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Knygoje „Startuolio evoliucija“ Donatas sėkmingai dėsto, apiben-
drina ir išplečia esamas startuolių vystymo filosofijas. Norintieji pakelti 
savo užgimstančias įmones į kitą lygmenį vienareikšmiškai įvertins jo 
knygoje pateiktas priemones.

Davidas Goldsmithas,
Verslininkas, „Paid to THINK“ autorius,  

buvęs Niujorko universiteto profesorius,  
lektorius, išradėjas, patarėjas, konsultantas

Išties įspūdingi pamokymai, nepaprastas tyrimas, neabejotinai 
naudinga informacija. „Startuolio evoliucija“ – akivaizdžiai labiausiai 
koncentruotas vadovas startuoliams, kokį man kada nors teko skaityti. 
Donatas aptaria visus klausimus, kurie yra svarbūs norint ne tik užsiti-
krinti sėkmę ir augimą, bet ir įgyti gebėjimų tai pakartoti. Kiekvienam 
verslininkui reikėtų turėti šią knygą.

Germainas Moodis,
Verslininkas, autorius ir investuotojas

„Startuolio evoliucija“ – puikus rinkodaros vadovas, supažindinan-
tis startuolių kūrėjus su nuoseklia metodologija, kaip prasmingai ir 
naudingai plėsti ir konkretinti savo viziją. Tvirtas akademinis teorinis 
matymas ir solidi patirtis. Donatas Jonikas aiškiai yra „kreivę jau pra-
ėjęs“ autorius… Mano nuomone, šią knygą būtina turėti kiekvienam 
sumaniam ir atsidavusiam verslininkui!

Alexas Quirino,
„Berks Capital Alliance“ įkūrėjas ir vadovaujantysis  

partneris (JK), „Golden Dragon Holdings“ įkūrėjas ir  
generalinis direktorius (HK), Stanfordo universiteto  

verslo technologijos internetinio kurso mentorius

Donato knyga – tarsi IKEA’os instrukcija, kaip „pastatyti“ savo 
kitą startuolį. „Startuolio evoliucija“ – tai detalus, išsamus, aiškus, 
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o svarbiausia itin praktiškas patarimų rinkinys. Kiekvienas teiginys 
pagrįstas daugiau nei 1 000 skirtingų praktikų, procesų, nusistovė-
jusių tvarkų ir patarimų iš esamų startuolių patirties. Todėl knygą 
privaloma perskaityti prieš pradedant naują didelį darbą..Michalas 
Tomeks, 

„Slovak STARTUP“ 
redaktorius ir vienas iš įkūrėjų

Ši knyga – puikus būdas pasikartoti svarbiausius elementus, kuriuos 
reikia taikyti, kad verslas būtų sėkmingas. Laikykite ją žemėlapiu, kuris 
nuves jus į svarbiausius jūsų startuolio plėtros etapus: 1. Galimybių 
studiją, 2. Hipotezes ir eksperimentus, 3. Lėšų pritraukimą, 4. Produk-
to įvedimą į rinką ir labai svarbų etapą – 5. Augimo skatinimą. Donatas 
surinko į vieną visumą esminę informaciją, kurią aš būčiau norėjęs iš-
girsti verslo pradmenų pamokose mokykloje ir studijuodamas verslą 
universitete.

„Startuolio evoliucija“ priklauso tai pačiai lygai kaip Stevo Blanko 
„Keturi žingsniai iki nušvitimo“ (Four Steps to the Epiphany) ir Guy’aus 
Kawasakio „Menas pradėti“ (Art of Start). „Startuolio evoliucija“ reko-
menduočiau startuolių entuziastams, pradedantiems ar jau patyru-
siems verslininkams, netgi savo vaikams!

Denisas Todirica,
„Start-up Chile“ verslininkas,  

„Forbes 30 under 30“

„Startuolio evoliucija“ – tai šedevras, praktiškai, veiksmingai ir len-
gvai įgyvendinamais žingsniais mokantis, kaip paversti idėją pelningu 
ir sparčiai augančiu verslu. Donatas įteikė būsimiems verslininkams 
planą, kaip sukurti verslą, kartu pateikdamas ir puikių ruošinių bei įran-
kių, padėsiančiais jums jūsų kelionėje. Aš labai sužavėta tyrimo gilu-
mu, pavyzdžiais ir atvejų analizėmis bei kaip nuoširdžiai ir sąžiningai 
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Donatas dalija patarimus. Šią knygą privalu perskaityti visiems, galvo-
jantiems pradėti arba plėsti verslą.

Debra Partridge,
„PearTree Consulting“ savininkė (JAV)

Žinau, kaip nelengva sukurti sėkmingą startuolį – pats sukūriau jau 
tris. Visada daugiau blogos patirties nei jaudinančių akimirkų, tačiau 
visas nesėkmes pateisina mokymasis. Jei šią knygą būčiau perskaitęs 
prieš kurdamas savo pirmą startuolį, būčiau išvengęs daug klaidų ir 
nusivylimų. Mano filosofija – visada turėti mokytoją, o šioje knygoje 
gausu patarimų ne tik pradedantiems verslininkams, bet ir jau pel-
niusiems sėkmę. Jokia knyga neapsaugos jūsų nuo nesėkmės, bet ši 
tikrai pradės priimti geresnius sprendimus.

Arielis Mizrahi,
Verslininkas ir „StartupMexico“  

mentorius (Meksika)

Nežinau knygos, kuri geriau apibendrintų startuolio evoliuciją ir 
augimą, nei dr. Donato Joniko „Startuolio evoliucija“. Esmė – ne tik ką 
reikėtų daryti, bet ir ką bei kada. Taigi jei esate sukūręs naują startuolį 
ir turite inovatyvių idėjų, tai labiausiai skatinanti mąstyti knyga, kurią 
turėtumėte perskaityti šiemet. Be to, jei ieškote rimto patarimo to-
kiomis temomis kaip verslo galimybių studija, rinkos eksperimentai, 
lėšų pritraukimas, produkto įvedimas ir augimo skatinimas, ši kny-
ga – puikus pasirinkimas norint rasti naujų idėjų ir kitokio matymo 
pavyzdžių.

