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Творчыя галiны прамысловасцi адыгрываюць 
вялiкую ролю ў эканомiцы Злучанага Каралеўства 
i, бясспрэчна, будуць займаць усё больш важнае 
становiшча ў будучым.
Каб будучыня творчых галiн прамысловасцi 
стала яскравай, нам неабходна выпрацаваць 
надзейныя дзелавыя навыкi i моцную 
прадпрымальнiцкую базу на ўзроўнi малога 
i сярэдняга бiзнесу. Гэта iстотны фактар росту 
i дабрабыту сучаснай эканомiкi.
На сённяшнi дзень сярэдняя жыццядзейнасць 
прадпрыемстваў малога i сярэдняга бiзнесу 
ў Вялiкабрытанii складае ўсяго толькi 24 месяцы. 
Гэта сведчыць пра тое, як хутка i непазбежна 
недасканалая бiзнес-стратэгiя дае збой у працы 
ўсёй сiстэмы.
Як спынiць гэты працэс? Як павялiчыць 
працягласць функцыянавання творчага 
прадпрыемства i зрабiць яго паспяховым — 
такiм, якiм яно i павiнна быць? Мы вывучаем 
гэтае пытанне ў рамках Праграмы крэатыўнай 
эканомiкi (Creative Economy Programme), якую 
Урад распачаў напрыканцы 2005 года. 
Мы стварылi працоўныя групы па кожнай 
з ключавых тэм праграмы, адна з якiх — 
падтрымка бiзнесу i доступ да сродкаў 
фiнансавання. Творчыя i дзелавыя навыкi не 
заўсёды iдуць крок у крок, але яны ў роўнай 
ступенi з’яўляюцца ключавымi фактарамi поспеху 
ў ХХI стагоддзi. Ёсць такое меркаванне: актыўным 
можа быць або правае, або левае паўшар’е мозгу, 
але анiяк не абодва; адпаведна, прадстаўнiкi 

сферы творчасцi i культуры не могуць займацца 
бiзнесам, бо не маюць анi падрыхтоўкi, анi 
падтрымкi для падобнага вiду дзейнасцi.
Сам факт iснавання гэтай дылемы пацвярджае 
недахоп навыкаў кiраўнiцтва ў творчай сферы, 
i мы павiнны вырашыць гэтую праблему.
“Цiшоткi i Пiнжакi” прапануюць такi падыход 
да арганiзацыi працы, якi спалучае творчае 
мысленне з дзелавымi навыкамi. Кнiга дае 
прыклады, як спалучыць творчы i рацыянальны 
пачатак дзеля стварэння — i ўтрымання — 
паспяховага прадпрыемства. Яна дэманструе, 
як найлепшыя бiзнес-iдэi i канцэпты 
выкарыстоўваюцца на прыкладзе творчых 
прадпрыемстваў.
Дэвiд Пэрыш выкарыстаў свае веды i вопыт, 
каб сфармуляваць i апiсаць галоўныя дзелавыя 
прынцыпы такiм чынам, каб iмi маглi карыстацца 
менавiта творчыя прадпрымальнiкi. Вось чаму 
“Цiшоткi i Пiнжакi” робяць iстотны ўнёсак 
у развiццё кiраўнiчых навыкаў крэатыўных 
бiзнесменаў i, адпаведна, садзейнiчаюць поспеху 
iх кампанiй.
Я хачу павiншаваць Дэвiда — i Merseyside 
ACME1 — з выданнем такога бiзнес-дапаможнiка 
для творчых галiн прамысловасцi наогул 
i асобных прадпрыемстваў у прыватнасцi, кожнае 
з якiх, несумненна, атрымае карысць ад яго 
вывучэння.

Шон Вудвард, член парламента

Прадмова 
Шон Вудвард, член парламента
Мiнiстр творчых галiн прамысловасцi i турызму
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Гэтая кнiга з’яўляецца адначасова натхняльнай 
i практычнай, яна прапануе некалькi добрых iдэй 
па заснаваннi крэатыўнага бiзнесу, але адначасова 
папярэджвае пра тое, што гэта няпростая справа. 
Яна будзе карыснай для стартапаў i iсных 
прадпрыемстваў, вялiкiх i малых. Яна 
ўспрымаецца як агульнае цэлае, але мае зручную 
структуру i дазваляе вяртацца да ключавых тэм, 
лёгка пераходзiць з аднаго раздзела ў iншы. Ты 
можаш у любы час выхапiць з яе зместу тое, што 
табе патрэбна, а рэшту пакiнуць для iншых або на 
iншы дзень.
Большая частка таго, што апiсана на наступных 
старонках, — гэта веды, атрыманыя на ўласных 
памылках. Мой самы каштоўны вопыт быў набыты 
не столькi ў акадэмiчным цi прафесiйным 
асяродку, колькi ў рэальных жыццёвых сiтуацыях: 
рэальных месцах, рэальнай працы, маiх паразах 
i поспехах. Я браў удзел у працоўных 
кааператывах, сацыяльных прадпрыемствах, 
розных тыпах бiзнесу ў творчым сектары 
эканомiкi яшчэ да таго, як прыдумалi тэрмiн 
“творчыя галiны прамысловасцi”. У той цi iншай 
ступенi я сутыкаўся з усiмi пытаннямi, агучанымi 
ў гэтай кнiзе, i я ўсё яшчэ вучуся. Я ўсё яшчэ хаджу 
як “у пiнжаку”, так i “ў цiшотцы”.
Мой падыход у справе кансультавання i навучання 
заключаецца не ў чытаннi лекцыi, а ў адкрыццi 
перспектыў — я прапаную свае думкi i свой вопыт, 
каб стымуляваць распрацоўку новых iдэй 
i надзяляць iншых людзей здольнасцю знайсцi 
сваё рашэнне на карысць уласнаму 
прадпрыемству. У такiм ключы я напiсаў i кнiгу. 
Чытаючы гэты дапаможнiк, памятай, што тут няма 
iсцiны ў апошняй iнстанцыi. Кожную iдэю трэба 
прыстасаваць да канкрэтных умоў i практык, 
кожная з iх уяўляе хутчэй пункт адлiку, чым 
выснову. Ты можаш не пагаджацца са мной, i гэта 
нядрэнна. Ты можаш знайсцi лепшае за мяне 
рашэнне — i гэта выдатна. Мэта гэтай кнiгi не 
ў тым, каб расказаць табе, як рабiць бiзнес, а ў тым, 
каб забяспечыць падтрымку i даць некаторыя iдэi 
на гэты конт.

На стварэнне дапаможнiка мяне натхнiлi сотнi 
людзей, з якiмi я працаваў у творчым сектары 
i якiм дапамагаў парадай на працягу многiх гадоў.
Творчыя галiны прамысловасцi дазваляюць 
ператварыць талент у бесперапынную плынь 
прыбытку для ўладальнiка iнтэлектуальнай 
уласнасцi на прадукт, створаны пры дапамозе 
гэтага таленту. Сёння Вялiкабрытанiя з’яўляецца 
лiдарам у творчых галiнах прамысловасцi, таму 
Брытанскi Урад моцна падтрымлiвае рост у гэтым 
сектары эканомiкi. Вялiкабрытанiя можа шмат што 
прапанаваць мiжнароднай супольнасцi, таму 
Брытанская Рада садзейнiчае распаўсюду 
напрацовак гэтых галiн па ўсiм свеце. ЮНЕСКА 
таксама падтрымлiвае культурны сектар у краiнах 
на стадыi развiцця.
Гэта вялiкi бiзнес, якому патрэбны як “цiшоткi”, так 
i “пiнжакi”. (Больш iнфармацыi пра творчыя галiны 
прамысловасцi знаходзiцца ў Дадатку 1.)
Адна з маiх самых апошнiх прац была звязана 
з праектам “Творчая перавага” (Creative 
Advantage)2 для Merseyside, якi падтрымлiвае 
шырокае кола творчых прадпрыемстваў, як 
будучых, так i iсных. Гэтая кнiга, па сутнасцi, 
грунтуецца на поспеху той працы. Некаторыя 
сiтуацыi, апiсаныя ў дапаможнiку, iлюструюцца 
прыкладамi з вопыту прадпрыемстваў Merseyside, 
але самi тэмы пры гэтым носяць усеагульны 
характар. Я таксама карыстаўся вопытам працы 
з CIDS3, CIDA4 i iншымi арганiзацыямi, звяртаўся да 
свайго мiжнароднага досведу кансультавання 
i навучання ў розных краiнах, такiх як Кiтай, 
Паўднёва-Афрыканская Рэспублiка i Iндыя.
Мне будзе прыемна атрымаць зваротную сувязь 
з нагоды кнiгi, а таксама пачуць вашы найлепшыя 
прыклады i дадатковыя iдэi, якiя можна было б 
выкарыстаць у якасцi кансультацыйнага 
матэрыялу або падставы для вучэбнага семiнара 
i такiм чынам мець магчымасць падтрымаць 
праекты iншых творчых прадпрымальнiкаў.

Дэвiд Пэрыш, лiстапад 2005
david.parrish@tshirtsandsuits.com

Уступ



1
— У першым раздзеле аспрэчваецца вiдавочная супярэчнасць памiж творчасцю  
 i бiзнесам i даюцца парады, як сумясцiць гэтыя паняццi — творчым чынам. 
— Перад табой паўстане фундаментальнае пытанне: чаму ты займаешся творчым  
 бiзнесам цi плануеш гэта рабiць?
— Мы абмяркуем розныя падыходы да вядзення бiзнесу i пагутарым пра   
 неабходнасць выразна ўсведамляць свае каштоўнасцi i задачы.
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Творчасць цi бiзнес? 
Некаторым людзям здаецца, што творчасць i бiзнес — гэта 
як алей i вада, яны проста не змешваюцца. I пытанне паля-
гае ў тым, каб выбраць адно: творчасць або бiзнес. Я з гэтым 
не згодны.

На канферэнцыi, прысвечанай пытанням творчасцi, 
я заўважыў, што некаторыя людзi кажуць пра творчасць, 
а разумеюць “мастацтва” — iм займаюцца выключна мастакi 
рознага кшталту i гатунку, спрэс апранутыя ў цiшоткi. Гэтыя 
мастакi выразна ўсведамлялi, што часам (на жаль) яны 
павiнны размаўляць з iстотамi з паралельнага сусвету, са 
сферы бiзнесу  — з  людзьмi ў  пiнжаках, якiя думаюць 
па-iншаму, размаўляюць на сваёй дзiўнай мове i непазбежна 
iх, мастакоў, не разумеюць. Я быў не згодны з тым, што 
бiзнес i творчасць — гэта несумяшчальныя процiлегласцi. 
На канферэнцыi я  адзначыў, што я  адначасова i  паэт5, 
вершы якога друкуюцца, i магiстр MBA6, што, верагодна, на 
момант кагосьцi збянтэжыла. Я  дадаў, што найлепшая 
частка маёй творчасцi — усё-такi не паэзiя, а вынаходнiцтвы 
ў сферы бiзнесу, дзе я на мiжнародным узроўнi займаюся 
адаптацыяй бiзнес-iдэй i  метадаў да новых абставiн на 
памежжы культур, сфер i сектараў вытворчасцi. Хто-нiхто 
з удзельнiкаў пацвердзiў, што ў iнжынерных бюро бывае 
больш творчасцi, чым у рэкламных агенцтвах. Творчасць — 
гэта не манаполiя мастака: яе трэба разумець больш 
шырока i  бачыць у  адукацыi, навуцы i  iншых галiнах. 
Творчасць у кожным з нас i вакол нас.
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Творчая алхiмiя 
Самае захапляльнае ў творчасцi, на маю думку, — гэта алхiмiя 
змешвання вiдавочных процiлегласцей, якiя мы называем 
“мастацтвам” i “навукай”, прызнаючы, што разам яны — зусiм не 
процiлегласцi бiнарнай сiстэмы, з якiх трэба выбраць адно, а, хут-
чэй, iнь i ян адзiнага цэлага. Гэтая кнiга — пра аб’яднанне твор-
часцi i бiзнесу ў хаўрус. Яна пра тое, як сумясцiць найлепшыя iдэi 
“цiшотак” i  “пiнжакоў” у крэатыўным бiзнесе, ператвараючы 
талент творчасцi ў плынь прыбытку.

Паспяховыя крэатыўныя прадпрымальнiкi спалучаюць у працы 
творчасць i бiзнес. Магчыма, яны не карыстаюцца дзелавым 
слэнгам i не лiчаць прыбытак сваёй асноўнай мэтай. Яны могуць 
дзейнiчаць iнтуiтыўна i называць свой поспех выключнай уда-
чай, але, тым не менш, за iх непрыхаваным энтузiязмам стаiць 
пэўны метад працы, прызнаюць яны гэта цi не.

Мастацтва бiзнесу палягае на тым, каб выбраць неабходнае 
з палiтры бясконцых варыянтаў i стварыць той прадукт цi тую 
паслугу, якiя б адпавядалi канкрэтным патрэбам клiентаў i пры-
носiлi фiнансавую карысць iх аўтарам. Вынiкам такой працы 
стане ўнiкальная бiзнес-формула паспяховага прадпрыемства.

Творчыя кампанii, як вядома, у сваiх прадуктах i паслугах iмкнуц-
ца выкарыстаць як мага больш наватарскiх iдэй. Паспяховыя 
арганiзацыi спалучаюць у сабе ўсе неабходныя бiзнес-элементы, 
але робяць гэта крэатыўна. Крэатыўныя прадукты i паслугi — 
аснова паспяховага творчага прадпрыемства; яно павiнна 
вынайсцi сваю адмысловую дзейсную формулу, якая б спалучала 
ўсе базавыя бiзнес-структуры.

Мастацтва не “распрадаваць”
Мне часта задаюць адно i тое ж пытанне: цi праўда, што iдэя 
зарабляць на мастацтве або творчасцi непазбежна вядзе да 
страты мастацкай цэласнасцi, iнакш кажучы, ператварае бiз-
нес у “распродаж”. Я адказваю, што гэта магчыма, але не аба-
вязкова. Сакрэт акурат у формуле, згаданай вышэй: пэўныя 
прадукты i паслугi iснуюць для пэўных клiентаў. Дарэчы, клiен-
ты, у выпадку належнага  падбору, з’яўляюцца неабходным 
складнiкам формулы поспеху. Калi прапанаваць свой прадукт 
цi паслугу не тым клiентам, утворыцца дысбаланс, якi 
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 прывядзе або да неабходнасцi распродажу, або да банкру-
цтва. Вядома, у цябе не атрымаецца заўсёды прадаваць усе 
свае тавары ўсiм клiентам, але дастаткова толькi прыкласцi 
намаганнi, каб, зводзячы рахункi, зрабiць выбар правiльных 
пакупнiкоў i падабраць для iх з асартыменту належныя пра-
дукты, што стане асновай для дзейснай бiзнес-схемы.

Поспех
Сказаць, што такое поспех, мусiш ты, а не я. Няма нiякiх важкiх 
меркаванняў у гэтым пытаннi. “Больш” — не заўсёды “лепш”; 
“малое” — часта “прыгожае”. Трэба вызначыцца, дзе ты бачыш 
сябе i сваю справу ў будучынi. Як кажуць, калi ты не ведаеш, дзе 
хочаш быць, як можаш ведаць, якiм шляхам пайсцi? Менавiта 
таму шлях да поспеху залежыць ад тваёй мэты, таго, дзе ты хочаш 
быць у будучынi, — гэта тваё Бачанне.

Прыбытак
Прыбытак — не заўсёды самамэта, але нават некамерцыйныя 
ўстановы не могуць працягваць iснаванне, калi выдаткi перавы-
шаюць сукупны прыбытак. Побач з 13 падгалiнамi7 ў творчым 
i культурным сектары прамысловасцi iснуюць розныя эканамiч-
ныя структуры: камерцыйныя кампанii, накiраваныя на прыбы-
так, некамерцыйныя i дабрачынныя арганiзацыi, сацыяльныя 
прадпрыемствы. Менавiта таму я кажу звычайна пра “дасягненне 
пажаданага фiнансавага вынiку”, а не пра неабходнасць “атры-
маць прыбытак”. Многiя ўстановы мастацтва лiчацца дабрачын-
нымi арганiзацыямi, i  iх прыбытак уключае гранты i субсiдыi. 
Паспяховасць сацыяльных прадпрыемстваў вызначае канцэп-
цыя трайнога крытэрыю паводле трох асноўных паказчыкаў: 
фiнансавага, сацыяльнага i экалагiчнага. Частка творчых бiзнес-
менаў акурат належыць да “сацыяльных прадпрымальнiкаў”. 

Лад жыцця
Канцэпцыя “бiзнес як лад жыцця” добрая тым, што гарантуе ўла-
дальнiку i  натуральны прыбытак, i  камфортны дабрабыт. 
Звычайна быць паспяховым — значыць стварыць прыбытковы 
бiзнес, якому ты насамрэч не моцна патрэбны i якi рана цi позна 
можна прадаць, каб рухацца далей. Але некаторыя людзi 
сапраўды iмкнуцца ўкласцi свой творчы патэнцыял у справу, 
якая напачатку лiчыцца хутчэй хобi, чым бiзнесам.
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Навошта?
Першае пытанне для тых, хто збiраецца даць нырца ў глы-
бiнi крэатыўнага прадпрымальнiцтва,  — навошта? 
Навошта рабiць бiзнес з прагi да творчасцi? Вiдавочны 
адказ — каб рэалiзаваць свой творчы патэнцыял i аднача-
сова на гэтым зарабiць. Няўжо ўсё так проста? Гэтая кнiга 
акрэслiвае кола праблем, якiя ўплываюць на вядзенне бiз-
несу, i  прапануе некалькi варыянтаў iх вырашэння. На 
шляху давядзецца пераадолець нямала цяжкасцей, пайсцi 
на шэраг кампрамiсаў i прыняць не адно складанае рашэн-
не. Менавiта таму напачатку варта акрэслiць, у чым сут-
насць тваёй уласнай творчай iдэi i навошта ты гэта робiш цi 
плануеш рабiць. 

Нягледзячы на жаданне цалкам аддацца творчасцi на 
поўны працоўны дзень, некаторыя, заснаваўшы бiзнес, 
пачынаюць скардзiцца на недахоп часу для творчых заха-
пленняў. Часам людзi прымаюць рашэнне вярнуцца да 
звыклай працы “дзеля грошай”, каб цалкам аддацца твор-
часцi ў вольны час, без абмежаванняў i цiску, якiя спада-
рожнiчаюць прадпрымальнiцтву.

Вiдаць, лепш адасобiць патрэбу зарабляць ад прагi твор-
часцi, каб па магчымасцi рабiць i адно, i другое добра, чым 
не рабiць як след нi таго, нi другога. Наколькi верагодна, 
што твой бiзнес запануе над творчасцю? Мая парада можа 
падацца недарэчнай у падобнай кнiзе, але лепш адразу 
даць сабе шчыры адказ на гэтае пытанне незалежна ад 
таго, паўстала яно раней цi паўстане ў будучым.

Так, iснуе рызыка, што або бiзнес запануе над творчасцю, 
або творчы эгаiзм паставiць пад пагрозу рэнтабельнасць 
прадпрыемства,  — гэта ў  тым выпадку, калi бiзнес-
формула памылковая. Напрыклад, фiнансавыя разлiкi, 
зробленыя для хобi, звычайна не адпавядаюць сферы 
бiзнесу, дзе дамiнуюць вышэйшыя кошты, здольныя 
пакрыць рэальныя выдаткi на аплату працы i не толькi.

Дзе?
Дзе ты хочаш быць у будучынi? Падумай пра якую-небудзь 
важную дату цi падзею ў жыццi (не абавязкова “праз пяць 
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год”, хаця можна i так). Апiшы, якiм будзе твой бiзнес? Хто 
твой пакупнiк? Колькi ў цябе супрацоўнiкаў? Якi прыбытак? 
Складзi план i паслядоўнасць сваiх задач. Будзь амбiтным. 
Абяры сабе мэту, якой пакуль нельга дасягнуць, але можна 
ўбачыць. Гэта i ёсць тваё Бачанне.

Што?
Што ты робiш? Найлепшым чынам на гэтае пытанне адка-
жуць твае клiенты. Ты можаш думаць, што займаешся 
вэб-дызайнам, у той час як клiенты лiчаць цябе гандлёвым 
кансультантам; ты можаш называць свой бiзнес тэатраль-
най кампанiяй, але клiенты замаўляюць у цябе сродкi для 
распаўсюду iнфармацыi па сацыяльных пытаннях. Слухай 
сваiх клiентаў, каб разумець, што для iх сапраўды важна. 
Што важна палепшыць i якi ўнёсак зрабiць у будучыню? 
Адкажы на пытанне клiента “Што я замаўляю?”, каб зразу-
мець, што ты сапраўды для iх робiш. Гэта i ёсць твая Мiсiя. 
Табе не абавязкова фармуляваць яе ў выглядзе заявы цi 
манiфесту (асаблiва шматслоўнага), але табе абавязкова 
ведаць, што ў тваёй дзейнасцi сапраўды важна для клiентаў 
i за што яны табе плацяць.

Як?
Як ты працуеш? Iначай кажучы, якiя ў цябе перакананнi, 
нормы паводзiн, этыка? Яны складаюць твае Каштоўнасцi. 
Часам мы iх не заўважаем i прымаем за наш натуральны 
стан, частку нас самiх. Напрыклад, клiенты аднойчы падкр-
эслiлi, што мае здольнасцi слухаць, паважаць iншае мерка-
ванне i падтрымлiваць чужое жаданне iсцi сваiм шляхам 
з’яўляюцца маiмi адметнымi вартасцямi; але ўсё гэта такая 
неад’емная частка самога мяне, што я iх не заўважаю. Я не 
звяртаў на iх увагi, але менавiта гэтыя каштоўнасцi былi 
адзначаны як мае прафесiйныя якасцi. Запытайся пра сябе 
ў iншых: у партнёраў, сяброў, калег i асаблiва ў клiентаў — 
i ты ўбачыш сябе i свой бiзнес больш выразна. Больш на 
гэтую тэму: Раздзел 2. Ведай сябе.
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Бачанне, Мiсiя i Каштоўнасцi
Бачанне — гэта куды мы iдзём, наша “зямля запаветная”. 
Бачанне — гэта мара пра будучыню ўласнага прадпрыем-
ства на словах (i ў лiчбах); мара, якая павiнна натхняць 
людзей, апелюючы i да сэрца, i да розуму.

Мiсiя — гэта што нам трэба рабiць для дасягнення ўласна-
га бачання. Фармулёўка мiсii — гэта простае i дакладнае 
апiсанне таго, чым займаецца арганiзацыя, якi яе ўнёсак 
у развiццё грамадства i свету. Мiсiя неабходная для таго, 
каб супрацоўнiкi, клiенты i iншыя зацiкаўленыя асобы маглi 
разумець, у чым менавiта бiзнес павiнен быць паспяховым.

Каштоўнасцi — гэта як мы сябе трымаем на шляху да 
поспеху.

Калi?
Час распачынаць? Ты гатовы заснаваць бiзнес тут i цяпер цi 
варта дачакацца лепшага часу? Шэран Матч на дзевяць 
год схавала свае фотаздымкi ў альбом, перш чым пачаць 
зарабляць на iх грошы.
Калi ты маеш адказы на пытаннi “дзе”, “што”, “як” i “калi”, 
самы час задумацца пра тое, цi ўкладаецца тваё разуменне 
ў дзейсную бiзнес-схему, рэальную i дасяжную бiзнес-фор-
мулу. Далей мы будзем весцi гаворку пра фiльтр верагод-
насцi, якi дапаможа табе праверыць магчымасць i верагод-
насць розных камбiнацый. 

Гэтая кнiга дапаможа табе дасягнуць поспеху 
ў двух кiрунках:

1. Прымусiць цябе сфармуляваць, што такое поспех — 
на тваю думку; iншымi словамi, высветлiць свае задачы.

2. Дапаможа знайсцi рэальны i дзейсны шлях да поспеху. 
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Асноўнае

1 Некаторыя людзi лiчаць, што творчасць i бiзнес не
 спалучаюцца. Я не згодны. Разглядай бiзнес   
 i творчасць як партнёраў, а не апанентаў. 

2  Спалучай найлепшыя iдэi “цiшотак” i “пiнжакоў”, каб  
 ператварыць свой творчы талент у плынь прыбытку.

3  Творчы талент не гарантуе камерцыйнай   
 паспяховасцi. Не ўсе крэатыўныя iдэi становяцца  
 патэнцыйным бiзнесам.

4  Рабiць бiзнес на творчасцi — не абавязкова значыць  
 “распрадаваць”; усё залежыць ад таго, наколькi  
 правiльна складзена бiзнес-формула.

5  Распрацаваўшы новы прадукт цi паслугу, табе трэба  
 распрацаваць унiкальную дзейсную бiзнес-формулу  
 для яго.

6  Выразна разумей, што такое поспех. Ведай, куды ты  
 iдзеш, — гэта i ёсць тваё бачанне.

7  Акрэслi сваю ўласную бiзнес-мiсiю.

8  Сфармулюй свае каштоўнасцi i прытрымлiвайся iх.

9  Вырашы сам, цi прыйшоў час распачаць або   
 пашырыць бiзнес.

10  Усе агучаныя прынцыпы аднолькава пасуюць як  
 для камерцыйных кампанiй, так i для некамерцыйных
 устаноў.



Дзейсныя iдэi

Шэран Матч 
Мастачка-фатограф
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Шэран Матч — мастачка, якая прысвячае сябе 
творчасцi i адначасова стаiць на чале ўласнага 
бiзнесу.

Яе мастацкае бачанне нарадзiлася з глыбока 
асабiстага вопыту. “На другiм курсе навучання 
па спецыяльнасцi «выяўленчае мастацтва» 
я перанесла пазаматачную цяжарнасць i ледзь 
не памерла. Я пачала выкарыстоўваць гэты 
вопыт у творчасцi, такiм чынам на многiх маiх 
фотаздымках з’явiлiся выявы жанчын. Feminae 
in Vitro («Жанчыны ў шкле») — так называецца 
адна з маiх калекцый”, — распавядае мастачка.

Скончыўшы навучанне, Шэран выставiла свае 
творы ў шэрагу выбiтных фотагалерэй. “На 
жаль, гэта быў не мой час. Я разумела, што мае 
фотаздымкi моцныя з пункту гледжання 
вобразнасцi, зместу i сутнасцi. Я бачыла, што iх 
эмацыйны сiмвалiзм закранае глыбокiя пачуццi 
жанчын незалежна ад сацыяльнага статусу, 
поглядаў i асабiстага вопыту. Нягледзячы на 
тое, што мае працы атрымлiвалi дастаткова 
ўвагi, я адчувала сваю непрыналежнасць да 
«свету мастацтва», я разумела, што ўсё 
адбываецца занадта хутка”, — узгадвае яна.

Праз дзевяць год Шэран вярнулася да старых 
фотаздымкаў, бо адчула, што надышоў час 
станавiцца iндывiдуальным прадпрымальнiкам 
i ствараць уласны бiзнес. “Я мастачка, пры 
гэтым я ўласны дырэктар i ўласны агент. Калi 
размова заходзiць пра аўтарскае 
ўзнагароджанне, арганiзацыю выставы цi 

маркетынг — я ўсё вырашаю сама”, — 
тлумачыць Шэран. Яна сама вырашыла выйсцi 
на вядучыя сусветныя рынкi мастацтва ў Нью-
Ёрку, Лондане i Парыжы. Яна сказала сабе, што 
адмовiцца ад любых iншых прапаноў, каб 
сканцэнтраваць усе намаганнi i прабiцца ў Чэлсi 
i Соха ў Нью-Ёрку, нягледзячы на тое, што 
ў Брытанскiм консульстве яе абачлiва 
папярэдзiлi: “Гэта самае складанае месца 
ў свеце для арганiзацыi выставы”.
Шэран разумела ступень складанасцi, але яна 
таксама разумела, што поспех на гэтай 
пляцоўцы гарантуе наступныя выставы 
i продажы. Распрацаваўшы стратэгiю, яна 
пачала вывучаць рынак, перадусiм завочна, 
праз кабiнетныя даследаваннi i iнтэрнэт, дзе 
знаёмiлася з крытэрыямi адбору твораў 
мастацтва ў галерэi. Пры дапамозе праграмы 
“Пашпарт для экспарту” Дэпартамента гандлю 
i iнвестыцый Злучанага Каралеўства i пры 
падтрымцы Брытанскага консульства ў Нью-
Ёрку яна наведала сусветную выставу New York 
Art Expo, дзе прадставiла галерэям уласнае 
партфолiа. У вынiку Шэран атрымала 
запрашэннi ад дзвюх пляцовак i абрала Viridian 
Artists Gallery для ўласнай выставы. Выстава 
адбылася ў лiпенi-жнiўнi 2005 года.
Гэты поспех, якi, бясспрэчна, гарантуе далейшыя 
выставы i продажы, адбыўся не толькi дзякуючы 
творчаму запалу i таленту, але стаў вынiкам 
цудоўнай бiзнес-iдэi — прабiцца на складаны, 
але прыбытковы мастацкi рынак Нью-Ёрка.

www.sharonmutch.com



Спасылкi на адпаведныя iдэi i тэмы ў кнiзе:
  Найлепшае ад “цiшотак” i “пiнжакоў” (ст. 8)
  Выбар часу для старту (ст. 12)
  Мэтавыя рынкi i клiенты (ст. 36)
  Даследаванне рынку (ст. 38)
  Казаць “не” (ст. 92)
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2
Ведай сябе
— У гэтым раздзеле мы пагаворым пра методыкi аб’ектыўнай ацэнкi ўласных вартасцей  

 i недахопаў у рамках пошуку дзейснай бiзнес-формулы. 
— Мы сканцэнтруемся на асноўных кампетэнтных уменнях, якiя дапамогуць заснаваць  
 уласны творчы бiзнес.
— Дадаткова абмяркуем некаторыя думкi пра навучанне, падрыхтоўку i няспыннае   

 прафесiйнае развiццё.
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У трактаце “Мастацтва вайны” кiтайскi ваенны 

стратэг Сунь Цзы пiсаў: “Калi ведаць ворага i ведаць 

сябе, перамога не будзе выклiкаць пытанняў”8. 

Лiчыш ты бiзнес своеасаблiвай ваеннай кампанiяй9 цi не, 
але веданне ўласных моцных i слабых бакоў дапаможа табе 
вырашыць, калi, як i куды рухацца. Ты станеш больш разу-
мець сваiх клiентаў, канкурэнтаў i ўмовы, якiя або будуць 
табе спрыяць, або не. “Ведаць сябе” — то-бок даваць аб’ек-
тыўную i крытычную ацэнку ўласным недахопам i асаблiва-
сцям — вельмi цяжка. Значна лягчэй ацанiць чужую працу, 
а не сваю, вось чаму для поўнага разумення сябе так важна 
ведаць iншае меркаванне.

Разумець сябе — значыць не толькi разумець сваю твор-
чую прыроду, здольнасцi i схiльнасцi. Трэба разумець вар-
тасцi i недахопы ўсяго бiзнесу цi прадпрыемства, уключаю-
чы ўсiх супрацоўнiкаў i шырокае кола зацiкаўленых бакоў, 
у тым лiку памочнiкаў i дарадцаў. Трэба ацанiць актывы, 
рэпутацыю, уласныя веды рынку i ўвесь iнтэлектуальны 
капiтал.

