SZALONA METODA, DZIĘKI KTÓREJ ZBUDUJESZ NIEPRZYZWOICIE DOCHODOWY BIZNES

Wstęp
Dzień dobry!
Kochani, ten wstęp będzie ultrakrótki, bo ani mi nie zależy na tym, byście uznali mnie za wirtuoza
słowa rzucającego metaforami na lewo i prawo, ani Wy zapewne nie chcecie tracić swojego cennego
czasu na czytanie ogólnikowych banałów nie-wiadomo-o-czym.
Oto najważniejsze informacje:
Ja nazywam się Bartek Popiel. Jestem autorem jednego
z największych blogów poświęconych przedsiębiorczości
w Polsce, który znajdziesz pod adresem LiczySieWynik.pl.
Swój przekaz kieruję głównie do młodych przedsiębiorców,
którzy są zainteresowani budową stabilnego i dochodowego
biznesu na lata.
Nie uznaję drogi na skróty. Nie próbuję nikomu wmówić, że
zostanie milionerem w miesiąc siedząc na plaży i popijając drinki
z palemką.
Chcę postawić sprawę jasno: jestem w stu procentach przekonany, że bez ciężkiej pracy nikt nie jest
w stanie osiągnąć niczego trwałego. Ani w biznesie, ani w czymkolwiek innym.
Jednak przekonałem się też na własnej skórze, że sama ciężka praca nie wystarczy. Potrzeba jeszcze
czegoś. Wiedzy.
Cel, który sobie postawiłem, to zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w Polsce.
Bo przedsiębiorczość rzadko stanowi wrodzoną cechę. Przedsiębiorczość to zestaw umiejętności,
które można w sobie wyrobić i wyćwiczyć.
I tak oto przechodzimy do tekstu, który widzisz właśnie przed sobą.
Szalona metoda, dzięki której stworzysz nieprzyzwoicie dochodowy biznes to transkrypcja nagrania
wideo. Zredagowana i poprawiona, ale wciąż transkrypcja.
Dlatego – jeśli tylko masz taką możliwość – zachęcam Cię do obejrzenia wideo, a to mini-wydanie
potraktuj najlepiej jako notatki do filmu. Jestem pewien, że w ten sposób wyniesiesz z mojej lekcji
znacznie, znacznie więcej.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY OBEJRZEĆ WIDEO.
Jeśli jednak wciąż tu jesteś, to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Ci miłej lektury 
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Witam Cię serdecznie.
Z tej strony Bartek Popiel. Pozwól, że zadam Ci kilka pytań.


Czy chciałbyś prowadzić biznes, który daje Ci nie tylko pieniądze, ale także poczucie
szczęścia?



Czy chciałbyś się przestać martwić tym, że konkurencja depcze Ci po piętach?



A może dopiero zaczynasz swoją przygodę z biznesem i czujesz się przytłoczony całą ilością
wiedzy jaka jest dostępna?



Czujesz się po prostu zagubiony?



Nie wiesz, czy masz robić pozycjonowanie strony, czy masz jeździć na konferencje,
czy masz sprzedawać za pomocą telefonu, czy masz nagrywać video,
czy masz prowadzić blog, czy masz prowadzić swój kanał na Instagramie?

Najlepiej oczywiście, gdybyś wszystko robił naraz, ale Twoja doba ma tylko 24 godziny. A jeszcze
przecież masz klientów, musisz ich jakoś obsłużyć, musisz o nich zadbać. W tym czasie pracujesz
z klientami i po prostu nie ma kiedy robić tego marketingu. A potem kończysz te zlecenia, które
zacząłeś i nie masz klientów.
A nie masz klientów, bo nie robiłeś wcześniej marketingu. A nie robiłeś wcześniej marketingu,
bo obsługiwałeś klientów. Jesteś jak chomik, który biega w kółko. Jesteś w takiej klatce: chciałbyś
więcej klientów, ale nie jesteś w stanie ich obsłużyć.
Zaś z drugiej strony, chciałbyś mieć więcej klientów i większe przychody, ale kiedy masz tych
klientów, to nie robisz marketingu. A nie robisz go, bo obsługujesz klientów. Być może pracujesz sam
i nie masz jak delegować tych zadań, nie masz komu ich delegować.
Łapiesz się w tego typu pułapki.
Wiem jak się czujesz, bo ja sam przez to przechodziłem. Pracowałem od rana do nocy. Sam byłem
marketerem, montażystą, programistą, grafikiem, tworzyłem treści, odpisywałem na maile, jeździłem
na spotkania - było naprawdę mnóstwo zadań. Pracowałem od samego rana od godziny 5.30
do godziny 22-23 i byłem bardzo zmęczony.
Dlatego prowadzenie biznesu jest dla Ciebie w tej chwili utrapieniem, ponieważ nie wiesz,
czy wystarczy Ci pieniędzy na wypłaty dla pracowników w przyszłym miesiącu.
Może chciałbyś kogoś zatrudnić, ale nie wiesz czy podołasz z opłatami? Nie wiesz czy będzie na ZUS?
Masz klientów, ale nie wiesz czy w przyszłym miesiącu dalej będziesz ich mieć? Nie wiesz, czy oni
przedłużą współpracę z Tobą? A może działasz w takim modelu, w którym klienci kupują coś raz
i w zasadzie nie mają już po co wracać?
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Sytuacje mogą być różne.
Być może masz firmę, by dobrze wypaść przed rodziną - chcesz się pokazać, bo przecież Ty jesteś już
biznesmenem, ale w środku serce mocno Ci krwawi, bo zdajesz sobie sprawę, że sytuacja wcale nie
jest taka kolorowa.
Naprawdę wiem jak się czujesz, gdyż ja też przez to przechodziłem. Na szczęście udało mi się z tego
wyrwać. Dzisiaj prowadzę prawdopodobnie jeden z największych w Polsce blogów na temat
przedsiębiorczości. Mam czas na sport, mam czas dla rodziny. Cieszę się, że mogę poczytać mojej
córce bajki na dobranoc. To są takie małe przepiękne rzeczy, które prawdopodobnie zaowocują
dopiero za kilka lat. Zbudowałem zespół, który wspaniale działa. Jestem zapraszany do
poprowadzenia wykładów na różnego rodzaju konferencjach. Nasza/moja sytuacja finansowa jest na
tyle dobra, że stać nas/mnie na to, by raz w roku pojechać na miesięczne wakacje. W zeszłym roku
byłem z rodziną miesiąc na Teneryfie. Było naprawdę cudownie.