Velimiras Tasicas, 
„garagErasmus“ verslumo lyderis,

Vienas iš ESAA verslo inkubatoriaus  
įkūrėjų (Singapūras)



11

Dr. Jonikas sujungia akademinius tyrimus, šimtų startuolių ste-
bėjimą ir asmeninę patirtį į solidų vadovą, kaip nuvesti naują verslą 
nuo idėjos iki solidaus augimo. Jis pataria ką daryti ir kokių klaidų 
vengti. Taip pat siūlo įvairių internetinių įrankių, kurių galbūt trūksta 
kitose patarimų knygose, netgi metų ar dvejų senumo. Tai rimta pa-
galbinė medžiaga patyrusiems verslininkams ir vertingas vadovas 
pradedantiesiems. Ji parašyta taip, kad skaitytojai galėtų pradėti 
nuo juos dominančios temos, nebūtina skaityti nuo pradžių. Tikrai 
verta perskaityti!

Akira Hirai, 
„Cayenne Consulting, LLC“  

generalinis direktorius (JAV)

Jei ieškote esminės informacijos, kaip sukurti inovatyvų verslą, ji 
priešais jus! „Startuolio evoliucija“ – vadovėlis su pasitikrinimo prie-
monėmis. Be to, jis labai lengvai skaitomas. Donatas eina tiesiai prie 
reikalo, be jokio tuščiažodžiavimo. Esu tikras, kad pradėjusieji skaityti 
šią knygą negalės sustoti!

Alexanderas Soloveicikas,
Verslininkas, „Silicon Valley Real Ventures“  

patarėjas (JAV)

Manau, kad ši knyga atlieka didelį darbą šviesdama skaitytoją apie 
startuolio kūrimo etapus iš teorinės ir praktinės perspektyvos. Man 
buvo ypač naudingos startuolių atvejų analizės, nes jose aptariami 
tikri pavyzdžiai. Ši knyga gali praversti verslininkams, verslo savinin-
kams, verslo mokyklų studentams, visiems, galvojantiems apie inova-
tyvaus verslo kūrimą.

Nunzio Presta
„BizON Marketplace“ įkūrėjas ir vadovas (JAV)
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„Startuolio evoliucija“ – tarsi verslo administravimo magistro laips-
nis 325 puslapiuose.

Tarmo Virki,
„CoFounder Magazine“  

įkūrėjas (Estija / Suomija)

„Startuolio evoliucijoje“ pateikiamas aiškus scenarijus, kaip geriau 
suprasti rinkodaros niuansus ankstyvuosiuose potencialiai sparčiai au-
gančio verslo etapuose. Tai labai vertinga informacija verslo adminis-
travimo magistrantams ir verslininkams. Donatas dalijasi svarbiomis 
strategijomis, kaip nustatyti savo verslo modelį, o tiksliau  – pateikia 
vertės pasiūlymą, ne tik „šaltas savybes“, kuriomis labai dažnai blaško-
mas mūsų dėmesys.

Katherina Kuschel, Ph.D.
Lazaridžio verslo ir ekonomikos  

mokyklos tyrėja (Kanada)

„Startuolio evoliucija“ – unikalus leidinys, nes jis pagrįstas daugiau 
nei 1 000 realių įmonių duomenimis. Pateikiami ne tik faktai, bet ir pa-
tarimai, ruošiniai, realūs pavyzdžiai. Knygoje aprašomas visas sėkmin-
go startuolio sukūrimo procesas nuo galimybių studijos iki įmonės 
augimo valdymo. Ją būtina perskaityti visiems verslininkams.

Boyanas Yankovas, PhD 
Vienas iš „Web Motion Ltd“ įkūrėjų (Bulgarija)

Gera struktūra, šaunus tyrimas ir solidus pagrindas startuolių kū-
rėjams, norintiems suprasti detales. Manau, kad šią knygą turėtų per-
skaityti kiekvienas universiteto studentas!

Markas Tuttlas,
„Cryptografx Security Solutions“  

įkūrėjas ir vadovas (JK)
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Tai praktinis senų ir naujų startuolių bei verslo naudojamų prakti-
kų rinkinys ir santrauka. Startuolių kūrėjai tikrai gali rasti visą procesą, 
kaip nuvesti startuolį nuo verslo modelio kūrimo idėjų pagrindu iki 
lėšų pritraukimo plano ir naujo verslo rodiklių.

Giorgio Ferrari,
Vienas iš „Startup Mentor at quo·d“  

kūrėjų (Italija)

„Startuolio evoliucija“ – puikus praktinis vadovas ir jauniems star-
tuolių kūrėjams, ir patyrusiems „vilkams“. Man šią knyga buvo labai 
malonu skaityti, susidaro įspūdis, kad ji ne vien tik informacijos šalti-
nis verslininkams, kuriantiems startuolius, o labiau patogus vadovas, 
kuriame gausu realių atvejų analizių ir naudingų ruošinių, kuriuos ga-
lima panaudoti kuriant savo individualią startuolio verslo strategiją ir 
atliekant tyrimus, be to, pasiūloma šiuolaikiškų įrankių. Atrodo, kad au-
torius apsvarstė, kokius klausimus dažniausiai tenka spręsti startuolių 
kūrėjams, ir pateikė rinkinį rekomendacijų, kaip tai padaryti paprastai.

Yuliya Tsimokhava,
„VCEE Startups“ turinio vadovė (Baltarusija)

„Startuolio evoliucijai“ būdingi visi elementai, dėl kurių ją būtų ga-
lima vadinti geriausiu verslo vadovu: būtinoji analizė, „lean“ metodas, 
praktinis požiūris. Knyga, kurioje naudojamas kartotinis ir uždaro ciklo 
procesas su daugybe vaizdinių bei praktinių pamokų, itin rekomen-
duojama verslininkams, kuriantiems startuolius. Kaip patikrintą reikalą 
norėtume ją turėti ant savo darbo stalo, nes joje be užuolankų nagri-
nėjami aktualūs klausimai.

Alberto Ratti,
„BIBA Venture Partners“ įkūrėjas (Ispanija)
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Tai patraukli knyga visiems startuoliams. Autorius pateikia daug 
atvejų analizių, kurios padeda suprasti, kaip tai buvo taikoma konkre-
čiu atveju. Rekomenduoju startuoliams išmokti knygoje dėstomų stra-
tegijų, o dar svarbiau – jas taikyti.

