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«Ερχόμενοι λοιπόν ςιμερα αντιμζτωποι με τόςεσ προκλιςεισ, ζχει νόθμα να 

αναρωτθκοφμε: Τι κα ζκανε θ Google; 

Στο μάνατημεντ, ςτο εμπόριο, ςτισ ειδιςεισ, ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, ςτθ 

βιομθχανικι παραγωγι, ςτο μάρκετινγκ, ςτισ βιομθχανίεσ υπθρεςιϊν, ςτισ επενδφςεισ, 

ςτθν πολιτικι, ςτθ διακυβζρνθςθ, ακόμα και ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθ κρθςκεία, θ 

απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα είναι το κλειδί που επιτρζπει τθν πλοιγθςι μασ ςε ζναν 

κόςμο που ζχει αλλάξει δραςτικά και για πάντα» 

Ο Jeff Jarvis είναι ζνασ «πολυδιάςτατοσ» άνκρωποσ με μεγάλθ εμπειρία ςτο πεδίο των 

media. Διατθρεί ζνα από τα πιο διάςθμα και ζγκυρα blog για το Διαδίκτυο και τα Μζςα, το 

Buzzmachine.com ενϊ ταυτόχρονα διδάςκει, αρκρογραφεί, είναι ςφμβουλοσ ςε κζματα 

δθμοςιογραφίασ.  

Αποφάςιςα να ςασ παρουςιάςω αυτό το βιβλίο διότι: 

 είμαι απόλυτα ςφμφωνθ με το perspective του ςυγγραφζα το οποίο είναι ότι δεν 

πρζπει να εςτιαηόμαςτε ςτα προβλιματα αλλά ςτισ λφςεισ και ςτισ ευκαιρίεσ 

 ο τρόποσ που γράφει ο Jeff Jarvis είναι άμεςοσ, απλόσ, κατανοθτόσ…he is 

blogging!!!  

 Αυτό το βιβλίο μπορεί να αποτελζςει ζναν οδθγό τόςο για τισ επιχειριςεισ όςο και 

για τουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται ςε «αδιζξοδο» και κζλουν να δθμιουργιςουν 

κάτι καινοφριο, ζνα start-up 

 Είναι ζνα βιβλίο που αφορά τθ ςχζςθ τθσ κοινωνίασ με το Διαδίκτυο και 

παρουςιάηει τισ ραγδαίεσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν κακθμερινά και πϊσ μποροφμε 

αυτζσ να τισ «εκμεταλλευτοφμε» 

Το βιβλίο είναι δομθμζνο με ζναν τρόπο που βοθκά τον αναγνϊςτθ να κατανοιςει τον 

τρόπο που λειτουργεί θ Google και ςτθ ςυνζχεια του δίνει τθ δυνατότθτα να ανακαλφψει 

πϊσ κα μποροφςε ο «τρόποσ» τθσ Google να εφαρμοςτεί ςτο κόςμο των επιχειριςεων και 

τθσ κακθμερινισ ηωισ. Τζλοσ, γίνεται αναφορά ςτο κατά πόςο θ Googleςκζψθ επθρεάηει τισ 

ηωζσ μασ όςο και το μζλλον τθσ Γενιάσ τθσ Google. 

Η παρουςίαςθ του βιβλίου λοιπόν κα ακολουκιςει αυτι τθ δομι διότι κεωρϊ ότι είναι 

φιλικι προσ τον αναγνϊςτθ και αρκετά ξεκάκαρθ ωσ προσ τθν κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ που 

κζλει να μεταφζρει ο ςυγγραφζασ. 

Ασ ξεκινιςουμε λοιπόν με μία γνωριμία με τον «τρόπο» τθσ Google: 

Η Google ςτο τιμόνι 

Νζα ςχζςθ:  

 Δϊςτε ςτουσ ανκρϊπουσ τον ζλεγχο και αυτοί κα τον χρθςιμοποιιςουν. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Jarvis
http://buzzmachine.com/
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 Ο χειρότεροσ πελάτθσ ςου είναι ο καλφτεροσ φίλοσ ςου 

 Ο καλφτεροσ πελάτθσ ςου είναι ςυνεργάτθσ ςου 

Νζα Αρχιτεκτονικι: 

 Το λινκ αλλάηει τα πάντα.  