Przy okazji nagrałem serię bardzo wartościowych materiałów video na temat fundamentów
w biznesie. Przy każdym nagraniu dawałem możliwość zapisu na bezpłatne konsultacje ze mną - czyli
wypuszczaliśmy video i pod koniec każdego nagrania była taka możliwość: "jeżeli chciałbyś ze mną
porozmawiać o biznesie, to zapisz się poniżej".
Za każdym razem umawiałem więcej osób, niż było to z początku przewidziane. Początkowo chciałem
przeprowadzić konsultację z około 20 osobami, ale zgłaszało się znacznie więcej i przez cały 2016 rok
przeprowadziłem ponad 130 bezpłatnych konsultacji z właścicielami małych i średnich firm
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Dzięki tym konsultacjom naprawdę wiem, czego oni potrzebują:
z czym sobie nie radzą, jakie mają problemy.

Jeżeli jesteś właścicielem małej firmy, to wiem, co Cię trapi.
To były chyba najbardziej dogłębne badania, jakie kiedykolwiek przeprowadziłem… jakie ktokolwiek
z mojej branży kiedykolwiek przyprowadził. Zazwyczaj ludzie robią tylko ankiety i - chociaż są one
dobre - to ślizgają się one po powierzchni problemów. Po prostu ludzie chcą szybko wypełnić ankietę,
więc tylko się przez nią prześlizgną.
Natomiast ponadgodzinna rozmowy dały mi ogromną wiedzę na temat rzeczywistych problemów.
Przed konsultacjami uczestnicy musieli wypełnić ankietę, w której się przedstawiali, pisali krótko
o swojej branży, czym się zajmują itp. Chodziło o to, żebym ja też był lepiej przygotowany do tej
rozmowy, żebym nie musiał tracić czasu na tego typu pytania, tylko żebym zawczasu z ankiety
dowiedział się wszystkiego. Jedno z pytań w ankiecie brzmiało: Co jest Twoim największym
problemem w prowadzeniu biznesu?
To, co mnie zaskoczyło (choć się tego spodziewałem, to jednak nie wiedziałem, że aż taka jest tego
skala) to to, że aż 80% osób zaznaczyło odpowiedź:

"Jak pracować strategicznie nad firmą? To jest największy problem. Chcę
wiedzieć, jak zorganizować całościową strategię dla mojego biznesu."
To była najczęściej wybierana odpowiedź. I właśnie dlatego w tych materiałach, pójdziemy jeszcze
dalej.
Opowiem Ci takie rzeczy, które zupełnie zmienią Twoje spojrzenie na to, jak prowadzić biznes.
Mam nadzieję, że skutkiem tego będzie wzrost przychodów także w Twojej firmie. A stanie się, jeżeli
zastosujesz to, co Ci pokażę. Dostaniesz gotowe materiały, więc mam nadzieję, że je obejrzysz,
wdrożysz, zastosujesz. Wierz mi - to nie jest typowe nagranie, które możesz znaleźć na Youtube,
ale prawdziwy materiał szkoleniowy. Jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli to zbagatelizujesz, to niestety
będziesz miał zawsze problemy w swoim biznesie. Naprawdę przyłóż się do tego, poświęć się,
zarezerwuj sobie czas na zapoznanie się z tym materiałem.

Czego konkretnie możesz się spodziewać po tym tekście?






Co zrobiła Ikea? W jaki sposób zmieniła zasady gry w branży meblowej?
o Co ja wziąłem z ich modelu? Jak zrobiłem dokładnie to samo, ale na rynku efektywnej
nauki, w swoim projekcie edukacyjnym, który od pierwszego miesiąca od czasu jego
wdrożenia zaczął przynosić pięciocyfrowe zyski? Ty możesz wdrożyć również to
samo w swojej firmie!
Co Ty musisz zrobić, aby zdobyć taką przewagę?
Co zrobić, aby Twoja konkurencja została naprawdę daleko w tyle?
Jakie rzeczy sprawią, że zdominujesz konkretne segmenty rynku?
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To jest niezwykle istotne, żeby nie tyle działać szeroko, co - przynajmniej na początku - działać bardzo
wąsko i głęboko, a dopiero później rozpychać się na boki. To jest naprawdę niesamowita rzecz.
O tym wszystkim będziemy mówili w całej serii tych nagrań.