Arjunas Meda,
Startuolių iniciatorius ir verslo  

bendruomenės įkūrėjas (Indija)

Labai atidžiai ištyrinėta ir, kas dar svarbiau, asmeniškai pritaikyta in-
formacija, kurią būtina perskaityti startuoliams ir visiems, siekiantiems 
klestėjimo. Donatas pateikia naudingų įrankių, skatinančių mūsų kū-
rybiškumą ir idėjų įgyvendinimo procesus, o tai labai svarbu augimo 
ir plėtros etapuose. Jei norite sukurti virusinį efektą ir prekės ženklo 
trauką, rekomenduoju perskaityti šią knygą.

Anna Hejka,
Verslininkė ir rizikos kapitalo bei privačios  

nuosavybės fondų kūrėja (Lenkija)

„Startuolio evoliucijoje“ gausu naudingų įrankių ir įžvalgų, patei-
kiamų itin struktūruotu būdu. Tiesiog puikus vadovas pradedantiems 
ir jau patyrusiems verslininkams.

Andy Cars,
„Lean Startup“ mokytoja ir  

„Lean Ventures“ kūrėja (Švedija)

„Startuolio evoliucijoje“ atskleidžiamos pradedantiesiems startuo-
liams būtinos žinoti tiesos ir strategijos. Tiesiog privalote ją perskai-
tyti ir žingsnis po žingsnio pritaikyti joje pateikiamas rekomendacijas 
savo versle. Iš tiesų knyga naudinga ne tik jauniems startuoliams. Nors 
„InnMind“ yra augimo etape, knyga padėjo mums grįžti atgal ir giliau 
pažvelgti į mūsų situaciją bei nusistatyti augimo strategijos reikšmi-
nius etapus.
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Įspūdinga, kaip Donatas sugebėjo surinkti visą esminę ir startuo-
liui būtiną žinoti informaciją į vieną lengvai skaitomą knygą! Aš labai 
rekomenduoju „Startuolio evoliuciją“ kiekvienam startuolio kūrėjui, 
esančiam bet kuriame startuolio kūrimo etape, nuo idėjos iki augimo. 
Tai startuolio kūrimo biblija.

Nelli Orlova, 
„InnMind“ vadovė ir viena iš  

kūrėjų (Šveicarija)

Donatas pateikė aiškų ir glaustą vadovą kiekvienam verslininkui 
ar startuoliui, kuris trokšta sėkmės. Aptarta praktiškai viskas. Būčiau 
norėjęs turėti tokį puikų šaltinį, kai pats pradėjau savo verslą. Tai būtų 
sutaupę daug laiko ir jėgų.

Tomas Payani,
Prekybos psichologijos ir neurolingvistinio  

programavimo mokytojas (Ispanija)

Pamenu, kai kalbėjomės su Donatu Vilniuje 2016 m. kovo mėn. 
vykusiame renginyje. Tada tebuvo knygos idėja, išreikšta keliais pa-
prastais žodžiais. Malonu matyti galutinį produktą. Tikiuosi, ši knyga 
taps įkvėpimu žodžius paversti veiksmais daugeliui. Šis informacinis 
vadovas gali padėti startuoliui žengti bent vienu žingsniu į priekį ir 
padidinti sėkmės tikimybę, tad aš ją labai rekomenduoju!

Donatas Smailys,
„KTU Startup Space“ vadovas (Lietuva)

Visi verslininkai svajoja apie sėkmingo verslo sukūrimą. „Startuolio 
evoliucija“ neabejotinai yra vadovas ir privaloma perskaityti literatūra, 
padėsianti mums eiti įsivaizduojamu keliu.

Carlosas Rubinsteinas,
„Talentix“ įkūrėjas ir vadovas (Brazilija)
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„Startuolio evoliucija“ – viena iš geriausių mano skaitytų knygų, ku-
rioje ne tik išmintingai ir realistiškai analizuojami startuoliams labiau-
siai rūpimi klausimai, bet taip pat išmintingai, paprastai ir išsamiai 
pateikiami sprendimai. Geras šios knygos bruožas tai, kad ji praplečia 
akiratį naujomis galimybėmis ir perspektyvomis. Todėl mielai reko-
menduočiau ją kiekvienam savo pažįstamam startuoliui ar ketinan-
čiam juo tapti, verslininkui ar studentui.

Karanas Rajanis,
Startuolių konsultantas. Verslo skilties  

autorius portale „@Yo! Success“ (Indija)

Iš tikrųjų manau, kad kiekvienas norintis pelnyti sėkmę ir klestėti 
finansiškai, turėtų perskaityti šią knygą. Tai praktinis vadovas verslinin-
kams, norintiems pagerinti savo gyvenimo kokybę užsiimant tuo, kas 
jiems patinka. „Startuolio evoliucija“ – puikus išsamus vadovas į star-
tuolio pasaulį.

Andrews Funkas,
Verslininkas ir „#HomelessEntrepreneur“  

prezidentas (Ispanija)

Tai vienas iš įžvalgiausių, praktiškiausių ir moksliškai pagrįsčiausių 
šaltinių sudėtingame startuolių rinkodaros pasaulyje. Veiksmų planai, 
diagramos, kontroliniai sąrašai – visa tai būtina visiems kūrėjams ir rin-
kodaros specialistams. Labai rekomenduoju visiems, kurie artimiausiu 
metu ketina kurti startuolį.

Abdo Magdis,
„EGY Enterprises Ltd“ grupės  

vadovas (JK / Egiptas)

Knyga vienareikšmiškai naudinga ieškant praktinių startuolio kū-
rimo ir plėtros įžvalgų. Skaitytojas nuolat aptinka naujos informaci-
jos ir patarimų, kuriuos verta užsirašyti vėlesniam naudojimui. Galite 
susitelkti į jums svarbią temą ir rasti jums rūpimų patarimų, paremtų 
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naujausiais autoriaus tyrimais. Tikiuosi, kad knygai pasiekus tikslinę 
auditoriją, Donato sekėjų skaičius proporcingai išaugs.

Merabas Labadzė,
Inovatyviosios edukacijos fondo inovatyvus pedagogas  

ir technologijų puoselėtojas (Gruzija)

Dr. Donatas Jonikas ištyrė daugiau nei 1400 startuolių ir pateikė 
gerų patarimų, kaip išvystyti savo idėją iki sparčiai augančio verslo. 
Ypač žavi jo siūlomos tyrimo priemonės ir įrankiai, padėsiantys jums 
nustatyti rizikingiausias jūsų startuolio ir jo rinkodaros prielaidas.