Το λινκ και θ αναηιτθςθ δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για να εντοπιςτοφν τα πάντα 

και να ςυνδεκοφν όλοι με όλουσ. Τϊρα όλοι μποροφν να μιλιςουν και όλοι μποροφν να 

ακοφςουν. Αυτι θ δομι διαμορφϊνει εκ νζου το εμπόριο, το μάρκετινγκ, τθν πολιτικι, 

τθ διακυβζρνθςθ, τθν εκπαίδευςθ, ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.  

 Κάνε ότι καλφτερο μπορείσ και για τα υπόλοιπα κάνε λινκ 

Η εξυπθρζτθςθ ςτοχευμζνων μαηϊν με ειδικά ενδιαφζροντα είναι το μζλλον. 

 Μπεσ ςε ζνα δίκτυο 

Οι επιχειριςεισ επικυμοφν να ζχουν ιδιόκτθτουσ πελάτεσ, να ελζγχουν τθ διακίνθςθ, να 

κάνουν αποκλειςτικζσ ςυμφωνίεσ, να αποκλείουν τουσ ανταγωνιςτζσ και να κρατοφν 

εμπορικά μυςτικά. Το διαδίκτυο ανατινάηει όλα αυτά τα ςθμεία του ελζγχου, γιατί 

αποςτρζφεται τον ςυγκεντρωτιςμό. Απεχκάνεται τθ μυςτικότθτα και επιβραβεφει τθν 

ανοιχτοςφνθ. 

Στθριχτείτε ςτουσ χριςτεσ και όχι ςτα χριματα. Το χριμα ακολουκεί τουσ καταναλωτζσ 

Ζςοδα από: διαφιμιςθ, πωλιςεισ ειςιτθρίων, πωλιςεισ ςυναφϊν εμπορευμάτων ι από 

τθν αξία που κα ζχει αποκτθκεί μζςω του δικτφου-από πλθροφορίεσ δθλαδι που 

μποροφν να πουλθκοφν.  

 Σχεδίαςε τα δίκτυά ςου από διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ: 

 Επιχείρθςθ με όλεσ τισ ςχζςεισ τθσ: πελάτεσ, προμθκευτζσ, ειδικοφσ 

μάρκετινγκ, νομοκζτεσ, ανταγωνιςτζσ. 

 Δίκτυο από τθν πλευρά των πελατϊν και δεσ που χωράσ εςφ, που 

βρίςκεςαι. 

 Προςωπικό δίκτυο μζςα και ζξω από τθν επιχείρθςθ και τθ βιομθχανία ςου. 

 Σχεδίαςε τθν επιχείρθςθ όχι ςαν ζνα ςυμπαγι οργανιςμό ςτο κζντρο του 

διαγράμματοσ αλλά ςαν ζνα δίκτυο με πολλζσ ςυνδζςεισ. Σε κάκε ςφνδεςθ, 

ςθμείωςε που ανταλλάςςεται και που αποκτάται αξία. 

 Εξζταςε πϊσ μποροφν να μεγεκυνκοφν αυτά τα δίκτυα.  

 Τοποκζτθςε τον εαυτό ςου ςε ζνα ςφννεφο ςυνδζςεων το οποίο φωτίηεται 

κάκε φορά που γίνεται ζνα λινκ, ϊςτε το ςφννεφο να γίνεται πιο μεγάλο, 

πιο πυκνό, πιο φωτεινό και να ζχει μεγαλφτερθ αξία. Τότε ο κόςμοσ ςου κα 

αρχίςει να μοιάηει με τθ Google. 

 Γίνε πλατφόρμα 
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Η πλατφόρμα βοθκά τουσ χριςτεσ να δθμιουργοφν μόνοι τουσ προϊόντα, δουλειζσ, 

κοινότθτεσ και δίκτυα. Κι όταν είναι ανοιχτζσ και ςυνεργάςιμεσ επιτρζπουν ςτουσ ίδιουσ 

τουσ χριςτεσ να δίνουν αξία ςε αυτζσ τισ πλατφόρμεσ. 

