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Pozdravljeni,
za Vas sem pripravil kratko e-knjigo sedmih najboljših
skrivnosti, za katere menim, da so najpomembnejše za
dolgoročni uspeh v podjetništvu. Če bi jih sam prej poznal,
bi si prihranil veliko časa in denarja. V upanju, da Vam bodo
pomagale, jih želim deliti z Vami.

Moje ime je Žan Nekrep. Sem specialist digitalnega
marketinga, ki se ne preda zlahka. To sem dokazal že večkrat
v podjetništvu in tudi pri športu, kjer sem kljub zlomljeni
stopalnici na košarkaškem igrišču nadaljeval igro. Menim, da
se lahko vsakdo nauči karkoli želi, če ima le željo.
Vendar vam moram iskreno priznati: prvih nekaj let sem ustvarjal večinoma
neuspešne zgodbe, ki so mi jemale veliko časa in denarja – vendar sem po
veliko neuspešnih projektih in druženju s pravimi mentorji uspel najti načine,
ki lahko vsakemu uspešno pomagajo ustvariti podjetje, kot si ga sam želi. Kar
pa znam, je narediti uspešen projekt ter voditi ljudi k skupnemu cilju. Za sabo
imam deset let praktičnih izkušenj v podjetništvu, prebral sem veliko več kot sto
knjig in obiskal nešteto seminarjev. Dnevno se družim s pozitivnimi in podobno
mislečimi ljudmi. Teoretično sem svoje znanje nadgradil tudi z magisterijem
poslovnih ved.
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DELAJTE TISTO,
KAR VAS VESELI

Ustvariti kariero iz svojega hobija se morda sliši
kot sanje ali pa je prej izjema kot pravilo. Vendar
ogromno študij, ki so bile izvedene, kaže, da
srečnejši, kot so ljudje, višje plače imajo.

Nikoli prej ni bilo boljše priložnosti za iskanje
svoje sanjske službe kot pa sedaj. Med
recesijo se ljudje niso toliko posvečali iskanju
službe, ki bi bila najprimernejša za njihovo
izobrazbo, saj so bili srečni že samo, če so
Tukaj je jasno, da je morda faktor visoke plače dobili službo.
vzrok za njihovo srečo – ampak to vsekakor ni
edini faktor. Najpomembnejši faktor je služba, Danes se stvari spreminjajo in moramo iskati
v kateri uživajo in jo opravljajo z veseljem, s
službo, ki bi nas izpolnila, in ne predolgo
tem pa tudi z višjim zagonom in motivacijo.
vztrajati v službi, ki nas ne zadovoljuje.
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Deset razlogov, zakaj bi morali
delati tisto, kar Vas veseli:
Počutite se izpopolnjene: Ko se meje med delovnim časom prepletajo z osebnim časom
in cilji, sta najpomembnejša faktorja naše osebno zadovoljstvo in rast, ne le plača. Ljudje
želijo s svojim delom spremeniti življenja ljudi in imeti pozitiven efekt na njihova življenja, ne pa
opravljati rutinskih del.
Vaša produktivnost bo večja: Zaposleni, ki so bolj navdušeni nad svojim delom, imajo
višjo raven produktivnosti. Opravimo več dela, saj imamo radi, kar počnemo. V času, ko so
službe zahtevnejše in delodajalci od svojih zaposlenih zahtevajo vedno več, se bomo s temi
izzivi lažje spopadali.
Višja stopnja motivacije: Pri službi, ki jo z veseljem opravljamo, smo bolj motivirani
za doseganje svojih ciljev – in ko te cilje dosežemo, nas prevzame izjemen občutek
zadovoljstva in samopotrditve, da delamo dobro.
Postanite motivator ostalim: Ko opravljamo delo z veseljem, je skoraj nemogoče, da bi
se pritoževali in godrnjali nad opravljanjem nalog. Delo opravljamo zavzeto in želimo motivirati
ostale sodelavce za dosego skupnih ciljev podjetja.
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Postanite zgled prijateljem in družini: Vedo, da opravljate delo z veseljem, in čeprav
morda vaša služba terja precej časa in ste zato veliko odsotni, vas pri tem spodbujajo, saj
se zavedajo, da je to vaša strast.
Izboljšanje mentalnega zdravja: Vaše delo vam prinaša smisel in namen v vašem
življenju, kar pa je povezano z vašim psihičnim počutjem in zdravjem.
Želite nadgraditi znanje: Če ste strastni pri svojem delu, boste bolj zainteresirani za
izobraževanje in svoj karierni razvoj. S tem pa ste na svoji poti do uspeha in lažje opravljate
vsakodnevna dela.
Ste efektivnejši vodja: Brez občutka rutine in nezadovoljstva na delovnem mestu je
precej verjetno, da boste spodbujali in prepričevali sodelavce, naj sledijo vašemu vzoru.
Način izvedbe vaših nalog bo postal nalezljiv in s tem spodbudil ostale v delovnem procesu.
Bodite zadovoljni, delajte dobro in izgradite tim, kjer neuspeh nikoli ni opcija, in boste uspeli.
Navdušeni nad novimi izzivi: Ne ustrašite se novih izzivov, ampak jih sprejmite z veseljem
in navdušenjem, da boste prejeli novo znanje in nove izkušnje. Naj bodo novi izzivi nekaj, kar
vam bo zjutraj pomagalo vstati iz postelje in se podati v nov dan.
Vaše delo se ne zdi kot opravilo: V svojem delu boste uživali, s tem pa boste izgubili
občutek, da dejansko delate in izvajate opravila.
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IZVEDBA JE
POMEMBNEJŠA
OD IDEJE

