500-ზე მეტ კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდა 
მსოფლიოს 27 ქვეყანაში, მისი ბესტსელერები „სუპერბიზნესი“ გამოიცა 
ბრიტანეთში, აშშ-ში, ავსტრალიაში, კორეასა და იაპონიაში, ხოლო „48 
საათიანი სტარტაპი“ - გამოცემულია ბრიტანეთში, აშშ-ში ნიდერლანდებსა 
და კორეაში. გამოქვეყნდა სუპერჯემის რეცეპტების წიგნიც.   SuperJam 
წლიურად ყიდის დაახლოებით 500,000 ქილას, რაც არსებული ბრიტანული 
ბაზრის დაახლ. 10 პროცენტია2009 წელს, სხვადასხვა წყაროების მიხედვით 
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დოჰერტის 100% -იანმა წილმა მის კომპანიაში უკვე შეადგინა  $1-$2 მილიონ 
დოლარი, რაშიც არ შედიოდა სესხები. აღნიშნულ წელს მისი ჯემების 
გაყიდვა 60%-ით გაიზარდა 2007 წელთან შედარებით და რის შედეგადაც 

სუფთა მოგება მიიღო $1.2 მილიონი.გარდა 
შემოსავლისა, ფრეიზერ დოჰერტიმ ასევე 
მიიღო მნიშვნელოვანი ჯილდოები, მათ 
შორის, 

(ახალგაზრდა ბრიტანელი მეწარმის 
ჯილდო (2004), წლის ახალგაზრდა მეწარმე 
(2007), გლენფიდიჩის შოტლანდიური 
ჯილდო (2008), წლის ნექტარის ბიზნესის 
ანტრეპრენერი  (2009), მოხვდა „თაიმსის 
გავლენიან ახალგაზრდების“ ტოპ ათეულში 
(2011), ბრიტანეთის იმპერიის წევრი 
(2014), წლის სტარტაპების ახალგაზრდა 
ანტრეპრენერი (2014), შოტლანდიის მცირე 

და საშუალო ბიზნესის ჯილდო (ფინალისტი) (2017).

2011 წელს 16 წლის ასაკში საბერძნეთში ყვინთვის დროს ბოიან სლატი 
თევზზე მეტ პლასტმას შეხვდა. მან გადაწყვიტა თავის საუნივერსიტეტო 
პროექტი უფრო ღრმად შეესწავლა, რაც გულისხმობდა ოკეანის პლასტმასით 
დაბინძურებას და დაინტერესდა, რატომ იყო მიჩნეული, რომ შეუძლებელი 
იყო ოკეანის გასუფთავება. მოგვიანებით, მას მოუვიდა იდეა შეექმნა პასიური 
სისტემა, რისთვისაც გამოიყენებდა ოკეანის მოქცევას მის სასარგებლოდ და 
ამ იდეის პრეზენტაცია გააკეთა TEDx talk-ში დელფტში, 2012 წელს.  

სლატმა შეწყვიტა სწავლა ეროკოსმოსის ინჟინერიაზე, დელფტის 
ტექნიკურ უნივერსიტეტში და თავისი დრო მიუძღვნა ამ იდეის განვითარებას. 
2013 წელს სლატმა დააარსა არა-მოგებიანი ორგანიზაცია  The Ocean
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CleanUp, რომლის აღმასრულებელი დირექტორიც არის ეხლა. ძალიან 
მალე, TEDx talk გავიდა ეთერში და მის შესახებ ინფორმაცია გააზიარა 
რამდენიმე საინფორმაციო გვერდმა. 

 Tჯგუფის მისიაა შექმნას მოწინავე ტექნოლოგიები მსოფლიო ოკეანის 
პლასტმასისგან გასაწმენდად. მან მოიძია  

US$2.2 მილიონი ქარუდფანდინგის კამპანიის მეშვეობი 160 ქვეყნის  
38,000 დონორის დახმარებით, 2014 წლის ივნისში,  the Ocean CleanUp-მა 

გამოაქვეყნა 
528-გვერდიანი ტექნიკური ანალიზი პროექტის პოტენციალის შესახებ. 

ოკეანოგრაფებმა კიმ მარტინმა და მირიან გოდსტეინმა განაცხადეს, რომ 
მისი იდეა განუხორციელებელია ტექნიკური ანალიზის დასკვნაში, რომელიც 
გამოქვეყნდა Deep Sea News-ის ვებ გვერდზე, რომლის ციტირებასაც 
ახდენდნენ სხვა გამომცემლობებიც, მათ შორის, Popular Science და The 
Guardian-ი. The Guardian-ი წერდა 2016 წლის მარტში, რომ Ocean CleanUp 
აგრძელებდა გამოცდას და მისი კონცეფციის დახვეწაზე მუშაობას. 

მას შემდეგ რაც the Ocean CleanU-მა დაიწყო საქმიანობა, ორგანიზაციამ 
მოიძია $31.5 მილიონი ევროპისა და სილიკონის ველის ანტრეპრენერებისგან, 
მათ შორის მარკ ბეიოფისგან, რომელიც არის Salesforce-ის აღმასრულებელი 
დირექტორი.   

2014 წლის ნოემბერში, სალტი დაჯოლდავდა მსოფლიო ჩემპიონების 
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პრიზით გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის მიერ. მისმა უდიდებულესობა 
ნორვეგიის მეფე ჰარალდმა სლატს გადასცა ახალგაზრდა ანტრეპრენერის 
პრიზი 2015 წელს. Forbes-მა  სლატი შეიყვანა 2016 წლის 30 წლამდე ადამიანების 
საუკეთესო 30-ში. 2017 წლის თებერვალში, Reader's Digest-მა სლატს მიანიჭა 
წლის ევროპელის წოდება და ჰოლანდიურმა ჟურნალმა  Elsevier-მა გადასცა 
2017 წლის ნიდერლანდელის წოდება. 2018 წელს, სლატს მიენიჭა ლეონარდო 
და ვინჩის სახელობის საერთაშორისო ხელოვნების პრიზი და ევრონიუსის 
პრიზი „წლის ევროპელი ანტრეპრენერი“.  

საკუთრი ბიზნესის წამოწყება უკვე 
მიღწევაა, განსაკუთრებით თუ ეს ხდება 
საბავშვო ბაღის დასრულებამდე. 2010 
წელს კორი ნიევსმა, რომელიც ასევე 
ცნობილია „მისტერ კორის“ სახელით, 
ექვსი წლის ასაკში, დედას, ლაიზას 
უთხრა, რომ ის დაიღალა სკოლაში 
ავტობუსით სიარულით და უნდოდა 
მანქანის ყიდვა. მას თავში იდეა 
მოუვიდა გაეყიდა ცხელი კაკაო და ამით 
ფული მოეგროვებინა მის საკუთარ 
ქალაქ ენგელვუდში, ნიუ ჯერსიში.  
but he   მას შემდეგ, რაც მიხვდა, რომ 
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ახალი ბიზნესის იდეა მოსწონდა, 
ლაიზამ ურჩია გაეგრძელებინა ცხელი 
კაკაოს გაყიდვა კოლეჯისთვის ფულის 
შესაგროვებლად, მისტერ კორიმ არა 
მარტო თანხა შეინახა, არამედ დაიწყო 
ლიმონათებისა და ორცხობილების 
გაყიდვა, იმისთვის, რომ მისი ერთგული 
მომხმარებლისთვის მეტი არჩევანი 
შეეთავაზებინა. მისტერ კორიმ და 
ლაიზამ ორცხობილების გამოცხობის 

სწავლას თვეები დაუთმეს, ისინი ცდიდნენ საკუთარ რეცეპტებსაც.   
ერთ მშვენიერ დღეს მათ უკვე ჰქონდათ უკვე დაგემოვნებული და 

საუკეთესო შოკოლადიანი ორცხობილები, რომელიც გამოირჩეოდა მაღალი 
ხარისხითა და ინგრედიენტებით. ამის შემდეგ მათ დაიწყეს შოკოლადიანი 
ორცხობილების გამოშვება. Mr, Cory-იმ გააფართოვა თავისი ხაზი და 
დაამატა ბუნებრივი გემოს მქონე ჯანსაღი პროდუქტი მომხმარებლისთვის, 
როგორებიცაა: Double Dark, Oatmeal Raisin, და Sugar, და კიდევ ბევრი სიახლე!

მისი ორცხობილების წყალობით  Mr. Cory-იმ შესძლო ემუშავა ისეთ 
მოწინავე კომპანიებთან და ბრენდებთან, როგორიცაა: Aetna, Barney's, 
Bloomingdales, Citibank, J. Crew, Macy's, Mercedes-Benz, Pottery Barn, Ralph Lauren,

გარდა ამისა, ის თანამშრომლობს არა-მომგებიან ორგანიზაციებთან, 
მაგალითად, Bergen's Promise-თან როშელ პარკში, ნიუ ჯერსისა და ბავშვთა 
დახმარების საზოგადოებასთან ნიუ იორკში.
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რომელიც არა მხოლოდ გამოირჩევა ბლოგების წარმოების სამყაროში, 
არამედ საშუალებას აძლევს ყველა ტიპის კომპანიას შექმნას, როგორც 
რამდენიმე გვერდიანი საიტი, ისე ათასობით გვერდის მქონე დიდ მედია და 
ელ. ვაჭრობის საიტი.2003 წლის იანვარში მატ მულენვეგმა, რომელიც იყო 19 
წლის პირველკურსელი და იყენებდა B2-IS  ბლოგის მაწარმოებელ პროგრამას 
ფოტოების გასაზიარებლად, დაწერა, რომ ის მიდიოდა ვაშინგტონში, მის 
ბლოგში ასევე წერდა, რომ ის აპირებდა პროექტის შექმნას, ბიჭთან სახელად 
მაიკ ლითლისთან ერთად (რომელსაც ამჟამად აქვს კომპანია სახელად Zed1) 
და ეს იყო სწორედ ის, რაც შექმნა. მულენვერგსა და ლითლს მალე სხვებიც 
შეუერთდნენ. 2004 წლის აპრილში, ახალგაზრდა დეველოპერთან დუგლას 
კემბელთან ერთად WordPress-ის გუნდმა შექმნა ჰაბი ბლოგი შეტყობინების 
საძიებო სისტემისთვის, რომელიც ატყობინებდა ახალი ბლოგის გაგზავნის/
განახლების შესახებ და რომელსაც უწოდეს Ping-O-Matic. შემდეგ თვეში 
WordPress-ის მთავარი კონკურენტი გახდა მოძრავი შრიფტის მქონე 
პროგრამებისათვის , რომელმაც თავის ფასების სტრუქტურაში მნიშვნელივანი 
ცვლილება შეიტანა და ამით მისი მომხმარებლების  მნიშვნელოვანი ნაწილი 

მას იყენებს მილიონობით 
მსოფლიო საიტი, WordPress 
არის მსოფლიოში ყველაზე 
პოპულარული საკუთარი 
ჰოსტის მქონე ბლოგის 
შესაქმნელი ინსტრუმენტი. 
წლების განმავლობაში 
ასობით ადამიანმა მთელს 
მსოფლიოში იმუშავა ერთდ, 
იმისთვის, რომ შეექმნა ეს 
შესანიშნავი უფასო და ღია 
წყარო პროგრამა, რომელშიც 
სრულად იყო ჩაშენებული 
კონტენტის მართვის სისტემა, 
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გადაიბირა.  
WordPress-ის ვერსია 1.5 გამოიცა 2005 წლის თებერვალში, რომელიც 

ჩამოიტვირთა 900,000-ზე მეტჯერ.downloads.
2007 წლის მარტში, მულენვეგი მსოფლიო ვებ-ის 50 ყველაზე მნიშვნელოვან 

ადამიანთა შორის დასახელდა #16-ად PC World-ის მიერ, როგორც ამბობენ, 
ის იყო ყველაზე ახალგაზრდა ამ ჩამონათვალში. 2011 წლის დეკემბერში, 
მულენვეგი მოხვდა Forbes-ის 30 წლამდე ადამიანების საუკეთესო 30-ში, მის 
მიერ ბლოგის სამყაროზე ღია წყაროთი მოხდენილი სოციალური/მობილური 
გავლენის გამო. 2012 წლის მაისში, მულენვიგი შევიდა Forbes-ის ენჯელლისტში, 
ყველაზე გავლენიანი ანგელოზ ბიზნესმენთა შორის. 2012 წლის დეკემბერში ის 
მოხვდა Forbes-ის 30 წლამდე საუკეთესო 30 ადამიანს შორის მედიაში.

WordPress -ზე ამჟამად მოქმედებს საუკეთესო მილიონი საიტის 17%-ზე 
მეტი, რაც All Things D-ს მიხედვით უდრის 70 მილიონზე მეტ საიტს.  13 000-ზე 
მეტი ფლაგ-ინით WordPress წარმოადგნეს არა მხოლოდ უბრალოდ საბაზისო 
CMS-ს, ამ სისტემას შეუძლია ამუშაოს სხვადასხვა პროექტების ძალიან დიდი 
რაოდენობა. 

WordPress-ის მომავლის საუკეთესო ვერსია აღწერა თვითონ მატ მულენვეგმა 
„ WordPress-ს ვხედავ, როგორც ვებ გვერდების საოპერაციო სისტემას 
მომავალში“.
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დაფუძნდა 2008 წელს, Maya's Ideas არის პრიზიორი მდგრადი მოდის 
ბენდი, რომელიც ქმნის ხელნაკეთ აქსესუარებსა და ტანსაცმელს 
ორგანული, გადამუშავებული და ვინტაჟური მასალისგან. Maya’s Ideas-ის 
ამ ეკო- მეგობრული მოდური ბრენდის პრიზიორმა დამფუძნებელმა და 
აღმასრულებელმა დირექტორმა, რომელიც 3 ჯერ იყო მიწვეული TED სპიკერში, 
მხატვარმა, გლობალურმა აქტივისტმა, ანიმატორმა, ფილმების რეჟისორმა, 
სოციალურმა მეწარმემ, კოდერმა და Simon & Schuster-იას ავტორმა, მაია 

პენმა დააფუძნა ეს ბრენდი, როცა ჯერ 8 წლის იყო ხელოვნებისა და დიზაინის 
სიყვარულის გამო და დაიწყო ბრძოლა მოდის ინდუსტრიის უარყოფითი 
გავლენის წინააღმდეგ გარემოს მიმართ. 

მაიას ისტორია დაიწყო იმ უბრალო ნაჭრებით, რომელიც მან იპოვა თავის 
სახლთან. მან გადააქცია პატარა ნაგლეჯი ზებრისზოლებიან თავსაფრად, 
რომელზეც იყო პეპელა. მას უწოდა “Zebra

Fly” (ზებრა-პეპელა). ამ ექსპერიმენტს მოჰყვა კიდევ მეტი ხელნაკეთი 
აქსესუარი და ძალიან მალე, მას უკვე ქუჩაში აჩერებნენ და ეკითხებოდნენ 
სად იყიდა ისინი. სწორედ მას მერე დაფიქრდა, რომ ეს საქმე რაღაც უფრო 
დიდად ექცია. 
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წარმატებული სტარტაპი

უცხოების ასეთმა 
კომენტარებმა მაიას გაუჩინა 
იდეა და უკვე რვა წლის ასაკში, მან 
გადაწყვიტა მოდის კომპანიის 
შეექმნა. წლების შემდეგ, მაიას 
იდეა განვითარდა და რეალურ 
მისიად იქცა: ყველაფერი რასაც 
ის აკეთებს არის ეკოლოგიურად 
გამართლებული.   ამჟამად, 
მაიასა და მისი ეკო-მეგობრული 
დიზაინის შესახებ წერს: Forbes-ი, 
NYLON-ი, Marie Claire-ი,

Business Insider-ი, Grist-ი, 
Sustainable Living Guide-ი, Wired-ი, 
TIME-ი, O Magazine-ი, და სხვები. 
Maya's Ideas -ი ყოველთვის 
ატარებს ექსპერიმენტებს 
და არის მდგრადობაზე 
ორიენტირებული, იყენებს 
ინოვაციურ მდგრად პრაქტიკასა 
და ტექნოლოგიებს, მაგალითად, 
ბიო-წარმოებას. 

“სებასტიანი აარსებს წინდების კომპანიას“. ეს არის ამბავი „Are You 
Kidding“-ზე, რომელიც არის წინდების კომპანია, დაარსებული ანტრეპრენერ, 
სებასტიან მარტინესის მიერ, როცა ის ჯერ კიდევ ხუთი წლის იყო და 
ეხმარებოდა თავის ოჯახს. ცნობილს სახელით „ბავშვი წინდა“ საბავშვო 
ბაღში, სებასტიანს ყოველთვის უყვარდა და ეცვა უცნაური წინდები. მისი 
ბებია მუშაობდა მაღაზიაში და მოჰქონდა მისთვის წინდები, როცა მათთან 
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ჩამოდიოდა. მაშინ როცა ჯერ ხუთი წლის იყო, მას 100 წყვილზე მეტი 
ფერადი მაღალყელიანი წინდა ჰქონდა. მისი ნახატიანი წინდების მიმართ 
სიყვარულის გამო დედამ, რეიჩელ მარტინესმა შეკითხვა დაუსვა „ხომ არ 
შექმნიდი შენი საკუთრი დიზაინის წინდებს?“, მას ზუსტი თარიღიც კი ახსოვს, 
ეს როდის მოხდა: 2013 წლის 25 ივნისში. 

2014 წლის მაისში, Are You Kidding? გახდა ნამდვილი კომპანია და 
სებასტიანმა, რომელიც იყო ექვსი წლის, მოიპოვა აღმასრულებელი 
დირექტორის ადგილი, მაშინ როცა დედამისი იყო პრეზიდენტი და მისი 
ძმა ბრანდონ მარტინესი, გაყიდვების მენეჯერი. მხოლოდ ერთი თვის წინ 
წინდების პირველი პარტია ჩამოვიდა. მარტინესების სახლი გაივსო ყუთებით 
და გადაიჭერა მათი ნათესავების სახლებიც. ისინი მზად იყო გასაყიდად!

ამჟამად, ამ წყვილს აქვს ბიზნესი, რომელიც არა მარტო ათი ათასობით 
წინდას ყიდის, არამედ არის არა-მომგებიან ორგანიზაციების პარტნიორი, 
მაგალითად, როგორიცაა 

ფონდი Live Like Bella, SLAM ALS, Autism Speaks, ფონდი Breanna Vergara  და 
ამერიკის კიბოს საზოგადოება. ქმნის და ყიდის კონკრეტულ შემთხვევაზე 
მორგებულ წინდებს და ეხმარება თითოეულ ორგანიზაციას მათი მისიის 
შესრულებაში.
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როგორ დავიწყოთ 
ბიზნესი 
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ადამიანები ხშირად კითხულობენ იმ ეტაპების შესახებ, რომელიც უნდა 
გაიარონ საკუთარი ბიზნესის დასაწყებად. თუმცა, არის ისეთი საკითხები, 
რომელიც ნებისმიერი ბიზნესის დაწყებისთვის საერთოა. აქ მოცემულია 
ის ცხრა ძირითადი საფეხური, რომელიც საკუთრი ბიზნესის დასაწყებად 
დაგჭირდებათ. გახსოვდეთ, იყავით მოქნილი. ყველა ბიზნესი არის უნიკალური 
და შეგიძლიათ ეს სია შეცვალოთ თქვენი საჭიროების მიხედვით.  

საკუთარი თავის უფროსობა ძალიან სასიამოვნოა, და ყველას შეუძლია ეს. 
მაგრამ ბიზნესის დაწყებამდე ჯერ უნდა დაფიქრდეთ, რამდენად შეგიძლიათ 
ეს პიროვნულად და პროფესიულად. 

ამ კითხვებზე არ არსებობს სწორი და არასწორი პასუხები. თვით შეფასება 
იმისთვისაა, რომ დაგეხმაროთ თქვენ, შეაფასოთ თქვენი პიროვნული თუ 
ბიზნეს უნარები კრიტიკულად, იმისთვის, რომ გაიგოთ რამდენად ხართ თვით-
დასაქმებისთვის მზად. ეს დაგეხმარებათ შეაფასოთ ბიზნესში წასვლის 
მიზეზი და არსებული კვალიფიკაცია; დაიწესეთ პირადი და ბიზნეს ამოცანები; 
შეაფასეთ, რამდენად სწორი დროა ბიზნესის დასაწყებად; გაქვთ ბიზნესის 
დასაწყებად საკმარისი თავისუფლება, მოქნილობა და რესურსი.   

1. მოახდინე შენი პიროვნების შეფასება
2. დახვეწე შენი იდეა.
3. დაწერე ბიზნეს გეგმა.
4. შეაფასე შენი ფინანსები.
5. განსაზღვრე შენი იურიდიული ბიზნეს სტრუქტურა.
6. დარეგისტრირდი სამთავრობო და საშემოსავლო სერვისებში.
7. შექმენი შენი გუნდი.
8. შექმენი შენი ბრენდი და გაუკეთე რეკლამა.
9. გააფართოვე შენი ბიზნესი.

შეაფასე საკუთარი თავი

“გაიცანი საკუთარი თავი, და იმუშავე იქ, რაშიც ძლიერი ხარ. ამის 
ცოდნა გაგხდის შენ უფრო ბედნიერს“. 
– საბრინა პარსონსი



80

როგორ დავიწყო ბიზნესი

სასურველია, რომ თქვენ გაიაროთ თვით-შეფასების სრული ვერსია 
თქვენს პირველ საკონსულტაციო სესიაზე. ეს სასარგებლო იქნება 
თქვენთვისაც და თქვენი ბიზნესის დასაწყებად, რომ განსაზღვროთ 
მისი მზაობა. თივთ შეფასების დროს დასუვით საკუთარ თავს შემდეგი 
კითხვები და უპასუხეთ გულწრფელად და რაც შეგიძლიათ დეტალურად.  

რჩევა

თვით შეფასება: მზად ხართ ბიზნესი დაიწყოთ?

რისთვის მინდა ბიზნესის დაწყება? ან რა მინდათ ბიზნესში? 

კონკრეტულად, რა ბიზნესის დაწყება მინდა (რატომ ვარ ამ ბიზნესში)?  

რატომ მჯერა, რომ შემიძლია ამ ბიზნესში მუშაობა?
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რატომ ვფიქრობ, რომ ამ ტიპის ბიზნესი იქნება მდგრადი?

რა განათლება, უნარი თუ გამოცდილება მაქვს ამ სფეროში? 

რეალურად რა არის ჩემი ამოცანა და/ან რ მიზნის მიღწევა მინდა ამ 
ბიზნესით? 

რა არის ფინანსური მიზანი, რისი მიღწევაც მსურს? 
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თუ მჭირდება დაფინანსება, მაქვს ამის რესურსი ან ნამდვილად შემიძლია 
სესხის აღება? (კრედიტის მისაღებად შესაბამისი ქულები, ქონება, გირაო 
და კარგი საკრედიტო ისტორია) 

რა არის ჩემი ძლიერი მხარე?

როგორია ჩემი ფიზიკური, გონებრივი და ემოციური მდგომარეობა, 
გამძლეობის უნარი?  

რა არის ჩემი სუსტი მხარე?
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რა ცოდნა და უნარები მაქვს ბიზნესის დასაწყებად, ყოველდღიური 
საქმიანობის გასაკონტროლებლად? 

ვიცი და მესმის იმ ტექნოლოგიის რომ იყოს ეს ბიზნესი კონკურენტუნარიანი?  

კარგად მესმის ადამიანებისა და იდეის?

რა მსხვერპლისა და რისკის გაღება შემიძლია წარმატებისთვის? 
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რას მოითხოვს ჩემგან ეს, რომ შევძლო პირადი ცხოვრებისა და ბიზნეს 
საჭიროებების დაბალანსება?  

“რისი გაკეთება მჭირდება და პირველი რით დავიწყო?“ - ეს არის ყველაზე 
ხშირად დასმული კითხვა იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც სურთ ბიზნესის 
დაწყება. შემდეგ ლოგიკური გაგრძელებაა ბიზნესის დასაწყები მოქმედება 
და პროცესი. ჩვენ უნდა გადავდგათ ის „ნაბიჯები ბიზნესის დასაწყებად“  
რაც ზევით იყო მოცემული. 