Ацэнка вартасцей i недахопаў
Замест таго каб занатоўваць свае вартасцi i недахопы на чыс-
тым аркушы, можна выкарыстаць гатовы кантрольны спiс 
ПРАIМФЭКТ/ PRIMEFACT на наступнай старонцы, якi прапа-
нуе вiдавочную структуру i комплексны падыход да аналiзу.

Я распрацаваў гэты кантрольны спiс спецыяльна для твор-
чых i  культурных галiн прамысловасцi i  паспяхова яго 
выкарыстоўваю ў працы з многiмi клiентамi.
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Кантрольны спiс 
ПРАIМФЭКТ/ PRIMEFACT

Працаўнiкi
У чым моцныя i слабыя бакi тваёй каманды? Узгадай шара-
говых супрацоўнiкаў, раду дырэктараў, сяброў арганiза-
цыi, партнёраў, кансультантаў i iншыя зацiкаўленыя бакi. 

Рэпутацыя (або брэнд)
Што пра цябе думаюць твае мэтавыя клiенты? У чым пера-
вагi i недахопы твайго брэнда?

Ахова iнтэлектуальнай уласнасцi
Якую iнтэлектуальную ўласнасць ты маеш? Як яна абароне-
на? Наколькi лёгка яе канвертаваць у крынiцу прыбытку?

Iнфармацыя (рынкавыя даследаваннi)
Цi валодаеш ты iнфармацыяй пра рынак, яго сегменты 
i трэнды? Што ты ведаеш пра сваiх клiентаў i iх адмысло-
выя патрэбы?

Мабiльнасць (спрытнасць, адчувальнасць)
Наколькi ты мабiльны i адчувальны да новых iдэй i магчы-
масцей? Як твая каманда ўспрымае змены? Цi яна падрых-
таваная да iх? Якiя ёсць перашкоды для змен?

Фiнансы (грошы)
Якiя ў цябе на сённяшнi дзень прыбыткi, актывы, грашовыя 
патокi? Колькi грошай ты можаш iнвеставаць у будучыню? 
Колькi можаш пазычыць?

Этыка (каштоўнасцi, культура)
Якiя ў цябе этычныя i карпаратыўныя каштоўнасцi? Якiя 
працоўныя прынцыпы? Цi ўсе супрацоўнiкi i ўдзельнiкi iм 
адпавядаюць?

Кантакты (суаўтары, партнёры, альянсы)
У чым моцныя i слабыя бакi твайго супрацоўнiцтва i кантак-
тавання з iншымi кампанiямi i арганiзацыямi (у тым лiку 
дзяржаўнымi)?

Таленты (прафесiйныя ўменнi i навыкi)
Якiя твае асноўныя прафесiйныя здольнасцi? Якiя ты маеш 
навыкi? Што патрабуе дадатковай прапрацоўкi? Якiм 
чынам супрацоўнiкi атрымлiваюць новыя веды i навыкi?
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Iнтэлектуальная ўласнасць
ст. 54

Рынкавыя даследаваннi
ст. 38

Каштоўнасцi
ст. 11

Фiнансы
ст. 64



Ведай пра свае недахопы. Памятай, што не ўсе з iх трэба 
выпраўляць. Верагодна, ты зоймеш такую пазiцыю на 
рынку, пры якой недахопы перастануць быць заўважнымi. 
Самае галоўнае  — бачыць свае моцныя i  слабыя бакi 
ў параўнаннi з канкурэнтамi. Ты можаш мець пэўную iстот-
ную вартасць, але калi такую ж вартасць мае твой апанент, 
то канкурэнтная перавага аўтаматычна знiкае

Асноўная кампетэнцыя
Асноўная кампетэнцыя — гэта ключавыя ўменнi, на якiх 
грунтуецца паспяховасць твайго прадпрыемства. Часта 
яна больш “глыбокая”, чым падаецца на першы погляд.

Напрыклад, Canon уключыла ў свае кампетэнтныя ўменнi 
не толькi стварэнне фотаапаратаў, але вытворчасць оптыкi 
наогул, дазволiўшы сабе, такiм чынам, выйсцi на рынак 
фотакапiявальнай тэхнiкi. Аналагiчна, асноўнай кампетэн-
цыяй кампанii Sony з’яўляецца не электронiка, а мiнiяцю-
рызацыя; у Honda — не машыны, а рухавiкi, што дало iм 
шанец пашырыць уласны рынак i ўключыць у сферу ўлас-
най кампетэнцыi маторныя лодкi i газонакасiлкi. Рычард 
Брэнсан стварыў карпарацыю Virgin — маштабны брэнд 
у сферы абслугоўвання, кампетэнцыя якога распаўсюджва-
ецца не толькi на гуказапiс, але ўключае авiяперавозкi, 
чыгунку, фiнансавыя паслугi i мабiльную сувязь. 

Некаторыя тэатральныя кампанii прызнаюць сваёй 
асноўнай кампетэнцыяй не пастаноўку спектакля як факт, 
а “размову з гледачом” праз пастаноўку спектакля. Для 
некаторых вэб-дызайнераў сфера кампетэнцыi ўключае 
ў тым лiку распрацоўку i прасоўванне брэнда, комплексны 
анлайн-маркетынг. Асноўная кампетэнцыя кампанii 
Peppered Sprout  — гэта не выдавецкая дзейнасць, 
а “забеспячэнне клiентаў iдэямi”.

Як ты лiчыш, у чым твая асноўная кампетэнцыя?
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Асноўная кампетэнцыя

Канкурэнтная перавага
ст. 45

Дзейсныя iдэi  —  ст. 24
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Стратэгiя вожыка
Каб дасягнуць перавагi над канкурэнтамi, трэба ведаць 
адказ на адно пытанне: у чым ты можаш быць на найвышэй-
шым узроўнi? Звярнi ўвагу: пытанне не пра тое, у чым ты 
хочаш быць, але ў чым ты можаш быць лепшым за iншых. 
Ведаць адказ на гэтае пытанне i настойлiва выкарыстоўваць 
свае перавагi — вось з чаго складаецца стратэгiя вожыка10.

Лiс, вядомы сваёй хiтрасцю, валодае рознымi стратэгiямi, 
каб забiць вожыка11. Вожык, са свайго боку, мае толькi адну 
стратэгiю, каб абаранiцца. У выпадку атакi з любога кiрунку 
ён скручваецца ў  калючы клубок  — кожны раз. Вожык 
iдэальна валодае гэтым адзiным навыкам выжывання 
i шторазу перамагае дзякуючы адной i той жа паслядоўнас-
цi дзеянняў. Вызначэнне сваёй iндывiдуальнай стратэгii 
вожыка магчымае пры ўважлiвым i аб’ектыўным разуменнi 
таго, у чым ты сапраўды можаш быць (а не проста хочаш 
быць) найлепшым.

Прынцып 95:5
Даследуючы ўсе будучыя магчымасцi i  пагрозы, самае 
галоўнае — своечасова вылучыць стратэгiчна важную мен-
шасць з шараговай большасцi згодна з агульнапрынятым 
прынцыпам Парэта. Вiльфрэда Парэта заўважыў, што 80% 
багаццяў сканцэнтравана ў руках 20% насельнiцтва Iталii 
i сфармуляваў правiла, вядомае як “Прынцып 80:20”. Мне зда-
ецца, у сённяшнiх рэалiях можна казаць пра “Прынцып 95:5”.

Прынцып 95:5 апiсвае, якiм чынам iстотная меншасць 
адказ вае за найбольш значныя дасягненнi. Напрыклад, 
95% ад аб’ёму продажу прыпадае на 5% тавараў. 95% пры-
быткаў паступае ад 5% клiентаў. Або 95% тваёй канкурэнт-
най перавагi можна атрымаць дзякуючы 5% уласных якас-
цей. (А яшчэ 95% галаўнога болю выклiкаюць усяго 5% 
калег!) I так да бясконцасцi…
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Стратэгiя вожыка

Прынцып 95:5



Уласных недахопаў можа быць шмат, прычым у любой 
частцы спiсу ПРАIМФЭКТ. Але, на шчасце, не ўсе з iх трэба 
выпраўляць. Наблiжаючыся да ўласных вартасцей, ты 
аўтаматычна будзеш аддаляцца ад недахопаў. Добрая бiз-
нес-формула прадугледжвае таксама адказ на пытанне, 
чаго не трэба рабiць. Выпраўляць варта толькi тыя недахо-
пы, якiя могуць паставiць пад пагрозу рэалiзацыю тваёй 
бiзнес-стратэгii. Больш на гэтую тэму: Раздзел 11. Твой 
шлях да поспеху.

Уменнi: трэнiнг цi навучанне?
Ёсць шмат магчымых спосабаў навучання, апрача трэнiнгаў. 
Побач з вылучэннем ключавых кiрункаў дзейнасцi прад-
прыемства (асноўных кампетэнцый) iснуе неабходнасць 
рэгулярна працаваць над удасканаленнем навыкаў работы, 
паколькi сталае навучанне  — гэта неабходны складнiк 
поспеху ва ўмовах змен знешняга асяроддзя i патрэб клiен-
таў. Аналiз неабходнасцi навучання можа дапамагчы выя-
вiць прабелы ў ведах i навыках, неабходных для пабудовы 
бiзнес-стратэгii. Дарэчы, я аддаю перавагу “неабходнасцi 
навучання”, а  не “неабходнасцi правядзення трэнiнгу”. 
Навучанне — паняцце больш шырокае за трэнiнг. Культура 
падтрымкi навучання  — задача больш iстотная, чым 
вылучэнне бюджэту на трэнiнг.

Няспыннае навучанне — гэта не пустыя словы, а рэальная 
з’ява i праграма Пастаяннага прафесiйнага развiцця 
(Continuing Professional Development, CPD). Яно неабход-
нае для ўсiх супрацоўнiкаў на ўсiх узроўнях дзейнасцi 
прадпрыемства, каб гарантаваць высокi ўзровень i сучас-
насць ведаў i навыкаў на карысць бiзнесу i яго клiентам. 
Кожны супрацоўнiк павiнен мець партфолiа асабiстага раз-
вiцця (Personal Development Portfolio, PDP), як у супра-
цоўнiкаў кампанii The Team.
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Арганiзацыя з культурай навучання

На карпаратыўным узроўнi неабходна прышчапляць фiла-
софiю арганiзацыi з культурай навучання, якую б я апiсаў 
як установу цi iнстытуцыю, дзе кожны пастаянна вучыцца: 
у клiентаў, у канкурэнтаў, у калег. Як The Team. Гэтыя веды 
становяцца структурнай адзiнкай, “iнтэлектуальным 
капiталам” кампанii, такой жа важнай, як i культура рас-
паўсюду ведаў сярод калег на розных узроўнях сiстэмы. 
Гэта сапраўднае вынаходнiцтва для прадпрыемства; яно 
больш важнае за сукупнасць асабiстых ведаў, паколькi 
належыць арганiзацыi ў большай ступенi (цi гэтак жа), як 
i кожнаму з яе супрацоўнiкаў.

У творчай кампанii пастаяннае навучанне i назапашванне 
ведаў павiнна быць часткай панэлi бiзнес-iндыкатараў, 
якую варта кантраляваць не менш уважлiва, чым фiнанса-
выя паказчыкi поспеху. Трэба адзначыць, што прыярытэты 
навучання павiнны адпавядаць агульнай стратэгii бiзнесу, 
а не асабiстым зацiкаўленасцям супрацоўнiкаў.
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Асноўнае

1 Ведай вартасцi i недахопы сябе самога, уласнага  
 бiзнесу i ўсiх зацiкаўленых бакоў.

2  Ужывай кантрольны спiс ПРАIМФЭКТ.

3  Апытвай iншых людзей — яны могуць звярнуць тваю  
 ўвагу на тыя вартасцi i недахопы, якiх ты не бачыш.

4  Памятай, што не ўсе недахопы трэба выпраўляць.

5  Вызначы, якiя ключавыя ўменнi будуць стаяць на  
 чале твайго поспеху.

6  Ужывай стратэгiю вожыка i ведай, у чым твой бiзнес  
 лепшы за iншыя.

7  Карыстайся прынцыпам 95:5, каб вылучыць   
 ключавыя 5% уласных вартасцей i недахопаў.

8  Звярнi ўвагу на дадатковыя патрэбы ў навучаннi  
 i развiццi, неабходныя для рэалiзацыi ўласнай бiзнес- 
 стратэгii.

9  Культура падтрымкi навучання — задача больш  
 iстотная, чым вылучэнне бюджэту на трэнiнг.

10  Ёсць шмат спосабаў атрымання ведаў, апрача  
 трэнiнгаў. Аддавай перавагу няспыннаму навучанню,  
 каб адкрыць новыя магчымасцi пашырэння ўласных  
 ведаў i навыкаў.



Дзейсныя iдэi

Peppered Sprout / Plastic Rhino
Рэклама
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“Нам так спадабаўся прадукт, што мы яго 
раскалашмацiлi”, — так (прыкладна) казаў 
Крыс Морыс, калi распавядаў мне пра iдэю 
атрымаць для ўласнай кампанii Peppered 
Sprout кантракт ад брэнда Puma UK. Крыс 
i яго бiзнес-партнёр Пiтэр Кэлет абралi 
Puma сваiм мэтавым клiентам i вырашылi 
ўразiць кампанiю скандальнай 
крэатыўнасцю, надрукаваўшы ва ўласным 
часопiсе Plastic Rhino фотаздымкi абутку 
Puma, раскалашмачанага дашчэнту. I яны 
перамаглi.

Крыс мэтанакiравана iдзе па слядах Дэвiда 
Оўгiлвi, заснавальнiка сусветна вядомага 
агенцтва Ogilvy and Mather, але не 
ўпiсваецца ў стэрэатып “паласатай кашулi 
i падцяжак” — тыповага кiраўнiка 
з Манхэтана. Вопратка ў стылi кэжуал 
i свабода паводзiн хаваюць пранiклiвы 
розум паспяховага бiзнесмена. Як i Дэвiд 
Оўгiлвi, Крыс i Пiтэр маюць уласны спiс 
мэтавых клiентаў, з якiмi iмкнуцца 
працаваць i за якiмi ўважлiва сочаць. Яны 
не робяць рэкламы. Яны не займаюцца 
тэндарамi. Яны б’юць наводмаш.

Па словах самiх аўтараў, часопiс Plastic 
Rhino быў ад самага пачатку авантурай, але 
на справе стаў адным з самых эфектыўных 
спосабаў самарэкламы — вiтрынай 

уласных iдэй ад 8 супрацоўнiкаў 
i мiжнароднай платформай для фрыланс-
мастакоў. Plastic Rhino распаўсюджваецца 
ў 15 краiнах i з’яўляецца прыкладам 
сапраўднага поспеху ў сваёй галiне.

“Найлепшае, што мы зрабiлi, — гэта гучна 
заявiлi пра свае амбiцыi”, — кажа Крыс 
у кантэксце размовы пра распрацоўку 
бiзнес-задач у першыя днi iснавання 
кампанii. Крыс i Пiтэр былi выдаўцамi 
i маглi, што лагiчна, сканцэнтравацца на 
часопiсе Plastic Rhino ў межах уласнай 
выдавецкай дзейнасцi. Яны ж, наадварот, 
абралi сваёй асноўнай кампетэнцыяй 
“забеспячэнне клiентаў новымi iдэямi”, 
а часопiс стаў толькi адной з праяў гэтай 
здольнасцi. Ён i сёння знаходзiцца пад 
крылом Peppered Sprout, якая займаецца 
рэкламаваннем сваiх клiентаў пры 
дапамозе iнсталяцый у крамах, стварэння 
фотаздымкаў i iлюстрацый, упакоўкi 
i публiкацый на замову.

Каманда Peppered Sprout ведае, куды iдзе, 
бачыць свае моцныя бакi, выдатна разумее 
асаблiвасцi ўласнага бiзнесу i стратэгiчна 
працуе над тым, каб атрымаць патрэбных 
клiентаў i развiвацца ў абраным кiрунку.

www.pepperedsprout.com



Спасылкi на адпаведныя iдэi i тэмы ў кнiзе:
 Выбар правiльных клiентаў (ст. 36)
 Тваё бачанне: ведай, куды iдзеш (ст. 11)
 Асноўныя кампетэнтныя ўменнi (ст. 19)
 Мiкс супрацоўнiкаў i фрылансераў (ст. 84)

Фатограф: Марк Макналцi



3
Назiрай i заўважай
— У гэтым раздзеле гутарка пойдзе пра выкарыстанне “бiзнес-радара” для ацэнкi новых  
 магчымасцей i пагроз, якiя могуць станоўча цi адмоўна паўплываць на дзейнасць   
 твайго прадпрыемства ў зменлiвым свеце.
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Будзь уважлiвы! Навокал адбываецца шмат падзей, 
якiя могуць спрыяць твайму бiзнесу або знiшчаць яго. 
Свет хутка змяняецца, а мы не можам аператыўна 
ўплываць на змены ў развiццi тэхналогiй, эканомiкi цi 
нарматыўнага заканадаўства. Такiя перамены ў знеш-
нiм асяроддзi могуць драматычна ўплываць на дзей-
насць арганiзацый i прадпрыемстваў, а таксама на 
ўсю вытворчасць. 

Мабiльныя тэлефоны за апошнiя гады кардынальна змянiлi 
спосаб камунiкацыi; iнтэрнэт адкрыў для нас выхад на гла-
бальныя рынкi. Заканадаўчыя акты Еўрапейскага саюза ўплы-
ваюць на дзейнасць усё большага кола нацыянальных урадаў 
i ўносяць змены ў жыццё кожнага грамадзянiна, якi жыве цi 
пачынае жыць у яго межах. Змены адбываюцца няспынна.

Выкарыстанне “радара”
Каб быць на крок наперадзе, трэба навучыцца прадбачыць 
змены, а не толькi ўмець прымаць iх. Такая мэта патрабуе ста-
лага “сканавання” асяроддзя, што я параўноўваю з дзейнас-
цю карабельнага радара: ён аглядае наваколле, з усiх бакоў 
шукае i прычыну небяспекi, i крынiцу дапамогi, перадаючы 
ў цэнтр кiравання каардынаты суседнiх караблёў i верагод-
ныя змены надвор’я. Натуральна, мы не жывём iзалявана ад 
свету, мы пастаянна даведваемся пра новыя адкрыццi з экра-
наў тэлевiзараў, са старонак газет, ад сяброў i з цэлага шэрагу 
iншых крынiц. Але, каб мець эфектыўны бiзнес-радар з агля-
дам у 360°, трэба больш сiстэматычна сканаваць наваколь-
ныя падзеi на прадмет новых магчымасцей i новых пагроз. 
Падобнае сканаванне можна назваць знешнiм аўдытам (або 
аналiзам асяроддзя). ПЭСТ-аналiз / PEST Analysis прапануе 
ацанiць свае магчымасцi i пагрозы па чатырох фактарах: 
палiтычным, эканамiчным, сацыяльным i  тэхналагiчным. 
Больш пiльны падыход да аналiзу закладзены ў кантрольны 
спiс ЭIСДРIПС / ICEDRIPS Сhecklist на наступнай старонцы. 
Я распрацаваў гэты спiс для таго, каб дапамагчы арганiзацы-
ям вызначыць свае магчымасцi i пагрозы ў вядзеннi бiзнесу. 
Дадаткова: праект The Windows Project.
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Кантрольны спiс ЭIСДРIПС

Бiзнес-радар

будзь 
на 
крок 
наперадзе



Кантрольны спiс ЭIСДРIПС / ICEDRIPS

Эканомiка
iнфляцыя, курсы валют, спады ў вытворчасцi, дзяржаўныя 
выдаткi i iншыя фактары.

Iнавацыi
камп’ютарныя тэхналогii i iнтэрнэт (перадусiм), а таксама 
iншыя адкрыццi ў  прыродазнаўчых навуках i  спосабах 
перадачы iнфармацыi.

Спаборнiцтва
не толькi з супернiкамi, але i з пагрозамi iншых канкурэнтных 
сiл, такiх як новыя ўдзельнiкi рынку i тавары-замяняльнiкi.

Дэмаграфiя
старэнне насельнiцтва, мiграцыя, тэндэнцыi на рынку 
працы, сацыяльныя класы i iншыя фактары.

Рэгламент
законы, пратаколы, пагадненнi, канвенцыi, галiновыя нар-
матыўна-прававыя акты, напрыклад рэгламенты 
Упраўлення па камунiкацыi Ofcom або Упраўлення стан-
дартамi ў адукацыi Ofsted.

Iнфраструктура
тэлекамунiкацыйныя сеткi, транспарт, дзяржаўныя i каму-
нальныя паслугi.

Партнёрства
стратэгiчныя альянсы з iншымi кампанiямi i ўстановамi (у 
тым лiку канкурэнтнае супрацоўнiцтва).

Сацыяльныя тэндэнцыi
прызнанне новых тэхналогiй, спосаб выкарыстання воль-
нага часу, мода i змена меркаванняў.

Пералiчаныя вышэй фактары змяшчаюцца не ў парадку 
змяншэння iх значнасцi, а  выключна для лёгкасцi 
запамiнання абрэвiятуры.
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Найлепшы спосаб выкарыстання кантрольнага спiса — гэта 
стварэнне пералiку са 100 i больш пазiцый, якiя б маглi акрэ-
слiць усе тэндэнцыi сённяшняга дня i найблiжэйшага часу. 
(Уявi, што табе трэба апiсаць рэчаiснасць калегу, якi правёў 
у космасе дзесяць год!)

У вынiку атрымаецца вялiкi спiс, карысны для любой арганiзацыi. 
Раздзелы “Спаборнiцтва” i “Партнёрства” будуць мець асаблiвас-
цi, уласцiвыя кожнаму асобнаму прадпрыемству.

Можна яшчэ дадаць адмысловыя знешнiя фактары ў абраным 
табой сектары прамысловасцi. Гэта могуць быць тэхнiчныя рас-
працоўкi, дзяржаўныя iнiцыятывы, асаблiвасцi вытворчасцi i г.д.

Занатуй усё самае неабходнае, а потым вылучы тыя фактары, 
якiя могуць прынесцi новыя магчымасцi цi пагрозы для твайго 
бiзнесу.

Напрыклад, мiжнародныя лоўкосты (iнфраструктура) i сва-
боднае пампаванне музыкi ў  сецiве (iнавацыi) ствараюць 
новыя магчымасцi для некаторых прадпрыемстваў, у той час 
як павелiчэнне колькасцi судовых спраў (рэгламент) i новыя 
суб’екты на агульнаеўрапейскiм рынку (спаборнiцтва) з’яўля-
юцца пагрозай для iншых.

У залежнасцi ад твайго становiшча, змены могуць выклiкаць 
або прагрэс, або правал; змены могуць стаць крынiцай ста-
ноўчых цi адмоўных падзей у залежнасцi ад ступенi ўплыву; 
змены могуць прынесцi новыя магчымасцi або новыя пагро-
зы ў  залежнасцi ад таго, як ты iх сустракаеш. Напрыклад, 
у Вялiкабрытанii “Закон аб дыскрымiнацыi непаўнаспраўных” 
уплывае на дзейнасць архiтэктараў, вэб-дызайнераў, марке-
толагаў i  прадстаўнiкоў iншых творчых сфер. Нехта можа 
падумаць, што гэта перашкода для вядзення бiзнесу, але той, 
хто знаходзiцца “на крок наперадзе”, хутка прыстасоўваецца 
да падобных змен i атрымлiвае ад iх канкурэнтную перавагу.

Ведай не толькi сваiх непасрэдных супернiкаў, але i iншыя кан-
курэнтныя сiлы. Памятай пра адносную моц пакупнiкоў 
i пастаўнiкоў, пра новых удзельнiкаў рынку, пра тавары-замя-
няльнiкi — усе яны могуць прынесцi табе новыя магчымасцi 
або новыя пагрозы ў залежнасцi ад таго, наколькi ты здольны 
адаптавацца да ўмоў зменлiвага асяроддзя.
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З iншага боку, твае вiдавочныя канкурэнты пры пэўных 
умовах могуць стаць су-працаўнiкамi, ператварыўшы 
супернiцтва ў  партнёрства, а  пагрозы  — у  магчымасцi, 
згодна з iдэяй супрацоўнiцтва.

Цiмацi Чан, старшыня шанхайскай кампанii па вытворчасцi 
камп’ютарных гульняў Shanda Entertainment, працуе 
ў сферы, дзе асаблiва распаўсюджана пiрацтва. Пiрацтва 
ў галiне праграмнага забеспячэння было пагрозай, пакуль 
Цiмацi не змянiў уласную бiзнес-мадэль, прапанаваўшы 
клiентам плацiць за анлайн-гульню. Былая пагроза адкры-
ла новыя магчымасцi: чым больш распаўсюджваецца 
пiрацкiх версiй, тым больш людзей рэгiструецца на сайце 
i становiцца рэальнымi клiентамi12.

Online Originals выкарыстала глабальныя змены на знеш-
нiм рынку (iнавацыi) i заснавала самае першае iнтэрнэт-вы-
давецтва электронных кнiг.

Склаўшы спiс станоўчых i адмоўных фактараў, вылучы з iх 
самыя iстотныя, ужываючы прынцып 95:5. Памятай, што, 
верагодна, толькi 5% магчымасцей стануць гарантыяй 95% 
поспеху i што адна пагроза можа быць у дваццаць разоў 
больш сур’ёзнай, чым усе астатнiя разам.

Што да пагроз, пралiчы найгоршыя варыянты, каб зразу-
мець, як iх пазбегнуць цi пераадолець. Звярнi ўвагу на 
аналiз рызыкi.

Адваротны бок аналiзу рызыкi — гэта аналiз магчымасцей, 
якi адбываецца па тым самым прынцыпе. Гэтая працэдура 
дазваляе ўбачыць, якiя магчымасцi з найбольшай верагодна-
сцю прынясуць поспех прадпрыемству, а таксама ўбачыць 
ступень станоўчага ўплыву кожнай з iх на дзейнасць кампанii.

У якасцi высновы нагадаю: кантрольны спiс ЭIСДРIПС 
дазваляе распрацаваць свой уласны бiзнес-радар — сiстэ-
му папярэдняга iнфармавання, якая дазволiць ухiлiцца цi 
абаранiцца ад пагроз, а таксама заўважыць новыя магчы-
масцi раней за канкурэнтаў.
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Асноўнае

1 Знешнiя фактары па-за межамi твайго кантролю  
 могуць станоўча цi адмоўна ўплываць на твой бiзнес.

2  Змены трэба прадбачаць, а не толькi рэагаваць на iх.

3  Ужывай кантрольны спiс ЭIСДРIПС як уласны бiзнес- 
 радар: праскануй знешняе асяроддзе на наяўнасць  
 сiл, здольных уплываць на тваё прадпрыемства.

4  Правер навакольную рэчаiснасць на наяўнасць  
 новых магчымасцей, а таксама патэнцыйных пагроз.

5  Памятай пра прынцып 95:5 i аддзяляй iстотную  
 меншасць ад неiстотнай большасцi.

6  Спрагназуй найгоршыя варыянты i зразумей, як iх  
 пазбегнуць цi пераадолець.

7  Заўсёды назiрай i заўважай.
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Online Originals
Iнтэрнэт-выдавецтва электронных кнiг
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Першае ў свеце iнтэрнэт-выдавецтва электронных 
кнiг Online Originals паспяхова выкарыстала 
тэхналагiчныя iнавацыi ў вытворчасцi i стала 
пiянерам у сваёй галiне. Iх можна назваць першымi 
ў многiх дасягненнях: яны першыя выкарысталi 
PDF-файл у якасцi стандарту электроннай кнiгi, 
першыя ўвялi ISBN-нумарацыю электронных кнiг, 
першыя сталi змяшчаць агляды электронных кнiг 
у прэсе. Яны выпусцiлi першую электронную кнiгу, 
намiнаваную на Букераўскую прэмiю. Бiблiятэка 
выдавецтва ўключае арыгiнальныя творы 
мастацкай i навукова-папулярнай лiтаратуры, 
драматургii.

У 1995 годзе сузаснавальнiкi кампанii Дэвiд 
Гетман i Крыстафер Мэкан заўважылi новую 
магчымасць для рэалiзацыi выдавецкай 
дзейнасцi ў сецiве. Яны выкарысталi каналы 
электроннай сувязi для дастаўкi чытачам 
лiтаратурных твораў у выглядзе лiчбавых файлаў 
праз персанальныя камп’ютары, макiнтошы 
i палм-камунiкатары.

У той час калi большасць вядомых аўтараў былi 
абмежаваны традыцыйнымi выдавецкiмi 
кантрактамi “без права электроннай публiкацыi”, 
заснавальнiкам Online Originals хапiла 
кемлiвасцi i спрыту, каб правесцi перамовы 
i атрымаць “права на публiкацыю ў электронным 
выглядзе” ад шэрагу вядомых пiсьменнiкаў, 
у тым лiку ад камерцыйна паспяховага 
Фрэдэрыка Фарсайта. Такая форма дамовы 
дазваляла аўтарам праводзiць перамовы аб 
друку i з традыцыйнымi кнiгавыдаўцамi.

Online Originals прымусiла свет па-iншаму 
паглядзець на выдавецкую дзейнасць i стварыла 
на аснове нематэрыяльных актываў новую бiзнес-

мадэль, якая скасавала большасць выдаткаў, 
звязаных з класiчным кнiгадрукаваннем, у тым лiку 
тыражаванне, захоўванне, фiзiчны распаўсюд 
i распродаж нерэалiзаванай прадукцыi. Новая 
бiзнес-формула робiць эканамiчна мэтазгодным 
выданне лiтаратуры дробнымi накладамi, на што 
гiганты кнiгавыдавецтва нiколi б не пайшлi праз 
адсутнасць камерцыйнай перспектывы. Больш за 
тое, згодна з новай эканамiчнай формулай Online 
Originals выплачвае аўтарам ганарары ў памеры 
50% ад валавога прыбытку i пакiдае за iмi ўсе 
аўтарскiя правы на ўласныя творы. 

У той час як традыцыйныя выдаўцы асцерагаюцца, 
што распаўсюд электронных кнiг падарве продаж 
папяровых копiй, iнтэрнэт-выдавецтва Online 
Originals прытрымлiваецца iншай фiласофii. Яны 
адмаўляюцца ад тэхналогii шыфравання з этычных 
i эканамiчных прычын, што спрыяе распаўсюду 
электронных кнiг сярод сяброў i стварае 
дадатковую вiрусную рэкламу анлайн-выдавецтву 
кожны раз, калi электронная кнiга перадаецца ад 
аднаго чытача да iншага.

Сёння, дзякуючы венчурным iнвестыцыям, Online 
Originals выкарыстоўвае найноўшыя тэхналогii 
для аўтаматызацыi многiх бiзнес-працэсаў 
выдавецкай дзейнасцi, у тым лiку пры апрацоўцы 
рукапiсных матэрыялаў i водгукаў. Гэта, апроч 
усяго, дазваляе iм аўтаматызаваць унiкальную 
сiстэму экспертнай ацэнкi дасланых матэрыялаў, 
у якой аўтарская супольнасць выступае ў якасцi 
“пункту пропуску” новых iмёнаў i назваў на 
выдавецкi рынак. Важна падкрэслiць, што Online 
Originals — гэта вiртуальная арганiзацыя (мы не 
згадваем, дзе яна знаходзiцца, паколькi гэта не 
мае нiякага значэння), якая рэалiзуе свае бiзнес-
iдэi пераважна ў вiртуальнай прасторы без 
неабходнасцi мець галаўны офiс, складскiя 
памяшканнi i гандлёвыя кропкi.www.onlineoriginals.com



Спасылкi на адпаведныя iдэi i тэмы ў кнiзе:
 Навакольнае асяроддзе (ст. 27)
 Вiртуальная арганiзацыя (ст. 75)
 Аўтарскiя правы (ст. 54)
 Нематэрыяльныя актывы (ст. 53)
 Вiрусны маркетынг (ст. 40)



4
Магiя маркетынгу
— У гэтым раздзеле я патлумачу, што сапраўднае прызначэнне маркетынгу — гэта не  
 рэкламаванне цi продаж тавараў, а перадусiм выбар правiльных клiентаў у якасцi  
 пункту адлiку i гатоўнасць пабудаваць свой бiзнес вакол iх патрэб. Варта слухаць   
 i чуць сваiх клiентаў, а таксама заўважаць змены ў iх патрабаваннях.
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Маркетынг — гэта не проста модны сiнонiм да слова 

“продажы”. Усё значна больш складана. Маркетынг 

у самым шырокiм i дасканалым разуменнi азначае 

дастасаванне ўсяго бiзнесу да зменлiвых патрэб 

клiента.