Za zagon podjetniškega projekta je
seveda prvi pogoj vaša poslovna ideja, a
za uresničitev te ideje je treba izvesti še
veliko več. Sama ideja ni vredna praktično

nič brez izvedbe: na tem mestu govorimo
o investiranju, testiranju, izobraževanju in
pridobivanju povratnih informacij. Naš fokus
naj bo na akciji in realizaciji ideje.
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Strah podjetnikov,
da bi jim nekdo ukradel idejo

Če Vam nekdo ukrade podjetniško idejo, Vam ni ukradel bistva
celotnega posla; tega se je treba zavedati. V današnjih časih je le redko
kakšna ideja edinstvena.
Tudi če bo ljudem všeč vaša ideja, verjetno ne bodo opustili vsega in se
osredotočili samo na uresničitev vaše ideje. Preprosto so prezasedeni,
da bi se sami lotili izvedbe in s tem razvoja ideje v izdelek, po katerem bi
povpraševali kupci, trdega dela in učenja o vaši ideji.

Ideja je vse, kar imam
Podjetniki v svojih začetnih fazah
pogosto menijo, da je ideja vse, kar
imajo, in zato jo skrivajo pred vsemi
ostalimi. Predvsem to velja za tiste
posameznike, ki se še nikoli niso
preizkusili v poslu.

Skrivanje ideje pa je lahko največja
napaka, ki jo storite že v začetni fazi
– kako pa boste pridobili pomoč in
sodelovanje od drugih, če ideje ne
boste nikomur razkrili? Izgubili boste
vse povratne informacije od ljudi, ki
bi vam lahko pomagali pri uresničitvi
vaše ideje, zato morate biti odprti
in raziskovati ter pridobivati čim več
relevantnih informacij.
Če boste idejo varovali samo zase, bo
na koncu to tudi vse, kar boste imeli.
Lahko pa se tudi delno zaščitite, hkrati
pa pokažete resnost in izkušnje s
sporazumom o varovanju poslovnih
skrivnosti, ki ga podpišejo udeleženi na
vaših predstavitvah ideje.
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5 % ideja, 95 % realizacija

Uspešni podjetniki navajajo, da je ideja vredna
samo 5–10 %, vse ostalo je realizacija projekta.
Treba je prevzeti odgovornost, ko zaznamo
podjetniško priložnosti, in takoj ukrepati: treba
je tvegati, angažirati resurse in te učinkovito
organizirati ter uresničiti potencial ideje.

»Idealna ideja« ne obstaja

Veliko ljudi se spopada z iskanjem prave
poslovne ideje, ki pa ne obstaja – in potem z
izvedbo dejanskih korakov k realizaciji. Udobno je
razmišljati in snovati ideje, težje pa se je odločiti in
narediti prve korake k akciji.