საფეხური #1 არის გადაწყვიტოთ, რა ტიპის ბიზნესის დაწყება გსურთ. 
ბევრი ადამიანი ირჩევს ისეთი ბიზნესის დაწყებას, რაც მათ იციან ან 
ძალიან მოსწონთ. პირველი შეკითხვა, რომელზეც ბიზნესის მფლობელმა 
პასუხი უნდა გასცეს თავისი მომავალი პროდუქტისა თუ სერვისის შესახებ 
არის „რა პრობლემას მოაგვარებს ის ან რა საჭიროებას დააკმაყოფილებს?“ 
არსებობს ბევრი მიზეზი, რის გამოც მომხმარებელი იღებს რაიმის ყიდვის 

შეარჩიეთ ბიზნეს იდეა
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ბაზრის კვლევა არის პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე, რაც 
უნდა გააკეთოთ თქვენ ბიზნესის დაწყებამდე, უნდა განსაზღვროდ რამდენად 
განხორციელებადია თქვენი იდეა. ბაზრის კვლევა არის ფაქტებისა 
და ციფრების შეგოვება, რის საფუძველზეც მიიღებთ ინფორმირებულ 
გადაწყვეტილებას ბაზარზე თქვენი ბიზნესის პოტენციალის შესახებ, 
წარმატებისთვის რა პერსპექტივები არსებობს და რა მიმართულებით უნდა 
წარმართოთ ბიზნესი - მოკვლევა საჭიროა, როგორც დასაწყისში, ასევე 
პერიოდულად თქვენი ბიზნესის განხორციელების დროს.  

ჩაატარეთ  თქვენს მიერ შერჩეულ სფეროში მოქმედი კომპანიების სწრაფი 
მოკვლევა. გაიგეთ, რას აკეთებენ არსებული ბრენდების ლიდერები და 
მოიფიქრეთ, რა შეგიძლია უკეთ გააკეთოთ. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი იდეა 
არის ისეთი რამის მიწოდება, რასაც სხვა კომპანიები არ აწვდიან (ან იგივეა 
რამეა, მაგრამ თქვენ უფრო სწრაფად და იაფად გააკეთებთ ამას), გამოდის, 
რომ კარგი იდეა გაქვთ და მზად ხართ შექმნათ ბიზნეს გეგმა.

მას შემდეგ რაც შეიმუშავებ შენი შეხედულებით ძლიერ ბიზნეს იდეას, 
საჭიროა ჩაატარო პატარა კვლევა და ნახო რას ფიქრობენ რეალური 
მომხმარებლები. საბაზრო კვლევების უმეტესობა გულისხმობს ინფორმაციის 
მოძიებას იმაზე, თუ ვინაა შენი მომხმარებელი და რა სურთ ან სჭირდებათ 
მათ. მყიდველების შეფასებისათვის თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, როგორც 
ფოკუს ჯგუფები, ასევე ონლაინ  გამოკითხვები და სატელეფონო კამპანიები. 
ასევე შეგიძლია ონლაინ რეკლამა ან კონტენტი მოამზადოთ და ნახოთ 
როგორი იქნება ინტერესი მათ მიმართ.  

გარდა იმისა, რომ უნდა გესმოდეს მომხმარებლების, ასევე ძალიან 
მნიშვნელოვანია იცოდეთ ის სფერო სადაც მუშაობ,  ტენდენციები, 
ეკონომიკური მონაცემები და საბაზრო სტატისტიკა - და ნახეთ, როგორ 

ბაზრის კვლევა და იდეის განხორციელებადობა

გამოსცადე შენი ბიზნეს იდეა

გადაწყვეტილებას, მაგრამ უპირველესი მიზეზი არის საჭიროება. ბაზრის 
კვლევა დაგეხმარებათ ამ შეკითხვაზე გასცეთ პასუხი.  

იდეის შერჩევის ფაზაზე საჭიროა დაადგინოთ მნიშვნელოვანი დეტალები. 
დაადგინეთ ძალიან მოგწონთ თქვენი იდეა, ან თუ აქვს თქვენს ქმნილებას 
ბაზარი, ხომ არ ჯობია სხვა იდეაზე იფიქროთ. 
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“რაც მეტი იცი შენს სფეროზე, მით მეტი უპირატესობა გაქვს და 
მეტად დაცული ხარ“  
– ტიმ ბერი

გავლენას მოახდენს მთელი ეს ინფორმაცია თქვენს ბიზნეს იდეაზე. 
საბაზრო კვლევევების ნებისმიერი შედეგი გახდება შენი ბიზნეს გეგმის 
უმნიშვნელოვანესი ნაწილი 

როგორც კი იდეას ჩამოაყალიბებ, საჭიროა უპასუხო რამდენიმე შეკითხვას: 
რა მიზანი აქვს შენს ბიზნესს? ვის უნდა მიყიდო? რა არის შენი საბოლოო 
მიზანი? როგორ უნდა დააფინანსო შენი საწყისი ხარჯები? ამ კითხვებზე 
პასუხის გაცემა უნდა მოხდეს კარგად დაწერილი ბიზნეს გეგმით. 

დაწერე ბიზნეს გეგმა

ქვევით მოცემულია ის რვა ძირითადი კითხვა, რომელზეც პასუხები უნდა 
გასცეს ბიზნეს გეგმამ

1. რას აკეთებს თქვენი ბიზნესი?
2. ვისთვისაა თქვენი ბიზნესი?
3. ვინ არიან თქვენი კონკურენტები?
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ბიზნეს გეგმა დაგეხმარებათ იმის დადგენაში, თუ საით მიდის თქვენი 
კომპანია, როგორ აპირებთ პოტენციური პრობლემების მოგვარებას და რა 
გჭირდებათ რომ ის იყოს მდგრადი. 

4. რით არის განსაკუთრებული თქვენს შეთავაზებაში?
5. როგორ უნდა გიპოვოთ მომხმარებელმა?
6. რა რესურსი გჭირდებათ?
7. როგორ გააკეთებთ ფულს თქვენი ბიზნესით?
8. რამდენი დრო დასჭირდება ბიზნეს მოგების მისაღებად?

ყველა ბიზნესის დაწყებას თავისი ფასი აქვს, თქვენ უნდა იცოდეთ, როგორ 
დააფინანსებთ თქვენს ბიზნესს. ზოგჯერ, შესაძლოა ეს დაგჭირდეთ ნაღდ 
ფულთან დაკავშირებული დროებითი პრობლემის აღმოსაფხვრელად, ან 
ბიზნესის გასაფართოებლად. თუმცა ზოგიერთი კომპანია, რომელიც მხოლოდ 
საკუთარ მოგებას იყენებს ბიზნესის განვითარებისთვის, მაგრამ როგორც 
წესი ესეთი შემთხვევა ხშირი არაა. ბიზნესის მფლობელთა უმეტესობა იღებს 
სესხს ბიზნესისთვის ან მიმართავს სხვა გარე ალტერნატიული დაფინანსების 
საშუალებებს, მაგალითად, ანგელოზ ბიზნესებს, ვენჩურულ კომპანიებსა თუ 
ქრაუდფანდინგს. 

ამითვის, თქვენ შეიძლება თქვენი ბიზნესის დაფინანსება გადაწყვიტოთ 
რამდენიმე გზით. შეგიძლიათ მიმართოთ მეგობრებსა და ოჯახს, აიღოთ ისეთი 
სესხი, რომელსაც ჰქვია ბიზნეს სესხი, ან იმუშაოთ ინვესტორთან ერთად. ამ 
თემას უფრო უკეთ შევეხებით შემდეგ თავებში.

შეაფასეთ თქვენი ფინანსები
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თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ თქვენი ბიზნესისთვის, რომელიმე 
იურიდიული ფორმა, როგორიცაა, ინდივიდუალური მეწარმე, პარტიონორობა, 
კორპორაცია თუ შპს., ეს არჩევანი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტიპის 
ბიზნესი გაქვთ.

ძირითდი ფაქტორები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ არის

განსაზღვრე შენი ბიზნესის იურიდიული ფორმა

▸თქვენი პოტენციური რისკები და პასუხისმგებლობები  
▸ საშემოსავლო გადასახადი
▸ საჭირო ინვესტიცია
▸  ბიზნესის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ფორმალური მხარეები და 
საჭირო ხარჯები 

ეს არის ბიზნესის იურიდიული ფორმის ყველაზე საბაზისო ფორმა, სადაც 
თქვენ მარტომ შეგიძლიათ შექმნათ კომპანია და იყოთ კომპანიასთან 
დაკავშირებულ ყველა საქმიანობაზე პასუხისმგებელი. თუ გეგმავთ იმუშაოთ 
მომსახურეობის სფეროში და არ აპირებთ ძირითადი საშუალებები 

ინდივიდუალური მეწარმე

ეს სტრუქტურა გულისხმობს ერთ 
ბიზნესს, რომელშიც გაერთიანებულია 
ორი ან მეტი მფლობელი პირი. 
არსებობს მცირე ბიზნესის 
პარტიონრობის რამდენიმე ფორმა, 
საიდანაც შეგიძლიათ შეარჩიოთ 
თქვენთვის სასურველი, მაგალითად 
ზოგადი პარტიორობა, შეზღუდული 
პარტიონრობა ან ერთობლივი 
საწარმო.იურისტთა უმეტესობა 

რეკომენდაციას არ უწევენ პარტიორობის, როგორც იურიდიული ფორმის 
შერჩევას, რადგან, მაგალითად ინდივიდუალური მეწარმის მსგავსად, ის ვერ 
გთავაზობს პასუხისმგებლობებისგან დაცვას. 

პარტნიორობა
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თუ გსურთ კორპორაციას ჰქონდეს დაცული პასუხისმგებლობები 
მოქნილობასთან და საგადასახადო ვალდებულების სიმარტივესთან ერთად, 
როგორც ეს  ინდივიდუალურ მეწარმეს ან პარტიონობის შემთხვევაშია, 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია (შპს) არის „საუკეთესო ორივე 
შემთხვევაში“, ეს ფორმა სულ უფრო პოპულარული ხდება ბოლო პერიოდში.

კორპორაცია უფრო რთული ბიზნეს სრუქტურაა და როგორც წესი მას 
დიდი კომპანიები იყენებენ, განსაკუთრებით კი მაღალი პასუხისმგებლობის 
მქონე საწარმოები, რომლებიც ეძებენ დამატებით პატარა საქმიანობებს. თუ 
თქვენ ელით, რომ თქვენ ბიზნეს დასჭირდება ბევრი თანამშრომელი, მაშინ 
შესაძლოა კორპორაციის შექმნა ღირდეს. კორპორაცია ასევე საუკეთესო 
ბიზნეს-სტრუქტურაა ინვესტორებისგან ფულის მისაღებად.  

და ბოლოს, თქვენი ბიზნესისთვის იურიდიული ფორმის შერჩევა არის 
სწორედ ის ნაწილი, სადაც ყველაზე მეტად საჭიროა იურისტს შეეხმიანოთ 
ინდივიდუალური კონსულტაციისთვის. ბიზნესი რა სტატუსით უნდა აკეთოთ 
ამის განსაზღვრა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა და ამას მოჰყვება 
გრძელვადიანი შედეგი, ამიტომ კარგად შეისწავლეთ და გაიაზრეთ რა 
მოჰყვება თქვენს მიერ შერჩეულ იურიდიულ ფორმას.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია (შპს)

კორპორაცია

 როგორც კი მოიფიქრებთ რა იურიდიული ფორმა უნდა ქონდეს თქვენს 
კომპანიას, ჩვენი სახელმძღვანელოს მიხედვით „როგორ დაიწყოთ 
ბიზნესი“ შემდეგი საფეხურია თქვენი ბიზნესის რეგისტრაცია. როგორც 
უკვე აღვნიშნეთ, არ დაგავიწყდეთ თქვენი კანონიერი ვალდებულებები, 
რომლის გათვალისწინებაც სამომავლოდაც აგაცილებთ ბევრ პრობლემას. 

დაარეგისტრირეთ თქვენი ბიზნესი და საგადასახადო სისტემა

შესაძლოა იურიდიული ფორმის შერჩევა რთული იყოს, ამიტომ 
აუცილებელია კონსულტაცია გაიაროთ საგადასახადო საკითხების 
ექსპერტთან, რომელიც გირჩევთ, რომელი იურიდიული ფორმა უფრო 
მეტად შეეფერება თქვენს ბიზნესს. 

მნიშვნელოვანი შენიშვნა:
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ბევრ ახალ ბიზნესს სჭირდება ლიცენზიის ან ნებართვის მოპოვება ახალი 
ბიზნესის წამოსაწყებად იქამდე ვიდრე დაიწყებს ოპერირებას. ზოგგან 
საჭიროა ყველა ტიპის ბიზნესისთვის ზოგადი 

სხვაგან კი, რა თქმა უნდა, მკაცრად რეგულირებული სფეროს შემთხვევაში, 
მაგალითად ბავშვთა ზრუნვის ცენტრები ან კვების ობიექტებში, საჭიროა 
სპეციალური ლიცენზიებისა თუ ნებართვების აღება. ამიტომ, თქვენ უნდა 
დარწმუნდეთ, რომ გადახედეთ ყველა რეგულაციას, რომელიც თქვენს 
სფეროში, ქვეყანასა თუ მუნიციპალიტეტში მოქმედებს, იმისთვის, რომ 
კანონიერად დაიწყოთ თქვენი ბიზნესი.  

მოიპოვე ბიზნეს-ლიცენზია

ოფიციალურად აღიარებული ბიზნეს კომპანია რომ გახდეთ, ამისთვის 
საჭიროა დარეგისტრირდეთ ოფიციალურად სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ. 

თქვენ უნდა დაიწყოთ თქვენი 
ბიზნესის დაფინანსება და მართვა. ერთ-
ერთი პირველი ნაბიჯია შეარჩიო ბანკი და 
გახსნა კომპანიის ანგარიში, ფაქტიურად, 
ნებისმიერ გეგმაში, რომელიც ბიზნესის 
დაწყებას ეხება, ეს არის ერთ-ერთი 
ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხური არა 
მარტო ბიზნესის დასაწყებად, არამედ 
მისი ფინანსური განვითარებისთვის.  

გახსენი შენი ბიზნესისთვის საბანკო ანგარიში 
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თუ თქვენ არ ფიქრობთ, რომ იყოთ საკუთარი თავის დაქირავებული, 
მაშინ დაგჭირდება კარგი გუნდი თქვენი კომპანიის განვითარებისთვის. ჯო 
ზავადზკი, MediaMath-ის აღმასრულებელი დირექტორი და დამფუძნებელი, 
ამბობდა, რომ ანტრეპრენერებს სჭირდებათ იმდენივე ყურადღება დაუთმონ 
მისი ბიზნესის „ადამიანურ“ ელემენტს, რამდენსაც ისინი უთმობენ პროდუქტს. 

„თქვენ პროდუქტს ადამიანები ქმნიან“ ამბობდა ზავადსკი. „განსაზღვრე 
ვინ იქნება დამფუძნებელთა გუნდი, გაიგეთ რა ხარვეზი გაქვთ და (დაგეგმე) 
როგორ და როდის უნდა მოაგვარო ეს, ეს არის უპირველესი პრიორიტეტი. 
გაარკვიეთ, როგორ უნდა იმუშაოს გუნდმა ერთად... ეს თანაბრად 
მნიშვნელოვანია. განსაზღვრეთ ფუნქცია-მოვალეობები, გაანაწილეთ საქმე, 
მიეცით უკუკავშირი ან დაადგინეთ, როგორ უნდა იმუშაოთ ერთად, როდესაც 
ერთ სივრცეში არ მუშაობთ, რაც ნამდვილად დიდი თავის ტკვილია“.

შექმენი შენი გუნდი

შენი პროდუქტისა თუ სერვისის გაყიდვამდე, გჭირდებათ შექმნათ თქვენი 
ბრენდი და ადამიანებს დაეხმარეთ თქენთან ერთად გადმოეშვნენ როცა 
კარს გაუღებთ პირდაპირი თუ გადატანითი მნიშვნელობით. 

Cშექმენი ლოგო, რომ ადამიანებმა ადვილად იცნონ შენი ბრენდი 
და მუდმივად გამოყენე ის შენს ყველა პლატფორმაზე, მათ შორის, შენი 
კომპანიის ყველა მნიშვნელოვან ვებ-გვერდზე. გამოიყენეთ სოციალური 
მედია თქვენი ახალი ბიზნესის შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად, 
პოპულარიზაციის მიზნით შეგიძლიათ შეთავაზოთ კუპონები ან ფასდაკლება 
თქვენს ფოლოუერებს, როცა ამ საქმეს წამოიწყებთ. დარწმუნდით, რომ 

შექმენი შენი ბრენდი და გაუკეთე რეკლამა
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თქვენს მიერ ბიზნესის წამოწყება და პირველი გაყიდვები არის თქვენი, 
როგორც ანტრეპრენერის ფუნქციის დასაწყისი. იმისთვის, რომ მიიღო მოგება 
და შეინარჩუნოს აქტუალურობა, საჭიროა გააფართოვოთ ბიზნესი. ამას 
სჭირდება დრო და ძალისხმევა, მაგრამ თქვენს მიერ ჩადებული რესურსის 
დაბრუნება უნდა მოხდეს თქვენივე ბიზნესის განვითარებით. 

თქვენს სფეროში უფრო გამოცდილ ბრენდებთან თანამშრომლობა 
არის ბიზნესის ზრდის კარგი გზა. დაუკავშირდი სხვა კომპანიებსა, თუნდაც 
ინფლუენსერებს, ბლოგერებსა და სთხოვეთ რეკლამირება თქვენი უფასო 
პროდუქტისა თუ მომსახურეობის სანაცვლოდ.   

მიუხედავად იმისა, რომ ეს რჩევები დაგეხმარებათ თქვენი ბიზნესის 
დაწყებასა და გაფართოებაში, მაინც არ არსებობს სრულყოფილი გეგმა. 
თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ მოემზადეთ საფუძვლიანად ბიზნესის 
დასაწყებისთვის. მაგრამ  თუ ყველაფერი მაინც არ მიდის კარგად იფიქრეთ 
ცვლილებებზე. წარმატებული ბიზნესისთვის თქვენ უნდა შეძლოთ 
ცვლილებებთან შეგუება. 

გააფართოვე შენი ბიზნესი

ყველა ციფრული სერვისი 
იყოს განახლებული, 
შესაბამისი, საინტერესო 
კონტენტით თქვენი ბიზნესისა 
და ამ სფეროს შესახებ. 
შეიმუშავეთ მარკეტინგული 
გეგმა, რომელიც ბიზნესის 
წამოწყების მერეც უნდა 
გამოიყენოთ, იმისთვის, რომ 
მუდმივად მიაწოდოთ თქვენს 

კლიენტებს ინფორმაცია თქვენი ბიზნესის შესახებ. ეს პროცესი ისეთივე 
მნიშვნელოვანია დასაწყისში,  როგორც პროდუქტისა თუ სერვისის ხარისხზე 
ზრუნვა.



93

იდეიდან ბიზნესამდე

"იყავი მზად ცვლილებებისთვის. ჯარისკაცები ამბობენ „არანაირი 
გეგმა არ მუშაობს პირველ შემხვედრთან“, რაც ნიშნავს, რომ 
მსოფლიოში საუკეთესო გეგმაც კი იცვლება, როგორც კი მას 
პრაქტიკაში იყენებ, ამიტომ შენ უნდა იყო მზად, გქონდეს სურვილი 
გეგმა მოარგო სიტუაციას და პრობლემა გადაჭრა სწრაფად. შენი, 
როგორც ანტრეპრენერისთვის მნიშვნელოვანია პრობლემის 
მოგვარება. თქვენმა პროდუქტმა თუ სერვისმა უნდა გადაჭრას  სხვა 
ადამიანების ან თქვენი ორგანიზაციის პრობლემები". 
- სტეფანი მურეი, Fiddlestix Candy Co-ს აღმასრულებელი 
დირექტორი და დამფუძნებელი 

ბიზნეს გეგმის 
სტრუქტურა

მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესის წარუმატებლობის მთავარი მიზეზი 
დაუგეგმავი მუშაობაა, როგორც კი ახსენებთ, რომ საჭიროა „ბიზნეს გეგმის 
დაწერა“, იდეით შეპყრობილ (და არსებული) ბევრ ანტრეპრენერს ეს მაინც არ 
მოსწონს. რა თქმა უნდა მოკვლევა, ინფორმაციის ორგანიზება, შეფასება და 
განხორციელებალდი გეგმის დაწერა მოითხოვს დროსა და თავდადებას. 

მაშინ, რატომ სჭირდება ყველა ანტრეპრენერს ბიზნეს გეგმის დაწერა?
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თუ თქვენ გინდათ დაფინანსების ან ინვესტიციის მოძიება, 
ბევრი ხელმძღვანელი და ინვესტორი გთხოვთ ბიზნეს გეგმას. 
სრულყოფილი ბიზენს გეგმა იძლევა საჭირო ინფორმაციას, 
წარმოდგენას უქმნის სხვებს თქვენს იმ იდეაზე, რომელიც თქვენს 
ფინანსურ შეთავაზებას უდევს საფუძვლად. დაფინანსების 
გაზრდასა თუ ინვესიტრებაზე გადაწყვეტილების მიღება მოხდება 
იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც ბიზნეს გეგმაშია 
მოცემული და ეს არ ეხება მარტო დაფინანსებას. 

თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი ხართ თქვენ! 
საკმარისი არაა „იდეის ქონა“, რადგან იდეები და ფიქრები გეგმა 
არაა. თავში იდეის ქონა ჰგავს ღრუბლებს, რომელიც იცვლება 
ყოველ წუთში. ბიზნეს გეგმის შედგენის პროცესი გულისხმობს 
ინფორმაციის მოძიებასა და ანალიზს, ამ ინფორმაციის დალაგება 
და დაწერა შესაძლებლობას იძლევა თქვენი იდეა დაუკავშიროთ 
გაზომვად მიზნებს, რაც თქვენი ბიზნესის განვითარებისთვის 
წარმართველი ძალა იქნება, თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეაფასოთ 
თქვენი ძლიერი მხარეები და ის პრობლემები, რომელიც 
არსებობს.  

ბიზნეს გეგმის დაწერა არის ვირტუალური სიმულაცია. იქამდე 
ვიდრე ჩადებთ თანხას მასში, შესაძლებლობა გაქვთ გაიცნოთ 
ეკონომუკური გარემო, გამოსცადოთ სხვადასხვა ფინანსური 
მდგომარეობა, განსაზღვროთ და იპოვოთ ბაზრები, იფიქროთ რა/
როგორ/როდის/რატომ მუშაობს და როგორ მართოთ, და კიდევ 
ბევრი რამ. გეგმაზე მუშაობა დაგაფიქრებთ რა გჭირდებათ და რა 
შესაძლებლობებია. ბიზნეს გეგმის დაწერამ შეიძლება შეამციროს 
რისკები და გაზარდოს წარმატების შესაძლებლობები! 

1

2

3

`როგორც კი საქმეს დაიწყებთ, თქვენი დაწერილი ბიზნეს 
გეგმა ხდება მენეჯმენტის ინსტრუმენტი, მასში მოცემულია 
ეტაპები და ამოცანები, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია 
წარმატების გასაზომად; ეს არის ინსტრუმენტი, იმისთვის, რომ 
ხელმძღვანელებს ახსოვდეთ თავისი ბიზნესის მიზნები და 
მიაწოდონ ინფორმაცია თანამშრომლებს, რაც ნიშნავს, რომ 
გეგმა ყველას ეხმარება ერთი მიმართულებით სვლაში. 

