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В типичен за 37 сигнала стил поуките, съдържащи се
в настоящата книга, са провокативно формулирани,
но заедно с това са съвсем прости, очевидни и доказани... Прочетете тази книга няколко пъти, защото
тя ще ви помогне да се сдобиете с куража да вдигнете
глава и да направите нещо наистина качествено.
Тони Шей, изпълнителен директор на Zappos.com
Тази книга е съкровище. Тя вдъхновява да преосмислите всичко, което сте си мислели, че знаете за търговските стратегии, за клиентите и изобщо за бизнеса.
Уилям Тейлър, основател на „Фаст Къмпани“
и съавтор на „Бунтари в действие“
За мен тази книга беше предизвикателство: на всяка страница потисках желанието си да я откъсна и
закача на стената... Невероятна, силна, вдъхновяваща – подобни определения сигурно ме карат да изглеждам заслепена, но тя е наистина полезна. След като я
прочетете, бъдете готови да ви връхлети ново усещане за яснота и мотивация.
Кати Сиера, една от създателите
на поредицата бестселър „Бъдете първи“
и основателка на javaranch.com
Вдъхновяваща... В свят, в който постоянно ни принуждават да правим повече, получавайки все по-малко, авторите ни показват как да правим по-малко, но
да създаваме повече.
Скот Розенберг, съосновател на Salon.com
и автор на „Мечти в код“ и „Кажи всичко“

Затворете свещените си крави в обора и оставете
нестандартните мъдрост и опит на 37 сигнала да
ви покажат пътя към бизнес успеха през XXI век. Без
професионален жаргон. Само практически съвети,
които можем всички да изпробваме. Прекрасна.
Сол Каплан, „Бизнес Иновейшън Фактъри“
Изкушаващо лична – все едно пиете кафе заедно с авторите. Книгата не просто е точна и интелигентна, но е и стъпила на конкретната практика, а не на
неприложими абстракции. Тя ме вдъхнови да повярвам в себе си и да се откажа от статуквото.
Пенелопи Трънк,
автор на „Нагли кариеристи: нови правила за
постигане на успех“
Основната идея на тази книга е, че организацията е
софтуер. Софтуер, който може да се редактира, да се
преработи, да се сподели; който може да понася грешки, удобен в бета-версия. Авторите живеят според
правилото „Поддържай всичко просто!“. Книгата
притежава същите качества – интелигентност и
непокорство.
Джон Маеда,
автор на „Законите на простотата“
Книгата прилича на своите автори: бърза, нестандартна и вдъхновяваща. Тя не е само за прохождащи
компании. Всеки, който работи, може да се поучи от
нея.
Джесика Ливингстън, партньор;
автор на „Създатели в ход“
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Забрави реалния свят
„Няма как да стане в реалния свят.“ Чуваме това всеки
път, когато някой сподели нова идея.
Този реален свят явно е ужасно потискащо място.
Място, на което свежите хрумвания, нестандартните
подходи, непознатите понятия винаги са губещата
страна. Единствените печеливши ходове са онези, които
хората вече познават и практикуват, дори да са погрешни
и неефективни.
Ако погледнете под повърхността, ще видите, че тези
обитатели на „реалния свят“ са изпълнени с песимизъм и
отчаяние. Те очакват всички свежи идеи да се провалят.
Те вярват, че обществото не е готово или не е способно
на промяна.
Още по-лошо – те искат да завлекат и другите със
себе си. Ако сте изпълнени с надежди и амбиции, ще
опитат да ви убедят, че мечтите ви са невъзможни. Ще
кажат, че си губите времето.
Не им вярвайте. Този свят може да е реален за тях,
но това изобщо не значи, че и вие трябва да живеете в
него. Ние знаем добре това, защото нашата компания
изобщо не отговаря на нито едно определение за реален
свят. В него не можете да имате петнайсетина служители,
разпръснати в осем различни града на два континента,
не можете да привлечете милиони клиенти без рекламен
отдел или отдел „Продажби“, не можете да разкривате
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тайните на успеха си на всички останали. Но ние правим
точно това и просперираме.
Реалният свят не е място, а извинение. Оправдание
да не опитаме. И няма нищо общо с вас.
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Ученето от грешките се надценява
В света на бизнеса неуспехът се е превърнал в стандартен
инициационен ритуал. Непрекъснато чуваме, че девет от
десет нови бизнес начинания са се провалили, че шансовете ни за успех са нищожни и че провалът изгражда характера. Хората съветват: „Най-добре е това да стане още
в началото, а след това – колкото е възможно по-често.“
Толкова много мрачни поличби няма как да не ни
повлияят. Не се поддавайте. Не се оставяйте на статистиките. Чуждите неуспехи са само това и нищо повече:
неуспехите на някой друг.
И ако другите не могат да намерят пазар за продуктите си, това няма нищо общо с вас. Ако не могат
да създадат екип, това също не ви засяга. Ако не могат
да остойностяват адекватно услугите си, няма защо да
ви е грижа. Ако не могат да печелят повече, отколкото
харчат... вече знаете какво бихме ви казали.
Друго често срещано неправилно схващане е, че
трябва да се учим от грешките си. Какво всъщност можете да научите от тях? Ще научите какво да не правите
отново, но каква е ползата от подобно знание? Така или
иначе няма да сте наясно какво би трябвало да направите.
Сравнете тази стратегия със стратегията на учене от
успехите ви. Успехите са истинските ви оръжия. Когато
нещо се получи добре, вие знаете как е станало и можете
да го повторите. И следващия път дори да го направите
по-добре.
Провалът не е предпоставка за успех. Изследване,
проведено от Харвардското бизнес училище, установи,
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че за предприемачи, които вече са отчели успех, е много
по-вероятно да успеят отново (прогнозната оценка за
успеха на бъдещите им компании е 34 процента). Но
предприемачите, които първоначално са се провалили,
имат почти същия успех при следващите си начинания,
колкото онези, които стартират бизнес за първи път:
само 23 процента. Иначе казано, онези, които са претърпели неуспех, е точно толкова вероятно да успеят
впоследствие, колкото и онези, които никога не са пробвали.* Успехът е опитът, който има истинско значение.
Това не трябва да ви изненадва: природата функционира така. Еволюцията не се крепи на предходни
провали, а винаги стъпва на онова, което е проработило.
Това важи и за вас.

* Вж. Leslie Berlin, “Try, Try Again, or Maybe Not”, New York
Times, 21 март 2009 г.
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