 Σκζψου το μοίραςμα-διανομι 

  «Affiliate program», «πρόγραμμα ςυμβεβλθμζνων». Πουλάει το κοινό!!! 

Θζλεισ να διανζμεςαι, μετά να ςυνακροίηεςαι και μετά να διανζμεςαι ξανά. Θζλεισ 

απλϊσ να ςε βρίςκουν. 

Νζα Δθμοςιότθτα 

 Εάν δεν μποροφν να ςε αναηθτιςουν δεν κα ςε βρουν 

Τθν ιςτοςελίδα κα πρζπει να τθ ςκζφτεςαι ςαν ζνα ςφνολο απαντιςεων ςε κάκε 

πικανι ερϊτθςθ που μπορείσ να φανταςτείσ, κακεμιά τουσ τοποκετθμζνθ ςε μια 

ςελίδα, κακαρά και απλά διατυπωμζνθ, ϊςτε τόςο το Google όςο και οι πολυάςχολοι 

αναγνϊςτεσ να μποροφν να τθ βρίςκουν και να τθν αναγνωρίηουν ςτθ ςτιγμι. 

 Πλοι χρειάηονται το GoogleJuice 

Όςα περιςςότερα λινκ, κλικ και μνείεσ παίρνεισ τόςο πιο ψθλά ανεβαίνεισ ςτα 

αποτελζςματα αναηιτθςθσ του Google, γεγονόσ που ςου δίνει τθν προοπτικι για ακόμα 

περιςςότερα κλικ. Ο πλοφςιοσ γίνεται πλουςιότεροσ και το Google πιο Google. 

 Η ηωι είναι δθμόςια, το ίδιο και οι επιχειριςεισ 

Το να ηεισ ςιμερα δθμόςια είναι κζμα εφλογου ατομικοφ ςυμφζροντοσ. 

 Οι πελάτεσ ςου είναι το διαφθμιςτικό πρακτορείο ςου 

Οι φίρμεσ είναι άνκρωποι.  

Ζνασ καλόσ λόγοσ μεταδίδεται τόςο όςο και μια διαφιμιςθ. 

Η ανάπτυξθ ζρχεται όχι μζςα από τισ τθλεοπτικζσ διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ αλλά δια 

ςτόματοσ των ικανοποιθμζνων πελατϊν.  

Η εξυπθρζτθςθ πελατϊν είναι το νζο Μάρκετινγκ. 

Το να ακοφμε τουσ πελάτεσ μασ είναι ςτθν πραγματικότθτα θ πιο τζλεια μορφι 

μάρκετινγκ που κα μποροφςαμε να ζχουμε. 

Όλα ςυνδζονται με τισ ςχζςεισ ςε δθμόςιο επίπεδο.  

Νζα Κοινωνία 

 Κομψι οργάνωςθ 
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Δεν ξεκινάσ μία κοινότθτα. Οι κοινότθτεσ υπάρχουν και ιδθ κάνουν αυτά που κζλουν 

να κάνουν. Η ερϊτθςθ που πρζπει να κζςεισ είναι πϊσ μπορείσ να τισ βοθκιςεισ να 

κινθκοφν καλφτερα. 

Με το διαδίκτυο μποροφμε να οργανωνόμαςτε χωρίσ οργανιςμοφσ.  

Το κλειδί για τθν προςφορά κομψισ οργάνωςθσ ςε άτομα ι ομάδεσ είναι να αφινεισ 

τουσ άλλουσ να χρθςιμοποιοφν το εργαλείο με τον τρόπο που επικυμοφν. Αυτοί ξζρουν 

ποιεσ είναι οι ανάγκεσ τουσ. Επιπλζον, θ ανοιχτοςφνθ και θ ευελιξία επιτρζπουν να 

ςχθματιςτοφν ακόμα περιςςότερεσ ομάδεσ.  

Νικθτισ κα είναι εκείνοσ που κα βρει τον τρόπο να προςφζρει κομψι οργάνωςθ ςτο 

ανοργάνωτο κοινωνικό δίκτυο όπωσ είναι ιδθ το διαδίκτυο.  