Już pod koniec tego materiału video dostaniesz w prezencie ode mnie gotowe
narzędzie, które pomoże Ci w postawieniu pierwszego kroku w stronę dużo
lepiej prosperującego biznesu.
Chodzi o to, żeby biznes nie był uciemiężeniem, przykrym obowiązkiem, ale by był drogą
do wolności - przecież po to właśnie zakładałeś firmę.

Płótno strategiczne
Narzędziem, którym posłużyła się m.in. Ikea (a także wiele innych firm i przedsiębiorców, w tym ja,
budując swoją odnogę edukacyjną) jest tzw. płótno strategiczne.
Idea płótna strategicznego pojawia się w książce "Strategie błękitnego oceanu" i być może słyszałeś
już o tej książce. Tylko pytanie brzmi: czy zrobiłeś to, co było w niej zawarte? Prawdopodobnie
Twoja odpowiedź będzie brzmieć nie.
Czasami ktoś mówi, że są lepsze i skuteczniejsze metody, że płótna strategiczne to tak naprawdę
przedszkole. Wiesz co? Naprawdę coś w tym jest. Istnieją lepsze, znacznie bardziej zaawansowane
narzędzia i metody.
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Płótna strategiczne to tak naprawdę mały wycinek, jeden puzzel do całej układanki, jeśli chodzi
o budowanie strategii swojej firmy.
Tak naprawdę tylko mały procent przedsiębiorców odrobiło zadanie domowe. Mały procent
przedsiębiorców zbudowało fundamenty, dzięki którym ma teraz konkretne rezultaty.
Kiedy ja to wszystko wdrożyłem do swojej firmy, to nagle zaczęła ona niesamowicie rosnąć.
Otworzyliśmy zupełnie nowy projekt, który nagle - od pierwszego miesiąca - przynosi pięciocyfrowe
zyski.

To jest właśnie to. Jeżeli to narzędzie zadziałało w przypadku Ikei oraz wielu
innych firm – w tym mojej - to wierzę, że Tobie również przyniesie to
niesamowite korzyści.
Jak oni sprzedają?
Chciałbym Ci opowiedzieć pewną historię. Niedawno byłem na konferencji Jak oni sprzedają
i przemawiałem tam do 500 przedsiębiorców. To bardzo wymagająca publiczność. Pokazywałem im
to narzędzie. Pokazywałem, co my zrobiliśmy w biznesie edukacyjnym i zapytałem: Kto z was to zna?
Kto z was zna to narzędzie?
Ręce podniosło mniej więcej 10% sali, czyli około 50 osób. Później zadałem drugie pytanie: A kto to
stosuje, kto z was to zrobił dla swojej firmy?
Wiesz, ile osób spośród tych 500 podniosło rękę do góry? 11 osób. Tylko i zaledwie 11.
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Przypuszczam, że ta 11 miała naprawdę zdecydowanie lepsze wyniki biznesowe niż pozostałe 489
osób na sali (a prawdopodobnie nawet trochę więcej).
A zatem przejdźmy teraz do analizy firmy Ikea. Zaraz na własne oczy się przekonasz, w jaki sposób oni
zastosowali płótna strategiczne. Później zobaczysz, jak my zastosowaliśmy to narzędzie w naszym
projekcie edukacyjnym, który – przypominam - w przeciągu 3 miesięcy zarobił ponad 68 tysięcy
złotych, a zyski pięciocyfrowe miał już od pierwszego miesiąca. A to przecież cały czas rośnie, ciągle
jest ulepszane. Wiem, że istnieje jeszcze wiele rzeczy, których nie zrobiliśmy, a które czekają w swojej
kolejce.

Więc wierz mi, będzie to dla Ciebie niesamowita przygoda.

Jestem przekonany, że poprzestawiam Ci pewne klapki w głowie

i zupełnie inaczej spojrzysz na swój biznes.
Gotowy? No to lecimy!

Co z tą Ikeą?

Co takiego zrobiła Ikea, że wyprzedziła swoją konkurencję,
że zdominowała rynek meblarski do tego stopnia, że jak myślimy
o meblach, to pierwsze co nam przychodzi do głowy,
to prawdopodobnie Ikea?
Do wytłumaczenia tego zjawiska przysłuży się nam płótno strategiczne. W przypadku IKEI wygląda to
tak:

