Ι. Η Μεθοδολογία Lean Startup
Ο Κύκλος Ζωής και οι φάσεις εξέλιξης μιας Startup διαφέρουν σημαντικά από τον Κύκλο Ζωής μιας καθιερωμένης επιχείρησης, η οποία ασχολείται με την υλοποίηση (execution) ενός
προϋπάρχοντος Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan), σε αντίθεση με μια Startup που αναζητά (search) το κατάλληλο Επιχειρηματικό Μοντέλο (Business Model). Τα τελευταία χρόνια
δημιουργήθηκαν επιχειρηματικά εργαλεία, μεθοδολογία και προσεγγίσεις ειδικά για τις πρώιμες (Early Stage) ανάγκες των Startups όπως:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Η μεθοδολογία Λιτής Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Lean Startup).
Η Ευέλικτη Μεθοδολογία (Agile Methodology).
Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas).
Ο Kαμβάς Αξιακής Πρότασης (Value Proposition Canvas).
Το Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊόν MVP (Minimum Viable Product).
Ο Σχεδιασμός (Planning) και στην συνέχεια o κύκλος Δημιουργίας-Μέτρησης-Μάθησης (Build-Measure-Learn) ακολουθούμενη από την
Επικύρωση (Validation), μικρές προσαρμογές (Iterations), ή σε περίπτωση αστοχίας μεταστροφή (Pivoting) και γρήγορη επανάληψη του κύκλου.

Η μέθοδος Λιτής Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Lean Startup), που χρησιμοποιούμε και στον οδικό χάρτη KEMEL WAY, βασίζεται στις αρχές και διαδικασίες που ακολουθούν:
Οι Ιδρυτές (Founders) ειδικά στις πρώιμες φάσεις δεν συμμετέχουν σε μακρόχρονες και δαπανηρές διαδικασίες επιχειρηματικού προγραμματισμού και έρευνας, δεδομένου ότι το μόνο που έχουν στο
ξεκίνημα είναι μια σειρά μη δοκιμασμένες υποθέσεις και παραδοχές. Έτσι, αντί να γράφουν ένα περίπλοκο και εξ’ορισμού μη ρεαλιστικό Eεπιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan), αποτυπώνουν τις
υποθέσεις τους σε ένα «πελατοκεντρικό» Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas), του οποίου προηγείται ο Καμβάς Προτεινόμενης Αξίας (Value Proposition Canvas) ο οποίος
αποτελείται από δύο μέρη (σχ. 1)

Σχ.1 Πηγή: https://steveblank.com/2014/10/24/17577/

Σχ. 2 Πηγή: HBR graphics

Σχ. 3 Πηγή: https://expertprogrammanagement.com/

Σχ.4 Πηγή: Wikipedia

Το Customer Profile των δυνητικών πελατών, όπου περιγράφονται τα tasks ή jobs to be done, τα pains και τα gains των πελατών, και το Value Map όπου περιγράφονται το προϊόν/υπηρεσία, τα
«αναλγητικά», λειτουργικά στοιχεία του που υπερνικούν τους πόνους (Pain Relievers), και τα ευεργετικά (Gain Creators) που προσφέρουν λογικά ή και συναισθηματικά οφέλη (benefits) με τις
προτεινόμενες λύσεις.
Ουσιαστικά, το Business Model Canvas είναι ένα οπτικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται σε μια σελίδα το πώς μια εταιρεία δημιουργεί, προωθεί αξία στους πελάτες της και αμείβεται. Με λίγα λόγια
περιγράφει την προτεινόμενη αξία που προσφέρει μια επιχείρηση στους πελάτες της, πως τους προσεγγίζει και δημιουργεί σχέσεις μαζί τους, μέσω ποιών πόρων, δραστηριοτήτων και συνεργασιών
επιχειρεί, και τέλος πως κερδίζει χρήματα.Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η προσέγγιση/προτροπή “Get out of the building” που εντάσσεται στην φάση ανακάλυψης και επιβεβαίωσης πελατών (Customer
Discovery & Customer Validation) για να τεστάρουν και να επιβεβαιώσουν τις υποθέσεις του Business Model (σχ. 2 ).
Συλλέγουν από δυνητικούς χρήστες, προμηθευτές και συνεργάτες, πληροφορίες σχετικές με τις υποθέσεις και παραδοχές στις 9 ενότητες του επιχειρηματικού μοντέλου, ξεκινώντας από τον Kαμβά
Αξιακής Πρότασης (Value Proposition Canvas). Στη συνέχεια δημιουργούν το Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊόν (Minimum Viable Product) σε μορφή πρωτοτύπου ή άλλης διερευνητικής διαδικασίας, και
βασιζόμενοι στην ανάδραση και τις εισροές των εν δυνάμει πελατών/χρηστών και συνεργατών επιβεβαιώνουν, προσαρμόζουν ή αναθεωρούν τις υποθέσεις τους, καταλήγοντας είτε σε επικύρωση των
υποθέσεών τους, την πραγματοποίηση μικρών προσαρμογών(iterations) ή σε περιπτώσεις αστοχίας την επιλογή ουσιαστικών μεταστροφών (Pivots).