Η οργάνωςθ είναι επιχειρθματικό μοντζλο. Κοίταξε τισ κοινότθτεσ γφρω ςου-όχι τισ 

κοινότθτεσ που ξεκινάσ εςφ αλλά τισ κοινότθτεσ που υπθρετείσ. 

Αυτι είναι θ νζα παγκόςμια τάξθ του Google, του Facebook και του graigslist. 

Νζα Οικονομία: 

 Το μικρό είναι το νζο μεγάλο 

Μια μικρι εταιρία μπορεί να γίνει γριγορα βιομθχανία, χρθςιμοποιϊντασ το 

εργοςτάςιο και το δίκτυο διανομισ κάποιου άλλου και πουλϊντασ ςε μια παγκόςμια 

αγορά που βρίςκει τα προϊόντα τθσ μζςω του Google. 

Αυτό που άλλαξε είναι ο οριςμόσ του «αρκετά μεγάλου»-αρκετά μεγάλου για να 

βγάλεισ χριματα, αρκετά μεγάλου για να επιβιϊςεισ και να επιτφχεισ. 

O Mark Potts είπε: ίςωσ ο μοναδικόσ τρόποσ για να πετφχεισ όντασ μικρόσ είναι να 

γίνεισ μζροσ κάποιου μεγαλφτερου: ενόσ δικτφου δθλαδι. Το μεγάλο ζχει ακόμα τθ 

κζςθ του. Η ςχζςθ μεταξφ μικροφ και μεγάλου είναι που εξελίςςεται. 

Γίνε μικρόσ αλλά ςκζψου με μεγάλο τρόπο! (Godin) 

 Η οικονομία μετά τθ ςπανιότθτα 

Η ςπανιότθτα αφοροφςε τον ζλεγχο: εκείνοι που είχαν τον ζλεγχο ενόσ ςπάνιου πόρου 

μποροφςαν και να τον τιμολογιςουν. 

Πλζον δεν είναι δυνατό να διατθρθκεί αυτι θ ςπανιότθτα τθσ πλθροφορίασ. 

Η Google μασ διδάςκει ότι πρζπει να ψάχνουμε για ευκαιρίεσ εκεί όπου βλζπουμε 

προκλιςεισ. Πάνω ςτθν ανάγκθ κοςκινίςματοσ μποροφν να αναπτυχκοφν επιχειριςεισ: 

εμπορικζσ ιςτοςελίδεσ που βρίςκουν το καλφτερο εμπόρευμα, δθμοςιογραφικζσ που 

διαβάηουν για εμάσ και υπθρεςίεσ διαςκζδαςθσ που ςυγκεντρϊνουν τισ κριτικζσ του 



6 
 

πλικουσ. Το διαδίκτυο ςκοτϊνει τθ ςπανιότθτα και δθμιουργεί ευκαιρίεσ μζςα ςτθν 

αφκονία. 

Η Google ζχει ανακαλφψει ζνα επιχειρθματικό μοντζλο που βαςίηεται ςτθ δθμιουργία, 

τθν εκμετάλλευςθ και τθ διαχείριςθ τθσ ΑΦΘΟΝΙΑΣ: όςο περιςςότερο περιεχόμενο 

διατίκεται ςε αυτιν για να το οργανϊςει και όςο περιςςότερα ςθμεία τθσ 

παραχωροφνται για να τοποκετιςει τισ διαφθμίςεισ τθσ, τόςο το καλφτερο. Αν θ 

επιχείρθςι ςου είναι δομθμζνθ πάνω ςτθ ςπανιότθτα-και οι περιςςότερεσ είναι-πρζπει 

και εςφ να αναρωτθκείσ πϊσ μπορείσ να διαχειριςτείσ και να εκμεταλλευτείσ τθν 

αφκονία. 

Μπεσ ςτον ανοικτό κϊδικα, ςτθν οικονομία του δϊρου 

Η μαηικι αγορά είναι νεκρι, ηιτω θ μάηα των εξειδικευμζνων αγορϊν 

Η διευκόλυνςθ, θ οργάνωςθ και θ κεφαλαιοποίθςθ τθσ αφκονίασ δθμιουργεί νζεσ 

ευκαιρίεσ. 