Tudi če naša ideja ni najboljša, lahko uspemo na
podlagi naših osebnostnih lastnosti, ki morajo
biti podjetniško naravnane: imamo veščine, smo
motivirani in vztrajni ter imamo vizijo.
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OD IDEJE DO
POSLOVNE
PRILOŽNOSTI IN
REALIZACIJE

Proces razvoja ideje je prvi korak realizacije

Le redkim se zgodi, da dobijo idejo, ki bi bila nemudoma primerna za realizacijo. Razvoj ideje
je proces, kjer so izhodišča naši hobiji, študij in podobno. Na teh izhodiščih moramo graditi
idejo, dokler ta ne ustreza osnovnim kriterijem dobre ideje. Ideje je treba analizirati, testirati in
jim dodati kreativnost.
Pri razvoju naše ideje se moramo lotiti brskanja po internetu in se pogovarjati s pravimi ljudmi.
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Pregled na internet: Po naši osnovni ideji si je treba vzeti par dni časa, pregledati čim več
literature v povezavi z idejo in ugotoviti, kaj vse že počnejo na podlagi te iste ideje. Kmalu
se večina sooči s problemom, da je ta ideja že bila uresničena, a ne le to - to idejo izvajajo
veliko boljše, kot bi si sami sploh lahko zamislili. Naj vas to ne potre in ne zavrzite svoje ideje.
Zberite še več informacij in najdite nišo, kjer bi lahko dodali pomembno vrednost. Vztrajajte!
Pogovor s pravimi ljudmi: Poizkusite najdi ljudi, ki so odprti in kreativni, ki že delujejo v
vaši panogi ali pa imajo znanje, ki bi pripomoglo k realizaciji vaše ideje. Vzpostavimo kontakte
in jim zaupajmo našo idejo – morda bodo skeptični, morda zainteresirani za sodelovanje in
vidijo potencial. Na tej točki se ustvarjajo še nove ideje.
V tej fazi je treba začeti ustvarjati poslovni načrt, kjer lahko svojo idejo dokončno ocenimo
kot poslovno priložnost.
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Kaj mora imeti podjetniška ideja?

Osnovni pogoji, ki jih mora zadovoljevati podjetniška ideja, da je dobra, so:
Kompetenca: Naša poslovna ideja mora imeti nekaj, s čimer bomo lahko ustvarjali
prihodke na dolgi rok, hkrati pa mora posedovati nekaj, česar konkurenca ne bo mogla
enostavno skopirati. To pomeni, da posedujemo: tehnološko znanje, znanje z visoko
dodano vrednostjo, poslovne skrivnosti, bazo podatkov, strateške povezave, poseben
pristop in podobno.
Tržni diferenciator: Naša kompetenca se počasi razvije v tržni diferenciator, kar pa je
edinstvena marketinška prednost. Kar bo preusmerilo potrošnike k nakupu našega izdelka,
je diferenciacija in ne konkurenčna cena.
Tržni potencial: Je najbistvenejši faktor podjetniške ideje. Za uspeh in rast našega
podjetja moramo zadovoljevati več ekonomskih kriterijev – če ni povpraševanja, naša ideja ni
vredna nič.
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MINIMALNO
SPREJEMLJIV
PRODUKT

Strategija razvijanja minimalno
sprejemljivega produkta je strategija, ki teži
k izogibanju razvoja izdelkov, po katerih
ni povpraševanja. Hitro moramo razviti
nekaj bistvenih kompetenc, ki jih mora
imeti naš izdelek, in na podlagi teh razviti
testni izdelek, ki ga bomo testirali pri naših
potencialnih kupcih.
Konvencialna strategija nas pred izvedbo
produkta seveda pelje najprej na raziskavo,

kjer investiramo veliko časa in denarja,
preden sploh testiramo trg in vidimo, ali
je to sploh izdelek, po katerem obstaja
povpraševanje.
Pri strategiji minimalno sprejemljivega
produkta je naše testiranje postavljeno v
dejansko situacijo uporabe samega izdelka,
ne pa v samo izvajanje vprašalnikov pri
fokusnih skupinah o potencialnem izdelku,
ki velikokrat prikažejo zavajajoče podatke.
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Kaj je minimalno sprejemljiv produkt
v primerjavi s celotnim produktom?

Kot vam je glede na zapisano že jasno, zgornji krof predstavlja minimalno sprejemljiv
produkt, spodnji pa celoten produkt.