Έμφαση δίδεται στη λιτότητα, ταχύτητα και ευελιξία (Agile Methodology), μέσω επαναλαμβανόμενων κύκλων (Loops) Δημιουργίας-Μέτρησης-Μάθησης (Build-Measure-Learn), που ανάγεται στην
εφαρμοσμένη δημιουργική σχεδιαστική σκέψη (Design Thinking) και απομακρύνει τον κίνδυνο (Risk) από τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων. «δοκιμάζοντας» έγκαιρα τις υποθέσεις (σχ. 3 ).
Η πορεία συνεχίζεται μέχρι την επικύρωση (Validation) και ταίριασμα προϊόντος-αγοράς (Product-Market Fit), και στη συνέχεια της εμπορικής εκμετάλλευσης με βάση το Επιχειρηματικό Σχέδιο
(Business Model-Business Plan Fit) υποδομής/οργάνωσης, πωλήσεων/marketing, και χρηματοοικονομικής ετοιμότητας για αναζήτηση επενδυτών στην πορεία κλιμάκωσης ανάπτυξης και μετάβασης
στην επιχειρηματική κανονικότητα.
Όπως αναφέρει και το Wikipedia: Το Lean Startup είναι μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και προϊόντων που αποσκοπεί στη συντόμευση των κύκλων ανάπτυξης προϊόντων/υπηρεσιών και
στην ταχεία ανεύρεση ενός βιώσιμου προτεινόμενου επιχειρηματικού μοντέλου.
Κύριοι εμπνευστές και συνεργάτες στην εφαρμογή και διάδοση της ως άνω μεθοδολογίας και οδικού χάρτη για την εξέλιξη των Startups είναι οι Steve Blank, Alex Osterwalder και Eric Reis. Ξεκίνησαν
από διαφορετικές αφετηρίες, και στη συνέχεια ο Steve Blank συνδύασε τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου του Osterwalder με την διαδικασία ανάπτυξης πελατών που περιέγραψε στο βιβλίο του The
Four Steps To Epiphany. Ο Eric Ries θα προσθέσει αργότερα στοιχεία ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού και την έννοια του ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος για να συνδημιουργήσουν αυτό που σήμερα
γνωρίζουμε ως Lean Startup Methodology.

ΙΙ. Τα Startup Financing Cycles
Ακολουθούν τα στάδια χρηματοδότησης του κύκλου ζωής της (σχ 4), από το στάδιο της σύλληψης του επιχειρηματικού concept έως το στάδιο της κλιμάκωσης και, τέλος, το στάδιο ωριμότητας και
εξάπλωσης σε νέες αγορές ή εξόδου.
➢

Concept Stage (Στάδιο Ιδέας/concept)
Το στάδιο στο οποίο ο επιχειρηματίας αρχίζει να αναπτύσσει την ιδέα/έμπνευση, μετατρέποντάς την σε επιχειρηματικό concept.Ανακαλύπτει ο ίδιος το ταίριασμα Product-Solution Fit, τους εν
δυνάμει πελάτες, την πρόταση αξίας κλπ. στα πλαίσια του Customer Discovery.
Σε αυτό το στάδιο δεν απαιτείται χρηματοδότηση.