Τι αντικακιςτά τθ μάηα? Μα το ςφνολο τθσ μακριάσ ουράσ-θ μάηα των εξειδικευμζνων 

αγορϊν. 

Η Google εμπορευματοποιεί τα πάντα 

Ζχει μετατρζψει τθν εμπορευματοποίθςθ ςε κανονικι επιχειρθματικι ςτρατθγικι.  

 Η οικονομία τθσ Google 

Στθν οικονομία τθσ Google οι εταιρίεσ δεν κα μεγαλϊνουν πια ωσ τθν κρίςιμθ μάηα τουσ 

δανειηόμενεσ ογκϊδθ κεφάλαια για να κάνουν ογκϊδεισ εξαγορζσ-όχι τουλάχιςτον ςτο 

προβλεπτό μζλλον. Απεναντίασ, κα πρζπει να μάκουν από τθν Google να μεγαλϊνουν 

χτίηοντασ πλατφόρμεσ. Πλατφόρμεσ που βοθκοφν και τουσ άλλουσ να ευθμεριςουν. 

Ζτςι, θ ανάπτυξθ κα ζρκει λιγότερο από τθν ιδιοκτθςία παγίων και τθ ςυςςϊρευςθ 

όλου του ρίςκου εκεί, και περιςςότερο από τθν ζνταξθ των ανκρϊπων ςε δίκτυα ϊςτε 

να παραγάγουν τισ δικζσ τουσ αξίεσ, να μειϊςουν το κόςτοσ τουσ και να διευρφνουν το 

ρίςκο τουσ. Αυτόσ είναι ο τρόποσ τθσ Google. 

Νζα Επιχειρθματικι Ρραγματικότθτα 

Τα μόρια είναι βάροσ 

Οι ενδιάμεςοι είναι καταδικαςμζνοι 

Απελευκερϊςτε τθν πλθροφορία που ζχει ςτομϊςει και κάντε τα πράγματα πιο ρευςτά. 

Σταμάτα να προςπακείσ να βγάλεισ χριματα επεμβαίνοντασ ςε ςυναλλαγζσ. 

 Το δωρεάν είναι επιχειρθματικό μοντζλο 
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Είναι αδφνατο να ανταγωνιςτείσ το δωρεάν. Η πιο αποδοτικι αγορά είναι μια δωρεάν 

αγορά. Το χριμα ζρχεται με το δικό του τρόπο. Τα χριματα κοςτίηουν χριματα. 

«Το Διαδίκτυο είναι μια μεγάλθ κοφρςα προσ το δωρεάν. Όποιοσ ζχει χτίςει ζνα 

επιχειρθματικό μοντζλο με τιμι πάνω από το δωρεάν για κάτι που κα μποροφςε να 

είναι δωρεάν βρίςκεται ςε δεινι ςτρατθγικι κζςθ», Rich Barton, ιδρυτισ Zillow. 

 Αποφάςιςε ποια είναι θ δουλειά ςου 

Πρζπει να αναρωτθκείσ: Είμαι μια επιχείρθςθ γνϊςθσ; Μια επιχείρθςθ δεδομζνων; Μια 

επιχείρθςθ κοινότθτασ; Μια πλατφόρμα; Ζνα δίκτυο; Ποια είναι θ αξία μου και τα 

ζςοδα μου; Να κυμθκείσ ότι μπορεί να μθ βρίςκονται ςτο ίδιο μζροσ τα χριματα. 

Μπορεί να ζρκουν από τθν πλαϊνι πόρτα. Είναι καιρόσ λοιπόν να πάκεισ κρίςθ 

ταυτότθτασ. 

Νζα Συμπεριφορά 

 Εμπιςτεφςου τον Κόςμο 

Όταν δίνονται ςτουσ ανκρϊπουσ επιλογζσ και ζλεγχοσ, τότε εκείνοι τείνουν να 

διαλζγουν τα καλά πράγματα. Όςο περιςςότερεσ επιλογζσ ζχουν, τόςο καλφτερεσ 

επιλογζσ κάνουν. Η αφκονία καλλιεργεί τθν ποιότθτα. 