4
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ბიზნეს გეგმის მიმოხილვა

ბიზნეს გეგმის მოკლე მიმოხილვა

ნაწილი	1	|	კომპანიის	წარდგენა

მოკლე მიმოხილვა არის თქვენი ბიზნეს გეგმის მოკლე აღწერა. აქ 
ლაკონურად უნდა იყოს გამოტანილი გეგმის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ნაწილი. ერთგვერდიანი მიმოხილვა უნდა დაიწეროს მას შემდეგ რაც ბიზნეს 
გეგმას დაასრულებთ. თქვენ აქცენტი უნდა გააკეთოთ იმაზე, რატომ იქნება 
თქვენი ბიზნესი წარმატებული. მოკლე მიმოხილვაში მოცემული საკითხების 
დეტალური აღწერა მოცემული იქნება ბიზნეს გეგმის ძირითად ნაწილში. 
მოკლე მიმოხილვის მიზანს წარმოადგენს მიიპყროს  მკითხველის ყურადღება 
და მოკლედ აუხსნას ბიზნესის იდეა, რა პრობლემის გადაჭრას ემსახურება, ვინ 
არის სამიზნე აუდიტორია და მიაწოდოს ძირითადი ფინანსური ინფორმაცია.  

წარადგინეთ და დაახასიათეთ თქვენი კომპანია. როგორ/რატომ შეიქმნა 
ის? რამდენი ხანია რაც კომპანია მუშაობს? სადაა კომპანია განთავსებული 
და რა იურიდიული ფორმა აქვს მას?  

ამ ნაწილში შეგიძლიათ ყურადღება გაამახვილოთ შემდეგ მნიშვნელოვან 
საკითხებზე:

როგორც ბიზნეს გეგმის მქონე ბიზნესის მფლობელთა 69%  ამბობდა, 

ბიზნეს გეგმის არსებობამ შეიტანა მთავარი წვლილი მათ წარმატებაში. 
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• თქვენი ბიზნესის ზოგადი მიმოხილვა
• თქვენი ბიზნესის მისია და მიზნები
• თქვენი პროდუქტოს და/ან სერვისის დახასიათება
• რა პრობლემას მოაგვარებს თქვენი პროდუქტი ან სერვისი
• სამიზნე ბაზარი
•ინტელექტუალური საკუთრების ფორმა (პატენტი, საავტორო

უფლებები და ა.შ. სადაც შესაძლებელია)

ნაწილი	2	|	ბაზრის	ანალიზი/მარკეტინგი	და	გაყიდვები

სექტორის ანალიზი

აღწერეთ ზოგადად რა ხდება თქვენს კონკრეტულ სექტორში, ისე, რომ 
ხაზი გაუსვათ, იმას, თუ რა შესაძლებლობები გაქვთ ბაზარზე. გარდა ამისა, 
სექტორის ცოდნა დაგეხმარებათ განსაზღვროთ, რამდენად რეალისტურია 
თქვენი გაყიდვების გეგმა. მაგალითად, არის სექტორში იმდენად დიდი,  რომ 
შეუძლია სხვა მომწოდებლების განვითარებას ხელი შეუწყოს; რამდენად 
სწრაფად იზრდება ეს სფერო (გაყიდვები, მომხმარებელთა რაოდენობა, 
მოგებები); რომელიმე სეგმენტი თუ ვითარდება სხვებზე სწრაფად? 

ამ ნაწილში შეგიძლიათ ყურადღება გაამახვილოთ შემდეგ მნიშვნელოვან 
საკითხებზე:

• სექტორის არსებულ მასშტაბზე, მდგომარეობას და ტენდენციებზე
(გაიგოთ, როგორ მოახდინოთ თქვენი კომპანიის პოზიციონირება 
საბაზრო შესაძლებლობების მოსაპოვებლად და განსაზღვროთ სად 
უნდა გაზარდოთ ან შეამციროთ თქვენი საქმიანობა).  

• სექტორისთვის ახალი პროდუქტები ან სერვისები
• პროფესიული ასოციაციები, რომელსაც შეუძლია მხარი დაუჭირონ

თქვენ პროდუქტს/სერვისს (პოტენციურად, ესაა სექტორისთვის დიდი 
რესურსი და ბაზრის შესახებ ინფორმაცია) 

• სექტორისთვის არსებული შესაძლებლობები და საფრთხეები,
რომელიც გავლენას ახდენს მასზე (და შესაძლებლობა, როგორ 
გამოიყენოთ კაპიტალის შესაქმენალად და გაუმკლავდეთ საფრთხეებს)  
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Strengths

ThreatsOpportunities

Weaknesses

ბაზრის ანალიზი

აღწერეთ თქვენი ბაზარი კარგად (ანუ ყველა ის, ვინც შეიძლება იყიდოს 
თქვენი პროდუქტი ან სერვისი), 
შემდეგ დააჯგუფეთ ისინი პირველ 
და მეორე ხარისხოვან ბაზრებად. 
თქვენი პირველადი ბაზარი არის 
ჯგუფი, რომელიც სავარაუდოდ 
თქვენი პროდუქტის უდიდეს 
ნაწილს, ან თქვენს ყველაზე 
მომგებიან პროდუქტს ყიდულობს. 
მეორადი ბაზარი მოიცავს იმ 

მომხმარებელს, რომელიც იყიდის, მაგრამ შესაძლოა არა იმ რაოდენობით, 
რასაც პირველადი ბაზრის მომხმარებელი, რამდენის დახარჯვა 
შეუძლიათ მათ მოცემულ წელს). შემდეგ, გააკეთეთ პროგნოზი, რამდენად 
სწრაფად გაიზრდება თქვენი სამიზნე ბაზარი. იყავით რეალისტურები, 
თუნდაც მომხმარებელს თქვენი პროდუქტი უყვარდეს, მათ ხარჯვით 
შესაძლებლობებსაც აქვს საზღვარი. ამ ნაწილში შეგიძლიათ ყურადღება 
გაამახვილოთ შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებზე:

• SWOT ანალიზი (თქვენი ძლიერი და სუსტი მხარეები, როგორ უნდა
დასძლიოთ ეს სისუსტეები)
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მომხმარებლები

კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია ზუსტად იცოდეს მისი პროდუქტი/
სერვისი ვისთვისაა განკუთვნილი, სად არის განთავსებული მისი 
მომხმარებელი, რატომ აინტერესებს მას კონკრეტული პროდუქტი/სერვისი, 
და როდის/როგორ/რატომ იყიდის ის პროდუქტს/სერვისს. აღწერეთ 
იდეალური მომხმარებელი, რა მახასიათებელი ან დემოგრაფიული თვისება 
უნდა ჰქონდეს მას (საკი, სქესი, შემოსავალი, ბიზნესის ტიპი,ზომა, მდებარება), 
რათა თქვენი გაყიდვების მიდგომა მოარგოთ მათ. 

ამ ნაწილში შეგიძლიათ ყურადღება გაამახვილოთ შემდეგ მნიშვნელოვან 
საკითხებზე:

• ბაზრის მასშტაბი და ტენდენციები
• გადაიტანე ციფრებში ყველა არსებული ბაზარი (პოტენციური 
მომხმარებლის რაოდენობა, რამდენს დახარჯავს ის მოცემულ წელს) 
• გააკეთეთ პროგნოზი ბაზრების წლიური ზრდის შესაძლებლობაზე
•განსაზღვრე შენი პირველადი და მეორადი ბაზრები

• სამიზნე ბაზრის აღწერა (ვინ არის თქვენთვის იდეალური 
მომხმარებელი?)  
• თქვენი სამიზნე ბაზრის გეოგრაფიული არეალი (ქვეყნის მასშტაბით?, 
გლობალური?) 
• რა პრობლემას გადაჭრის კომპანია ბაზარზე (რა ჭირდება ბაზარს?)
• შესყიდვასთან დაკავშირებული ქცევა (რა სიხშირით, რამდენი 
პროდუქტი?)
• გადაწყვეტილების მიღების პროცესი (რამდენი დრო სჭირდება 
ხელმძღვანელობას, არის ეს ჯგუფური გადაწყვეტილება?)
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კონკურენცია

ვინ არის თქვენი კონკურენტი? კონკურენტები არიან სხვა მომწოდებლები, 
რომლებსაც მსგავსი პროდუქტი აქვთ (პირდაპირი კონკურენტები), ან იგივე 
კატეგორიის პროდუქტი აქვთ (არაპირდაპირი კონკურენტი). მაგალითად, 
ვიდეო ფილმების გამყიდველი მაღაზიის კონკურენტი არის სხვა ფილმების  
გამყიდველი კომპანიები, რომლებსაც სხვა გასართობი სერვისებიც აქვთ, 
მაგალითად, კინო თეატრები და ა.შ,), რამდენი კონკურენტია ბაზარზე? ვის 
აქვს ბაზარზე ყველაზე დიდი წილი? და რა არის მისი ძლიერი და სუსტი 
მხარე? რა უპირატესობა აქვს კონკურენტს თქვენთან შედარებით? 

ამ ნაწილში შეგიძლიათ ყურადღება გაამახვილოთ შემდეგ მნიშვნელოვან 
საკითხებზე:

• ირიბი & პირდაპირი კონკურენტი? ვინ არიან ისინი და სად არიან? 
• კონკურენციის ანალიზი (რას აკეთებენ, როგორ აკეთებენ, მათი 
ძლიერი და სუსტი მხარეები, როგორ უნდა განასხვავო)
• კონკურენტის წილი ბაზარზე (ან წლიური გაყიდვების მოცულობა)

მარკეტინგული/გაყიდვების გეგმა

თქვენი მარკეტინგისა და გაყიდვების გეგმა უნდა იყოს მიმართული 
თქვენი სამიზნე მომხმარებლის ძირითად მახასიათებლისკენ, მისი 
დემოგრაფიულ და შემსყიდველობით ქცევაზე, თქვენი პროდუქტის მიმართ 
მათ დამოკიდებულებაზე. რატომ უნდა იყიდოს მომხმარებელმა თქვენგან და 
არა თქვენი კონკურენტისგან?  

დაისახეთ გაყიდვების რეალური მიზნები, რითაც გაითვალისწინებთ 
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თქვენი საქმიანობის, თქვენი სამიზნე ბაზრის მასშტაბებს, რამდენად 
ძლიერები არიან თქვენი კონკურენტები და რამდენად შეგიძლიათ პროდუქტის 
წარმოება. თქვენი მომხმარებლის შესწავლა დაგეხმარებათ გაყიდვების 
პერსონალისა და დისტრიბუციის გეგმის განსაზღვრაში. სჭირდება თქვენს 
პროდუქტს პირდაპირი გაყიდვების მიდგომა? რამდენად მოხერხებულია 
მომზმარებლისთვის ონლაინ შეკვეთების მიცემა?  სჭირდება მომხმარებელს 
ნახოს პროდუქტი მის ყიდვამდე? რამდენი კონტაქტია საჭირო იქამდე რომ 
დათანხდეს ყიდვაზე? 

მას შემდეგ რაც გაყიდვების სამიზნეს განსაზღვრავთ,  საჭიროა 
კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება, დაახლოებით, რამდენ კლიენტი 
უნდა გყავდეთ. მომხმარებელი უნდა იცნობდეს თქვენს კომპანიას; და 
მათ უნდა უნდოდეთ თქვენი პროდუქტი, უნდა შეეძლოთ მისი ყიდვა და 
კმაყოფილები უნდა იყვნენ, ისე, რომ კიდევ მოუნდეთ მისი შეძენა და 
სხვებსაც მიაწოდონ ინფორმაცია თქვენი კომპანიის შესახებ. თქვენს 
რეკლამას სჭირდება მედიის ჩართულობა (როგორიცაა ნაბეჭდი რეკლამა, 
რადიო, პირდაპირი მეილები, ბილბორდები, ღონისძიებები და რეკლამები), 
რითაც უკეთესად დაუკავშირდებოდით თქვენს სამიზნე ბაზარს. და თქვენ 
გჭირდებათ ინფორმაცია რეგულარულად გაავრცელოთ, ამდენად შეიმუშავეთ 
კომუნიკაციის გეგმა, შექმენით რეგულარული საინფორმაციო ღონისძიებების 
წლიური კალენდარი. 

ხშირად კომპანიასთან პარტნიორობა, რომელიც დამატებით პროდუქტს 
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თქვენი კომპანიის მენეჯმენტი და ოპერაციების განყოფილება უნდა 
მუშაობდეს იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ბიზნესი: მენეჯმენტის გუნდსა და მის 
გამოცდილებასა და უნარზე, რომელსაც ის ბიზნესს ახმარს, მათი კომპანიის 
მართვის სტილზე, ვინ არის პასუხისმგებელი ყოველდღიურ ოპერაციებზე, 
იმ ნაბიჯებსა და პროცესებზე, რომელიც საჭიროა თქვენი ბიზნესის 
მუშაობისთვის. საუკეთესო და უნიჭიერეს ანტრეპრენერსაც კი არ შეუძლია 
ყველაფრის კეთება. განსაზღვრეთ თქვენი სამუშაოს ის მიმართულება, 
რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის კმაყოფილებასა და კომპანიის 
ზრდას, დარწმუნდით, რომ თანამშრომლებს ესმით მათი ფუნქციები, 

• მარკეტინგული და გაყიდვების მიზნები
• არსებული მომზმარებლის პროფილი (თუ შესაძლებელია)
• პოტენციური მომხმარებლის მახასიათებლები/სარგებლის ანალიზი 
(რას ეძებენ ისინი და რა უნდათ მათ?) 
• პოტენციური პარტნიორები (ვინ არიან, რატომ არიან შერჩერული, 
სადაც შესაძებელია) 
• ფასების განსაზღვრა: ფასების განაკვეთი, მოგების მარჟა და დონე 
სხვადასხვა გაყიდვებზე.  
• გაყიდვების გეგმა (მეთოდი და პროცესი, გამყიდველების მიერ 
გაყიდვასთან დაკავშირებული მოლოდინები, დისტრიბუციის არხები, 
შუამავლების მარჟა, მომხმარებლის მომსახურეობა და გარანტიები)
  • რეკლამა: წელი 1 დეტალური მარკეტინგული და კომუნიკაციის 
გეგმა, მათ შორის განხორციელების გეგმა; 2-5 წლიანი ზოგადი გეგმა, 
მარკეტნიგული ბიუჯეტი/ხარკები, ვარაუდები. 

ნაწილი	3	|	მენეჯმენტი	და	ოპერაციები

სთავაზობს, კარს უღებს პოტენციური მომხმარებელების დიდ რაოდენობას. 
(მაგალითად, Subway -ის მაღაზიის გახსნა ბენზინ-გასამართი სადგურის 
გვერდით). ფასი მნიშვნელოვანია თქვენი მარკეტინგული მიზნისთვის. 
დაგეგმე გაყიდვები სხვადასხვა ფასის მიხედვით. შეისწავლე სამიზნე 
მომხმარებლის მოლოდინები ფასთან დაკავშირებით შენ ხარჯებთან ერთად. 

შერჩევის დროს შეიძლება სურვილი გქონდეს შემდეგ ელემენტებზე 
ყურადღების გამახვილება
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ადამიანური რესურსის გეგმა

ვინ არის თქვენს მმართველ გუნდში? გაითვალისწინეთ თქვენი ცონდა და 
გამოცდილება და დაგეგმეთ, როგორ აპირებთ ხარვეზის შევსებას და თავს 
გაართმევთ მნიშვნელოვან ბიზნეს ფუნქციებს. ვინ შეიძლება დაგეხმაროთ 
საწყის ეტაპზე და სად გჭირდებათ სპეციალისტების ჩართვა, მაგალითად, ისეთ 
სფეროებში, როგორიცაა ფინანსური მენეჯმენტი - ბუღალტერი, იურიდიული 
კონსულტაცია, რისკების მართვა; ინფრასტრუქტურა — უძრავი ქონების 
აგენტი და/ან ადგილობრივი ეკონომიკური განვითრების ორგანიზაცია; 
მარკეტინგი და რეკლამა - სფეროს კონსულტანტები (გრაფიკული დიზაინი, 
ვებ გვერდის შექმნა, მარკეტინგი); ადამიანური რესურსი - თანამშრომლების 
დაქირავების სერვისი/კონსულტანტი; ტექნოლოგია და კომპუტერული 
სისტემები - სტ სერვისების კონსუტანტი. გაითვალისწინეთ რამდენი 
თანამშრომელი უნდა დაიქირაოთ და რა არის მათი ფუნქცია? რამდენი 
ფული უნდ დახარჯოთ? რა მიზანი აქვს თანამშრომლის აყვანას? სავარაუდო 
ხარჯი და სარგებელი სრულ და ნახევარ განაკევთზე მყოფი პერსონალისა და 
კონტრაქტით აყვანილი თანამშრომლების. რამდენი ახალი თანამშრომლები 
დატრენინგდა? განსაზღვრული უნდა იყოს მნიშვნელოვანი სფეროები, 
მათ შორის საოპერაციო, გაყიდვებისა და ფინანსების და ყველა მათგანის 
ფუნქცია.  როგორ უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული? სად არის თქვენი 
ყველაზე ძლიერი მხარე? რა უნარები და რომელი გუნდის წევრების დამატება 
გჭირდებათ?

დაწყებული იმით, თუ როგორ უნდა უპასუხონ ტელეფონს, დამთავრებული 
მოგების მიღების პოლიტიკით;  როგორ უნდა დაუკავშირდეთ მომხმარებელს 
და როგორ ჯობია ინვენტარის გამოყენება ზედმეტი ხარჯის გარეშე?  

გაითვალისწინეთ: ის პროცესები, რომლის შესახებაც დოკუმენტაცია 
იქმნება (მაგ. სამუშაოს აღწერილობები, ტრენინგის გეგმა, აქტივობის ეტაპები 
და ა.შ.) დაგეხმარებათ განახორციელოთ თანმიმდევრული და ხარისხიანი 
წარმოება, გაყიდვები, მიწოდება და მომხმარებელზე შემდგომი ზრუნვის 
სერვისი. 
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ტექსტის სახით აღწერეთ თქვენი კომპანიის ფინანსური მიზნები 
და გეგმები. რა გჭირდება და როგორ მიაღწევთ მას? დაიწყეთ თქვენი 
ყოველთვიური ხარჯების გათვლით, როგორც ფიქსირებული, ისე ცვლადით. 
ეს მინიმუმ იმას გეტყვით რამდენი შემოსავალი გჭირდებათ- და როდესაც 
შემდეგ შეძლებთ მუშაობას, დაითვალეთ რამდენი პროდუქტი გჭირდებათ, 
რომ გაყიდოთ, ან მომსახურეობის რამდენი საათია ამ მიზნის მისაღწევად 

ნაწილი	4	|	ფინანსები

საოპერაციო გეგმა

• სამუშაოს შესრულების საფუძვლები
• ქვე-კონტრაქტორების გამოყენება სამუშაოსთვის 
• ხარისხის კონტროლი
• ინფრასტრუქტურის საჭიროება (სამუშაო ადგილისა და /ან სართულის 
გეგმები არის სასარგებლო თვალსაჩინოება) 
• წარმოების საჭიროება (დანადგარები, შრომითი პროცესები)

• მმართველი გუნდი
• ორგანიზაციული სქემა 
• თანამშრომლების დაქირავების გეგმა (სამუშაო ვალდბეულებები, 
ძირითადი სამუშაო საათები, მათ შორის, გარეშე სერვისების როლი).  
• დირექტორთა საბჭო, მრჩეველტა საბჭო (თუ საჭიროა)
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• ვარაუდების გვერდი - ფინანსურ გათვლებში მოცემული ციფრების 
განმარტებათა ჩამონათვალი 
• 2-5 წლიანი მოგება & ზარალის უწყისი – ასე შეძლებთ განსაზღვროთ, 
რამდენად სწორად გათვალეთ თქვენი კომპანიის ზრდა ან რამდენად 
მიდის ფინანსური ზრდა თქვენი მიზნების შესაბამისად.

საჭირო, რომ მინიმუმ გაათანაბროთ (შემოსავალი=ხარჯები).  
ამ ნაწილში უნდა შევიდეს შემდეგი ელემენტები:
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კანვას ბიზნეს მოდელი & სტარტაპის ხარჯების 
ანალიზი

კანვას ბიზნესის  მოდელი არის სტრატეგიული დაგეგმარების ინსტურმენტი, 
რომელიც გამოიყენება მენეჯერების მიერ მათი ბიზნეს მოდელის საჩვენელად 
და შემუშავებისთვის. კანვასის ბიზნეს მოდელის ცხადად აჩვენებს იმ ძირითად 
ელემენტებს, რომლისგანაც შედგება ბიზნესი. გარდა ამისა, ესაა ბიზნეს გეგმის 
გამარტივებული ფორმა. ამგვარად, კანვასის ბიზნეს მოდელი წარმოადგენს 
ბიზნესის გეგმის მოკლე აღწერას. 

nკანვას ბიზნეს მოდელი არის ვიზუალური ჩარჩო, რომელიც აღწერს 
ბიზნესის სხვადასხვა ელემენტს. ის აჩვენებს, რას აკეთებს ბიზნესი, ვისთვის და 
ვისთან ერთად, რა რესურსია საჭირო მის საკეთებლად და როგორ ხდება ფულის 
მიმოქცევა ბიზნესში. მისი გამოყენება შესაძლებელია ახალი მოდელების 
შექმნისა და არსებულის ანალიზისთვის. კანვასი შედგება ცხრა სხვადასხვა 
ელემენტისგან. შესავალში განვიხილავთ  თითოეულ ელემენტს ხელოვნებისა 
და კულტურის სფეროში მოქმედი ორგანიზაციების მაგალითზე. კანვას ბიზნეს 
მოდელის ერთ-ერთი უპირატესობაა, რომ ის ბიზნეს სწორხაზოვნად არ აღწერს. 
ის აჩვენებს რა ცვლილება მოჰყვება, რომელიმე კომპონენტის ცვლილებას, 
აადვილებს ცვლილებების შეტანას არსებულ ან პოტენციურ მოდელებში. 
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კანვას ბიზნეს მოდელის (BMC) ცხრა ელემენტი  

ფასეული შეთავაზება

ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც 
კულტურის სფეროში მოღვაწეობს, 
ბუნებრივია მუშაობას იწყებს იმის 
აღწერით, თუ რას სთავაზობს ფასეულს 
იდეა. კანვასმა ამ ნაწილში უნდა აჩვენოს, 
რომ თქვენ იმას სთავაზობთ, რაც 
ხალხისთვისაა ფასეული.  ეს შეიძლება 
იყოს, ისეთი რამ, რაც არ იქნებოდა 
თქვენი დახმარების გარეშე - მაგალითად, 
ქალაქის რომელიმე ნაწილის 
გამოცოცხლება თუ ინოვაცია მხატვრულ 
ფორმებში. ფასეულის შეთავაზებაში უნდა 

გქონდეთ რამდენიმე ელემენტი, რომელსაც მომხმარებელთა სხვადასხვა 
სეგმენტს შესთავაზებთ. ბიზნეს მოდელის შექმნის შემდეგ ყურადღება 
გაამახვილეთ კანვასის ამ ნაწილზე. ამბობენ, რომ ფასეული შეთავაზება 
ეხება მომხმარებლის კონკრეტული „ტკივილის“ ან პრობლემის მოგვარებაში 
და მათ „გადმობირებას“ იმით შეძლებთ, რომ თქვენი პროდუქტით უპასუხებთ 
მომხმარებლის საჭიროებას. სასარგებლო პრაქტიკაა პოტენციური 
მომხმარებლის პროფილის შექმნა. ფასეულის შეთავაზება შეიძლება 
დაუკავშიროთ, იმას, რაც ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციას 
ტრადიციულად მისიაში, ხედვასა თუ შეთავაზებაში აქვს. ფასეული შეთავაზების 
არსი იმაშია, რომ აქ აჩვენებთ თქვენი პროდუქტით რა სარგებელს მიიღებს 
საზოგადოება და არა თქვენ. ფასეული შეთავაზების ფორმულირებისთვის 
საჭიროა პასუხი გასხეთ კითხვას რა ცვლილებას მოვიტანთ და ვისთვის?

