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ВЪ ВЕ ДЕ НИЕ

До налд Тръмп

Вие не мо же да зна е те всич ко. Без зна че ние 
кол ко сте ум ни, без зна че ние кол ко е все-

с т ран но ва ше то об ра зо ва ние, ни то пък кол ко е 
бо гат опи тът ви, прак ти чес ки не е въз мож но са-
ми да при до би е те всич ки зна ния, не об хо ди ми за 
пре ус пя ва не в биз не са.

За ра ди то ва аз ре ших да се обър на към най-
из тък на ти те и ус пе ли в биз не са мъ же и же ни, ко-
и то поз на вам – как то и та ки ва, ко и то не по з на-
вам, – и да ги по пи там ка къв е бил най-до бри ят 
биз нес съ вет, да ван им ня ко га. Ре ших да пос та вя 
то зи въп рос на хо ра, ко и то уп рав ля ват как то го-
ле ми, та ка и мал ки фир ми. В края на кра и ща та, 
не е речено, че го ле ми те клеч ки, които владеят 
пазара, са най-умните и изкусни те в бизнеса. За 
да уп рав ля ваш мал ка ком па ния в Аме ри ка, се 
изис к ва съ що тол ко ва – че до ри и по ве че – труд, 
ин те ли ген т ност и пос то ян с т во, кол ко то са нуж-
ни и за да бъдеш главен изпълнителен директор 
на някоя от 500-те най-големи компании от 
класацията на сп. „Фор чън“.

Тряб ва да приз ная, че ос та нах и за рад ван, и 
по ра зен от за дъл бо че ни те и съ дър жа тел ни от го-
во ри, ко и то по лу чих. Бар ба ра Бър гър, пре зи дент 
на се мей ния биз нес „Фуд Си ти Мар кетс“, нап ри-
мер пред ло жи ка то най-до бър биз нес съ вет за 
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нея ед но на пръв пог лед мрач но пре дуп реж де ние: 
„Дните няма да бъдат винаги слън чеви.“ Те зи ду-
ми са важ ни за все ки, кой то се е за ел с биз нес, 
за що то за все ки биз нес има мрачни, тъмни дни 
и тряб ва да сте под гот ве ни за тях. Ко га то раз би-
ра те, че то ва е част от жи во та на вся ка фир ма, 
мно го по-уве ре но ще пре о до ля ва те не из беж ни-
те проб ле ми и бе ди, с ко и то всич ки се сблъс к-
ват, и ще мо же те да оце ле е те, за да видите отново 
слънцето.

От Джим Кан та лу по, глав ни ят из пъл ни те-
лен ди рек тор на ком па ни я та „Мак до налдс“, по-
лу чих в от го вор след но то: „Стре ми се кли ен тът 
да бъ де до во лен.“ То ва ос нов но пра ви ло, тол ко ва 
оче вид но, че мно го лес но би ва заб ра вя но, Джим 
е въз п ри ел от Рей Крок, ос но ва те ля на „Мак до-
налдс“.

Те ри Д. Лун д г рен, пре зи дент на „Фе де рей тид 
Ди пар т мънт Сторс“, съ що пред ла га мно го це нен 
съ вет, кой то въп ре ки важ ност та си чес то е пре-
неб рег ван: израствай там, къ де то си посаден. 
Кол ко то и да ни се ис ка от са мо то на ча ло на сво-
я та ка ри е ра да ста нем вед на га ди рек то ри, ни кой 
не е за поч нал та ка. Най-доб ри ят на чин – всъщ-
ност един с т ве ни ят на чин – да се из ка чиш на вър-
ха е да да ваш най-доб ро то от се бе си в ра бо та та, 
ко я то вър шиш в мо мен та.

Мо га още дъл го да го во ря за съ ве ти те, ко и то 
по лу чих от хо ра та, доп ри нес ли за съз да ва не то на 
та зи кни га; съ ве ти из к лю чи тел но впе чат ля ва щи 
и важ ни. Но има дру го, ко е то ис кам да до ба вя, 
пре ди пред с тав ле ни е то да за поч не, и то е: ни що 
не мо же да за мес ти опи та. Аб со лют но ни що. А 
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има два ви да опит: ва ши ят соб с т вен и опи тът на 
дру ги те. По ве че то хо ра ус пеш но се учат от своя, 
но мно зи на прос то не об ръ щат вни ма ние на чуж-
дия опит и по у ки – осо бе но на греш ки те. А то ва 
е глу па во. Ако раз чи та те да се учи те са мо от сво-
и те греш ки, не из беж но ще нап ра ви те мно го, при 
то ва фа тал ни. Чуй те ме доб ре! Уче те се от хо ра та 
око ло вас. Ня ма те оп рав да ние да пов та ря те нап-
ра ве ни те от тях греш ки. Ако дейс т ва те та ка, са-
ми ще си бъ де те ви нов ни и не тряб ва да се на дя-
ва те на съ чув с т вие или със т ра да ние.