Маркетынгавая праблема
Оскар Уайльд аднойчы напiсаў: “Спектакль быў паспяховы, 
а публiка — поўны правал”. Некаторыя прадпрымальнiкi 
прызнаюцца, што з бiзнесам усё ў парадку, апрача клiентаў! 
Iх проста не хапае. На думку такога ўладальнiка, асноўная 
“маркетынгавая праблема” зводзiцца да няздольнасцi 
зацiкавiць людзей набываць яго прадукцыю. Насамрэч 
праблема ў iншым: бiзнес часта будуецца вакол гаспадара, 
яго тавараў цi паслуг, але не вакол патрэб клiента. Ён 
развiваецца безадносна да пакупнiка, iснуе ў крэатыўным 
вакууме. Такi бiзнес можна назваць прадуктаарыентаваным, 
а  не клiентаарыентаваным. У  пытаннi продажу такiм 
прадпрыемствам застаецца спадзявацца на магiчны 
маркетынг, быццам маркетынг — гэта чароўны парашок: 
кемлiвым маркетолагам дастаткова толькi пасыпаць яго на 
старыя тавары i паслугi, каб яны iмгненна распрадалiся, як 
гарачыя пiражкi.

Паспяховыя творчыя прадпрыемствы па-сапраўднаму 
клiентаарыентаваныя. Размова iдзе не пра размяшчэнне 
клiента ў цэнтры мiшэнi (каб закiдаць яго таварам), а пра 
пабудову вакол яго цэлага бiзнес-сусвету, дзе ўсё 
адмыслова створана для пакупнiка. Гэта прынцыпова iншая 
фiласофiя.

Гэта, апроч усяго, кагнiтыўны зрух з пазiцыi “як нам прадаць 
тое, што мы хочам стварыць” да пазiцыi “як нам пры 
дапамозе ўласнай крэатыўнасцi прапанаваць клiенту тое, 
што ён хоча купiць”.

Маркетынг — гэта адначасова i навука, i мастацтва, i цэлы 
шэраг адмысловых навыкаў, але, па сутнасцi, само паняцце 
можна падзялiць на два асноўныя ўзроўнi: маркетынг 
стратэгiчны i маркетынг аперацыйны.
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Стратэгiчны i аперацыйны маркетынг

Аперацыйны маркетынг звычайна вiдавочны: рэклама, PR 
i  продажы  — усё, што мае дачыненне да камунiкацыi 
з клiентам, перадачы iнфармацыi пра прадукты i паслугi. 
Стратэгiчны маркетынг шукае адказ на глабальнае пытан-
не, якiя прадукты i паслугi прапаноўваць клiентам у пер-
шую чаргу, арыентуючыся на змены ў iх патрэбах. Ён адка-
звае за прыстасаванне ўсёй арганiзацыi да патрэб клiентаў. 
Важна ад самага пачатку засяродзiцца на пытаннях стратэ-
гiчнага маркетынгу, каб стварыць правiльную бiзнес-фор-
мулу прадпрыемства, удала спалучыўшы пэўныя прадукты 
i паслугi з выбранымi патрэбамi клiентаў. У адваротным 
выпадку аперацыйны маркетынг нiчым не зможа дапамаг-
чы, наколькi б разумнай (цi крэатыўнай) нi была рэклама.

Адно з ключавых пытанняў стратэгiчнага маркетынгу — 
выбар клiентаў, тых, каму ты будзеш служыць. Гэта не апар-
тунiзм, гэта сутнасць бiзнес-формулы i твой шлях да поспеху.

Арыентаванасць на клiентаў
Выбар правiльных клiентаў — галоўны крок i найважнейшы 
элемент любой паспяховай бiзнес-формулы. Па вялiкiм 
рахунку, маркетынг — гэта i ёсць пабудова прадпрыемства 
вакол зменлiвых патрэб уласных клiентаў. Iншымi словамi, 
клiенты перадусiм — яны на чале бiзнесу, а не дзесьцi навод-
шыбе. Патрэбы клiентаў складаюць саму сутнасць прадпры-
емства ад самага пачатку да канца. Вось чаму Дэвiд Пакард, 
сузаснавальнiк кампанii Hewlett Packard, трапна заўважыў: 
“Маркетынг  — занадта важная задача, каб пакiдаць яе 
выключна ў межах аддзела маркетынгу”. Маркетынг — сфера 
адказнасцi ўсяго бiзнесу, а не толькi спецыялiстаў па про-
дажы на апошнiх ступенях службовай iерархii.

Самыя стратэгiчнаарыентаваныя прадпрыемствы маюць 
спiсы мэтавых клiентаў, якiя з’яўляюцца асновай усёй бiз-
нес-стратэгii. Дэвiд Оўгiлвi, заснавальнiк рэкламнага аген-
цтва Ogilvy and Mather, распавёў у сваёй кнiзе “Споведзь 
рэкламнага агента” пра тое, як ён пабудаваў уласны бiзнес 
на мэтавых клiентах, зрабiўшы ўсё магчымае, каб спачатку 
атрымаць iх. Сярод клiентаў Ogilvy and Mather за апошнiя 
50 год былi American Express, Ford, Shell, Barbie, Kodak, IBM, 
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Dove i Maxwell House. Прыклады iншых творчых прадпры-
емстваў, якiя рабiлi акцэнт на канкрэтных клiентах,  — 
Шэран Матч, Peppered Sprout i Mando Group.

Маркетынг, безумоўна, не арыентуецца на “пастаяннае 
задавальненне ўсiх клiентаў”. Яго задачы — вылучыць тых 
пакупнiкоў, з якiмi можна найбольш эфектыўна i прыбытко-
ва супрацоўнiчаць, спалучаючы ўласныя творчыя навыкi 
з iх патрэбамi. Частка бiзнес-стратэгii — гэта разуменне 
таго, чым не варта займацца, гэтаксама частка стратэгiчна-
га маркетынгу — разуменне таго, з якiмi клiентамi не варта 
супрацоўнiчаць. Не ўсе клiенты аднолькава карысныя, 
а канцэнтравацца на ўсiх магчымых — тое самае, што не 
канцэнтравацца нi на кiм!

Сегментаванне рынку 
Сегментаванне рынку — гэта працэс падзелу патэнцый-
ных клiентаў на групы з  падобнымi характарыстыкамi, 
сярод якiх: месцазнаходжанне, гендар, узрост, патрэбы, вiд 
дзейнасцi, а таксама любыя iншыя больш значныя i неаб-
ходныя крытэрыi. Аналiз клiентаў па сегментах дазваляе 
прымаць дакладныя рашэннi i вылучаць як прыярытэтных, 
так i малаперспектыўных пакупнiкоў, якiя не адпавядаюць 
умовам тваёй бiзнес-формулы. Сегментаванне рынку — 
гэта яшчэ i  важны элемент аперацыйнага маркетынгу, 
паколькi ключавыя асаблiвасцi кожнай групы дапамагаюць 
вызначыць галоўныя каналы камунiкацыi з кожным сег-
ментам. Адзiн з самых карысных спосабаў падзялiць клiен-
таў на сегменты — гэта вызначыць, якiмi сродкамi масавай 
iнфармацыi яны карыстаюцца, каб падабраць правiльныя 
шляхi распаўсюджвання рэкламы.

Твае рэальныя клiенты — карысны рэсурс для атрымання 
iнфармацыi: аналiз iх адметнасцей дапаможа табе 
зразумець, з  якiм сегментам рынку варта працаваць 
асаблiва грунтоўна. Клiенцкая база, дарэчы, можа 
фармавацца даволi стыхiйна, а не толькi мэтанакiравана 
i згодна са стратэгiчным падыходам, якi я тут прапагандую. 
Не забывай, што рэальныя клiенты могуць дапамагчы табе 
зразумець моцныя i слабыя бакi свайго бiзнесу — варта iх 
толькi пра гэта запытацца. Больш на гэтую тэму: 
Раздзел 2. Ведай сябе.
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Больш за тое, прасцей i танней (як лiчыцца, у пяць разоў) атры-
маць новы прыбытак ад iсных пакупнiкоў, чым прыцягнуць 
новых клiентаў. Адным словам, клапацiся пра тых, хто ў цябе 
ёсць!

Не забывай, што рэальныя клiенты пракладаюць табе шлях да 
новых. Пагалоска — найлепшая (i найтаннейшая) рэклама, так 
што спрыяй яе распаўсюду, калi яна можа прывесцi цябе да 
патрэбных людзей.

Прыслухоўванне да клiентаў
Калi мы назвалi клiентаў сэнсам усяго бiзнесу ад самага пачатку 
i да канца, то мэтазгодна не проста размаўляць з iмi пасля завяр-
шэння здзелкi, а выслухоўваць iх на самым пачатку. Маркетынг — 
гэта дыялог, а не маналог. Прыслухоўванне да клiентаў можна 
разумець па-рознаму, але гэта перадусiм разуменне клiента як 
актыўнага партнёра, а не пасiўнай мiшэнi. На рэчаiснасць варта 
глядзець вачыма сваiх пакупнiкоў.

Задача маркетынгу — быць блiжэй да клiента i праводзiць 
даследаванне рынку; але мы кажам не пра стэрэатыпнае дасле-
даванне, якое прымушае адводзiць вочы ад людзей з апытан-
камi на вулiцах i раздражняцца ад нахабных тэлефанаванняў 
падчас адпачынку цi прагляду тэлевiзара. Ёсць шмат спосабаў 
пачуць клiента i  паглядзець на бiзнес яго вачыма, калi ты 
сапраўды гэтага хочаш. Калi ты хочаш мець больш iнфармацыi 
пра рынак i сваiх пакупнiкоў, ты можаш атрымаць яе рознымi 
шляхамi, простымi i ўскоснымi. Агляд рынку, як i любое простае 
(першаснае) яго вывучэнне, уключае этап кабiнетных даследа-
ванняў з выкарыстаннем друкаваных аналiтычных матэрыя-
лаў, афiцыйнай статыстыкi, прафесiйных часопiсаў, большасць 
з якiх даступныя ў бiблiятэках i на парталах у сецiве. Дадаткова: 
Шэран Матч.

Ты можаш непасрэдна сустрэцца з клiентамi, запрасiць iх у фокус-
групы, паназiраць за тым, як яны выкарыстоўваюць тваю прадук-
цыю цi прадукцыю канкурэнтаў. Наведай сваiх пакупнiкоў, 
паглядзi, як яны працуюць. Падключы iх да распрацоўкi новай 
прадукцыi, як гэта зрабiлi хлопцы з New Mind. Даведайся, як ты 
можаш дапамагчы iм у развiццi бiзнесу. I апошняе, але не менш 
значнае: паслухай iх i ўсталюй дыялог праз механiзмы адваротнай 
сувязi, фокусныя групы, скрынкi прапаноў цi проста за абедам. 
Запрасi iх на кубак кавы цi келiх вiна, каб пазнаёмiцца. У адказ ты 
атрымаеш добрыя iдэi i клiенцкую  лаяльнасць.
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Часам у падобных размовах можна зразумець, што менавiта 
купляюць твае клiенты, i гэта не заўсёды супадае з тым, што, на 
тваю думку, ты iм прадаеш. Узгадайма апакрыфiчныя казкi пра 
пiва, якое ў Афрыцы куплялi толькi для таго, каб з пустой бля-
шанкi зрабiць каганец; цi пра кнiгарню, якой нiхто так i не вяр-
нуў прызавы ваўчар, схаваны ў кнiзе-пераможцы Букераўскай 
прэмii, бо ў рэальнасцi кнiгу набылi не для чытання, а для таго, 
каб упрыгожыць ёй кававы столiк i ўразiць сяброў. Такiя неча-
каныя назiраннi дапамагаюць паглядзець на рэчаiснасць вачы-
ма тваiх клiентаў.

Задай сабе пытанне: што я ведаю пра маiх сённяшнiх пакупнiкоў, 
страчаных пакупнiкоў i мэтавых пакупнiкоў? Што я ў iдэале хачу 
пра iх ведаць? А далей — знайдзi спосаб высветлiць.

Аперацыйны маркетынг
Калi стратэгiчны маркетынг працуе правiльна, то з аперацыйным 
маркетынгам не ўзнiкне нiякiх праблем. Iнакш кажучы, калi ты 
распрацаваў бiзнес-формулу на аснове натуральнай сувязi 
памiж ключавымi клiентамi i  iх пажаданнямi па прымальным 
кошце, тады рэкламаванне i прасоўванне стане пытаннем iнфар-
мавання пакупнiкоў, а не прымусу да пакупкi. Калi ты прыслу-
хоўваўся да клiентаў падчас распрацоўкi iдэi i разумеў iх ад сама-
га пачатку, у  цябе не будзе патрэбы ў  спам-тэлефанаваннi 
i настойлiвых продажах. З iншага боку, нават самая добрая (цi 
творчая) рэклама не дапаможа прадаць тавар, калi гэта не тое, 
што хочуць атрымаць пакупнiкi, цi не па тым кошце.

Маркетынгавы мiкс — гэта сумесь чатырох асноўных элемен-
таў тэорыi 4Р (ад англ. product, price, promotion, place — пра-
дукт, цана, прасоўванне i месца. Замест месца (place) варта 
было напiсаць рэалiзацыя (distribution), але “тэорыя 3Р i D” 
гучыць не так удала). Гэтыя чатыры элементы можна змешваць 
у рознай прапорцыi для атрымання аптымальных продажаў, 
калi прадукт адпавядае патрэбам уважлiва адабранай мэтавай 
аўдыторыi.

Прасоўванне тавару — гэта толькi адзiн з аспектаў маркетынга-
вага мiксу, але менавiта яго часта маюць на ўвазе, калi кажуць 
“маркетынг” як сiнонiм рэкламы, пiяру цi iншых каналаў рэклам-
най камунiкацыi, у тым лiку паштовых рассылак цi адмысловых 
кiрмашоў. Усё гэта, па вялiкiм рахунку, дапамагае данесцi патрэб-
ныя iдэi да патрэбных пакупнiкоў самым эфектыўным чынам, 
падкрэслiваючы перавагi, а не проста асаблiвасцi.
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Аперацыйны маркетынг заўсёды абмежаваны бюджэтам, 
часта — вельмi малым, асаблiва ва ўмовах новага творчага 
прадпрыемства. Важна памятаць, што часам самае таннае 
становiцца самым паспяховым, напрыклад добрыя рэка-
мендацыi. Спрыяй iх распаўсюду i падтрымлiвай у выпадку 
поспеху. Mando Group дае камiсiйны працэнт тым рэка-
мендацыям, якiя прыводзяць да новых праектаў. Вiрусны 
маркетынг вельмi паспяхова выкарыстоўвае кампанiя 
Hotmail для самарэкламы ў нiжняй частцы паведамленняў, 
якiя разыходзяцца па ўсiм iнтэрнэце. Па тым жа прынцыпе 
выдавецтва Online Originals распаўсюджвае iнфармацыю 
пра сябе праз электронныя кнiгi, якiмi можна свабодна 
дзялiцца з сябрамi.

Успрымаючы клiента як партнёра, а не пасiўную мiшэнь, мы 
пачынаем шукаць новыя iнтэрактыўныя формы маркетын-
гу. Такая пазiцыя прасочваецца на сайтах, дзе можна не 
толькi чытаць матэрыялы, але i ўзаемадзейнiчаць, а такса-
ма ў друкаваных выданнях, якiя запрашаюць да дыялогу.

Перш чым задумацца пра дарагi i дастаткова бязмэтны 
масавы маркетынг (якi ў любым выпадку не пасуе для боль-
шасцi творчых прадпрыемстваў), паспрабуй адваротны 
падыход i ўявi свайго iдэальнага пакупнiка, якога б ты пры 
неабходнасцi абраў з тысячы iншых. Адшукай яго, потым 
адшукай яшчэ аднаго, яшчэ i так далей.

У заключэнне нагадаю, што маркетынг — гэта не чароўны 
парашок, дзякуючы якому ўсё распрадаецца. Магiя марке-
тынгу працуе толькi ў тым выпадку, калi паставiць клiента 
ў цэнтр свайго прадпрыемства i пабудаваць бiзнес вакол 
яго патрэб.
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Дзейсныя iдэi  —  ст. 94

Дзейсныя iдэi  —  ст.  32

Вірусны маркетынг
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Асноўнае

1 Маркетынг — гэта не проста модны сiнонiм да слова  
 “продажы”. Усё значна больш складана.

2  Разбярыся са стратэгiчным маркетынгам (якi   
 з’яўляецца часткай бiзнес-формулы) перад тым, як  
 пачаць займацца аперацыйным маркетынгам.

3  Вылучы прыярытэтныя сегменты рынку цi   
 прыярытэтных клiентаў. Для большага поспеху  
 складзi пералiк мэтавых клiентаў.

4  Маркетынг — гэта дыялог, а не маналог. Ён   
 прадугледжвае разуменне клiентаў i кантактаванне з iмi.

5  Не ўсе клiенты аднолькава карысныя. Вылучы сваiх  
 мэтавых i малаперспектыўных пакупнiкоў.

6  Твой бiзнес клiентаарыентаваны цi ўсё яшчэ   
 прадуктаарыентаваны?

7  Будуй свой бiзнес вакол зменлiвых патрэб клiентаў.  
 Будзь падрыхтаваны да змен, бо патрэбы пакупнiкоў  
 пастаянна змяняюцца.

8  Што ты ведаеш пра сваiх сённяшнiх пакупнiкоў,  
 страчаных пакупнiкоў, мэтавых пакупнiкоў? Што ты
  ў iдэале хочаш пра iх ведаць? Знайдзi шлях 
 даведацца пра ўсё гэта ў тым лiку праз простыя  
 i ўскосныя даследаваннi рынку.

9  Дапамагай i натхняй сваiх сённяшнiх пакупнiкоў  
 рэкамендаваць цябе новым клiентам — калi лiчыш,  
 што гэта твая мэтавая аўдыторыя.

10  Апiшы свайго iдэальнага клiента i знайдзi яго. Потым  
 адшукай яшчэ аднаго i так далей па ланцужку.



Дзейсныя iдэi

New Mind Internet
Iнтэрнэт, маркетынг, тэхналогii

42

“Выберы сегмент рынку i зрабi яго сваiм”, — 
такую параду дае Рычард Вiл творчым 
прадпрымальнiкам, менавiта так зрабiла 
кампанiя New Mind са сваiм спецыялiзаваным 
праграмным абсталяваннем для турыстычнага 
сектара эканомiкi. “Прадукт сусветнага 
ўзроўню на нiшавым рынку, — кажа Рычард 
пра сваю прадукцыю i дадае: — Праграмнае 
забеспячэнне, якое працуе для клiентаў”. 
Прычыны яго бездакорнай працы простыя: 
будучыя клiенты былi ўдзельнiкамi працэсу 
распрацоўкi, прычым кожныя тры месяцы 
адбываецца поўнае абнаўленне праграмнага 
забеспячэння, што дазваляе iсцi крок у крок 
з усё большымi патрэбамi клiентаў. New Mind 
слухае сваiх пакупнiкоў, ужывае творчы 
падыход i прыкладае ўсе намаганнi, каб даць iм 
рашэннi, якiя прынясуць вынiк.

У адрозненне ад зарэгiстраванага прадукту 
Iomis®, разлiчанага на больш шырокi рынак, 
праграмнае забеспячэнне для турызму ад New 
Mind мае “белы лэйбл”, што дазваляе клiентам 
маркiраваць яго ўласным брэндам. Напрыклад, 
цэнтр турызму Ланкашыра пазначае яго як 
LOIS (Lancashire Online Information System), 
а кампанiя The Mersey Partnership — як MERVIN 
(Merseyside Visitor Information Network).

Кампанiя New Mind Group, заснаваная 
Рычардам i яго бiзнес-партнёрам Эндзi 
Эбрамам у 1999 годзе, налiчвае 30 
супрацоўнiкаў i мае абарот больш як 2 мiльёны 
фунтаў. Рост кампанii на 1000% за 5 год прынёс 
ёй прэстыжную ўзнагароду Inner City 100 за 
найхутчэйшыя паказчыкi бiзнес-развiцця на 
паўночным захадзе. Тэхналагiчныя iнавацыi 
i сайты, створаныя New Mind для iншых 
клiентаў, атрымалi шэраг важных узнагарод 
i дадалi ў партфолiа кампанii праекты ад 
“Лазневага турызму” да “Гiсторыi Бiтлз”. 

New Mind Group зарэгiстравана як тры 
асобныя кампанii: New Mind Technology Ltd, 
New Mind Internet Consultancy Ltd i New Mind 
Marketing Ltd. Гэта зроблена для таго, каб мець 
магчымасць ажыццяўляць розныя вiды працы 
пад рознымi лэйбламi i размяркоўваць бiзнес-
рызыку. New Mind Internet Consultancy 
налiчвае 30 супрацоўнiкаў; праз гэтую 
кампанiю рэалiзуецца абсалютная большасць 
бiзнес-праектаў. Уся iнтэлектуальная 
ўласнасць наўмысна належыць New Mind 
Technology Ltd, што дазволiць New Mind Group 
аднойчы прадаць сваю iнтэлектуальную 
ўласнасць, прадаўшы толькi адну кампанiю. 
Такiм чынам можна будзе захаваць былы штат 
супрацоўнiкаў i забяспечыць эфектыўны (з 
пункту гледжання падаткаабкладання) спосаб 
продажу каштоўных нематэрыяльных актываў.

www.newmind.co.uk



Спасылкi на адпаведныя iдэi i тэмы ў кнiзе:
 Выкарыстанне iнтэлектуальнай уласнасцi (ст. 58)
 Структуры кампанii (ст. 75)
 Удзел клiентаў у распрацоўцы прадукцыi (ст. 38)
 Зменлiвыя патрэбы клiентаў (ст. 36)

Рычард (злева) i Эндзi, New Mind Internet



5
Канкурэнцыя i што з ёй рабiць
— У гэтым раздзеле мы пагаворым пра тое, што рабiць з канкурэнцыяй i як знайсцi   
 такую пазiцыю на рынку, каб мець канкурэнтную перавагу.
— Мы разгледзiм шырокi спектр канкурэнтных сiл, якi ўключае не толькi асноўных   
 супернiкаў, але i новых удзельнiкаў рынку, а таксама тавары-замяняльнiкi.
— I нарэшце, мы раскрыем сутнасць цiкавай iдэi канкурэнтнага супрацоўнiцтва.
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Самыя паспяховыя творчыя прадпрыемствы не толькi 

канцэнтруюцца на зменлiвых густах сваiх клiентаў, 

але i прызнаюць, што працуюць у канкурэнтным ася-

родку, а таму маюць выразную канкурэнтную стратэ-

гiю. Усё вiдавочна: прадпрыемстваў шмат — клiенты 

адны i тыя ж! У барацьбе за пакупнiкоў адны спрабу-

юць зменшыць кошты, другiя — заняць сваё месца на 

нiшавым рынку, стаць найлепшымi сярод iншых i ўста-

лёўваць высокiя кошты за высокi ўзровень працы.

Канкурэнтная перавага
Важна раз i назаўсёды шчыра даць сабе адказ на адно пытан-
не: што я магу рабiць лепш за сваiх канкурэнтаў? Па iронii 
лёсу гэта не абавязкова твой асноўны занятак! Канкурэнтная 
перавага з’яўляецца там, дзе ты можаш лёгка абысцi супер-
нiкаў. Яна не заўсёды супадае з  любiмым абавязкам цi 
асноўнай кампетэнцыяй.

Я прывяду аналогiю з горным бегам. Я бегаю ўнiз па схiле хут-
чэй, чым уверх (вiдавочна), але гэтаксама робiць кожны! 
Бегчы ўверх марудней i складаней — як для мяне, так i для 
маiх канкурэнтаў. На этапе пад’ёму я фiнiшую адным з пер-
шых, але на спусках я бягу павольней за асноўных канкурэн-
таў. У такiм выпадку, верагодна, мне варта заяўляцца на спа-
борнiцтвы ў Iталii, дзе трасы заканчваюцца на вяршынях, бо 
менавiта ў такiх умовах камбiнацыя маiх вартасцей i недахо-
паў атрымае канкурэнтную перавагу.

Цяпер ключавое пытанне твайго бiзнесу з улiкам канкурэнт-
най перавагi i патрэб пакупнiкоў будзе гучаць наступным 
чынам: Якiя праблемы клiентаў я магу вырашаць лепш 

за маiх канкурэнтаў?

Бiзнес-стратэгiя — твой непасрэдны шлях да поспеху — пра-
дугледжвае дакладнае веданне таго, што менавiта i для якiх 
клiентаў рабiць. Яна таксама прадугледжвае веданне таго, 
што не рабiць i ў якiя сегменты рынку не ўкладацца з прычы-
ны празмернай канкурэнцыi, а выбраць замест гэтага сферы, 
дзе ты маеш канкурэнтную перавагу. Выбар правiльных 
клiентаў трэба рабiць з улiкам канкурэнтаў.
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Выбар правiльных клiентаў
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Ты i твае канкурэнты
Канкурэнтнае пазiцыянаванне — гэта тэхнiка аналiзу ўлас-
най пазiцыi сярод канкурэнтных прадпрыемстваў; вызначэн-
не ўласных перспектыў; выбар уласнай “стратэгiчнай 
вышынi” на канкурэнтным полi бою.

Як клiенты ўспрымаюць твой бiзнес у параўнаннi з бiз-

несам канкурэнтаў?

Тваю пазiцыю адносна канкурэнтаў можна прадставiць 
у выглядзе графiка з рознымi восямi, такiмi як кошт, якасць 
працы, хуткасць i г.д. Тэхнiка, вядомая як пабудова графiкаў 
канкурэнцыi13, надзяляе кожнага ўдзельнiка баламi па, ска-
жам, 10 ключавых крытэрыях. Яна дазваляе ўбачыць, па якiх 
пунктах ты можаш пазiцыянаваць сябе ў якасцi лiдара, а ў якiх 
можна развiвацца далей.

Першаснае значэнне ў працы мае меркаванне клiентаў, таму 
жыццёва неабходна паглядзець на сябе — i iншых — вачыма 
пакупнiка. Клiенты могуць надзяляць цябе i тваiх канкурэнтаў 
рознымi ярлыкамi: “танны i добры”, “найдаражэйшы, але най-
лепшы”, “камунiкабельны i  прафесiйны”, “хуткi” i  сотнямi 
iншых якасных адценняў.

Якасць
Усiм падабаецца якасць, але што азначае гэтае паняцце? Больш 
за тое: чыё разуменне якасцi больш важнае — тваё цi твайго 
клiента? Нацыянальная бiблiятэка для сляпых — выдавец кнiг 
па сiстэме Брайля — ганарыцца высокай якасцю i бездакорнай 
рэдактурай уласных выданняў. Падрыхтоўка кнiгi — гэта скла-
даны працэс, якi можа займаць цэлыя месяцы. Прыслухаўшыся 
да сваiх чытачоў, бiблiятэка зразумела, што некаторыя з  iх 
хацелi б мець доступ да неадрэдагаваных экзэмпляраў, якiя 
з’яўляюцца лiтаральна праз некалькi дзён пасля публiкацыi 
друкаванага арыгiнала, а не чакаць некалькi тыдняў, пакуль 
з’явiцца iдэальны асобнiк. Для такiх людзей якасць вымяраецца 
хуткасцю. Сёння Нацыянальная бiблiятэка для сляпых прапа-
нуе сваiм чытачам выбраць кнiгу той якасцi, якая iм даспадобы.

Якасць — гэта не канстанта. З гледзiшча бiзнесу якасць — 
гэта гармонiя памiж патрэбамi клiента i  прапанаванымi 
паслугамi.
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Канкурэнтнае пазiцыянаванне

Графiкi канкурэнцыi



Канкурэнтныя сiлы
Майкл Портэр14, прафесар Гарвардскай школы бiзнесу, лi -
чыць, што найбольш вiдавочная канкурэнцыя сыходзiць ад 
людзей, якiя займаюцца такiм самым тыпам вытворчасцi, што 
i ты, — яны твае непасрэдныя супернiкi. Але, апроч супер-
нiкаў, варта ўлiчваць яшчэ чатыры дадатковыя канкурэнт-
ныя сiлы: новых удзельнiкаў рынку, паслугi- цi тавары-замя-
няльнiкi, пастаўнiкоў i пакупнiкоў, кожны з якiх мае сваю ўлас-
ную рынкавую моц.

У дачыненнi да новых удзельнiкаў рынку задай сабе такое 
пытанне: што можа перашкодзiць iм заснаваць падобны бiз-
нес i  стаць маiм непасрэдным канкурэнтам? “Уваходныя 
бар’еры” дзейнiчаюць толькi тады, калi: тваё прадпрыемства 
заснавана на тэхналогii цi iдэi, абароненай аўтарскiм правам; 
вiд дзейнасцi патрабуе спецыяльнай лiцэнзii; прадугледжва-
юцца грунтоўныя фiнансавыя iнвестыцыi. Падумай, як табе 
заняць такую пазiцыю на рынку, якая застанецца для iншых 
па-за зонай простай дасяжнасцi.

Тавары-замяняльнiкi могуць прынесцi патэнцыйна большую 
пагрозу бiзнесу, чым супернiкi. Узгадайма, як тэкставыя 
рэдактары змянiлi механiзмы стварэння тэксту! I хто цяпер 
плыве ў Нью-Ёрк на караблi? Паглядзiм на сiтуацыю вачыма 
карыстальнiка: яму неабходны не тэкставы рэдактар i  не 
клавiятура, а магчымасць ствараць прафесiйныя тэксты; не 
ложак у каюце i не месца ў самалёце, а хуткi i бяспечны спосаб 
трапiць у Нью-Ёрк.

У дачыненнi да верагодных тавараў-замяняльнiкаў варта 
адказаць сабе на такое пытанне: якiя перавагi атрымлiвае 
пакупнiк ад iсных тавараў i паслуг? Дакладнае разуменне 
патрэб клiентаў хутчэй дапаможа табе самому распрацаваць 
новыя вiды прадукцыi, чым стаць iх ахвярай.
Паспяховыя прадпрымальнiкi дэманструюць пакупнiку пера-
вагi, а не асаблiвасцi ўласнай прадукцыi цi паслугi. Клiент 
заўсёды хоча ведаць, “у чым будзе карысць”. Таму, калi пакуп-
нiк перапытвае: “I што?” — ведай, што ты распавядаў яму пра 
асаблiвасцi, а не перавагi сваёй прадукцыi.
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Перавагi, а не асаблiвасцi

‘

’

прадпрымальнiкi 
дэманструюць 
пакупнiку 
перавагi, 
а 
не 
асаблiвасцi 
ўласнай 
прадукцыi



48

Канкурэнтнае супрацоўнiцтва
Часам канкурэнты могуць супрацоўнiчаць як партнёры ў пра-
ектах або сумесных прадпрыемствах. Канкурэнтнае супра-
цоўнiцтва15 — гэта не проста новы тэрмiн, але i новы вiд пар-
тнёрства.