Jak widzisz, czerwona linia to cała branża meblarska, a linia niebieska to Ikea. Omówmy poszczególne
kategorie.
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Cena - Ikea stara
się celować
w średnią półkę, czyli
w taką grupę
konsumentów, która
jest największa.
Ich produkty nie są
kierowane ani do najbiedniejszych, ani do najbogatszych. Choć osoby, które są najmniej zamożne,
również mogą sobie je kupić. W zasadzie jedyne dobre meble, na które są oni
w stanie sobie pozwolić, to meble z Ikei, bo cena jest najniższa na rynku. Więc w przypadku Ikei,
w kategorii cena wpisujemy 3. Ceny reszty branży meblowej szacujemy na 8, ponieważ te meble ze
względu na droższy koszt produkcji, droższe materiały, koszty transportu i dystrybucji (i jeszcze sklep
musi na tym zarobić) są droższe.
Jeżeli chodzi o zaopatrzenie sklepu, to Ikea też to ma świetnie rozwiązane, ponieważ mają
tzw. system paczkowy. Jeżeli tir przyjeżdża do sklepu z magazynu Ikei, to jest on wypakowany
po brzegi. Jest tam bardzo mało wolnego miejsca, jakiejś pustej przestrzeni.
Nie wożą powietrza tylko mają to bardzo dobrze rozwiązane, ponieważ paczki są idealnie
poukładania. Z racji tego, że wszystkie paczki prostokątne, można nimi łatwo załadować całego tira.
Kiedy przewozimy gotowe meble od producenta i chcemy je zawieść do sklepu, to ile mebli jesteśmy
z stanie przewieźć? Tu mamy jakiś stół, tu jakąś kanapę, tu jakiś fotel… Choćbyśmy byli nie wiadomo
jak dobrzy w tetrisa, zawsze gdzieś nam się zrobią jakieś puste przestrzenie. Nawet jeżeli jesteśmy
świetni w układaniu takich mebli, to zawsze gdzieś się pojawi jakaś dziura i tych mebli już zabierzemy
mniej. A dzięki takiemu rozwiązaniu (system paczkowy) Ikea jest w stanie obniżyć koszty.
Dlatego w przypadku IKEI oceniamy zaopatrzenie sklepu na 10, a w przypadku reszty branży
meblarskiej jedynie na 3.

Redukcja kosztów potransakcyjnych. To jest również bardzo ważna rzecz, ponieważ w Ikei
dużo ludzi robi zakupy samodzielnie, tzn. biorą wózek, idą na sklep i kupują sobie meble
samodzielnie. 95% ludzi, którzy kupują cokolwiek w Ikei samodzielnie zabiera też kupione produkty
do domu. To obniża koszty transportu dla sklepu - jeżeli ktoś kupuje wersalkę, to sklep dodatkowo
musi wysłać jakąś ciężarówkę czy samochód z meblami, które ktoś kupił - muszą to po prostu
dostarczyć. U Ikei możemy to ocenić na 9, czyli te koszty są zredukowane. W branży meblowej różnie
bywa - zależy co kto kupi - ale tu damy 6.

Wystrój salonów. Jeżeli chodzi o Ikeę, to oni mają to przepięknie zrobione. Mają to
przemyślane, ponieważ aranżują całe pomieszczenia. W typowym sklepie meblowym masz wszystkie
rodzaje mebli obok siebie (kuchnia, łazienka, biurka, krzesła, stoły itp.), a w Ikei wchodząc do kuchni
faktycznie czujesz się, jakbyś w niej był.
Wszystko jest zrobione, odpowiednio zaaranżowane: stoi stolik, są meble, są postawione owoce, jest
jakaś deska do krojenia, wiszą jakieś kubki. To naprawdę dobrze wygląda i myślisz sobie: Wow, ja
naprawdę chciałbym mieć taką kuchnię.
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Tak samo masz już aranżację salonów, pokojów dziecięcych, więc jest to naprawdę mocno
przemyślane.

Tutaj dajemy Ikei 9, a branży meblowej 3, bo mają to, ale zazwyczaj jest to robione dosyć słabo.
Kolejny punkt - który jest bardzo mocną przewagą Ikei nad wszelkimi innymi sieciami czy sklepami
handlującymi meblami - to to, że oni mają jedzenie.
Tego też nie było od samego początku, ale od jakiegoś czasu Ikea ma też swoje własne stołówki.
To jest świetne rozwiązanie strategiczne, ponieważ jeśli chodzisz po sklepie, jesteś głodny i
zastanawiasz się, którą szafę kupić, to możesz stwierdzić: Dobra, chodźmy zjeść i wtedy przegadamy
ten temat. I rzeczywiście tak się dzieje - ludzie idą na obiad do Ikei i jedzą tam.
To jedzenie jest dobre, smaczne i tanie. To jest też ważna rzecz, że jest tanio w Ikei. Często jest to
punkt dla osób, które dużo podróżują po świecie: dobrze jest żywić się w Ikei, bo mamy w miarę
dobre, zdrowe jedzenie, a cenowo/kosztowo wychodzi to bardzo racjonalnie. Zwłaszcza jeśli
wybieramy się do krajów skandynawskich to jest to świetne rozwiązanie, bo tam jedzenie jest bardzo
drogie.
W branży meblowej jest to ocenione na 0, bo po prostu nikt tego nie zrobił. Tymczasem Ikea jako
jedyni w zasadzie żywią swoich klientów, co - jak już wspomniałem - jest świetnym rozwiązaniem,
bo można przegadać te sprawy już przy jedzeniu, np. głodny mąż może coś zjeść, a żona pochodzić
jeszcze po sklepie.
Przyznam się, że nie jestem fanem chodzenia po Ikei pomimo tego, że są to pięknie urządzone sklepy
i mają świetne rozwiązania, to bardzo często jest tak, że ja mogę sobie na spokojnie poczytać książkę,
a moja żona w tym czasie sobie robi zakupy. Później już tylko woła mnie z wózkiem, gdzie mam
podjechać i co załadować.