Мно го e важ но да мо же те да из в ли ча те пол за 
от чуж да та мъд рост. Цен ни са не са мо греш ки те, 
ко и то хо ра та пра вят в биз не са, но съ що и спо-
луч ли ви те ре ше ния, вдъх но ве ни е то, про зре ни я-
та и от к ри ти я та, до ко и то те са стиг на ли. Гле дай-
те, слу шай те и се уче те. Всич ко то ва не мо же те да 
на у чи те са ми; оне зи, ко и то си мис лят, че мо гат, 
са об ре че ни да си ос та нат по сред с т ве ни.

Поз во ле те ми да из ка жа мо и те най-ис к ре ни 
бла го дар нос ти на всич ки, ко и то от де ли ха вре ме, 
за да да дат своя при нос за „Пъ тят към ус пе ха“. 
В та зи кни га ще от к ри е те раз лич ни мъд ри съ ве-
ти и мно го при ме ри, как то по ло жи тел ни, та ка и 
от ри ца тел ни. По у ка та на хо ра та от греш ки те им 
ще ви по мог не да се пред па зи те от проб ле ми, а 
по у ка та от ус пе хи те им – най-доб ри ят съ вет в 
биз не са – е оно ва, ко е то ще ви отведе към ва шия 
го лям ус пех.

Ню Йорк, фев ру а ри 2004 г.
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Пос а ве те се 
на мяс о то на кли ен та

Джордж Абър к ром би
пре зи дент и гла вен из пъл ни те лен  

ди рек тор на „Ро ше Норт Аме ри кън  
Фар ма сю ти къл Опъ рей шънс“

Аз се гор дея с то ва, че ця ла та ми ка ри е ра 
пре ми на в ра бо та с ле кар с т ве ни про дук-

ти, за що то те иг ра ят из к лю чи тел но важ на ро ля 
в жи во та на сто ти ци ми ли о ни май ки, ба щи, въз-
рас т ни ро ди те ли, де ца и при я те ли по це лия свят. 
Спо ред мен не са мно го биз нес ме ни те, ко и то мо-
гат да се пох ва лят със съ що то.

Най-нап ред ра бо тих ка то фар ма цевт в Се вер-
на Ка ро ли на, а след то ва за поч нах ка ри е ра във 
фар ма цев тич на та ин дус т рия ка то пред с та ви тел 
по про даж би те. В на ча ло то за дъл же ни е то ми бе-
ше да се свър з вам с ле ка ри и дру ги ме ди цин с ки 
ли ца и да ги убеж да вам в ефи кас ност та и бе зо-
пас ност та на на ши те про дук ти. То га ва по лу чих 
прост и все пак мно го съ дър жа те лен съ вет, кой-
то и до днес ръ ко во ди от но ше ни е то ми към то-
зи биз нес: Да про да вам ле кар с т ва та ка, ся каш 
те ще бъ дат из пол з ва ни от мо е то се мейс т во, 
от мо и те при я те ли или от мен са мия. То ва оз-
на ча ва ше да обяс ня вам стра нич ни те ефек ти от 
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ле кар с т ва та с та ки ва под роб нос ти, с как ви то 
обяс ня вах и тех ни те пре дим с т ва, ка то ус то я вам 
на под ти ка да пре у ве ли ча пол за та от ле кар с т во-
то с цел да уве ли ча про даж би те. Ви на ги да вах на 
дос тав чи ци те на ле кар с т ва ця ла та ин фор ма ция, 
ко я то им бе ше нуж на, за да нап ра вят най-доб рия 
из бор за сво и те па ци ен ти. Ху ман ност та към все-
ки от де лен па ци ент ме ръ ко во ди в мо я та ра бо та 
и до ден дне шен.
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Не се тре во же те  
за до го во ри те

Адам Ей рън
пред се да тел и гла вен из пъл ни те лен ди рек тор  

на „Вейл Ри зортс“

До кол ко то е въз мож но, тър гу вай те са мо с 
доб ри и почтени хо ра. Щом хо ра та, с ко-