Канкурэнтнае супрацоўнiцтва больш верагоднае, калi кан-
курэнтныя пазiцыi абедзвюх кампанiй крыху адрознiваюцца, 
то-бок калi адметнасцi i вартасцi супадаюць не цалкам.

Канцэпцыя канкурэнтнага супрацоўнiцтва заснавана на iдэi, 
згодна з якой перамога аднаго не абавязкова прадугледжвае 
паразу iншых. Канкурэнтныя арганiзацыi могуць аб’яднаць 
намаганнi, каб павялiчыць сумарны бохан прыбытку, а потым 
пазмагацца за атрыманне найлепшай лусты, прычым кожны 
па факце будзе мець больш, чым меў раней. Згадайма лон-
данскую вулiцу Чэрынг Крос Роўд, дзе, з аднаго боку, кнiжныя 
прадаўцы спаборнiчаюць адзiн з адным за кожнага пакуп-
нiка, а з iншага — прыцягваюць незлiчоную колькасць амата-
раў лiтаратуры з усяго свету самiм фактам свайго кампактна-
га суiснавання. Аналагiчна: уся iндустрыя па абслугоўваннi 
гонак сусветнага класу “Формула-1” прадстаўлена мноствам 
спецыялiзаваных кампанiй, сканцэнтраваных у  адным 
вытворчым кластары на поўднi Англii. Гэтаксама “творчыя 
кластары” ў  Лiверпулi, Лондане, Хельсiнкi, Хадэрсфiлдзе, 
Токiа, Дублiне, Санкт-Пецярбургу i Лос-Анджэлесе прыцягва-
юць наведвальнiкаў дзякуючы канцэнтрацыi прадпрыем-
стваў, якiя адначасова i спаборнiчаюць, i супрацоўнiчаюць 
адно з адным.

У якасцi рэзюмэ нагадаю, што канкурэнтная перавага ўзнiкае 
там, дзе ёсць правiльна адабраныя клiенты i рынкi — галоў-
ныя ўмовы перамогi. Уважлiвы адбор магчымы пры поўным 
разуменнi ўласных вартасцей i  недахопаў у  параўнаннi 
з iншымi прадпрыемствамi. Гэта дапамагае мудра падысцi да 
пытання выбару: удзельнiчаць у канкурэнтнай барацьбе (цi 
канкурэнтным супрацоўнiцтве) або пазбегнуць iх. Перамогу 
атрымае той, хто прапануе такую якасць тавару, якая неаб-
ходна пакупнiкам, i зробiць гэта лепш за сваiх супернiкаў.

Канкурэнтнае супрацоўнiцтва
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Асноўнае

1 Ацанi вартасцi i недахопы ўласных канкурэнтаў  
 з пазiцыi мэтавых клiентаў. Прымi рашэнне, у чым ты  
 можаш перамагчы, а над чым варта яшчэ папрацаваць. 

2  Iмкнiся прадбачыць узровень канкурэнтнай пагрозы  
 з боку тавараў-замяняльнiкаў, а лепш прыдумай iх  
 раней за сваiх канкурэнтаў.

3  Зразумей адпаведнасць памiж патрэбамi клiентаў  
 i тымi таварамi, якiя сёння гэтыя патрэбы 
 задавальняюць. Усталюй дыялог з клiентамi.

4  Што можа спынiць iншых людзей ад заснавання  
 бiзнесу ў тваёй галiне? Як табе заняць такую пазiцыю,  
 якой яны не здольныя дасягнуць?

5  Складзi графiк канкурэнцыi. Дзе ты знаходзiшся  
 ў параўнаннi са сваiмi супернiкамi? Дзе б ты хацеў  
 быць?

6  Адкажы на пытанне: якiя праблемы клiентаў я магу  
 вырашаць лепш за маiх канкурэнтаў?

7  Як клiенты ўспрымаюць твой бiзнес у параўнаннi  
 з бiзнесам канкурэнтаў?

8  Калi клiент адказвае: “I што?” — ведай, што ты казаў  
 яму пра ўласныя асаблiвасцi, а не перавагi.

9  У якiх умовах ты можаш пайсцi на канкурэнтнае  
 супрацоўнiцтва? Падумай пра гэта.

10  Твой бiзнес прадстаўлены ў творчых кластарах? 
 А цi  мог бы?
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ESP Multimedia Ltd — гэта кампанiя па развiццi 
новых сродкаў перадачы iнфармацыi, якая 
спецыялiзуецца на CD- i DVD-аўтарынгу, 
а таксама поствытворчасцi вiдэа- 
i аўдыякантэнту. Уладальнiкi кампанii — Дэвiд 
Х’юз i Дэвiд Хары. У прадстаўнiчым спiсе 
клiентаў — Warner Bros, BBC, Sky, Toyota, 
Smirnoff i Film Four.

Дэйв Х’юз быў паспяховым кампазiтарам яшчэ 
да заснавання кампанii ESP: ён запiсаў разам 
з суаўтарам саўндтрэк да фiльма “Карты, 
грошы, два ствалы” i атрымаў кантракт на 
працу ў Лос-Анджэлесе над фiльмам “Халасцяк” 
з Рэнэ Зэльвегер у галоўнай ролi. Дэвiд казаў, 
што такiя гучныя праекты не заўсёды 
прыносяць аўтарам рэальны камерцыйны 
прыбытак. Больш прыбыткова i пры гэтым не 
менш цiкава, на думку аўтара, мець 
доўгатэрмiновыя кантракты i працаваць, 
напрыклад, над стварэннем музычнай 
бiблiятэкi для Sky TV.

Другi сузаснавальнiк ESP Дэвiд Хары спачатку 
граў у вядомым гурце Oceanic, якi ў 1990-я гады 
штурмаваў хiт-парады танцавальнай музыкi. 
Пасля гэтага Дэвiд накiраваў свой талент 
у сферу мультымедыя, дзе зрабiў кар’еру 
распрацоўшчыка i кансультанта.
Бiзнес-формула кампанii ESP спалучае працу 

над буйнымi творчымi праектамi, якiя Дэйв 
называе “хлебам надзённым”, а таксама над 
невялiкiмi замовамi, якiя рэалiзуюцца 
ў iнтэрвалах памiж асноўнай дзейнасцю для 
падтрымання фiнансавай паспяховасцi. Да iх 
можна аднесцi аўтарынг i запiс CD- i DVD-
дыскаў.

Бiзнес па запiсе CD-дыскаў для мiнiмiзацыi 
рызыкi быў паступова перамешчаны пад 
шыльду кампанii з абмежаванай адказнасцю. 
Сёння CDDuplicator.co.uk — гэта ўсё яшчэ 
асобны брэнд i, па словах Дэйва, “парадны 
ўваход” для клiентаў, якiм пры дапамозе 
дадзенай платформы дэманструецца шырокi 
i прадстаўнiчы дыяпазон тэхнiчных 
магчымасцей i прафесiйных медыяпаслуг 
кампанii ESP.

Яшчэ адна крынiца прыбытку кампанii — 
аўтарскiя адлiчэннi. Дэйв Х’юз дамовiўся пра 
захаванне сваiх выдавецкiх правоў на серыял 
“Funland” кампанii BBC TV у выпадку яго рэлiзу 
да DVD-дысках цi пры любых iншых продажах, 
якiя могуць адбыцца пасля тэлевiзiйнай 
трансляцыi фiльма ў Вялiкабрытанii.

Нягледзячы на гучныя праекты i iстотны спiс 
клiентаў, творчае прадпрыемства ESP 
Multimedia ўспрымаецца Дэйвам як неад’емная 
частка яго штодзённага iснавання, што цалкам 
упiсваецца ў канцэпцыю “бiзнесу як ладу 
жыцця”.www.espmultimedia.com 

www.cdduplicator.co.uk
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клiентаў — Warner Bros, BBC, Sky, Toyota, Smirnoff i Film Four.

Дэйв Х’юз быў паспяховым кампазiтарам яшчэ да заснавання кампанii ESP: ён запiсаў 
разам з суаўтарам саўндтрэк да фiльма “Карты, грошы, два ствалы” i атрымаў кантракт 
на працу ў Лос-Анджэлесе над фiльмам “Халасцяк” з Рэнэ Зэльвегер у галоўнай ролi. 
Дэвiд казаў, што такiя гучныя праекты не заўсёды прыносяць аўтарам рэальны 
камерцыйны прыбытак. Больш прыбыткова i пры гэтым не менш цiкава, на думку 
аўтара, мець доўгатэрмiновыя кантракты i працаваць, напрыклад, над стварэннем 
музычнай бiблiятэкi для Sky TV.

Другi сузаснавальнiк ESP Дэвiд Хары спачатку граў у вядомым гурце Oceanic, якi 
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рэалiзуюцца ў iнтэрвалах памiж асноўнай дзейнасцю для падтрымання фiнансавай 
паспяховасцi. Да iх можна аднесцi аўтарынг i запiс CD- i DVD-дыскаў.

Бiзнес па запiсе CD-дыскаў для мiнiмiзацыi рызыкi быў паступова перамешчаны пад 
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тэхнiчных магчымасцей i прафесiйных медыяпаслуг кампанii ESP.

Яшчэ адна крынiца прыбытку кампанii — аўтарскiя адлiчэннi. Дэйв Х’юз дамовiўся пра 
захаванне сваiх выдавецкiх правоў на серыял “Funland” кампанii BBC TV у выпадку яго 
рэлiзу да DVD-дысках цi пры любых iншых продажах, якiя могуць адбыцца пасля 
тэлевiзiйнай трансляцыi фiльма ў Вялiкабрытанii.

Нягледзячы на гучныя праекты i iстотны спiс клiентаў, творчае прадпрыемства ESP 
Multimedia ўспрымаецца Дэйвам як неад’емная частка яго штодзённага iснавання, што 
цалкам упiсваецца ў канцэпцыю “бiзнесу як ладу жыцця”.



Спасылкi на адпаведныя iдэi i тэмы ў кнiзе:
 Партнёрства i вiды кампанiй (ст. 75)
 “Дзелавое” i “творчае” — не заўсёды процiлегласцi (ст. 8)
 Аўтарскае права як крынiца прыбытку (ст. 58)
 Брэнды (ст. 53)
 Бiзнес як лад жыцця (ст. 9)

Дэвiд Х’юз за працай
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Ахова ўласнай творчасцi
— У гэтым раздзеле мы акцэнтуем увагу на асаблiвым значэннi аховы   
 нематэрыяльных актываў у эпоху iнфармацыi.
— Пагаворым пра неабходнасць аховы iнтэлектуальнай уласнасцi пры дапамозе  
 аўтарскага права, прамысловага права, таварных знакаў i патэнтаў.
— Асобна абмяркуем, як ахова iнтэлектуальнай уласнасцi можа дапамагчы   
 ператварыць генiяльныя iдэi ў плынь прыбытку.

52



Пачатак новага тысячагоддзя быў адзначаны надыхо-
дам новай эры iнфармацыйных тэхналогiй, якая прый-
шла на змену iндустрыяльнай эпосе. Гэты глабальны 
пераход мае не меншае значэнне, чым змена сельска-
гаспадарчай фармацыi на iндустрыяльную, якая адбы-
лася за некалькi стагоддзяў да гэтага. Па вялiкiм 
рахунку, улада i багацце спачатку перайшлi з рук зем-
леўласнiкаў да вытворцаў, а сёння непазбежна пера-
ходзяць у рукi носьбiтаў iдэй i iнфармацыi.

Эра нематэрыяльнай уласнасцi
Сённяшнi час можна смела назваць эрай нематэрыяльнай улас-
насцi, паколькi значная частка прыбытку i камерцыйнай улады 
звязана з нематэрыяльнымi актывамi, такiмi як брэнды, рын-
кавая iнфармацыя, вынаходнiцтвы i iдэi. Да iх немагчыма дакра-
нуцца, але iх можна набываць i прадаваць, як зямлю або тэхнiку, 
яны складаюць усё большы працэнт сусветнага багацця. Калi 
набыць долю ў Microsoft, толькi малая частка набытага будзе 
прадстаўляць рэальныя аб’екты (зямлю, будынкi, камп’ютар-
ную тэхнiку), асноўную частку набытага складуць брэнды, 
лiцэнзii, сiстэмы, вопыт i баявы дух супрацоўнiкаў кампанii, 
iнакш кажучы, нематэрыяльныя актывы, якiя ў будучынi прыня-
суць прыбытак. Звычайна бухгалтэрыя не можа даць ацэнку 
рэальнай каштоўнасцi нематэрыяльных актываў, а вось рынак 
не можа не ўлiчыць iх патэнцыялу i гатовы плацiць значна 
больш, чым прадугледжана ў каштарысе. Гэта тое самае, што, 
купляючы краму, даплацiць шматмiльярдную суму за нябачную 
рэпутацыю, а не абмежавацца банальным коштам памяшкання 
разам з яго начыннем. 

Iнтэлектуальная ўласнасць (IУ)
Творчыя задумкi луналi ў паветры задоўга да таго, як хтосьцi 
спраектаваў з  iх першае кола. З таго самага часу пытаннi 
атрыбуцыi i прыналежнасцi творчых iдэй так i не набылi той 
празрыстай выразнасцi, якая спадарожнiчае маёмаснаму 
валоданню прыроднымi рэсурсамi цi сродкамi вытворчасцi. 
Для творчых прадпрыемстваў факт валодання новымi iдэямi 
яшчэ нiколi не меў такога вырашальнага значэння, як у эпоху 
iнфармацыйных тэхналогiй. Пытанне гэта комплекснае як 
з фiласофскага, так i з заканадаўчага гледзiшча.
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Iнтэлектуальная ўласнасць (IУ) — гэта прадукт творчай iдэi, 
рэалiзаванай у працы, а правы iнтэлектуальнай уласнасцi 
(ПIУ) — гэта юрыдычныя паўнамоцтвы, звязаныя з валодан-
нем, аховай i камерцыйным выкарыстаннем творчых прац.

Iнтэлектуальная ўласнасць з’яўляецца асновай творчых галiн 
прамысловасцi, якiя можна акрэслiць як “вiды дзейнасцi, засна-
ваныя на iндывiдуальнай творчасцi, майстэрстве i таленце, якiя 
маюць працоўныя перспектывы i камерцыйны патэнцыял дзяку-
ючы стварэнню i выкарыстанню iнтэлектуальнай уласнасцi”16.

Аўтарскае права, прамысловыя ўзоры, 
таварныя знакi i патэнты
Мы пачынаем разглядаць складанае юрыдычнае пытанне, але 
асноўныя моманты, прыведзеныя нiжэй, могуць стаць падмур-
кам для далейшага самастойнага пошуку, якi варта правесцi 
перад тым, як звяртацца да спецыялiстаў.

З юрыдычнага пункту гледжання, iдэi не могуць быць уласнас-
цю — толькi iх пэўнае выражэнне. Такiм чынам, iдэя рамана не 
можа абараняцца аўтарскiм правам, пакуль яна не зафiксавана 
пiсьмова. У заканадаўстве Вялiкабрытанii паняцце аўтарскага 
права ўзнiкае толькi тады, калi iдэя атрымлiвае нейкую сталую/ 
матэрыяльную форму. Рэгiстраваць яе пры гэтым не абавязкова. 
Аўтарскiм правам аўтаматычна абараняюцца рукапiсы, музыка, 
фiльмы, творы мастацтва, мультымедыя-перадачы i камп’ютар-
ныя гульнi. Звычайна аўтарскае права распаўсюджваецца на 
ўвесь тэрмiн жыцця аўтара i наступныя 70 год. Сiмвал аўтарскага 
права © не з’яўляецца абавязковым, але ён указвае на ўласнiка 
аўтарскiх правоў i абазначае, што рабiць копiю твора можна 
толькi з дазволу аўтара. Прамысловае права распаўсюджваецца 
на ўсе прамысловыя ўзоры з моманту iх стварэння такiм самым 
чынам, як i  аўтарскае права. Прамысловыя ўзоры можна 
рэгiстраваць у Бюро патэнтаў Вялiкабрытанii, калi яны маюць 
унiкальныя “iндывiдуальныя характарыстыкi”.

Таварныя знакi выкарыстоўваюцца для таго, каб адрознiць 
тавары i паслугi розных кампанiй. Таварныя знакi — гэта не 
толькi лагатыпы, якiя ўжываюцца як значкi; гэта могуць быць 
словы, формы, музычныя фрагменты, пахi i колеры. (Вядомы 
фiялетавы колер кампанii Cadbury зарэгiстраваны як таварны 
знак, i  больш нiхто не можа выкарыстоўваць колер такога 
адцення ў шакаладных упакоўках.) Таварныя знакi ўжываюцца 
для пазначэння розных вiдаў тавараў i  паслуг: Penguin, 
 напрыклад, — гэта i кнiгi, i печыва. Кампанiя Mimashima Records 
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правяла глабальнае даследаванне таварных знакаў перад тым, 
як заснаваць уласны брэнд. Нягледзячы на тое, што сема shima 
прысутнiчае ў назве некалькiх японскiх кампанiй, анiводная 
з iх не займалася гуказапiсам, i таму iх правы на таварны знак 
не былi парушаны. Medication — гэта зарэгiстраваны таварны 
знак клубнага прамоўтара, а не фармацэўтычнай кампанii.

Таварныя знакi могуць быць незарэгiстраваныя або зарэ-
гiстраваныя ў рэестры Бюро патэнтаў Вялiкабрытанii. Патэнты 
выкарыстоўваюцца для рэгiстрацыi i абароны вынаходнiцтваў 
i ўжываюцца ў асноўным у дачыненнi да механiзмаў, прамыс-
ловых узораў, працэсаў i г.д.

Iнтэрнэт-старонка Бюро патэнтаў Вялiкабрытанii змяшчае 
шмат карыснай iнфармацыi, у тым лiку звесткi пра рэгiстрацыю 
патэнтаў, прамысловых узораў i таварных знакаў.

Не заўсёды ўзнiкае патрэба рэгiстраваць таварныя знакi, прамыс-
ловыя ўзоры або вынаходнiцтвы: Coca Cola, напрыклад, абараняе 
свае правы не столькi сучасным патэнтам, колькi сакрэтнасцю 
самой рэцэптуры. Без рэгiстрацыi, аднак, будзе больш складана 
атрымаць прававую абарону ў тым выпадку, калi iншая асоба 
вырашыць незаконна выкарыстаць ва ўласных мэтах твае пра-
мысловыя ўзоры, таварныя знакi цi вынаходнiцтвы.

Правы iнтэлектуальнай уласнасцi (ПIС)
Правы iнтэлектуальнай уласнасцi ўключаюць маральныя правы, 
выдавецкiя правы i  механiчныя правы. Маральныя правы 
звязаны з  правам аўтара атрымлiваць прызнанне ў  якасцi 
стваральнiка ўласнай працы. Яны забараняюць iншаму чалавеку 
прэтэндаваць на аўтарства чужых твораў i  вынаходнiцтваў. 
Аўтарскiя правы могуць належаць стваральнiкам прадукту або 
перадавацца iншай асобе цi кампанii. Выдавецкiя правы могуць 
перадавацца трэцяй асобе для публiкацыi твора згодна 
з акрэсленымi ўмовамi; у пэўны абмежаваны прамежак часу; на 
пэўным рынку; без перадачы аўтарскiх правоў выдаўцам. Тэрмiн 
“механiчныя правы” выкарыстоўваецца ў музычнай iндустрыi 
i ўжываецца ў дачыненнi да канкрэтнага запiсу твора. Такiм 
чынам, выдавецкiя, аўтарскiя i механiчныя правы ў адносiнах да 
музычнага твора могуць належаць тром розным асобам цi 
кампанiям. Аўтарскiя правы, таварныя знакi i  iншую 
iнтэлектуальную ўласнасць можна набываць i прадаваць, як 
i любыя iншыя тавары. Напрыклад, пытанне аўтарства i права 
ўласнасцi Yesterday i  iншых песень гурта The Beatles — гэта 
асобная гiсторыя i тэма для размовы.

55

Дзейсныя iдэi  —  ст.  60

‘

’

iнтэлектуальную 
ўласнасць 
можна 
набываць 
i 
прадаваць, 
як 
i 
любыя 
iншыя 
тавары



У апошнiя гады з’явiўся новы спосаб камерцыялiзацыi iнтэлекту-
альнай уласнасцi праз функцыю загрузкi ў iнтэрнэце. Рок-легенда 
Пiт Уiлi, праводзячы перамовы з кампанiяй гуказапiсу ў 2000 
годзе, прадбачлiва пакiнуў за сабой правы на распаўсюд уласных 
твораў у сецiве. Яго песнi можна зараз запампаваць на ITunes, 
а ўсе аўтарскiя адлiчэннi будуць пры гэтым паступаць самому Пiту.

Дэвiд Боўi як мастак i бiзнесмен паставiў сваю творчасць на 
камерцыйныя рэйкi ў 1997 годзе, выпусцiўшы аблiгацыi на суму 
55 млн долараў, каб выкупiць аўтарскiя правы на ўласную музы-
ку. З таго часу ён кантралюе распаўсюд i выкарыстанне ўласных 
твораў i выплачвае ўладальнiкам аблiгацый усталяваныя пра-
цэнты з прыбыткаў, атрыманых ад выкарыстання сваёй iнтэлек-
туальнай уласнасцi згодна са шматлiкiмi лiцэнзiйнымi дамовамi. 

Супрацоўнiкi, выканаўцы i клiенты
Варта адзначыць, што супрацоўнiкi, якiя ствараюць штосьцi 
ў рамках службовых абавязкаў, працуюць звычайна ад iмя свай-
го працадаўцы i не валодаюць аўтарскiм правам на прадукт. Iм 
валодае працадаўца. Памiж абодвума бакамi (працадаўцам 
i  супрацоўнiкам) павiнна быць поўнае разуменне па гэтым 
пытаннi, i пажадана ўсталяваць яго на этапе падпiсання кантрак-
та. У працоўным кантракце New Mind пазначана, што любое 
створанае праграмнае забеспячэнне будзе належаць кампанii. 
У выпадку з фрылансам i ў некаторых iншых сiтуацыях дадзены 
пункт не падлягае адназначнай ацэнцы i патрабуе асобнага 
абмеркавання. Варта памятаць пра гэтае пытанне асаблiва 
ў дачыненнi да творчых прадпрыемстваў, дзе сумяшчаюцца 
розныя вiды кантрактных адносiн з фрылансерамi, спецыяль-
нымi партнёрамi i штатнымi супрацоўнiкамi. Калi ты пачынаеш 
працаваць разам з клiентам над стварэннем новага прадукту, 
варта з самага пачатку абмеркаваць нюансы аўтарства, уласнас-
цi i будучага яго выкарыстання, а таксама выпрацаваць даклад-
ную i выразную пазiцыю па гэтым пытаннi. Пытаннi ўласнасцi 
i перадачы аўтарскiх правоў павiнны быць прапiсаны ў кантрак-
тах i ўмовах гандлю. Дадаткова: JAB Design.

Такiм чынам, мы разумеем, што можна ў пэўнай ступенi абара-
нiць свае нематэрыяльныя актывы, але абаранiць права ўласнас-
цi на сродкi iх вытворчасцi амаль немагчыма. Раслiнная ежа — 
гэта прадукт, атрыманы з зямлi, якой валодае пэўная асоба; 
тавар — гэта прадукт, створаны на фабрыцы, якой валодае пэў-
ная фiрма; а вось iдэя — гэта прадукт разумовай дзейнасцi, што 
належыць чалавеку, якiм нельга валодаць i якi можа ў любы 
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момант  пакiнуць бiзнес. Уявi, што ўсе твае супрацоўнiкi ўтвараю-
ць латарэйны сiндыкат, зрываюць джэк-пот (дапусцiм, падчас 
Каляднай латарэi ў  Iспанii) i  не выходзяць у  панядзелак на 
працу. Што стане з тваiм творчым бiзнесам? Зямля i фабрыкi не 
могуць знiкнуць вокамгненна, а вось супрацоўнiкi маюць такую 
магчымасць.

Усё, што застанецца ў цябе пасля сыходу ўсiх супрацоўнiкаў, — 
гэта i ёсць тое, чым ты сапраўды валодаеш. Толькi тое, што не 
залежыць ад прысутнасцi iншых людзей, належыць самому бiзне-
су. Гэтыя матэрыяльныя актывы, верагодна, не што iншае, як 
офiсная мэбля, камп’ютары i некаторае абсталяванне. Вось чаму 
ты павiнен разумець, што каштоўнасцi творчага бiзнесу ляжаць 
у сферы нематэрыяльных актываў i iнтэлектуальнай уласнасцi: 
гэта аўтарскiя правы, брэнды, таварныя знакi i патэнты — акурат-
на зарэгiстраваныя i належным чынам абароненыя.

Стварэнне iдэй — гэта i ёсць сутнасць штодзённай працы твор-
чых i культурных устаноў, а выражэнне гэтых iдэй нараджае 
iнтэлектуальную ўласнасць. Ахова iнтэлектуальнай уласнасцi 
праз рэгiстрацыю таварных знакаў, прамысловых узораў 
i патэнтаў ухiляе ад несумленнага выкарыстання тваiх напра-
цовак i  дазваляе табе ўтрымлiваць свае пазiцыi ў  бiзнесе. 
Валоданне iнтэлектуальнай уласнасцю i стварэнне нематэры-
яльных актываў кампанii надае каштоўнасцi твайму прадпры-
емству i замацоўвае твой бiзнес за табой.

Калi ты аднойчы захочаш змянiць сферу дзейнасцi або сысцi на 
пенсiю, табе давядзецца прадаць уласны бiзнес. Памятай, што 
гэта можа не атрымацца ў тым выпадку, калi ўвесь бiзнес пабуда-
ваны выключна на тваiх здольнасцях i ведах. Кампанiя New Mind 
замацавала ўсю iнтэлектуальную ўласнасць за адной са сваiх 
кампанiй, каб мець магчымасць асобна прадаць яе ў будучынi.

Прыбытак з творчасцi
Маральныя правы забяспечваюць мастаку цi стваральнiку 
прызнанне аўтарства ўласнай працы. На мове бiзнесу гэта 
азначае, што аўтар можа выкарыстоўваць (эксплуатаваць) iх 
з мэтай атрымання прыбытку праз продаж або перадачу пра-
воў шляхам складання аўтарскага пагаднення.

Многiя творчыя прадпрыемствы разглядаюць пытаннi iнтэлекту-
альнай уласнасцi выключна з абарончых пазiцый − з мэтай заха-
ваць свае правы. Але ў паспяховых кампанiй ёсць  альтэрнатыўны 
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падыход. Каб патлумачыць яго, звернемся да свету матэрыяль-
ных рэчаў i ўявiм, напрыклад, тавары ў краме. Так, iх трэба ашчад-
на замыкаць на ноч, каб абаранiцца ад злодзеяў, але на дзень 
дзверы крамы варта трымаць лiтаральна наросхрыст, каб весцi 
паспяховы продаж. Ён i з’яўляецца крынiцай прыбытку крамы. 
Такiм чынам, з аднаго боку, мы павiнны абараняць сваю iнтэлек-
туальную ўласнасць ад крадзяжу, а з iншага — шукаць магчымас-
цi для паспяховага продажу, якi нельга ажыццявiць, калi ўвесь 
час думаць пра ахову i трымаць дзверы на замку.

Любая творчая праца можа набыць новую iнтэрпрэтацыю, 
новае выражэнне ў  выглядзе розных таварных адзiнак. 
Напрыклад, мастак можа прадаваць не толькi арыгiнальныя 
карцiны, але i копii, паштоўкi, нават кубкi i дыванкi для мышак.

Кампанiя Red Production Company выдае лiцэнзiю на фармат-
ныя правы i прадае DVD-дыскi ўласных тэлевiзiйных серыялаў.

Аўтарскiя пагадненнi дазваляюць трэцiм асобам карыстацца 
чужой iнтэлектуальнай уласнасцю з пэўнай мэтай i на пэўны 
прамежак часу ў абмен на аўтарскае ўзнагароджанне i без 
неабходнасцi продажу права iнтэлектуальнай уласнасцi. Дэвiд 
Х’юз, напрыклад, мае аўтарскае пагадненне з BBC. Дадаткова: 
ESP Multimedia.
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Дзейсныя iдэi  —  ст.  50

Дзейсныя iдэi  —  ст.  78

Замест высновы:
Творчы бiзнес — гэта мастацтва 
атрымлiваць прызнанне ў якасцi 
ўзнагароды i навука ператвараць 
iнтэлектуальную ўласнасць у плынь 
прыбытку.



59

Асноўнае

1 Падлiчы свае нематэрыяльныя i матэрыяльныя  
 актывы.

2  Сiстэматызуй свае нематэрыяльныя актывы згодна  
 з кантрольным спiсам ПРАIМФЭКТ для ацэнкi ўласных  
 вартасцей i недахопаў.

3  Зрабi iнтэлектуальную ўласнасць i яе ахову часткай  
 уласнай бiзнес-стратэгii.

4  Памятай, што iнтэлектуальную ўласнасць варта не  
 толькi абараняць, але i эксплуатаваць. Як можна  
 простым цi ўскосным чынам пачаць на ёй зарабляць?

5  Ты ўпэўнены, што не выкарыстоўваеш без дазволу  
 чужой iнтэлектуальнай уласнасцi?

6  Наколькi выразна ў тваiх кантрактах з супрацоўнiкамi,  
 клiентамi i партнёрамi прапiсаны пытаннi валодання  
 i перадачы аўтарскiх правоў?

7  Памятай, што каштоўнасць творчага    
 прадпрыемства хутчэй за ўсё складаецца 
 з каштоўнасцi яго нематэрыяльных актываў.

8  Якiм будзе твой бiзнес, калi ўсе супрацоўнiкi раптоўна  
 яго пакiнуць?

9  Атрымай прафесiйнае меркаванне па пытаннi  
 рэгiстрацыi прамысловых узораў, таварных знакаў  
 i патэнтаў. Якой каштоўнасцю валодаюць твае 
 матэрыяльныя актывы?

10  Памятай, што творчы бiзнес — гэта мастацтва  
 атрымлiваць прызнанне ў якасцi ўзнагароды   
 i навука ператвараць iнтэлектуальную ўласнасць  
 у плынь прыбытку.



Дзейсныя iдэi

Medication
Студэнцкi начны клуб i кампанiя-прамоўтар
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Medication® — гэта зарэгiстраваны таварны 
знак кампанii Medication Ltd. Гэта не 
фармацэўтычная вытворчасць, а прамоўтар 
самага вядомага студэнцкага начнога клуба 
ў Лiверпулi.

Марк Джонс зарэгiстраваў уласны брэнд пад 
гэтым таварным знакам у Бюро патэнтаў 
Вялiкабрытанii, клас 41: “забаўляльныя паслугi, 
начныя клубы i дыскатэкi”.

Марк патлумачыў: “Зарэгiстраваць Medication 
як таварны знак для медыцынскай прадукцыi 
немагчыма, але мы не займаемся медыцынай, 
таму ў мяне не было нiякiх праблем 
з рэгiстрацыяй у якасцi забаўляльнага брэнда”.
Марк i яго брат Джэйсан Джонс плануюць 
развiць брэнд, пашырыўшы лiнейку тавараў 
i паслуг за кошт музыкi i вопраткi. Думаючы 
наперад, яны таксама зарэгiстравалi 
Medication у якасцi таварнага знака ў класе 09 
(аўдыя- i вiдэазапiсы на дысках i стужках) i ў 
класе 25 (вопратка, абутак, галаўныя ўборы).

