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ROZDZIAŁ 2

Pomiary wyników

W analityce chodzi o monitorowanie wartoĂci wskaěników o kluczowym znaczeniu dla
funkcjonowania Twojej firmy. Zwykle o istotnoĂci tych wskaěników decydujÈ ich powiÈzania z modelem biznesowym — informujÈ one, skÈd pochodzÈ pieniÈdze, ile co kosztuje, ilu klientów ma firma oraz jak bardzo efektywne sÈ stosowane przez niÈ strategie pozyskiwania tych klientów.
W przypadku startupu nie zawsze wiadomo, którym wskaěnikom naleĝy przypisaÊ najwiÚksze znaczenie, poniewaĝ nie wiadomo jeszcze do koñca, czym firma bÚdzie siÚ zajmowaÊ. BÚdziesz bardzo czÚsto zmieniaï analizowany obszar dziaïalnoĂci. Przecieĝ ciÈgle jeszcze starasz siÚ znaleěÊ wïaĂciwy produkt lub wïaĂciwÈ grupÚ docelowÈ dla niego.
W przypadku startupu celem prowadzenia dziaïañ analitycznych jest znalezienie wïaĂciwego produktu i wïaĂciwego rynku, zanim skoñczÈ siÚ pieniÈdze.

Jak rozpoznać dobry wskaźnik?
Poniĝej przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek pozwalajÈcych rozpoznaÊ dobre
wskaěniki — wskaěniki, za pomocÈ których uda Ci siÚ osiÈgnÈÊ poĝÈdane zmiany.
Dobry wskaěnik ma charakter porównawczy. MoĝliwoĂÊ porównania wartoĂci wskaěnika z innymi okresami, innymi grupami uĝytkowników lub z konkurentami pomaga zrozumieÊ, w jakim kierunku idÈ zmiany. „Wzrost wskaěnika konwersji w stosunku do zeszïego
tygodnia” to bardziej wartoĂciowa informacja niĝ „Wskaěnik konwersji wyniósï 2%”.
Dobry wskaěnik jest zrozumiaïy. Gdy ludzie nie potrafiÈ zapamiÚtaÊ danego wskaěnika i nie umiejÈ o nim rozmawiaÊ, zdecydowanie trudniej jest przeïoĝyÊ zmianÚ danych na zmiany w kulturze.
Dobry wskaěnik ma formÚ stosunku liczbowego bÈdě stopy. KsiÚgowi i analitycy finansowi posïugujÈ siÚ kilkoma róĝnymi wartoĂciami w formie stosunków liczbowych, które pozwalajÈ im w mgnieniu oka oceniÊ kondycjÚ firmy1. Ty teĝ potrzebujesz takich wskaěników.
1

Należy zaliczyć tu także tzw. wskaźniki fundamentalne, czyli wskaźnik ceny do zysku, marże sprzedaży, koszt
sprzedanych produktów, przychody w przeliczeniu na jednego pracownika itd.
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Moĝna wskazaÊ kilka powodów, które decydujÈ o tym, ĝe najlepszymi wskaěnikami sÈ
czÚsto stosunki liczbowe:
x Na podstawie stosunków liczbowych ïatwiej jest podejmowaÊ konkretne
dziaïania. Wyobraě sobie, ĝe prowadzisz samochód. Dane o przebytej odlegïoĂci
majÈ charakter czysto informacyjny. SzybkoĂÊ — stosunek drogi do czasu — jest
natomiast informacjÈ praktycznÈ, na podstawie której moĝesz podejmowaÊ dziaïania. Informacja ta dotyczy Twojej bieĝÈcej sytuacji oraz pomaga stwierdziÊ, czy
powinieneĂ jechaÊ szybciej, czy wolniej, aby dotrzeÊ do celu o czasie.
x Stosunek liczbowy jest z definicji wskaěnikiem porównywalnym. Porównanie
wartoĂci wskaěnika dziennego z tym samym wskaěnikiem w ujÚciu miesiÚcznym pozwala stwierdziÊ, czy masz do czynienia z gwaïtownym jednorazowym skokiem, czy
raczej ze staïym trendem wzrostowym. Podczas jazdy samochodem prÚdkoĂÊ jest
wskaěnikiem pojedynczym, natomiast prÚdkoĂÊ bieĝÈca porównana z prÚdkoĂciÈ
ĂredniÈ w ostatniej godzinie pozwoli Ci okreĂliÊ, czy przyspieszasz, czy zwalniasz.
x Stosunki liczbowe Ăwietnie nadajÈ siÚ równieĝ do porównywania czynników
w jakiĂ sposób wobec siebie przeciwstawnych albo takich, miÚdzy którymi pojawia siÚ napiÚcie. W przypadku jazdy samochodem moĝe chodziÊ np. o przebyty dystans podzielony przez liczbÚ otrzymanych mandatów. Im szybciej jedziesz, tym dïuĝszÈ
drogÚ pokonasz, ale teĝ tym wiÚcej dostaniesz mandatów. WartoĂÊ tego wskaěnika
moĝe informowaÊ o tym, czy opïaca Ci siÚ ïamaÊ ograniczenia prÚdkoĂci, czy teĝ nie.
Zostawmy na razie nasz przykïad motoryzacyjny i zastanówmy siÚ nad startupem, który oferuje bezpïatnÈ oraz pïatnÈ wersjÚ swojego produktu. Firma musi siÚ zdecydowaÊ
— nie wie, czy powinna bezpïatnie zaoferowaÊ bogaty zestaw cech w celu przyciÈgniÚcia nowych uĝytkowników, czy teĝ zarezerwowaÊ te cechy dla pïacÈcych klientów, aby
musieli oni wydaÊ na nie pieniÈdze. Wprowadzenie na rynek nieodpïatnej peïnej wersji
produktu moĝe siÚ negatywnie odbiÊ na przychodach ze sprzedaĝy, natomiast wprowadzenie nieodpïatnej okrojonej wersji produktu prawdopodobnie ograniczy liczbÚ nowych
uĝytkowników. Potrzebny jest tu wskaěnik, który poïÈczy te dwa czynniki. W ten sposób
dowiesz siÚ, jak poszczególne zmiany odbijajÈ siÚ na ogólnej kondycji firmy. W przeciwnym razie moĝesz podjÈÊ dziaïania, które bÚdÈ skutkowaÊ np. wzrostem przychodów, jednak odbije siÚ to na wzroĂcie liczby uĝytkowników.
Dobry wskaěnik przekïada siÚ na zmianÚ Twoich zachowañ. To zdecydowanie
najwaĝniejsza cecha dobrego wskaěnika — zastanów siÚ, co zaczniesz robiÊ inaczej na
skutek zmiany wartoĂci wskaěnika.
x Wskaěniki „ksiÚgowe”, które wprowadzisz do swoich arkuszy kalkulacyjnych, powinny Ci umoĝliwiÊ formuïowanie dokïadniejszych prognoz. Tego rodzaju wskaěniki stanowiÈ fundament ksiÚgowoĂci innowacyjnej, bÚdÈcej elementem metody Lean
Startup. PokazujÈ, jak bardzo zbliĝyïeĂ siÚ do modelu idealnego oraz czy uzyskiwane przez Ciebie wyniki zbliĝajÈ siÚ do tych zaïoĝonych w biznesplanie.
x Wskaěniki „eksperymentalne”, czyli np. wyniki prowadzonych testów, pomagajÈ
optymalizowaÊ produkt, model cenowy oraz definicjÚ rynku. Zmiana wartoĂci tych
wskaěników bÚdzie miaïa istotny wpïyw na Twoje dziaïania. Zastanów siÚ, o jakÈ
zmianÚ chodzi, jeszcze zanim przystÈpisz do gromadzenia danych — jeĂli okaĝe siÚ,
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ĝe strona internetowa w kolorze róĝowym pozwoli uzyskaÊ wiÚkszy przychód niĝ
inna wersja kolorystyczna, to zdecydujesz siÚ na kolor róĝowy; jeĂli ponad poïowa ankietowanych zadeklaruje, ĝe nie zapïaci za danÈ cechÚ, to odstÈpisz od tego pomysïu; jeĝeli poprawiony MVP nie zwiÚkszy Ăredniej wielkoĂci zamówienia o 30%, spróbujesz czegoĂ innego.
Wyznacz sobie jakiĂ cel — to Ăwietny sposób na zdyscyplinowane podejĂcie do dziaïania na
podstawie wskaěników. Dobry wskaěnik powinien zmieniaÊ Twoje zachowania wïaĂnie
dlatego, ĝe jest zgodny z Twoimi celami zwiÈzanymi z zatrzymywaniem uĝytkowników,
promowaniem marketingu szeptanego, skutecznym pozyskiwaniem nowych klientów
albo generowaniem przychodów.
Niestety, nie zawsze tak to wyglÈda w praktyce.
Seth Godin, znany autor ksiÈĝek, przedsiÚbiorca i prelegent, przytacza kilka przykïadów takich sytuacji w swoim wpisie na blogu zatytuïowanym „Avoiding false metrics”
(„Jak unikaÊ faïszywych wskaěników”)2. Co ciekawe, jedna z sytuacji opisanych przez Setha
Godina, zwiÈzana ze sprzedawcami samochodów, przydarzyïa siÚ niedawno Benowi.
PodpisujÈc ostatnie papiery zwiÈzane ze sprzedaĝÈ nowego samochodu Benowi, diler
stwierdziï: „Za jakiĂ tydzieñ ktoĂ do pana zadzwoni. BÚdzie chciaï poznaÊ pana opiniÚ
na temat wizyty w naszym salonie. To króciutka sprawa, zajmie panu maksymalnie dwie
minuty. Trzeba bÚdzie podaÊ ocenÚ w skali od 1 do 5. Przyzna nam pan piÈtkÚ, prawda?
Chyba nie staïo siÚ dzisiaj nic takiego, co uzasadniaïoby niĝszÈ ocenÚ? JeĂli jednak coĂ
takiego zaszïo, to bardzo, bardzo przepraszam. Byïoby jednak super, gdyby daï nam
pan tÚ piÈtkÚ”.
Ben szybko zapomniaï o caïej sprawie, tym bardziej ĝe nikt do niego nie zadzwoniï. Seth
nazwaïby taki wskaěnik faïszywym, poniewaĝ sprzedawca poĂwiÚciï wiÚcej czasu na
upraszanie o dobrÈ ocenÚ (która najwyraěniej byïa dla niego waĝna) niĝ na zapewnienie
Ăwietnego wraĝenia, o które prawdopodobnie chodziïo w pierwszej kolejnoĂci.
Podobnie zachowujÈ siÚ niewïaĂciwie kierowane zespoïy sprzedaĝowe. W pewnej firmie
Alistair spotkaï szefa sprzedaĝy, który wysokoĂÊ kwartalnego wynagrodzenia uzaleĝniaï
od liczby rozpoczÚtych transakcji, a nie od liczby transakcji sfinalizowanych albo od marĝy
uzyskanej na tych transakcjach. Sprzedawcy przypominajÈ trochÚ automaty na monety
— najwaĝniejsze sÈ dla nich pieniÈdze. W tym przypadku oznaczaïo to napïyw caïkowicie bezwartoĂciowych potencjalnych klientów, których pozbycie siÚ trwaïo aĝ dwa
kwartaïy, a przecieĝ zdecydowanie lepiej byïo przeznaczyÊ ten czas na finalizowanie
transakcji z sensownymi potencjalnymi klientami.
Zadowolenie klienta czy teĝ pïynnoĂÊ procesu sprzedaĝy majÈ oczywiĂcie istotne znaczenie
dla sukcesu firmy, jeĝeli jednak chcesz zmieniaÊ zachowania, musisz powiÈzaÊ wskaěniki ze
zmianÈ behawioralnÈ, której oczekujesz. Gdy mierzysz coĂ, co nie jest powiÈzane z konkretnym celem, wynikajÈce z tego zmiany zachowañ to nic wiÚcej jak strata czasu. Co
gorsza, moĝesz w ten sposób sam siebie oszukaÊ i nabraÊ niesïusznego przekonania, ĝe
wszystko jest w najlepszym porzÈdku. W ten sposób na pewno nie odniesiesz sukcesu.
2