и то тър гу ва те, са поч те ни, ня ма да има те нуж да 
от до го вор. А ко га то тър гу ва те с не поч те ни хо ра, 
ни ка къв до го вор ня ма да ви опа зи.
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Вни ма вай те  
със за е ми те

Джерард Дж. Ар пи
пре зи дент и гла вен из пъл ни те лен ди рек тор  

на „Аме ри кън Еър лайнс“

Вед на га след ка то ста нах гла вен фи нан сов 
ръ ко во ди тел на ком па ни я та „Ей Ем Ар 

Кор по рей шън“, ней ни ят пре ди шен пред се да тел 
и гла вен из пъл ни те лен ди рек тор Aл Кей си ми 
да де след ния съ вет: „Взи май па ри на за ем ко га то 
мо жеш, а не ко га то си в нуж да.“ Без съм не ние, то-
ва бе ше най-смис ле ни ят биз нес съ вет, кой то съм 
по лу ча вал ня ко га.
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След вай те  
сър це то си

Да ян Барк
пре зи дент  

на „Ди Ейч Би Фай нан шъл Сър ви сис“

Ис ти на та е, че на мен ми се на ло жи да уча 
всич ко от соб с т вен опит, без да имам 

пре дим с т во то да след вам ня ка къв съ вет за биз-
не са. По ня ко га си мис ля, че тък мо то ва по ма га 
на чо век да ус пее. Нап ра ве ни те греш ки да ват го-
ля ма въз мож ност да из рас неш и да се на у чиш.

Но ако има ня ка къв съ вет, кой то ми се ще да 
бях по лу чи ла, то ва би бил след ни ят:

Оби чай те сво я та ра бо та, за що то тя ще из-
пъл ва жи во та ви с ра дост и в бъ де ще. Не пра ве те 
ни що са мо за що то та ка ще спе че ли те мно го па-
ри. И най-ве че – вслуш вай те се в оно ва, ко е то 
ви каз ват ва ше то сър це и ва ши ят ум, и те ще ви 
из ве дат в пра вил на та по со ка.
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Са мо ре зул та ти те  
имат зна че ние!

То мас Ба рак-младши
ос но ва тел, пред се да тел и гла вен 

из пъл ни те лен ди рек тор на „Ко ло ни Кепи тъл“

Не бър кай те уси ли я та с ре зул та ти те.
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Вяр вай те,  
но про ве ря вай те

На по ле он Ба ра ган
пред се да тел и гла вен 

из пъл ни те лен ди рек тор на „1-800-Мат рес“

По ве че от два де сет го ди ни про да вам мат ра-
ци. Ви на ги съм тър сил най-доб ри те тър-

гов с ки мар ки, най-доб ро то ка чес т во, най-доб ра та 
це на и най-но ви те по доб ре ния на кон с т рук ци и те, 
за да съм си гу рен, че ще пред ло жа на кли ен ти те 
си най-доб ро то. С цел да си на ба вя та зи ин фор ма-
ция аз дъл го и ста ра тел но про уч вах под роб ни те 
рек лам ни ма те ри а ли на про из во ди те ли те.

Пре ди ня кол ко го ди ни имах къс ме та да на ме-
ря чо век с бо гат опит в биз не са с мат ра ци, ко го то 
взех във фир ма та ка то ви цеп ре зи дент по про даж-
би те. Ско ро след ка то за поч на ра бо та, той ми ка-
за: „Хай де да от во рим мат ра ци те, ко и то про да ва-
ме, и са ми да видим как во има вът ре.“ И та ка, ние 
от во рих ме на ша та сто ка, как то и сто ка от на ши те 
кон ку рен ти и оно ва, ко е то ус та но вих ме, бе ше, че 
опа ков ка та и рек лам ни те ма те ри а ли съвсем не са 
из точ ник на дос то вер на ин фор ма ция.

Ви на ги съм бил и ис кам да бъ да чо век, кой-
то вяр ва. То ва оба че не от ме ня не об хо ди мост та 
да след вам цен ния съ вет на моя ви цеп ре зи дент: 
„Вяр вай, но про ве ря вай“ (де ви зът на „Майк ро-
софт“!) и да се ин те ре су вам от скри то то съ дър-
жа ние на не ща та!