შესაძლოა იკითხოთ „რა მოუვა ხარჯებს ან შემოსავალს, თუ ჩვენ ახალი 
პარტნიორი ან შეთავაზება გვექნება?“ ამ მოდელის დახმარებით შეგიძლიათ 
გათვალოთ შედეგები და რისკები. ის ასევე ახალი იდეების გაჩენას უწყობს 
ხელს. „რა მოხდება თუ..“ ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა, როდესაც 
მუშაობთ კანვას დახმარებით. 
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მომხმარებლის სეგმენტი 

ამ ნაწილის ბოლო საკითხი ეხება 
„მომხმარებლის სეგმენტს“. სიტყვა 
მომხმარებელი უდაოდ შეუთავსებელია 
ხელოვნებისა და კულტურის 
სექტორთან. ეს ტერმინი ასოცირდება 
იმ ადამიანებთან, ვინც თქვენგან იღებს 
იმას რასაც თქვენ აკეთებთ და უკან 
ამის სანაცვლოდ რაღაცას გაძლევთ. 
ისინი შეიძლება იყვნენ გალერიის 
ვიზიტორები ან საგანმანათლებლო 

პროგრამის მონაწილეები. შეიძლება იყვნენ დამფინანსებლები, რომლებსაც 
აინტერესებთ კონკრეტული ადამიანები, მათი მისიისა თუ პრიორიტეტების 
გამო. ზოგჯერ მომხმარებლების სეგმენტი ორმხრივად არის დამოკიდებული. 
მაგალითად, ახალგაზრდების საქმიანობის დამფინანსებლები 
დაინტერესდებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი აუდიტორია 
ახალგაზდებისგან შედგება და მხოლოდ ახალგაზრდები შეძლებენ დასწრებას, 
რადგან მხოლოდ მათი აქტივობა ფინანსდება.   თქვენ შენიშნავთ, რომ 
გრანტის მიმცემ ორგანიზაციებს, მაგალითად ინგლისის ხელოვნების საბჭოს 
ჩვენ ზოგჯერ მოვათავსებთ მომხმარებლის ნაწილში, ზოგჯერ კი ძირითად 
პარტნიორთა სიაში. ამით ხაზს უსვამთ, რომ  გრანტით დაფინანსება არის 
გაცვლა. ისინი გაძლევენ ფულს და საზოგადოების მხარდაჭრას ან დასტურს 
და ხშირად ადვოკატირებასა და განვითარებაში დახმარებას, ისინი მოგცემენ 
რაღაცას, რომელსაც გარკვეული ღირებულება აქვთ, მაგალითად მხატვრული 
ინოვაცია. იმის ცოდნა, თქვენგან რას ელიან და თქვენ რისი მიცემა გსურთ 
მნიშვნელოვანია მომხმარებელთან გრძელვადიანი ურonly 

ძირითადი პარტნიორების 
ნაწილში მოცემულია ის ადამიანები                                                                                               
თუ ორგანიზაცები, რომლებთან 
ერთადაც მუშაობა გჭირდებათ 
თქვენი აქტივობების 

ძირითადი პარტნიორები
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განხორციელებისა და ძირითად მომხმარებლემდე მისაწვდომად. ისინი 
შესაძლოა იყვენენ ადამიანები, ვისთან ერთადაც მუშაობთ ფორმალურ 
თუ არაფორმალურ ალიანსში, თანამშრომლობით, პარტნიორობით 
ან ერთობლივი საწარმოს სახით. ეს ადამიანები შეიძლება იყვნენ 
მომწოდებლებიც. ზოგჯერ ძირითადი პარტნიორები ისეთ რამეს გაწვდიან, 
რომელიც თქვენ თვითონ არ გაქვთ ძირითად რესურსებში, მაგალითად 
სემინარისთვის საჭირო სივრცეს. ზოგჯერ მათ შეუძლიათ ძირითადი 
აქტივობების განხორციელება, რომელიც ბიზნესისთვის ფუნდამენტული 
მნიშვნელობისაა, ან შეიძლება ისინი ქმნიდნენ „დამატებით ღირებულებას“. 
კარგად გაარკვიეთ, თქვენი ბიზნეს მოდელის რომელ ნაწილში არიან ისინი 
და მათი ასეთი მდგომარეობა თუა რისკთან დაკავშირებული.

მომხმარებელთან ურთიერთობა

ამ ნაწილში მოცემულია რა ტიპის ურთიერთობა უნდა მომხმარებელს ან 
როგორი ურთიერთობის დამყარებას 
ელის ის თქვენგან. ეს ხშირად ეხება 
ორგანიზაციის ღირებულებებს, 
როგორ ხედავს თქვენი ორგანიზაცია 
პრაქტიკაში მუშაობას. მაგალითად, 
თუ თქვენს ღირებულებებს 
წარმოადგენს თანამშრომლობა და 
თანასწორობა, მაშინ თქვენ გექნებათ 
სურვილი  იმუშაოთ სხვებთან ერთდ, 
მოუსმინოთ სხვათა მოსაზრებებს და 
ჩართოთ საზოგადოება მართვაში. 
თუ თქვენს მოდელს სჭირდება იაფი 

მუშახელი და ციფრული პლატფორმა, მაშინ თქვენ ხელს შეუწყობთ უფრო 
„თვითმომსახურეობითი“ ურთიერთობის ჩამოყალიბებას მომხმარებელთან. 
კულტურის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
საკითხს წარმოადგენს, იმის გათვალისწინება, თუ რა უნდა გაკეთდეს და 
როგორ, იმისათვის, რომ მომხმარებლის სხვადასხვა სეგმენტზე მოახდინოთ 
გავლენა. არ არსებობს სწორი და არასწორი პასუხები, მაგრამ პასუხი 
შეიძლება ყველა ორგანიზაციას განსხვავებული ჰქონდეს.  
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ძირითადი აქტივობები

შეიძლება კანვასში ეს ნაწილი 
ერთ-ერთი ყველაზე ცხადი იყოს. რა 
უნდა გააკეთოთ თქვენი ფასეული 
შეთავაზებისთვის, თქვენთვის საჭირო 
მომხმარებელთან ურთიერთობის 
ჩამოყალიბებისა და შემოსავლების 
ნაკადების მოზიდვისათვის? თუ თქვენ 
შეაფასებთ არსებულ ბიზნეს მოდელს და 
აღმოაჩენთ, რომ ძირითადი საქმიანობები 
არაა დაკავშირებული დანარჩენებთან, 

მოგიწევთ თქვენი მოდელის შეცვლა. რას მოგიტანთ აქტივობა? თუ მას არ 
მოაქვს ფასეული შედეგი, მომხმარებელი ან შემოსავალი, მაშინ რატომ 
ახორციელებთ მას? რის მოტანა შეუძლია იმას, რაც შესაძლოა არ გაქვთ 
თქვენს ფასეულ შეთავაზებაში? შეგიძლიათ შეაჩეროთ მისი განხორციელება 
ან განსხვავებულად მიაწოდოთ ის, ისე, რომ მას მოჰყვეს ფასეული შედეგი 
ან შემოსავალი? 

ძირითადი რესურსები 

ამ ნაწილში მოცემულია რა არის 
საჭირო ფასეული შეთავაზებისთვის, 
მომხმარებელთან ურთიერთობისა 
და შემოსავლის ნაკადის ქონისა და 
შენარჩუნებისთვის. ამას შესაძლოა 
დასჭირდებს მატერიალური რესურსი, 
მაგალითად ფინანსური რეზერვები, 
შენობები, დანადგარები და ადამიანები, არამატერიალურ რესურსებთან 
ერთად, როგორიცაა, ბრენდი, ნდობა, მონაცემები და ინტელექტუალური 
საკუთრება. იდეალურ შემთხვევაში ყველა ეს რესურსი გექნებათ, მაგრამ თუ 
მისი მიღება მაშინვე არ შეგიძლიათ, შეუძლიათ თქვენს ძირითად პარტნიორებს 
მათი მოწოდება? ნამდვილად გჭირდებათ ყველაფერი რაც ჩამოთვლილია ან 
შეუძლიათ სხვებმა მოგცენ ისინი?  
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არხები

ხარჯის სტრუქტურა

ამ ნაწილში უნდა დაფიქრდეთ და 
შეაჯამოთ მომხმარებლის სხვადასხვა 
სეგმენტთან კომუნიკაციის ხერხები. ეს 
იქნება სიტყვიერი გადაცემა, რეკლამა 
თუ სოციალური მედია, რაც საკმაოდ 
გავრცელებული არხებია. არსებობს 
სხვა მნიშვნელოვანი საშუალებებიც, 
მაგალითად საზოგადოებები ან ბიზნეს 
ქსელები.   

როგორ უნდა შეინარჩუნოთ ურთიერთობა 
მომხმარებელთან თუ თქვენთვის 
არსებული ურთიერთობა მნიშვნელოვანია, მაგალითად დამფინანსებლებთან? 
საჭიროა ამ მიდგომების განსაზღვრა, რაც უნდა გაითვალისწინოთ ძირითად 
რესურსებსა და თანამშრომლებთან დაკავშირებულ ხარჯებში. 

მიუხედავად იმისა, რომ კანვას 
ბიზნეს მოდელით მშვენივრად 
ჩანს, რომ ბიზნესი არა მხოლოდ 
ფულია, იმის ცოდნა რა ხარჯებთანაა 
დაკავშირებული ძირითადი 
აქტივობების განხორციელება,

რესურსების შექმნა, პარტიონრებთან 
და მომხმარებელებთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია. რისთვის უნდა 
გადაიხადოთ და რა ხარჯის გაწევა მოგიწვეთ თქვენი ფასეული შეთავაზების, 
ძირითადი რესურსებისა და აქტივობებისთვის? როცა კანვას ბიზნეს მოდელს 
ბიზნეს გეგმად აქცევთ გადაამოწმოთ რა ღირს კანვასის აღნიშნული ნაწილი 
და რას მოგიტანთ ის. სასარგებლოა დააჯგუფოთ ხარჯები, ისე, რომ დაინახოთ 
თანამშრომლების შენახვისთვის, პროგრამის, ფონდების მოძიებისა და სხვა 
მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის საჭირო დანახარჯების პროპორცია. შესაძლოა 
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შემოსავლის ნაკადები

თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ 
ხარჯის თითოეული ელემენტის 
მნიშვნელობა იმის მიხედვით, თუ 
რამდენად მოაქვთ მათ შემოსავალი. 
რას აკეთებ შემოსავლის სხვადასხვა 

ნაკადების მისაღებად? შემოსავალი კონკრეტული მომხმარებლისგან შეიძლება 
უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, თუ ის წარმოადგენს საერთო შემოსავლის 
მნიშვნელოვან ნაწილს, მაგალითად, როგორიცაა ხელოვნების საბჭოს  ან 
ადგილობრივი ხელისუფლების დაფინანსება. განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა დაეთმოს იმას, თუ რა უნდა გააკეთოთ შემოსავლის შესანარჩუნებლად 
და შეაფასეთ, რამდენად გარანტირებულია ის მომავალში.  

ხარჯების სტრუქტურის გამოსწორება გჭირდებათ და როცა ხარჯები რეალურად 
იზრდება ყურადღება მიაქციეთ ფასების 

ალბათ ღირს, რომ გადახედოთ თქვენს კანვას ბიზნეს მოდელს 
პერიოდულად და შეაფასოთ რამდენად განვითარდა. ზოგჯერ მომხმარებლის 
სეგმენტები ან ძირითადი აქტივობები იცვლება, თითქმის გაცნობიერებული 
სტრატეგიული გადაწყვეტილების გარეშე. ეს შეიძლება გამოიწვიოს ბაზარის 
ან თანამშრომელთა ცვლილებები. შესაძლოა გაჩნდეს უფრო მეტის გაკეთების 
შესაძლებლობა ან საჭიროა შეგნებული რეაგირება, თუ  არ მოგწონთ შედეგები. 
ზოგჯერ თქვენი მოდელის შორიდან დანახვამ შესაძლოა გაჩვენოთ, ის 
რაც ადრე ვერ შეამჩნიეთ, იქნება ეს საფრთხე თუ შესაძლებლობა, ძლიერი 
თუ სუსტი მხარე. ამით შეძლებთ თქვენმა ბიზნესმა უკეთესი რეაგირება 
მოახდინოს. ეს შეიძლება დაგეხმაროთ თქვენი ღირებულებების უკეთესად 
გაგებასა და სხვებისთვის გადაცემაში.  კანვასის ბიზნეს მოდელი არ არის 
კომპანიის წარმატების გარანტია, არამედ  ეს უფრო ორგანიზაციის სურათია. 
იმის გათვალისწინება, რისი გაკონტროლება შეგიძლიათ ამ სურათზე 
დაგეხმარებათ დაგეგმოთ, რისი გაკეთება გინდათ და როგორ?

დასკვნა
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ძირითადი 
პარტნიორები

ძირითადი 
რესურსები

ფასეული 
შეთავაზება

ძირითადი 
აქტივობები

ხარჯის სტურქტურა

კანვასის ბიზნეს მოდელი



113

იდეიდან ბიზნესამდე

მომხმარებელთან ურთიერთობები მომხმარებლის სეგმენტები

შემოსავლის ნაკადები

არხები

რისთვის არის შექმნილი ვის მიერ არის შექმნილი თარიღი
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წარმატებული 
ანტრეპრენერების რჩევები 

“თუ თქვენ შეგიძლიათ ადამიანების ცხოვრების შეცვლა, 

თქვენ გაქვთ ბიზნესი“ .

ჯგუფის დამფუძნებელს, რიჩარ ბრენსონს აქვს 400-ზე 

მეტი კომპანია. მას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი ბიზნეს 

პორტფელი მსოფლიოში, რომელიც მოიცავს ავია ხაზებიდან დაწყებული 

ფირსაკრავების მაღაზიებით დამთარებული, ასევე ამბიციური ბიზნეს 

წამოწყება, როგორიცაა Space Travel-ი. როგორც თვითონ ამბობს „ბიზნესის 

შესაძლებლობა გაქვს ავტობუსებს; ყოველთვის არსებობს მეორე კარტი“. მას 

უნდა, რომ ახალგაზრდა ანტრეპრენერების ბიზნესის პორტფელი იყოს რაც 

შეიძლება მრავალფეროვანი და ყოველთვის ეძიონ ბიზნესისთვის ახალი 

შესაძლებლობები. 

კიდევ ერთი ანტრეპრენერი, რომელიც კომპანიების ფართო 

სპექტრს ფლობს არის მარკ კუბანი. გარდა იმისა, რომ ის 

ინვესტორია ABC-ის Shark Tank-ის რეალითი შოუზე, ის ასევე 

არის NBA’s Dallas Mavericks-ის გუნდის,  ლენდმარკ თეატრისა და Magnolia 

Pictures-ის სტუდიის მფლობელი, ესენი კი მხოლოდ რამდენიმეა. 

CreativeLive-თან ინტერვიუს დროს მან ახალბედა ანტრეპრენერებს ურჩია 

„შეარჩიეთ ისეთი რამე რაც გიყვართ და რაც გეხერხებათო“. 

რიჩარდ ბრანსონი, Virgin ჯგუფის დამფუძნებელი

მარკ კუბანი, ABC-ის Shark Tank-ის ინვესტორი
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“20 წელი გჭირდება რეპუტაციის შესაქმნელად და მხოლოდ 

ხუთი წუთი მის დასანგრევად. თუ დაფიქრდები ამაზე, მაშინ 

სხვანაირად მოიქცევი“ 

უორენ ბუფეტი, Berkshire Hathaway-ის 
აღმასრულებელი დირექტორი

“დღეს ანტრეპრენერებისთვის მთავარია განსაზღვრონ 

განსაკუთრებული შესაძლებლობები ან ძალიან სწრაფად 

იარონ და შეიქმნან რაც შეიძლება მეტი ბარიერი“

ბენ სილბერმენი, Pinterest-ის აღმასრულებელი 
დირექტორი

ბევრი ანტრეპრენერი იმისთვის იბრძვის, რომ არ ჰყავდეს 

უკმაყოფილო კლიენტი, მაგრამ ბილ გეიტსი თვლის რომ 

ასეთი კლიენტი სასარგებლოცაა. როგორც ის ამბობს „თქვენი 

ყველაზე უკმაყოფილო მომხმარებელი, თქვენთვის გამოცდილების ყველაზე 

დიდი წყაროა“. თუ გინდათ თქვენი სტარტაპი განვითარდეს, ყურადღება 

მიაქციეთ რას ამბობს თქვენი უკმაყოფილო მომხმარებელი. ისინი ყველაზე 

კარგი შესაძლებლობა, რომ რეალურად გაიგებთ რა ნაკლი აქვს თქვენ 

პროდუქტებსა და სერვისებს. ასე შეძლებთ ადვილად აღმოფხვრათ ისინი 

მომავალში.   

ბილ გეიტსი, Microsoft-ის თანადამფუძნებელი
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არიანა ჰუფინგტონი ცნობილი ონლაინ საინფორმაციო და 

საგამომცემლო პლატფორმის  Huffington 

Post-ის დამფუძნებელი და ბესტსელერის „მძინარე 

რევოლუციის“ ავტორია. ის ახლახანს გახდა 

Huffington Post-ის მთავარი რედაქტორად, იმისთვის, რომ მისი საოცნებო 

სტარტაპი Thrive Global-ი შეექმნა.

მისი მიზანი იყო სემინარებისა და ტრენინგების სტერესებისგან თავისუფალ 

გარემოში ჩატარება. ის ახალგაზრდა მეწარმეებს ეუბნება „თქვენ ნამდვილად 

უნდა გჯეროდეთ თქვენი პროდუქტის იმისთვის, რომ გაუმკლავდეთ 

სკეპტიკოსებსა და მყარად გააგრძელოთ გზა“ 

არიანა ჰუფინგტონი, Huffington post-ის 
თანადამფუძნებელი

“იყავი გიჟი და ნუ ეკითხებით რჩევებს იმაზე, რის 

გაკეთებასაც მაინც აპირებ“  

მაიკლ დელი, Dell technologies -ის თავმჯდომარე და 
აღმასრულებელი დირექტორი
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ჯეკ მას,  Alibaba ჯგუფის დამფუძნებელს, აქვს კომპანიების 

ჯგუფი, რომლებიც მუშაობენ ონლიან ვაჭრობაზე, ონლაინ 

ფულის გადარიცხვებსა და ონლაინ ვაჭრობის დომენზე. 

მისი ცხოვრება დაიწყო აკადემიური და კარიერული მარცხებით, ის ვერ 

სწავლობდა სკოლაში მათემატიკას და ჩაიჭრა ჰარვარდში 10-ჯერ. თუმცა 

მისი ისტორია აქ არ დამთავრებულა; მას უარი უთხრა ბევრმა კომპანიამ 

გასაუბრების დროს, მაგრამ ამდენმა მარცხმაც კი ვერ შეაცვლევინაგანზრახვა. 

მისი „არასოდეს თქვა მოვკვდები-მიდგომა“ დაეხმარა მას ყველა სირთულის 

დაძლევას, წარმატების კიბეზე ასვლასა და გამდიდრებაში. მისი რჩევა ახალი 

სტარტაპებისთვის: „ნურასოდეს დანებდები! დღვანდელი დღე რთულია,  ხვალ 

უარესი იქნება, მაგრამ სამაგიეროდ ზეგ მზე გამოანათებს!“

მიუხედავად იმისა, რომ ჯეფ ბეზოსს იცნობენ, როგორც 

Amazon-ის აღმასრულებელ დირექტორს, მას ბევრი სხვა 

ბიზნესიც აქვს, დაწყებული კოსმოსური ბიზნესით გაზეთებით 

დამთავრებული. ჯეფ ბეზოსმა ჩაანაცვლა ბილ გეიტსი და გახდა მსოფლიოს 

უმდიდრესი ადამიანი. მისი წარმატების საიდუმლოს წარმოადგენს, მისი 

უნარი „მისი მოხმარებელი ყველაფერზე ზევით იყოს“. მისი სიტყვებიც ამ 

მიდგომას ასახავს, „ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის მუდმივად იყო 

მომხმარებლებზე ორიენტირებული. ჩვენი მიზანია ჩვენი კომპანია გახდეს 

მსოფლიოში ყველაზე „მომხმარებელზე-ორიენტირებული“.  თუ ახალგაზრდა 

ანტრეპრენერი ამ რჩევას გაითვალისწინებს, წარმატება მასაც მოუკაკუნებს 

კარზე“. 

ჯეკ მა, Alibaba ჯგუფის დამფუძნებელი

ჯეფ ბეზოსი, Amazon-ის აღმასრულებელი დირექტორი
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ჩვენი თაობის ყველაზე დიდ ინოვატორსა და გენიოსს აქვს 

გონივრული რჩევა ახალგაზრდა ანტრეპრენერებისათვის. 

სტივ ჯობსი ყოველთვის აქცევდა ყურადღებას დეტალებსა 

და ხარისხს ანიჭებდა უპირატესობას განსხვავებით რაოდენობისაგან. 

მას სურს ახალგაზრდა ანტრეპრენერებმა მისი წარმატების მაგალითს 

მიბაძონ. ამას ის მშვენივრად აჯამებს თავის სიტყვებში „ხარისხი ბევრად 

ჯობია რაოდენობას. ორს მიუმატოთ ორი ყოველთვის არაა ოთხი, მინიმუმ 

ბეისბოლში“. ამის გარდა თქვენ შეგიძლიათ სტივ ჯობსის გამოცდილებიდან 

ბევრი გაკვეთილი მიიღოთ ანტრეპრენერობაზე და ეს დაგეხმაროთ თქვენი 

სტარტაპი შემდეგ ეტაპზე გადაიყვანოთ.  

„ჩემს ბავშვობაში, როცა რამისთვის მზად არ ვიყავი, 

ყოველთვის იმას ვაკეთებდი. მე ვფიქრობდი, როგორ 

გავიზარდო. მერე დგებოდა მომენტი, როცა ვამბობდი „ვაი, 

მე ნამდვილად არ ვარ დარწმუნებული, რომ ამის გაკეთება შემიძლია“ და ამ 

მომენტს ვიყენებდი, რომ ეს დაბრკოლება დამეძლია“.  

სტივ ჯობსი, Apple Inc.-ის თანადამფუძნებელი

მარისა ენ მეიერი, ბიზნესვუმენი და ინვესტორი, Lumi 
Labs-ის თანადამფუძნებელი  
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თქვენი 
სტარტაპისთვის 
ინვესტორებისა 
და დაფინანსების 
მოძიების გზები 
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ზოგიერთ ბიზნეს მხოლოდ მცირე თანხა სჭირდება დასაწყებად. 
ზოგიერთს კი ათასობით დოლარი და მეტიც. რა თანხაც არ უნდა დაგჭირდეთ 
გახსოვდეთ, რომ თანხების მოზიდვა ადვილი პროცესი არაა. თანხის მოძიებას 
მოჰყვება წინააღმდეგობები და პრობლემები, განსაკუთრებით, საკრედიტო 
ინსტიტუტებთან ურთიერთობისას, რომლებიც დაკავებულნი არიან შეუსაბამო 
კლიენტების გადარჩევით.

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ ანტრეპრენერი ვერ მოახერხებს საკმარისი 
თანხის მოძიებას საკუთარი იდეების განხორციელებისთვის, მაშინ გამოდის, 
რომ მას არ აქვს ის, რითაც ბიზნესი უნდა ამუშაოს. ამაში ახალი არაფერია. 
„ბიზნესის დაწყება ადვილია“ ამბობს Procontra P/L-ის შენობების სარემონტო 
კომპანიის მფლობელი და ოპერატორი სიდნეიში, ავსტრალია, „მისი მართვა 
და დაფინანსებაა რთული“. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კომერციული 
ორგანიზაციების სამყაროში, სადაც მას შემდეგ რაც 50-ზე მეტ კარს 
მოგიჯახუნებენ ცხვირწინ, ისევ უნდა მიაკაკუნო შემდეგზე ზრდილობიანად, 
ოპტიმიზმითა და ღიმილით.  