Ekipa za razvoj izdelka mora najprej razviti osnovni produkt, ki sicer deluje, ampak
verjetno ni najboljši izdelek. Na podlagi osnovnega produkta raziščemo trg in
povprašamo kupce:
•
kaj jim je najbolj všeč pri izdelku,
•
ali bi spremenili obliko,
•
ali želijo dodatke.
Z izmenjavo informacij s konkretnimi strankami ekipa pridobi pomembne informacije in
še naprej razvija izdelek. Ta proces se mora ponavljati in mora biti konstanten za razvoj
odličnega izdelka.
Če idej ne testiramo, delujemo na podlagi našega mišljenja, kaj potencialni kupci želijo.
Moramo se zavedati, da mi sami nismo naš potencialen trg in da se mišljenja krepko
razlikujejo.
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KANALI ZA VEČJI
PRIHODEK
PODJETJA IN
TESTIRANJE
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Za vsako podjetje je ključna hitra
rast, kanali, ki so po mojem mnenju
najprimernejši za uspešnost vašega
podjetja, pa so:

• Viralni marketing, kjer uporabnike spodbujamo, da naš
izdelek ali storitev priporočajo drugim.
• PR (press release, javna objava).
• Nekovencionalni PR, kjer ustvarimo nekaj, s čimer bomo
pritegnili pozornost.
• Plačljivi iskalni marketing (SEM).
• Plačljivi socialni in prikazni oglasi
(Facebook, Youtube itd.).
• Zunanji oglasi (televizija, tiskani, plakati, letaki itd.).
• Optimizacija za iskalnike (SEO).
• Vsebinski marketing (blogi).
• E-poštni marketing.
• Enginering (mikro strani, widgeti, brezplačna orodja).
• Targetirani blogi.
• Poslovna strategija (partnerstvo s podjetjem).
• Affiliate programi.
• Platforme (Facebook, Appstore itd.).
• Dogodki.
• Sejmi.
• Govorništvo.
• Grajenje skupnosti.
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Virov je ogromno in znotraj teh moramo razbrati,
kateri bi bili najprimernejši za našo poslovno
strategijo. Pri iskanju kanalov se moramo
osredotočiti na naslednje faktorje:

• Za vsakega najdite, kako bi ga preizkusili, v vaši panogi, in katere so tiste marketinške
strategije, ki veljajo v vaši panogi, kako pridobivajo kupce konkurenti in kaj se je izkazalo
za neuspešno.
• Analizirajte, kakšen je strošek pridobitve in izvedbe.
• Testirajte.
• Na podlagi testiranja v določenem časovnem obdobju se glede na rezultate odločimo, ali
je ta kanal deloval ali ga opustimo.
Tukaj je treba biti konstanten in slediti vsakemu trendu v panogi. Če nekaj deluje danes, ne
pomeni, da bo delovalo tudi jutri ali pa čez en mesec. Stvari se naglo spreminjajo in treba je
slediti trendom, ki dokazano delujejo.

Testiranje kanalov

Ko izberemo kanale, ki jih bomo testirali za naš produkt,
si moramo postaviti naslednja vprašanja:
• Koliko nas stane, da pridobimo uporabnike preko tega kanala?
• Koliko strank je dosegljivih preko tega kanala?
• Kakšne so konverzije in koliko časa potrebujemo za dosego tega?
Pozorni moramo biti na:
• Ni dovolj, da si uporabniki nekaj želijo; izvesti morajo tudi akcijo – klikniti na oglas in nato
izvesti plačilo. Če je samo zanimanje, ni pa akcije, pomeni, da nimamo tržišča za naš
produkt.
• Ali je dovolj uporabnikov, da bi lahko dosegli profitabilnost (velikost trga)?
• Ali je prodor na trg zahteven in so stroški kanala previsoki, da dosežemo uporabnike?
• Kakšna je naša konkurenca? Ali obstaja in kaj so njene prednosti in pomanjkljivosti?
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A-/B-testiranje

To testiranje lahko izvedemo
takrat, ko smo že našli pravi kanal
za naše podjetje. Cilj testiranja je
meriti efektivnost spremembe, ki
jo izvedemo na naši spletni strani
(sprememba gumba, slik, besedila).
• A-spletna stran: ta stran je
kontrolna skupina.
• B-spletna stran: eksperiment.