Stephanas Botzas,
Verslininkas, „EPIC Seedfund“ investicijų  

vadovas ir vienas iš „BW Ventures“ įkūrėjų

Solidi knyga, apimanti veiksmingas verslo strategijas ir įžvalgas. 
Jei planuojate pradėti verslą, ši knyga padės pereiti nuo teorijos prie 
praktikos.

Carlos Alenas,
Verslininkas, investuotojas ir  

„Ninja Acquisitions“ įkūrėjas (JK)

„Startuolio evoliucija“ – tai knyga, kurią būtina perskaityti visiems 
plačiai mąstantiems verslininkams. Jei ketinate savo idėjas paversti 
pelninga įmone, ši knyga jums. Kaip verslininkas ir verslumo mokyto-
jas vienoje iš geriausių Argentinos mokyklų, galiu pasakyti, kad šioje 
knygoje pateikiama informacija, kurios reikia kiekvienam startuoliui, 
beje, to nemokoma jokioje mokykloje. Nereikia išradinėti dviračio – 
„Startuolio evoliucija“ padės išvengti gerai žinomų klaidų ir atskleis, 
kaip greičiau pelnyti sėkmę. Jei norite sužinoti šį tą naujo sutaupyda-
mi laiko ir pinigų, nepražiopsokite šios knygos!

Damianas Lopo,
„Newlink Capital“ įkūrėjas ir direktorius (Argentina)
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  Įspėjimas: perskaityti pirmiausia!

Daugybė žmonių turi inovatyvių idėjų ar padaro tikrų išradimų, bet 
nesiima verslo, nes nežino, kaip. Net jei ir imasi, daug tokių startuolių 
žlunga, o jų kūrėjai lieka nesupratę, kodėl. Deja, kad verslas būtų sė-
kmingas, vien inovatyvios idėjos neužtenka. Net pinigai nėra svarbiau-
sias veiksnys. Į „verslo angelus“, rizikos kapitalo fondus, netgi masinio 
finansavimo platformas kasdien kreipiasi daugybė startuolių, tačiau 
dauguma jų net neturi suformulavę aiškaus prašymo ir stokoja įrody-
mų, kad jų verslo modelis įgyvendinamas. Gaila, bet net pačios geriau-
sios ir perspektyviausios idėjos dažnai nesulaukia reikiamo potencialių 
investuotojų dėmesio, nes jų autoriai neišmano, kaip jas pateikti.

Kaip žinia, nėra jokio stebuklingo triuko ar universalaus metodo, 
kuris iškeltų jūsų startuolį į verslo aukštumas; nesuteiksiu tokio ir aš. 
Gerai jau vien tai, kad skaitote startuolio rinkodaros vadovą „Star-
tuolio evoliucija“ apie tai, kaip inovatyvias idėjas paversti pelningu 
ir sparčiai augančiu verslu. Nuoseklus pateikiamos metodologijos 
taikymas žingsnis po žingsnio padės jums pritraukti reikalingų inves-
tuotojų ir sukurti pelningą savarankišką verslą. Metodologija sukurta 
ne vien teorijos pagrindu, bet ir remiantis geriausia, šimtų sėkmingų 
startuolių visame pasaulyje išbandyta praktika.

Šią knygą skiriu verslininkams, pradedantiems savo inovatyvų 
verslą, naujų startuolių kūrėjams ir investuotojams, ieškantiems pers-
pektyvių startuolių. Metodologija žingsnis po žingsnio atskleidžia, 
kaip galite pasiekti savo tris pagrindinius tikslus:

• Užsitikrinti pirmąsias prekybos apimtis ir įtikinti save ir kitus, kad 
tai, ką jūs turite, gali tapti pelningu ir sparčiai augančiu verslu.

• Startuolių kūrėjams rasti tinkamiausių investuotojų, o investuo-
tojams – objektyviai įvertinti, į kuriuos startuolius verta investuoti.

•  Identifikuoti verslo augimo galimybes ir suformuoti į augimą 
orientuotą mąstymą, kad paskatintumėte verslo augimą tinkamu 
metu ir geriausiu būdu.
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Tai ne teorinis vadovėlis, kurį nuobodu skaityti ir sunku įgyvendin-
ti. Tai paprastas, veikti skatinantis vadovas, atversiantis jums akis, kaip 
galima pagerinti jūsų startuolio plėtrą. Jį skaitydami ne kartą išreikši-
te nuostabą. „Startuolio evoliucija“ – ilgalaikio praktinio ir analitinio 
darbo, pagrįsto realių atvejų tyrimais, rezultatas:

Per daugiau nei 10 metų man teko dirbti vyriausiuoju rinkodaros 
specialistu, rinkodaros konsultantu, būti įmonės valdybos nariu. Per šį 
laiką padėjau sukurti ir sėkmingai įgyvendinti rinkodaros strategijas 
daugiau nei 50 įmonių įvairiose šalyse. Rinkodaros teorija naudinga 
kaip pamatinės žinios, tačiau realiame versle reikia aiškių ir paveikių 
rekomendacijų, ką daryti toliau, ypač jei esate startuolis ir turimi pini-
gai tirpsta kosminiu greičiu.

•  Siekdamas pagilinti savo startuolio rinkodaros žinias, perskai-
čiau nemažai knygų ir per šimtą mokslinių straipsnių apie įvairius star-
tuolio plėtros aspektus. Dalyvavau daugiau nei trisdešimtyje „gyvų“ 
seminarų ir konferencijų startuolių ir inovacijų klausimais. Stebėjau 
nesuskaičiuojamą daugybę internetinių mokymų ir vaizdo įrašų star-
tuolių rinkodaros tema. Dauguma jų orientuoti į konkrečius startuolio 
plėtros aspektus. Tai nebūtinai blogai, tačiau užima pernelyg daug 
laiko norint įgyti bendrą supratimą apie tai, kaip inovatyvios idėjos 
transformuojamos į pelningą ir sparčiai augantį verslą. Kaip tik dėlto 
man kilo mintis parašyti knygą, kuri būtų nuoseklus naujų startuolių 
rinkodaros vadovas.