http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2012/05/avoiding-false-metrics.html.
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Z pewnoĂciÈ zwrócisz uwagÚ na fakt, ĝe wskaěniki wystÚpujÈ czÚsto parami. Wskaěnik konwersji (odsetek ludzi, którzy decydujÈ siÚ na zakup) jest powiÈzany z czasem
do zakupu (czasem potrzebnym klientowi na dokonanie zakupu). DziÚki tym dwóch
danym bÚdziesz siÚ mógï wiele dowiedzieÊ o swoich przepïywach Ărodków pieniÚĝnych.
Podobnie ma siÚ rzecz ze wspóïczynnikiem wirusowoĂci (czyli liczbÈ ludzi, których
jeden uĝytkownik skutecznie zaprasza do skorzystania z Twoich usïug) oraz czasem
cyklu wirusowoĂci (czas niezbÚdny uĝytkownikowi na zaproszenie innych), które to decydujÈ o tempie upowszechnienia. Gdy zaczniesz juĝ analizowaÊ dane o duĝym znaczeniu dla Twojej dziaïalnoĂci, z pewnoĂciÈ zauwaĝysz tego rodzaju pary. To wïaĂnie spoza
nich wyïaniajÈ siÚ wskaěniki fundamentalne, takie jak: przychody ze sprzedaĝy, przepïywy Ărodków pieniÚĝnych czy tempo przybywania nowych uĝytkowników.
Kiedy siÚ wybiera wïaĂciwe skïadniki, naleĝy pamiÚtaÊ o piÚciu kwestiach.
Wskaźniki ilościowe a wskaźniki jakościowe

Wskaěniki jakoĂciowe sÈ nieusystematyzowane, majÈ charakter anegdotyczny i trudno
siÚ je agreguje, ale na ich podstawie moĝna siÚ sporo dowiedzieÊ, natomiast wskaěniki iloĂciowe to gïównie liczby i statystyki, które dostarczajÈ sporo precyzyjnych
danych, jednak w tym przypadku trudniej o interpretacjÚ.
Wskaźniki próżne a wskaźniki praktyczne

Wskaěniki próĝne (ang. vanity metrics) poprawiÈ Ci samopoczucie, ale w ĝaden sposób nie wpïynÈ na Twoje dziaïania. Wskaěniki praktyczne ksztaïtujÈ Twoje zachowania, pomagajÈc Ci wybraÊ wïaĂciwy tok postÚpowania.
Wskaźniki badawcze a wskaźniki sprawozdawcze

Wskaěniki badawcze majÈ charakter spekulacyjny i sïuĝÈ poszukiwaniu nowych informacji, które mogïyby byÊ dla Ciebie jakimĂ atutem, natomiast wskaěniki sprawozdawcze pozwalajÈ zachowaÊ kontrolÚ nad codziennÈ dziaïalnoĂciÈ operacyjnÈ.
Wskaźniki wyprzedzające a wskaźniki wsteczne

Wskaěniki wyprzedzajÈce pozwalajÈ prognozowaÊ przyszïoĂÊ, natomiast wskaěniki
wsteczne opisujÈ przeszïoĂÊ. Wskaěniki wyprzedzajÈce sÈ dlatego lepsze, ĝe dajÈ Ci czas
na reakcjÚ — jeszcze nie jest „po ptakach”.
Wskaźniki skorelowane a wskaźniki przyczynowe

O wskaěnikach skorelowanych mówimy wówczas, gdy ich wartoĂci zmieniajÈ siÚ jednoczeĂnie. Kiedy natomiast zmiana wartoĂci jednego wskaěnika powoduje zmianÚ wartoĂci
innego wskaěnika, to mówimy o wskaěnikach przyczynowych. Gdy uda Ci siÚ znaleěÊ
zaleĝnoĂÊ przyczynowo-skutkowÈ miÚdzy czymĂ, na czym Ci zaleĝy (np. przychodami), a czymĂ, co pozostaje pod TwojÈ kontrolÈ (np. tym, którÈ wersjÚ reklamy pokaĝesz odbiorcom), bÚdziesz mógï zmieniaÊ przyszïoĂÊ.
Analitycy przyglÈdajÈ siÚ szczególnym wskaěnikom majÈcym najistotniejsze znaczenie
dla funkcjonowania firmy. Nazywa siÚ je kluczowymi wskaěnikami efektywnoĂci
(KPI, od ang. key performance indicators). Wszystkie branĝe majÈ wïasne KPI. Prowadzisz
restauracjÚ? Twoim KPI jest liczba zarezerwowanych stolików na jeden wieczór. JesteĂ
inwestorem? Interesuje CiÚ zwrot z inwestycji. Prowadzisz stronÚ internetowÈ z informacjami? Obserwujesz liczbÚ klikniÚÊ.
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Wskaźniki jakościowe a wskaźniki ilościowe
Informacje iloĂciowe sÈ ïatwe w odbiorze. Chodzi tu o liczby, które obserwujemy i mierzymy, czyli np. wyniki sportowe albo oceny filmów. CoĂ zostaje ujÚte iloĂciowo w momencie, gdy zostaje uszeregowane, policzone lub przedstawione na skali. Dane iloĂciowe
sÈ precyzyjne i majÈ charakter naukowy, co oznacza, ĝe moĝesz je agregowaÊ, ekstrapolowaÊ i wprowadzaÊ do arkusza kalkulacyjnego (oczywiĂcie po poprawnym wykonaniu
niezbÚdnych obliczeñ). Niestety, dane iloĂciowe nie wystarczÈ zwykle do rozkrÚcenia nowej firmy. Nie da siÚ podejĂÊ do kogoĂ, zapytaÊ, z jakimi zmaga siÚ problemami,
i w ramach odpowiedzi otrzymaÊ od tej osoby informacje iloĂciowe. Do tego potrzebujesz
danych jakoĂciowych.
Dane jakoĂciowe sÈ chaotyczne, subiektywne i nieprecyzyjne. Trudno jest je przedstawiÊ w formie iloĂciowej, trudno jest je równieĝ mierzyÊ. Dane iloĂciowe odpowiadajÈ na
pytania „Co?” oraz „Ile?”, natomiast informacje jakoĂciowe stanowiÈ odpowiedě na pytanie
„Dlaczego?”. Dane iloĂciowe nie znoszÈ emocji, podczas gdy dane jakoĂciowe siÚ w nich pïawiÈ.
PoczÈtkowo naleĝy siÚ koncentrowaÊ na danych jakoĂciowych. Nie powinieneĂ dokonywaÊ
liczbowych pomiarów osiÈganych wyników. Rozmawiaj z luděmi, zwïaszcza z tymi, którzy sÈ wedïug Ciebie przedstawicielami Twojej grupy docelowej. Na razie tylko badasz,
wychodzisz w teren.
Do zebrania dobrych danych jakoĂciowych trzeba siÚ dobrze przygotowaÊ. Potencjalnym klientom powinieneĂ zadawaÊ pytania, które bÚdÈ konkretne, lecz które nie bÚdÈ
ich jednoczeĂnie naprowadzaÊ na okreĂlonÈ odpowiedě ani nie bÚdÈ w ĝaden sposób tej
odpowiedzi wypaczaÊ. Nie moĝesz pozwoliÊ, aby Twój entuzjazm i pole znieksztaïcania
rzeczywistoĂci udzieliïy siÚ Twoim rozmówcom. Przygotuj siÚ do tych wywiadów, w przeciwnym razie zbierzesz mylÈce lub bezwartoĂciowe informacje.