Kącik dla dzieci. To też jest bardzo fajne rozwiązanie, która Ikea wprowadziła. Oni w każdym
większym salonie mają urządzony kącik dla dzieci, więc nie musisz z dzieckiem biegać po całym
sklepie. Możesz je zostawić na czas robienia zakupów.
Często jest tam też jakiś animator, który zajmie się Twoim dzieckiem - prowadzi jakieś gry, zabawy,
pobawi się, ułoży klocki. I to jest świetne. Zostawiasz swoje dziecko jakby w przedszkolu i możesz iść
spokojnie na zakupy. Jeżeli ktoś z was ma dzieci i czasami bywa z nimi na zakupach to wiecie
dokładnie, o co mi chodzi - to już są inne zakupy, inne jakościowo. Spieszysz się, rozglądasz się,
czy Twoje dziecko nigdzie Ci nie uciekło. A gdy wiesz, że to dziecko jest pod czyjąś opieką, to na
spokojnie możesz się tymi zakupami zająć.
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Kolejna rzecz to płaskie paczki, czyli to rozwiązanie, o którym już powiedziałem, a które bardzo
pomaga przy transporcie. Zauważcie, że to ma ogromne znaczenie nie tylko w momencie transportu
od producenta, czyli gdzieś od magazynów dystrybucyjnych Ikei bezpośrednio na sklep, że więcej
mebli są w stanie przywieźć i szybciej zaopatrzyć sklep. Jest to świetnie i dogodne rozwiązanie dla
klientów, którzy później kupują te meble i zawożą je do siebie do domu. Łatwiej zabrać też taką
paczkę, niż cały złożony gotowy stół.

Kolejna rzecz - trwałość. Tutaj Ikea pozostawia wiele do życzenia. Ich meble są zrobione z trocin,
z jakichś wiórów, w stolikach są plastry miodowe/tekturowe, przez co te meble nie są trwałe. Jeżeli
coś Ci się wyleje na stół, to być może to miejsce spuchnie, nasiąknie itp. Tutaj branża meblowa, która
robi meble z drewna ma je lepiej zabezpieczone i solidniejsze. Ale to ma swoje plusy i minusy.
Ikea wychodzi z założenia, że ludzie już nie chcą mieć mebli na 20 lat. Ludzie chcą być mobilni, chcą
się przeprowadzać i nie chcą mieć żalu, że ja tu kupiłem stoliki, a teraz się wyprowadzam, a są one
ciężkie i trzeba je przewozić.... Nawet nie żal Ci tego zostawić (a niech to już zostanie, kupimy sobie
nowe), bo nie było to jakieś strasznie drogie. Nie mamy już takiego przywiązania jak nasi rodzice,
podchodzimy do tego zupełnie inaczej. Nie mamy takiej lojalności do tych mebli.
Jeżeli ktoś się przeprowadza 2-3 razy w życiu to fakt, że meble są trwałe, ciężkie i dobrze zrobione
może być problemem przy przeprowadzce. Łatwiej się przeprowadzić posiadając meble z Ikei.
Powtarzam, to może być zarówno plusem, jak i minusem, bo cokolwiek nie stałoby się z meblem
z Ikei (ubrudzenie, uszkodzenie), to ulegają one łatwemu uszkodzeniu.
Kolejna rzecz - dodatki. Ikea tutaj zdominowała branżę meblową, ponieważ wprowadziła mnóstwo
dodatków: ma firanki, zasłonki, obrusy, doniczki, bardzo dużo tego typu gadżetów (ramki, wazoniki).
Słowem - wszystko do wyposażenia domu. Te dodatki są świetnymi rozwiązaniami.
Wchodząc do kuchni widzisz nie tylko samą kuchnię, ale też różne rozwiązania, które ma Ikea
i później chcesz to też mieć u siebie, np. wieszak, którego brak w standardowym zestawie w
przypadku kupna kuchni, więc musisz go kupić osobno. Takimi rzeczami wygrywają - sprzedają
bardzo dużo takich detali, a wiele osób jeździ do sklepu właśnie po te detale, rzeczy związane
z wystrojem mieszkania.
A przy okazji stają się lojalnymi klientami Ikei i później być może wrócą po większe rzeczy. W typowej
branży meblowej raczej tego nie ma - idąc do sklepu meblowego masz asortyment związany tylko
z tym, czym dany sklep się zajmuje.
Kolejny punkt - składanie od a do z. To coś, co dla jednych może być bardzo wesołe i fajne,
a dla drugich frustrujące.
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W Ikei bierzesz paczkę do domu i musisz sobie poskładać np. łóżko/stół/szafę samodzielnie. Dostajesz
instrukcję, wszystkie deski, śrubki, gwinty, kołki, ale masz to zrobić samodzielnie. Za ostateczny
wygląd mebla (niewyregulowane zawiasy, złe ustawienie itp.) możesz winić tylko siebie. Ale wiele
osób też się cieszy z faktu, że sami sobie poskładają i staną się bohaterem w swoim domu.
A w typowej branży meblowej bywa różnie - są meble, które możesz samodzielnie złożyć, ale jest też
tak, że wiele mebli dostajesz gotowych. Co prawda, Ikea też ma takie rozwiązanie, że jeżeli nie chcesz
składać, to ktoś może przyjechać i to poskładać. Mają swoich majstrów, którzy mogą przyjechać Ci
do domu i złożyć te meble.