• Turėdamas ekonomikos mokslų daktaro laipsnį, negalėjau atsi-
spirti pagundai patikrinti „Startuolio evoliucijos“ metodologijos vei-
kimą praktiškai, tad atlikau daugiau nei aštuonis mėnesius trukusį 
tyrimą. Kiekvienas šioje knygoje aprašomas žingsnis ar veiksmas pa-
grįsti ne tik mano asmenine patirtimi ir solidžia teorine analize, bet ir 
praktiniais įrodymais iš globalaus startuolių tyrimo. Rengdamasis ra-
šyti knygą ištyriau 1 447 startuolių kūrėjus visame pasaulyje ir atlikau 
daugiau nei 500 išsamių interviu su išskirtinių rezultatų pasiekusiais 
ar norinčiais pasidalyti karčia patirtimi respondentais.

Atliktas tyrimas tik patvirtino knygos reikalingumą ir įkvėpė tęs-
ti darbą. Neilgai trukus nuo tyrimo pradžios ėmiau gauti asmenines 
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žinutes iš startuolių kūrėjų, kurios dar labiau patikino, kad tyrimas ir 
knyga yra reikalingi:

• „Galų gale radau laiko prisėsti ir atsakyti į jūsų apklausos klausi-
mus. Jie paskatino susimąstyti.“

• „Man patiko jūsų pateikti klausimai. Atrodo, ketinate rimtai imtis 
startuolio rodiklių nustatymo ir analizės.“

• „Atsakiau į jūsų klausimus ir jie privertė mane giliau susimąstyti, į 
ką kreipti daugiausia dėmesio ir kaip pagerinti savo verslą.“

• „Man labai patiko, kaip sujungėte kiekvienam verslininkui svar-
bius klausimus į vieną visumą.“

• „Atsakiau į jūsų startuolių apklausos klausimus ir supratau, kiek 
dar daug visko reikia atlikti.“

• „Geri klausimai, privertė mane susimąstyti apie kai kuriuos daly-
kus (ypač iš rinkodaros srities), apie kurios nebuvau pagalvojęs, arba 
neturėjau reikiamų įgūdžių, kad pagalvočiau.“

• „Atlikau jūsų testą ir supratau, kad beveik nesu pasiruošęs rin-
kodaros ir plėtros priemonių! Būtinai pasistengsiu sužinoti daugiau 
šiose srityse!“

Jei norite rasti savo startuoliui investuotojų arba patys vystote 
startuolį, ši knyga – trumpiausias kelias į tikslą. Šis startuolio rinko-
daros vadovas padės jums iš esmės išplėsti verslą, sutaupyti laiko ir 
išvengti skaudžių klaidų. „Startuolio evoliuciją“ sudaro penkios dalys 
po septynias pamokas, arba užduotys, kurias reikės atlikti. Taigi ran-
kose laikote knygą, kurioje pateiktos 35 startuolio rinkodaros pamo-
kos. Kiekvienoje pamokoje aiškinama:

• Ką reikėtų atlikti ir kodėl.
• Kokių veiksmų reikėtų imtis ir kaip juos atlikti.
• Tikrų startuolių atvejų analizės.
• Naudingi ruošiniai, kuriuos galima atsisiųsti, ir rekomenduoja-

mos literatūros sąrašai.

Aišku, aš nežinau jūsų verslo smulkmenų, bet ši knyga padės jums 
suvokti, kaip patobulinti jūsų startuolį ir pasiekti geresnių rezultatų. 



Net nereikia skaityti knygos nuo pradžios iki galo. Žiūrėkite tik tuos 
skyrius, kurie jums aktualiausi, ir panaudokite tik tai, kas labiausiai 
naudinga jūsų verslui. Mano misija – padėti verslininkams ir naujiems 
startuoliams greičiau „įsukti“ verslą. Jei jums reikia tik dalelės to, ką 
aš noriu atskleisti, viskas gerai! Džiaugsiuosi dėl jūsų nepriklausomai 
nuo to, kiek naudinga jums bus ši knyga!

„Tik rinkodara ir inovacijos sukuria vertę,  
o visa kita yra tik sąnaudos / kaštai.“

P. Drucker

Pradėkime nuo žvilgsnio, kaip startuolio rinkodara padeda mate-
rializuoti inovacijas ir sukurti pelningą verslą. Privalu atminti, kad čia 
vien žinių nepakanka. Kad vizija taptų realybe, reikia imtis veiksmų, ir 
aš mielai jums padėsiu. Pirmyn! Sukurkime jums pelningą ir sparčiai 
augantį verslą!

Skaitydami šią knygą, atsisiųskite ruošinių komplektą iš 
www.evolutioncurve.com. Tai padės greičiau realizuoti knygoje 

aprašomas metodikas ir sparčiau vystyti Jūsų startuolį.
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Kaip padidinti startuolio sėkmės tikimybę
Globalus 1 000 startuolių tyrimas

KAS TIKSLIAI YRA STARTUOLIS?

Anot Steveʼo Blanko ir Bobo Dorfo (2014), startuolis yra laikina or-
ganizacija, ieškanti sparčiai augančio, pakartojamo ir pelningo verslo 
modelio. Neilas Blumenthalis teigia, kad startuolis – tokia įmonė, kuri 
dirba tam, kad išspręstų problemą, kai sprendimas nėra akivaizdus ir 
sėkmė nėra garantuota. Kiti tvirtina, kad startuoliais reikėtų vadinti tik 
technologinius verslus, kuriančius vieną esminį produktą ar paslaugą 
ir turinčius greito augimo galimybę, kurią nulemia geras komandinis 
darbas ir rizikos kapitalo investicijos.

Šiomis dienomis galima išgirsti, kad vos ne kiekvieną naują verslą 
galima vadinti startuoliu. Man labiausiai priimtinas Paulo Grahamo 
apibrėžimas, kuriame teigiama, kad „startuolis – tai įmonė, sukurta 
sparčiam augimui. Neužtenka įsteigti naują įmonę, kad galėtum va-
dintis startuoliu. Kaip ir nebūtina dirbti technologijų srityje, naudotis 
rizikos kapitalu ar turėti numačius vienokį ar kitokį „išėjimo“ iš šios 
fazės scenarijų. Svarbiausia yra augimas. Iš jo „išplaukia“ ir visos kitos 
su startuoliu siejamos ypatybės.“ Dar pridėčiau, kad tikras startuolis 
visada domisi vienokiomis ar kitokiomis naujovėmis: technologijų 
(nauji produktai ar paslaugos), gamybos metodų, sąnaudų struktū-
ros ar kainodaros, verslo modelių, finansavimo idėjų ir daugybe kitų.