Analiza testiranja
spletne strani

Analizo spletne strani lahko
izvedemo preko različnih programov,
kot so Google Analytics, Clicky,
Mixpanel in podobno. S temi
programi dobimo pomembne
informacije:
• koliko potencialnih kupcev je
pristalo na naši spletni strani,
• kakšni so demografski podatki
kupcev,
• na kateri točki spletne strani
slednjo zaprejo.
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S KOM
POSLOVATI

Koga zaposliti

Uspeh podjetja je odvisen od vašega tima in ljudi, s katerimi poslujete. Proces, kako priti do
kakovostnega tima in kako izbrati »prave« ljudi, je vse prej kot enostaven in kratkotrajen. Na
vsak vaš oglas za delo se bo prijavilo precej kandidatov, vi pa morate izmed njih najti tistega
pravega.
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Pozorni moramo biti na:
• Ali so pripravljeni na nove izkušnje in izzive?
Moramo najti nekoga, ki se je pripravljen učiti
in vztrajati ter je vesel novih izzivov. Pripravljen
mora biti na naporno začetno delo, ki ga prinaša
izgradnja novega podjetja.
• Ali sta kultura podjetja in kultura posameznika
enaki? Iskati moramo posameznike, ki sovpadajo
z našo kulturo podjetja in bodo strastni pri
izgradnji lojalne baze strank.
• Kakšne so njihove izkušnje? Seveda so izkušnje
pomembne pri zaposlovanju kandidata, vendar
ne opirajmo se preveč na to. Bolj pomembno je,
ali so se pripravljeni učiti in nadgrajevati. Naj vam
opišejo, kaj so se naučili v prejšnjih službah, tudi
če te nimajo povezave z vašim podjetjem.

Poslovni partnerji

Preden se odločimo, s kom bi poslovali, je
priporočljivo, da si vzamemo čas in osebo dodobra
spoznamo, ne le njenih znanj. Če se zanašamo
samo na znanje, ki ga oseba ponuja, ne pa na njeno
osebnost, je verjetnost, da bo prišlo do konfliktov,
zelo visoka.
Cilj je pridobiti dobrega poslovnega partnerja, s
katerim si delita iste vrednote, cilje, stil vodenja in
spretnosti.
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Osnova za dobro poslovno partnerstvo

Zaupanje: Je najpomembnejši dejavnik dobrega partnerstva
in brez njega slednje tudi dejansko ne more obstajati. Stopnja
zaupanja mora biti tako visoka, da zaupate svoj bančni račun.
Prijateljstvo: Če se je vajino poslovno partnerstvo razvilo skozi
prijateljstvo, se morate vseeno prepričati, da si delita skupne
cilje, vrednote in obveznosti. V ozir vzemite tudi njegovo zasebno
življenje in stabilnost – osebno življenje lahko hitro povzroči
komplikacije v poslovnem življenju.
Poizkusno obdobje: Izberite koga, s katerim ste že morda
sodelovali na kakšnem timskem projektu in veste, da dobro
sodeluje v timu ter uspešno reagira na različne situacije. Če
te opcije nimate, pred podpisom pogodbe izvedite poskusno
obdobje.
Različne prednosti: Naj bodo vaše najmočnejše prednosti
različne od prednosti partnerja in bosta skupaj tvorila dober tim.
Denar: Po navadi najhitreje pride do problemov na področju
financ; da se temu izognete, že na začetku jasno določite, kako
bodo razdeljeni vaši profiti in koliko denarja bo namenjeno vlaganju
v podjetje.