Кампанiя Medication не валодае значнымi 
матэрыяльнымi актывамi, а Марк i Джэйсан 
прызнаюцца, што ўся iх уласнасць базуецца на 
ўласным ноу-хау, брэндзе i зарэгiстраваным 
таварным знаку.

Абарона iнтэлектуальнай уласнасцi 
прадпрыемства праз рэгiстрацыю брэнда як 
таварнага знака дазваляе братам пашырыць 
свой “начны студэнцкi” бiзнес за кошт iншых 
гарадоў. Рэгiстрацыя таварнага знака 
ў дадатковых класах дазваляе iм развiваць 
бiзнес i распачаць дзейнасць, звязаную 
з продажам тавараў.

Апроч гэтага, Марк i Джэйсан зараз актыўна 
абмяркоўваюць магчымасць стварэння 
сумесных прадпрыемстваў з iншымi 
прыватнымi кампанiямi ў надзеi манетызаваць 
брэнд. На момант напiсання кнiгi Medication 
адкрыла новую пляцоўку сумесна з клубам 
Liquidation, якi з’яўляецца адной з самых 
вядомых начных кропак Лiверпуля. Новая 
прастора атрымала назву Indiecation 
i штопятнiцу становiцца цэнтрам прыцягнення 
аматараў вялiкiх гiтар, аб’ёмных 
узмацняльнiкаў, хударлявых маладзёнаў 
i дзявочых бэндаў.

www.medication.co.uk



Спасылкi на адпаведныя iдэi i тэмы ў кнiзе:
 Iнтэлектуальная ўласнасць (ст. 54)
 Таварныя знакi (ст. 54)
 Нематэрыяльныя актывы (ст. 53)
 Брэнды (ст. 53)



7
Як лiчыць грошы
— У гэтым раздзеле мы пагаворым пра важнасць кантралявання i манiторынгу  
 фiнансавага стану прадпрыемства праз асноўныя фiнансавыя паказчыкi ў трох  
 розных перспектывах.
— Мы таксама абмяркуем фандрайзiнг i важнасць планавання будучых грашовых  
 плыняў для прыцягнення iнвестараў i забеспячэння ўласнай доўгатэрмiновай  
 фiнансавай бяспекi.
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Гэты раздзел па фiнансах будзе аднолькава карысны 

i для некамерцыйных арганiзацый, i для розных тыпаў 

бiзнесу, накiраваных на атрыманне прыбытку. Мой улас-

ны прыклад даказвае, што кiраванне сацыяльным прад-

прыемствам патрабуе значна большай фiнансавай хват-

кi, чым вядзенне бiзнесу, паколькi прадугледжвае паста-

яннае балансаванне памiж творчымi i сацыяльнымi 

пытаннямi пад сталым эканамiчным цiскам патрэбнага 

фiнансавага вынiку.

Калi я пытаюся ў бiзнесменаў пра iх слабыя бакi, у адказ чую 
звычайна: “У нас не хапае грошай!” Вiдавочна, крытычны неда-
хоп фiнансаў — гэта вялiкая праблема любога прадпрыемства 
(новага цi даўно вядомага), якая можа ствараць перашкоды на 
шляху да росквiту цi стабiлiзацыi.

Фiнансавыя перашкоды могуць быць рэальнымi цi ўяўнымi. 
Уяўныя перашкоды звязаны з памылковым уяўленнем пра тое, 
што новы бiзнес патрабуе неверагодных выдаткаў i поўнага 
камплекту актываў i атрыбутаў: абсталяванне, офiсы, транспарт 
i  г.д. Праўда ў  тым, што напачатку патрэбна значна менш. 
Заснавальнiкi бiзнесу часта клапоцяцца пра тое, наколькi шмат 
грошай можа спатрэбiцца для старту. Лепш задаць сабе iншае 
пытанне: з якой мiнiмальная сумай я магу стартаваць? Гэта 
датычыць i адкрыцця новага бiзнесу, i развiцця старога прад-
прыемства. Калi чакаць, пакуль на руках з’явiцца салiдная сума 
ад банка, спонсара цi шчаслiвага латарэйнага бiлета, то можна 
так нiколi i не пачаць. Гiсторыi поспеху часта мелi сцiплы пача-
так. Абсталяванне можна пазычыць цi арандаваць, а не куп-
ляць, транспарт — наняць, офiсы — зняць сумесна цi замянiць 
старонкай у  сецiве, прафесiянальныя паслугi  — набыць. 
Напачатку рост можа быць паступовым, а не iмгненным, а кiра-
ванне прадпрыемствам на нiзкiх накладных выдатках адразу 
выпрацуе ў табе прафесiйную дысцыплiну i стане асновай для 
ўстойлiвай, доўгатэрмiновай фiнансавай стратэгii.

Важна дакладна разумець, колькi грошай спатрэбiцца для 
капiтальных выдаткаў i  зваротнага капiталу. Мiнiмiзацыя 
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‘

’

гiсторыi 
поспеху 
часта 
мелi 
сцiплы 
пачатак

Гэты раздзел па фiнансах будзе аднолькава карысны i для некамерцыйных арганiзацый, i для розных 
тыпаў бiзнесу, накiраваных на атрыманне прыбытку. Мой уласны прыклад даказвае, што кiраванне 
сацыяльным прадпрыемствам патрабуе значна большай фiнансавай хваткi, чым вядзенне бiзнесу, 
паколькi прадугледжвае пастаяннае балансаванне памiж творчымi i сацыяльнымi пытаннямi пад ста-
лым эканамiчным цiскам патрэбнага фiнансавага вынiку.

Калi я пытаюся ў бiзнесменаў пра iх слабыя бакi, у адказ чую звычайна: “У нас не хапае грошай!” 
Вiдавочна, крытычны недахоп фiнансаў — гэта вялiкая праблема любога прадпрыемства (новага цi 
даўно вядомага), якая можа ствараць перашкоды на шляху да росквiту цi стабiлiзацыi.

Фiнансавыя перашкоды могуць быць рэальнымi цi ўяўнымi. Уяўныя перашкоды звязаны з памылковым 
уяўленнем пра тое, што новы бiзнес патрабуе неверагодных выдаткаў i поўнага камплекту актываў 
i атрыбутаў: абсталяванне, офiсы, транспарт i г.д. Праўда ў тым, што напачатку патрэбна значна менш. 
Заснавальнiкi бiзнесу часта клапоцяцца пра тое, наколькi шмат грошай можа спатрэбiцца для старту. 
Лепш задаць сабе iншае пытанне: з якой мiнiмальная сумай я магу стартаваць? Гэта датычыць i адкрыц-
ця новага бiзнесу, i развiцця старога прадпрыемства. Калi чакаць, пакуль на руках з’явiцца салiдная 
сума ад банка, спонсара цi шчаслiвага латарэйнага бiлета, то можна так нiколi i не пачаць. Гiсторыi 
поспеху часта мелi сцiплы пачатак. Абсталяванне можна пазычыць цi арандаваць, а не купляць, 
транспарт — наняць, офiсы — зняць сумесна цi замянiць старонкай у сецiве, прафесiянальныя паслу-
гi — набыць. Напачатку рост можа быць паступовым, а не iмгненным, а кiраванне прадпрыемствам на 
нiзкiх накладных выдатках адразу выпрацуе ў табе прафесiйную дысцыплiну i стане асновай для ўстой-
лiвай, доўгатэрмiновай фiнансавай стратэгii.

Важна дакладна разумець, колькi грошай спатрэбiцца для капiтальных выдаткаў i зваротнага капiталу. 
Мiнiмiзацыя выдаткаў на абсталяванне скарачае колькасць фiнансаў, прывязаных да асноўных акты-
ваў, i вызваляе iх для забеспячэння жыццяздольнасцi прадпрыемства, ствараючы зваротны капiтал — 
сродкi, якiя цыркулююць праз банкаўскi рахунак у выглядзе неабходных штодзённых выплат. Калi зва-
ротнага капiталу недастаткова, бiзнес можа рухнуць нават пры наяўнасцi прыбытковых праектаў у ста-
дыi распрацоўкi.

Тры спосабы падлiчыць грошы
На фiнансы любога прадпрыемствы можна паглядзець праз тры фiнансавыя акны: дадзеныя па пры-
бытках i выдатках, бухгалтарскi баланс i грашовы паток. Кожнае з iх можа мець форму справаздачы аб 
папярэдняй дзейнасцi або праекта на наступны перыяд. Кожнае распавядае сваю гiсторыю i па-свойму 
дапамагае спланаваць паспяховую будучыню — творчы прадпрымальнiк павiнен разумець i выкары-
стоўваць усе тры.

Дадзеныя па прыбытках i выдатках17 паказваюць узровень прыбытку за пэўны перыяд часу, звы-
чайна на працягу года. (Гэта найважнейшы паказчык нават для некамерцыйных устаноў. У выпадку 
канкурэнтнага супрацоўнiцтва часта ўжываецца тэрмiн “прафiцыт”, якi можна пры неабходнасцi выка-
рыстоўваць у патрэбных кантэкстах гэтага раздзела.)

Бухгалтарскi баланс паказвае агульны кошт (чысты кошт) актываў бiзнесу ў пэўны момант. Гэта лiта-
ральна “фотаздымак” актываў, пасiваў i ўласнага капiталу. Бухгалтарскi баланс адлюстроўвае фiнанса-
вую моц i магчымасцi бiзнесу.

Дадзеныя грашовага патоку паказваюць, адкуль i куды перамяшчаюцца грашовыя сродкi. Праект 
грашовых перамяшчэнняў можа дэманстраваць, у якi час верагодна паступленне i зыход грашовых 
сродкаў — на працягу тыдня, месяца цi ў доўгатэрмiновай перспектыве. Падобны праект з’яўляецца 
жыццёва неабходным iнструментам фiнансавага кiравання.

Бухгалтарскiя справаздачы з’яўляюцца афiцыйнымi дакументамi для юрыдычных i падатковых мэт 
i ствараюцца ўжо па завяршэннi мерапрыемстваў. На пэўным кантрасце з iмi выступаюць бягучыя 
справаздачы, якiмi кiраўнiкi карыстаюцца ў рэжыме рэальнага часу. Усе гэтыя дакументы спатрэбяцца 
табе для рэальнай ацэнкi таго, што адбываецца з тваiм бiзнесам i як паспяхова правесцi яго праз 
добрыя i складаныя перыяды iснавання.



выдаткаў на абсталяванне скарачае колькасць фiнансаў, пры-
вязаных да асноўных актываў, i вызваляе iх для забеспячэння 
жыццяздольнасцi прадпрыемства, ствараючы зваротны 
капiтал — сродкi, якiя цыркулююць праз банкаўскi рахунак 
у выглядзе неабходных штодзённых выплат. Калi зваротнага 
капiталу недастаткова, бiзнес можа рухнуць нават пры наяўна-
сцi прыбытковых праектаў у стадыi распрацоўкi.

Тры спосабы падлiчыць грошы
На фiнансы любога прадпрыемствы можна паглядзець праз 
тры фiнансавыя акны: дадзеныя па прыбытках i выдатках, 
бухгалтарскi баланс i грашовы паток. Кожнае з iх можа мець 
форму справаздачы аб папярэдняй дзейнасцi або праекта на 
наступны перыяд. Кожнае распавядае сваю гiсторыю i па-свой-
му дапамагае спланаваць паспяховую будучыню — творчы 
прадпрымальнiк павiнен разумець i выкарыстоўваць усе тры.

Дадзеныя па прыбытках i выдатках17 паказваюць узро-
вень прыбытку за пэўны перыяд часу, звычайна на працягу 
года. (Гэта найважнейшы паказчык нават для некамерцыйных 
устаноў. У выпадку канкурэнтнага супрацоўнiцтва часта ўжы-
ваецца тэрмiн “прафiцыт”, якi можна пры неабходнасцi выка-
рыстоўваць у патрэбных кантэкстах гэтага раздзела.)

Бухгалтарскi баланс паказвае агульны кошт (чысты кошт) 
актываў бiзнесу ў пэўны момант. Гэта лiтаральна “фотаздымак” 
актываў, пасiваў i ўласнага капiталу. Бухгалтарскi баланс адлю-
строўвае фiнансавую моц i магчымасцi бiзнесу.

Дадзеныя грашовага патоку паказваюць, адкуль i куды 
перамяшчаюцца грашовыя сродкi. Праект грашовых пера-
мяшчэнняў можа дэманстраваць, у якi час верагодна пасту-
пленне i зыход грашовых сродкаў — на працягу тыдня, месяца 
цi ў доўгатэрмiновай перспектыве. Падобны праект з’яўляецца 
жыццёва неабходным iнструментам фiнансавага кiравання.

Бухгалтарскiя справаздачы з’яўляюцца афiцыйнымi дакумен-
тамi для юрыдычных i падатковых мэт i ствараюцца ўжо па 
завяршэннi мерапрыемстваў. На пэўным кантрасце з iмi высту-
паюць бягучыя справаздачы, якiмi кiраўнiкi карыстаюцца 
ў рэжыме рэальнага часу. Усе гэтыя дакументы спатрэбяцца 
табе для рэальнай ацэнкi таго, што адбываецца з тваiм  бiзнесам 
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i як паспяхова правесцi яго праз добрыя i складаныя перыяды 
iснавання.

Грашовы паток або яго недахоп — гэта самы спрытны забойца, 
таму манiпуляванне грашовымi патокамi павiнна быць асноўнай 
штодзённай задачай кiраўнiка. Здаровы грашовы паток дазво-
лiць табе перажыць пад’ёмы i спады прыбытковасцi, але памятай, 
што стратная дзейнасць рана цi позна ўдарыць i па iм.

Важна не толькi ўмець кiраваць грашовымi патокамi, але i раз-
бiрацца ў рэнтабельнасцi, якая адказвае за паступленне грошай. 
Паспяховы бiзнесмен ведае рэнтабельнасць кожнага свайго бiз-
нес-праекта, а не толькi вынiковыя лiчбы са справаздачы.

Кожны праект цi аддзел кампанii павiнен рабiць свой унёсак 
у пакрыццё агульных накладных выдаткаў, а таксама самастойна 
пакрываць асноўныя ўласныя выдаткi. Iнакш кажучы, варта размяр-
коўваць выдаткi на долю кожнага асобнага аддзела i праекта.

Бухгалтарскi баланс дае ацэнку бiзнесу ў пэўны момант часу: 
мiнулага, цяперашняга цi будучага. Гэта адкрытая iнфармацыя 
ў любым прадпрыемстве з абмежаванай адказнасцю. Яна дае 
зацiкаўленым асобам дадзеныя па чыстым кошце кампанii з пун-
кту гледжання асноўных сродкаў (абсталяванне i маёмасць), 
бягучых актываў (грашовыя сродкi i дэбiторская запазычанасць) 
i бягучых пасiваў (авердрафты i крэдыторская запазычанасць). 
Менавiта з улiкам гэтых актываў можна рэальна ацанiць i размер-
каваць фонды прадпрыемства. 

Многiя творчыя i культурныя ўстановы канцэнтруюцца на прода-
жах (абарот), а не на атрыманнi прыбытку. Але варта памятаць 
такую прыказку: “абарот — мiтусенне, а прыбытак — насенне”. 
Страты могуць стаць фатальнымi нават для сацыяльных прад-
прыемстваў, дзе прыбытак не з’яўляецца самамэтай. Вiдавочна, 
што прыбытак — гэта рознiца памiж даходам i выдаткамi, таму 
кантроль выдаткаў з’яўляецца ключавым фактарам поспеху.

Кантроль выдаткаў
Ёсць неабходнасць кантраляваць два вiды выдаткаў. 
Перадусiм — зменныя выдаткi (яны будуць павялiчвацца цi 
змяншацца ў залежнасцi ад узроўню продажаў), паколькi iх 
скарачэнне зробiць больш прыбытковымi твае праекты i тваю 
дзейнасць.
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Па-другое, неабходна кантраляваць сталыя выдаткi (яны не зале-
жаць ад аб’ёму працы) для забеспячэння грашовых патокаў 
i прадбачання патэнцыйных пагроз у перыяд стагнацыi. Невялiкi 
ўзровень сталых выдаткаў здымае тваю залежнасць ад неабход-
насцi мець высокiя продажы i здабываць грошы любой цаной, 
напрыклад праз рэалiзацыю непрыбытковых праектаў для не 
сваёй мэтавай аўдыторыi (больш — Mando Group). Прааналiзуй 
сцэнарыi развiцця грашовых патокаў з улiкам сваiх сталых выдат-
каў, каб прадбачыць фiнансавы крызiс у тым выпадку, калi прад-
прыемства сутыкнулася са спадам у продажах. Часам можна 
даволi паспяхова перажыць складаны час, калi проста прытрым-
лiвацца фiласофii мiнiмiзацыi сталых выдаткаў.

Адны з самых вялiкiх выдаткаў прыпадаюць на аплату працоў-
нага часу; iх трэба асаблiва пiльна кантраляваць, каб змен-
шыць свае страты i павысiць рэнтабельнасць. Румынская кам-
панiя Grapefruit карыстаецца аўтаматызаванай сiстэмай улiку 
працоўнага часу. Гэтая добрая практыка была засвоена 
Марыюсам Урсакэ, галоўным крэатыўным дырэктарам кам-
панii, падчас вiзiтаў у ЗША.

Дадатковыя грашовыя сродкi
Прыцягненне дадатковых грашовых сродкаў, па вялiкiм 
рахунку, грунтуецца на iдэi ўпэўнiць iнвестараў у прыбытковым 
вяртаннi iх iнвестыцый.

У якасцi iнвестараў могуць выступаць банкi, якiм трэба ведаць, 
як ты будзеш вяртаць сродкi i працэнты, цi акцыянеры, якiм 
трэба прадбачлiва ацанiць верагоднасць вяртання сваiх iнве-
стыцый з прыбытку i дывiдэндаў. Установы па фiнансаваннi гра-
мадскiх iнiцыятыў павiнны быць упэўненыя ў доўгатэрмiновай 
працаздольнасцi тваёй кампанii, каб атрымаць “грамадскую 
карысць” i апраўдаць свае iнвестыцыi з дзяржаўнай скарбнiцы. 
(Фiнансавая плацежаздольнасць можа дасягацца за кошт 
суфiнансавання з  iншых крынiц або гарантавацца высокiм 
узроўнем уласных прыбыткаў.)

Такiм чынам, калi ты разглядаеш варыянт прыцягнення дадат-
ковых грашовых сродкаў, пачынаць варта не з запаўнення 
заяўкi, а са стварэння верагоднай бiзнес-формулы i ўстойлiвай 
бiзнес-мадэлi, якая забяспечыць спрагназаваны фiнансавы 
вынiк. Вельмi важна правiльна скласцi ўласную бiзнес- 
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формулу, а  ўжо потым распрацаваць пад яе патрэбны бiз-
нес-план. Кампанiя Mando Group атрымала шэраг крэдытаў на 
падставе ўласнага бiзнес-плана, гэтаксама як i кампанiя JAB 
Design.

Прагнозы заўсёды ўтрымлiваюць рызыку, а ступень верагод-
насцi залежыць ад здольнасцi iнвестара прыняць яе. 
Iнвестары часта пагаджаюцца, але пры гэтым спаганяюць 
плату за свае актывы. Як вядома, нематэрыяльныя актывы 
i iнтэлектуальную ўласнасць цяжка назваць важкай гаранты-
яй. Банкi будуць iмкнуцца ўскласцi частку рызыкi на цябе, пры-
маючы гарантыi ў выглядзе рэальных бiзнес-актываў i прыват-
най уласнасцi. Кампанii венчурнага капiталу, наадварот, гато-
выя прыняць больш рызыкi, але чакаюць ад цябе большай 
аддачы ў выглядзе значнай часткi твайго прадпрыемства.

Iснуе мноства схем прадстаўлення грантаў для стартапаў або 
крэдытаў для пэўных катэгорый бiзнесу ў розных сферах. Яны 
так часта змяняюцца, што няма нiякай патрэбы спыняцца на iх 
асобна. Я б рэкамендаваў звярнуцца па параду да прафесiяна-
лаў, настаўнiкаў, сяброў цi ў дапаможныя ўстановы, каб раза-
брацца з магчымымi варыянтамi крэдытавання, даведацца пра 
перавагi падатковых iльгот або атрымаць партнёрскае фiнан-
саванне. Хачу заўважыць, што Упраўленне яе Вялiкасцi па 
падатковых i  мытных зборах не толькi збiрае падаткi, але 
i  прадстаўляе iстотную кансультацыйную дапамогу. 
Напрыканцы кнiгi прыведзены кантакты агенцтваў па пад-
трымцы бiзнесу, якiя валодаюць надзённай iнфармацыяй 
i прадстаўляюць яе ў выпадку патрэбы. Больш — у раздзеле 
“Дадатковая iнфармацыя”.

Варта адзначыць, што атрыманне грантаў i крэдытаў — гэта 
складаны працэс, якi мае свае ўмовы i можа заняць нямала часу, 
адтэрмiнаваўшы самi праекты. У найгоршым выпадку неадпа-
ведная грантавая дапамога можа звесцi арганiзацыю з правiль-
нага кiрунку развiцця. Я бачыў, як прадпрыемствы звяртаюцца 
па дапамогу ў выглядзе грантаў i крэдытаў у той час, калi iм про-
ста неабходна змянiць уласную бiзнес-мадэль, каб стаць больш 
моцнымi i незалежнымi ад пабочных фiнансавых сродкаў. Таму 
я лiчу мэтазгодным уважлiва ацанiць не толькi вартасцi, але 
i  недахопы атрымання крэдыту цi гранта, каб самастойна 
вырашыць, наколькi такая фiнансавая дапамога табе карысная.
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Панэль кiравання фiнансамi
Творчы чалавек можа лiчыць фiнансы i бухгалтарскi ўлiк самым 
нудным складнiкам уласнага бiзнесу, але той, хто iх iгнаруе, не 
ў стане кантраляваць уласны лёс у прадпрымальнiцтве. Гэта як 
ехаць за стырном аўтамабiля i не глядзець на панэль кiравання. 
Паспяховым прадпрымальнiкам не абавязкова дэтальна ве -
даць усю фiнансавую iнфармацыю, але абавязкова мець у полi 
зроку ключавыя фiнансавыя паказчыкi. Аналагам такiх паказчы-
каў на панэлi кiравання аўтамабiля з’яўляюцца хуткасць, узро-
вень палiва i масла. Панэль кiравання фiнансамi — гэта рэнта-
бельнасць (агульная i кожнага асобнага праекта), грашовы 
паток i чыстыя актывы.

Кожнаму прадпрыемству неабходна мець у полi зроку простую, 
але эфектыўную панэль фiнансавых iндыкатараў, каб упэўнена 
весцi свой бiзнес. Больш складаныя меры ўключаюць аналiз 
фiнансавых тэндэнцый i каэфiцыентаў. Не кiдаць вокам на паказ-
чыкi рэнтабельнасцi i грашовых патокаў — тое самае што iсцi 
ў лабавое сутыкненне або ляцець па трасе з пустым бакам!

Больш разгорнутая панэль бiзнес-iндыкатараў улiчвае 
шырокi спектр жыццёва неабходных паказчыкаў i асноўных 
фiнансавых мер.

Стварэнне фiнансавай бяспекi
Мець фiнансавую бяспеку — гэта ствараць такiя плынi прыбытку, 
якiя не залежаць ад бесперапыннасцi тваёй працы. Лiтаральна 
кажучы, гэта тыя вiды прыбытку, якiя паступаюць, пакуль ты спiш. 
Механiзмы, якiя ствараюць падобныя плынi, можна таксама 
з  цягам часу прадаць. У  творчых галiнах вытворчасцi такiя 
механiзмы, найбольш верагодна, атрымлiваюцца за кошт эксплу-
атацыi iнтэлектуальнай уласнасцi. Належнае выкарыстанне пра-
воў iнтэлектуальнай уласнасцi дазваляе iх уласнiкам атрымлi-
ваць сталы прыбытак з вялiкай колькасцi розных крынiц. Больш 
на гэтую тэму: Раздзел 6. Ахова ўласнай творчасцi.

У якасцi падсумавання нагадаю, што творчы бiзнес — гэта мас-
тацтва ператвараць талент у iнтэлектуальную маёмасць, якая 
забяспечвае сталую плынь прыбытку яе ўладальнiкам.
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Асноўнае

1 Не чакай, пакуль з’явiцца iдэальная сума для старту, — 
 яна можа так i не з’явiцца.

2  Разбiрайся ў асноўных фiнансавых паказчыках з трох  
 розных перспектыў.

3  Карыстайся сiстэмай кiраўнiчага ўлiку для   
 планавання i манiторынгу бiзнесу, не абмяжоўвайся  
 выключна бухгалтарскiм улiкам i справаздачамi  
 з мiнулых мерапрыемстваў.

4  Трымай сталыя выдаткi пад кантролем.

5  Каб прыцягнуць дадатковыя грашовыя сродкi,  
 неабходна выразна прадэманстраваць, якiм чынам  
 твая бiзнес-формула створыць устойлiвыя плынi  
 прыбытку.

6  Абяры галоўныя паказчыкi i ствары ўласную панэль  
 бiзнес-iндыкатараў. Пазiрай на яе адным вокам, каб  
 не сысцi з дыстанцыi або не спынiцца на паўдарозе.

7  Атрымай прафесiйную бухгалтарскую дапамогу па  
 пытаннях падаткаабкладання, ПДВ i iнш.

8  Сацыяльныя прадпрыемствы абавязкова павiнны  
 мець станоўчае сальда, i справа тут не толькi   
 ў  прыбытку.

9  Памятай пра тое, што атрыманне крэдытаў i грантаў  
 звязана з шэрагам нюансаў.

10  Стварай сваю фiнансаваю бяспеку за кошт   
 выкарыстання iнтэлектуальнай уласнасцi.
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JAB Design — гэта вядомая мiжнародная 
дызайнерская кампанiя, якая займаецца 
стварэннем дызайну новых, камерцыйна 
паспяховых вiдаў прадукцыi ў суаўтарстве 
з праекцiроўшчыкамi i вытворцамi. У яе ёсць 
значны вопыт у распрацоўцы дызайну 
медыцынскiх прыбораў, асвятлення, мэблi, 
лабараторнай тэхнiкi, спажывецкiх тавараў, 
электронiкi i некаторых iншых вiдаў прадукцыi. 
Кампанiя — лаўрэат многiх мiжнародных конкурсаў 
у гэтай галiне.

Кiраўнiк арганiзацыi Джонатан Батэрз кажа: “У нас 
няма такога паняцця, як спецыялiзацыя, мы працуем 
па-над гэтым функцыянальным падзелам, 
ствараючы цесную сувязь памiж рознымi класамi 
прадуктаў, — вось гэта цiкава i крэатыўна. 
Напрыклад, калi мы распрацоўваем медыцынскае 
абсталяванне не для спецыялiстаў, а для пацыентаў 
ва ўмовах хатняга ўжывання, мы, безумоўна, 
карыстаемся вопытам дызайну спажывецкiх 
тавараў. Аналагiчна: сувязi памiж псiхалогiяй 
i iнжынерыяй або электронiкай i сацыялогiяй 
адкрываюць новыя дызайнерскiя iдэi”.

“Добры дызайн не можа быць эгаiстычным 
самавыражэннем аднаго толькi мастака. Дызайн — 
гэта працэс, — падкрэслiвае Джонатан i дадае: — 
Працэс гэты прадугледжвае дыялог з клiентамi. Мы 
павiнны задаволiць патрэбы розных клiентаў 
з рознымi iнтарэсамi, у тым лiку канчатковага 
пакупнiка, прадаўца тавару i ўсiх адказных за 
абслугоўванне i ўтылiзацыю прадукцыi”. Добры 
дызайнер, на думку Джонатана, павiнен ведаць 
патрэбы клiентаў. Такiмi, напрыклад, былi 
Караваджа i да Вiнчы — генii творчасцi, якiя цесна 
супрацоўнiчалi са сваiмi заказчыкамi, а не жылi 
ў мастацкай iзаляцыi. Пры гэтым кожная з iх работ 
глыбока аўтарская, iндывiдуальная, без прыкмет 
супярэчнасцi памiж мастацкай цэласнасцю 
i патрэбамi аўтараў замовы.

Джонатан заснаваў свой бiзнес у 1999 годзе i стаў 
iндывiдуальным прадпрымальнiкам з вопытам 
працы ў галiне iнжынернай вытворчасцi. У 2001 
годзе ён распрацаваў стратэгiю бiзнес-росту для 
новай кампанii, заручыўшыся дапамогай Creative 
Business Solutions i шэрагу iншых агенцтваў па 
падтрымцы бiзнесу. Iх бiзнес-план прадугледжваў 
асобую ўвагу да такiх сфер, як бiятэхналогii, 
медыцына, забеспячэнне бяспекi i шэраг iншых. 
У кожнай сферы яны распрацавалi канцэпт 
ключавога прадукту, якi дазваляў паспяхова 
павялiчыць аб’ём вытворчасцi. Такую тэхнiку росту 
Джонатан ахарактарызаваў як магчымасць “вудзiць 
вялiкую рыбу пры дапамозе маленькай рыбкi”.

Джонатан разумеў, што рост бiзнесу залежыць ад 
крэдытавання, але даволi хутка i са смуткам 
канстатаваў, што банкi i iншыя верагодныя 
спонсары (што не дзiва!) хутчэй падобныя на 
“аморфны безрызыкоўны згустак”. Банк, у якiм ён 
абслугоўваўся, адхiлiў заяўку на атрыманне крэдыту, 
а iншыя ўстановы паводзiлi сябе не больш 
спрыяльна. Так было да таго моманту, пакуль 
Джонатан на справе не даказаў сур’ёзнасць сваiх 
намераў. Ён аддаў у заклад уласны дом, каб толькi 
знайсцi партнёраў, якiя пагадзiлiся б падзялiць з iм 
рызыку, i добра разумеў, што “фiнансавыя донары 
хочуць ведаць, што ты гатовы пайсцi на выклiк 
i паставiць на кон паспяховасцi ўсё, што толькi 
маеш”. У вынiку неабходная для праекта сума 
ў памеры 200 000 фунтаў была сабрана дзякуючы 
Спецыялiзаванаму iнвестыцыйнаму фонду 
Merseyside i Праграме фiнансавання крэдытаў для 
малых прадпрыемстваў (праз Lloyds TSB). Плюс дом 
у закладзе i некаторыя сродкi ад Business Link 
i BusinessLiverpool.

З таго часу кампанiя JAB Design стала 
перспектыўным прадпрыемствам з 9 
супрацоўнiкамi, 20 клiентамi i абаротам каля 750 000 
фунтаў у год. Перад тым як наняць супрацоўнiкаў, www.jabdesign.co.uk



Джонатан звярнуўся па прафесiйную юрыдычную 
дапамогу, каб упэўнiцца, што працоўныя кантракты 
будуць складзены з улiкам усiх неабходных 
пажаданняў i ў адпаведнасцi з заканадаўствам. 
Дзякуючы належна падрыхтаваным кантрактам 
i празрыстасцi юрыдычных працэдур кампанiя 
засцерагае сябе ад спрэчных пытанняў, якiя могуць 
прывесцi да судовых разбiральнiцтваў, апеляцыi 
i сустрэчных iскаў.