➢

Seed Stage (Στάδιο Σποράς)
Σε αυτό το στάδιο, αρχίζει η διαδικασία δημιουργίας και αποτύπωσης του MVP(Minimum Viable Product) και στην συνέχεια επιβεβαίωσης υποθέσεων και παραδοχών ή
επαναπροσέγγισης/διόρθωσης. Πρόκειται για την διαδικασία Customer Validation Η όποια χρηματοδότηση γίνεται κατά κανόνα από την οικογένεια, τους φίλους και τους fans
(3F’s, Family/Friends/Fans). Οι πιστωτικές κάρτες, micro financing και crowd funding χρησιμοποιούνται επίσης ως επιλογή κεφαλαίου εκκίνησης

➢

Early Stage (Πρώιμο Στάδιο
Μετά την αρχική επικύρωση από τρίτους στο στάδιο σποράς, έρχεται στη συνέχεια η ανάπτυξη του προϊόντος, της υποδομής και της ομάδας, και αργότερα σε αυτό το στάδιο, η εταιρεία ξεκινά την
ευρύτερη προσπάθεια Product-Market Fit. Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στο τελευταίο μέρος αυτού του σταδίου.Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι ιδιώτες επενδυτές
που ενδιαφέρονται να επενδύσουν με ίδια κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις με αντάλλαγμα εταιρικό μερίδιο ή μετοχές.

➢

Growth Stage (Στάδιο Ανάπτυξης)
Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου η εταιρεία επιτυγχάνει το ταίριασμα Product-Market Fit και προχωράει στην εμπορική εκμετάλλευση αυξάνοντας αρχικές και επαναληπτικές πωλήσεις και
βελτιώνοντας τους επιχειρηματικούς δείκτες (KPI’s, Metrics). Συνήθως έχει follow on χρηματοδότηση από Business Angels, και VC’s ως μέρος του πρώτου κύκλου, προκειμένου να συνεχισθεί
απρόσκοπτα η ανάπτυξη που ήδη ξεκίνησε.

➢

MezzanineStage (Ενδιάμεσο Στάδιο)
H επιχείρηση προσπαθεί να κλιμακώσει τις πωλήσεις της με τεχνικές όπως up/cross selling, CRM κ.λπ. Το εγχείρημα χρηματοδοτείται συνήθως σε αυτό το στάδιο από VC’s με Α ή Β
Round. Ανάλογα με την εξέλιξη της εταιρείας, η ενδιάμεση χρηματοδότηση Mezzanine προς το στάδιο εξόδου, αποτελεί γέφυρα (Bridge) προς την έξοδο (Exit).

➢

Exit Stage (Στάδιο Εξόδου)
Ο τελευταίος από τους γύρους χρηματοδότησης είναι το στάδιο ωριμότητας, το οποίο απαιτεί Β ή C series Round από VCs και κορυφώνεται σε IPO (Initial Public Offer) μέσω κάποιας
Τράπεζας ή πώληση σε Στρατηγικό Παίκτη.

12-24 μήνερ

Γεκηνπξγήζηε ην Δλάσιζηο Βιώζιμο Πποϊόν (MVP) ζε μοπθή ππωηοηύπος η άιιεο
δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο επηβεβαίσζεο Product-Solution Fit.
Βξίζθεζηε ζηε θάζε «Product- Market
Fit».

Πξνεηνηκαζηείηε λα «ζεθώζεηε» ηνλ
γύξν Α (A Round).

Πξντνληηθή πξνζαξκνγή κε Iterations & Pivots (εάλ είλαη απαξαίηεην).

Γεκηνπξγείζηε ηελ ηδξπηηθή νκάδα.

Πώο ζα ην ηεζηάξεηε ζε πξώηκνπο ρξήζηεο?

Μπνξείηε λα βειηηώζεηε ηελ πξνηεηλόκελε αμία θαη αλά κνλάδα νηθνλνκηθά ηεο
επηρείξεζήο ζαο?

Πιεζηάδεη ην πξνηόλ ζαο ην Product-Market Fit θαη ην μεθίλεκα πιήξνπο παξαγσγήο?

Θα ελδηαθεξζνύλ θάπνηνη γηα ηελ
πξνηεηλόκελε ιύζε ζαο?

Θα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ?

Δίλαη ε αγνξά αξθεηά κεγάιε?

Μπνξείηε λα πεηύρεηε πηζηόηεηα πειαηώλ
θαη δηάδνζε?