Osredotočite se na pomembne stranke

Ne zapravljajte časa s strankami, ki za vas niso pomembne, in
uporabljajte Paretovo pravilo tudi pri strankah. Paretovo načelo
temelji na predpostavki, da 20 % dela, ki ga vložimo, povzroči kar
80 % našega uspeha. Pri svojem poslu se je treba osredotočiti na
najpomembnejše naloge.
Dejstvo je, da v večini primerov 80 % prihodkov prinese le 20 %
strank in te predstavljajo vaše ključne stranke, ki jim je pomembno
nameniti največ pozornosti in truda.
Identificirati je treba tistih 20 % nalog, ki so prednostne in
najpomembnejše za vaš uspeh, ter se osredotočiti nanje, da
boste lahko kar najhitreje realizirali svoje cilje. Z drugimi, manj
pomembnimi nalogami, ki predstavljajo 80 % nalog, boste dosegli
le 20 % učinkov.
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BODITE VNAPREJ
PRIPRAVLJENI NA
SPREMEMBE
Spremembe so hitre, zato si zadajte cilj slediti trendu in novemu znanju v svoji panogi.
Lahko boste celo morali zamenjati poslovni model. Zapomnite si - pri poslovnem
modelu je pomembno, da prepoznate, ali je pravi za trenutne razmere; lahko naredite
več milijonov prometa na mesec, pa imate izgubo, ali pa na primer nekaj tisočakov na
mesec, pa imate v zadnjem primeru boljšo razliko med prihodki in stroški in vam v tem
primeru več ostane kot pri milijonu prometa.
Za lažje razumevanje, kaj lahko prinese menjava poslovnega modela, Vam bom predstavil
dve podjetji, ki sta uspeli prav po menjavi svojega poslovnega modela.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1998. Na začetku PayPal sploh ni bil namenjen
spletnemu plačevanju, kot ga poznamo danes. Najprej so si ga zamislili kot podjetje,
ki se bo ukvarjalo s kriptografijo – po parih letih poizkusov in napak so našli nišo za
delovanje njihovega podjetja v primarnem spletnem plačilnem sistemu.
Tranzicija seveda ni bila enostavna in je podjetje večkrat premišljevalo, ali bi sploh
nadaljevalo s to spremembo poslovnega sistema – ampak v končni fazi se je pokazalo,
da je bila ravno njihova prilagodljivost podjetja največja prednost.
V letu 2002 so imeli nov poslovni model končno pripravljen in so ga lansirali na trg več
kot uspešno – kasneje je podjetje kupil eBay za 1,5 bilijona dolarjev.
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Na začetku je bil Facebook mreža študentov, ki je delovala bolj skrivno in se sprva ni
zavzemala za množice in ogromno število uporabnikov. S svojim tržnim segmentom,
usmerjenim samo na študente, se je Facebook znašel pri omejitvi uporabnikov, ki so
primerni za ta portal; širjenje podjetja tako ni bilo mogoče. Leta 2005 se je ustanovitelj
Mark Zuckerberg odločil, da Facebook ponudi tudi srednješolcem, do leta 2006 pa je
bila storitev mogoča za vse nad 13 let, z veljavnim e-naslovom.
Odločitve za širitev in odprtje portala so bile seveda pravilne in se izkazale za zelo
uspešne, saj je že leta 2009 Facebook postal najpopularnejše socialno omrežje.
Kako slediti trendom in hitro pridobiti znanje
Za konstantno in efektivno sledenje trendom v vaši panogi vam priporočam naslednje
tuje spletne platforme, kjer boste hitro pridobili znanje:

https://www.udemy.com/
Udemy je spletna platforma, kjer eksperti z različnih področij nudijo svoje tečaje, ti pa so
lahko brezplačni ali pa plačljivi. Uporabnikov imajo že več kot 12 milijonov ter na voljo več
kot 40 tisoč različnih tečajev.
Na tej platformi lahko ne le pridobivate znanje, ampak ga lahko tudi nudite drugim
uporabnikom.

https://www.amazing.com/
Amazing je podobno kot Udemy spletna platorma, kjer nudijo eksperti različne tečaje.
Do danes ima Amazing več kot 15 tisoč uporabnikov iz več kot 120 držav sveta. Prvi
mesec je uporaba platforme popolnoma brezplačna, tako da lahko preverite, ali vam bo
odgovarjala.
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https://www.lynda.com/
Lynda je vodilna spletna platforma, ki nudi znanje o poslovanju, tehnologiji in kreativnih
veščinah za dosego vaših osebnih in poslovnih ciljev. K programu se proti plačilu lahko
pridružijo posamezniki in podjetja. Video vsebine ponujajo v kar petih jezikih za več kot
deset tisoč organizacij.

https://www.coursera.org/
Coursera ponuja spletni dostop do najboljše izobrazbe na svetu. V sodelovanju z
najboljšimi univerzami po celotnem svetu nudi spletne tečaje za vsakogar. Hkrati se preko
nje lahko povežeš z osebami, ki so udeležene v istem programu, in izmenjuješ ideje,
gledaš video lekcije in rešuješ interaktivne kvize.