Kiek galima augti ir vis dar vadintis startuoliu? Alexas Wilhelmas 
(2014) „TechCrunch“ publikuotame straipsnyje įvardijo tam tikras są-
lygas, kurias turėtų atitikti startuolis. Jei įmonei būdingas bent vienas 
iš toliau išvardytų bruožų, startuoliu vadintis ji nebegali; ji yra papras-
čiausia technologijų įmonė, aktyviai siekianti arba vengianti viešai 
prekiauti savo akcijomis:

• Įmonės 12 mėnesių apyvarta siekia 50 mln. dolerių.
•  dirba daugiau nei 100 žmonių.
• Įmonė verta mažiausiai 500 mln. dolerių.
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Kadangi dėl startuolio apibrėžimo ne itin sutariama, naudinga 
skirstyti startuolius į penkias kategorijas pagal jų sukūrimo tikslą:

• Smulkiojo verslo startuolis. Didžioji dauguma startuolių niekada 
neišauga iš smulkaus verslo fazės. Taigi jei naujo verslo iniciatorius 
tenori pradėti savo verslą ir uždirbti tiek, kad pakaktų pragyvenimui, 
jis turėtų būti vadinamas smulkaus verslo startuoliu.

• Gyvenimo būdo startuolis. Labai panašus į smulkaus verslo star-
tuolį, tačiau šiuo atveju verslo iniciatorius atsiduoda savo pomėgiui 
(daro tai, kas patinka) ir randa būdą kaip iš to uždirbti.

• Startuolis pardavimui. Tai naujas reiškinys, kada startuolis suku-
riamas siekiant vėliau jį parduoti už solidžią sumą. Susikurti interneto 
svetainę ar mobiliąją programėlę brangiai nekainuoja, taigi startuo-
lio iniciatorius gali pradėti verslą savomis lėšomis, pasiėmęs nedidelį 
kreditą ar pritraukęs šiek tiek rizikos kapitalo (paprastai ne daugiau 
kaip 1 mln. dolerių). Tokio tipo startuoliai džiaugiasi, kai juos nuperka 
didesnės įmonės, kurios dažnai siekia „priglausti“ ne tik verslą, bet ir 
patį jo kūrėją.

•  Sparčiai augantis startuolis. Šio tipo startuoliai nuo smulkaus 
verslo startuolių skiriasi iš esmės, nors ir vieniems, ir kitiems būdinga 
sunki pradžia. Sparčiai augantys startuoliai iš kitų išsiskiria nesudėtin-
ga, bet galinga verslo koncepcija ir tikėjimu, kad jie gali pakeisti pa-
saulį. Daugeliu atvejų šie startuoliai ieško investuotojų, kurie padėtų 
realizuoti jų svajones.

• Socialinis startuolis. Jų pagrindinė varomoji jėga – įsitikinimai, o 
ne pelnas. Tačiau nors ir kovodami dėl įsitikinimų socialiniai startuo-
liai nė kiek ne mažiau trokšta sėkmės ir nežvelgia pro pirštus į pelną. 
Skirtingai nuo kitų, daugelio socialinių startuolių tikslas – į gera pa-
keisti pasaulį. Tačiau esama ir socialinių startuolių, kurie siekia sukurti 
gerovę tam tikrai tikslinei grupei.

Tirdamas startuolius naudojau būtent šias penkias kategorijas. 
Iš pradžių ketinau ištirti 1  000 startuolių, bet atsiliepė daugiau nei 
1 500, iš kurių tiko 1 447. Knygoje šį tyrimą vadinu „globaliu startuo-
lių tyrimu“.
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 TYRIMO TIKSLAS IR APRĖPTIS

Mintis atlikti šį tyrimą kilo per konferenciją „Investor Day“, kurią 
rengė organizacija „VCEE Startups“ ir kurioje sakiau kalbą. Jau kurį 
laiką svarsčiau apie praktinio vadovo startuolio rinkodaros tema rašy-
mą, tad ši konferencija buvo puiki galimybė pasitikrinti, ar tokia knyga 
būtų reikalinga rinkai. Baigdamas paskaitą pristačiau knygos apmatus 
ir pateikiau nuorodą, iš kurios konferencijos dalyviai galėjo nemo-
kamai parsisiųsti praktinių, startuolio rinkodarai naudingų ruošinių. 
Žmonės susidomėjo ir ėmė teirautis apie knygos turinį ir kur ją bus 
galima įsigyti. Tai mane įkvėpė, o ruošinių, parsisiųstų per renginį ir 
po jo, skaičius tik dar labiau patvirtino, kad verta šia tema rašyti knygą.

Pakili nuotaika, kuria užsikrėčiau po tokių pagyrų, subliuško, kai 
vieno startuolio įkūrėjas tiesiai šviesiai paklausė: „Kodėl turėtume 
tikėti tuo, ką sakote? Iš kur mums žinoti, kad be viso šito nesukursi-
me pelningo ir perspektyvaus verslo?“ O! Nieko sau! Kažkas manimi 
abejoja! Tiksliai nepamenu, ką atsakiau, bet mintyse pradėjau dėlioti 
kažką panašaus į „nes aš turiu daugiau nei 10 metų patirtį rinkoda-
ros srityje ir žinau tai iš patirties, nes sukūriau ir padėjau sėkmingai 
įgyvendinti rinkodaros strategijas daugiau nei 50 bendrovių įvairiose 
šalyse, nes aš turiu mokslų daktaro laipsnį ir esu perskaitęs nesuskai-
čiuojamą daugybę mokslinių straipsnių ir knygų šia tema.” Ir kas iš 
to? Prisiverčiau liautis save teisinęs! Iš tiesų supratau, kad tai puikus 
klausimas, net jei jis man nepatiko. Jūs taip pat neturėtumėte priimti 
asmeniškai, jei kažkas abejoja jūsų idėjomis ar jas kritikuoja. Nepasiti-
kima jūsų idėjomis, ne jumis. Man tapo aišku, kad privalau turėti svarų 
atsakymą į tokį klausimą.