Próżne wskaźniki a wskaźniki rzeczywiste
Wiele firm twierdzi, ĝe w swoich dziaïaniach kierujÈ siÚ danymi. Owszem, faktycznie koncentrujÈ siÚ na jednym z elementów tej deklaracji, a mianowicie na danych, majÈ jednak
problem z kierowaniem siÚ nimi. Gdy dysponujesz jakimiĂ danymi, na podstawie których nie moĝesz podjÈÊ ĝadnych konkretnych dziaïañ, to masz do czynienia z próĝnym
wskaěnikiem. Takie dane jedynie podbudowujÈ Twoje ego, nic wiÚcej. Powinno Ci zaleĝeÊ
na tym, aby gromadzone dane miaïy charakter informacyjny i kierowaïy Twoimi dziaïaniami w zakresie doskonalenia modelu biznesowego oraz pomagaïy Ci obieraÊ wïaĂciwy tok postÚpowania.
PrzyglÈdajÈc siÚ dowolnemu wskaěnikowi, zawsze zadawaj sobie pytanie: „Co mogÚ
zrobiÊ inaczej na podstawie tych informacji?”. Jeĝeli nie potrafisz na nie odpowiedzieÊ,
prawdopodobnie nie powinieneĂ zbytnio przejmowaÊ siÚ danym wskaěnikiem. Jeĝeli
natomiast nie wiesz, który wskaěnik mógïby skutkowaÊ zmianÈ zachowañ w Twojej organizacji, oznacza to, ĝe Twoja firma w swoich dziaïaniach nie kieruje siÚ danymi — utknÚïa
raczej w ruchomych piaskach danych.
Weěmy np. „caïkowitÈ liczbÚ zarejestrowanych uĝytkowników”. To przykïad próĝnego
wskaěnika. Ta liczba moĝe z czasem tylko rosnÈÊ (tworzÈc klasyczny wykres typu „do góry
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i na prawo”). Wskaěnik w ogóle nie informuje o tym, jakie dziaïania ci uĝytkownicy
podejmujÈ ani czy majÈ jakÈkolwiek wartoĂÊ dla firmy. Równie dobrze mogli siÚ zarejestrowaÊ i juĝ nigdy wiÚcej nie wróciÊ na stronÚ.
Nieco lepszym wskaěnikiem jest „caïkowita liczba aktywnych uĝytkowników” (oczywiĂcie
pod warunkiem, ĝe aktywny uĝytkownik zostaï wïaĂciwie zdefiniowany). Ten wskaěnik
nadal naleĝaïoby jednak zaliczyÊ do grupy próĝnych. Jego wartoĂÊ równieĝ bÚdzie z czasem rosïa, jeĂli firma nie popeïni ĝadnych koszmarnych bïÚdów.
Powinien nas interesowaÊ „odsetek aktywnych uĝytkowników”, który jest wskaěnikiem
praktycznym. To informacja o kluczowym znaczeniu, poniewaĝ dziÚki niej dowiadujemy
siÚ, jaki jest poziom zaangaĝowania uĝytkowników naszego produktu. Zmiany wprowadzane w produkcie powinny skutkowaÊ zmianÈ wartoĂci tego wskaěnika — zmiany na
lepsze powinny siÚ przekïadaÊ na wzrost tej wartoĂci. Oznacza to, ĝe na podstawie tego
wskaěnika moĝesz prowadziÊ eksperymenty, uczyÊ siÚ i wykonywaÊ kolejne iteracje.
Kolejnym ciekawym wskaěnikiem jest „liczba uĝytkowników pozyskanych w danym
okresie”. Tego rodzaju wskaěnik pozwala porównywaÊ skutecznoĂÊ róĝnych dziaïañ marketingowych. W jednym tygodniu moĝesz przeprowadziÊ kampaniÚ na Facebooku, w nastÚpnym promowaÊ siÚ w serwisie reddit, w trzecim opïaciÊ reklamÚ w Google AdWords,
a w czwartym próbowaÊ promowaÊ siÚ w LinkedIn. Tak przeprowadzony czasowy podziaï
eksperymentów nie jest rozwiÈzaniem precyzyjnym, pozwala jednak w ïatwy sposób
sprawdziÊ kilka rzeczy3. Taki wskaěnik ma równieĝ charakter praktyczny — jeĂli Facebook
okaĝe siÚ lepszy niĝ LinkedIn, bÚdziesz wiedziaï, na co przeznaczyÊ pieniÈdze.
Nie myl praktycznych wskaěników ze wskaěnikami magicznymi — nie powiedzÈ Ci
one, co masz robiÊ. W poprzednim omawianym przez nas przykïadzie moĝesz modyfikowaÊ cennik, media, w których siÚ reklamujesz, albo tekst samych reklam. Najwaĝniejsze jest to, abyĂ na podstawie zebranych danych mógï zrobiÊ cokolwiek.
SCHEMAT

Osiem próżnych wskaźników,
na które należy uważać

Nietrudno jest zakochaÊ siÚ w wykresie, który podÈĝa wyïÈcznie w górÚ i w prawo.
Poniĝej przedstawiamy listÚ najczÚĂciej spotykanych próĝnych wskaěników.
1. Liczba trafieñ. Wskaěnik ten powstaï w pierwszym, jeszcze naiwnym, okresie
istnienia sieci. JeĂli na Twojej stronie znajduje siÚ wiele róĝnych elementów, wartoĂÊ tego wskaěnika bÚdzie olbrzymia. Lepiej licz ludzi.
2. Liczba wyĂwietleñ strony. To tylko nieco lepszy wskaěnik od liczby trafieñ, poniewaĝ zlicza, ile razy ktoĂ postanowiï wyĂwietliÊ stronÚ. Jeĝeli Twój model biznesowy nie opiera siÚ na liczbie wyĂwietleñ strony (co moĝe mieÊ zwiÈzek np. z pokazywaniem reklam), powinieneĂ raczej liczyÊ internautów.
3

Lepszym rozwiązaniem byłoby równoległe przeprowadzenie wszystkich czterech kampanii promocyjnych
i zastosowanie narzędzi analitycznych do pogrupowania użytkowników pozyskiwanych dzięki poszczególnym
programom w odrębne segmenty. Wszystkie informacje miałbyś już po tygodniu zamiast po czterech, a poza
tym wykluczyłbyś oddziaływanie innych czytników, takich jak choćby wahania sezonowe. Zagadnieniami
segmentacji i analizy kohortowej zajmiemy się bardziej szczegółowo w dalszej części książki.
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3. Liczba odwiedzin. Masz do czynienia z jednÈ osobÈ, która byïa na Twojej stronie
sto razy, czy teĝ stu internautów odwiedziïo jÈ jeden raz? Sïabo.
4. Liczba pojedynczych odwiedzajÈcych. Wskaěnik ten informuje jedynie o tym,
ile osób zobaczyïo TwojÈ stronÚ gïównÈ. Nie dowiesz siÚ z niego, jakie dziaïania
podjÚïy te osoby, nie dowiesz siÚ teĝ, dlaczego postanowiïy zostaÊ na Twojej
stronie albo jÈ opuĂciÊ.
5. Liczba obserwujÈcych, znajomych, polubieñ. Zliczanie znajomych czy obserwujÈcych to nic innego jak udziaï w konkursie popularnoĂci, chyba ĝe uda Ci siÚ
ich nakïoniÊ, aby zrobili coĂ, co ma dla Ciebie wartoĂÊ. Dowiedz siÚ, ilu z nich zachowa siÚ zgodnie z Twoimi oczekiwaniami — taka informacja jest juĝ coĂ warta.
6. Czas spÚdzony na stronie, liczba wyĂwietlonych podstron. To kiepskie zamienniki dla faktycznego zaangaĝowania klientów czy ich faktycznej aktywnoĂci
(chyba ĝe Twój model biznesowy opiera siÚ na tych wskaěnikach). Gdy Twoi klienci
spÚdzajÈ mnóstwo czasu w zakïadce poĂwiÚconej zgïaszaniu problemów, to raczej
nie ma siÚ z czego cieszyÊ.
7. Liczba pozyskanych adresów e-mail. Fajnie jest dysponowaÊ dïugÈ listÈ adresowÈ ludzi podekscytowanych wizjÈ Twojego nowego startupu, ta lista nie ma jednak
wiÚkszej wartoĂci, dopóki nie dowiesz siÚ, ile osób bÚdzie skïonnych otworzyÊ
otrzymywane od Ciebie wiadomoĂci (i podjÈÊ dziaïania, które im w ten sposób
sugerujesz). WyĂlij testowe e-maile do jakieĂ grupy Twoich odbiorców i sprawdě,
czy sÈ oni skïonni na nie reagowaÊ.
8. Liczba pobrañ. Czasami wskaěnik ten ma wpïyw na pozycjÚ w rankingach sklepów z aplikacjami, jednak ogólnie rzecz ujmujÈc: sama liczba pobrañ nie ma wiÚkszego znaczenia. PowinieneĂ mierzyÊ liczbÚ aktywnych uĝytkowników, utworzonych kont lub czegoĂ w tym rodzaju.