Όςεσ περιςςότερεσ ςυνδζςεισ γίνονται με τθν ιςτοςελίδα ςου, τόςο περιςςότερο 

αξίηουν οι δικζσ ςου ςυνδζςεισ με άλλεσ ιςτοςελίδεσ. ‘Ζτςι θ Google δίνει προςοχι ςε 

εκείνουσ που εμείσ δίνουμε προςοχι. Η Google ςυνειδθτοποιεί ότι θ εμπιςτοςφνθ είναι 

κάτι που μοιραηόμαςτε ο ζνασ με τον άλλον. ‘Η, για να το ποφμε αλλιϊσ, κάκε δικόσ μασ 

φίλοσ είναι και φίλοσ τθσ Google. 

 Να ακοφσ 

Οι πελάτεσ πρζπει να αξιολογοφνται όχι μόνο με βάςθ τα χριματά τουσ, αλλά και ωσ 

πλοφςια πθγι πλθροφοριϊν και κατευκφνςεων. 

Νζα Ηκικι 

 Κάνε τα λάκθ ςου καλά 

Οι διορκϊςεισ δεν μειϊνουν τθν αξιοπιςτία. Οι διορκϊςεισ ενιςχφουν τθν αξιοπιςτία. 

Το κλειδί για τθν καινοτομία είναι θ προκυμία να κάνεισ και λάκοσ. 

Το χειρότερο λάκοσ είναι να δρασ ςαν να μθν κάνεισ λάκθ 

 Η ηωι είναι beta 

Η beta, θ δοκιμαςτικι λειτουργία, είναι ο τρόποσ τθσ Google ϊςτε να μθ χρειαςτεί ποτζ 

να πει ςυγνϊμθ. Ή να πει: «Εδϊ ςίγουρα υπάρχουν λάκθ, γι’ αυτό, ςασ παρακαλοφμε, 
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βοθκιςτε μασ να τα βροφμε για να τα διορκϊςουμε και να αναβακμίςουμε το προϊόν. 

Πείτε μασ πϊσ κζλετε να είναι. Ευχαριςτοφμε» 

Το κλειδί είναι θ επανάλθψθ. Όταν κυκλοφορείσ κάτι, μπορείσ να μάκεισ από τουσ 

χριςτεσ ςου ποια λάκθ κάνεισ, ϊςτε να μθν τα επαναλαμβάνεισ γριγορα. Το Διαδίκτυο 

κάνει δυνατι τθν κακ’ οδόν διόρκωςθ και ανάπτυξθ των προϊόντων. 

Αλλά αν κυκλοφορείσ πράγματα και τα επανατοποκετείσ πραγματικά γριγορα, οι 

άνκρωποι ξεχνοφν τα λάκθ και ςζβονται πολφ τθν ταχφτθτα με τθν οποία φτιάχνεισ το 

προϊόν και το κάνεισ καλφτερο.  

Παρακαλϊ να αποτυγχάνετε πολφ γριγορα-ζτςι ϊςτε να μπορείτε να 

ξαναπροςπακιςετε. 

 Να είςαι ειλικρινισ 

Η αλικεια πλζον είναι ζνα κλικ μακριά.  

Ηκικι τθσ διαφάνειασ: τθν ανάγκθ να εμπλζξεισ τουσ ανκρϊπουσ ςου ςτθ διαδικαςία, 

τθν ανάγκθ να εκχωριςεισ τον ζλεγχο μζςω τθσ ανοιχτοςφνθσ και τθσ πλθροφόρθςθσ 

και επίςθσ τα οφζλθ των δικτφων ανοιχτοφ κϊδικα, τα οφζλθ τθσ οικονομίασ του δϊρου 

και τθν ικανότθτα να ακοφσ.  

Συνεργάςου 

Αν δεν ανοιχτείσ, δεν κα μπορζςεισ να ςυνεργαςτείσ. 

Αν είςαι τυχερόσ, κα γίνουν κάτοχοι του προϊόντοσ που φτιάξατε μαηί. Δεν κα το 

αγοράηουν απλϊσ, κα καυχϊνται για αυτό. 