https://www.edx.org/
Edx je spletna platforma, ki je zelo podobna Courseri, vendar ima manj povezav z
univerzami in ne ponuja takšne količine spletnih tečajev.
h

https://www.khanacademy.org/
Pri Khan Academy nudijo raznolike praktične vaje, videe z navodili in osebno stranjo
profila, ki kaže napredek in spodbuja učenje izven predavalnic in formalnega učenja. Pri
njih se lahko na praktičen in razumljiv način učite matematike, znanosti, računalniškega
programiranja, zgodovine in podobno. Vse to v sodelovanju so z institucijami, kot so
Nasa, California Academy od Science in Mit.
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https://clarity.fm/
Clarity spletna platforma povezuje eksperte in iskalce ekspertov, med seboj si lahko
pošiljajo sporočila in opravljajo video klice. Dogovorite se za sestanek z eksperti, k
poslušanju pa lahko povabite še vse do sedem drugih ljudi. Ekspert bo plačan glede na
vaš dogovor, po navadi je cena določena na minuto.

http://webvideouniversity.com/
Spletna video univerza je bila predstavljena leta 2007 in do letošnjega leta ima več kot 30
tisoč študentov iz več kot 30 različnih držav. Ponuja brezplačne video tečaje z različnih
področij.

https://onemonth.com/
One Month spletna univerza je namenjena predvsem računalniškim programerjem za
učenje programske kode, nadgradnje za izdelavo produkta in razvoja mobilne aplikacije.
Za vsak tečaj boste predvidoma morali odšteti okoli 90 dolarjev.

http://www.marketingprofs.com/
Posameznike, ki so strokovnjaki na področju marketinga, marketinške time in
organizacije ter eksperte – vse to lahko najdemo na tej strani, ki pa ima več kot 600 tisoč
uporabnikov.
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http://www.mindvalley.com/
MindValley je bil ustanovljen leta 2003 in se osredotoča na objavo idej in tehnik na
področju osebne rasti, zdravja in fitnesa, duhovnosti in produktivnosti. Ima več kot tri
milijone podpornikov.

https://www.google.com/trends/
Google Trends je osnovan na Google Search, ki prikazuje, kako pogosto je določen
iskalni pojem vpisan in iskan glede na celotno raziskovanje po spletu v različnih regijah
sveta in različnih jezikih. Podatki so ažurni in obnovljeni vsako uro, tako da boste pridobili
najnovejše podatke in lahko spremljali trende.

https://www.fiverr.com/
Fiverr omogoča dostop do praktično vsega, kar potrebujete za osnovno ceno okoli
pet dolarjev. Stran je bila ustanovljena leta 2009 in je v prvih petih letih pridobila kar 1,7
milijona uporabnikov.
Večina storitev, ki jih lahko najdete na Fiverr, spada v skupino preprostejših nalog, ki jih
je mogoče opraviti hitro in brez večjega napora. Kot že omenjeno, za pet dolarjev lahko
najdete osebo, ki vam bo lektorirala besedilo, ustvarila logotip vašega podjetja, napisala
članek za objavo na vašem blogu in podobno.
Na Fiverr lahko seveda tudi sami ponujate svoje storitve in jih ne samo pridobivate, za kar
vam bo Fiverr vzel 10 % od vsake vaše prodaje.
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https://www.upwork.com/
Upwork je portal, kjer lahko zaposlite osebo za praktično katerokoli področje. Objavite
lahko oglas za delo in kandidate, ki so primerni, tudi sami povabite k ogledu vašega
oglasa, nato pa z njimi preprosto komunicirate.
Pošljete jim lahko sporočilo kar na upwork strani in z njimi opravite tudi video klic za
dodaten razgovor, preden jim dodelite vaše projektno delo. Določite cilje in datum
dokončanja projekta in ga plačujete za vsako opravljeno nalogo posebej.

https://www.freelancer.com/
Freelancer spletna stran povezuje iskalce in ponudnike dela. Dnevno se registrira več
tisoč ljudi, ki iščejo nekoga, da jim opravi določeno delo, ali pa delo želijo nuditi drugim.
Na spletni strani lahko objavite oglas z detajlnim opisom, ki ga bo v hipu videlo več sto
iskalcev dela na tem področju.

https://envato.com/
Envato market operira s skupino digitalnih spletnih platform, ki prodajajo kreativne in
uporabne rešitve za spletne programerje – vključuje teme, grafike, videa, avdio, fotografijo
in 3D-modele. Ima več kot šest milijonov uporabnikov, aktivnih kupcev in prodajalcev pa
več kot 1,5 milijona.
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•