Wskaźniki badawcze a wskaźniki sprawozdawcze
Avinash Kaushik, autor ksiÈĝek i ewangelista marketingu cyfrowego w firmie Google,
stwierdza, ĝe w kwestiach analitycznych caïkiem nieěle orientowaï siÚ Donald Rumsfeld,
byïy amerykañski sekretarz obrony. Zdaniem Rumsfelda:
Wyróĝniamy: znane wiadome, czyli to, o czym wiemy, ĝe to wiemy; znane niewiadome, czyli to, o czym wiemy, ĝe tego nie wiemy; oraz nieznane niewiadome, czyli
to, o czym nie wiemy, ĝe tego nie wiemy.
Na rysunku 2.1 przedstawiono podziaï informacji na cztery kategorie.
„Znane niewiadome” odnoszÈ siÚ do sprawozdawczoĂci, czyli liczenia pieniÚdzy, uĝytkowników albo linijek kodu. Wiemy, ĝe nie znamy wartoĂci danego wskaěnika, wiÚc jÈ poznajemy. Tego rodzaju wskaěniki stosuje siÚ w celach zwiÈzanych z prowadzeniem ksiÚgowoĂci („Ile produktów dzisiaj sprzedaliĂmy?”) albo z pomiarami wyników eksperymentu
(„SprzedaliĂmy wiÚcej zielonych czy czerwonych produktów?”). W obu przypadkach
wiemy, ĝe potrzebujemy danego wskaěnika.
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Rysunek 2.1. Ukryty geniusz Donalda Rumsfelda
„Nieznane niewiadome” to wskaěniki najwaĝniejsze dla startupów, poniewaĝ wiÈĝÈ siÚ
z poszukiwaniem czegoĂ nowego, co pozwoli narobiÊ zamieszania na rynku. Jak siÚ
przekonasz w ramach nastÚpnej analizy przypadku, wïaĂnie w ten sposób firma Circle of
Friends dowiedziaïa siÚ, ĝe najlepszÈ grupÚ uĝytkowników jej produktu stanowiÈ mamy.
Tego rodzaju wskaěniki poprowadzÈ CiÚ wieloma bïÚdnymi Ăcieĝkami, jednak w koñcu
powinien nastÈpiÊ moment olĂnienia, w którym bÚdziesz wiedziaï, ĝe znalazïeĂ ten jeden Ăwietny pomysï. Doskonale siÚ to zgadza z poradÈ Steve’a Blanka, kierowanÈ do
wszystkich startupów — jego zdaniem startup powinien zajmowaÊ siÚ poszukiwaniem
skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego.
Analityka odgrywa istotnÈ rolÚ we wszystkich czterech Êwiartkach podziaïu Rumsfelda:
x Pozwala sprawdzaÊ fakty i zaïoĝenia (np. dotyczÈce wskaěnika otwierania wiadomoĂci
lub wskaěnika konwersji) oraz sprawdzaÊ, czy aby na pewno sami siÚ nie oszukujemy.
Pozwala teĝ sprawdzaÊ poprawnoĂÊ biznesplanu.
x Pozwala sprawdzaÊ intuicjÚ i przeczucia poprzez zamienianie hipotez w fakty.
x Pozwala zgromadziÊ dane niezbÚdne do wprowadzenia do arkuszy kalkulacyjnych
i wykresów kaskadowych albo potrzebnych na zebrania zarzÈdu.
x Pozwala nam znajdowaÊ zalÈĝek okazji rynkowej, na której moĝna zbudowaÊ potem
caïÈ firmÚ.
W pierwszym okresie rozwijania startupu najwiÚksze znaczenie majÈ wïaĂnie nieznane
niewiadome, poniewaĝ to w tym obszarze naleĝy szukaÊ swojej tajnej broni.
ANALIZA PRZYPADKU

Circle of Moms poszukuje drogi do sukcesu

Firma Circle of Friends powstaïa na podstawie prostego pomysïu — chodziïo o aplikacjÚ facebookowÈ pozwalajÈcÈ porzÈdkowaÊ znajomych w krÚgi i kierowaÊ do nich odpowiednio selekcjonowane treĂci. Mike Greenfield i pozostali wspóïzaïoĝyciele spóïki
rozpoczÚli dziaïalnoĂÊ we wrzeĂniu 2007 r., czyli wkrótce po tym, jak Facebook otworzyï swojÈ platformÚ deweloperskÈ. To byï idealny moment na takie przedsiÚwziÚcie —
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Facebook staï siÚ wïaĂnie otwartym i niezwykle popularnym serwisem, w którym moĝna byïo w bïyskawicznym tempie pozyskiwaÊ uĝytkowników i budowaÊ startup.
Byïa to pierwsza tak otwarta platforma, oferujÈca tak duĝÈ bazÚ uĝytkowników
(byïo ich wówczas ok. 50 mln).
W poïowie 2008 r. aplikacja Circle of Friends miaïa juĝ 10 mln uĝytkowników. Mike
koncentrowaï siÚ przede wszystkim na wzroĂcie. „BraliĂmy wszystko, co siÚ daïo” —
stwierdza. Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe aplikacja cieszyïa siÚ wirusowÈ popularnoĂciÈ.
Niestety, pojawiï siÚ problem — zbyt maïo osób faktycznie uĝywaïo tego produktu.
Jak podaje Mike, zaledwie niecaïe 20% krÚgów odnotowywaïo jakÈkolwiek aktywnoĂÊ, nie liczÈc ich utworzenia. „DziesiÚÊ milionów uĝytkowników dawaïo nam kilka
milionów pojedynczych odwiedzajÈcych miesiÚcznie, wiedzieliĂmy jednak, ĝe jak na
serwis spoïecznoĂciowy skierowany do ogóïu odbiorców nie sÈ to dobre wartoĂci i ĝe nie
da siÚ na tym zbyt duĝo zarobiÊ”.
Mike szukaï wiÚc dalej.
ZaczÈï przeglÈdaÊ dane uĝytkowników i analizowaÊ ich zachowania. Firma nie dysponowaïa wówczas skomplikowanym pulpitem kontrolnym, na szczÚĂcie Mike mógï
przeprowadziÊ pewne badania. W ten sposób znalazï jeden segment uĝytkowników
(konkretnie: matki), który pod wzglÚdem zaangaĝowania ewidentnie wybijaï siÚ
nad inne grupy. Oto, co ustaliï Mike:
x WiadomoĂci wymieniane przez matki byïy Ărednio o 50% dïuĝsze.
x Matki byïy 115% bardziej skïonne zaïÈczaÊ zdjÚcie do napisanego wïaĂnie postu.
x Matki byïy 110% bardziej skïonne wïÈczyÊ siÚ do rozmowy w dïuĝszym, istniejÈcym juĝ wÈtku.
x Matki miaïy znajome, które po zaproszeniu byïy 50% bardziej skïonne aktywnie korzystaÊ z aplikacji.
x Matki byïy 75% bardziej skïonne klikaÊ powiadomienia serwisu Facebook.
x Matki byïy 180% bardziej skïonne klikaÊ wyĂwietlane przez Facebook aktualnoĂci.
x Matki byïy 60% bardziej skïonne akceptowaÊ zaproszenia do korzystania
z aplikacji.
Te liczby byïy tak przekonujÈce, ĝe w czerwcu 2008 r. Mike i jego zespóï postanowili
caïkowicie zmieniÊ profil dziaïalnoĂci. Wykonali zwrot, dziÚki któremu w paědzierniku tego samego roku na Facebooku zadebiutowaïa aplikacja Circle of Moms.
PoczÈtkowo, na skutek repozycjonowania aplikacji, wartoĂci wskaěników spadïy,
jednak w 2009 r. baza uĝytkowników liczyïa juĝ 4,5 mln matek. W przeciwieñstwie do uĝytkowników, których firma straciïa na skutek wprowadzonych zmian,
nowi byli niezwykle aktywni. Póěniej firma przeĝywaïa róĝne wzloty i upadki, poniewaĝ Facebook ograniczyï aplikacjom moĝliwoĂÊ wirusowego zdobywania nowych uĝytkowników. Ostatecznie firma wycofaïa siÚ z Facebooka i zaczÚïa siÚ rozwijaÊ samodzielnie. Na poczÈtku 2012 r. zostaïa przejÚta przez Sugar Inc.
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Podsumowanie
x Circle of Friends byïa aplikacjÈ spoïecznoĂciowÈ, która powstaïa we wïaĂciwym

miejscu i we wïaĂciwym czasie… ale na niewïaĂciwym rynku.
x DziÚki analizom schematów aktywnoĂci uĝytkowników oraz poĝÈdanych zachowañ, a nastÚpnie dziÚki ustaleniu, co ci uĝytkownicy mieli ze sobÈ wspólnego, firmie udaïo siÚ znaleěÊ wïaĂciwy rynek dla swojej oferty.
x Gdy firma znalazïa juĝ swojÈ grupÚ docelowÈ, caïkowicie siÚ na niej skoncentrowaïa (dokonaïa nawet zmiany nazwy). Wykonaj zwrot albo zwijaj interes.
BÈdě teĝ gotowy na to, ĝe czasem trzeba spaliÊ za sobÈ mosty.
Wnioski analityczne

Kluczowym czynnikiem sukcesu Mike’a i jego projektu Circle of Moms okazaïa siÚ
umiejÚtnoĂÊ zagïÚbienia siÚ w dane i znalezienia w nich wartoĂciowych prawidïowoĂci
oraz okazji rynkowych. Mike odkryï „nieznanÈ niewiadomÈ”, na podstawie której
dokonaï wielkiego, przeraĝajÈcego i odwaĝnego zakïadu — porzuciï ogólnÈ aplikacjÚ Circle of Friends na rzecz konkretnej niszy. PodjÈï ryzyko, zrobiï to jednak na
podstawie zebranych danych.
Kaĝda spoïecznoĂÊ, która ma siÚ sama rozwijaÊ, potrzebuje okreĂlonej „masy krytycznej” zaangaĝowania. Skromny sukces nie wystarczyïby do osiÈgniÚcia prÚdkoĂci
ucieczki. Dlatego teĝ lepiej jest walczyÊ o ĝywioïowe zaangaĝowanie mniejszego,
ïatwiej dostÚpnego rynku docelowego. Efekt wirusowoĂci osiÈga siÚ tylko dziÚki
koncentracji.