Kolejna bardzo ważna rzecz to katalog Ikei. Ikea rocznie produkuje swoje katalogi w nakładzie
dwukrotnie większym niż Biblia.
To jest niesamowite - produkują je na potęgę, ale to nie jest zwykła ulotka, która jest wyrzucana
chwilę po obejrzeniu. Katalog z Ikei traktuje się niemal jak świętość, przegląda się go w spokoju jak
książkę, zagina rogi na interesujących stronach itp. Katalog jest wydrukowany na dobrym papierze
i żal go wyrzucić. To ogromna różnica w porównaniu do tego, co robi konkurencja. Oceniam to na 10,
a u konkurencji na 0.
Kolejny bardzo ważny punkt to reklamy. Reklamy, które są dostosowane do rynku (jeżeli chodzi
o reklamę telewizyjną). Ikea robi to świetnie - są to reklamy, które wzruszają, które zapadają w
pamięć, często są używane jakieś wierszyki, więc dzieciaki powtarzają słowa i zdania zawarte w tych
reklamach.
Ikea ma też świetne reklamy ambientowe. Pod tym tekstem znajdziesz linki do konkretnych reklam
Ikei, które zrobiły świetną robotę - pięknie wyglądają, rzucają się w oczy, są nietuzinkowe i zostawiają
swoją konkurencję pod tym względem daleko w tyle. Reklamie w Ikei dajemy 9, a w branży
meblarskiej 2.
Dalej - zróżnicowanie jakości. I to jest znowu coś, w czym Ikea znacznie wyprzedza swoją
konkurencję, bo ma różne meble o różnej jakości, różnej trwałości. Uderza w segment średni, ale ma
też meble lepszej jakości, świetnie zrobione, cięższe, droższe - dla takiego klienta z głębszymi
kieszeniami, z bardziej zasobnym portfelem.
W typowych sklepach meblarskich raczej się tego nie spotyka. Albo masz sklep, który produkuje jakiś
segment mebli, albo masz sklep, który jest skierowany do klientów premium, np. meble KLER.
Są to meble dużo droższe, wykonane świetnie, ale też swoje kosztują. Nie ma więc tej segmentacji, a
Ikea stara się uderzyć w klienta bardzo szeroko, bardzo masowo.
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Kolejna rzecz - samoobsługa. To jest coś, o czym już mówiłem. W Ikei sami bierzemy koszyk,
torby, wózek (mniejszy lub większy) i sami ładujemy paczki na sklepie. W części wystawowej masz
podane, gdzie to jest w magazynie, gdzie masz zjechać, który to regał, półka, więc po prostu to
bierzesz do wózka i idziesz do kasy.

Natomiast standardowo w sklepach meblarskich masz ekspozycję i jeżeli chcesz konkretne biurko, to
ktoś to musi przynieść z magazynu. Do tej czynności musi być zatrudniony pracownik. Pewnie w Ikei
też są takie meble, przy których jest potrzebny pracownik do pomocy, ale zauważ, że już pewna część
pracy odpada. Jednak większą część zakupów ludzie biorą sobie samodzielnie z magazynów i jadą
z tym do kasy i później jeszcze sami ładują to do samochodu. Widoczne jest nastawienie na to,
by klient dużo robił samodzielnie.
Dalej - projektanci z całego świata. Meble z Ikei projektują nie tylko skandynawscy
projektanci, ale z całego świata. Była nawet wypuszczona kolekcja projektantów z Polski. To robi tylko
Ikea. Dajemy więc 8, choć spokojnie mogłaby tu być 10. Reszta branży meblowej nie robi tego
wcale. Może maja zatrudnionych swoich projektantów, ale nie robią tego tak, że jest to z całego
świata.
Kolejna bardzo ważna rzecz - sklepy na obrzeżach. To jest świetne rozwiązanie, ponieważ np.
branża samochodowa działa w ten sposób, że opłaca się mieć kilka salonów koło siebie, bo to
zwiększa sprzedaż wszystkim tym salonom, niż gdyby były bardzo rozproszone - lepiej gdy są koło
siebie.
Podobnie jest z budkami z lodami na plaży. Drugą budkę najlepiej jest postawić w pobliżu pierwszej,
ponieważ wtedy rozłoży się kolejka na dwie. W ten sposób działa też KFC, który zawsze stara się
postawić swoje lokale w pobliżu MCDonalda.
Ikea ma sklepy na obrzeżach - musisz wyjechać za miasto. Jest to strategiczne - Ty tak samo musisz
myśleć i wprowadzać takie rzeczy do swojej firmy.
Dlatego też Ikea wprowadziła część żywieniową - żeby ludzie szybko stamtąd nie uciekali i można ich
było zatrzymać jak najdłużej. Możesz więc jechać na obrzeża miasta i nie umrzeć z głodu.
Niestety teraz już tak bardzo tego rozwiązania Ikei nie widać, różnego rodzaju centra handlowe
starają się ulokować w pobliżu Ikei, bo to taki sklep, który ściąga klientów, a oni chcą od Ikei urwać
trochę tego tortu. Czyli jeszcze raz - te sklepy Ikei na obrzeżach oceniamy na 8, w branży
standardowo na 3.