На сённяшнi дзень Джонатан больш не мае патрэбы 
быць чалавекам-аркестрам. Па ўласных словах, ён 
можа “размясцiцца на ўзвышшы” i праводзiць 
больш часу, працуючы над бiзнесам, а не ў iм. Яго 
супрацоўнiкi спецыялiзуюцца на распрацоўцы 
дызайну пры дапамозе высокiх тэхналогiй — 
праграмнага забеспячэння SolidWorks 3D CAD. 
Джонатан са свайго боку кантралюе ўсе праекты, 
“дадаючы фiнальны штрых i знак якасцi”. Адна з яго 
ключавых задач — кантактаванне з клiентамi, у тым 
лiку напiсанне iнструкцый i тэхнiчных 
характарыстык, узгадненне этапаў працы 
i падтрымка высокага ўзроўню працы, якi павiнен 
адпавядаць спадзяванням пакупнiкоў. Джонатан 
жартам называе гэтае майстэрства не менш як 
“дыпламатыяй ААНаўскага ўзроўню”.

Кампанiя акрэслiла ўласныя ўмовы гандлю (яны 
размешчаны на сайце) яшчэ на пачатку сваёй 
дзейнасцi i таксама не без дапамогi спецыялiстаў. 
Джонатан згадвае, што гэта быў вельмi важны крок. 
Двойчы ва ўмовы ўносiлiся праўкi — каб 
удакладнiць некаторыя пытаннi, узнятыя асобнымi 

пакупнiкамi. Трэба сказаць, што, калi аднойчы 
ўзнiкла сур’ёзная спрэчка з клiентам, менавiта 
дэтальнасць i абгрунтаванасць зацверджаных умоў 
гандлю дапамагла JAB Design дабiцца ад суда 
паспяховага ўрэгулявання справы.

Важным пытаннем працы з’яўляецца перадача 
iнтэлектуальнай уласнасцi клiентам. Тут неабходна 
разумець, што права валодаць iнтэлектуальнай 
уласнасцю шчодра аплачваецца пакупнiкамi 
i гарантуе iстотныя грашовыя паступленнi. У святле 
апошнiх падзей JAB Design дамовiлася знiзiць кошт 
уласнай працы ў выпадку прадстаўлення iм з боку 
клiентаў сталых аўтарскiх адлiчэнняў ад продажу 
прадукцыi.

Кажучы пра каштоўнасцi кампанii, Джонатан 
заўважае: “Мы ў захапленнi, калi працуем над 
прадуктамi, якiя павышаюць якасць жыцця. Гэта 
медыцынская тэхнiка i абсталяванне для 
забеспячэння бяспекi, а таксама тавары для 
спорту i адпачынку. Адзiнае, чым мы не 
займаемся, — распрацоўка зброi”. Яшчэ адзiн 
праект JAB Design — стварэнне iнструментарыя 
для забеспячэння бяспекi глыбакаводнай рыбнай 
прамысловасцi, якi, па папярэднiх падлiках, 
штогод будзе ратаваць каля 50 жыццяў. На момант 
напiсання кнiгi праект знаходзiўся на стадыi 
распрацоўкi i лiчыўся канфiдэнцыйным. Але мы 
будзем сачыць за навiнамi!

Спасылкi на адпаведныя iдэi i тэмы ў кнiзе:
 Творчая алхiмiя (ст. 8)
 Бiзнес як дыялог з клiентам (ст. 38)
 Праца над бiзнесам, а не толькi ў бiзнесе (ст. 81)
 Агенцтвы па падтрымцы бiзнесу i прыцягненне   
 дадатковых сродкаў (ст. 66)
 Валоданне i перадача iнтэлектуальнай уласнасцi (ст. 56)
 Каштоўнасцi (ст. 11)



8
Твая iдэальная кампанiя
— У гэтым раздзеле мы пагаворым пра абмежаваныя i неабмежаваныя фiнансавыя  
 абавязкi, а таксама пра плюсы i мiнусы заснавання кампанii з абмежаванай  
 адказнасцю або iншага вiду карпаратыўнай структуры.
— Мы раскрыем сутнасць розных вiдаў прадпрыемстваў, у тым лiку спынiмся на  
 канцэпцыi “вiртуальнай арганiзацыi”.
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Абсалютная большасць зарэгiстраваных прадпрыем-

стваў мае ў штаце не больш за дзесяць супрацоўнiкаў, 

i творчая iндустрыя тут не выключэнне. Асобнае месца 

сярод iх займаюць фiрмы, дзе працаўладкаваны толькi 

адзiн чалавек — у якасцi iндывiдуальнага прадпры-

мальнiка. Iншыя вiды творчых бiзнес-структур — гэта 

кампанii i сацыяльныя прадпрыемствы.

Фiнансавая адказнасць
Хаця самастойнае працаўладкаванне дае некаторыя перавагi, 
мае яно i шэраг недахопаў, сярод якiх — неабмежаваная адказ-
насць уласнiка, паколькi з юрыдычнага пункту гледжання бiз-
нес i яго ўласнiк — гэта адно i тое ж. Не падзяляюцца i фiнансы: 
дзелавыя цi асабiстыя — усё iдзе ў адзiн кацёл. Падобная неаб-
межаваная адказнасць можа распаўсюджвацца i на кампанii (за 
выключэннем кампанiй з абмежаванай адказнасцю).

Кампанiя з  абмежаванай адказнасцю звычайна ўзнiкае пры 
рэгiстрацыi прадпрыемства як асобнай юрыдычнай структуры цi 
бiзнес-рухавiка, прычым адказнасць iнвестараў (сяброў) гэтай 
кампанii абмежавана аб’ёмам iх iнвестыцый. Калi кампанiя рап-
там становiцца банкрутам, страты iнвестараў абмяжоўваюцца 
стратамi бiзнес-iнвестыцый i не закранаюць асабiстую маёмасць. 
(Тут вiдавочны кантраст з неабмежаванай адказнасцю iндывiду-
альных прадпрымальнiкаў i iх партнёраў, якiм у падобнай сiтуа-
цыi давялося б пагашаць фiнансавыя страты ўласнымi грашовымi 
сродкамi.)

Калi кампанiя з абмежаванай адказнасцю звяртаецца па крэ-
дыт, банк мае права запатрабаваць прадстаўленне асабiстых 
гарантый iнвестараў — на выпадак, калi бiзнес не мае дастат-
ковай колькасцi патрэбных сродкаў. Такiм чынам адказнасць 
перадаецца асобам, якiя гарантуюць плацежаздольнасць.

Вельмi важна, каб кожны сябар прадпрыемства мог разумець 
ступень уласнай фiнансавай адказнасцi.
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Кампанii з абмежаванай адказнасцю
Заснаваць прыватную кампанiю з абмежаванай адказнасцю 
нескладана, але трэба разглядзець усе плюсы i мiнусы гэтага 
кроку.

Згодна з заканадаўствам, кампанiя з абмежаванай адказнасцю 
ўспрымаецца як “юрыдычная асоба”. Такое вылучэнне неаб-
ходна менавiта для таго, каб забяспечыць абмежаваную адказ-
насць акцыянераў i падкрэслiць, што ўсе актывы належаць 
кампанii, а не асобным iнвестарам. Кампанiя з абмежаванай 
адказнасцю як юрыдычная асоба можа самастойна прад-
стаўляць свае iнтарэсы ў тым лiку ў судзе.

Перавага такой формы ўласнасцi заключаецца ў самiм статусе: 
кампанiя з абмежаванай адказнасцю звычайна выклiкае боль-
шы давер, чым iндывiдуальны прадпрымальнiк, але ўсё 
залежыць ад таго, у якiм сектары вытворчасцi ты працуеш i якiя 
чаканнi ў тваiх клiентаў.

Акцыi — гэта адзiн з карысных механiзмаў для прыцягнення 
дадатковых фiнансавых сродкаў. Выпускаючы акцыi, кампанiя 
прыцягвае новых iнвестараў з лiку акцыянераў або дырэкта-
раў, што спрыяе яе развiццю i бiзнес-росту.

Да недахопаў падобнай формы ўласнасцi можна аднесцi неаб-
ходнасць перадаваць гадавую фiнансавую справаздачнасць 
i  падрабязную iнфармацыю пра склад рады дырэктараў 
у Рэгiстрацыйную палату, дзе гэтая iнфармацыя становiцца 
даступнай для грамадскага азнаямлення.

Сацыяльныя прадпрыемствы
Перавагi абмежаванай уласнасцi ўжываюцца i  ў дзейнасцi 
некамерцыйных устаноў (якiя не размяркоўваюць прыбытак 
памiж удзельнiкамi прадпрыемства). Яны могуць рэгiстравац-
ца ў якасцi “кампанii з адказнасцю, абмежаванай гарантыямi яе 
сяброў, а не акцыянерным кап iталам”. Фактычна гэта звычай-
ная кампанiя, якая не выпускае акцыi, а значыць, прыбытак не 
можа размяркоўвацца па акцыянерах у якасцi дывiдэндаў. 
Кампанii такога кшталту могуць таксама стаць “зарэгiстрава-
нымi дабрачыннымi арганiзацыямi”. Сацыяльнае прадпрыем-
ства — гэта бiзнес з сацыяльнымi мэтамi. Такiя кампанii звы-
чайна рэгiструюцца, хаця могуць выступаць i ў якасцi “прамыс-
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ловых i кааперацыйных таварыстваў”. Новы тып “кампанii 
грамадскiх iнтарэсаў” ужываецца ў дачыненнi да арганiзацый 
з/без акцый i быў уведзены для забеспячэння асаблiвага пра-
вавога статусу падобнага сацыяльнага прадпрыемства.

У залежнасцi ад дыяпазону тваёй дзелавой актыўнасцi i з улiкам 
партнёрскiх адносiн з iншымi асобамi i арганiзацыямi, можна 
не абмяжоўвацца адным тыпам кампанii для рэалiзацыi прад-
прымальнiцкай дзейнасцi.

У працэсе развiцця твой бiзнес можа набываць iншыя прад-
прыемствы, засноўваць даччыныя кампанii або падзяляцца на 
розныя юрыдычныя асобы. Падобныя альтэрнатыўныя струк-
туры з’яўляюцца рэакцыяй на новыя магчымасцi i новыя бiз-
нес-стратэгii. Дабрачынныя арганiзацыi часта засноўваюць 
асобныя кампанii ў якасцi гандлёвых фiлiялаў. Кампанii могуць 
ствараць асобныя бiзнес-структуры дзеля абароны ўласных 
iмiджу i брэнда, уласнасцi i маёмасцi, дзеля продажу iнтэлекту-
альнай уласнасцi цi змяншэння агульнай рызыкi. Дадаткова: 
The Windows Project i New Mind.

Арганiзацыйная структура
Для таго каб кампанiя магла быць паспяховай у сучасным бiз-
нес-асяроддзi, дзе пераважае праектная праца, ёй неабходна 
актыўна засвойваць новыя формы арганiзацыi ўласнай дзей-
насцi. Класiчная арганiзацыя з фiксаванай колькасцю супра-
цоўнiкаў i традыцыйнай iерархiяй часта не адпавядае такiм 
патрэбам. Прадпрыемствы эры iнфармацыйных тэхналогiй 
зацiкаўлены ў новых арганiзацыйных структурах. Такiм чынам 
паўсталi канцэпты вiртуальных i  сеткавых арганiзацый, 
“трылiснiкаў” i “клубных сэндвiчаў”.

Падобныя арганiзацыйныя структуры не маюць уласнага пра-
вавога статусу, а з’яўляюцца, хутчэй, рэакцыяй на новыя гнут-
кiя спосабы вядзення прадпрымальнiцкай дзейнасцi.

Вiртуальная арганiзацыя можа быць “нябачнай”, паколькi не 
мае рэальнага галаўнога офiсу, а яе супрацоўнiкi могуць пра-
цаваць на значнай геаграфiчнай адлегласцi i звязвацца праз 
iнтэрнэт. Вiртуальныя арганiзацыi могуць утварацца iмгненна 
для рэалiзацыi пэўнай задачы i складацца з iндывiдуальных 
супрацоўнiкаў цi асобных устаноў. Нярэдка значная частка iх 
працы перадаецца да выканання ў  асацыяваныя кампанii. 
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Вiртуальная арганiзацыя ў такiм выпадку каардынуе працу i кан-
тралюе iнтэлектуальны капiтал i iншыя нематэрыяльныя актывы, 
напрыклад брэнд. Вiртуальная арганiзацыя можа распасцiся 
адразу пасля завяршэння працы, а яе супрацоўнiкi — iмгненна 
перафармавацца i ўтварыць новую камбiнацыю, з якой паўстане 
новая вiртуальная кампанiя.

Сеткавая арганiзацыя — гэта сiстэма з некалькiх асобных арганi-
зацый або iндывiдаў, якiя працуюць разам дзеля дасягнення агуль-
най мэты, напрыклад дызайнер, вытворца i дастаўнiк. Гэты самы 
тэрмiн ужываецца для абазначэння вялiкай кампанii, у якой асоб-
ныя аддзелы арганiчна супрацоўнiчаюць, застаючыся пры гэтым 
больш аўтаномнымi, чым у традыцыйнай iерархiчнай структуры.

“Арганiзацыя-трылiснiк” — гэта аўтарскi канцэпт Чарльза 
Хэндзi18, прыдуманы для апiсання бiзнесу, якi складаецца з трох 
кампанентаў: штатных супрацоўнiкаў, праектных фрылансераў 
i субпадрадных фiрмаў. Добрым прыкладам такой мадэлi з’яўля-
ецца Red Production Company. Маючы невялiкую колькасць 
супрацоўнiкаў у штаце, яна прыцягвае сотнi пазаштатных спецы-
ялiстаў, неабходных для стварэння тэлевiзiйных фiльмаў, а про-
даж i распаўсюд перадае ў iншае сумеснае прадпрыемства па 
дамове падраду.

Узяўшы за аснову мадэль “трылiснiку”, я распрацаваў структурны 
канцэпт арганiзацыi пад назвай “клубны сэндвiч”. Такая кампанiя:

А. арыентуецца на творчых iндывiдаў, для якiх сацыяльная 
камунiкацыя i факт “прыналежнасцi” да супольнасцi адыгрыва-
юць важную ролю,
Б. ужывае метафару трох лустаў хлеба ў клубным сэндвiчы для 
апiсання асноўных дзейных асоб прадпрыемства, сярод якiх 
штатныя супрацоўнiкi, праектныя фрылансеры i субпадрадныя 
фiрмы, а таксама
В. прадугледжвае розныя адносiны i ўзроўнi сувязей памiж гэтымi 
трыма лустамi, што можна параўнаць з рознымi начынкамi сэндвiча.

Здаецца, што на першых этапах заснавання бiзнесу глыбокае 
пагружэнне ў карпаратыўныя структуры можа падацца непа-
трэбнай мiтуснёй. Але гэта не так: правiльна прадуманая структу-
ра стане важнай часткай тваёй бiзнес-формулы, дапаможа паз-
бегнуць непажаданых праблем у будучынi i застанецца надзей-
ным памочнiкам на шляху да поспеху.

Напрыканцы я хачу заўважыць, што арганiзацыйная структура 
павiнна падтрымлiваць бiзнес, а не станавiцца яго асновай.
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Асноўнае

1 Разумей сваю фiнансавую адказнасць.

2  Улiчы ўсе перавагi i недахопы заснавання арганiзацыi   
 з абмежаванай адказнасцю.

3  Прадумай магчымасць мець асобныя кампанii   
 для розных вiдаў дзейнасцi i розных праектаў з мэтай   
 змяншэння бiзнес-рызыкi.

4 Ведай, што ты робiш. Ты будуеш бiзнес, якi стане ладам  
 твайго жыцця, або ствараеш прадпрыемства для   
 далейшага продажу? Ужывай розныя карпаратыўныя   
 структуры для падтрымання ўласнай бiзнес-стратэгii,   
 але не дазваляй iм дыктаваць твае рашэннi.

5 Сацыяльныя прадпрыемствы могуць арганiзоўвацца па  
 прынцыпе “кампанii грамадскiх iнтарэсаў”.

6 Правiльная карпаратыўная структура на этапе   
 заснавання бiзнесу дапаможа пазбегнуць праблем   
 у  будучынi.

7 Паглядзi на структуру ўласнага прадпрыемства вачыма  
 клiента: як ён уяўляе твой брэнд?

8  Парайся са спецыялiстамi: бiзнес-кансультантамi   
 i эканамiстамi.

9  Падумай пра супрацоўнiцтва ў фармаце вiртуальнай   
 арганiзацыi.

10 Вырашы, якiя тыпы задач тваё прадпрыемства можа   
 выконваць самастойна, а якiя можна перадаць iншым   
 асобам па дамове падраду.
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“Пасля працы”, “Другое прышэсце” 
i “Казанова” — гэта вядомыя тэлесерыялы, 
створаныя тытулаванай кампанiяй Red 
Production Company. Першы поспех маладой 
кампанii, заснаванай Нiколай Шындлер, прынёс 
серыял “Блiзкiя сябры” паводле сцэнарыя Расэла 
Т. Дэвiса. Нiкола на момант заснавання кампанii 
ўжо мела iстотны паслужны спiс, у якiм у тым лiку 
значыўся серыял “Хiлсбара”, створаны Джымi 
МакГовернам.

“Тэлевiзiйная вытворчасць — гэта сфера 
фрылансу”, — кажа дырэктар Эндру Крычлi, таму 
Red прыбягае да вялiкай колькасцi пазаштатных 
супрацоўнiкаў, каб у выпадку патрэбы 
пашырыць або зменшыць колькасць удзельнiкаў 
тэлевiзiйнай каманды. Red мае ўсяго 8 штатных 
адзiнак i здымае офiс разам з iншай тэлевiзiйнай 
кампанiяй, звёўшы такiм чынам свае сталыя 
выдаткi да мiнiмуму. Кампанiя з’яўляецца 
класiчным прыкладам праектнай арганiзацыi, 
хоць працаўладкоўвае некалькi соцень 
спецыялiстаў па кантрактах — згодна 
з патрэбамi ўласнай вытворчасцi.

Red — паспяховая кампанiя як у мастацкiм, так 
i ў камерцыйным сэнсе. Яе рэнтабельнасць, на 
думку Эндру Крычлi, забяспечваецца не столькi 
высокiм працэнтам прыбытку, колькi 
маштабнасцю праектаў. Так, серыял коштам 
5 млн фунтаў дае толькi 5% прыбытку, але гэтая 
сума складае 250 тысяч фунтаў у грашовым 
эквiваленце.

Для рэалiзацыi кожнай новай тэлевiзiйнай 
пастаноўкi Red утварае асобную арганiзацыю 

з абмежаванай адказнасцю, i гэтыя праектныя 
кампанii дазваляюць падзялiць бiзнес-рызыку, 
звязаную з кожным асобным выпускам.

Red Production Company Ltd стаiць на чале 
шэрагу асацыяваных кампанiй, такiх як Second 
Coming Ltd, Linda Green Ltd, Bob and Rose Ltd, — 
кожная з якiх стваралася для вытворчасцi 
пэўнага фiльма. Уся вытворчасць серыяла 
ажыццяўляецца праз падобную праектную 
арганiзацыю, якая працягвае дзейнасць i пасля 
выхаду фiльма ў пракат, займаючыся зборам 
i рэгуляваннем плынi прыбытку ад продажу 
правоў, фарматаў i DVD-копiй адпаведнай 
прадукцыi.

Змены ў тэлевiзiйным бiзнес-асяроддзi прывялi 
да таго, што ўсё часцей i часцей перавага 
ў вытворчасцi аддаецца незалежным 
тэлепрадзюсарам, якiя пакiдаюць за сабой 
дастаткова высокi працэнт аўтарскiх правоў на 
ўласную творчасць. Гэта здарылася пасля 
ўмяшальнiцтва Альянсу прадзюсараў кiно 
i тэлебачання19 i ўвядзення змен у нарматыўныя 
дакументы Упраўлення па камунiкацыi20. У адказ 
на гэтыя змены i з улiкам новых магчымасцей 
Red усё часцей выкарыстоўвае сваю 
iнтэлектуальную ўласнасць для атрымання 
прыбытку ад продажу правоў, фарматаў 
(напрыклад, продаж фармату серыяла “Блiзкiя 
сябры” амерыканскаму тэлебачанню) i DVD-
копiй сваёй прадукцыi.

Для дасягнення высокага ўзроўню продажаў 
i якаснага маркетынгу быў заснаваны DVD-лэйбл 
inD — сумеснае прадпрыемства, якое разам 
з iншымi прадзюсарскiмi кампанiямi розных 
жанраў утварыла арганiзацыю з абмежаванай 
адказнасцю inD DVD Ltd.

www.redproductioncompany.com 
www.ind-dvd.co.uk
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9
Лiдарства i кiраўнiцтва
— У гэтым раздзеле пагаворым пра рознiцу памiж “працай у бiзнесе” i “працай над  
 бiзнесам”.
— Асобна разгледзiм праблемы кiраўнiцтва i лiдарства ў калектыве i ў стасунках  
 з iншымi людзьмi; спынiмся на розных стылях лiдарства i абмяркуем пазiтыўныя  
 змены на фоне паспяховага лiдарства.
— Дадаткова мы згадаем некаторыя аспекты працаўладкавання.
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Кiраўнiцтва — гэта фактычна дасягненне пастаўленай 

мэты пры дапамозе iншых людзей, таму задача 

кiраўнiка зводзiцца да каардынацыi дзейнасцi калек-

тыву для атрымання неабходнага вынiку. Для многiх 

пераход з працы па прынцыпе “зрабi сам” да кiравання 

iншымi з’яўляецца нялёгкай задачай, асаблiва ў твор-

чым асяродку, дзе iндывiдуальны творца рана цi позна 

сутыкаецца з неабходнасцю наймаць штат супра-

цоўнiкаў згодна з тэмпамi росту сваёй кампанii.

Працу кiраўнiка як каардынатара можна параўнаць з працай 
авiядыспетчара, абавязкi якога заключаюцца ў забеспячэннi 
бяспекi паветранага руху  — без калiзiй i  аварый. 
Авiядыспетчары не сядзяць у кабiне пiлота. Расчараванне ад 
працы на кiраўнiчай пасадзе можа напаткаць у той момант, 
калi ты разумееш, што больш не сядзiш за штурвалам самалёта, 
а мусiш каардынаваць працу iншых i кантраляваць яе якасць.

Працаваць “у бiзнесе” i “над бiзнесам”
У большасцi выпадкаў, рухаючыся па кар’ернай лесвiцы, людзi 
ўсё больш аддаляюцца ад той першапачатковай працы, якая 
калiсьцi прыносiла iм задавальненне. Гэта датычыць 
настаўнiкаў, прадаўцоў, медыцынскiх супрацоўнiкаў i многiх 
iншых прафесiй. Тое ж самае можна сказаць i пра творчых 
прадпрымальнiкаў, якiя часта скардзяцца мне на тое, што 
ў вынiку развiцця бiзнесу мусяць займацца адмiнiстратыўнай 
i кiраўнiчай працай замест рэалiзацыi сваiх мастацкiх захаплен-
няў. Верагодна, з гэтай прычыны многiя з iх не iмкнуцца развi-
ваць свой бiзнес i пашыраць колькасць супрацоўнiкаў, а спра-
буюць захаваць сiстэму бiзнесу як ладу жыцця. Абсалютная 
большасць прадпрымальнiкаў распачынае сваю дзейнасць, 
каб працаўладкаваць сябе ва ўласным бiзнесе, але варта памя-
таць, што для развiцця прадпрыемства трэба працаваць i над 
уласным бiзнесам. Капiтан карабля вядзе судна, стоячы на 
капiтанскiм мастку, а не працуючы ў машынным аддзяленнi. 
Калi ты хочаш заснаваць бiзнес, якi можна будзе рана цi позна 
прадаць, варта стварыць такую структуру, якая можа абысцiся 
без тваёй непасрэднай прысутнасцi. Важна быць упэўненым 
у сваiх мэтах i задачах.
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Кiраваць працай iншых людзей бывае даволi складана з шэрагу 
прычын. Часта трэба значна больш часу, каб навучыць кагось-
цi, чым каб зрабiць самому. Да таго ж трэба быць неверагодна 
камунiкабельным, каб напоўнiцу патлумачыць усё, што ты сам 
ведаеш пра свой бiзнес. Напрыклад, наймаючы на працу 
адмiнiстратара, ты вызваляеш сябе ад папяровай працы, але 
адначасова бярэш на сябе адказнасць быць яго кiраўнiком. 
Камунiкаваць з супрацоўнiкамi неабходна, але гэта можа зай-
маць значную колькасць часу. I чым большай становiцца твая 
каманда, тым большай становiцца патрэба ў камунiкацыi. Яна 
расце ў геаметрычнай прагрэсii. Праца кiраўнiка, па вялiкiм 
рахунку, заключаецца ў вырашэннi, хто i што павiнен цi не павi-
нен ведаць, як ён пра гэта дазнаецца i хто яму перадасць.

Лiдарства
Думаючы пра лiдарства, я адразу ўзгадваю сусветна вядомых 
лiдараў нацыянальных кампанiй i грамадскiх рухаў, сярод якiх 
Нэльсан Мандэла, Уiнстан Чэрчыль, Махатма Гандзi, Марцiн 
Лютар Кiнг i iншыя славутыя асобы, так што ўжываць гэты тэр-
мiн адносна кiраўнiка невялiкай кампанii на пяць чалавек, зда-
ецца, нават недарэчна. Разам з тым, патрабаваннi да лiдарства 
(у адрозненне ад кiраўнiцтва) не залежаць ад маштабу аўдыто-
рыi. Iнакш кажучы, кiраўнiк кажа людзям, што трэба рабiць, 
у той час як лiдар кажа пра кiрунак i мэту, заахвочваючы калег 
да актыўнага выканання сваёй ролi ў гэтым падарожжы.

Эфектыўны лiдар павiнен ведаць розныя стылi лiдарства i, 
у iдэале, вольна пачувацца ў розных дыскурсах, адпаведна iх 
ужываючы ў розныя часы i ў розных умовах. На падставе рас-
працовак Данiэля Коўлмана21 я прапаную вылучыць наступ-
ныя стылi лiдарства:

Дыктатар — вялiкi бос;
Празорца — натхняе ўсiх сваiм бачаннем;
Чалавекалюб — камунiкабельны, сацыяльна актыўны;
Слухач — дэмакратычны, уважлiвы;
Супермен / супервумен — усталёўвае высокi тэмп працы;
Выхавацель — трэнiруе i развiвае iншых.

Увесь сакрэт у тым, каб умець карыстацца кожным асобным сты-
лем лiдарства i ведаць, калi i пры якiх умовах iх варта ўжываць.
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Ёсць такi жарт: бiзнес добры, толькi клiентам, лiдарам i кiраўнi-
цтву было б лепей не сустракацца адно з адным. Сапраўды, 
людзей i роляў у бiзнес-асяродку хапае: супрацоўнiкi, партнёры, 
клiенты, калегi, дастаўнiкi i многiя iншыя — i ўсе яны могуць быць 
няўклюднымi, патрабавальнымi, гiперактыўнымi, няўважлiвымi, 
гаваркiмi, упартымi цi проста абсалютна iрацыянальнымi!

Для таго каб лёгка працаваць з людзьмi, неабходна мець добры 
ўзровень эмацыйнага iнтэлекту, якi я вызначаю як магчы-
масць эфектыўна кiраваць сабой i сваiмi адносiнамi з iншымi 
людзьмi, разумець свае пачуццi i пачуццi iншых, пагаджацца 
з тым, што наша прырода мае як рацыянальны, так i эмацыйны 
складнiк.

Не сакрэт, што людзi, якiя сталi лiдарамi ўласных прадпрыемстваў 
i ўстаноў, маюць разам з творчай, акадэмiчнай цi тэхнiчнай спе-
цыяльнасцю i навыкi камунiкацыi ды высокi эмацыйны iнтэлект.

Iснуюць розныя тыпы лiдарства, i не заўсёды трэба быць хары-
зматычным вялiкiм босам для сваiх падначаленых. Найлепшыя 
лiдары часта сцiплыя, але бязмежна амбiтныя ў адносiнах да 
сваёй кампанii. Такiх называюць лiдарамi пятага ўзроўню22.

Натхняльны лiдар дае сваiм супрацоўнiкам тое, чаго яны чака-
юць, — натхненне, хаця атрымлiваюць яго толькi 11% апыта-
ных, згодна з даследаваннем, праведзеным Мiнiстэрствам ган-
длю i прамысловасцi Вялiкабрытанii23.

Лiдары з нестандартным мысленнем прыслухоўваюцца да iдэй 
i думак, якiя вiруюць па-за межамi ўласнай галiны цi культуры, 
выхоплiваюць найлепшыя з  iх, вучацца новым тэхнiкам 
i па-творчы ўжываюць iх у сваёй працы. У творчай сферы лiда-
ры з нестандартным мысленнем улiчваюць iдэi iншых галiн 
вытворчасцi, а потым прыстасоўваюць iх да ўласнай дзейнасцi 
пры дапамозе натхнення i крэатыўнасцi.

Кiраванне зменамi
Кiраванне зменамi — гэта спрадвечная бiзнес-тэма, паколькi 
самi змены непазбежныя. Але тэрмiн “кiраванне зменамi” 
з’яўляецца ў пэўнай ступенi недасканалым. Я б замянiў яго на 
“лiдарства над зменамi”, паколькi зменам неабходна лiдарства 
не менш за кiраванне, а выраз “кiраванне зменамi” схiляе нас да 
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разумення змен у якасцi адмiнiстрацыйнага цi тэхнiчнага 
абавязку. У рэчаiснасцi мы павiнны натхняць людзей на 
дасягненне мэты i даваць iм свабоду i падтрымку на шляху 
да яе.

Працаўладкаванне
Лiдарства i кiраўнiцтва, як вядома, праяўляюцца ў дачы-
неннi да супрацоўнiкаў, але працаўладкаванне — гэта не 
адзiны шлях пашырыць бiзнес або павесцi за сабой людзей.

Трэба асаблiва ўважлiва разглядаць вартасцi i недахопы 
працаўладкавання калектыву ў параўнаннi з фрыланс-су-
працоўнiцтвам i мець на ўвазе, што некаторыя кампанii 
паспяхова ўжываюць сумесь гэтых тактык. Peppered 
Sprout  — добры прыклад бiзнесу, у  якiм штатнае пра-
цаўладкаванне спалучаецца з праектнай працай па кан-
тракце для асобных мастакоў. У творчым сектары дамiну-
юць сеткавыя кампанii i  вiртуальныя арганiзацыi. Пра 
арганiзацыйныя структуры больш: Раздзел 8. Твая 
iдэальная кампанiя.

Вартасць працаўладкавання ў  асноўным заключаецца 
ў пастаянным i выключным доступе да часу i ведаў тваiх 
супрацоўнiкаў i праве валодаць вынiкамi iх творчай працы 
(Больш: Раздзел 6. Ахова ўласнай творчасцi). Сярод 
недахопаў — сталыя выдаткi ў выглядзе заработнай платы 
i юрыдычныя абавязкi працадаўцы.

Фрылансеры ў выпадку патрэбы могуць прапанаваць табе 
неабходныя паслугi без сталых выдаткаў, але пагадзiнная 
аплата iх працоўнага часу будзе большай за кошт працы 
штатнага супрацоўнiка. Адказнасцi з твайго боку менш, але 
гэтаксама змяншаюцца i магчымасцi кантраляваць iх пра-
цоўны час, дзейнасць i творчасць.

Пераход ад iндывiдуальнага прадпрымальнiка да праца-
даўцы i працаўладкаванне першага члена каманды — гэта 
iстотны крок, якi адзначае пункт адлiку ў працы над бiзне-
сам замест працы ў бiзнесе.