Wskaźniki wyprzedzające a wskaźniki wsteczne
Oba rodzaje wskaěników sÈ przydatne, choÊ sïuĝÈ róĝnym celom.
Wskaěnik wyprzedzajÈcy to nic innego jak próba przewidywania przyszïoĂci. Na przykïad
liczba potencjalnych klientów, którzy w chwili obecnej znajdujÈ siÚ w Twoim lejku sprzedaĝy, pozwala przewidywaÊ, ilu nowych klientów uda Ci siÚ pozyskaÊ w przyszïoĂci. Jeĝeli
w chwili obecnej nie masz zbyt wielu potencjalnych klientów, nie moĝesz liczyÊ na to, ĝe
zdobÚdziesz wielu nowych nabywców. ZwiÚkszajÈc liczbÚ potencjalnych klientów, moĝesz
spodziewaÊ siÚ wzrostu liczby tych, którzy ostatecznie zdecydujÈ siÚ na zakup.
Wskaěnik wsteczny, np. migracja klientów (liczba klientów, którzy w danym okresie rezygnujÈ ze wspóïpracy z TobÈ), informuje CiÚ o tym, ĝe pojawiï siÚ jakiĂ problem. Niestety, kiedy uda Ci siÚ zebraÊ dane i rozpoznaÊ ten problem, jest juĝ za póěno. Klienci,
którzy zdecydowali siÚ odejĂÊ, juĝ nie wrócÈ. OczywiĂcie nie oznacza to, ĝe na podstawie
wskaěników wstecznych nie moĝna podejmowaÊ konkretnych dziaïañ (moĝesz np.
podjÈÊ dziaïania naprawcze, a potem dokonaÊ kolejnego pomiaru migracji), nie da siÚ
jednak ukryÊ, ĝe to trochÚ taka musztarda po obiedzie. Nowi klienci nie bÚdÈ odchodziÊ, ale straciïeĂ juĝ kilku dotychczasowych.
W pierwszym okresie rozwoju startupu nie bÚdziesz dysponowaÊ wystarczajÈcÈ iloĂciÈ
danych, aby wiedzieÊ, jak bieĝÈce wartoĂci wskaěnika majÈ siÚ do przyszïoĂci, dlatego
teĝ powinieneĂ zaczÈÊ od odczytywania wskaěników wstecznych. PrzydadzÈ Ci siÚ one

Kup książkę

Poleć książkę

POMIARY WYNIKÓW

41

jako znakomity punkt odniesienia, z którym bÚdziesz porównywaÊ uzyskiwane wyniki.
Aby móc w sensowny sposób stosowaÊ wskaěniki wyprzedzajÈce, musisz mieÊ moĝliwoĂÊ prowadzenia analizy kohortowej i porównywania róĝnych grup klientów w róĝnych okresach.
Weěmy np. liczbÚ skarg skïadanych przez klientów. Moĝesz monitorowaÊ liczbÚ telefonów odbieranych codziennie przez pracowników dziaïu obsïugi klienta (oczywiĂcie jeĂli dzwoniÈcych klientów jest wystarczajÈco duĝo, aby w ogóle miaïo to sens). WczeĂniej mógïbyĂ obserwowaÊ liczbÚ skarg skïadanych przez klientów w 90-dniowych
okresach. Oba te wskaěniki mogïyby z wyprzedzeniem informowaÊ CiÚ o migracji —
gdy liczba skarg roĂnie, prawdopodobnie powinieneĂ oczekiwaÊ, ĝe wiÚcej klientów
bÚdzie rezygnowaÊ z Twojego produktu bÈdě usïugi. Liczba skarg skïadanych przez
klientów jest równieĝ wskaěnikiem wyprzedzajÈcym stanowiÈcym bodziec do tego, aby
wgryěÊ siÚ w bieĝÈcÈ sytuacjÚ i stwierdziÊ, dlaczego klienci czÚĂciej siÚ skarĝÈ, a nastÚpnie rozwiÈzaÊ zidentyfikowane problemy.
Zastanówmy siÚ teraz dla odmiany nad liczbÈ kasowanych kont albo zwracanych produktów. Obie sÈ istotnymi wskaěnikami, choÊ informujÈ o okreĂlonych zjawiskach post
factum. WskazujÈ na istnienie problemu, jednak dopiero wtedy, gdy jest juĝ za póěno,
aby zapobiec utracie klienta. Wskaěnik migracji ma bardzo duĝe znaczenie (dlatego teĝ
bÚdziemy siÚ nim obszernie zajmowaÊ na kartach tej ksiÈĝki), lecz zbyt uwaĝne monitorowanie go utrudni Ci odpowiednio szybkie wykonywanie kolejnych iteracji i dostosowywanie siÚ do zachodzÈcych zmian.
Wskaěniki moĝna znaleěÊ dosïownie wszÚdzie. Na przykïad w firmie oferujÈcej oprogramowanie komputerowe dla przedsiÚbiorstw liczba nowych zamówieñ produktu jest
wskaěnikiem wstecznym skutecznoĂci dziaïañ sprzedaĝowych. Odwrotnie ma siÚ rzecz
z liczbÈ nowych potencjalnych klientów, która jest wskaěnikiem wyprzedzajÈcym skutecznoĂÊ dziaïañ sprzedaĝowych. Kaĝdy, kto kiedykolwiek zajmowaï siÚ sprzedaĝÈ
w sektorze B2B, z pewnoĂciÈ przyzna, ĝe oprócz znajomoĂci liczby przeselekcjonowanych potencjalnych klientów potrzebna jest jeszcze znajomoĂÊ wskaěnika konwersji
oraz dïugoĂci cyklu sprzedaĝowego. Tylko na tej podstawie moĝna przygotowywaÊ realistyczne prognozy dotyczÈce przyszïej sprzedaĝy.
Zdarza siÚ i tak, ĝe wskaěnik, który dla jednej grupy w ramach organizacji jest wskaěnikiem wstecznym, dla innej grupy moĝe byÊ wskaěnikiem wyprzedzajÈcym. Wiemy
np., ĝe liczba zamówieñ w danym kwartale jest dla sprzedawców wskaěnikiem wstecznym (poniewaĝ umowy zostaïy juĝ podpisane), natomiast dla dziaïu finansowego, odpowiedzialnego za ĂciÈganie naleĝnoĂci, jest wskaěnikiem wyprzedzajÈcym przyszïych
przychodów (które nie wpïynÚïy jeszcze do firmowej kasy).
Ogólnie rzecz ujmujÈc: musisz okreĂliÊ, czy monitorowany przez Ciebie wskaěnik pozwala Ci szybciej podejmowaÊ lepsze decyzje. Jak juĝ wspominaliĂmy, dobry wskaěnik
musi byÊ wskaěnikiem praktycznym. Kryterium to mogÈ speïniaÊ zarówno wskaěniki
wsteczne, jak i wyprzedzajÈce, te drugie pokazujÈ jednak, co siÚ dopiero wydarzy, a to
pozwala skróciÊ cykl realizowanych procesów i skuteczniej siÚ uczyÊ.
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Wskaźniki skorelowane a wskaźniki przyczynowe
W Kanadzie stosowanie opon zimowych jest skorelowane z mniejszÈ liczbÈ wypadków
drogowych. Gdy robi siÚ zimniej, ludzie zakïadajÈ opony zimowe wykonane z miÚkszej
mieszanki, latem odnotowuje siÚ natomiast wiÚcej wypadków4. Czy oznacza to, ĝe naleĝaïoby nakazaÊ kierowcom stosowanie opon zimowych przez caïy rok? Absolutnie nie —
opony zimowe charakteryzujÈ siÚ dïuĝszÈ drogÈ hamowania na rozgrzanej nawierzchni,
wiÚc liczba wypadków w miesiÈcach letnich dodatkowo by wzrosïa.
Za wzrost liczby wypadków w okresie letnim odpowiadajÈ najprawdopodobniej inne
czynniki, takie jak dïuĝszy czas spÚdzany za kóïkiem czy teĝ wyjazdy wakacyjne. Nie
moĝna poszukiwaÊ korelacji i nie interesowaÊ siÚ zaleĝnoĂciÈ przyczynowo-skutkowÈ,
gdyĝ w ten sposób podejmuje siÚ bardzo zïe decyzje. Moĝna wskazaÊ na korelacjÚ miÚdzy konsumpcjÈ lodów a liczbÈ utoniÚÊ. Czy oznacza to, ĝe powinniĂmy zakazaÊ jedzenia lodów i uda nam siÚ w ten sposób wyeliminowaÊ przypadki utoniÚÊ? A moĝe powinniĂmy obserwowaÊ poziom konsumpcji lodów i przewidywaÊ na tej podstawie ceny
akcji firm ĂwiadczÈcych usïugi pogrzebowe? Nie — konsumpcja lodów i liczba utoniÚÊ to
dwa róĝne zjawiska, choÊ spowodowane tym samym czynnikiem: ciepïÈ, letniÈ pogodÈ.
Poszukiwanie korelacji miÚdzy dwoma wskaěnikami nie jest niczym zïym. Korelacja
moĝe pomóc przewidzieÊ, co siÚ wydarzy. JeĂli jednak chcesz coĂ zmieniÊ, musisz znaleěÊ przyczynÚ danego zjawiska. ZwiÈzek przyczynowo-skutkowy nie jest zwykle prostÈ
relacjÈ typu jeden do jednego. Na przyczynÚ danego zjawiska moĝe siÚ skïadaÊ wiele
róĝnych czynników. W przypadku wiÚkszej liczby kolizji drogowych w okresie letnim
naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ spoĝycie alkoholu, liczbÚ niedoĂwiadczonych kierowców na drodze, dïuĝszy dzieñ, okres wakacyjny itd. Rzadko udaje siÚ zatem znaleěÊ stuprocentowÈ
zaleĝnoĂÊ przyczynowo-skutkowÈ. Zazwyczaj identyfikuje siÚ kilka odrÚbnych wskaěników, które z osobna wyjaĂniajÈ czÚĂÊ zachowania wskaěnika zaleĝnego. Na szczÚĂcie
jednak nawet pewien stopieñ przyczynowoĂci ma juĝ dla nas okreĂlonÈ wartoĂÊ.
PrzyczynowoĂÊ weryfikuje siÚ poprzez zidentyfikowanie korelacji, a nastÚpnie przeprowadzenie eksperymentu. Polega on na kontrolowaniu wszystkich innych zmiennych i obserwowaniu, czy uda siÚ uzyskaÊ jakÈĂ róĝnicÚ. Nie jest ïatwo osiÈgnÈÊ ten efekt, poniewaĝ kaĝdy uĝytkownik jest trochÚ inny — naleĝaïoby poddaÊ statystycznie istotnÈ
grupÚ ludzi odpowiednio kontrolowanemu eksperymentowi prowadzonemu w warunkach rzeczywistych, a to jest czÚsto po prostu niemoĝliwe.
Odpowiednio duĝa próba uĝytkowników pozwala przeprowadziÊ test bez koniecznoĂci
eliminowania wpïywu wszystkich innych czynników, poniewaĝ ich oddziaïywanie staje siÚ
relatywnie maïo waĝne. WïaĂnie dlatego Google moĝe eksperymentowaÊ z tak subtelnymi
czynnikami jak kolor hiperïÈcza5. To samo zjawisko decyduje o tym, ĝe Microsoft potrafi
ustaliÊ, jaki wpïyw na wskaěniki istotne dla wyszukiwania ma wolniejsze ïadowanie siÚ
stron6. PrzeciÚtny startup musi jednak polegaÊ na prostszych testach, w których bada
4
5
6