Η ςυνεργαςία είναι καλι επιχείρθςθ. 

Συνδθμιουργία προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

Σκζψου πόςο πιο πολφτιμα κα ιταν τα προϊόντα και θ επιχείρθςθ ςου αν ζδινεσ ςτουσ 

πελάτεσ ςου ακριβϊσ αυτό που κζλουν. 

Το ανταγωνιςτικό ςου πλεονζκτθμα δεν είναι τα μυςτικά ςου ςχζδια αλλά θ δυνατι 

ςχζςθ ςου με τθν κοινότθτα των πελατϊν ςου. 

Νζα Ταχφτθτα 

 Οι απαντιςεισ είναι άμεςεσ 

Όςο πιο γριγορα προςαρμοςτοφν οι επιχειριςεισ ςτισ δράςεισ και τισ επικυμίεσ των 

πελατϊν-όςο πιο γριγορα μπορζςουν να μάκουν από αυτοφσ και να προςπακιςουν να 

μείνουν μπροςτά τουσ-τόςο καλφτερεσ επιχειριςεισ κα γίνουν. 
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Όταν ςε ψάχνουν οι πελάτεσ ςτο Google, είναι καλφτερα, πριν καν διατυπϊςουν τισ 

ερωτιςεισ τουσ, εςφ να ζχεισ δθμοςιευμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα ςου τισ απαντιςεισ. Όταν 

οι πελάτεσ μιλοφν για ςζνα δθμόςια, είναι καλφτερα να ζχεισ τα μζςα να τουσ ακοφςεισ 

και να ανταποκρικείσ αμζςωσ. Γιατί ςιμερα είναι πάρα πολφ απλό, με μια καλφτερθ 

απάντθςθ, ζνασ ανταγωνιςτισ να ςου κλζψει τουσ πελάτεσ ςου ςτθ ςτιγμι. 

Νζεσ Ρροςτακτικζσ 

 Να ενκαρρφνεισ, να επιτρζπεισ και να προςτατεφεισ τθν καινοτομία 

Η Google δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ τεχνικοφσ τθσ να χρθςιμοποιοφν το 20% του χρόνου 

τουσ για να δουλεφουν νζεσ ιδζεσ, νζα προϊόντα και νζεσ επιχειριςεισ. 

Δίνει αξία ςτισ ιδζεσ αντί να τισ τιμολογεί. 

Η γραφειοκρατία, οι ομάδεσ εργαςίασ, τα οργανογράμματα και οι επίςθμεσ διαδικαςίεσ 

δεν βοθκοφν τισ καινοτομίεσ. Τισ ςκοτϊνουν. 

Πρϊτα βρεσ το πρόβλθμα και μετά δθμιοφργθςε τθ λφςθ. Να φοβάςαι τθν ωραία ιδζα. 

Η Google λζει ξζρει πϊσ να βρίςκει ζξυπνουσ ανκρϊπουσ και πϊσ να τουσ δίνει αυτό 

που επικυμοφν: «Θζλουν να δουλεφουν για τον νικθτι. Θζλουν να ζχουν τθ δυνατότθτα 

να αιςκάνονται ξεχωριςτοί. Θζλουν να ζχουν τθ δυνατότθτα να υπθρετοφν τα πάκθ 

τουσ. Θζλουν να ζχουν τθ δυνατότθτα να βγάηουν χριματα. Και κζλουν να ζχουν τθ 

δυνατότθτα να αυξάνουν τθν εξωτερικι αγοραςτικι αξία τουσ-τουσ βοθκά να χτίηουν 

τθν προςωπικι τουσ φίρμα». 

Δίδαγμα τθσ Google: Κάνε τθν καινοτομία δικι ςου δουλειά. 