Пътят към успеха

▶ 15 ◀

Ре цеп та за ус пех

Ан Бий лър
ос но ва тел ка и глав на 

из пъл ни тел на ди рек тор ка на „Ан ти Анс“

Не се от каз вай те да вър ви те нап ред, об г-
ра де те се с кадърни хо ра, ко и то да вър-

шат оно ва, ко е то вие не мо же те, и се със ре до то-
че те вър ху то ва, за ко е то имате дарба.
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Бъ де те по лез ни  
на об щес  во то

Марк Би ни ъф
пред се да тел и гла вен из пъл ни те лен 

ди рек тор на ком па ни я та „Сейл сфорс“

Кол ко то и стран но да зву чи, най-доб ри ят 
биз нес съ вет, кой то съм по лу ча вал, не 

бе ше за то ва, как да пе че ля па ри, а как да ги хар-
ча.

През 1997 г., до ка то бях на ръ ко вод на длъж-
ност в „Ора къл Кор по рей шън“, Ко лин Па у ъл, 
под к ре пен от пе ти ма та жи ви пре зи ден ти, сло-
жи на ча ло то на прог ра ма, на ре че на „Обе ща ни е-
то на Аме ри ка“ – прог ра ма, ко я то при зо ва ва ше 
на ци я та да да де своя при нос за аме ри кан с ка та 
мла деж. Тя вдъх но ви глав ния из пъл ни те лен ди-
рек тор на „Ора къл“ Лaри Eлисън да за поч не във 
фир ма та бла гот во ри тел на прог ра ма, ко я то да се 
на ри ча „Обе ща ни е то на Ора къл“. За та зи цел аз 
тряб ва ше да дам 100 ми ли о на до ла ра, за да се за-
ку пят учи лищ ни ком пют ри. Съв сем не о чак ва но 
жи во тът ми по те че в два раз лич ни свя та. По ло-
ви на та от вре ме то си пре кар вах, ка то про веж дах 
съ ве ща ния, а дру га та по ло ви на – в учи ли ща от 
юж ни те и цен т рал ни те час ти на Лос Ан д же лес, 
във Ва шин г тон, в Се вер на Ир лан дия и в Из ра ел.

Въп ре ки че из п ра тих ме хи ля ди ком пют ри в 
учи ли ща по це лия свят, всич ки в на шия ма лък 
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екип из пит ва ха из вес т на не у дов лет во ре ност, че 
не сме за дейс т ва ли пъл ния бла гот во ри те лен по-
тен ци ал на „Ора къл“. От но во мис лих вър ху при-
зи ва на Ко лин Па у ъл към аме ри кан с ки те ком-
па нии „пър ви да да дат при мер“ с ан га жи ра не то 
в про ек ти в пол за на мла деж та и да от пус нат на 
сво и те ра бот ни ци пла те но не ра бот но вре ме, за 
да учас т ват в та ки ва прог ра ми. Про у мях, че бла-
гот во ри тел ност та е мно го по ве че от раз да ва не то 
на па ри, и бях си гу рен, че ако сме спо соб ни да 
ан га жи ра ме с нея всич ки ак ти ви на „Ора къл“ – 
ра бот ни ци те, кли ен ти те и пар т ньо ри те, – на ши-
ят при нос би бил мно го по-го лям.

То ва бе ше ре ша ващ мо мент, кой то да де под-
тик на мо е то раз би ра не за „ин тег ри ра на та бла-
гот во ри тел ност“, вя ра та, че от са мо то си съз-
да ва не вся ка ком па ния тряб ва да има за своя 
най-важ на цел да слу жи на об щес т во то. Ско ро 
след ка то сло жих ме на ча ло то на „Сейл с форс“, 
ком па ни я та стар ти ра прог ра ма за об щес т ве на 
бла гот во ри тел ност, ко я то има ше за да ча та да 
обедини бла гот во ри тел ност та и биз не са (www.
salesforce.com/foundation). За ед но с час т ни из-
точ ни ци на фи нан си ра не „Сейл с форс“ пре-
дос та ви на фон да ци я та по ве че от 1% от де ла 
на но ва та кор по ра ция. Фир ма та се ан га жи ра да 
да ря ва 1% от пе чал би те си в пол за на об щес т-
во то и 1% от ра бот но то вре ме на сво и те слу-
жи те ли за служ ба в пол за на об щес т во то. Сис-
те ма та 1-1-1 (дя ло во учас тие, ра бот но вре ме, 
пе чал би) да де га ран ция, че с раз рас т ва не то на 
биз не са се уве ли ча ва и не го ви ят при нос за об-
щес т во то, в ко е то би ва раз ви ван.
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Ко лин Па у ъл из ка за на деж да та, че кор по ра-
ци и те ще се вклю чат в доб ро во лен „кръс то но-
сен по ход“ в име то на та зи ми сия. Ако иде я та се 
въз п ри е ме, въз мож нос ти те са уди ви тел ни. Са мо 
си пред с та ве те как во би ста на ло, ако ня коя от 
най-раз ви ти те и пе че лив ши фир ми изис к ва от 
ком па ни и те, в ко и то ин вес ти ра, да пре дос та вят 
1% от ак ци и те си за бла гот во ри тел ни це ли в пол-
за на об щес т во то, в ко е то раз ви ват своя биз нес. 
Въз мож нос ти те в кор по ра ци и те, ко и то внед рят 
„пра ве не то на доб ро“ в сво я та биз нес струк ту ра, 
са без г ра нич ни.