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2008003/article/10648/c-g/5202438-eng.htm.
http://gigaom.com/2009/07/09/when-it-comes-to-links-color-matters/.
http://velocityconf.com/velocity2009/public/schedule/detail/8523.
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siÚ tylko kilka elementów, a nastÚpnie siÚ sprawdza, jaki wpïyw wprowadzone zmiany
miaïy na dziaïalnoĂÊ firmy.
Róĝnymi rodzajami testów i metodami segmentacji zajmiemy siÚ juĝ niedïugo, na razie
wystarczy nam jednak stwierdzenie, ĝe korelacja jest dobra, a zwiÈzek przyczynowoskutkowy jest Ăwietny. Czasami trzeba siÚ zadowoliÊ tym pierwszym, zawsze warto
jednak próbowaÊ znaleěÊ to drugie.

Ruchomy cel
WyznaczajÈc sobie cel na wczesnym etapie rozwoju firmy, kreĂlisz go na piasku — nie
wykuwasz go w kamieniu. BÚdzie to tak naprawdÚ ruchomy cel, poniewaĝ nie wiesz
jeszcze, jak powinieneĂ zdefiniowaÊ sukces.
Moĝesz modyfikowaÊ wyznaczone cele oraz definicje kluczowych wskaěników, pod warunkiem wszakĝe, ĝe nie próbujesz siÚ przy tym oszukiwaÊ. Chodzi o to, ĝebyĂ wyraěnie okreĂliï, jakie zmiany oznacza to dla Twojej firmy — nie chodzi zatem o to, aby tylko obniĝyÊ oczekiwania i przeÊ dalej na przekór niekorzystnym danym.
Gdy Twoja pierwsza oferta, czyli de facto minimalnie satysfakcjonujÈcy produkt, trafi juĝ
na rynek, a Ty zaczniesz pozyskiwaÊ pierwszych uczestników wczesnego rynku i testowaÊ na nich swój produkt, trudno Ci bÚdzie stwierdziÊ, jakie znajdzie on zastosowanie
w ich rÚkach. Czasami Twoje zaïoĝenia w tej dziedzinie i faktyczne zachowania uĝytkowników dzieli olbrzymia przepaĂÊ. Moĝesz siÚ spodziewaÊ, ĝe ludzie bÚdÈ graÊ w TwojÈ grÚ
dostÚpnÈ w trybie multiplayer, a tymczasem w praktyce okaĝe siÚ, ĝe uĝytkownicy
uczynili z niej serwis udostÚpniania i wymiany zdjÚÊ. Wydaje Ci siÚ, ĝe to maïo prawdopodobne? WïaĂnie tak zaczynaï serwis Flickr.
Czasami takie róĝnice trudno dostrzec. Moĝesz np. zaïoĝyÊ, ĝe jeĂli Twój produkt ma
odnieĂÊ sukces, klienci muszÈ z niego korzystaÊ codziennie, a potem okaĝe siÚ, ĝe nie
jest to konieczne. W takiej sytuacji sensownym posuniÚciem wydaje siÚ odpowiednie
skorygowanie wskaěników, oczywiĂcie pod warunkiem ĝe sama wykreowana wartoĂÊ
nie budzi wÈtpliwoĂci.
ANALIZA PRZYPADKU

HighScore House definiuje
„aktywnego użytkownika”

HighScore House byïa poczÈtkowo prostÈ aplikacjÈ dla rodziców, którzy chcieli
tworzyÊ dla swych pociech listy zadañ i obowiÈzków domowych o okreĂlonej punktacji za wykonanie tych zadañ. Dzieci wykonywaïy zadania, zbieraïy punkty, a nastÚpnie wymieniaïy je na jakieĂ nagrody.
Gdy firma wprowadziïa na rynek swój MVP, miaïa do dyspozycji kilkaset rodzin,
w których mogïa przeprowadziÊ testy. Zaïoĝyciele przyjÚli, ĝe aby moĝna byïo mówiÊ o sukcesie ich MVP, zarówno rodzice, jak i dzieci musieliby korzystaÊ z aplikacji
cztery razy w tygodniu. Takie rodziny uznano by za „aktywnych uĝytkowników”.
Poprzeczka zostaïa podniesiona wysoko, ale to dobrze.
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Po ok. miesiÈcu okazaïo siÚ, ĝe odsetek „aktywnych” rodzin jest mniejszy od zakïadanego. WïaĂciciele firmy byli rozczarowani, ale konsekwentnie prowadzili eksperymenty w celu uzyskania lepszych wyników:
x Wprowadzali modyfikacje w procesie rejestrowania siÚ (czyniÈc go jaĂniejszym
i bardziej informacyjnym, co miaïo zwiÚkszyÊ liczbÚ rejestrujÈcych siÚ rodzin
i zwiÚkszyÊ odsetek tych, które nie porzucÈ aplikacji).
x Wysyïali rodzicom codzienne przypomnienia e-mailowe.
x Wysyïali rodzicom e-maile z informacjami o tym, jakie dziaïania podejmujÈ w systemie ich dzieci.
Za kaĝdym razem udawaïo siÚ uzyskaÊ niewielkÈ poprawÚ, niestety nie byïo to nic tak
znaczÈcego, aby moĝna byïo stwierdziÊ, ĝe testowanie MVP zakoñczyïo siÚ sukcesem.
Wtedy Kyle Seaman, wspóïzaïoĝyciel firmy i jej dyrektor generalny, zrobiï coĂ drastycznego: chwyciï za sïuchawkÚ telefonu. Skontaktowaï siÚ z kilkudziesiÚcioma rodzinami. ZaczÈï od tych rodziców, którzy siÚ zarejestrowali, nie byli jednak aktywnymi
uĝytkownikami aplikacji. Na pierwszy ogieñ poszli ci, którzy caïkowicie zrezygnowali z korzystania z HighScore House („zmigrowali”). Dla wielu z nich aplikacja
nie byïa rozwiÈzaniem wystarczajÈco dotkliwego problemu. Cóĝ, bywa. Zaïoĝyciele
firmy nigdy nie zakïadali, ĝe ich grupÈ docelowÈ sÈ wszyscy rodzice. Taka definicja
byïaby zbyt szeroka, zwïaszcza w przypadku pierwszej wersji produktu. Kyle poszukiwaï mniejszej podgrupy rodzin zainteresowanych jego aplikacjÈ. Chciaï zawÚziÊ segment rynku i na nim siÚ skoncentrowaÊ.
Kyle zaczÈï wiÚc dzwoniÊ do rodzin, które korzystaïy z aplikacji, jednak nie robiïy
tego wystarczajÈco czÚsto, aby moĝna byïo zaliczyÊ je do grona „aktywnych”. Wiele
z nich reagowaïo pozytywnie: „Korzystamy z High-Score House. To Ăwietna rzecz! Po
raz pierwszy w ĝyciu nasze dzieci zawsze majÈ posïane ïóĝka!”. Reakcja rodziców byïa
dla Kyle’a sporym zaskoczeniem. Wielu z nich korzystaïo z HighScore House tylko
raz albo dwa razy w tygodniu, a mimo to uzyskiwali konkretnÈ wartoĂÊ z tej aplikacji. W ten sposób Kyle wyciÈgnÈï istotne wnioski na temat segmentacji. Dowiedziaï siÚ, jakiego rodzaju rodziny sÈ mniej lub bardziej zainteresowane ofertÈ firmy.
Zrozumiaï, ĝe wyznaczony na poczÈtku punkt odniesienia dotyczÈcy intensywnoĂci
uĝytkowania produktu nie pokrywaï siÚ z tym, jak intensywnie faktycznie korzystali z niego zaangaĝowani klienci.
OczywiĂcie nie oznacza to, ĝe zespóï nie powinien ustalaÊ ambitnych celów. Gdyby nie
wyznaczyli sobie tamtego poczÈtkowego celu, nie mieliby punktu odniesienia do porównañ w ramach procesu uczenia siÚ. Bez tamtego przypuszczenia Kyle nigdy nie
zaczÈïby dzwoniÊ do klientów. Na szczÚĂcie udaïo mu siÚ ich poznaÊ i zrozumieÊ.
Kluczem do sukcesu okazaïo siÚ zestawienie danych iloĂciowych i jakoĂciowych.
WyciÈgniÚte wnioski skïoniïy zespóï do opracowania nowej definicji „aktywnego
uĝytkownika”, która w wiÚkszym stopniu odpowiadaïa zachowaniom pozyskanych
klientów. Modyfikacja kluczowego wskaěnika nie byïa w tym przypadku dziaïaniem
niesïusznym, poniewaĝ firma doskonale rozumiaïa, dlaczego to robi — potrafiïa
uzasadniÊ tÚ zmianÚ.
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Podsumowanie
x Firma wyznaczyïa sobie na poczÈtku pewien ogólny cel, którego nie udawaïo jej