ბიზნესის მარცხის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზია კარების 
გაღებამდე „ფინანსურ კედელთან შეჯახება“ ერთი ან მეტი ქვევით მოცემული 
მიზეზის გამო: 

„დაფინანსება არის ფულის ხელიდან ხელში გადატანის ხელოვნება, 
იქამდე ვიდრე საბოლოოდ არ გაქრება“  
რობერტ ვ. სარნოფი 

▸ თქვენს მიერ დაგეგმილი ბიზნესის დასაწყებად რეალური ხარჯების 
არასწორად გათვლა;
განსაზღვრე რამდენი თანხა გჭირდება იქამდე ვიდრე ბიზნესს 
დაიწყებ ან აამუშავებ; 
▸ საჭირო რესურსის მიღებაზე არარეალური მოლოდინები, 
გრანტებისა და სტარტაპებისთვის განკუთვნილი სესხების ნაკლებობა 
ან სირთულე;  
▸ არასწორი წარმოდგენა იმაზე, რამდენად სწრაფად დაიწყებთ 
ფულის კეთებას, შესაძლოა თქვენ იქამდე ვიდრე ბიზნესი თვითონ 
დაიწყებს ფულის მოტანას, დაგჭირდეთ დაფინანსების სხვა წყარო
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თქვენ გჭირდებათ  ხარჯთაღრიცხვა, რომელსაც მოამზადებთ თქვენს მიერ 
დაგეგმილი ბიზნესის დაწყებისთვის საჭირო ხარჯების, არსებული რესურსისა 
და/ან შესაძლო დაფინანსების  სიღრმისეულ შესწავლის  საფუძველზე, 
მოახდინეთ თქვენი იდეის დამუშავება და გაითვალისწინეთ თქვენი პირადი 

ფინანსური მდგომარეობა, იმისათვის, რომ თქვენი სტარტაპ იდეა იყოს უფრო 
განხორციელებადი. 

თანხის მოძიებასთან დაკავშირებული ხრიკი, როგორც ზოგიერთი 
ანტრეპრენერი ამბობს, არის  სწორი წყაროდან მისი მიღება, სწორი 
თანმიმდევრობით, რასაც მოჰყვება ბიზნესის ზრდა და განვითარება. ეს იმას 
ნიშნავს, რომ თანხის მოძიება უნდა სცადოთ ყველა შესაძლო გზით. ისწავლეთ 
ყველა ასეთი შემთხვევიდან.  მაგალითად, თუ ადგილობრივ ბანკში სესხის 
ოფიცერმა უარი გითხრათ თქვენს განაცხადზე, ზრდილობიანად ჰკითხეთ 
მიზეზი და გამოიყენეთ თქვენი ფიჩის გასაუმჯობესებლად მომავალში. 
საკმაოდ ხშირად, მნიშვნელოვანი ის კი არაა რას გეუბნებათ თანხის მომცემი, 
არამედ ის თუ რისი მოსმენა უნდა მას. გარდა ამისა, როცა სესხის მომცემს 
ეძებთ, ეცადეთ იპოვოთ ის, ვინც თქვენს სფეროში ერკვევა, ან მუშაობს იქ 
სადაც თქვენი ბიზნესია განთავსებული. ინვესტორებისთვის ხშირად უფრო 
მისაღებია ისეთ საქმიანობა და ბიზნესები, რომელიც მათ ესმის. 

ქვევით მოცემულია ყველაზე გავრცელებული მაგალითები, იმის თაობაზე, 
თუ სად შეიძლება თანხების მოძიება. მოიკითხეთ გარშემო და მოიძიეთ, რა 
შესაძლებლობებია თქვენს რეგიონსა თუ ქვეყანაში: 

ბანკებთან გამკლავება კიდევ ერთი ბარიერია სტარტაპ ბიზნესისთვის. 
ბანკებთან თანამშრომლობა საჭიროა მცირე ბიზნეს ოპერატორებისათვის 

ორი მიზეზით,  
1. ბანკები არის ადგილი სადაც შეგიძლიათ ფულის შენახვა,
2. ბანკები შეიძლება დაფინანსებისა და სხვა სერვისების წყარო იყოს 

ბანკები
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გაითვალისწინეთ:

სამწუხაროდ, ბანკების უმეტესობა გასცემს სესხს ისეთ ადამიანებსა და 
ბიზნესებზე, რომელსაც ეს არ სჭირდებათ. სწორედ ამიტომ სურს ბანკს რომ 
დარწმუნდეს, რომ თანხას უკან დაიბრუნებს. 

• ბანკები ფრთხილები არიან ბუნებით. ამიტომ ფულის მოთხოვნა 
უნდა დაასაბუთოთ მყარი ფაქტებითა და ციფრებით.  
• ბანკებს უნდათ უზრუნველყოფა, როგორც ფულადი, ისე გირაოს 
სახით. მაგრამ თქვენ თუ არ გაქვთ რომელიმე, სავარაუდოდ ვერ 
მიიღებთ სესხს.   
• თუ ბანკი არ თანამშრომლობს ან არ ინტერესდება თქვენი 
საჭიროებით, მაშინ წადით მეორე ბანკში.  
• ბანკები იმისთვის არ არსებობენ, რომ დაეხმარონ ღარიბ ბიზნესებს.  
• ბანკებს მართავენ ადამიანები. თუ ვინმეს იცნობთ იქ, მაშინ თქვენი 
წარმატების მეტი შანსი გაქვთ
• ბანკებს არ უყვართ სურპრიზები. ამიტომ, თუ თქვენ გაქვთ სესხი და 
ვერ იხდით დროზე, უმჯობესია ბანკი გააფრთხილოთ წინასწარ.  
• ბანკები უშვებენ შეცდომებს. ბრიტანეთში ჩატარებულმა კვლევამ 
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ზოგიერთი კომპანია სესხს აძლევს ანტრეპრენერს იმ იმედით, რომ 
დაამყარებს საქმიან ურთიერთობას მათთან. ამას უწოდებენ კორპორატიულ 
სარისკო დაფინანსებას. უადოა, რომ ანტერპრენერის უნარი ან პროდუქტი 
უნდა წაადგეს კომპანიას, რისთვისაც საჭიროა და ზურგს გაუმაგრებს მყარი 
ბიზნეს გეგმა. კომპანია, რომლის იდეის წარდგენაც მოხდა ასევე შესაძლოა 
ეძიებდეს აქციების (საკუთრების) შესახებ შეთანხმებას. უბრალოდ 
დარწმუნდით, რომ იდეა ან პროდუქტი, რომლის გატანასაც ფიქრობთ 
დაცულია პატენტით ან საავტორო უფლებებით.

კორპორატიული სარისკო დაფინანსება

აჩვენა რომ ბანკის მიერ გამოგზავნილი საბანკო ამონაწერების 
20% არაა ზუსტი. ამიტომ უმჯობესია, თვითონ შეამოწმოთ თქვენი 
ამონაწერები რეგულარულად. 
• ყოველთვის მიდით ბანკში ან ბანკის თანამშრომლთან მომზადებული. 
ამით ჩანს, რომ თქვენ საკითხს კარგად იცნობთ, წესიერი და 
პროფესიონალი ხართ.
• ბანკების უმეტესობა მოლაპარაკებაზე მიდის, თუ ეს საპროცენტო 
განაკვეთს ეხება. 
ნუ შეგეშინდებათ შევაჭრების.

ქრაუდფანდინგი

თანხების მოძიების პრაქტიკა, რომელიც საზოგადოებისთვის მცირე 
შეწირულობის თხოვნით ხდება, საუკუნეებს ითვლის. მაგალითად, 
თავისუფლების ქანდაკების ხარჯის დაფარვა მოხდა ქრაუდფანდინგის 
კამპანიით, რომელიც გაზეთმა წამოიწყო.  

მომავალი სამხედრო კამპანიების დაფინანსება ხდებოდა სამხედრო 
ობლიგაციების გაყიდვითა, ხოლო მწერლები წიგნების დასაბეჭდად თანხას 
მომავალი მყიდველებისგან აგროვებდნენ. ეს არის ქრაუდფანდიგნის კიდევ 
ორი მაგალითი. ამჟამად ონლაინ არსებობს უამრავი ვებ-გვერდი, რომელიც 
ქრაუდფანდინგზე მუშაობს. მათ შორისაა, gofundme, kick-starter, indiegogo, 
crowdrise, patreon, crowdfunder, და ა.შ. ქრაუდფანდიგის სქემა, როგორ წესი 
მოიცავს პროდუქტის წინასწარ გაყიდვას (რაც „წარმოების კონტრაქტს“ 
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ჰგავს) ან ბიზნესში გარკვეული ტიპის წილის გაყიდვას პროდუქტის 
საწარმოებლად. ორივე გზა შეიძლება ძალიან რთული იყოს ინდივიდებისა 
და ჯგუფების ყურადღების მისაქცევად, ქსელის შექმნის და/ან გამოცდილი 
მედიის მონაწილეობის გარეშე. უჩვეულო PR-ი ან მარკეტინგული კამპანია 
(და/ან დაუჯერებლად კარგი დროის შერჩევა) არის ქრაუდფანდინგის 
წარმატებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ნუ მოტყუვდებით იმ 
ისტორიებით, რომლებიც ქრადუფანდინგს ადვილ შესაძლებლობად 
წარმოაჩენენ. ბიზნესებთან კონტაქტების ჩამოყალიბების გარეშე 
ქრაუდფანდიგმა შეიძლება წარუმატებლად ჩაიაროს და ისე შორეული 
ოცნება გახდეს, როგორც ლატარიის მოგება. არსებობს ქრადუფანდიგნის 
ორი ძირითადი ფორმა, ჯილდოზე-დაფუძნებული და წილზე დაფუძნებული.

ჯილდოზე დაფუძნებული 
ქრაუდფანდინგი

წილზე დაფუძნებული 
ქრაუდფანდიგნი

ჯილდოზე ორიენტირებული 
ქრაუდფანდიგი არის 
კომპანიებისათვის იაფი გზა 
გამოსცადონ მოთხოვნა და ამის 

წილზე დაფუძნებული 
ქრაუდფანდიგი წარმოადგენს 
საერთოდ განსხვავებულ ფორმას 
და ამ შემთხვევაში ინვესტორს 
შეუძლია რეალური ფულის გაკეთება 
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საფუძველზე შექმნან პროდუქტი. 
წილსა და კომპანიაზე კონტროლის 
დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად, 
ანტრეპრენერები ხშირად წინასწარ 
ყიდიან პროდუქტს ან სთავაზობენ 
სხვა ტიპის ჯილდოს, იმისთვის, 
რომ ადამიანებმა დააფინანსონ 
მათი კამპანია ან პროდუქტის 
განვითარება. ეს პროცესი ხშირად 
იღებს ჯილდოზე დაფუძნებული 
ქრაუდფანდიგნის ფორმას, როდესაც 
რაიმე ჯილდოს სანაცვლოდ 
„ხალხისგან“ იღებ თანხას. ჯილდოზე 
დაფუძნებული ქრაუდფანდიგნის 
შესანიშნავი მაგალითია 
ქრაუდფანდიგნის პლატფორმა 
Kickstarter-ი, სადაც კომპანიები 
წარმართავენ  დაფინანსების 
კამპანიებს „ყველაფერი-ან-
არაფერი“ სადაც განსაზღვრული 
თანხა და საბოლოო ვადები აქვთ. 
ინდივიდებს შეუძლიათ თავისი 
მცირე შენატანით შეაგროვონ თანხა 
(როგორც წესი მინიმუმ 1 დოლარით) 
კამპანიის მხარდასაჭრად. 
ინვესტორისთვის, ამ ტიპის 
პლატფორმით შეუძლებელია 
ჩადებული ინვესტიციის ამოღება და 
რეალური ფულის კეთება.  

და საინვესტიციო მინიმუმიც 
როგორც წესი უფრო მეტია (მაგრამ 
მაინც უფრო დაბალი ვიდრე 
ტიპიურ ვენჩურულ კომპანიაში - 
VC). ინვესტორები აფინანსებენ 
სტარტაპებსა და პროექტებს 
გარკვეული წილის და არა 
ერთჯერადი ჯილდოს სანაცვლოდ. 
ინდივიდუალური ინვესტორები 
-სხვადასხვა რაოდენობის 
თანხას პირდებიან, იმისთვის, 
რომ ერთობლივად მიაღწიონ 
მიზანს, დააფინანსონ კომპანია 
და სამაგიეროდ მიიღონ წილი, 
რაც ალბათ, დაემგვანება საჯარო 
ვაჭრობის ბირჟას, თუკი იქნება 
აქციების პირველადი საჯარო 
შეთავაზება. ქრაუდფანდიგნი 
როგორ წესი უფრო ადრეულ 
ეტაპზეა მისაღები, ვიდრე VC-ში. 
VC- ს მსგავსად, რისკი უფრო დიდია, 
მაგრამ მოგების პოტენციალიც 
-უფრო მაღალი. ამავე დროს, 
რადგანაც ინვესტიციას ითხოვს 
ბევრი გამომგონებელი, ხალხის 
ძალისხმება იფანტება ბევრ 
ნაწილად, ნაცვლად იმისა, რომ 
იყოს ნაკლები, მაგრამ შედარებით 
მსხვილი ინვესტორი. წილზე-
დაფუძნებული ქრაუდფანადინგის 
რამდენიმე ძლიერი პლატფორმა 
დღესაც მოქმედებს, ისინი მუშაობენ 
სხვადასხვა ბაზარზე  თუ სექტორში.  
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ადგილობრივი, რეგიონული და 
ფედერალური ხელისუფლება ზოგჯერ მცირე 
ბიზნესებს აძლევს გარკვეულ ფინანსურ 
რესურსს, გარკვეული კრიტერიუმების 
დაკმაყოფილების საფუძველზე. როგორც წესი 
ისინი აფინანსებენ ისეთ ბიზნესებს, სადაც 
შშმ პირები (უმცირესობები) საქმდებიან, 
ან მათ, რომლებიც ეკონომიკურად სუსტ 
თემებში ოპერირებენ, ბიზნესებს, რომლებიც 
გარემოსდაცვის საკითხებზე ან ადგილობრივი 
პრობლემების მოგვარებაზე მუშაობენ.  

სესხები აღჭურვილობისვის

ძვირი აღჭურვილობა (მაგ. მანქანა-დანადგარები, ვიტრინები, 
ინსტრუმენტები და ა.შ.) შეიძლება იყიდოთ გრძელვადიანი, დაბალ-
პროცენტიანი სესხით იმ კომპანიისგან, რომელიც აწარმოებს და ყიდის 
დანადგარებს. ამის სანაცვლოდ, ანტრეპრენერს შეიძლება სთხოვონ 
კომპანიის პროდუქტის გაყიდვა ან რეკლამირება  (როგორც წესი 
პროფესიული ნიშნით ან ფორმებით) დაელაპარაკეთ მომწოდებლებს და 
მწარმოებლებს მეტი ინფორმაციის მისაწოდებლად.  

ოჯახი და მეგობრები

შეიმუშაონ განხორციელებადი ბიზნეს გეგმა, მონახონ ოჯახის წევრი ან 
მეგობრები, რომლებიც მისცემენ ბიზნესის დასაწყებად საჭირო თანხას. 
თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ  ამ ხალხს დახმარების სანაცვლოდ არ უნდა 
ჩამოურიგოთ თანამდებობები (რის გამოც მომავალში შესაძლოა 
პრობლემები შეგექნათ). როგორც წესი, არც ისაა კარგი იდეა მოთხოვოთ 
მეგობრებსა და ოჯახს მთელი მათი დანაზოგი ჩადონ ბიზნესში (შესაძლოა 
მათ უკან ვეღარ მიიღონ ის), რადგან მეგობრებისთვის და ოჯახებისთვის 
ფულის მოთხოვნა ძალიან პირადულია და ამიტომ აქ საჭიროა დიდი 
სიფრთხილე და წინდახე დულება.

მთავრობის დახმარება
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სესხებს	უწოდებენ	„დაბალპროცენტიანს“	თუ	
მათ	 მისაღებად	 არაა	 საჭირო	 უზრუნველყოფა	
ან	 გირაო,	 მათი	 დაფარვის	 გრაფიკი	 უფრო	
გრძელვადიანია	 და	 გადახდის	 დროის	
გახანგრძლივება	 შესაძლებელი.	 როგორც	
ამბობენ,	ყველა	ნასესხებ	თეთრს	უკან	დაბრუნება	
უნდა	 პროცენტით,	 ისე,	 როგორც	 ჩვეულებრივ	
სესხს.	მცირე	ბიზნესის	განვითრების	ცენტრები,	
ადგილობრივი	 ხელისუფლება,	 ბიზნესზე	
ორიენტირებული	 ბანკები,	 კორპორაციები,	
ბიზნეს	 ტრესტები	 და	 სხვა	 ბიზნესის	
ხელშემწყობი	 ასოციაციები	 წარმოადგენენ	
ასეთი	სესხის	გამცემ	ინსტიტუტებს.	

გრანტები

გრანტი არის თანხა, რომლის დაბრუნებაც არაა საჭირო. 
უნივერსიტეტები, პროფესიული ორგანიზაციები, მთავრობა, სავაჭრო 
ორგანიზაციებიდა ევრო კავშირიც კი წარმოადგენს ტიპიურ გრანტის 
გამცემ ორგანიზაციებს. უმუშევარი, პენსიონერები, ახალგაზრდები, 
ხელოვანი ადამიანები და სხვა ჯგუფები არიან ისინი ვისთვისაც ყველაზე 
ხშირადაა განკუთვნილი გრანტები, თუ ისინი არიან შესაბამისი პირები, 
რომლებიც ბიზნესის ჩამოყალიბებას ცდილობენ განუვითარებელ 
ადგილზე. გრანტი როგორც წესი არაა დიდი თანხა - მხოლოდ 
რამდენიმე ასეული ან რამდენიმე ათასი დოლარია, მაგრამ ისინი 
ეხმარება ახალბედა ბიზნესებს მცირე თანხით წინ წავიდნენ ხარჯების 
შემცირების მეშვეობით, გარდა ასეთი სუბსიდიებისა, გრანტების მოპოვება 
შესაძლებელია თანამშრომელთა ტრენინგების, მარკეტინგული და 
დაზღვევის ხარჯების დასაფარად. ნუ მოგერიდებათ ითხოვოთ დახმარება 
გრანტის ფორმით. უბრალოდ მზად იყავით, რომ უნდა შეავსოთ ბევრი 
ფორმა გრანტის მიღებამდე და მისი მიღების შემდეგ. 

დაბალ-პროცენტიანი სესხები
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ანგელოზი ინვესტირების ქსელის მიზანია ინვესტორები დააკავშიროს 
სტარტაპებს, სოციალური მედიის პრინციპით, ისინი რეალურად არ არიან 
ფინანსური შუამავლები ინვესტორებსა და სტარტაპებს შორის. ხშირად ეს 
ხდება ბიზნესის წამოწყების ყველაზე ადრეულ ეტაპს. ზოგჯერ ინვესტირების 
ფორმატი საერთოდ განსხვავდება ვენჩორული კაპიტალისგან და კერძო 
კაპიტალის მქონე კომპანიისგან.  

ანგელოზი ინვესტირების ქსელი შესაძლებლობას აძლევს ინვესტორს 
მიიღოს სტარტაპ კომპანიების გრძელი ჩამონათვალი და ნახოს მათი 
პროფილები, ასევე იყიდოს წინასწარ ორგანიზებული ფონდის ნაწილი.  
ყველაზე ცნობილი მაგალითია AngelList, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ონლაინ 
მონაცემთა ბაზა სტატაპების შესახებ და სინიკატი ქსელი. ამ პლატფორმის  
სოციალური მედიის ხასიათი შესაძლებლობას აძლევს ინვესტორს 
შექმნას ქსელი სხვა ინვესტორებთან ერთად სტარტაპების ერთობლივი 
დაფინანსებისთვის. არსებობს რამდენიმე განსხვავებული ტიპის ანგელოზი 
ინვესტირების ქსელი. ინკუბატორები, შეიძლება ითქვას, რომ მოქმედებს 
ანგელოზი ინვესტიციების ქსელივით. ინკუბატორები სთავაზობენ 
სტარტაპებს სამუშაო სივრცესა და მასალას კომპანიის წილის სანაცვლოდ. 
ამგვარად, ინკუბატორებს აქვთ ფორუმის ფუნქცია, რომელიც აკავშირებს 
სტარტაპებს ანგელოზებთან და დაფინანსებასთან. 

Y-კომბინატორი, სილიკონის ველზე დაფუძნებული ინკუბატორი შეიქმნა 
2005 წელს, რომლმაც მონაწილოება მიიღო ისეთი ცნობილი კომპანიების 
განვითარებაში, როგორიცაა Dropbox და Airbnb.

ანგელოზი ინვესტირების ქსელები

თქვენ არ გჭირდებათ ანგელოზებზე შთაბეჭდილების მოხდენა. 
იყავით გულწრფელი. მოიყვანეთ ფაქტები. შეისწავლეთ თქვენი 
ციფრები.  მოერიდეთ ფუჭ მატრიცებს. იყავით პატიოსანი.                                                                                                                                       
 იყავით თავმდაბალი, ნუ აურევთ ერთმანეთში  
თავდაჯერებულობას ამპარტავნობას
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ვენჩურული კაპიტალისტი არის 
ადამიანი ან ჯგუფი, რომელიც 
ბიზნეს აფინანსებს. სამაგიეროთ 
ის (როგორც წილის მფლობელი) 
ელის, რომ ბიზნესის წარმატებას 
გაიზიარებს, რომელშიც მისმა 
ინვესტიციამ გამოიწვია კომპანიის 
წლიური ზრდა  40% -ითა და 
მეტით. რადგანაც ვენჩურული 

კაპიტალისტების უმეტესობა წარმატებული ბიზნესმენია თავისი კუთხით, 
ისინი ხშირად არიან ექსპერტები, იმაში, რომ განსაზღვრონ რამდენად კარგია 
კომერციული იდეა. აღსანიშნავია, რომ ბევრი ვენჩურული კაპიტალისტი 
ნამდვილად არაა პატარა ბიზნესში ფულის ჩადებით დაინტერესებული. 
სამაგიეროდ, ისინი ეძებენ ამბიციურ ბიზნეს იდეას, რომელსაც სავარაუდოდ 
ექნება მაღალი მოგება და შეძლებს ჩადებული ინვესტიციის უკან ამოღებას 
მალე. გარდა ამისა, რადგანაც ვენჩურული კაპიტალისტების უმეტესობა 
დაინტერესებულია ფულით (ვინ არაა?), მათ შეიძლება მათი წილი მიჰყიდონ 
უცნობ მყიდველს რამდენიმე წელიწადში.   

მიუხედავად იმისა, რომ ვენჩურულ კაპიტალი და კერძო კაპიტალი 
ერთმანეთს ჰგავს, მათ შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაცაა, კერძოდ, 
განსხვავდება მათი მსოფლმხედველობა და საინვესტიციო მიდგომა.  
„ქვევიდან ზევით“ განვითარების მიდგომის ნაცვლად, კერძო კაპიტალის 
მქონე კომპანია ცდილობს გამოიყენოს „ზემოდან ქვევით“ მიდგომა, 
მოახდინოს კომპანიის არსებული სისტემის რესტრუქტურიზაცია. ვენჩურული 
კაპიტალი ზოგადად იწყებს ენთუზიაზმიანი ინვესტორებით, მაშინ, როცა 
კერძო კაპიტალის მქონე კომპანია ხშირად იწყებს ოპტიმიზაციის საჭიროების 
მქონე კომპანიით. 

ჩვენ გვსურს წარმოგიდგინოთ ზოგიერთი პლატფორა, რომელიც ეხება 
ქრაუდფანდინგსა და ბიზნეს ანგელოზებს. 

ვენჩურული კაპიტალისტი

კერძო კაპიტალი

პლატფორმა
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პლატფორმის (ბრიტანული ვერსია ევრო კავშირისთვის) მისიაა „ბრიტანელი 
ანტრეპრენერების ანგელოზ ინვესტორებთან დაკავშირება“, როგორც თვითონ 
ამბობენ „სადაც დიდი ბიზნესები და დიდი ადამიანები ხვდებიან ერთმანეთს. 
ჩვენ ვახვედრებთ ბიზნესებს, რომლებიც ინვესტიციებს ეძებენ და კაპიტალის 
მქონე ინვესტორებს, კონტაქტები და ცოდნა ეხმარება მათ წარმატების 
მიღწევაში“. 

პლატფორმას 131 000 -ზე მეტი საინვესტიციო შესაძლებლობა და 231 000-
ზე მეტი რეგისტრირებული ანგელოზი ინვესტორი ჰყავს. ვებ გვერდი ადვილად 
მოხმარებადია, ახალი პროექტის ასატვირთად, რომლის დაფინანსებაც უნდა 
მოხდეს, საჭიროა ფიჩის ფორმის შევსება. 