BARTEK POPIEL

12

SZALONA METODA, DZIĘKI KTÓREJ ZBUDUJESZ NIEPRZYZWOICIE DOCHODOWY BIZNES
Teraz kolejna rzecz - recykling. Ikea stara sie, by duża część ich mebli (przynajmniej na tyle, na ile
to możliwe) miała materiały wykorzystane z recyklingu. Są bardzo nieliczni - dbają o środowisko,
żeby wykorzystywać maksymalnie produkty, które dostają. Ikei dajemy 9, a branży 2.

I, ciekawa rzecz, Ikea stara się wykorzystać maksymalnie wszystkie odpady. Jeżeli robią jakieś meble
i zostaną trociny, to oni te trociny sprasują, wytną z tego kółeczka i będą sprzedawali w Ikei dalej jako
podstawka pod herbatę.
Starają się maksymalnie wykorzystać wszystkie zasoby - nie tylko sprzedają produkty główne, ale
z odpadów robią jakieś inne rzeczy i też sprzedają to w swoich sklepach. Dzięki temu wszystko jest
o wiele lepiej wykorzystane - całe zasoby są wykorzystane maksymalnie, nie ma tutaj strat, więc
dajemy 10, a branży meblarskiej 1.
Projektanci w środku. To też przewaga Ikei, bo masz tam takie stoiska, do których możesz podejść do
projektanta, pokazać mu swoje zdjęcie (jeśli masz to wszystko zdigitalizowane to jeszcze lepiej) i oni
mogą Ci zaprojektować, jak meble Ikea będą wyglądały w Twoim domu czy mieszkaniu (jak to
dopasować, co najlepiej będzie pasowało). Jest to doradztwo, konsulting, który może być bardzo
pomocny. Więc tu dajemy 9, a branży 3.
Dalej - pozycja dostawcy. Ikei dajemy 2, reszcie 8. Pozycja Ikei względem dostawcy to 9 albo 8,
ponieważ Ikea szybko się rozrasta i zamawia duże wolumeny materiału od producentów i staje się
głównym odbiorcą. Jako główny odbiorca zamawia dużo i dostaje solidne rabaty. To powoduje,
że Ikea uzależnia od siebie dostawców, więc tym samym pozycja dostawcy jest na niższym poziomie.
Standardowo w branży meblarskiej dostawcy mają trochę więcej do powiedzenia. Z Ikeą nie jest tak
łatwo negocjować, gdyż ma ona olbrzymią pozycję negocjacyjną. Po prostu wiesz, że jeśli podpiszesz
z nimi umowę, to będą odbierali od Ciebie kolosalne ilości towaru.

Kolejny bardzo ważny punkt to zaplanowana trasa. Zauważ, że jak wejdziesz do Ikei, to na
podłodze masz narysowane stopy pokazujące Ci, jak masz poruszać się po sklepie. Jest zaplanowana
dla Ciebie droga przez cały sklep aż do magazynu, w którym ewentualnie uzupełnisz swoje zapasy.
Jaki jest tego cel? Dzięki temu, że przechodzisz przez trasę, którą wytyczyła Ci Ikea, zwiększa się
prawdopodobieństwo Twoich impulsowych zakupów (jakiś wazonik, ramka, doniczka, dywanik,
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zasłonka, firanka itp.). Dajemy im więc 10. Nie widziałem takich tras w innych sklepach meblowych,
nikt mi nie pokazywał, jak mam iść, więc branży meblarskiej dajemy 1.
Jeżeli chodzi o system zamówień, to znowu Ikea ma to świetnie rozwiązane. Mają takie coś jak
ECIS (Electronic Commerce for Ikea Supplier). Chodzi o to, że robiąc zamówienia od razu widzą
numer producenta, numer i nazwę produktu, jakość i oczekiwaną datę i miejsce dostawy. System
ten pozwala od razu z poziomu sklepu zamówić brakujące produkty i jest to przetwarzane w centrali.
Dzięki temu Ikea wie, co schodzi szybciej, co schodzi najlepiej i jakie produkty powinni w pierwszej
kolejności uzupełniać, a jakie schodzą nieco dłużej. Mogą po prostu świetnie zaplanować całą
logistykę. Dzięki takiemu systemowi wiadomo, co schodzi w jakim czasie i gdzie zapasy powinny być
uzupełnione. Jest to naprawdę dobrze zrobione. W innych sklepach raczej takiego czegoś nie ma
(przynajmniej ja się z takim czymś nie spotkałem).
Spójrzmy więc jeszcze raz na wykres:

Są punkty, w których Ikea dominuje i ma wielką przewagę.

Są też takie, gdzie ta przewaga jest mniejsza, ale wyraźnie widać, że te
wykresy nam się przecinają.
I tu jest ta przewaga strategiczna Ikei nad branżą meblową.
Co trzeba zrobić, żeby taką strategię sensownie wdrożyć u siebie?
Musisz sobie zadać tzw. 4 pytania na wagę złota:
1.
2.
3.
4.

