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Odemykání startupového myšlení ve vaší organizaci
Sahar Hashemi
- zakladatelka dvou přelomových firem, Coffee Republic a Skinny Candy

Dřímající startupové myšlení

- Mnozí z nás v sobě vypnuli toho podnikatele.
- Potřebujeme jen zapnout dřímající startupové myšlení.
- Vůle tvořit je v naší DNA.
- Je to dostupné pro každého z nás.

Mezera na trhu (3:10)

Duch startupu (13:16)

- Duch startupu není o tom, že začínáme podnikat.
- Jde o drobné změny v chování, které mají obrovský dopad na to, jak žijeme svůj život.

Vžít se do role zákazníka (14:51)

- Vžít se do role zákazníka je fráze, ale ve světě startupu je tomu jinak.
- Být svým prvním zákazníkem může aktivovat vášeň pro podnikání.
- Jak můžete přejít na myšlení - od toho, že vy prodáváte produkt, k tomu, že o tom přemýšlíte z po 
   hledu zákazníka?
- Všichni hledáme smysl. Chceme, aby práce byla součástí kontinuity našich životů. To najdeme u  
   svých zákazníků.
- Přemýšlejte směrem z venku dovnitř, spíše než zevnitř ven.
- Potřebujeme zjistit, že to, co děláme, má na někoho dopad.

Vyjděte ven (18:39)

- Potřebujete jít ven a přesvědčit se na vlastní oči.
- Pokud nemůžete být svými zákazníky, pozorujte je co nejblíže.
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- Osvoboďte se od kanceláře a nabitého diáře.
- Když vyjdete ven, kreativita se projeví přirozeně.

Důležitost nemít ponětí (20:55)

- Nevědět nám dává výhodu mít prázdnou mysl.
- Jako vedoucí máme pocit, že musíme být těmi dospělými a znát všechny odpovědi.
- Dovolte si klást hloupé otázky.
- Mentalita „takhle to děláme my“ je úplně zastaralá.
- Buďte jako turista v novém městě, všechno pozorujte. Uvidíte, co je potřeba změnit.

Začít s bootstrapingem (23:43)

- Když dostaneme dobrý nápad, máme tendenci nad ním sedět.
- Bootstraping znamená extrémní vynalézavost.
- Bootstraping znamená, že pokud na to nemáte, nějak si najdete způsob.
- Čím méně zdrojů máte, tím jste kreativnější.
- Boostraping je o síle malých, drobných kroků.
- Jednání o vašem nápadu je to, co ho posune kupředu a dá mu hybnost.
- Mít nápad nestačí.
- Všechno, co stojí za to udělat, stojí za to udělat špatně.
- Když budete čekat na dokonalost, nikdy to neuděláte.
- Dokonalost je jen výmluva, abychom mohli jen tak sedět a nic nedělat.

Odmítnutí jako čestný odznak (26:02)

- Na začátku ze sebe uděláte hlupáka a uslyšíte spoustu odmítnutí.
- Vnímejte odmítnutí jako čestný odznak.
- Lidé nesnáší nové věci.
- Vždycky počítejte s tím, že lidé řeknou ne.
- Jediný způsob, jak se vyhnout odmítnutí, je nedělat nic a nejenže se tím nikam nedostanete, 
   ale je to také dost nudné místo.
- Nevyžaduje to absenci strachu, je to prostě „něco dělat“.
- Dělat cokoli je proces objevování.
- Jediné, na čem záleží, je, že se to pohnulo.

100% vy (28:37)

- Podnikání je o poznání sebe sama.
- Každý z nás má svou hvězdu, místo, kam patříme, kde budeme zářit.
- Naším životním cílem je to místo najít.
- Smyslem je prostě vědět, že každý den, když jdeme do práce, přinášíme změnu.
- Není to o sebedůvěře. Je to o budování sebedůvěry.
- Startupové myšlení není jen úspěch v podnikání. Je to růst, velikost a je to vaše.
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