В при със т ви е то на Ко лин Па у ъл през юли 
2000 го ди на фон да ци я та на „Сейл сфорс“ от к ри 
своя пър ви ком пю тъ рен цен тър, кой то оси гу ря-
ва сво бо ден дос тъп за нуж да е щи се мла ди хо ра. 
От то га ва до се га сме съз да ли 19 та ки ва цен тъ ра 
в Сан Фран цис ко, ед на под виж на ком пю тър на 
ла бо ра то рия в Ха вай и 24 цен тъ ра в де вет дру ги 
стра ни по све та – Ке ния, Ру мъ ния, Ин дия, Из ра-
ел, Ла ос, Гер ма ния, Не пал, Ир лан дия и Аф га нис-
тан. Те зи об щес т ве ни тех но ло гич ни цен т ро ве са 
об с лу жи ли по ве че от 50 000 ду ши по це лия свят. 
Ра бот ни ци те са пос ве ти ли 8 000 ча са от тру да 
си в пол за на об щес т во то. А кор по ра ции ка то 
Ей Оу Ел, „Гей ту ей“ и „Сис ко“ се при съ е ди ни ха 
към на ши те уси лия чрез да ре ния, вре ме и поз-
на ния, вло же ни в съз да ва не то на те зи цен т ро ве. 
Се га фон да ци я та има че ти ри офи са, ра бо те щи 
на за пад но то и из точ но то крайб ре жие на Съ е ди-
не ни те Ща ти, в Ев ро па и в Азия. До пъл ни тел но 
към всич ко то ва през ми на ла та го ди на око ло по-
ло ви на та от ра бот ни ци те са пре дос та ви ли пред-
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мет ни или па рич ни по мо щи. По лу чих ме съ що и 
да ре ния от вън ш ни ли ца. Моя лич на цел е през 
след ва щи те пет го ди ни да уве ли ча вло же ни я та 
във фон да ци я та в па ри и дя ло во учас тие от 100 
на 200 ми ли о на до ла ра.

Бла го то во ри тел на та дей ност на „Сейл с форс“ 
обо га ти на ше то об щес т во – спе че ли на ша та 
фир ма, спе че ли и на ши ят жи вот. Фон да ци я та е 
тай но то оръ жие, ко е то ни под дър жа ста бил ни. 
Хо ра та са тук, за да пос тиг нат не що мно го по ве че 
от па ри те – те по лу ча ват уве ре ност, че по ма гат 
на све та. Наш ко ле га пре кар ва все ки по не дел ник 
в тех ни чес ка та ла бо ра то рия към фон да ци я та, 
ка то спо де ля сво и те про фе си о нал ни уме ния със 
сту ден ти те, ко и то ръ ко во ди. Член на еки па ни по 
про даж би те да ва под к ре па и по зи тив но вли я ние 
на уче ник от рискови групи чрез ограмотяваща 
прог ра ма, а на ши ят ви цеп ре зи дент по мар ке-
тин га обу ча ва хо ра без ком пю тър на гра мот ност 
в уме ни я та, ко и то ще им бъ дат нуж ни, за да за-
поч нат но ва ра бо та. Хо ра та, ко и то ра бо тят при 
нас, зна ят как да пре вър нат служ ба та в име то на 
об щес т во то в част от своя жи вот и зна ят по ка-
къв на чин тя им се от п ла ща. От дру га стра на, аз 
знам, че ня кои от те зи хо ра ще на пус нат и ще ос-
но ват свои соб с т ве ни ком па нии. На дя вам се, че 
те ще от не сат със се бе си мо де ла, кой то Ко лин 
Па у ъл ни вдъх но ви да из г ра дим в „Сейл сфорс“.