Czego robić mniej?
Czego robić więcej?
Co zacząć robić, a czego konkurencja w ogóle nie robi?
Co przestać robić?
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Tak jak widzisz: jedzenie to coś, co robi Ikea, a reszta branży w ogóle tego nie ma. Z kolei inni
producenci dostarczają meble w całości, a Ikea w paczkach.

Zadaj sobie te 4 pytania i przeanalizuj ten tekst pod kątem tego,
co zrobiła Ikea i jak to zastosować w swojej branży.
Pokazałem Ci już, jak możesz przeprowadzić analizę płótna strategicznego dla swojego biznesu,
więc masz już instrukcję. Poniżej udostępniam dla Ciebie arkusz, który możesz wypełnić - wpisz
odpowiednie kategorie, wpisz cyferki i będziesz mieć wykres dla swojej branży.
Zrób to naprawdę rzetelnie, powpisuj tak wiele rzeczy, jak tylko się da. Bierz też rzeczy z innych
dziedzin, z innych branż, dodaj webinary, dodaj mailingi, może wyeliminuj obsługę telefoniczną,
może zrób tak jak Ikea - że coś się sprzedaje w paczkach, że coś się wysyła, że czegoś sie nie wysyła,
że gdzieś się jedzie lub nie osobiście.
Więc wpisz wiele rzeczy i później ubierz je w tzw. płótno strategiczne.

Wierz mi, że to już będzie solidny fundament pod to,

by stworzyć konkretną strategię.
Gotowy szablon, w którym tylko wypełnisz pola, czyli wpiszesz tam kategorie, ocenisz
siebie i swoją konkurencję - to wszystko masz do pobrania poniżej.

Mam dla Ciebie jeszcze jedną niespodziankę!
Jeżeli chcesz zobaczyć, jak zrobiliśmy taką strategię, taką analizę naszego projektu edukacyjnego,
który w przeciągu 3 miesięcy wygenerował ponad 68 tysięcy przychodu i który od pierwszego
miesiąca dał nam pięciocyfrowe zyski, to mam dla Ciebie małe wyzwanie. Odpowiedz w
komentarzach na pytanie:
"Co jest Twoim największym wyzwaniem, jeśli chodzi o biznes na ten moment?"
Odpowiedz na to pytanie w komentarzu na TEJ STRONIE do środy 29.03 do 23:59. Każdy
merytoryczny komentarz zostanie nagrodzony bonusem. Przyślemy Ci na maila dodatkowe video,
którego nie będziemy publikować. Dostaną go osoby, które naprawdę są tym zainteresowane,
tylko osoby, które chcą coś z tym zrobić.
Ja mógłbym to video opublikować, ale zależy mi, żebyś coś już zrobił, żebyś podjął jakąś aktywność.
Więc napisz ten komentarz, co jest Twoim wyzwaniem i dzięki temu ja jeszcze lepiej przygotuje
kolejne nagrania, a Ty w zamian za to otrzymasz analizę naszego biznesu edukacyjnego, w której
odkrywamy karty.
To nagranie bonusowe będzie dostępne tylko przez krótki czas, więc radzę Ci się pospieszyć i
sugeruję, żebyś od razu po obejrzeniu tego materiału wpisał komentarz - dostaniesz na maila ten
materiał video.
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Oczywiście pamiętaj, aby w komentarzu podać prawidłowy adres mailowy, to jest bardzo ważne,
bo w przypadku błędnego maila wyślemy video w eter, a bardzo chcielibyśmy, żebyś Ty je dostał.
Jeżeli piszesz ten komentarz, to Ci się po prostu należy 
Spośród wszystkich komentarzy, które napiszecie, wybierzemy trzy, które zostaną omówione
w kolejnym materiale video. Wybiorę trzy najlepsze, najbardziej palące komentarze (oczywiście
według mojej subiektywnej oceny) i omówię je w kolejnym nagraniu.

Podsumowując:
- odpowiedz na pytanie: "Co jest Twoim największym wyzwaniem, jeśli chodzi o biznes w
tym momencie?"
- każdej osobie wyślemy analizę projektu edukacyjnego, żebyś mógł jeszcze lepiej zrobić to
u siebie
- spośród wszystkich nadesłanych komentarzy wybierzemy trzy, które omówię w kolejnym
nagraniu.

I jeszcze jedno!
Po całej serii nagrań będzie propozycja dołączenia do naszego kursu budowania strategii dla małych
i średnich firm i, jako że będzie to pierwsza edycja, to oferta będzie dostępna tylko przez 10.
Być może wiesz, a być może nie, ale nasza lista mailingowa w tym momencie liczy ponad 60 tysięcy
osób i jest spora szansa, że wszystkie miejsca szybko się rozejdą.
Natomiast, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć 12 godzin przed oficjalnym startem o tej ofercie, jeżeli
chciałbyś ją poznać wcześniej, to zapisz się POD TYM ADRESEM na tzw. listę priorytetową
(Amerykanie to ładnie nazywają listą early birds, czyli listą porannych ptaszków).
Mam nadzieję, że dołączysz do tego, ponieważ jeżeli to Cię naprawdę interesuje, to myślę, że warto nic Cię to nie kosztuje, a możesz zyskać naprawdę wiele.
Dziękuję za uwagę i „do zobaczenia” w kolejnym materiale!
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