Indiegogo არის ქრაუდფანდინგის 
პლატფორმა, რომლის დევიზსაც 
წარმოადგენს „მიიღე ტექნოლოგია, 
რომელიც აალაპარაკებს 
ადამიანებს“, როგორც ამბობენ 
„ცოცხალი ქრაუდფანდიგნის 
კამპანიებითა და ინოვაციური 
პროდუქტის მიწოდებით, უკეთესი 
ადგილი არ არსებობს მაგარი და ჭკვიანი ინოვაციების მოსაძიებლად, 
ისეთის, რომელიც გაგაკვირვებს და აღგაფთოვანებს. Indiegogo იქაა, 
სადაც ახალი წამოწყებებია. Indiegogo-ს კამპანიები იქაა, სადაც ახალი 
და რევოლუციური პროდუქტი იღებს სათავეს, ზოგჯერ იმაზე ბევრად ადრე, 
ვიდრე ძირითადი წარმოება დაიწყება. 

ათასობით კამპანია მიმდინარეობს ყოველ კვირა, რომელიც ეხება 
დიდ ტექნოლოგიებს, დიზაინს და თითქმის ყველაფერს, რომელიც 
ხშირად მცირე დროით მიმდინარეობს და ფასებიც შეზღუდულია სწრაფი 
მხარდამჭერებისთვის.

ანგელოზი ინვესტიციები

Indiegogo
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Kickstarter არის ამერიკული საზოგადოებრივი კორპორაცია, რომელიც 
მდებარეობს ბრუკლინში, ნიუ-იორკში და რომელსაც აქვს გლობალური 
ქრაუდფანდიგნის პლატფორმა, რომელიც შემოქმედობითობაზეა 
ორიენტირებული.  

კომპანიის მიზანია „დაეხმაროს შემოქმედებით პროექტებს 
განხორციელებაში“. 2019 წლის დეკემბერში,  Kickstarter-მა მიიღო $4.6 
მილიარზე მეტი 17.2

მილიონი მხარდამჭრისგან, 445,000 პროექტის დასაფინანსებლად, რაც 
მოიცავდა ფილმებს, მუსიკას, სასხენო შოუს, კომიქსებს, ჟურნალისტიკას, 
ვიდეო თამაშებს, ტექნოლოგიებს, გამომცემლობასა და სურსათთან 
დაკავშირებულ პროექტებს. 

Kickstarter

როგორ მივაწოდოთ ჩვენი ბიზნეს იდეა 
ინვესტორებს  

ბევრ ახალ ანტრეპრენერს აქვს გადასარევი იდეები, რომლითაც შეუძლიათ 
სამყაროს გადატრიალება. მაგრამ ახალი ანტრეპრენერების 99%  შესაბამის 
დაფინანსებას ვერ იღებს დიდი ხნით. ამას მოყვება იდეაზე ხელის ჩაქნევა, 
და ის, რომ ეს იდეა ვერასოდეს გადაიქცევა წარმატებულ პროექტად. ეს ხდება 
იმის გამო, რომ არსებობს უშველებელი უფსკრული კარგ ბიზნეს იდეასა და მის 



132

როგორ მოიძიოთ ინვესტორები ან როგორ მიიღოთ დაფინანება თქვენი 
სტარტაპისთვის

ინვესტორები არ არიან ღმერთები. არსებობს ბევრნაირი მიზეზი, რატომ 
არ უნდა დააფინანსონ პროექტი. შეიძლება უკვე უამრავი ფული ჩადეს სხვა 
პროექტებში, და საჭიროდ ჩათვალეს, რომ შეზღუდონ ახალი ინვესტიციები 
ახალი ფონდების მოძიებამდე. შეიძლება ისინი ეძებენ კონკრეტულ პროექტს, 
ან გარკვეული ტიპის დამფუძნებელს.  ესაა თამაში, სადაც ყველა მონაწილეზე 
რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის ქონით უკეთეს მდგომარეობაში გაყენებს. 

“თუ თქვენ შეგიძლიათ ადამიანების ცხოვრების შეცვლა, მაშინ 
თქვენ გაქვთ ბიზნესი“
- რიჩარდ ბრენსონი  

სრულად განხორციელებას შორის. ამ უფსკრულის ამოვსება შესაძლებელია 
შესაბამისი დაფინანსების მოპოვებით.  

თუ ვინმე მოგთხოვთ ბიზნეს გეგმაზე იმუშაოთ, მაშინ როცა ჯერ კიდევ ისეთ 
ბიზნეს მოდელს ეძებთ, ეს არ არის ის ინვესტორი, რომელიც გჭირდებათ. 
ვისგან იღებთ თანხას მნიშვნელოვანი კითხვაა - ყველა დოლარი ერთნაირი 
არაა?  კარგი ფული მოდის, როცა შენ შეგიძლია შეინარჩუნო ძალთა ბალანსი. 
ფონდის მოძიება ჰგავს ნაზავს პოკერის მოთამაშესა და სახლის მყიდველს 
შორის. თქვენ უნდა მოკიდოთ ამ ყველაფერს ხელი თქვენი საკუთრი კარტით. 
მაგრამ არ შეგიძლიათ პოკერის ჩვენება სხვებისთვის, რადგან შესაძლოა ეს 
გრძელვადიანი ურთიერთობა იყოს და უნდა ეყრდნობოდეს პატიოსნებას. 
თქვენ უნდა იკითხოთ, ინვესტორებს რატომ უნდა სჭირდებოდეთ თქვენ, 
როგორც ანტრეპრენერი. ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად, თქვენ უნდა 
იცნობდეთ ვინ არიან ინვესტორები და რატომ შეიძლება მოგცენ მათ ფული. 
თუ თქვენ არ გესმით მაგიდის ორივე მხარეს რა ხდება, მაშინ ნაკლები 
შესაძლებლობა გაქვთ მიიღოთ ის, რის მიღებაც გსურთ.

თქვენ არ ხართ ერთადერთი ვინც ინვესტორებს ესაუბრება. თქვენ უნდა 
გაიაზროთ, მარტო თქვენ არ მიმართავთ ამ ინვესტორს. კარგი ანტრეპრენერი 
თავის კომპანიას 24/7 აცოცხლებს. ასე, რომ ბევრს ავიწყდება, რომ ის 
უბრალოდ ერთ-ერთია ბევრთაგან. თქვენ ხართ უხილავ კონკურენციაში სხვა 
ბევრ კარგ პროექტთან. ასე, რომ ფიჩი არ უნდა იყოს უბრალოდ „კარგი პროექტი 
მაქვს და დამაფინანსეთ“. ის ასე უნდა ჟღერდეს „სწორედ ამიტომ არის ჩემი 
პროეტქტი უკეთესი სხვებისგან, რომელიც შეიძლება დააფინანსოთ“. 
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თქვენი ფიჩი მთავარი რამეა, რითაც ან დაძრავთ თქვენს ბიზნესს ან 
ჩაძირავთ. ყველაფერი მნიშვნელოვანია! ქვევით მოყვანილია კარგი რჩევები, 
იმისთვის, რომ წარმოადგინოთ თქვენი ბიზნეს იდეა (შექმნათ ფიჩი).  

ფონდების წარმატებით მოძიება არის მშვენიერი ეტაპი. რა თქმა უნდა,  
ამით მომავალს ვერ განსაზღვრავ, ეს მხოლოდ დასაწყისია და არა 
მიღწევა, მაგრამ ეს საზოგადოების მხარდაჭერაა, აიმაღლეთ განწყობა 
- დატკბით! 

აღნიშნეთ!

ისტორიების მოყოლა 
საუკეთესო ხერხია 
აუდიტორიის მოსაზიდად. 
ეს გახლავთ მეცნიერულად 
დამტკიცებული გზა 
მსმენელთა ყურადღების 
მოსაზიდად და იმისთვის, 
რომ მათ დაიმახსოვრონ 
რაზეც ისაუბრეთ. უფრო 
მეტიც ისტორიის მოყოლამ 

აქციეთ თქვენი ფიჩი ისტორიად
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ინვესტორებისთვის თქვენი იდეის გაზიარებამდე სასურველია 
გაეცნოთ ინვესტორების ინტერესებს. დაფიქრდით, როგორც ანრეპრენერი, 
რომელსაც სჭირდება დაფინანსება, რა სარგებელს მოუტანს თქვენი ფიჩი 
ინვესტორებს, რომელსაც არ სურთ თქვენი პროდუქტის დაფინანსება? 
სხვადასხვა ინვესტორებს შეუძლიათ თქვენი ბიზნესის დაფინანსება, 
მხოლოდ გარკვეულ დონემდე. როგორც ექსპერტები ამბობენ, სასურველია 
თქვენი იდეა ჯერ ანგელოზ ინვესტორებს წარუდგინოთ. 

თქვენი ბიზნეს აუდიტორია ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ საქმე 
ინვესტორს ეხება, რომელიც ფინანსურად უნდა დაგეხმაროთ. მას შემდეგ 
რაც სწორად განსაზღვრავთ აუდიტორიას, სასურველია შთამბეჭდავი 
პრეზენტაცია შექმნათ. დასახეთ თქვენი ბიზნესის მიზნები და ამოცანები, 
ასევე განსაზღვრეთ ვადები.

შეარჩიეთ სწორი აუდიტორია

“თქვენი ფიჩი იყოს პირადული და შექმენით ისეთი ისტორია, 
რომლითაც თქვენს მსმენელს სურვილს გაუჩენთ, რომ გახდეს 
თქვენი გუნდის წევრი“.  

მოამზადეთ მარტივი, მაგრამ შთამბეჭდავი ფიჩი

შეიძლება თქვენი ფიჩი დაუვიწყარი გახადოს. ძნელად გასაგები 
შეფასებები, ცხრილები და ციფრები აღარ იზიდავტ ინვესტორებს. თუ თქვენ 
ფიჩინგს ააგებთ ისტორიაზე, ინვესტორები მიიღებენ მათთვის საინტერესო 
ინფორმაციას. თქვენი ისტორიით რა ინფორმაციასაც შესთავაზებთ მათ 
თქვენს სტარტაპზე, ამას ვერ შესძლებთ ვერცერთი ცხრილით, თუნდაც 
მონაცემებზე ყველაზე მეტად ორიენტირებულ ინვესტორებსაც. ყველას 
მოსწონს და უყვარს ისეთი ფიჩი, რომელიც რამე ისტორიას მოიცავს. 
მოყევით ისტორია სწორად, მიიპყარით აუდიტორიის ყურადღება და 
შესაბამისად მოჰყვება ამას დაფინანსებაც. 

პრეზენტაცია არის ინვესტორებთან ფიჩინგის მნიშვნელოვანი ასპექტი 
და ანტერპრენერთა უმეტესობა შეცდომას უშვებს ფიჩის წარდგენისას. 
ბევრი ანტრეპრენერი ფიქრობს, რომ სხვადასხვა ენის გამოყენება უფრო 
სასარგებლო იქნება, მაგრამ ეს არასწორია. ფიჩის მთავარი მიზანია 
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წარმოაჩინოს ბიზნესის ამოცანები და 
გადაამოწმოს, რამდენად დაეხმარება 
დაფინანსება ბიზნესის გაფართოებაში. 
გარდა ამისა, ეცადეთ ფიჩი იყოს 
გასაგებად მარტივი. შესაბამისად, 
უმჯობესია მარტივი ენის გამოყენება 
ფიჩის მომზადებისას. ისაუბრეთ ისე, 
რომ ბავშვმაც შეძლოს გაგება. ისე 
ააწყეთ ფიჩი, რომ არ იყოს გრძელი, 
მაგრამ არ გამოგრჩეთ მნიშვნელოვანი 
სათქმელი. ის უნდა იყოს ზუსტი, მარტივი 
და პირდაპირ უნდა ეხებოდეს საკითხს. 

დაუთმეთ დრო ფიჩის პრეზენტაციის მომზადებას, შეგიძლიათ 
გამოიყენოთ უფასო შაბლონები. ეს დაგეხმარებათ მის დაწყებაში. არსებობს 
უამრავი სხვა ინსტრუმენტიც, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ ისეთი 
პრეზენტაცია შექმნათ, რომელიც პროფესიონალურად გამოიყურება. 

გააკეთეთ პრეზენტაცია
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გარკევით აღნიშნეთ, რამდენი ფულის ინვესტირება მოხდა უკვე თქვენს 
კომპანიაში და ვის მიერ, რამდენია საკუთრების წილი და კიდევ რამდენი 
გინდათ შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად (და კარგად გაერკვიეთ, რა ეტაპია 
ეს). თანხების მოძიებას ბევრი ეტაპი ექნება? ინვესტიცია, რომლის მიღებაც 
გსურთ კონვერტირებადი თანხაა, აქციონერებს ეძებთ, თუ კიდევ სხვა რამეა?   

შეახსენეთ აუდიტორიას, რატომ შეიძლია თქვენს მენეჯმენტს მათი 
ინვესტიციის ზრდა. უთხარით ინვესტორებს რამდენი გჭირდებათ, რატომ 
გინდათ ფული, რისთვის გამოიყენებთ მას და რა შედეგს ელით.   

ინვესტორები ინვესტიციას ჯერ ადამიანებში დებენ და მერე იდეებში. 
დარწმუნდით, რომ ინვესტორს მიაწოდეთ ინფორმაცია თქვენი როკ 
ვარსკვლავი გუნდის შესახებ და იმის თაობაზე, თუ რატომ არიან ისინი 
სწორედ ისინი, ვინც კომპანიას უნდა ხელმძღვანელობდნენ.  

ასევე დარწმუნდით, რომ გაუზიარეთ ინფორმაცია იმაზე, თუ რა უნარები 
არ გაქვთ გუნდში. ტრადიციულად, სტარტაპების უმეტესობას არ ყავს 
მნიშვნელოვანი სპეციალისტები, მაგალითად მარკეტიგნის, მენეჯმენტის 
პროგრამირების, გაყიდვების, ოპერაციების, ფინანსური მენეჯმენტის და ა.შ,. 
დაე, იცოდნენ, რომ თქვენ იცით, რომ ყველაფერი არ იცით!

ბიზნესებს მოეთხოვებათ ვადების დაცვა. ასე, რომ საჭიროა ახსენოთ 
თქვენს სიტყვაში ვადები. დააწესეთ კონკრეტული დრო ინვესტორთან 
შესახვედრად. ამით აჩვენებთ, რამდენად სერიოზულად ეკიდებით თქვენი 
ბიზნესის დაფინანსებას. რაც უფრო მეტ თავდადებას გამოავლენთ თქვენი 
ბიზნესის მიმართ, მით უფრო მეტად გაუჩნდებათ თქვენი დახმარების 
სურვილი თქვენს პოტენციური ინვესტორებს 

უმჯობესია თქვენ თვითონ დათქვათ ვადები დ ამის შესახებ შეატყობინოთ 
მათ.

რატომ გჭირდებათ დაფინანსება

თქვენი გუნდი

დააწესეთ მკაცრი ვადები
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გამოიყენეთ მომხმარებლის 
შერჩევისთვის დემოგრაფიული და 
ფსიქოლოგიური თავისებურებები. 
დაუხატეთ მომხმარებლის სურათი 
ინვესტორს, რომელსაც შესაბამისი 
მონაცემებით გაამყარებთ. 

ბიზნესის წარმატება გადის ბაზარზე. 
თუ თქვენ გაქვთ მარკეტინგული იდეა, 
მეთოდი, ტექნიკა და პროცესი, მაშინ 
გაქვთ შესაძლებლობა რომ მასზე 
ისაუბრეოთ. როგორც ანდაზა ამბობს 
კარგი პროდუქტი თვითონ კი არ ყიდის 
თავის, არამედ თქვენ ყიდით თქვენს 
პროდუქტს. იმისთვის, რომ ინვესტორი 
დარწმუნდეს, მან უნდა დაინახოს, 
რომ გაქვთ პროდუქტის ბაზარზე 
გატანისთვის ძლიერი სტრატეგია 

ვენჩურულ კაპიტალისტთა 
(ინვესტორთ) უმეტესობამ კარგად იცის ციფრული მარკეტინგის უპირატესობა 
და არც კი შეხედავს ისეთ პროდუქტს მეორედ, რომელსაც არ აქვს ონლაინ 
მარკეტინგის გეგმა.  

თუ თქვენ ახალი ანტრეპრენერი ხართ, რომელმაც სულ ახლახანს დაიწყო 

გაყიდვების შესახებ ჩანაწერების წარმოება, ახსენეთ ეს თქვენს პოტენციურ 

ინვესტორებთან საუბრის დროს. წარმოადგინეთ გაყიდვების შესახებ 

გრაფიკი და აღნიშნეთ, რა პერიოდისთვის გაქვთ ეს შედეგები. მაგალითად, 

თუ თქვენ ამბობთ, რომ სულ რაღაც ექვსი თვეში თქვენ €100,000 მიიღეთ, 

ეს ინვესტორს აჩვეებს, რომ  თქვენ გაყიდვები გაქვთ და თქვენს ბიზნესში 

ინვესტირება მოუტანს მას სარგებელს. 

მას შემდეგ რაც გაყიდვებს ახსენებთ თქვენს ფიჩში, შემდეგი გამოწვევაა 

დეტალურად განმარტეთ ვინ არის თქვენი სამიზნე აუდიტორია და 
როგორ აპირებთ ამ მომხმარებლის მოზიდვას  

ისაუბრეთ თქვენს გაყიდვებზე
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და ისევ, მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენცია არის თქვენი ფიჩის ძალიან 
მნიშვნელოვანი ნაწილი, ბევრი ანტრეპრენერი კონკურენციის თემას ან არ 
ეხება ან საკმარისად არ საუბრობს, რით განსხვავდება კონკურენტებისაგან.  

ფასეული შეთავაზების ჩვენების საუკეთესო გზაა, გააცნოთ ის 
კონკურენტებთან შედარების საშუალებით. ჯობია ამის დემონსტრირება 
გააკეთოთ შედარებითი მატრიცის დახმარებით, სადაც იქნება თქვენი 
კონკურენტების ჩამონათვალი ფურცლის მარცხენა მხარეს, და ზემოთ 
აჩვენებთ თქვენს მახასიათებელს/თქვენს მიერ მოტანილ სარგებელს. 
მონიშნეთ იმ სარგებლის შესაბამისი გრაფა, რომელიც კომპანიის 
საქმიანობას მოჰყვება. საუკეთესო შემხვევაში, ეს ნიშანი ექნება ყველა 
კატეგორიას, ხოლო თქვენ კონკურენტებთან რომელიმე მნიშვნელოვანი 
კატეგორია იქნება გამოტოვებული, ამით შესძლებთ თქვენი უპირატესობის 
ჩვენებას.

თუ გსურთ მოიპოვოთ მსხვილი ინვესტიცია (1 მილიონზე მეტი), მაშინ 
ინვესტორთა უმეტესობა დაინტერესდება თქვენი გასვლის სტრატეგიით. 
თუ გეგმავთ ბიზნესის გაყიდვას, საზოგადოებისთვის გადაცემას (ზოგიერთი 
ორგანიზაცია ამას რეალურად აკეთებს), თუ კიდევ სხვა რამეს? იმის ჩვენება, 
რომ თქვენ გასვლის სტრატეგიაზე გაქვთ ნაფიქრი, მათ შორის,  კომპანიებზე, 
რომლებიც თქვენი სამიზნეა, და  რატომ იქნება სამ, ხუთ ან 10 წელიწადში ეს 
გეგმა ქმედითი.

კონკურენცია

თქვენი ბიზნესის გასვლის სტრატეგია

წინასწარ განსაზღვრეთ კითხვები და მოამზადეთ მასზე პასუხები

თუ ინვესტორი დაინტერესებულია ის უფრო მეტ შეკითხვას დასვამს. 
მზად იყავით ამ კითხვებისთვის. მოიფიქრეთ პირდაპირ შეკითხვებზე 

იქნება  სხვა ბევრ შეკითხვასთან ერთად უპასუხოთ ისეთ კითხვას, როგორიცაა 

„როგორ აპირებთ ამ გაყიდვების შენარჩუნებას“. როდესაც ინვესტორი ფულს 

დებს თქვენს ბიზნესსი, ეს ნიშნავს, რომ თქვენი ბიზნესი გაფართოვდება. 

ამდენად, თქვენი ფიჩი უნდა აჩვენებდეს, როგორ გაიზრდება კომპანიის 

გაფართოებით გაყიდვები. 
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მოხერხებული და დამაჯერებელი პასუხები, ამით აჩვენებთ იმ ბრწყინვალე 
შესაძლებლობებსა და თვისებებს, რომლის დანახვაც სურთ ინვესტორებს.  

თქვენი იდეების 
შესახებ საზოგადოების 
მოსაზრების გამოყენება 
შესანიშნავი ინსტრუმენტია 
თქვენი ფიჩისთვის. თქვენი 
პროდუქტისა თუ სერვისის 
მომხმარებელის მოსაზრება 
თქვენც დაგეხმარებათ და 
აჩვენებს ინვესტორებსა და 
კლიენტებს რამდენად არის 
ბაზარზე იმაზე მოთხოვნა, 
რასაც თქვენ აკეთებთ. თუ 
გყავთ მომხმარებლები, 
დაურეკეთ და სთხოვეთ 

მოკლედ გაგიზიარონ საკუთარი მოსაზრება თქვენს პროდუქტზე. ან გააგზავნეთ 
მოკლე კვლევა Typeform-ის ან Google ფორმების მეშვეობით და გაიგეთ 
რას ფიქრობენ ისინი. თუ მისაღებია, მაშინ გაუზიარეთ ინვესტორებსა და 

სთხოვე თქვენს მომხმარებლებსა და ინვესტორებს რეკომენდაციები
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დღესდღეობით ანტრეპრენერების მთავარ მიზანს წარმოადგენს 
ინვესტორებისგან მაქსიმალურის მიღება ფიჩის დახმარებით. მაგრამ 
რამდენს შეუძლია ეს გააკეთოს ეფექტურად? იმისთვის, რომ ეფექტურად 
ესაუბროთ ინვესტორებს თქვენი უნიკალური იდეის შესახებ, საჭიროა უთხრათ 
მათ თქვენი ბიზნესის იმ ნაწილზე, რომელზეც არ გისაუბრიათ. დაე, იცოდნენ 
მათ რა გაუხსნელი პოტენციალია აქვს თქვენს ბიზნეს განვითარებისთვის. 
თქვენ უნდა დააკმაყოფილოთ ისეთი ინვესტორის ინტერესიც, რომელიც 
ფიქრობს თუ როგორ შეცვალოს ეს სექტორი და სხვაგვარად აკეთოს საქმე.  

ფიჩინგი არის ინვესტორების დარწმუნება, იმის თაობაზე, თუ როგორ 
დაგეხმარებათ მათი თანხების ჩადება თქვენი მიზნები მიღწევაში. თქვენ 
უნდა ისაუბროთ ინვესტორის კაპიტალის გამოყენების შესახებაც. რადგან 
ყველა ინვესტორს აქვს სურვილი, რომ მის მიერ ბიზნესში ჩადებულმა თანხამ 
მოიტანოს მოგება

იყავით გაბედული

რასაც არ უნდა ფიქრობდეთ Shark Tank-სა თუ ბარბარა კორკორანზე, 
მისი შორსმჭვრეტელურ არგუმენტს ფიჩინგის მნიშვნელობაზე ნამდვილად 
გაიზიარებთ: „ჩემი მთელი მიზანი არის ანტრეპრენერის განვითარება. 
ვუყურებ რამდენად დიდი აქვს მას ენთუზიაზმი თავისი პროდუქტის 
საკეთებლად. გრძნობებს ვერ გააყალბებ“. ენერგიის მოსამატებლად კარგი 
ტექნიკაა გამოიყენო შენთვის კომფორტულ ენერგიაზე 50 პროცენტით მეტი. 
ანტრეპრენერი უნდა გამოვიდეს თავისი კომფორტის ზონიდან, დაუცხორმელი 
ენთზიაზმი ხელს არ შეუძლის თქვენს გააზრებულობას, შორსმჭვრეტელობას, 
წესიერებასა და რეალიზმს. ეს მხოლოდ ხელს შეუწყობს მათ განვითარებას. 