Laimei, netoliese buvo Davidas Goldsmithas. Pasaulinio masto 
verslininkas ir populiarių knygų autorius patvirtino, kad kai kurios 
mano startuolio rinkodaros įžvalgos tikrai geros, bet būtų neprošal 
pasirūpinti svaresniais įrodymais. Ar žinojote, kad rašydamas popu-
liariąją „New York Times“ knygą „Paid to Think“ („Kai mokama už gal-
vojimą“) jis apklausė 2 000 įmonių? Būtent dėl tyrimo šią jo knygą 
taip vertina verslininkai. Buvau sužavėtas tyrimo aprėpties ir gilumo, 
jo manymu, turėjau imtis kažko panašaus! Neabejojau, jog būtų puiku 
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atlikti panašų tyrimą, bet nenorėjau užtrukti kelerius metus. Tegalėjau 
skirti kelis mėnesius.

Per kavos pertraukėlę prie manęs priėjo kitas vyrukas ir prasita-
rė pažįstąs daug konsultantų ir mentorių, sukūrusių po vieną ar kelis 
sėkmingus startuolius ir dabar mokančių kitus. Savo situaciją jis api-
būdino kaip visiškai kitokią ir atvirai abejojo, ar jam verta įsiklausyti į 
jų patarimus. Tada atėjo nušvitimo akimirka. Kas, jei surinkčiau infor-
maciją ir aprašyčiau 1 000 startuolių, veikiančių įvairiose pasaulio vie-
tose, patirtį? Kas jei kažkaip sugebėčiau išbandyti šias metodologijas 
su 1 000 startuolių prieš sudėdamas į knygą? Šių vyrukų, uždavusių 
tinkamus klausimus, ir Davido Goldsmitho, sužadinusio man įkvėpi-
mą, dėka sudariau dviejų etapų tyrimo planą (1 lentelė).

1 lentelė. Globalaus startuolių tyrimo tikslų struktūra

Apklausa ir  
statistinė analizė

(1 447 respondentai)

Išsamūs interviu ir atvejų analizės
(apie 500 interviu)

Siekiama 
patikrinti, ar 
startuolio 
verslo vystymo 
metodologijos 
naudojamos 
praktiškai

TAIP

Kaip konkrečios metodologijos prisideda prie 
startuolio sėkmės?

Ar šios metodologijos naudojamos teisingai ir 
efektyviai?

NE
Kodėl šios metodologijos praktiškai nenaudojamos?

Ar startuoliai supranta šių metodologijų esmę ir 
tikslus?

Bendrasis tyrimo tikslas buvo patikrinti, kas veikia gerai, o ką visko 
matę startuolių kūrėjai kitose savo įmonėse darytų kitaip. Kiekybinei 
statistinei analizei atlikti pasitelkta apklausa, o kokybiniai duomenys 
surinkti išsamių interviu ir atvejų analizės principu. Parengiau apklau-
są penkių startuolio vystymosi etapų pagrindu ir įtraukiau teorinėje 
literatūroje bei žinomų startuolių plėtros ekspertų rekomenduojamas 
metodologijas ir koncepcijas. Startuolio vystymosi etapų klasifikaci-
ja vis dar tebėra sudėtingas ir nevienareikšmis klausimas, kadangi ir 
patys startuoliai ne visada žino, kokioje vystymosi stadijoje jie yra. To-
dėl apklausos metu pateikiau penkis aprašomuosius klausimus, kad 
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startuolių kūrėjai galėtų įsivertinti (skalėje nuo 1 iki 10), kaip arti jie 
vieno ar kito etapo. Taip galėjau nustatyti kiekvieno startuolio vysty-
mosi etapą ir patikrinti, ar jie žino ir naudoja konkrečiame etape reko-
menduojamas metodologijas. Išsamių interviu metu galėjau labiau 
įsigilinti į individualias situacijas ir analizuoti, kaip konkreti metodo-
logija prisidėjo prie startuolio sėkmės ir ar startuolių kūrėjai teisingai 
supranta ir naudoja šias metodologijas praktiškai. Taip pat ieškojau 
kokių nors būdų startuolio vystymuisi pagreitinti ir tikrinau, ar nesa-
ma kokių nors dėsningumų, kurie įrodytų, kad naudojant tam tikras 
metodologijas verslas vystosi efektyviau.

Apklausą pradėjau be jokios nors kiek su verslu susidūrusio an-
glakalbio redakcijos ir tai buvo klaida. Atlikau bandomąjį tyrimą, 
gavau maždaug 30 atsakymų iš savo rato žmonių, tačiau daugiausia 
atsakinėjo verslininkai, kuriems anglų kalba nėra gimtoji, ir man net 
nešovė į galvą, kad tai negerai. Laimei, netrukus nuo platesnio masto 
tyrimo pradžios (iki 50 respondentų) į mano el. paštą, „Linkedin“ ir 
„Facebook“ paskyrą ėmė plaukti komentarai. Buvo sakančiųjų, kad jie 
negalėjo pateikti norimo atsakymo ar pastebėjo rašybos klaidų. Štai 
ką padariau, kad ištaisyčiau situaciją:

1.  Suteikiau galimybę neatsakinėti į klausimą, jei prie jo nėra tin-
kamo atsakymo varianto. Apibendrindamas rezultatus tokių „at-
sakymų“ neskaičiavau.

2.  Po visais klausimais palikau vietos komentarams, kad gaučiau 
iš respondentų grįžtamąjį ryšį, jei iškiltų klausimų ar priešta-
ravimų. Tai padariau jau gavęs apie 100 atsakymų. Vieni res-
pondentai pateikė papildomų įžvalgų, kiti pokštavo, pasitaikė 
ir visai nevertingų pastabų, tačiau apskritai didelių skundų dėl 
nesuprantamų klausimų nebebuvo.

3.  Gavęs pastabų, patikslinau klausimus iš ištaisiau rašybos klai-
das. Kiek pamenu, gavau naudingų patarimų iš keturių ar pen-
kių anglakalbių respondentų. Labiausiai prisidėjo vyrukas iš 
Toronto.