siÚ osiÈgnÈÊ.
x Zespóï rozpoczÈï prowadzenie eksperymentów majÈcych na celu poprawÚ uzyskiwanych wyników, niestety nie udaïo siÚ osiÈgnÈÊ satysfakcjonujÈcych efektów.
x Przedstawiciele firmy usiedli do telefonów i zaczÚli siÚ kontaktowaÊ z klientami.
W ten sposób zrozumieli, ĝe oferujÈ konkretnÈ wartoĂÊ klientom naleĝÈcym do
segmentu, w którym intensywnoĂÊ uĝytkowania aplikacji jest niĝsza od wyznaczonego progu poczÈtkowego.
Wnioski analityczne

Po pierwsze, poznaj swoich klientów. Nie ma nic waĝniejszego niĝ jak najszybciej
nawiÈzaÊ z nimi bezpoĂredni kontakt. Nawet najwiÚksza iloĂÊ danych nie pomoĝe Ci
zrozumieÊ, dlaczego coĂ siÚ dzieje. ChwyÊ za sïuchawkÚ i skontaktuj siÚ z klientem,
nawet jeĂli nie korzysta on aktywnie z Twojego produktu.
Po drugie, zacznij od opracowania wczesnej definicji sukcesu i wyznacz sobie pierwsze
cele. Uwaĝaj teĝ, aby nie zaeksperymentowaÊ siÚ na ĂmierÊ. JeĂli uznasz to za konieczne, moĝesz obniĝyÊ poprzeczkÚ. Nie rób tego jedynie po to, aby nad niÈ przeskoczyÊ — to byïoby zwykïe oszustwo. Posïuĝ siÚ informacjami jakoĂciowymi i dowiedz siÚ, jakÈ wartoĂÊ tworzysz i oferujesz klientom. Zmiany wyznaczonych celów
dopuszczalne sÈ tylko wówczas, gdy nowy cel lepiej odzwierciedla faktyczne schematy zachowañ zwiÈzanych z korzystaniem z Twojego produktu (w konkretnych
segmentach klientów).

Segmenty, kohorty, testy podziału i analiza wieloczynnikowa
IstotÈ modelu Lean Analytics sÈ testy. PolegajÈ one zwykle na porównywaniu dwóch
rzeczy z wykorzystaniem segmentacji, analizy kohortowej lub testów podziaïu. To doĂÊ
istotne zagadnienia dla wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem precyzyjnych
porównañ, które sÈ niezbÚdne do uzasadnienia wprowadzanych zmian. Dlatego teĝ postaramy siÚ doĂÊ szczegóïowo je tutaj wyjaĂniÊ.
Segmentacja

Segment to nic innego jak grupa o pewnych wspólnych cechach. Moĝe chodziÊ o uĝytkowników przeglÈdarki Firefox, staïych klientów restauracji, którzy rezerwujÈ stolik i nie
przychodzÈ w ciemno, pasaĝerów latajÈcych tylko pierwszÈ klasÈ albo rodziców jeĝdĝÈcych minivanami.
OdwiedzajÈcych strony internetowe segmentuje siÚ na podstawie róĝnych kryteriów
technicznych i demograficznych, a nastÚpnie zestawia siÚ ze sobÈ te segmenty i je porównuje. Kiedy stwierdzisz, ĝe internauci korzystajÈcy z Firefoksa kupujÈ wyraěnie mniej,
przeprowadě dodatkowe testy, które pozwolÈ Ci ustaliÊ przyczynÚ tego zjawiska. JeĂli
okaĝe siÚ, ĝe nieproporcjonalnie duĝo aktywnych uĝytkowników mieszka w Australii, dowiedz siÚ, o co w tym chodzi, a nastÚpnie spróbuj powtórzyÊ ten sukces na innych rynkach.
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Segmentacja sprawdza siÚ we wszystkich branĝach i w odniesieniu do wszystkich form
prowadzenia marketingu, nie dotyczy zatem wyïÈcznie stron internetowych. Marketerzy
specjalizujÈcy siÚ w wysyïce bezpoĂredniej od dziesiÚcioleci skutecznie posïugujÈ siÚ tÈ
metodÈ.
Analiza kohortowa

Porównywanie róĝnych grup w czasie jest moĝliwe równieĝ dziÚki analizie kohortowej.
BudujÈc i testujÈc swój produkt, bÚdziesz nieustannie rozpoczynaï nowe iteracje. Uĝytkownicy, których pozyskasz w pierwszym tygodniu, doĂwiadczÈ czegoĂ innego od klientów,
których pozyskasz tydzieñ póěniej. Zaïóĝmy, ĝe wszyscy Twoi uĝytkownicy przechodzÈ
przez ten sam cykl bezpïatnego okresu próbnego, korzystania, pïatnoĂci i rezygnacji
z produktu. Oni bÚdÈ siÚ znajdowaÊ na którymĂ z etapów tego cyklu, a w tym czasie
Ty bÚdziesz wprowadzaï zmiany w swoim modelu biznesowym. Uĝytkownicy korzystajÈcy z bezpïatnego okresu próbnego w pierwszym miesiÈcu bÚdÈ mieli inne doĂwiadczenia z poczÈtków przygody z Twoim produktem niĝ ci, którzy zdecydujÈ siÚ skorzystaÊ z okresu próbnego w piÈtym miesiÈcu. Jak to siÚ odbije na stopie migracji? ChcÈc
poznaÊ odpowiedě na to pytanie, musimy siÚ posïuĝyÊ analizÈ kohortowÈ.
Kaĝda grupa uĝytkowników stanowi kohortÚ, czyli uczestników eksperymentu trwajÈcego przez caïy cykl ich ĝycia. Moĝesz porównywaÊ ze sobÈ róĝne kohorty i sprawdzaÊ,
czy z czasem udaje siÚ uzyskiwaÊ coraz lepsze wartoĂci najwaĝniejszych wskaěników. Poniĝej prezentujemy przykïad, który wyjaĂnia, dlaczego analiza kohortowa ma tak duĝe
znaczenie dla startupów.
Wyobraě sobie, ĝe prowadzisz sklep internetowy. Co miesiÈc pozyskujesz tysiÈc nowych klientów, którzy zostawiajÈ u Ciebie trochÚ pieniÚdzy. W tabeli 2.1 przedstawiono Ărednie przychody od klientów w pierwszych piÚciu miesiÈcach dziaïalnoĂci.
Tabela 2.1. ¥rednie przychody w pierwszych piÚciu miesiÈcach
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Klienci ogółem

1000

2000

3000

4000

5000

Średni przychód
na jednego klienta

5,00 zł

4,50 zł

4,33 zł

4,25 zł

4,50 zł

Z tej tabeli nie wynika zbyt wiele. Sytuacja siÚ poprawia czy pogarsza? Trudno powiedzieÊ, po czÚĂci dlatego, ĝe nie porównujesz bieĝÈcych klientów z klientami starszymi,
a po czÚĂci dlatego, ĝe ïÈczysz zakupy klientów pozostajÈcych z TobÈ od piÚciu miesiÚcy z zakupami zupeïnie nowych klientów. Z tych danych wynika jedynie tyle, ĝe nastÈpiï pewien spadek uzyskiwanych przychodów, a po nim znów niewielki wzrost. Jednak
ogólnie rzecz biorÈc, Ărednie przychody utrzymujÈ siÚ na doĂÊ staïym poziomie.
Przedstawmy teraz te same dane, jednak z podziaïem na miesiÈce, w których poszczególne grupy rozpoczynaïy korzystanie z Twojej strony. Jak wynika z tabeli 2.2, w zachowaniach klientów moĝna zaobserwowaÊ istotnÈ zmianÚ. Klienci, którzy pojawili siÚ
w piÈtym miesiÈcu Twojej dziaïalnoĂci, wydajÈ Ărednio 9 zï juĝ w pierwszym miesiÈcu
korzystania ze sklepu — to niemal dwukrotnie wiÚcej, niĝ wynoszÈ wydatki klientów,
którzy zjawili siÚ u Ciebie w pierwszym miesiÈcu funkcjonowania Twojego sklepu. Olbrzymi wzrost!
Kup książkę

