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Większość biznesów upada zanim zdąży się na dobre rozwinąć. Bardzo chcę pomóc

Ci uniknąć błędów, które są przyczyną przedwczesnej śmierci startupów  

i problemów finansowych ich właścicieli.

Niewłaściwy  pomysł  na  biznes, a  dokładniej  mówiąc, źle wybrana nisza, w której

ten biznes miał działać, to główna przyczyna porażek.

Poniżej przedstawiam 5 najczęstszych błędów związanych z wybieraniem niszy.

Przeanalizuj je i wystrzegaj się ich popełnienia

1. NISZA HOBBYSTYCZNA
Wspaniale jest być pasjonatem niszy, w której działa twój biznes. Jednak nie jest
to warunek wystarczający. Wybór niszy biznesowej musi być podjęty również w
oparciu o inne ważne zagadnienia, które pozwolą ci określić szansę powodzenia
całego przedsięwzięcia:
- zapotrzebowanie rynkowe (czy są ludzie, których jesteś w stanie zainteresować
swoim biznesem a wkrótce swoim produktem, usługą, działaniem)
- motywacja rynkowa (czy z niszą związany jest jakiś problem, który dla twoich
klientów może być na tyle palący, że będą czuli silną potrzebę jego rozwiązania)
- czy już istnieje biznes w tej niszy (czy na rynku, do którego należy twoja nisza już
odbywa się sprzedaż i czy ludzie są zainteresowani zakupem produktów na tym
rynku).
Negatywny przykład – zbieranie różnokolorowych i różnokształtnych liści brzozy
pospolitej. Prawdopodobnie na świecie znajdzie się kilku podobnych pasjonatów.
Szczerze jednak wątpię, że uda ci się znaleźć nabywców na jakikolwiek produkt
związany z tym hobby.

2. NISZA ZBYT SZEROKA

5 BOLESNYCH BŁĘDÓW
POPEŁNIANYCH

PODCZAS WYBIERANIA
NISZY BIZNESOWEJ,
KTÓRYCH UNIKNIESZ

I NIE STRACISZ
PIENIĘDZY

Bardzo wielu bloggerów wybiera zbyt szeroką niszę. Z konieczności pozostają zbyt
ogólni w swojej wiedzy, a co za tym idzie – nie są w stanie stać się ekspertami. Ich
potencjalni klienci szybko przekonują się, że nie znajdują u takich „omnibusów”
specjalistycznej, wąsko ukierunkowanej wiedzy i przestają być zainteresowani
ofertą.
Negatywny przykład – rozwój osobisty. Wielu bloggerów rozpoczyna tutaj
działalność ze wspaniałą intencją pomocy innym ludziom, tyle że sami potrzebują
pomocy w wyjściu z utartych kolein cytatów i frazesów powtarzanych wszędzie i
przez wszystkich. Zagłębienie się w każdą z poddziedzin (motywacja, pozyskiwanie
wiedzy, zdolności komunikacyjne, trening osobowości, metodyka itp.) wymaga zbyt
wiele czasu i wkrótce oni i ich klienci dochodzą do frustrującego wniosku, że droga,
którą podążają, prowadzi donikąd.



Oparcie biznesu wyłącznie na pasji (zgodnie z pkt. 1 tego zestawienia) nie jest

dobrym pomysłem. Równie niedobrym wydaje się być działanie zorientowanie

wyłącznie na pieniądze, bez zaangażowania wynikającego z głębokiego

zainteresowania i zrozumienia problemów.

Zanim rozpoczniesz blogowanie, usiądź i napisz kilkadziesiąt (najlepiej ok. 50)

tematów związanych z wybraną przez Ciebie niszą, które chciałbyś poruszyć w

swoich wpisach. Jeśli masz kłopot z wykonaniem tego zadania, znaczy to, że temat

nie interesuje Cię w wystarczającym stopniu i wkrótce nastąpią 2 rzeczy:

- Ty stracisz zapał niezbędny do przetrwania kilku pierwszych miesięcy

- Twoi odbiorcy wyczują, że nie jesteś prawdziwie zaangażowany w rozwiązywanie

ich problemów i jedyną Twoją motywacją jest rozwiązanie własnego problemu

finansowego.

5. NIEWŁAŚCIWA   OCENA
WŁASNEGO ZAANGAŻOWANIA

Musisz podjąć jedną z trudniejszych decyzji w Twoim biznesie. Ważne jest, abyś
podjął ją sam. Zdecydowanie nie możesz bawić się w naśladownictwo, bo nawet
jeśli podążasz za liderem, to naśladowanie go nie przyniesie Ci pożytku. On na
pewno wystrzega się błędu numer 4 i jego propozycja jest unikatowa. Jego sukces
w znacznej mierze wynika z zindywidualizowania oferty.
Widziałeś, jak ten sam produkt w tej samej cenie oferuje dwóch pozornie takich
samych sprzedawców. U jednego ustawia się kolejka, podczas gdy ten drugi
zachodzi w głowę, co jest nie tak z jego produktem. Nie jest w stanie dostrzec
unikalności swojego konkurenta, bo prawdopodobnie nie czuje swoich klientów,
nie czuje rynku, nie jest zaangażowany.
Znasz już błędy, których powinieneś unikać. Na moim blogu znajdziesz zasady,
których powinieneś przestrzegać. Wyposażony w taką wiedzę powinieneś
poradzić sobie z podjęciem właściwej decyzji.

Pamiętaj – że w każdej chwili możesz do mnie napisać lub zadzwonić. Z
przyjemnością Ci pomogę, choć tak jak napisałem powyżej – ostateczny wybór
musi być podjęty przez Ciebie.

Unikatowa oferta jest czymś, co wyróżnia Cię z tłumu. Sprawia, że ludzie odróżniają
Twoje produkty od innych i chcą być Twoimi klientami. Jeśli piszesz o tym samym i
w ten sam sposób, co inni, dlaczego klient miałby wybrać Twoją propozycję
zamiast innej? Bo obniżysz ceny? Czyli zarobisz mniej? Odpadniesz z wyścigu
nawet nie będziesz wiedział kiedy.
Zamiast ograniczać marżę i produkować masówkę – daj swoim odbiorcom powód
do wybierania Ciebie i Twoich unikatowych produktów. Bo są wyższej jakości, są
lepiej dopasowane do ich potrzeb, uwzględniają więcej możliwych zastosowań.

4. BRAK UNIKATOWEJ
PROPOZYCJI BIZNESOWEJ

3. NISZA BEZ KONKURENCJI
Bardzo często początkujący przedsiębiorcy wybierają niszę tylko dlatego, że jest
w niej niewielka (a jeszcze gorzej - żadna) konkurencja. Dość szybko przekonują
się, że zamiast lukratywnego wydobywania złota z nieodkrytych złóż pozostają
jedynym mieszkańcem pustyni.
Brak konkurencji może być i często jest oznaką braku pieniędzy na tym rynku.
Silna konkurencja jest wymagająca, ale przynajmniej masz pewność, że jest o co
walczyć.