4.  Per „Skype“ interviu su startuoliais, panorusiais dalyvauti atvejų 
analizėje, dar kartą patikrinau jų atsakymus ir nagrinėjau toliau. 
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Jie patvirtino, kad galimybė neatsakinėti į kai kuriuos klausimus 
buvo gera idėja. Po šio sprendimo nė vienas iš mano per „Sky-
pe“ apklaustų žmonių nesakė nesupratęs klausimo. Jei kuris 
nors klausimas ar atsakymas pasirodydavo painus, juos tiesiog 
palikdavo neužpildytus arba tam skirtoje vietoje parašydavo 
komentarą. Taip galėjau atmesti neužtikrintus atsakymus.

Apklausa truko penkis mėnesius, jei tiksliai, tai 151 dieną, nuo 
2016 m. gegužės 2 d. iki rugsėjo 29 d., o išsamesniems interviu prireikė 
dar dviejų mėnesių. Labai dėkoju „InnMind“, „Startup Chile“, „Innovare 
Platform“, „Slovak Startup“, „VCEE Startups“, daugeliui kitų organizacijų 
bei socialinių tinklų grupių (tokių kaip „On Startups“ ar „A startup spe-
cialist group“ „Linkedin“ tinkle), versliai mąstantiems žmonėms, padė-
jusiems paskleisti informaciją apie mano vykdomą tyrimą.

1 paveikslas. Tyrimo aprėptis

Peržiūros 4217

1563

1447

500

Atsakymai

Tinkami atsakymai

Interviu

Nuo apklausos paskelbimo per 151 dieną, 
klausimynas buvo atidarytas 4 217 kartų.

Atsakymų į klausimus skaičius pranoko visus 
mano lūkesčius – atsakė 1 563 respondentai.

92,6 % atsakymų pripažinti tinkami, 7,6 % neatsakė į 
tikslumo patikrinimo klausimą.

74,7 % startuolių buvo skirti parduoti arba sparčiai 
augantys, 500 iš jų pasidalijo savo patirtimi per 
išsamius interviu.

Į apklausos klausimus atsakė 1 563 startuolių kūrėjai iš viso pasau-
lio, 1  447 atsakymai buvo pripažinti tinkamais. Siekdamas išvengti 
neapgalvotų atsakymų, pridėjau ir ypatingą klausimą: „Jei skaitėte 
atidžiai, pažymėkite tai patvirtinantį atsakymą“. Taigi, į analizę buvo 
įtraukti tik atsakymai, kurių tikslumas patvirtintas atsakant į šį klausi-
mą. Taip pat atlikau beveik 500 išsamių interviu ir atvejų analizių su 
startuoliais, patenkančiais į skirtų pardavimui ir sparčiai augančių ka-
tegorijas. „InnMind“ (2016) surinktais duomenimis, kasmet įkuriama 
apie 100 mln. startuolių, iš kurių 1,35 mln. yra technologijų startuoliai. 
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Turint omeny, kad bendroji tyrimo populiacija artima begalybei 
(1,35 mln. arba 100 mln. startuolių pasaulyje), tyrimo rezultatų statisti-
nis patikimumas – 95 % su 3 % paklaida.

Vadovaujantis mūsų startuolio apibrėžimu, ne kiekvieną naują 
verslą galima vadinti startuoliu. Mano analizė buvo orientuota į skirtų 
pardavimui arba sparčiai augančių kategorijai priskirtinus startuolius 
(1 081, arba 74,7 %, tinkamais pripažintų atsakymų). Daugelis star-
tuolių savo situacijai apibūdinti pasirinko po kelis teiginius. Jei tarp 
jų buvo „pardavimui“ ar „sparčiai augantis“, tokie atsakymai įtraukti 
į tolesnę analizę. Nesiekiau tiksliai pavaizduoti globalios startuolių 
bendruomenės struktūros, norėjau gauti atsakymus iš neseniai įkurtų 
startuolių skirtinguose regionuose (3 paveikslas) ir skirtingose pra-
monės šakose (4 paveikslas), tai leido man palyginti jų specifiką ir 
galimas sąsajas.

Kitas svarbus kriterijus, kurį naudojau tyrime, – startuolio finansavi-
mas (5 paveikslas). Nors statistiškai kol kas nepatvirtinta, pastebėjau, 
kad startuoliai, prie kurių finansavimo bent iš dalies prisidėjo patys 
kūrėjai, pasižymi spartesne pažanga produkto įvedimo į rinką sta-
dijoje (kai produktas ar paslauga jau pristatyti rinkai), o daugiausiai 
investuotojų finansuojamiems startuoliams būdinga geriau ir išsa-
miau atlikti galimybių studijas, atsakingiau žvelgti į eksperimentus ir 
hipotezių tikrinimą. Nieko keisto – investuotojai visada būna mažiau 
„įsimylėję“ produktą nei patys kūrėjai ir jiems reikalinga papildoma 
informacija, kad priimtų sprendimus. Gal tai tik sutapimas, bet dau-
gelis startuolių, pažymėjusių, kad jie ieškojo investuotojų, o ne buvo 
finansuojami kūrėjų, pasižymėjo itin didele orientacija į lėšų pritrau-
kimą ir palyginti mažai dėmesio skyrė galimybių studijoms bei visai 
mažai – hipotezių tikrinimui.

Beje, įdomu tai, kad 1,8 % tirtų startuolių jau buvo sugebėję gauti 
lėšų iš šalies ar ES struktūrinių fondų, laimėję piniginių prizų konkur-
suose ar gavę investicijų iš trečiųjų šalių (nei kūrėjų, nei investuotojų).
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2 paveikslas. Tyrimo respondentai pagal startuolių tipus

STARTUOLIŲ TIPAI

Sparčiai 
augantys 

51,7 %

Pardavimui 
19,1 %

Socialiniai 
5,4 %

Pardavimui 
ir sparčiai 

augantys 3,9 %

Smulkaus 
verslo 4,6 %Gyvenimo 

būdo 15,3 %

3 paveikslas. Tyrimo respondentai pagal startuolių buvimo vietą

VIETA

Centrinė ir Rytų Europa

Vakarų Europa

Šiaurės Amerika

Azija

Pietų Amerika

Viduriniai Rytai

Australija ir Okeanija

Afrika

Kita

Globali veikla (kelios vietos) 3,3 %

0,8 %

0,6 %

2,5 %

6,1 %

10,3 %

14,9 %

18,7 %

19,2 %

23,6 %
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