JAB Design на першых этапах дзейнасцi ўзялi юрыдычную 
кансультацыю па пытаннi працаўладкавання i ўмоў гандлю. 
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Памятай, што адзiн з аспектаў паспяховага кiравання твор-
чым прадпрыемствам заключаецца ў рэгулярным манiто-
рынгу правiл працаўладкавання, падаткаабкладання 
i  льготаатрымання, а  таксама стварэннi дзейсных схем 
i  сiстэм наймання на працу, правядзення атэстацыi, 
павышэння квалiфiкацыi кадраў, заахвочвання, пакарання 
i iншых дысцыплiнарных дзеянняў.
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Асноўнае

1 Ты гатовы стаць “авiядыспетчарам”?

2  Ты працуеш “у бiзнесе” цi “над бiзнесам”?

3  Будзь лiдарам i будзь кiраўнiком.

4 Твае супрацоўнiкi належаць да 11% натхнёных сваiм   
 босам?

5 Наколькi ты лiчыш сябе лiдарам з нестандартным   
 мысленнем, якi бярэ найлепшае з iншых галiн i дапасуе  
 гэта да ўласнай дзейнасцi?

6 Знаходзь час на камунiкацыю з камандай i заахвочвай   
 камунiкацыю памiж яе членамi. 

7 Вывучай — i ўжывай — шэсць розных стыляў лiдарства.

8  Развiвай свой эмацыйны iнтэлект, каб яшчэ больш   
 прадуктыўна працаваць з людзьмi.

9  Узваж вартасцi i недахопы працаўладкавання   
 ў параўнаннi з фрыланс-супрацоўнiцтвам.

10 Правер, наколькi твае кадравыя дакументы i працэдуры  



Дзейсныя iдэi

The Team
Кансультацыйнае агенцтва па развiццi брэнда
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The Team з’яўляецца найбольш эфектыўным 
брытанскiм кансультацыйным агенцтвам па 
развiццi брэнда, згодна з дадзенымi апытання 
Design Week за 2002, 2003 i 2004 гады. Кампанiя 
мае сур’ёзны спiс клiентаў сярод прыватных, 
грамадскiх i дабрачынных арганiзацый, 
уключаючы Vodafone, NHS, Comic Relief, BBC, 
Каралеўскi iнстытут персаналу i кадравага 
развiцця CIPD, Beatles i сталiчную палiцыю.

20 год таму кiраўнiчы дырэктар Джулiян Грайс 
быў адным з чатырох дызайнераў-
заснавальнiкаў кампанii. “Фактычна гэта былi 
чатыры асобныя арганiзацыi пад адным дахам, 
i кожны з нас рэалiзоўваў сваю асобную бiзнес-
мадэль, меў асобны пералiк клiентаў i рабiў 
акцэнт на сваiм вiдзе дзейнасцi”, — узгадвае 
Джулiян.

Праз восем год The Team яшчэ раз ацанiла свае 
вартасцi i недахопы i прыйшла да разумення 
ўласнай “бязлiдарнасцi”. У вынiку кампанiя 
перапрацавала бiзнес-схему i сёння мае 
“каманду кiраўнiкоў другога пакалення 
з акуратна падабраным наборам здольнасцей 
i наяўнага вопыту. Восем чалавек, кожны са 
сваiм правам голасу”, — кажа Джулiян.

Поспех The Team з’яўляецца вынiкам 
мэтанакiраванай iнтэграцыi творчасцi i бiзнесу. 
Па словах Джулiяна, яго праца ў якасцi лiдара 
заключаецца ў “стварэннi правiльнай 
атмасферы, дзе паважаецца кожнае 
меркаванне, незалежна ад таго, «творчае» яно 
цi «дзелавое». У такiм асяродку The Team можа 

ўжыць усе свае здольнасцi для задавальнення 
патрэб пакупнiкоў. “Нам падабаецца дасягаць 
вяршынь дзеля нашых клiентаў”, — запэўнiвае 
Джулiян.

У сектары, якi ён лiчыць не самым удалым, каб 
дамiнаваць у адносiнах з клiентамi, The Team 
можа ганарыцца сваёй “выключнай 
прагматычнасцю i выкарыстаннем творчага 
мыслення ў рэальных жыццёвых сiтуацыях”. 
“Творчасць не ў планах на будучыню, яна ва 
ўсiм, што мы робiм”, — кажа Джулiян. Усё, што 
робiць The Team, ляжыць у плоскасцi клiенцкiх 
патрэб, а сама кампанiя арыентуецца на пэўны 
нiшавы рынак.

Напрыканцы 1990-х гадоў The Team зрабiла 
асэнсаваны крок да клiентаў з грамадскага 
сектара. Часткова гэта тлумачылася тым, што iх 
захапленне пытаннямi камунiкацыi дапамагала 
ствараць неверагодна паспяховыя працы 
менавiта для людзей гэтага кола. У той жа час 
The Team хацела пазбегнуць наступстваў 
эканамiчнага цыкла, якiя ўплываюць на 
прыватны сектар. Зрух у бок грамадскага 
сектара стаў больш акцэнтаваным разам 
з ростам кампанii i развiццём яе структур 
i кампетэнцый.

The Team мае выразнае ўяўленне пра сваю 
стратэгiю, сваiх клiентаў i, што асаблiва iстотна, 
пра тое, чым нiколi не будзе займацца. 

www.theteam.co.uk



Спасылкi на адпаведныя iдэi i тэмы ў кнiзе:
 Эфектыўнае аб’яднанне творчасцi i бiзнесу (ст. 8)
 Ацэнка вартасцей i недахопаў (ст. 17)
 Сегментаванне рынку (ст. 37)
 Арыентаванасць на клiентаў (ст. 36)
 Лiдарства (ст. 82)
 Казаць “не” (ст. 92)
 Аналiз рызыкi (ст. 100)
 Пастаяннае прафесiйнае развiццё (ст. 21)
 Партфолiа асабiстага развiцця (ст. 21)
 Арганiзацыя з культурай навучання (ст. 22)

Кампанiя з этычных прычын выпрацавала 
палiтыку казаць “не” патэнцыйным клiентам 
у сферы тытунёвай вытворчасцi, абароны 
i забудовы. З больш утылiтарных прычын 
кампанiя не возьмецца за праекты, калi 
клiенцкая арганiзацыя не мае тэхнiчных 
спецыялiзацый, напрыклад, у раздробным 
гандлi цi ўпакоўцы. Аналiз рызыкi з’яўляецца не 
менш важным фактарам, таму The Team 
пазбягае тых клiентаў i праектаў, якiя нясуць 
iстотную бiзнес-рызыку.

Джулiян Грайс



10
Тэорыя бiзнес-верагоднасцi
— У гэтым раздзеле ты атрымаеш магчымасць праверыць верагоднасць уласных  
 бiзнес-iдэй пры дапамозе адмысловага iнструментарыю i выбраць сярод iх тыя,  
 што стануць асновай дзейснай бiзнес-формулы твайго творчага прадпрыемства.
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У цябе ёсць творчы патэнцыял i дакладныя мэты, але гэта 
яшчэ не ўвесь сакрэт. Ключавым фактарам твайго поспеху 
стане стварэнне дзейснай бiзнес-формулы. Яна i дапаможа 
пазбегнуць верагоднага правалу, якi напаткаў многiх твор-
чых, iнтэлiгентных i апантаных людзей да цябе.

Не трэба разлiчваць на тое, што любая творчая iдэя можа 
стаць асновай для паспяховага бiзнесу, або верыць у тое, 
што любая творчая думка будзе мець фiнансавы поспех. 
Для яго дасягнення спатрэбiцца не толькi класiчнае спа-
лучэнне яскравага творчага патэнцыялу з наборам патэн-
цыйных клiентаў. Уся сутнасць пытання палягае ў майстэр-
стве прадбачыць i адбiраць тыя iдэi, якiя могуць прывесцi 
да поспеху  — хутка i  без страт, пакуль яшчэ не знiклi 
каштоўныя iнвестыцыi ў выглядзе часу, энергii i грошай.

Важна мець у наяўнасцi як мiнiмум некалькi гатовых бiз-
нес-iдэй i дзейсны метад адбору самых верагодных сярод 
наяўных, а потым найлепшай iдэi сярод верагодных. Калi 
твая iдэя не прайшла тэст верагоднасцi, не лiчы гэта сваiм 
правалам, а  ўспрымай як яшчэ адзiн крок у  кiрунку да 
поспеху. Прадпрымальнiкi i тыя, хто iм дапамагае, павiнны 
разумець, што сутнасць поспеху не ў тым, каб ухапiць пер-
шую лепшую iдэю, укiнуць у праект грошы, падключыць 
рэкламу i правесцi трэнiнг. Важна навучыцца казаць “не” 
тым iдэям, у верагоднасцi якiх ёсць iстотны сумнеў.

Табе спатрэбiцца дакладны метад праверкi iдэй на iх адпа-
веднасць i верагоднасць, каб сярод усiх выбраць адну — 
самую паспяховую. Узнiкне неабходнасць выпрацаваць 
мноства варыянтаў, каб потым спынiцца на адным. Для 
ацэнкi мэтазгоднасцi стварэння крэатыўнага бiзнесу 
я выкарыстоўваю адмысловы прыём, якi называю фiль-
трам верагоднасцi24.
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Фiльтр верагоднасцi
Фiльтр верагоднасцi дазваляе вылучыць найбольш яскра-
выя iдэi, праекты i магчымасцi для вядзення бiзнесу адна-
часова ў двух кiрунках:

Твой творчы патэнцыял будзе ўжыты ў  поўным аб’ёме 
i найлепшым чынам?
Цi знойдзеш ты адпаведны рынак, якi забяспечыць прыток 
грошай i ўстойлiвыя плынi прыбытку?

Вядома, на пытаннi варта адказваць з  улiкам уласных 
каштоўнасцей.

Гэтыя пытаннi фармуюць фiльтр верагоднасцi, якi трэба 
ўжываць у дачыненнi да распрацоўкi кожнага прадукту, 
праекта цi паслугi, каб адабраць сярод iх тыя, што маюць 
найбольш высокi сумарны паказчык па абодвух пытаннях.

КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАЯ ТВОРЧАСЦЬ
паказвае, у якой ступенi ты можаш 
вырашаць праблемы клiентаў лепш за сваiх 
канкурэнтаў.

АДПАВЕДНАСЦЬ РЫНКУ
паказвае, у якой ступенi пэўныя клiенты або 
сегменты рынку могуць дапамагчы табе 
ў дасягненнi пастаўленай фiнансавай мэты. 
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Праiлюструем дыяграму пры дапамозе двух процiлеглых 
прыкладаў.

Гэта прадукт цi паслуга, пры якiх твой творчы патэн-

цыял не можа забяспечыць канкурэнтную перавагу 

ў параўнаннi з супернiкамi, ПРЫЧЫМ ключавыя сег-

менты рынку не прыносяць дастатковага прыбытку.

Гэта прадукт цi паслуга, з якiмi твой творчы патэнцы-

ял дае большыя перавагi клiентам у параўнаннi 

з супернiкамi, ПРЫЧЫМ дастатковая колькасць 

пакупнiкоў хоча i можа плацiць за твае паслугi столь-

кi, колькi ты патрабуеш.

Разгледзiм прыклад: студыя вэб-дызайну валодае пэўнымi 
навыкамi i мае некалькi магчымых рынкаў.

Першая iдэя — ствараць сайты для школ. Фiльтр верагодна-
сцi паказвае, што на рынку ёсць канкурэнты, здольныя ака-
зваць гэтыя паслугi на лепшым за цябе ўзроўнi, а самi школы 
маюць даволi сцiплыя бюджэты, на якiя не атрымаецца 
пражыць. (На дыяграме гэты прыклад пазначаны як   А .)

Другая iдэя — праца з дзяржаўнымi ўстановамi. Тут можна 
мець iстотную канкурэнтную перавагу i працаваць з фiнан-
сава прыбытковым сегментам рынку. (На дыяграме гэты 
прыклад пазначаем як   В.)

Будуць i  iншыя верагодныя варыянты, якiя на графiку 
пазначаны лiтарамi  C  D  i  E .

Прапусцiўшы некалькi розных iдэй праз фiльтр верагодна-
сцi, ты зможаш выбраць сярод iх тую, якая забяспечыць 
тваю бiзнес-формулу самымi неабходнымi элементамi. 
Прыдумаўшы новую iдэю, ужывай фiльтр верагоднасцi для 
яе ацэнкi, каб упэўнiцца ў тым, што твае прыдумкi i творчыя 
iдэi ў хуткiм часе стануць падмуркам для будучага поспеху.
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Я ведаю, што фiльтр верагоднасцi дапамог многiм творчым 
прадпрыемствам. Яго можна выкарыстоўваць i ў выпадку 
некамерцыйных устаноў. Арганiзацыя The Windows 
Project на базе майго метаду стварыла ўласны падыход да 
адбору перспектыўных магчымасцей з  улiкам уласных 
творчых навыкаў i фiнансавых патрэб у кантэксце ўласнай 
мiсii i ўласных каштоўнасцей.

Калi iдэя не ўкладаецца ў дзейсную бiзнес-формулу, вера-
годна, яе трэба выправiць або неадкладна дапрацаваць.

I нiчога дрэннага ў гэтым няма! Лепш пераглядзець iдэю 
i паправiць, чым паспяшацца i пацярпець няўдачу. Як людзi 
творчыя, мы можам прыдумаць шмат новых iдэй, калi пер-
шыя з iх атрымалiся не найлепшымi i не ўкладаюцца ў пер-
спектыўную бiзнес-формулу.

Наступныя раздзелы кнiгi дапамогуць табе распрацаваць 
або перапрацаваць уласныя iдэi з улiкам зменлiвых умоў, 
патрэб клiентаў, канкурэнтных сiл i iншых важных аспектаў 
бiзнесу. Пасля гэтага раю яшчэ раз ужыць фiльтр верагод-
насцi для iх праверкi i ацэнкi, пакуль на паверхнi не заста-
нецца адзiная iдэя — найлепшая. 

“Не!”
Уменне казаць “не”25 бесперспектыўным або неiстотным 
праектам — гэта праява ўласнай моцы, а не слабасцi.

Цiмацi Чан, кiтайскi прадпрымальнiк у галiне камп’ютарных 
гульняў i адзiн з самых багатых людзей Паднябеснай, ары-
ентуецца на прыклад Бiла Гейтса i з павагай кажа, што Гейтс 
дасягнуў такiх вышынь дзякуючы здольнасцi супрацьста-
яць спакусе26. У абодвух бiзнесменаў дастаткова фiнансаў, 
каб распачаць новыя вiды дзейнасцi, але яны прытрым-
лiваюцца стратэгiчнай самадысцыплiны i не лiчаць патрэб-
ным разменьвацца на iншае.
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Асноўнае

1 Творчы талент не абавязкова “заслугоўвае”    
 аўтаматычнага камерцыйнага поспеху.

2  Больш верагодны поспех маюць прадпрыемствы
 з выразнай бiзнес-формулай, якая спалучае пэўныя   
 аспекты творчасцi з пэўнымi патрэбамi клiентаў.

3  Цi можаш ты пры дапамозе творчасцi задаволiць   
 патрэбы клiентаў лепш за тваiх супернiкаў?

4 Якiя сегменты рынку могуць забяспечыць цябе   
 прыбыткам у неабходным аб’ёме?

5 Ужывай фiльтр верагоднасцi для ацэнкi розных 
 бiзнес-iдэй, праектаў, прадуктаў, паслуг i сегментаў   
 рынку.

6 Фiльтр верагоднасцi аднолькава добра пасуе для   
 планавання дзейнасцi некамерцыйных устаноў.

7 Лепш праверыць iдэi згодна з фiльтрам верагоднасцi  
 i своечасова ўбачыць iх недасканаласць, чым правяраць
  iх на практыцы i губляць душэўныя сiлы, грошы, час   
 i iншыя рэсурсы.

8  Будзь падрыхтаваны змянiць свае iдэi i зрабiць iх больш  
 верагоднымi.

9  Вяртайся да папярэднiх раздзелаў гэтай кнiгi падчас   
 пераасэнсавання сваiх iдэй.

10 Правяраючы верагоднасць розных варыянтаў,   
 заставайся верным уласным творчым захапленням
  i каштоўнасцям.



Дзейсныя iдэi

Mando Group
Агенцтва вэб-праграмавання i дызайну
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“Mando Group — гэта агенцтва вэб-
праграмавання i дызайну. Мы працуем для 
таго, каб зрабiць нашых клiентаў больш 
паспяховымi”.

“Гэта наша мiсiя, — кажа кiраўнiчы дырэктар 
Mando Group Мэт Джонсан i дадае: — Але нам 
спатрэбiлася больш за 5 год, каб так дакладна 
i лаканiчна яе сфармуляваць”. Mando Group 
ведае, чым займаецца i чым займацца не будзе. 
Вэб-праграмаванне складае 80% аб’ёму працы, 
а астатнiя 20% прыпадаюць на дызайн. 
Кампанiя не бярэцца за праекты ў iншых 
сферах.

Мэт i яго бiзнес-партнёр Iэн Фiнч пабудавалi 
карпаратыўную культуру на базе ўласных 
каштоўнасцей. Творчасць, адкрытасць, 
спагадлiвасць i неабыякавасць — гэта чатыры 
асноўныя каштоўнасцi, на якiх грунтуецца 
працоўны працэс, таму магчымасць 
працаўладкавання маюць толькi тыя 
кандыдаты, якiя адпавядаюць кожнай 
з чатырох пазiцый.

Бiзнес быў заснаваны трыма студэнтамi ў 1997 
годзе на базе студэнцкiх крэдытаў у якасцi 
стартавага капiталу. Да 2002 года ён 
функцыянаваў пад назвай Web Shed. Дзякуючы 
падтрымцы з боку Merseyside ACME 
i дадатковым крэдытам з розных крынiц, 
кампанiя атрымала неабходнае фiнансаванне 
ў памеры 250 тысяч фунтаў, якое было 
правiльна iнвеставана ў развiццё з мэтай 
дасягнення запланаванага росту.

Мэт сцвярджае, што Mando “мае 
невычарпальны запал” i можа быць “агрэсiўна 

мэтанакiраванай”, калi размова iдзе пра 
атрыманне патрэбнага клiента. Першыя 
кантракты з Mersey TV i праца над серыяламi 
“Бруксайд” i “Халiокс” адкрыла шлях да новых 
клiентаў, сярод якiх быў мiжнародны гiгант 
камп’ютарных гульняў Capcom.

Mando Group амаль цалкам засяроджана на 
грамадскiм сектары, малых i сярэднiх 
прадпрыемствах. Кампанiя адмаўляе 
патэнцыйным клiентам, праца з якiмi не будзе 
прыносiць максiмальнага поспеху абодвум 
бакам. Крытэрыямi адбору з’яўляюцца памер 
арганiзацыi, яе месцазнаходжанне, рэйтынг 
i iнш. Мэт прызнае, што ў першыя днi яны былi 
“недастаткова рашучымi”, каб цвёрда казаць 
“не”, бо самi адчайна мелi патрэбу ў грошах 
i пагаджалiся на кантракты з “самымi 
кашмарнымi клiентамi”, працаваць з якiмi было 
так складана, што прасцей было б проста ўзяць 
пазыку.

Mando Group выкарыстоўвае ключавыя 
паказчыкi эфектыўнасцi (КПЭ) для 
штотыднёвай i штомесячнай ацэнкi ўласнай 
бiзнес-эфектыўнасцi. Гэтыя паказчыкi 
ўключаюць такiя крытэрыi, як продажы, новыя 
распрацоўкi i iх выкарыстанне, прапановы для 
клiентаў, атрыманыя грашовыя сродкi, 
прагнозы па выплатах, аналiз запазычанасцей, 
а таксама рэнтабельнасць. Гэтыя дадзеныя 
таксама лiтаральна штодзень 
выкарыстоўваюцца ў iнфармацыйных мэтах 
i становяцца асновай для бягучага аналiзу.

КПЭ фармуюць панэль бiзнес-iндыкатараў, 
згодна з якой Мэт мае магчымасць паспяхова 
весцi свой бiзнес у кiрунку паказчыкаў росту.

www.mandogroup.com



Спасылкi на адпаведныя iдэi i тэмы ў кнiзе:
 Мiсiя (ст. 11)
 Каштоўнасцi (ст. 11)
 Ключавыя паказчыкi эфектыўнасцi (ст. 99)
 Крэдыты (ст. 66)
 Увага да сегментаў рынку (ст. 37)
 Казаць “не” (ст. 92)

Спажывецкi сайт для Capcom Europe



11
Твой шлях да поспеху
— У гэтым раздзеле мы ўзгадаем усе элементы паспяховай бiзнес-формулы, 
 пра якiя гутарылi раней, i спалучым iх на карысць твайму перспектыўнаму  
 крэатыўнаму бiзнесу.
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Па-першае, ты павінен дакладна ўяўляць свой 

поспех, — гэта тваё бачанне.
Па-другое, табе спатрэбiцца рэалiстычны план, каб 

яго дасягнуць, — гэта твая бiзнес-стратэгiя, або 

шлях да поспеху. Гэты шлях павiнен пракладацца 

пры дапамозе тваёй унiкальнай бiзнес-формулы.

Бiзнес-формула — гэта сумесь распрацаваных табой пра-
дуктаў цi паслуг i старанна адабраных клiентаў цi сегментаў 
рынку, якiя ў выпадку паспяховага спалучэння прывядуць 
цябе да пажаданага фiнансавага вынiку з  улiкам тваiх 
каштоўнасцей.

Перспектыўная бiзнес-формула павiнна грунтавацца на 
рэалiстычнай ацэнцы рынку, канкурэнтаў i стану прадпрыем-
ства пры дапамозе SWOT-аналiзу ўласных вартасцей 
(Strengths), недахопаў (Weaknesses), магчымасцей 
(Opportunities) i пагроз (Threats) ва ўмовах зменлiвага свету.

Вiдавочна, што акцэнт неабходна рабiць на вартасцях, выка-
рыстоўваць магчымасцi, цалкам разумець патрэбы абраных 
клiентаў i спрытна арыентавацца сярод канкурэнтаў.

Сем крокаў да поспеху
Усе мае парады можна звесцi да сямi простых крокаў:

1.  Будзь упэўнены ў тым, куды iдзеш, — гэта тваё 

бачанне.

2. Ведай сябе i стан свайго прадпрыемства на сён-

няшнi дзень.

3. Разумей патрэбы клiентаў, узровень канкурэнцыi 

i знешнiя сiлы.

4. Старанна распрацуй уласную бiзнес-формулу.

5. Ствары план дзеянняў — гэта твая бiзнес-стратэгiя.

6. Пачнi рэалiзацыю плана адпаведнымi дзеяннямi.

7. Прытрымлiвайся запланаванага i будзь падрых-

таваны казаць “не”.
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Вядома, на шляху да поспеху ты павiнен будзеш вырашыць 
тысячы праблем (твае задачы) i прыняць некалькi важных 
рашэнняў (твая тактыка), але важна прытрымлiвацца абра-
най стратэгii, ведаць ключавыя меткi i заўважаць паварот-
ныя моманты. Нельга да дробязей i абсалютна дакладна 
спланаваць усе задачы, нельга загадзя ведаць найлепшую 
тактыку, але трэба ўпэўнена зрабiць некалькi асаблiва важ-
ных крокаў. Яны розныя для кожнага асобнага прадпрыем-
ства, але яны жыццёва неабходныя ў сэнсе будучага раз-
вiцця. Такiмi крокамi можа быць альянс з замежным пар-
тнёрам, пераход на новыя тэхналогii, ахова i выкарыстанне 
iнтэлектуальнай уласнасцi, прыцягненне iнвестыцый i iнш.

Уявi сабе, што ты ўжо прайшоў гэты шлях i дасягнуў запла-
наванага поспеху. Уявi, што ты даеш iнтэрв’ю i распавядаеш 
гiсторыю свайго падарожжа, фармулюеш ключавыя рашэн-
нi i дзеяннi, якiя сталi паваротнымi момантамi цi вызначаль-
нымi складнiкамi тваёй перамогi. Думаю, ты зможаш зга-
даць пра некалькi лёсавызначальных рашэнняў (чатыры- 
пяць). Вярнуўшыся да рэчаiснасцi, ты зразумееш, што гэта 
i ёсць твае асноўныя крокi на шляху да мэты.

Гэтае правiла аднолькава пасуе як для некамерцыйных 
устаноў, так i для прадпрыемстваў, накiраваных на атры-
манне прыбытку, i  можа выкарыстоўвацца ў  асабiстых 
iнтарэсах або на карысць усёй установе.

Я разумею, што спланаваць рэалiзацыю бiзнес-стратэгii 
бывае няпроста, паколькi мы не можам прадбачыць, калi 
i пры якiх умовах зменяцца абставiны цi ўзнiкнуць новыя 
элементы гульнi. Але, ведаючы сваю мэту, мы зможам 
шукаць у патрэбным кiрунку i выкарыстоўваць добрыя 
магчымасцi, якiя трапiлiся на шляху.

Важная ўмова рэалiзацыi плана  — гэта паслядоўнасць, 
iнакш кажучы, уменне казаць “не” тым магчымасцям, якiя 
ляжаць па-за межамi тваёй стратэгii цi бiзнес-формулы.

Ацэнка эфектыўнасцi
Варта рэгулярна сачыць за ўласным прагрэсам на шляху да 
пастаўленай мэты. Па-першае, не забывай правяраць, цi не 
адхiлiўся ты ад прынятай бiзнес-формулы, каб не прапус-
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цiць ключавых этапаў уласнага плана. Па-другое, сачы за 
тым, каб бiзнес развiваўся ў правiльным тэмпе. Вырашай, 
што трэба палепшыць, а што можна пакiнуць як ёсць, — 
прыняцце падобных рашэнняў таксама з’яўляецца часткай 
дакладнай бiзнес-стратэгii.

Я б рэкамендаваў вылучыць галоўныя элементы, якiя варта 
трымаць пад увагай. Яны называюцца ключавымi паказчы-
камi эфектыўнасцi (КПЭ). У залежнасцi ад тыпу бiзнесу да iх 
могуць адносiцца аб’екты продажу, задаволенасць клiентаў, 
рэнтабельнасць, iнавацыi, прырост, выхад на рынак, развiц-
цё асноўных навыкаў i г.д. Больш: Mando Group.

Збалансаваная сiстэма паказчыкаў27 пацвярджае, што 
эфектыўнасць дзейнасцi вымяраецца не толькi пры дапа-
мозе фiнансавых iнструментаў. На панэлi бiзнес-iндыката-
раў твайго прадпрыемства павiнна адзначацца iнфарма-
цыя, якая датычыць клiентаў, аспектаў творчасцi, навучан-
ня i эфектыўнасцi. Гэтыя дадзеныя стануць асновай сiстэмы 
кiравання прадпрыемствам i будуць пастаянна iнфарма-
ваць цябе, як развiваецца сiтуацыя, на што варта звярнуць 
асаблiвую ўвагу ў  сувязi з  узнiклымi праблемамi i  як 
выправiць становiшча ў самы кароткi тэрмiн.

Уявi, што ты плануеш з’ехаць на цэлы год, але збiраешся 
трымаць усё пад кантролем. Назавi дзесяць паказчыкаў, 
якiя б ты хацеў бачыць штотыдзень на адным аркушы папе-
ры, каб мець агульнае ўяўленне пра стан рэчаў у сваiм 
прадпрыемстве. Адказ на гэтае пытанне i  ёсць тваёй 
унiкальнай спецыфiкацыяй для распрацоўкi ўласнай панэ-
лi бiзнес-iндыкатараў.

Узровень паспяховасцi ў залежнасцi ад тваiх прыярытэтаў 
i  поглядаў можна вымяраць пры дапамозе канцэпцыi 
трайнога крытэрыю, арыентуючыся на фiнансавыя паказ-
чыкi, сацыяльную карысць i ступень уздзеяння на нава-
кольнае асяроддзе. Такiм чынам, напрыклад, ацэньваецца 
паспяховасць сацыяльнага прадпрыемства. Вялiкiя карпа-
рацыi, якiя iмкнуцца прадэманстраваць сваю зацiкаўле-
насць не толькi ў фiнансавых паказчыках, таксама актыўна 
выкарыстоўваюць дадзеную канцэпцыю ў сваiх справа-
здачах.
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Ключавыя паказчыкi эфектыўнасцi

Панэль бiзнес-iндыкатараў

Канцэпцыя трайнога крытэрыю



Рызыка
Рызыка — гэта частка любога бiзнесу. Згодна з адпаведнай 
методыкай аналiзу, iсцi варта толькi на абгрунтаваную рызыку. 
Верагодна, на шляху да поспеху ты сутыкнешся з фiнансавай 
i прававой рызыкай, якая можа мець уплыў на твой брэнд i аса-
бiсты дабрабыт.

Аналiз рызыкi — гэта тэхнiка пералiчэння i ранжыравання ўсiх 
магчымых вiдаў рызыкi згодна з iх верагоднасцю i патэнцый-
ным негатыўным уплывам на твой бiзнес. Сутнасць заключаец-
ца ў тым, каб мiнiмiзаваць рызыку, вылучыўшы найбольш вера-
годныя пагрозы. Далей трэба прадумаць, якiм чынам можна iх 
пазбавiцца або зменшыць пагрозу негатыўнага ўплыву. 
Разлiковая ацэнка рызыкi — гэта важны элемент на шляху да 
поспеху. План дзеянняў на выпадак небяспекi дапаможа табе 
прайсцi абраным шляхам з найменшымi стратамi.

Бiзнес-план
Дэталёвы бiзнес-план звычайна неабходны для таго, каб патлу-
мачыць свае намеры iнвестарам i партнёрам. Але ён у такой 
самай ступенi павiнен быць карысным даведнiкам для ўнутра-
нага карыстання — для ўласнiка бiзнесу, дырэктараў i супра-
цоўнiкаў. Нехта кажа, што складанне бiзнес-плана нагадвае 
кашмар наяве. Iншыя лiчаць, што гэта бессэнсоўная праца 
з нiкому не патрэбным вынiкам. У абодвух выпадках прычына 
непаразумення заключаецца ў тым, што стваральнiкi дакумента 
не iмкнуцца пабудаваць свой бiзнес на цвёрдым падмурку 
рэальнай бiзнес-формулы.

Вельмi важна ад самага пачатку разумець, для чаго ты плануеш 
заснаваць бiзнес i як ты збiраешся гэта зрабiць. Як толькi ты адка-
жаш сабе на гэтыя пытаннi i акрэслiш межы ўласнай бiзнес-фор-
мулы, злучыўшы ўласныя навыкi i патрэбы клiентаў фiнансава 
выгодным чынам, тады твой шлях да поспеху стане выразным, 
а рэшта бiзнес-плана акрэслiцца без дадатковых цяжкасцей.

Стандартнага ўзору бiзнес-плана не iснуе. Называцца дакумент 
можа таксама па-рознаму  — кампанiя The Windows Project 
спынiлася на варыянце “план развiцця”. Галоўнае — вызначыць 
зручны, выразны i змястоўны спосаб планавання дзейнасцi ўлас-
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Аналiз рызыкi

‘

’

твой 
кiшэнны 
даведнiк 
у 
незабыўным 
падарожжы
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Асноўнае

1 Ведай свае мэты — яны фармуюць тваё бачанне.

2  Ведай сябе, свой бiзнес i ўсiх, хто працуе побач.

3  Кантралюй магчымасцi i пагрозы пры дапамозе спiса 
 ЭIСДРIПС або праз выкарыстанне методыкi бiзнес-  
 радара.