იყავით მონდომებული

პოტენციურ მომხმარებლებს ეს კომენტარები. ამით არამარტო მნიშვნელოვან 
მოსაზრებებს მოისმენთ იმაზე, თუ როგორ იყენებენ თქვენს პროდუქტს 
რეალური ადამიანები, არამედ იმ ხარვეზების შესახებ, რომლის გაზიარებაც 
შეგიძლიათ ფიჩის დროს. თუ ჯერ არ გყავთ მომხმარებელი, თქვენ მაინც 
შეგიძლიათ ხალხის აზრი გაიგოთ თქვენი მეგობრების  ან თანამშრომელთა 
ჯგუფში დატესტვით. სთხოვეთ მათ გამოსცადონ თქვენი მომსახურეობა და 
მათი მოსაზრება გაგიზიარონ.
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წარმატებული ფიჩის მიზანია ინვესტორს გაუჩნდეს სურვილი ინვესტიცია 
ჩადოს თქვენს კომპანიაში. ასე, რომ  ფიჩი, ნამდვილად იქნება დამაჯერებელი, 
თუ იმას მოისმენს ინვესტორი რისი მოსმენაც მას სურს.  

წარმატებული ფიჩის მიზანია ინვესტორმა გთხოვოთ ინვესტიციის ჩადება 
თქვენს კომპანიაში. რა თქმა უნდა, ეს სიმართლისთვის ზედმეტად კარგია, 
მაგრამ შესაძლებელია. თუ თქვენ იმას მიაწოდებთ ინვესტორს, რაც მას სურს, 
მაშინ თქვენს ფიჩი ნამდვილად ვეღარავინ გაუწევს წინააღმდეგობას. 

თქვენ ეხლახანს გადაეყარეთ ყოფილ კლიენტს აეროპორტში. მას შემდეგ, 
რაც მოკითხვებს გაცვლით ის გთხოვთ მოუყვეთ რას აკეთებს თქვენი ახალი 
კომპანია. თქვენ აღებთ პირს და უცებ ჩერდებით. საიდან უნდა დაიწყოთ?  

შემდეგ ცდილობთ აზრებს თავი მოუყაროთ, ამასობაში კი მისი ფრენა 
გამოცხადდა და ის უკვე მიდის. თუ თქვენ უკეთესად იქნებოდით მომზადებული, 
დარწმუნებული იყავით, რომ ის უფრო დიდხანს შეჩერდებოდა თქვენთან 
შეხვედრის დასანიშნად. 

ეს არის ერთ-ერთი სიტუაცია, სადაც „ლიფტის ფიჩი“ დაგეხმარებოდათ. 
მოკლედ, ეს არის მზა სიტყვა, სადაც ნათლად და ლაკონურად განმარტავთ 
რას აკეთებს თქვენი ორგანიზაცია.

დასკვნა

Elevator speech (ლიფტში მოსასწრები სიტყვა)

“კომუნიკაციის 65%ა არავერბალურია. გახადე შენი ფიჩი 
ვიზუალურად მოსაწონი“ვიზუალურად მოსაწონი“



142

როგორ მოიძიოთ ინვესტორები ან როგორ მიიღოთ დაფინანება თქვენი 
სტარტაპისთვის

ლიფტის ფიჩი, არის მოკლე დამარწმუნებელი სიტყვა, რომელსაც იყენეთ 
იმისთვის, რომ თქვენი ორგანიზაციის მიმართ ინტერესი გამოიწვიოთ. 
თქვენ ასევე შეგიძლიათ ინტერესი გამოიწვიოთ თქვენი პროექტის იდეის, 
პროდუქტის, ან სულაც თქვენი საკუთრი თავის მიმართ.  კარგი ლიფტის 
ფიჩი არ უნდა გაგრძელდეს იმაზე დიდხანს, რაც ლიფტს სჭირდება 
ასასვლელად მოკლე მანძილზე, დაახლოებით 20-30 წამი, სწორედ აქედან 
მოდის სახელწოდებაც. ის უნდა იყოს საინტერესო, დასამახსოვრებელი და 
ლაკონური. თქვენ ასევე მოგიწევთ, რომ აუხსნათ, რატომ ხართ თქვენ, ან 
თქვენი ორგანიზაცია, პროდუქტი თუ იდეა უნიკალური. 

ყველას თავისი სტილი აქვს, თუმცა არსებობს ძირითადი სტრატეგია და 
საუკეთესო გამოცდილება, რომელიც შეიძლება გამოგადგეთ როცა ფიჩს 
ამზადებთ.  

თუ ნდობას მოიპოვებთ და გაუჩენთ შეძენის სურვილს, შეძლებთ 
უკეთესად გააკონტროლოთ თქვენი საუბარი და უფრო კონკურენტუნარიანი 
გამოჩნდეთ. ისე მოიქეცით, რომ დარწმუნებული ხართ, რომ დაგაფინანსებენ, 
ნუ მოგერიდებათ, რომ აუხსნათ რატომ გსურთ ამ ინვესტორის მონაწილეობა 
და არა ის, ან მისი ფული, თქვენს საქმეში წარმატების მისაღწევად.     

ტექნიკის შესახებ

ფიჩის ხელოვნება

„მოითხოვეთ ფული და მიიღებთ რჩევა. მოითხოვეთ რჩევა და 
მიიღებთ ფულს ორმაგად“ 

• დარწმუნდით, რომ ინვესტორებს უხსნით რა სარგებელს მოიტანთ
• განუმარტეთ, რატომ უნდა ჩადონ ინვესტიცია მაინცდამაინც თქვენში
• დარწმუნდით, რომ სწორი ციფრები მოგყავთ
• აჩვენეთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისწავლოთ და მოქნილი ხართ
• პროექტი რეალისტურია, მაგრამ შედეგები და ამოცანები კარგადაა 
განსაზღვრული  
• ნუ დატოვებთ ისეთ შთაბეჭდილებას, თითქოს ღარიბი ხართ



143

იდეიდან ბიზნესამდე

ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ასეთ რამეს მხოლოდ ისინი იყენებდნენ, 
ვისაც მათი პროდუქტისა და სერვისის  გაყიდვა უნდა. მაგრამ ფიჩის 
გამოყენება სხვა სიტუაციაშიც შეიძლება. მაგალითად, თუ გსურთ თქვენი 
ორგანიზაცია გააცნოთ პოტენციურ კლიენტს ან მომხმარებელს, ან როცა 
თქვენს ორგანიზაციაში ახალი  იდეა წარუდგენთ დირექტორს, ან ადამიანებს 
მოუყვებით იმ ცვლილების შესახებ, რაც მოჰყვება ინიციატივას რომელსაც 
თქვენ ხელმძღვანელობთ. შეგიძლიათ მისი გამოყენება  მაშინაც, როცა 
ადამიანებს უყვებით რას აკეთებთ ცხოვრებაში.  

რა თქმა უნდა ფიჩის შექმნას გარკევული დრო უნდა. თქვენ რამდენიმე 
ვერსია გექნებათ იქამდე ვიდრე შეიმუშავებთ დამაჯერებელ და ბუნებრივ 
სიტყვას. კარგი ფიჩის შექმნა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს, მაგრამ ყოველთვის 
უნდა გახსოვდეთ, რომ საჭიროა მიდგომა შეცვალოთ იმის მიხედვით, თუ რას 
ეხება თქვენი ფიჩი. 

გახსოვდეთ, რომ თქვენი ფიჩი ჯერ თვითონ თქვენ უნდა მოგეწონოთ; თუ 
თქვენ თვითონ ვერ აღფრთოვანდებით იმით რასაც ამბობთ, ვერც თქვენ 
მსმენელს მოხიბლავთ. თქვენმა ფიჩმა ღიმილი უნდა გამოიწვიოს თქვენს 

წერა დაიწყეთ შეკითხვებზე პასუხით: რა უნდა ახსოვდეს თქვენმა 
მსმენელმა ?

დაიწყეთ იმაზე ფიქრით რა არის თქვენი ფიჩის ამოცანა. მაგალითად, 
პოტენციურ კლიენტს გსურთ მოუყვეთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ? 
თუ თქვენ გაქვთ ახალი პროდუქტის შესახებ კარგი იდეა და გინდათ 
ამაზე მოყვეთ თქვენს ხელმძღვანელსთან? თუ გინდათ მარტივი და 
შთამბეჭდავი სიტყვა, იმის ასახსნელად, თუ რითი ირჩენთ თავს? 

თქვენი ფიჩი დაიწყეთ თქვენი ორგანიზაციი საქმიანობის აღწერით, 
აქცენტი დასვით იმ პრობლემაზე, რომელსაც თქვენ აგვარებთ და 
როგორ ეხმარებით ადამიანებს. თუ შეძლებთ, დაამატეთ ინფორმაცია 
ან სტატისტიკა, რითაც ჩანს რატომ არის ღირებული ის რასაც აკეთებთ. 

განსაზღვრეთ თქვენი მიზანი

ახსენით რას აკეთებთ

როდის გამოვიყენოთ ლიფტის ფიჩი

ლიფტის ფიჩის შექმნა
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თქვენი ფიჩის დროს საჭიროა ისაუბროთ თქვენს უნიკალურ სავაჭრო 
შეთავაზებაზე, ანუ  

USP-ზე. დაადგინეთ, რატომ ხართ თქვენ, თქვენი ორგანიზაცია, ან 
თქვენი იდეა განსაკუთრებული. თუ თქვენ გსურთ ისეუბროთ USP-ზე 
მაშინ ისაუბრეთ მასზე, იმის მერე რაც იტყვით რას აკეთებთ.

ისაუბრეთ თქვენს უნიკალურ სავაჭრო შეთავაზება (USP)

მაგალითი

 მაგალითი

წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ მუშაობთ ლიფტის ფიჩზე, იმისთვის, რომ 
აღწეროთ რას საქმიანობს თქვენი კომპანია. თქვენ უნდა გამოიყენოთ ის 
პარტნიორების მოსაძიებელ ღონისძიებაზე. თქვენ შეიძლება თქვათ, რომ 
„ჩემი კომპანია წერს მობილური მოწყობილობებისთვის აპლიკაციებს 
სხვა ბიზნესებისთვის“. მაგრამ ეს არ არის დასამახსოვრებელი. 
უკეთესი იქნება თუ ეტყვით „ჩემი კომპანია ბიზნესებისთვის ქმნის 
მობილური მოწყობილობის აპლიკაციებს, მათი საშუალებით შეძლებენ 
ისინი თანამშრომლების დისტანციურად დატრენინგებას. შედეგად, 
ორგანიზაციოს მენეჯერებმა შეამცირებენ ხარჯების მნიშვნელოვნად“. 
ეს ბევრად საინტერესოა და ჩანს რატომ არის ღირებული თქვენი 
შეთავაზება ამ ორგანიზაციისთვის.

იმის ხაზგასასმელად, რას აკეთებს თქვენი კომპანია განსაკუთრებულს, 
თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ „ჩვენ ვიყენებთ ახალ მიდგომას, რადგან 
განსხვავებით სხვა დეველოპერებისგან, ჩვენ ყველა ორგანიზაციასთან  
პირდაპირ მივდივართ რომ გავიგოთ რა სჭირდება ხალხს. მიუხედავად 
იმისა, რომ ამას ცოტა მეტი დრო მიაქვს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი 
კლიენტების 95%-ს მოსწონს ჩვენი  აპლიკაციის პირველი ბეტა 

სახეზე და გული უფრო ძლიერად უნდა გიცემდეთ მის გამო. ადამიანები 
ყველაფერს ვერ დაიმახსოვრებენ რასაც ეტყვით, თუმცა შეიძლება თქვენი 
მონდომება ახსოვდეთ.
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მას შემდეგ რაც ისაუბრებთ თქვენს USP-ზე, თქვენ უნდა 
დააინტერესოთ თქვენი მსმენელი. ამისათვის, მოამზადეთ ღია კითხვები 
(შეკითხვის პასუხი არ უნდა იყოს „დიახ“ და „არა“), რომ ჩართოთ 
საუბარში. დარწმუნდით, რომ თქვენ შეძლებთ ყველა კითხვაზე პასუხის 
გაცემას რომელიც მას შეიძლება ჰქონდეს.  

ჩართეთ დიალოგში კითხვის დასმით

მაგალითი

შეიძლება გკითხონ „როგორ ახერხებს თქვენი ორგანიზაცია ახალი 
ხალხის დატრენინგებას?“ 

როდესაც ფიჩის ყველა 
ნაწილს დაასრულებთ, 
გააერთიანეთ. შემდეგ 
წაიკითხეთ ხმამაღლა, 
გამოიყენეთ წამზომი, რომ 
გაიგოთ რამდენი დრო 
სჭირდება ამის თქმას. არ 
უნდა დაგჭირდეთ 20-30 წამზე 
მეტი. სხვა შემთხვევაში, 
არსებობს რისკი, რომ 
ინტერესი დაეკარგება 
ადამიანს, ან მარტო თქვენ 
მოგიწევთ საუბარი. შემდეგ 
ეცადეთ ამოიღოთ ის ნაწილი, 
რაც  საერთოდ არაა საჭირო. 

გახსოვდეთ, თქვენ ფიჩის უნდა იყოს სწრაფი და თავდაჯერებული, რაც 
უფრო მოკლედ იტყვით, მით უკეთესია!   

ყველაფერი გააერთიანეთ
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მაგალითი

აქ მოცემულია, როგორ უნდა შეკრათ ფიჩი:
"ჩემი კომპანია ქმნის მობილურ აპლიკაციებს, რომელსაც ბიზნესები 
იყენებენ თანამშრომლების დისტანციურად დატრენინგებისთვის. ესე 
იგი, ტოპ-მენეჯერებს მისი დახმარებით შეუძლიათ დროის დაზოგვა სხვა 
უფრო მნიშვნელოვანი საქმისთვის. 
"სხვა მსგავსი კომპანიებისგან განსხვავებით, ჩვენ ყველა კომპანიასთან 
მივდივართ, რომ ზუსტად გავიგოთ კონკრეტულად რა სჭირდებათ 
ადამიანებს. რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი კლიენტების საშუალოდ 95% -ს 
მოსწონს ჩვენი აპლიკაციის პირველი ვერსია. 
„როგორ ახდენს თქვენი კომპანია ახალი ადამიანების დატრენინგებას?“ 

პრაქტიკა
ისე, როგორც ყველა სხვა შემთხვევებში, ვარჯიშით მიაღწევ 

სრულყოფილებას. გახსოვდეთ, რომ როგორ იტყვით ისიც ისეთივე 
მნიშვნელოვანია, როგორც ის, თუ რას იტყვით. თუ არ ივარჯიშებთ, თქვენი 
სწრაფი საუბარი უბრალოდ არაბუნებრივი იქნება, ან დაგავიწყდებათ 
თქვენი ფიჩის მნიშვნელოვანი ნაწილი. დაისახეთ მიზნად, რომ 
ივარჯიშოთ თქვენს ფიჩზე რეგულარულად. რაც მეტად ივარჯიშებთ, მით 
უფრო ბუნებრივად იტყვით. ეს უნდა იყოს გამართული საუბარი და არა 
აგრესიულ გაყიდვების ფიჩი. 

დარწმუნდით, რომ თქვენ იცნობთ თქვენი სხეულის ენას, რომელსაც 
საუბრისას იყენებთ, რითაც ისეთივე ბევრ ინფორმაციას აწვდით 
მსმენელს,  როგორც სიტყვების გამოყენებით. ივარჯიშეთ სარკესთან, ან 
უკეთესია თქვენს კოლეგებთან იქამდე, სანამ ამ ფიჩს ბუნებრივად არ 
იტყვით. 

როგორც კი მიეჩვევით ამ ფიჩის კარგად თქმას, მაშინ უკვე მისაღებია 
მასში მცირე ცვლილებების შეტანა - ეს იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა 
გავდეს გაზეპირებულს ან წინასწარ მომზადებულს, მიუხედავად იმისა, 
რომ ასეა!
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გვინდა კიდევ რამდენიმე დამატებითი რჩევა მოგცეთ:

• ისაუბრეთ ნელა და გარკვევით
• იყავით ემოციური. თქვენი ფიჩი არ უნდა გავდეს დაზეპირებულს. ინტონაცია,

ხმის ტემბრი და მიზანდასახულობა ძალიან შველის. 
• ისაუბრეთ კონკრეტულად და მოკლედ
• შეხედე მსმენელს. აუცილებელი არაა კონკრეტულ პირებს შეხედოთ,

უბრალოდ გახედეთ იმ ადგილს, ადამიანების ჯგუფს. ამ დროს ადამიანები 
ფიქრობენ რომ მათ უყურებთ.  
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• გამოიყენეთ ბუნებრივი ენა და მარტივი წინადადებები,
მაგალითად, არ გინდათ სამ ზმნიანი წინადადებები.  

• ნუ გამოიყენებთ ისეთ სიტყვებს, რასაც ჩვეულებრივ საუბარში
არ იყენებთ.  

• თუ რეალურ ადამიანზე საუბრობთ, განამარტეთ, რომ ეს
რეალური პირია და არა მაგალითი  

რ
ამდ

ენიმე რ
ჩევა ჩვენგან

• ნუ გამოიყენებთ გადასვლებისას ზოგად ფრაზებს („ასე, რომ..“)
• რეალურად ახსებით რას აკეთებთ და ეს სწრაფად გააკეთეთ
• თუ დიდ გადასვლას აკეთებთ, მაშინ კარგად გაიაზრე და განმარტე 
რატომ 

• ნუ „გაპრანჭავთ“ თქვენს საკითხებს, იყავით ინფორმატიული

• თუ გადაწყვიტავთ იხუმროთ, მაშინ განმარტეთ. თუ არ ხართ 
დარწმუნებული, რომ ამას გაიგებენ, მაშინ არ მოჰყვეთ.   

• ნუ დამალავთ დიდ კარგ საქმეებს, იმის გამო, რომ მორიდებული 
ხართ, ახსენეთ ის თავიდანვე.    
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მასალები:

შექმენი შენი ფიჩი:

შესაძლოა თან წაიღოთ რამე მასალა, რომელსაც ადამიანებს მისცემთ 
თქვენი ფიჩის შემდეგ. მაგალითად, სავიზიტო ბარათები ან ბროშურები თქვენი 
პროდუქტის იდეისა თუ ბიზნესის შესახებ.  

გახსოვდეთ, რომ ფიჩი უნდა მოერგოს სხვადასხვა აუდიტორიას, თუკი 
შესაძლებელია 

ასე, რომ შევაჯამოთ:
ლიფტის ფიჩი არის მოკლე, დამარწმუნებელი სიტყვა, რომელმაც უნდა 

გააჩინოს ინტერესი თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის მიმართ. თქვენ მისი 
გამოყენება ასევე შეგიძლიათ პროექტის, იდეისა და პროდუქტის მიმართ 
ინტერესის გამოსაწვევად.

ეცადეთ თან იქონიოთ სავიზიტო ბარათები და სხვა მასალა, რომელიც 
დაგეხმარებათ სხვა პირს დაამახსოვროთ თქვენი თავი და თქვენი მესიჯი. 
ამოიღეთ ის ინფორმაცია, რომელიც საერთოდ არაა საჭირო. 

• ის უნდა იყოს ლაკონური, მაგრამ უნდა მოიცავდეს მნიშვნელოვან
ინფორმაციას.
• კარგი ფიჩის მოსამზადებლად საჭიროა შემდეგი ეტაპების გავლა:
• განსაზღვრე შენი მიზანი.
• ახსენი რას აკეთებ.
• ესაუბრე შენს USP.
• ჩართე დიალოგში შეკითხვების მეშვეობით.
• ყველაფერი გააერთიანე.
• ივარჯიშე.
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ონლაინ ვაჭრობა და 
ონლაინ გაყიდვები
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ონლაინ ვაჭრობა სულ მიმდინარეობდა ბოლო 50 წლის მანძილზე, მაგრამ 
უკვე 15 წელია, რაც ის გახდა ყველასთვის ხელმისაწვდომი, პრაქტიკულად 
სავალდებულო ნებისმიერი მასშტაბის ბიზნესისთვის. ის განვითარდა 
შრომატევად ბიზნესი-ბიზნესთან ურთიერთობიდან და გადაიქცა სწრაფად 
მზარდ სფეროდ მთელს მსოფლიოში. ამჟამად, ახალი ბიზნესების უმეტესობა 
იწყებს საქმეს ონლაინ, რადგან ოპერირება აქ არის მნიშვნელოვნად იაფი  და  
დაჩქარებული პროცესი. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ გარდა ხარჯისა და 
ეკონომიურობისა, კომპანიებს ონლაი შეუძლიათ ჰქოდენთ გლობალური წვდომა 
და არ იყვნენ შეზღუდულები ამ კუთხით. თუნდაც შეზღუდული კაპიტალით 
ადვილია შექმნა ბიზნესი დღეს მზარდი ონლაინ ვაჭრობის წყალობით. 
მომხმარებელი სულ უფრო მეტად ერთვება ონლაინ ვაჭრობაში. არსებობს 
პროგნოზი,  რომ 2040 წლისთვის შესყიდვების 95% მოხდება ონლაინ, ონლაინ 
ვაჭრობა ანტრეპრენერებს ბევრი შესაძლებლობისკენ უღებს კარს.  

ინტერნეტთან წვდომა ხელს უწყობს მომხმარებლების მოზიდვას. ფაქტიურად, 
კარგად გაფორმებული ვებ-გვერდით შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ უამრავ 
ადამიანსა და დიდ კომპანიებს.  
უფრო მეტიც, ონლაინ ვაჭრობის გვერდის შექმნა ამაზე ადვილი არასოდეს 
ყოფილა, როგორც დღესაა, მისი დახმარებით გაქვთ დღეში 24 საათიანი 
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დაგეგმეთ

შექმენით თქვენი ონლიან სავაჭრო სივრცე

დაიწყეთ ონლაინ სტრატეგიის 
შემუშავება ინტერნეტ აქტივობებთან 
დაკავშირებული ინსტრუქციის მიხედვით. 
ამით ხელს შეუწყობთ თქვენი ბიზნესის 
საერთო მიზნის მიღწევას. დაუგეგმავ 
მოქმედებას მოჰყვება ფულისა და 
ძალისხმების ტყუილი ხარჯვა. 

თქვენი ონლაინ მუშაობის 
სტრატეგიამ უნდა განსაზღვროს თქვენი 
ონლაინ საქმიანობის მიზანი, სამიზნე 
აუდიტორია, კონტენტის სტრატეგია, მათ 
შორის ძირითადი მესიჯები, მობილური 
სტრატეგია, რითაც უზრუნევლყოფთ 
სმარტ ფონებთან და ტაბლეტებთან 

თქვენი კონტენტის შეთავსებადობას. 
და ბოლოს, თქვენ გინდათ სამოქმედო გეგმა, მათ შორის გრაფიკი, ვინ რას 

აკეთებს და ონლაინ კონტენტის გამოცემის განრიგი.

ამის შემდეგ, თქვენ დაგჭირდებათ ვებ-გვერდი ონლაინ მაღაზიით, 
რომელზეც მოახდენთ ინტერნეტ ტრაფიკის მოზიდვას და ვიზიტორების 
დარწმუნებას, რომ შეიძინონ ის, რასაც თქვენ ყიდით. ბევრი ვერსიები არსებობს, 

ონლაინ შესყიდვებთან დაკავშირებული ქცევის სტატისტიკა 
დაუჯერებელია:
ონლაინ მყიდველთა 43% ამბობს, რომ შესყიდვებს აკეთებს საწოლიდან, 
23% კი ვაჭრობს ოფისიდან, 20% - აბაზანიდან, ან მანქანიდან. 

ფაქტი

წვდომა გლობალურ აუდიტორიასთან.  
ქვევით მოცემულია ის ნაბიჯები, რაც დაეხმარება თქვენს ბიზნეს მიიღოს 
სარგებელი ონლიან ვაჭრობისგან.
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მზად იყავით შეკვეთების შესასრულებლად

საიტის გაშვებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენი კომპანია შეძლებს ახალი 
ბიზნესის გაძღოლას, თქვენ გჭირდებათ ინფრასტრუქტურა, იმისთვის, რომ 
მიღებული შეკვეთები მიიღოთ, დააკმაყოფილოთ, მიაწოდოთ პროდუქტი და 
მიიღოთ თანხა. 