Poleć książkę

POMIARY WYNIKÓW

47

AnalizÚ kohortowÈ moĝna równieĝ przedstawiÊ na innym przykïadzie. Podzielmy dane
wedïug kryterium doĂwiadczenia uĝytkownika. W tabeli 2.3 jako takie kryterium
przyjÚliĂmy liczbÚ miesiÚcy, w których klient korzystaï ze sklepu internetowego. W ten
sposób udaïo siÚ nam wyodrÚbniÊ kolejny kluczowy wskaěnik: tempo spadku przychodów po pierwszym miesiÈcu.
Tabela 2.2. Porównanie przychodów wedïug kryterium miesiÈca, w którym pozyskano klientów
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Nowi klienci

1000

1000

1000

1000

1000

Klienci ogółem

1000

2000

3000

4000

5000

Miesiąc 1

5,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

0,50 zł

6,00 zł

4,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

7,00 zł

6,00 zł

5,00 zł

8,00 zł

7,00 zł

Miesiąc 2
Miesiąc 3
Miesiąc 4

9,00 zł

Miesiąc 5

Tabela 2.3. Analiza kohortowa danych na temat przychodów
Miesiąc korzystania ze sklepu internetowego
Kohorta

1

2

3

4

5

Styczeń

5,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

0,50 zł

Luty

6,00 zł

4,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

Marzec

7,00 zł

6,00 zł

5,00 zł

Kwiecień

8,00 zł

7,00 zł

Maj

9,00 zł

Średnio

7,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

1,00 zł

0,50 zł

Analiza kohortowa pozwala uzyskaÊ znacznie jaĂniejszy obraz sytuacji. Czïonkowie kohorty
styczniowej — pokazanej w pierwszym wierszu — wydali w swoim pierwszym miesiÈcu 5 zï, natomiast w piÈtym miesiÈcu byïo to juĝ tylko 50 gr. Trzeba jednak przyznaÊ,
ĝe wydatki klientów w pierwszym miesiÈcu bïyskawicznie rosnÈ, a spadek tych wydatków z czasem teĝ wydaje siÚ coraz mniejszy. Kohorta kwietniowa wydaïa 8 zï w pierwszym
miesiÈcu i 7 zï w drugim miesiÈcu. Firma, która sprawiaïa wraĝenie tkwiÈcej w miejscu, tak naprawdÚ przeĝywa rozkwit. Teraz wiesz juĝ takĝe, na jakim wskaěniku powinieneĂ siÚ skoncentrowaÊ — na tempie spadku przychodów po pierwszym miesiÈcu
wspóïpracy z klientem.
Tego rodzaju narzÚdzia analityczne pozwalajÈ identyfikowaÊ prawidïowoĂci w cyklu ĝycia
klienta. Nie musisz juĝ na Ălepo segregowaÊ wszystkich klientów, ignorujÈc w ten sposób fakt, ĝe kaĝdy z nich znajduje siÚ w innym punkcie naturalnego cyklu sprzedaĝowego.
Analizie kohortowej moĝna poddawaÊ dane dotyczÈce: przychodów, migracji, wirusowoĂci, kosztów obsïugi klienta lub dowolnego innego wskaěnika, który jest dla Ciebie waĝny.
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Testy podziału i testy wieloczynnikowe

Analizy kohortowe porównujÈce grupy takie jak kohorty przedstawione w tabeli 2.2 sÈ
nazywane badaniami podïuĝnymi, poniewaĝ dane gromadzi siÚ zgodnie z przebiegiem
naturalnego cyklu ĝycia danej grupy klientów. Z kolei analizy, w których poszczególne
badane grupy doĂwiadczajÈ róĝnych rzeczy w tym samym okresie, nazywa siÚ badaniami
przekrojowymi. Przykïadem badania przekrojowego jest pokazywanie poïowie internautów niebieskiego odnoĂnika, a drugiej poïowie zielonego odnoĂnika w celu sprawdzenia, która z tych grup bÚdzie czÚĂciej decydowaÊ siÚ na klikniÚcie. Gdy badasz jeden
element oferowanego doĂwiadczenia, a wszystkie inne czynniki pozostajÈ bez zmian,
przeprowadzasz test podziaïu.
TestowaÊ moĝna wszystkie aspekty produktu, najlepiej jednak skoncentrowaÊ siÚ na jego
kluczowych elementach i najwaĝniejszych zaïoĝeniach. Wyniki tych badañ mogÈ siÚ
przeïoĝyÊ na olbrzymie korzyĂci. Jay Parmar, wspóïzaïoĝyciel crowdfundingowego serwisu
biletowego Picatic, powiedziaï nam, ĝe prosta zmiana wezwania do dziaïania z „Zacznij
za darmo” na „Wypróbuj za darmo” poskutkowaïa wzrostem liczby internautów, którzy
zdecydowali siÚ kliknÈÊ (tzw. wspóïczynnika klikalnoĂci) aĝ o 376% w czasie zaledwie 10 dni trwania testu.
Testy podziaïu wydajÈ siÚ doĂÊ proste, niestety, napotykamy tu pewien problem. JeĂli nie
jesteĂ firmÈ pokroju Google czy Bing, które generujÈ wystarczajÈco duĝy ruch, aby szybko
testowaÊ pojedyncze elementy, takie jak kolorystyka strony czy szybkoĂÊ jej ïadowania,
prawdopodobnie bÚdziesz miaï do przetestowania wiÚcej elementów, niĝ pozyskujesz
internautów. Moĝesz przecieĝ zechcieÊ sprawdziÊ kolorystykÚ strony, tekst wezwania
do dziaïania albo zdjÚcie, które pokazujesz swoim odwiedzajÈcym.
Na szczÚĂcie nie musisz prowadziÊ odrÚbnych testów wszystkich tych elementów, co
znacznie wydïuĝyïoby Twój cykl uczenia siÚ. Moĝesz sprawdziÊ wszystkie te elementy naraz, posïugujÈc siÚ w tym celu analizÈ wieloczynnikowÈ. Polega ona na statystycznej
analizie uzyskanych wyników. Jej celem jest ustalenie, który z wielu czynników wykazuje silnÈ korelacjÚ ze wzrostem wartoĂci kluczowego wskaěnika.
Na rysunku 2.2 przedstawiono cztery metody dzielenia uĝytkowników na podgrupy
oraz analizowania czy teĝ testowania ich zachowañ.

Rysunek 2.2. Kohorty, segmenty, testy podziaïu i analiza wieloczynnikowa…
prawdziwy zawrót gïowy
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Cykl Lean Analytics
Model Lean Analytics w duĝej mierze polega na poszukiwaniu sensownego wskaěnika,
a nastÚpnie prowadzeniu eksperymentów majÈcych pozwoliÊ uzyskaÊ wystarczajÈco dobrÈ
wartoĂÊ tego wskaěnika, aby moĝna byïo zajÈÊ siÚ nastÚpnym problemem albo przejĂÊ
na nastÚpny etap rozwoju firmy (por. rysunek 2.3).

Rysunek 2.3. Cykl ĝycia startupu stosujÈcego model Lean Analytics
PrÚdzej czy póěniej powinieneĂ znaleěÊ w ten sposób rentowny, powtarzalny i skalowalny
model biznesowy. Dowiesz siÚ teĝ, jak go rozwijaÊ.
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W tym rozdziale zawarliĂmy sporo materiaïu dotyczÈcego wskaěników oraz analityki, niewykluczone zatem, ĝe moĝesz mieÊ pewien mÚtlik w gïowie. DowiedziaïeĂ siÚ:
x czym charakteryzujÈ siÚ dobre wskaěniki;
x co to takiego próĝne wskaěniki i jak moĝna ich unikaÊ;
x na czym polega róĝnica miÚdzy wskaěnikami iloĂciowymi i jakoĂciowymi, wskaěnikami sprawozdawczymi i badawczymi, wskaěnikami wyprzedzajÈcymi i wstecznymi
oraz wskaěnikami skorelowanymi i przyczynowymi;
x na czym polegajÈ testy podziaïu i dlaczego czÚĂciej stosuje siÚ analizÚ wieloczynnikowÈ;
x na czym polega róĝnica miÚdzy segmentami a kohortami.
W nastÚpnych rozdziaïach wykorzystasz caïÈ tÚ wiedzÚ w praktyce, na przykïadzie
licznych modeli biznesowych oraz na róĝnych etapach rozwoju startupu.
ĆWICZENIE

Ocena obserwowanych wskaźników

Przyjrzyj siÚ trzem do piÚciu wskaěników, które bacznie obserwujesz i codziennie
kontrolujesz. Wypisz je sobie, a nastÚpnie w odniesieniu do nich odpowiedz na nastÚpujÈce pytania:
x Ile z tych wskaěników moĝna uznaÊ za dobre?
x Z ilu z nich korzystasz w zwiÈzku z podejmowaniem decyzji biznesowych? Ile
z nich to zwykïe próĝne wskaěniki?
x Czy moĝesz wyeliminowaÊ te wskaěniki, które tak naprawdÚ nic nie wnoszÈ?
x Czy przychodzÈ Ci do gïowy jakieĂ inne wskaěniki, które byïyby sensowniejsze
od wskazanych powyĝej?
SkreĂl z listy niewïaĂciwe wskaěniki i dopisz do niej nowe. Najwyĝszy czas przystÈpiÊ do dalszej lektury.
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