Μπνξείηε απνηειεζκαηηθά λα απνθηήζεηε
πειάηεο θαη λα απνθύγεηε απώιεηεο
πειαηώλ θαηά ηελ θιηκάθσζε?
Μπνξείηε λα βειηηώζεηε ηηο ρνάλεο
κεηαζηξνθήο (conversion funnels)?

Βαςίςθηκε ςε προςαρμογή του ΚΕΜΕΛ ςτον οδηγό Magic Startup Lifecycle, Πηγή: https://magic.userecho.com/

Πσο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα “Minimum Viable Product” κε πνιύ ιίγα ρξήκαηα?

Λύλεηε έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα?

Κξίζηκα Δξσηήκαηα

Βειηηώζηε ηηο δεμηόηεηεο pitching θαη πξνεηνηκαζίαο fund raising (άληιεζεο θεθαιαίσλ).

Έρεηε ηνπο ζσζηνύο πόξνπο?

Ξνδεύεηε ρξήκαηα κε ζύλεζε?

Ζ θιηκάθσζε ζα πξέπεη λα πξνέιζεη από
λέεο ζεηξέο πξνηόλησλ ή λέεο αγνξέο?

Φξεζηκνπνηείζηε KPI's θαη Metrics
επηρεηξεκαηηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο
εηνηκόηεηαο

Δπηδηώμηε ζπκκεηνρή ζε έλα επηηαρπληή ή ρξεκαηνδόηεζε από business angel.

Βειηηώλεηε ζηαδηαθά ην αξρηθό
Business Model Canvas.

Βαζηζηείηε ζε πξνζσπηθά νηθνλνκηθά κέζα
Αλαδεηείζηε κέληνξεο θαη ζπκβνύινπο
θαη ζρεδηαζκό.

Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ ζε όια ηα
επηρεηξεκαηηθά επίπεδα.

Δπαλαιεπηηθέο πσιήζεηο

Πξνρσξήζηε ζηηο πξώηεο βαζηθέο πξνζιήςεηο.

Αμηνινγήζηε ην κέγεζνο ηεο δπλεηηθήο
αγνξάο. Δπηιέμηε ηελ αγνξά από ηελ νπνία
ζα μεθηλήζεηε.

Αλαβάζκηζε ππεξεζηώλ back end γηα
ππνζηήξημε ηεο θιηκάθσζεο.

Δληνπίζηε θαη επηιέμηε ηα
απνηειεζκαηηθόηεξα θαλάιηα (own,paid,
earned channels) απόθηεζεο ρξεζηώλ.

Πξώηεο πξνζιήςεηο ζηειερώλ.

Αλάπηπμε εξγαζηώλ θαη ζπλεξγαζηώλ
(Business Development & Partnerships)

Υινπνηήζηε ελέξγεηεο Marketing και
επικοινωνίαρ

ή ζα επηιέμεηε exit?

Να θαηαθηήζεηε λέεο αγνξέο ?

Θέιεηε λα αλαπηύμεηε λέα πξνηόληα?

Ζ Startup έρεη πιένλ ζεκαληηθά έζνδα

Πνξεία βάζεη νινθιεξσκέλνπ
Δπηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ

Σπλεξγαζία κε επελδπηηθό ηξαπεδίηε

Δδξαίσζε ζέζεο θαη εηθόλαο ζηελ αγνξά

Σρέδην ζηξαηεγηθήο εμόδνπ θαη κειινληηθήο
αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο.

Μεγηζηνπνηείζηε ηελ αλάπηπμε ρξεζηώλ κε Παξνρή κεξηζκάησλ ή ξεπζηόηεηαο ζηνπο
ηερληθέο Up selling, Cross selling & CRM
επελδπηέο.

Βειηηζηνπνηήζηε ηελ κεηαζηξνθή πειαηώλ
(conversion funnels) ζηα ζεκεία επαθήο
ηνπ customer journey.

Δπέθηαζε ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο.

Κάλεηε έξεπλα λέσλ αγνξώλ γηα
ζηπαηηγική επέκηαζη.

Φξεκαηνδνηηθόο θύθινο C / D

Κανονικόηηηα

Series C financing

Exit / IPO

Δπέθηαζε ζε λέεο ζεηξέο πξντόλησλ.