ამ ყველაფრის ინტეგრირება საჭიროა ონლაინ ოპერაციებში, მაგალითად, 
გაყიდვების წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს  ონალაინ რეკლამირების 
შესახებ ცოდნა. 

შეკვეთების შესრულება წარმოადგენს ონლიან  ვაჭრობის უდიდეს 
ნაწილს, მაგრამ ხშირად ამაზე ბიზნესები მერე ფიქრობენ. თუ თქვენ გაქვთ 
შეკვეთები და არ შეგიძლიათ მათი დაკმაყოფილება ან შეასრულებთ მათ 
შეცდომით, მაშინ მოგიწევთ თქვენი შემოსავლის და ინვესტიციების მის 
გამოსასწორებლად გამოყენება.

რაც ონლაინ გაყიდვები საკმაოდ გამარტივდა, არ გაგიკვირდებათ, თუ 
გაიგებთ, რომ ონლაინ მყიდველების 42% ნანობს, რომ ონლაინ იყიდა, 
21%  კი აღნიშნავს, რომ შემთხვევით ისეთი რამე იყიდა, რის ყიდვაც არ 
უნდოდა. 

ფაქტი

რომელიც თქვენს ბიუჯეტზეა დამოკიდებული. ანტრეპრენერებისთვის, 
რომელსაც აქვთ მცირე გამოცდილება ვებ გვერდებთან დაკავშირებით 
მარტივი გამოსავალია დაიქირაოთ ვებ დიზაინერი, რომელიც შექმნის თქვენ 
ონლაინ სავაჭრო გვერდს. თუ თქვენ ბიუჯეტის უფრო ეფექტურად გინდათ 
გამოყენება მაშინ გამოიყენეთ უფასო ან იაფი ონლიან სავაჭრო სერვისები. 
უფასო სერვისის მაგალითებია, OpenCart და PrestaShop, თუმცა ისეთი 
მომწოდებლებს, როგორებიც არიან Shopify, Volusion და eBay Stores-ს საკმაოდ 
მცირე გადასახადი აქვთ.

გახსოვდეთ: როგორც კი ონლაინ მაღაზიას შექმნით, ჩასვით თქვენი 
პროდუქტების მიმზიდველ ფოტოები, კარგი აღწერილობა და ადვილად 
მართვადი დიზაინი, სადაც ვიზიტორი შეძლებს სწრაფად მოძებნოს ის რასაც 
ეძებს.
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1. ვებ.გვერდები- ეს არის თქვენთვის, როგორც კარაქიანი პური.
2. პირველი შთაბეჭდილება მნიშვნელობანი

ფაქტი

ონლაინ ვაჭრობის 
სხვადასხვა კატეგორიები

არსებობს ონლიან ვაჭრობის 6 კატეგორია

B2B B2C C2C
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ბიზნესი - ბიზნესს (B2B)

B2B ონლაინ ვაჭრობა მოიცავს საქონელთან და ვაჭრობასთან 
დაკავშირებულ ყველა ტიპის ელექტრონული ტრანზაქციას, რომელიც ორ 
კომპანიას შორის ხორციელდება. ონლაინ ვაჭრობის ეს ტიპი, როგორც წესი 
არის ურთიერთობა პროდუქტის მწარმოებელსა და საბითუმო მოვაჭრეებს 
შორის, რომლებიც პროდუქტს უკეთებენ რეკლამას, იმისთვის, რომ მიყიდონ 
მომხმარებელს. ზოგჯერ ამის წყალობით ბითუმად მოვაჭრეები თავის 
კონკურენტებზე წინ არიან.

ბიზნესი - მომხმარებელი (B2C)

შესაძლოა ეს არის ონლიან ვაჭრობის ყველაზე გავრცელებული ფორმა, 
B2C ონლაინ ვაჭრობა გულისხმობს ელექტრონულ ბიზნეს ურთიერთობას 
ბიზნესსა და მომხმარებლებს შორის. ბევრ ადამიანს მოსწონს ონლაინ 
ვაჭრობის ეს შესაძლებლობა, რადგან ასე შეუძლია იყიდონ რამე საუკეთესო 
ფასად, გაეცნოს მომხმარებლების მოსაზრებას და იპოვოს განსხვავებული 
პროდუქტი,  რომელსაც ვერ ნახულობენ სხვაგან.  

მომხმარებელი-მომხმარებელს (C2C)

ონლაინ ვაჭრობის ეს დონე მოიცავს ყველა ტიპის ონლაინ 
ტრანზაქციებს, რომელიც მომხმარებლებს შორის ხდება. ზოგადად, ეს 
ტრანზაქციები მიმდინარეობს ონლაინ პლატფორმების მეშვეობით 
(მაგალითად,  PayPal-ის დახმარებით), თუმცა ხშირად მიმდინარეობს 
სოციალური მედიის (Facebook marketplace) და ვებ გვერდების 
დახმარებითაც.

C2B B2A C2A
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მომხმარებელი-ბიზნესი (C2B)

მომხმარებელი-ბიზნესი (C2B)

ბიზნესი-ადმინისტრაცია (B2A)

მომხმარებელი- ადმინისტრაცია (C2A)

ეს არაა ონლაინ ვაჭრობის ყველაზე 
ტრადიციული ფორმა, C2B ვაჭრობა 
გულისხმობს მომხმარებელს აქვს 
თავისი მომსახურეობა ან პროდუქტი 
კომპანიებისთვის მისაყიდად. 
მაგალითად, გრაფიკული დიზაინერები 
ქმნიან კომპანიებისთვის ლოგოებს 
ან ფოტოგრაფები იღებენ სურათებს 
ონლაინ მოვაჭრე ვებ-გვერდებისთვის.  

ეს არაა ონლაინ ვაჭრობის ყველაზე ტრადიციული ფორმა, C2B ვაჭრობა 
გულისხმობს მომხმარებელს აქვს თავისი მომსახურეობა ან პროდუქტი 
კომპანიებისთვის მისაყიდად. მაგალითად, გრაფიკული დიზაინერები ქმნიან 
კომპანიებისთვის ლოგოებს ან ფოტოგრაფები იღებენ სურათებს ონლაინ 
მოვაჭრე ვებ-გვერდებისთვის.  

ონლაინ ვაჭრობის ეს კატეგორია ეხება კომპანიებსა და სახელმწიფო 
ორგანოებს შორის ტრანზაქციებს. ეს სფერო მოიცავს ბევრ მომსახურეობას, 
კერძოდ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებას, დასაქმებასა და საკანონმდებლო 
დოკუმენტაციის წარმოებას.  და ჯან-დაცვის (ონლაინ სერვისების გამოყენება 
ექიმთან შეხვედრის დანიშნისთვის).  

ტრანზაქციებს ინდივიდებსა და სახელმწიფო ორგანოებს შორის. მათ 
შორის გადასახადების (დეკლარაციების შევსება) და ჯან-დაცვის (ონლაინ 
სერვისების გამოყენება ექიმთან შეხვედრის დანიშნისთვის).  

როგორ ფიქრობთ თქვენს იდეას ყველაზე მეტად რომელი კატეგორია 
შეესაბამება?  

დავალება: 
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დაამატეთ თქვენი ბიზნესი ადგილობრივი ბიზნესების კატალოგში

ამჟამად, ადამიანები 
ადგილობრივ ბიზნესებს ეძებენ 
ონლაინ კატალოგებში. ასეთ 
კატალოგებში თქვენი ბიზნესის 
შეტანა გეხმარებათ გააზიაროთ 
ისეთი მონაცემები თქვენს 
ბიზნესზე, როგორიცაა: 

ერთი კითხვა, რომელიც ბიზნესის ყველა მეპატრონეს აწუხებს არის:
როგორ მოვახდინო ჩემი ბიზნესის პოპულარიზაცია ონლაინ?
რა თქმა უნდა, ინტერნეტი გეხმარებათ მიაწოდოთ ინფორმაცია 

ადამიანებს მთელს მსოფლიოში. მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ ბიზნესი, რომელიც 
ძირითადად ადგილობრივ მაცხოვრებლებს ემსახურება. თქვენ გჭირდებათ 
სტრატეგია იმაზე, თუ როგორ მიაწვდინოთ ხმა იმ ადამიანებს, რომლებიც 
მოვლენ იქ სადაც თქვენი ბიზნესია.

რეკომენდაცია – როგორ მოახდინოთ შენი 
ბიზნესის პოპულარიზაცია ონლაინ

იფიქრეთ ამაზე - დღესდღეობით თითქმის ყველა იყენებს 
ინტერნეტს პროდუქტისა თუ სერვისების მოსაძებნად 

• სახელი
• მისამართი
• ტელეფონის 
ნომერი
•  ვებ-გვერდი

 მიმართულება
• რუკა
• სერვისები
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თქვენი ბიზნესი უნდა შეიტანოთ ბიზნესების ზოგიერთი პოპულარულ 
კატალოგში, მაგალითად:  

• Google My Business: ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კატალოგი, სადაც 
შეგიძლიათ თქვენი ბიზნესი დაამატოთ, რადგან ეს დაგეხმარებათ, Google 
-ის ადგილობრივი რუკების პაკეტში ადვილად მოძიებადი გახდეთ. თქვენს 
მომხმარებელს ასევე  შეუძლია მოსაზრება დაწეროს თქვენზე, რომელსაც 
ნახავენ სხვა პოტენციური მომხმარებლები.  

• Yelp: კიდევ ერთი პოპულარული კატალოგი თქვენი ბიზნესისთვის. თქვენ 

რამდენჯერ გამოგიყენებიათ ინტერნეტი ადგილობრივი ბიზნესის 
მოსაძებლად წინა წელს?  



159

იდეიდან ბიზნესამდე

ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ. 
დარწმუნდით, რომ თქვენი ბიზნესის შესახებ ყველა მონაცემი (სახელი, 
მისამართი და განსაკუთრებით, ტელეფონის ნომერი)  ყველა ჩამონათვალში 
იგივეა. ეს ეხმარება საძიებო სისტემას აქციოს თქვენი ბიზნესი სანდოდ. 

ბოლო დროს სულ უფრო მეტი ადამიანი ათვალიერებს ინტერნეტს მათი 
მობილური მოწყობილობებიდან და არა კომპუტერებიდან, ამიტომ საიტები 
უნდა იყოს მორგებული Google mobile-ზე, რომელიც უკვე ხდება ახალი ვებ-
გვერდისთვის მთავარი (დეფოლტი) რეჟიმი.  

დარწმუნდით, რომ თქვენ იყენებთ Google mobile-ზე მორგებულ სატესტო 
ინსტრუმენტებს, იმისთვის, რომ შეამოწმოთ თქვენი გვერდის შესაბამისობა 
მობილურისთვის განკუთვნილ რეჟიმებთან.

როგორც წესი, მობილურისთვის შესაბამისი თემის გამოყენებისათვის 
საჭიროა თქვენი ვებ-გვერდი დააყენოთ მობილურზე მოხმარების რეჟიმზე.

სოციალური მედიის 3.356 მილიარდ მომხმარებელთა შორის, თქვენი 
პოტენციური მომხმარებელბის უმეტესობაც მოიხმარს სხვადასხვა 
სოციალური მედიის პლატფორმას. როგორც ადგილობრივი ბიზნესი, თქვენც 
შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საკუთარ აუდიტორიას და ჩამოაყალიბოთ 
ძლიერი ურთიერთობა. შედეგად, დაარწმუნეთ ისინი, რომ შეამოწმონ თქვენი 
მომსახურეობა. 

მოცემული სოციალური მედიის პლატფორმები შესაძლოა გამოიყენოთ 
თქვენი მარკეტინგისთვის:

მარკეტინგი სოციალური მედიის გამოყენებით

შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი ბიზნესისთვის ანგარიში ან გაგზავნოთ მოთხოვნა, 
თუკი თქვენი ბიზნესი უკვე ამ პლატფორმის კატალოგშია.
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• Facebook
• Instagram
• Twitter
• LinkedIn
• Pinterest
• Snapchat

რადგანაც ადგილობრივი ბიზნესი ხართ, საჭირო არაა იაქტიუროთ 
ყველა სოციალური მედიის პლატფორმაზე. რომელი პლატფორმაა ყველაზე 
პოპულარული თქვენს პოტენციურ მომხმარებლებს შორის? იაქტიურეთ იმ 
პლატფორმებზე, რომ უკეთესად გამოიყენოთ თქვენი რესურსი.  

უამრავი მიზეზი არსებობს 
რატომ არის ციფრული 
მარკეტინგი საუკეთესო 
გადაწყვეტილება ასე ბევრი 
ბიზნესისთვის, მაგრამ თუ 
თქვენ მხოლოდ ეხლა იწყებთ, 
გეტყვით, რომ არსებობს ორი 
რამ, რაზეც უდიდეს გავლენას 

მოახდენს. ესაა, ფორმა, როგორც წარმართავთ თქვენს მარკეტინგს და 
როგორ მიყიდით თქვენს პროდუქტს თქვენს მომხმარებლებს. 

ციფრული მარკეტინგის 
სარგებელი

ინტერნეტი კარგი საშუალებაა იმ ადამიანებთან დასაკავშირებლად, 
რომლებიც ერთ მშვენიერ დღეს თქვენი მომხმარებელი გახდებიან. ონლაინ 
თქვენს კომპანიას უფრო მეტ ადამიანთან ექნება წვდომა, ვიდრე ოფლაინ. 
და თუ ამას თქვენ სწორად აკეთებთ, შეძლებთ ზუსტად იმ ადამიანებს 
დაუკავშირდეთ, რომლებსაც სურვილი ექნებათ სწორედ მოცემულ მომენტში 
შეიძინონ თქვენი პროდუქტი. 

პირდაპირ წერილის მიწერა და ცივი დარეკვა უკვე მოძველებული ტაქტიკაა. 

დაუკავშირდი სწორ ხალხს, სწორ ადგილსა და სწორ დროს  
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ყველამ ვიცით ხარისხიანი 
ვებ გვერდის შექმნის ფასი, 
ასევე გვესმის რამდენად 
მნიშვნელოვანია ვებ-
გვერდის ქონაც. უკეთესია 
გქოდეთ რაღაც, ვიდრე სულ 
არაფერი, თუნდაც ეს იყოს 

7 ხერხი, როგორ გაავრცელოთ ინფორმაცია 
თქვენს ბიზნესზე ონლაინ უფასოდ 

შექმენით თქვენი მარტივი ვებ-გვერდი ვებ-გვერდების უფასო 
შემქმნელით

ციფრული მარკეტინგის კიდევ ერთი უდიდესი სარგებელი არის ის, რომ 
მარკეტერებს შესაძლებლობა აქვთ დაინახონ ზუსტი შედეგები რეალურ 
დროში. თუ თქვენ ოდესმე განგითავსებიათ რეკლამა გაზეთში, იცით, რომ 
შეუძლებელია იმ შედეგის გაზომვა, რაც ამ რეკლამამ მოუტანა თქვენს 
ბიზნესს. რაც შეეხება ციფრულ მარკეტინგს, ის საშუალებას გაძლევთ თქვენი 
რეკლამის შედეგი გაზომოთ ანალიტიკური პროგრამის გამოყენებით.  

მარკეტინგი ყოველთვის გაკავშირებს სამიზნე აუდიტორიასთან საჭირო 
ადგილსა და საჭირო დროს. რადგან ეს ყველაფერი მიმდინარეობს ონლაინ 
და ეს ნიშნავს, რომ თქვენმა ბიზნესმა ციფრულ მარკეტინგს უნდა მიაქციოს 
დიდი ყურადღება.

ნებისმიერი ფასეული იშვიათადაა უფასო, მიუხედავად მასზე გაშვებული 
რეკლამების რაოდენობისა. ამიტომ გვინდა გაგიზიაროთ თქვენი 
ბიზნესისთვის ის შესაძლებლობები, რომელიც უფასოდაა ონლაინ და 
თქვენგან მარტო დროის დათმობას მოითხოვს. 

მიიღე გაზომვადი შედეგები, რომ იცოდეთ როგორ ხორციელდება 
თქვენი სტრატეგია 

ჩვენ სულ უფრო მეტ დროს ვატარებთ ინტერნეტში და მუდმივად ვიყენებთ 
სმარტფონებს. ესაა მკაცრი რეალობა: ადამიანთა უმეტესობა არ კითხულობს 
ნაბეჭდ რეკლამებსა თუ ბროშურებს, რომლებსაც თქვენ წინ უდებთ, რადგან 
ისინი ამ დროს ციფრული ეკრანების ყურებით არიან დაკავებულნი.
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ინფორმაციის გაზიარება ონლაინ დირექტორიებისთვის, რომელიც 
ეხება კონკრეტულ რეგიონსა თუ სფეროს კიდევ ერთი კარგი საშუალებაა მეტ 
ხალხს მიაწოდოთ ინფორმაცია . 

სოციალური მედიის პლატფორმებზე 
შექმენით ბიზნეს ანგარიში, მაგალითად, 
Facebook-სა და Twitter-ზე სრულიად უფასოდ. 
და შეიტანეთ სოციალური მედია თქვენს 
მარკეტინგულ გეგმაში, როგორც ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი ინსტურმენტი, თუკი აქ 
არის თქვენი სამიზნე ბაზარი. შთამბეჭდავი 

კონტენტის შექმნაში მარტივმა პრაქტიკამ და მომხმარებელთან და 
ინფლუენსერებთან კომუნიკაციამ შეიძლება ხელი შეუწყოს თქვენი ბრენდის 
საქმიანობას და მოხვდეს თქვენი აუდიტორიის ყურადღების ცენტრში, თუკი, 
ეს აუდიტორია სწორედ აქაა.

დარეგისტრირდი ადგილობრივ ონლაინ დირექტორიებზე

შექმენით თქვენი ბიზნესისთვის ანგარიში სოციალურ მედიაში

უფასო. WordPress.com-ის დახმარებით ადვილად შექმნით უფასო, მარტივ ვებ 
გვერდს, რომლის მეშვეობით შეძლებთ თქვენი ბიზნესის პოპულარიზაციასა 
და თქვენს აუდიტორიასთან დაკავშირებას.   

დაიწყეთ ბლოგის წარმოება

ასე, რომ გამოიყენეთ ის. აწარმოეთ პოპულარული ბლოგი, როგორც 
თქვენი ვებ გვერდის ძირითადი ნაწილი, და ეს მოგცემთ 434% -ით 
უკეთეს შესაძლებლობას ადვილად მოგძებნონ საძიებო სისტემებში. რა?! 
ვიცი! ეს სიგიჟეა! მაგრამ კიდევ უფრო მეტს გეტყვით: ბიზნესი ბიზნეს 
მარკეტერებისთვის (B2B), რომლებიც ბლოგებს იყენებენ, როგორც მათი 
კონტენტის ნაწილს 67%-ით უფრო წინ არიან გაყიდვებში ვიდრე B2B, 
რომლებიც არ იყენებენ ამ ხერხს.  

და როდესაც ისეთი პლატფორმა, როგორიცაა WordPress.com გთავაზობს 
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უფასო ბლოგის სერვისს, რატომ არ უნდა გამოიყენოთ??  სთორის 
დარეკლამების სერვისი აქვს Facebook -სა და LinkedIn -საც, თუმცა, თუკი ის 
ინტეგრირებულია თქვენს საიტზე, მაშინ ეს გავლენას ვერ მოახდენს საძიებო 
სისტემების მიერ რანგირებაზე. ესაა თქვენი ბლოგის წარმოების მიზანი, რომ 
თქვენი ბიზნესისა და სფეროს შესახებ წერა გამოიყენოთ თქვენი ბიზნესის 
სანდოობისა და ვებ-გვერდის მოხმარების გასაზრდელად. სტატიები თქვენს 
ბლოგზე შესთავაზებენ პასუხებს იმ კითხვებზე, რომელიც ჩნდება თქვენს 
სფეროში. და როდესაც ადამიანი პოულობს ხარისხიან ინფორმაციას, მას 
უჩნდება ნდობა. მას ახსოვს, ვისგან მიიღო ეს ინფორმაცია და შედეგად 
იღებთ ნდობის ჩამოყალიბებას.

როდესაც თქვენ დარეგისტრირდებით ელ.ფოსტის უფასო მარკეტინგულ 
ანგარიშზე MailChimp-ით , თქვენ შეძლებთ გაგზავნოთ 12 000 -მდე ელ. 
ფოსტა თვეში და გყავდეთ 2,000 გამომწერი. ეს არის უამრავი გამომწერი და 
უამრავი წერილი ყოველგვარი ხარჯის გარეშე.

გავიმეორებ, რომ სოციალური მედიისა და ბლოგის წარმოება, ანგარიშის 
შექმნა, მეილ-ლისტი და წერილების კონტენტის შექმნა მოითხოვს დროს 
და ეს უნდა გაითვალისწინოთ, როცა ამის კეთებას დაიწყებთ.

გამოიყენეთ უფასო ელ.ფოსტის მარკეტინგული სერვისები
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YouTube ჯერ კიდევ უფასო 
ონლაინ ვიდეო სერვისია (ყოველ 
შემთხვევისთვის ეხლა მაინც) და 
მას აქვს სასწაული შესაძლებლობა 
გააზიაროს ვიდეო რგოლები, რომელიც 
ეხება თქვენს პროდუქციას, სერვისებს 
და/ან სფეროს შესახებ ინფორმაციას.  

ყოველთვის, როცა ვიდეო რგოლს 
ატვირთავთ შეგიძლიათ გამოიყენოთ 
სოციალური მედიის ანგარიში 
და ელ.ფოსტის მარკეტინგი, რომ 
ინფორმაცია მიაწოდო ამის შესახებ 

თქვენს ფოლოუერებს. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გააზიაროთ თქვენს ვებ 
გვერდზე ან ბლოგზე, როგორც რესურსი და შემდეგ გაუშვათ სოციალურ 
მედიაში. ეს შეგიძლიათ რეგულარად აკეთოთ, და ნახოთ შედეგი.

თითოეული ბიტი დაგემხარებათ, ჰომ ასეა? იფიქრეთ ისეთ შეთავაზებაზე, 
როგორიცაა მომხმარებლების მიერ ონლაინ თქვენს შესახებ ინფორმაციის 
გაზიარება როგორ დაეხმარება თქვენს  ბიზნეს.

თუ თქვენი ბიზნესი მიიღებს, ჩაერთვება ან დაასპონსორებს ბევრ 
ღონისძიებას, დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენს შესახებ ინფორმაცია 
მოხვდება ბევრ უფასო ონლაინ კალენდარში. ამით გარანტირებულად 
მიიქცევთ ხალხის  ყურადღებას, რაც თქვენთვის მათი მოზიდვის ერთ-ერთი 
შესაძლებლობაა.

გააზიარეთ ვიდეო YouTube-ზე

შეიტანეთ თქვენი ღონისძიებები ონლაინ საზოგადოების 
კალენდრებში  

ეს არის 7 უფასო ხერხი,  როგორ შეგიძლია გაყიდო შენი ბიზნესი, ისე, 
რომ ბიუჯეტს არ მიაყენო ზიანი.   მოდით ვიყოთ რეალისტები, მარკეტინგი 
თქვენი ბიზნესისთვის არის რთული გამოწვევა, რადგან ძალიან ბევრი 
გზა არსებობს ამისთვის. 
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სულელი უნდა იყოთ, რომ არ მოსინჯოთ უფასო ონლაინ რეკლამა, 
ასე არაა? თუ გინდათ იამაყოთ თქვენი საქმით დაიწყეთ საიდანღაც 
და ზემოთ მოცემული მეთოდები არა მხოლოდ თქვენი ბიზნესის 
მარკეტინგში დაგეხმარებათ უფასოდ, არამედ შეგძენთ გამოცდილებას 
ონლაინ სამყაროში და გაჩნდება შესაძლებლობა გააფართოვოთ 
თქვენი მარკეტინგული საქმიანობა მომავალში.

მზად ხართ დაიწყოთ თქვენი საოცნებო ბიზნესი ონლაინ?

ჩამოწერეთ, რას გააკეთებთ თავიდან, პირველი ნაბიჯები:  
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იდეიდან ბიზნესამდე

იდეიდან 
ბიზნესამდე
როგორ დავიწყოთ ახალი სტარტაპი - დეტალური სახელმძღვანელო