Envato teme: https://themeforest.net

Tukaj lahko pridobimo več kot 25 tisoč tem za spletne strani že od dveh dolarjev naprej.
Lahko kupujemo in prodajamo HTML-predloge in teme za popularne CMS-produkte, kot
so Wordpress, Joomla in Drupal. Produktom je cena določena glede na kompleksnost,
kvaliteto in uporabo izdelka.
•

Envato programska oprema: https://codecanyon.net

Na tej spletni platformi lahko kupimo in prodajamo komponente in osnovo, ki vključuje
JavaScript, PHP, ASP.net in Javo.
•

Envato video: https://videohive.net

Na voljo je več kot 350 tisoč video efektov in stock slik, ustvarjenih od profesionalcev
s celega sveta. Prednost tega je, da lahko naročnik že v naprej dobi vpogled, kako bi
njegov izdelek izgledal, in si ga tudi po želji izbere.
•

Envato Audio: https://audiojungle.net

Lahko kupujemo in prodajamo glasbo in glasbene efekte, ki jih pridobimo brezplačno, za
samo nekaj dolarjev.
•

Envato grafika: https://graphicriver.net

Prodaja in nakup photoshop grafik, vektorjev, ikon, Adobe dodatkov in osnov dizajna za
samo nekaj dolarjev. Tukaj se zbirajo vsi grafični oblikovalci in ilustratorji.
•

Envato Stock slike: https://photodune.net

Na tej spletni platformi se zbirajo vsi fotografi, ki prodajajo svoje slike za komercialne in
promocijske namene na spletnih straneh, v prezentacijah, videih in podobno.
•

Envato 3D-modeli: https://3docean.net

Vse, kar potrebujete za 3D-modele, teksture, koncepte in materiale.
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Akcijske cene orodij za podjetnike
http://www.appsumo.com/
Orodja za socialne medije
https://pablo.buffer.com/
Facebook:
http://www.socialleadfreak.com/
Twitter:
http://tweetadder.com/
http://tagsforlikes.com
http://hashtagify.me/
Instagram:
takumi.com
http://ink361.com/
Infografika:
https://piktochart.com/
Animacija:
https://goanimate.com/
https://www.powtoon.com/
Forum:
http://www.warriorforum.com/
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Ostale spletne strani, ki so vam v pomoč:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://startaj.finance.si/
http://brendon.com/blog/
http://socialtriggers.com/
http://www.socialmediaexaminer.com/
http://www.socialmediatoday.com/
http://unbounce.com/blog/
https://blog.kissmetrics.com/
https://www.ducttapemarketing.com/
https://www.entrepreneur.com/
https://www.crunchbase.com
http://www.digitalmarketer.com/blog/
http://www.convinceandconvert.com/
http://www.razorsocial.com/
http://videofruit.com/blog/
http://fourhourworkweek.com/
http://neilpatel.com
https://www.garyvaynerchuk.com/
http://jeffwalker.com
http://www.paulgraham.com/
http://www.briantracy.com/
https://blog-chetholmes.com/
http://www.derekarden.co.uk/
http://www.gaviningham.com/
http://okdork.com/
http://www.smartpassiveincome.com/
http://inmyhomeoffice.com/
https://www.tonyrobbins.com/
http://www.andyjenkinsblog.com/
http://getaltitude.com
http://www.inc.com/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://moz.com/blog
http://sethgodin.typepad.com/
https://www.marismith.com/
http://brandsavant.com/
http://www.copyblogger.com/
http://www.jonloomer.com/
https://www.postplanner.com/blog
http://rebekahradice.com/blog/
http://sproutsocial.com/insights/
https://econsultancy.com/blog
http://www.verticalresponse.com/blog/
http://www.shoemoney.com/
http://blog.asmartbear.com/
https://jasondoesstuff.com/
https://startupnation.com/
http://www.startupdonut.co.uk/blog
http://blogmaverick.com/
https://adespresso.com/academy/blog/
https://www.digitalmarketingpro.net/
https://therisetothetop.com/
http://conversionxl.com/blog/
http://www.chrisducker.com/blog/
http://rainmaker.fm/
https://sumome.com/stories/
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