Μάζεηε ηα πξνβιήκαηα, εληνπίζηε ηηο
δπζθνιίεο θαη ηηο αληίζηνηρεο ιύζεηο «ζεκεία Απόθηήζηε πξντνληηθέο δεμηόηεηεο κέζσ καζεκάησλ & worshops: (Product, UX, Mobile,
Οη πξώηνη επί πιεξσκή πειάηεο.
User Research, θιπ.)
πόλνπ» θαη «παπζίπνλα» (ProblemSolution Fit).

Δληνπίζηε ηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο ζαο θαη Φξεζηκνπνηήζηε εξγαιεία analytics θαη metrics γηα ηελ κέηξεζε ησλ funnels
πξνζέιθπζεο,απόθηεζεο, κεηαζηξνθήο θιπ
ηελ πην ειθπζηηθή “ππόηαζη αξίαρ”.

Τεζηάξεηε ηελ ζηξαηεγηθή απόθηεζεο πειαηώλ (Customer Acquisition Strategy)
Τεζηάξεηε ηηο πην ξηςνθίλδπλεο
ππνζέζεηο/παξαδνρέο.Κάλεηε πξνζσπηθέο
ζπλεληεύμεηο κε ελ δπλάκεη πειάηεο, ζπλεξγάηεο
θαη πξνκεζεπηέο..
Μάζεηε γηα ην θόζηνο απόθηεζεο θαη ηελ δηαρξνληθή αμία πειαηώλ (CAC & LTV).

6.Maturity (Ωπιμόηηηα)
Γηαηήξεζε θεξδνθνξίαο & Αλάπηπμε

Δδξαηώζηε ηελ ζέζε ζαο ζηελ ππάξρνπζα
αγνξά κε λέεο ζεηξέο πξντόλησλ.

Φξεκαηνδνηηθόο θύθινο A / B.

Venture Capital 500k-5M

6-12 μήνερ

Δπέθηαζε ζε δηεζλείο αγνξέο

Αλάπηπμε Πξντόληνο & Αγνξάο

5.Growth (Κλιμάκωζη)

Seed Capital 300k- 3M

Απόθηεζε ρξεζηώλ & αλάπηπμε

Πξσηαξρηθόο ζηόρνο είλαη ε απόθηεζε Product-Market Fit» (PMF), δειαδή ην ζηαδηαθό
Μάζεηε γηα ηελ κεζνδνινγία Ληηήο
Βειηηώζηε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά .
Δπηρεηξεκαηηθήο Δθθίλεζεο (Lean Startup), θαη ηαίξηαζκα Πξντόληνο-Αγνξάο.
ηεο Δπέιηθηεο Αλάπηπμεο (Agile Methodology).
Aπνηππώζεηε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα ζαο ζε
Γηνξζώζηε ηηο όπνηεο "αδπλακίεο" πξηλ ηελ
Δληνπίζηε ππώιμοςρ ενεπγούρ σπήζηερ γηα λα επηθπξώζεηε ηδέα θαη αγνξά.
έλα αξρηθό Business Model Canvas.
θάζε αλάπηπμεο.

Μνηξαζηείηε ηελ ηδέα ζαο επξύηεξα.

3-7 μήνερ

3- 6 μήνερ

Πεπίπος 2-5 μήνερ

4. Efficiency
Product Market Fit & Δκπνξηθή εθκεηάιιεπζε

Τππηθά Οξόζεκα θαη Γεγνλόηα

Business Angels 50-300k

Ίδια κεθάλαια 1-10k

Product Dev. & User acquisition

3. Product Development

Ππόωπη Κλιμάκωζη

Ο Κύθινο Εσήο επηηπρεκέλσλ Startups

Γεν απαιηείηαι σπημαηοδόηηζη

Αμηνιόγεζε Αγνξάο

Πξώτκνη πειάηεο & επαλάιεςε

MVP & Πξσηόηππν

Έκπλεπζε & Σύιιεςε

Δθπαίδεπζε & Δλεκέξσζε

2. Customer Validation

1. Customer Discovery

Σημανηική Eπαναπποζέγγιζη/Γιόπθωζη (Major Pivot)
Αποηςσία παπαδοσών (Assumptions Fail)