4 Карыстайся фiльтрам верагоднасцi.

5 Вызначы ключавыя меткi на шляху, якiя ты будзеш   
 лiчыць паваротнымi пунктамi ўласнай гiсторыi поспеху.

6 Аналiзуй рызыку i мiнiмалiзуй яе.

7 Давай ацэнку ўласнай эфектыўнасцi праз кантроль   
 асноўных паказчыкаў на панэлi бiзнес-iндыкатараў.

8  Будзь падрыхтаваны сказаць “не” таму, што адхiляе   
 цябе ад плана.

9  Акрэслi самае iстотнае, i тады не будзе цяжкасцi   
 з бiзнес-планам.

10 Ствары бiзнес-план (план развiцця) для ўласнага  
 карыстання i ўжывай яго як кiшэнны дапаможнiк да   
 будучага падарожжа.

нага прадпрыемства. Ён павiнен даваць адказ на ўсе пытаннi 
патэнцыйных партнёраў i iнвестараў. Найлепшы бiзнес-план — 
гэта той, да якога хочацца як мага часцей звяртацца i якi абнаўля-
ецца на рэгулярнай аснове разам са зменай абставiн.

Бiзнес-план апiсвае твой шлях да поспеху. Гэта твой кiшэнны 
даведнiк у  незабыўным падарожжы, якi дапамагае iсцi 
ў правiльным кiрунку ўслед за прыгодамi.
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The Windows Project
Праект па развiццi пiсьменнiцкiх суполак
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The Windows Project — гэта некамерцыйная 
ўстанова, заснаваная для падтрымкi праектаў, 
якiя заахвочваюць людзей самых розных 
сацыяльных груп да развiцця творчых навыкаў 
напiсання тэкстаў.

Кампанiя, заснаваная Дэйвам Уодам i Дэйвам 
Колдэрам 25 год таму, была пiянерам у сваёй 
галiне. Яна арганiзоўвала майстар-класы па 
напiсаннi тэкстаў у дзiцячых секцыях, 
моладзевых цэнтрах i школах. Членамi 
арганiзацыi былi больш за 40 прафесiйных 
пiсьменнiкаў, у тым лiку вядомы ва ўсiм свеце 
Левi Тафары. Кампанiя выступала ў якасцi 
мастка памiж аўтарамi i грамадскай 
супольнасцю.

Забягаючы наперад адзначу, што The Windows 
Project сёння ўсё яшчэ прытрымлiваецца гэтай 
мiсii i адначасова шукае новыя магчымасцi для 
самарэалiзацыi ў зменлiвых варунках. Кампанiя 
падтрымлiвае праекты ў новых сферах i для 
новых супольнасцей, у тым лiку ў вiртуальнай 
i анлайн-прасторы.
Поспех кампанii на працягу многiх гадоў 
фармаваўся ў зменлiвых умовах, таму The 
Windows Project заўсёды ашчадна планавала 
будучае i ўважлiва аналiзавала знешнi 
асяродак, у тым лiку пры дапамозе 
кантрольнага спiса ЭIСДРIПС для вызначэння 
новых магчымасцей i пагроз.

Сёння The Windows Project рэгулярна 
сутыкаецца з самымi рознымi цяжкасцямi, 
сярод якiх змены ў сiстэме школьнага 
фiнансавання, строгiя правiлы працы з дзецьмi, 
рэгулярныя праверкi Упраўлення рэгiстрацыi 
злачынстваў, рэарганiзацыя сiстэмы 
фiнансавання творчай дзейнасцi, школьныя 
iнспекцыi Упраўлення стандартаў у галiне 
адукацыi, новыя нацыянальныя вучэбныя 
планы i г.д. З iншага боку, з’яўляюцца новыя 
магчымасцi сумеснай дзейнасцi з праграмай 
Creative Partnerships (“Творчае партнёрства”), 
Радай мастацтва Англii, Нацыянальнай службай 
аховы здароўя, гарадскiмi ўладамi Лiверпуля, 
праектам “Еўрапейская сталiца культуры — 
2008”. Сецiва таксама дае новыя магчымасцi 
працы з iнтэрнэт-супольнасцю i дазваляе 
пашыраць замежныя сувязi.

The Windows Project прыцягнула ўсе 
зацiкаўленыя бакi да стварэння новага 
сiстэмнага “плана развiцця” — менавiта такую 
назву арганiзацыя ўжывае замест звыклага 
тэрмiна “бiзнес-план”. Для гэтага спатрэбiлася 
выпрацаваць агульнае бачанне будучых 
праектаў, прааналiзаваць уласныя вартасцi 
i недахопы i вызначыць свае стратэгiчныя 
мэты.

The Windows Project зарэгiстравана ў якасцi 
дабрачыннай арганiзацыi пры асацыяцыi, якая 
выступае гандлёвым прадстаўнiком большасцi 
праектаў. Такая структурная асаблiвасць 
забяспечвае максiмальную гнуткасць у плане 
атрымання дабрачыннага фiнансавання 

www.windowsproject.demon.co.uk



Спасылкi на адпаведныя iдэi i тэмы ў кнiзе:
 Некамерцыйныя ўстановы (ст. 9)
 Карпаратыўныя структуры (ст. 75)
 Сацыяльнае прадпрыемства (ст. 74)
 Кантрольны спiс ЭIСДРIПС (ст. 28)
 Мiсiя (ст. 11)
 Бачанне (ст. 11)
 Каштоўнасцi (ст. 11)
 Бiзнес-план / план развiцця (ст. 100)
 Фiльтр верагоднасцi (ст. 90)

i размеркавання прыбыткаў ад кантрактаў 
i паслуг. Асацыяцыя на практыцы выступае 
ў якасцi сацыяльнага прадпрыемства 
i адпавядае ўсiм крытэрыям “кампанii 
грамадскiх iнтарэсаў”. Яна прытрымлiваецца 
грамадскiх мэт i нясе адказнасць перад сваiмi 
iнвестарамi, сярод якiх члены асацыяцыi, 
супрацоўнiкi, клiенцкiя ўстановы, фiнансавыя 
партнёры, апекуны i iншыя прыхiльнiкi.



Мэта гэтай кнiгi — прапанаваць чытачам такi падыход, якi мог бы 
спалучыць запал творчасцi з найлепшымi бiзнес-практыкамi.

“Цiшоткi i Пiнжакi” — гэта гармонiя бiзнесу i творчасцi.

Замест заключэння…
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4
Будзь лiдарам i кiраўнiком
Мастацтва рабiць справу пры дапамозе 
iншых людзей патрабуе ад цябе асаблiвых 
намаганняў, каб стаць яшчэ лепшым 
у вачах сваiх супрацоўнiкаў.

2
Уважлiва абiрай клiентаў
Накiруй сваю творчасць на карысць 
сваiм (руплiва падабраным) клiентам, каб 
ператварыць яе ў бiзнес. Зразумей сваiх 
пакупнiкоў i зрабi ўсё магчымае з таго, на 
што толькi здольны твой талент.

3
Заўважай канкурэнтаў
Вызначы сваю пазiцыю сярод супернiкаў. 
Вырашы, якiя праблемы клiентаў ты можаш 
вырашаць лепш за астатнiх.

1
Ведай, куды ты iдзеш i якiм уяўляеш свой 
поспех



5
Правярай галоўныя паказчыкi
Распрацуй для сябе простую, але 
эфектыўную iнфармацыйную сiстэму — 
панэль бiзнес-iндыкатараў — i рэгулярна 
правярай паказчыкi эфектыўнасцi 
ў некалькiх вымярэннях. Звяртай увагу 
на фiнансавыя аспекты, каб не страцiць 
кантроль над развiццём падзей цi не 
здарожыцца на шляху да поспеху.

6
Абаранi сваю творчасць, бо яна i ёсць 
аснова твайго бiзнесу. Для аховы 
iнтэлектуальнай уласнасцi карыстайся 
аўтарскiм правам, таварнымi знакамi 
i патэнтамi. Выкарыстоўвай сваю 
iнтэлектуальную ўласнасць для ўтварэння 
новых крынiц прыбытку.

7
Ствары ўнiкальную бiзнес-формулу
Дзейсная бiзнес-формула — гэта заўсёды 
акуратная камбiнацыя тваiх найлепшых 
здольнасцей i канкрэтных патрэб абраных 
клiентаў з улiкам прымальных фiнансавых 
умоў для абодвух бакоў.

10

8
Ужывай фiльтр верагоднасцi, каб 
праверыць кожную бiзнес-iдэю. Некаторыя 
з iх могуць быць бесперспектыўнымi. 
Будзь падрыхтаваны да неабходнасцi 
прыстасаваць iдэю да патрэб бiзнес-
формулы. Або прыдумаць новую iдэю.

9
Будзь падрыхтаваны сказаць “не”
Акрэслiўшы свой шлях да поспеху, кажы 
“не” любым прывабным прапановам, якiя 
не вядуць цябе да мэты. Магчымыя толькi 
часовыя адхiленнi ад маршруту i толькi 
пры ўмове, што абраная мэта застаецца 
ў полi зроку.
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Будзь творчым



Мiнiстэрства культуры, СМI i  спорту28 Урада 

Вялiкабрытанii прыводзiць такое азначэнне: “Творчыя 

галiны прамысловасцi — сферы дзейнасцi, заснаваныя 

на iндывiдуальнай творчасцi, здольнасцях i таленце, 

якiя маюць вялiкi патэнцыял для забеспячэння дабра-

быту i арганiзацыi працаўладкавання шляхам стварэн-

ня i эксплуатацыi iнтэлектуальнай уласнасцi”.

Некаторыя ўстановы ўжываюць тэрмiн “культурныя 

галiны вытворчасцi”, хаця гэтае паняцце адсылае да 

больш вузкай сферы дзейнасцi i можа разглядацца як 

падгрупа ў складзе творчых галiн. ЮНЕСКА29 прапа-

нуе наступнае азначэнне: “Культурныя галiны 

вытворчасцi  — гэта сферы дзейнасцi, дзе праду-

гледжваецца распрацоўка, вытворчасць i камерцы-

ялiзацыя аб’ектаў, якiя носяць нематэрыяльны i куль-

турны характар. Гэтыя аб’екты звычайна ахоўваюцца 

аўтарскiм правам i могуць быць прадстаўлены ў якас-

цi тавару цi паслугi”.

Творчыя галiны прамысловасцi складаюцца з трынац-

цацi падгалiн, сярод якiх архiтэктура, выдавецкая дзей-

насць, выканальнiцкае мастацтва, дызайн, iнтэрактыў-

ныя гульнявыя праграмы, кiно i вiдэа, мастацтва i анты-

кварыят, мода, музыка, праграмнае забеспячэнне 

i камп’ютарныя гульнi, рамёствы, рэклама, тэлебачан-

не i радыё.

Згодна з даследаваннем Мiнiстэрства культуры, СМI 

i спорту30, на творчыя галiны прамысловасцi ў 2001 

годзе прыходзiлася 8,2% валавога дададзенага 

кошту, а ўвесь сектар з 1997 па 2001 год меў 8% пры-

росту штогод. У тым жа 2001 годзе экспарт творчай 

прадукцыi з Вялiкабрытанii прынёс 11,4 млрд фунтаў 

у гандлёвы баланс i склаў 4,2% ад агульнага экспарту 

тавараў i паслуг. З 1997 па 2001 год экспарт творчай 

прадукцыi павялiчваўся на 15% штогод. У чэрвенi 

2002 года ў творчым сектары налiчваўся 1,9 млн пра-

цоўных месцаў, а ў Мiжведамасным камерцыйным 

рэгiстры было зафiксавана 122 000 кампанiй.

Financial Times31 пiша: “Аддзел стратэгiчнага плана-

вання пры Урадзе Вялiкабрытанii прыйшоў да высно-

вы, што ў Лондане творчыя галiны прамысловасцi 

маюць большае значэнне для эканомiкi, чым фiнан-

савыя паслугi. У творчай iндустрыi (у тым лiку модзе, 

распрацоўцы праграмнага забеспячэння, выдавец-

кай дзейнасцi, архiтэктуры i антыкварным рынку) 

занята больш за 525 000 чалавек, i гэты паказчык 

непазбежна расце, пры гэтым у фiнансавым сектары 

працуе 322 000 спецыялiстаў, i гэты паказчык што-

год знiжаецца”.

Творчыя галiны прамысловасцi дэманструюць 

самыя хуткiя тэмпы росту ва ўсiх краiнах Арганiзацыi 

эканамiчнага супрацоўнiцтва i  развiцця (АЭСР). 

Згодна з канферэнцыяй ААН па гандлi i развiццi32, 

на iх долю прыпадае ў сярэднiм 3-5% працоўных 

месцаў. З 2000 па 2005 год чакаўся прырост глабаль-

нага кошту крэатыўных галiн вытворчасцi з  831 

млрд да 1,3 трлн долараў ЗША, або на 7% штогод33. 

Такiя фенаменальныя паказчыкi дасягаюцца рознымi 

тыпамi творчых прадпрыемстваў, большасць з якiх 

прадстаўляюць малы цi сярэднi бiзнес i ў рэчаiснасцi 

з’яўляюцца мiнi- цi мiкраструктурамi на ўзроўнi iнды-

вiдуальнага прадпрымальнiцтва. Брытанская Рада34 

адзначае, што гэта глабальны сцэнарый развiцця па -

дзей, якi з’яўляецца асновай мiжнароднага супра-

цоўнiцтва, паколькi творчыя прадпрыемствы прас-

цей трапляюць на мiжнародныя рынкi, чым любыя 

iншыя формы ўстаноў, асаблiва калi справа датычыць 

iнтэрнэт-камунiкацыi.

Творчыя галiны прамысловасцi сталi адзiным секта-

рам эканомiкi, якi атрымаў статус прыярытэтнага ва 

ўсiх абласцях i рэгiёнах Вялiкабрытанii. Гэта пацвяр-

джаецца вялiкай колькасцю ўстаноў, якiя заклiканы 

спрыяць iх развiццю, у тым лiку Служба развiцця 

творчых галiн прамысловасцi (Creative Industries 

Development Service, CIDS), Агенцтва развiцця 

творчых галiн прамысловасцi (Creative Industries 

Development Agency, CIDА), Inspiral and Creative 

Kernow.

Першая сярод падобных устаноў узнiкла напрыканцы 

1990-х — Merseyside ACME (Arts, Culture and Media 

Enterprises / установы мастацтва, культуры i СМI).

Дадатак 1
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106



Merseyside ACME — гэта агенцтва па развiццi 
кампанiй крэатыўнага сектара, якое займаецца 
падтрымкай росту i забеспячэннем устойлiвасцi 
творчых прадпрыемстваў, а таксама арганiзацый, 
заснаваных на платформе Merseyside.

ACME цесна супрацоўнiчае з грамадскiм 
i прыватным сектарамi для таго, каб:

• Пацвердзiць важнасць творчых галiн 
прамысловасцi ў якасцi эканамiчнага рухавiка рэгiёна.

• Забяспечыць даступнасць i бесперапыннасць 
падтрымкi бiзнесу i аказання iнфармацыйных паслуг.

• Садзейнiчаць папулярызацыi творчасцi ў якасцi 
сродку падтрымкi грамадскай супольнасцi i фактару 
эканамiчнага адраджэння.

• Стымуляваць развiццё сувязяў памiж 
прадпрыемствамi крэатыўнага сектара.

У дадатак да сваёй стратэгiчнай мэты па развiццi прад-

прыемстваў, ACME прапануе шэраг клiентаарыентава-

ных службаў падтрымкi бiзнесу i арганiзацый рэгiёна. 

Да iх адносяцца iнфармацыйная падтрымка i правя-

дзенне даследаванняў, агульнае бiзнес-кансультаван-

не i паслугi даведкi.

Апроч гэтага, ACME займаецца распаўсюдам праграм, 

зробленых адмыслова на замову прадпрыемстваў для 

прадстаўлення зваротнай сувязi.

Разам з падтрымкай творчых устаноў ACME распраца-

вала праекты, якiя паказалi, наколькi моцна эфектыў-

ная крэатыўнасць можа аднаўляць i адраджаць лакаль-

ную супольнасць. Агенцтва атрымала высокае пры-

знанне на нацыянальным узроўнi за даследаваннi 

ў сацыяльнай сферы, стварэнне i распаўсюд праграм, 

якiя спрыяюць манiторынгу i ацэнцы дзейнасцi. Яно 

прапануе паслугi незалежнай ацэнкi для праектаў 

лакальнай супольнасцi i ўстаноў па ўсёй Вялiкабрытанii.

З моманту свайго заснавання агенцтва 
Merseyside ACME:

• Дапамагло больш за 700 прыватным 
прадпрыемствам i захавала больш за 600 
працоўных месцаў на платформе Merseyside.
• Правяло 200 семiнараў для больш за 3500 
творчых прафесiяналаў i практыкаў.
•	 Распрацавала мадэль падтрымкi бiзнесу пад 
назвай Creative Advantage (“Творчая перавага”), 
якая была прынята на рэгiянальным 
i нацыянальным узроўнях.
•	 Выдала тры кнiгi, у тым лiку грунтоўнае 
сацыялагiчнае даследаванне. Яны атрымалi 
прызнанне ў Вялiкабрытанii i за мяжой.
• Распрацавала электронны бюлетэнь для 
крэатыўнага сектара, якi на сённяшнi дзень мае каля 
2000 падпiсчыкаў.
• Падтрымала CISS — самую працяглую сетку 
партнёраў крэатыўных прадпрыемстваў.
• Падтрымала чатыры гандлёвыя вiзiты ў ЗША, 
забяспечыўшы больш за 1,5 млн фунтаў экспартнай 
дзейнасцi.
• Дзякуючы дзейнасцi па падтрымцы мастацтваў 
i пазiтыўных змен мела магчымасць удзельнiчаць 
у больш за 200 праектах лакальных змен, 
распрацавала 30 новых арганiзацый i лакальных 
бiзнесаў.
• Распрацавала механiзм ацэнкi ўласнай дзейнасцi, 
якi быў паспяхова выкарыстаны арганiзацыямi па 
ўсёй краiне.
• Кiравала распрацоўкай Kin (www.kin2kin.co.uk) — 
першага ў гiсторыi iнтэрнэт-партала для падтрымкi 
творчых галiн прамысловасцi.
• Кiравала распрацоўкай Futures (www.
futuresnetwork.org.uk) — першай прафесiйнай 
сеткай Лiверпуля для стварэння i рэкламавання 
бiзнесу.
• Кiравала распрацоўкай заяўкi Лiверпуля на 
званне Еўрапейскай сталiцы культуры ў частцы Arts 
and Regeneration (“Мастацтва i абнаўленне”).

Дадатак 2
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1 Merseyside ACME (arts, culture, media, enterprise / мастацтва, культура, СМI, прадпрыемства). Больш iнфармацыi на www.merseysideacme.com
2 Creative Advantage. Больш iнфармацыi на www.creativeadvantage.co.uk альбо www.merseysideacme.com
3 CIDS. Creative Industries Development Service / Служба развiцця творчых галiн прамысловасцi. Больш iнфармацыi на www.cids.co.uk
4 CIDA. Creative Industries Development Agency / Агенцтва развiцця творчых галiн прамысловасцi. Больш iнфармацыi на www.cida.org
5 Гэта чыстая праўда, але сцiпласць на дазваляе мне пакiнуць гэтае месца без агаворкi. Надрукаваўшы толькi адзiн кароткi верш у   
 лiтаратурным часопiсе, я па праве магу лiчыцца самым маладрукаваным з усiх друкаваных паэтаў свету. З iншага боку, за хайку з 17 складоў  
 мне заплацiлi ажно 5 фунтаў, у сувязi з чым я магу лiчыцца адным з самых высокааплатных паэтаў свету — у разлiку за кожны склад (!)
6 Магiстр бiзнес-адмiнiстравання (з адзнакай). Школа менеджменту Брэдфардскага ўнiверсiтэта. 1995.
7 Да 13 падгалiн творчай галiны прамысловасцi належаць: архiтэктура, выдавецкая дзейнасць, выканальнiцкае мастацтва, дызайн,   
 iнтэрактыўныя гульнявыя праграмы, кiно i вiдэа, мастацтва i антыкварыят, мода, музыка, праграмнае забеспячэнне i камп’ютарныя гульнi,  
 рамёствы, рэклама, тэлебачанне i радыё.
8 Sun Tzu, The Art of War. Пераклад Lionel Giles.
9 Цiкава, што некаторая ваенная тэрмiналогiя была запазычана ў сферу бiзнесу, напрыклад, словы “кампанiя” i “стратэгiя”.
10 Jim Collins, Good to Great. Random House. 2001.
11 Калi я ўжыў гэтую алегорыю падчас правядзення кансультацыi для групы топ-менеджараў з розных краiн Блiзкага Усходу, я зразумеў, што  
 многiя з iх нiколi не бачылi вожыка. Я патлумачыў, што гэта жывёлiна з шыпамi на спiне — зменшаны варыянт амерыканскага дзiкабраза.
12 Guardian. 8 November 2004.
13 W.Chan Kim and Renee Mauborgne, ‘Charting Your Company’s Future’. Harvard Business Review. 2002.
14 Michael Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press. 1980.
15 Adam M. Brandenburger and Barry J. Nalebuff, Co-opetition. Harper Collins. 1996.
16 UK Government / Урад Вялiкабрытанii. Department for Culture Media and Sport (DCMS) / Мiнiстэрства культуры, СМI i спорту.
17 Дадзеныя па прыбытках i выдатках называюць таксама справаздачай аб прыбытках або справаздачай аб фiнансавых вынiках.
18 Charles Handy, The Age of Unreason. Random House, London. 1989.
19 Альянс прадзюсараў кiно i тэлебачання / Producers Alliance for Cinema and Television (Pact) — гэта брытанская гандлёвая асацыяцыя, якая  
 прадстаўляе i распаўсюджвае камерцыйны iнтарэс незалежных кампанiй у сферы мастацкага кiно, тэлебачання, анiмацыi i iнтэрактыўных  
 медыя. Больш — на www.pact.co.uk
20 Упраўленне па камунiкацыi Ofcom — гэта незалежны рэгулятар i антыманапольны орган у медыяiндустрыi Вялiкабрытанii, якi   
 распаўсюджвае сваю дзейнасць на сферы тэлебачання, радыё, тэлекамунiкацый i бесправадных паслуг сувязi. Больш — на www.ofcom.org.uk
21 Daniel Goleman, ‘Leadership that gets results’. Harvard Business Review. March — April. 2000.
22 Jim Collins, Good to Great. Random House. 2001.
23 Inspirational Leadership, UK Government, Department for Trade and Industry. 2004.
24 Чытачы “ў пiнжаках” заўважаць, што гэты прыём быў навеяны матрыцай МакКiнзi, якую я прыстасаваў на карысць творчым   
 прадпрымальнiкам “у цiшотках”.
25 Susan Bishop, ‘The Strategic Power of Saying No’. Harvard Business Review. November — December. 1999.
26 Guardian. 8 November 2004.
27 Norton and Kaplan, ‘The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action’. Harvard Business Review. 1996.
28 Mapping Document, Creative Industries Unit and Taskforce. UK Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS). October 1998.
29 UNESCO, Paris. 2000. Culture, Trade and Globalisation: Questions and Answers.
30 UK Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS).
31 Financial Times. 04 July 2003.
32 UNCTAD, Geneva. 2004. Creative Industries and Development.
33 John Howkins, The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Allen Lane, London. 2001.
34 British Council. www.britishcouncil.org
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А—Я

А
Альянс прадзюсараў кіно і тэлебачання 78
Аналіз магчымасцей — гл. Магчымасці
Аналіз рызыкі — гл. Рызыка
Аперацыйны маркетынг — гл. Маркетынг
Арганізацыя з культурай навучання 22
Асноўная кампетэнцыя 19, 24
Аўтарскае права 54, 105
Ахова інтэлектуальнай уласнасці — гл. 
Інтэлектуальная ўласнасць
Ацэнка эфектыўнасці — гл. Эфектыўнасць

Б
Баланс бухгалтарскі 64
Батэрз, Джонатан 70
Бачанне 9, 11-13, 97, 101
Бізнес як лад жыцця 9, 50, 77
Бізнес-ідэя 4, 7
Бізнес-план 100, 101
Бізнес-радар 27, 30
Бізнес-стратэгія 4, 59, 97
Бізнес-формула 8, 10, 13, 69, 91-93, 97, 105
Блізкія сябры 78
Боўі, Дэвід 56
Бруксайд 94
Брытанская Рада 5, 106
Брэнд 18, 50
Брэнсан, Рычард 19
Букераўская прэмія 32, 39
Бюро патэнтаў Вялікабрытаніі 54, 55, 60

В
Вартасці 17, 23, 49, 97
Віл, Рычард 42
Вірусны маркетынг 40
Вудвард, Шон 4
Выбар пакупнікоў 9, 36, 45
Выдаткі 65
Зменныя выдаткі 65
Сталыя выдаткі 65, 69

Г
Гандзі, Махатма 82
Гарвардская школа бізнесу 47
Гетман, Дэвід 32
Грайс, Джуліян 86
Графікі канкурэнцыі 46, 49

Д
Да Вінчы, Леанарда 70
Дадатковыя грашовыя сродкі 66
Дадзеныя грашовага патоку 64
Дадзеныя па прыбытках і выдатках 64
Даследаванне рынку 14, 18, 38
Джонс, Джэйсан 60
Джонс, Марк 60

Джонсан, Мэт 94
Другое прышэсце 78
Дэвіс, Расэл Т. 78
Дэмаграфія 28

З
Задачы 12
Знешні аўдыт 27
Зэльвегер, Рэнэ 50

І
Інавацыі 28
Індывідуальны прадпрымальнік 14
Інтэлектуальная ўласнасць 18, 53, 54, 59
Ахова інтэлектуальнай уласнасці 18, 105
Права інтэлектуальнай уласнасці 54, 55
Інтэлектуальны капітал 22
Інфармацыя 18
Інфраструктура 28

К
Кабінетныя даследаванні 14
Казанова 78
Казаць “не” 14, 92, 97, 98, 101, 105
Канкурэнцыя 45, 49, 97
Канкурэнтнае пазіцыянаванне 46
Канкурэнтнае супрацоўніцтва 28, 48
Канкурэнтная перавага 19, 45, 91
Канкурэнтныя сілы 28, 29, 47
Канкурэнты 46, 49, 104
Кантакты 18
Кантроль выдаткаў 65, 69
Кантрольны спіс ПРАІМФЭКТ 17-18, 21, 23, 59
Кантрольны спіс ЭІСДРІПС 27, 28, 31, 101, 102
Канцэпцыя трайнога крытэрыю 9, 99
Караваджа 70
Карпаратыўная структура — гл. Структура 
арганізацыі
Каштоўнасці 11-13, 18, 92
Кінг, Марцін Лютар 82
Кіраванне зменамі 84
Кіраўніцтва 81, 83, 85, 104
Кліенты 8, 11, 37, 38, 41, 49, 56, 83, 104
Кліентаарыентаванасць 35, 36, 41
Ключавыя паказчыкі эфектыўнасці 99
Колдэр, Дэйв 102
Коўлман, Даніэль 82
Крычлі, Эндру 78
Крэатыўны вакуум 35
Кэлет Пітэр 24

Л
Лідар пятага ўзроўню 83
Лідарства 82, 83, 85, 104
Стылі лідарства 82, 85

М
Мабільнасць 18
Магчымасці 97
Аналіз магчымасцей 100

МакГоверн, Джымі 78
Мандэла, Нэльсан 82
Маркетынг 35, 41
Аперацыйны маркетынг 36, 39, 41
Стратэгічны маркетынг 36, 41
Мастацтва вайны 17
Матч, Шэран 12, 14, 37, 38
Місія 11-13, 92
Морыс, Крыс 24
Мэкан, Крыстафер 32

Н
Навучанне 21, 23
Нацыянальная бібліятэка для сляпых 46
Неабмежаваная адказнасць 73
Недахопы 17, 19, 23, 49, 97
Нематэрыяльныя актывы 53, 56, 59

О
Оўгілві, Дэвід 24, 36

П
Пагрозы 97
Пакард, Дэвід 36
Панэль бізнес-індыкатараў 22, 68, 69, 99, 
101, 105
Панэль фінансавых індыкатараў 66
Партнёрства 28
Партфоліа асабістага развіцця 21
Пасля працы 78
Пастаяннае прафесійнае развіццё 21
Патэнт 54, 105
Перавагі 39, 47, 49
Плынь прыбытку 8, 13, 58, 90
Портэр, Майкл 47
Поспех 9, 12, 13
Праграма крэатыўнай эканомікі 4
Прамысловы ўзор 54
Працаўладкаванне 84, 85
Працаўнікі 18
Працоўны кааператыў 5
Прыбытак 9, 57
Прынцып 80:20 20
Прынцып 95:5 20, 23, 30, 31
Прыслухоўванне да кліентаў 38
ПЭСТ-аналіз 27

Р
Рызыка 100
Аналіз рызыкі 30, 100, 101
Рэгламент 28
Рэпутацыя 18

С
Сацыяльныя тэндэнцыі 28
Сегментаванне рынку 37, 41, 91, 93
Спаборніцтва 28
Стратэгія вожыка 20, 23
Структура арганізацыі 75-77
“Арганізацыя-трыліснік” 76



K
Kodak 36

L
Linda Green Ltd 78
Liquidation 60
Lloyds TSB 70

M
Mando Group 37, 40, 66, 94, 99
Maxwell House 36
Medication 55, 60
Mersey Partnership 42
Mersey TV 94
Merseyside ACME 4, 5, 70, 94, 106, 107
Microsoft 53
Mimashima Records 54

N
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Падзякi аўтара
Я вельмi ўдзячны Merseyside ACME i ўсiм тым, хто дапамагаў мне самым розным чынам 
у выданнi гэтай кнiгi. У першую чаргу гэта Фiл Бiрчэнал, Хэлен Боер, Хэлен Брэйзiа, Пiтэр 
Бёрк, Джонатан Батэрз, Энтанi Бён, Майк Канi, Марк Колет, Джэма Коўп, Эндру Крычлi, 
Рычард Энгельхард, Мэт Фiнеган, Ноэл Фiцсiманс, Кейт Флетчар, Дэвiд Гетман, Джулiян 
Грайс, Джофры Хорлей, Дэвiд Х’юз, Iэн Х’юз, Мэт Джонсан, Марк Джонс, Мойра Кэнi, Эндзi 
Ловат, Айтар Мэйт, Кэвiн МакМанус, Крыс Морыс, Шэран Матч, Брыджэт А’Конар, Кэс 
Овэрсбi, Эндру Пэтрык, Экатэрына Пэтрэану, Кэсi Скэлi, Джэйн Томас, Марыюс Урсакэ, 
Рычард Вiл, Дэйв Уод, Джэф Уайт i Пiт Уiлi.

Дадатковая iнфармацыя
На iнтэрнэт-старонцы гэтай кнiгi можна знайсцi дадатковую iнфармацыю, новыя 
матэрыялы, сучасныя тэматычныя даследаваннi, падрабязнасцi для трэнiнгаў 
i кансультацыйных праектаў, шаблон бiзнес-плана, тэрмiналагiчны слоўнiк i спасылкi на 
iншыя карысныя сайты.

www.t-shirtsandsuits.com

Падзякi выдаўца
Merseyside ACME выказвае падзяку ўсiм асобам i ўстановам, якiя бралi ўдзел у гэтым 
праекце, прадстаўлялi фотаздымкi для выдання i давалi права на iх выкарыстанне.
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