 Απλοποίθςε, απλοποίθςε 

Όταν ζχεισ αποφαςίςει ποια είναι θ πραγματικι δουλειά ςου, όταν πια ζχεισ 

καταςταλάξει ςτθ ςτρατθγικι ςου, όταν πια ζχεισ ςχεδιάςει τον τρόπο με τον οποίο κα 

τθν εκτελζςεισ μζςα ςτο νζο πλαίςιο και τθ νζα πραγματικότθτα τθσ εποχισ τθσ Google, 

όταν πια ζχεισ αποκτιςει νζα ςχζςθ με τον κόςμο ςου, όταν πια ζχεισ απορροφιςει τισ 

νζεσ θκικζσ ςτάςεισ αυτισ τθσ εποχισ, μζςα ςτθν κουλτοφρα τθσ εταιρείασ ςου, όταν 

πια ζχεισ κάνει τθν καινοτομία κεμζλιο αυτισ τθσ κουλτοφρασ, τότε κα πρζπει να κάνεισ 

ζνα ακόμα ςθμαντικό πράγμα, τότε κα πρζπει να πάρεισ ζνα ακόμα ηωτικό μάκθμα από 

τθν Google: τθν απλοποίθςθ 

Είναι καλφτερα να κάνεισ ζνα πράγμα καλά, αλλά πραγματικά καλά. 

Η απλότθτα ενδυναμϊνει. 

Ο ςχεδιαςμόσ είναι κάτι περιςςότερο από τθν αιςκθτικι. Ο ςχεδιαςμόσ είναι θκικι. Ο 

ςχεδιαςμόσ είναι ο δρόμοσ μζςω του οποίου γίνεται θ διάδραςθ με το κοινό. Δεν 

ςχεδιάηονται μόνο τα περιοδικά, τα ροφχα και τα αυτοκίνθτα.  Σχεδιάηονται και οι 

κανόνεσ. Όςο πιο απλόσ και κακαρόσ είναι ο ςχεδιαςμόσ, τόςο το καλφτερο. Το να είναι 
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κάτι απλό ςθμαίνει ότι είναι άμεςο. Το να είναι άμεςο ςθμαίνει ότι είναι ειλικρινζσ. Το 

να είναι ειλικρινζσ ςθμαίνει ότι είναι ανκρϊπινο. Το να είναι ανκρϊπινο ςθμαίνει ότι 

βρίςκεται υπό ςυηιτθςθ.  Το να βρίςκεται υπό ςυηιτθςθ ςθμαίνει ότι ςυνεργάηεται. Το 

να ςυνεργάηεται ςθμαίνει ότι εκχωρεί τον ζλεγχο. Εδϊ βριςκόμαςτε πάλι ςτο ςθμείο 

από όπου ξεκινιςαμε, ςτο Πρϊτο Νόμο του Jarvis: Δϊςε ςτουσ ανκρϊπουσ τον ζλεγχο 

και κα τον χρθςιμοποιιςουν. Μθν το κάνεισ και κα τουσ χάςεισ. Τόςο απλά. 

 Βγεσ από τθ μζςθ 

Αν φτιάξεισ μια εξαιρετικι πλατφόρμα, τθν οποία πραγματικά κζλουν όλοι να τθ 

χρθςιμοποιοφν, τότε το χειρότερο που ζχεισ να κάνεισ είναι να βάλεισ τον εαυτό ςου 

ςτθ μζςθ, μπαίνοντασ εμπόδιο ςτον δρόμο των ανκρϊπων που κζλουν να κάνουν κάτι 

με αυτιν.  

Η Google ςυνειδθτοποιεί ότι θ πραγματικι αξία τθσ δεν βρίςκεται ςτον περιοριςμό των 

ανκρϊπων, αλλά ςτο να τουσ βοθκά να κάνουν όςα φαντάηονται. 

Κάνε κάτι χριςιμο. Βοικθςε τουσ ανκρϊπουσ να το χρθςιμοποιιςουν. Και ζπειτα…ΒΓΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ. 

 Ασ ςυνεχίςουμε με μερικζσ περιπτϊςεισ εφαρμογισ του "τρόπου" τθσ Google: 

Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο 

Μζςα 

 Οι εφθμερίδεσ μετά το χαρτί 

Η οικονομία των λινκ ζχει 5 απαιτιςεισ: 

 Πρζπει να παράγεισ μοναδικό περιεχόμενο με κακαρι αξία. Το αναλϊςιμο 

περιεχόμενο δεν κα ςου φζρει οφτε λινκ οφτε Google Juice 

 Πρζπει να είςαι ανοιχτόσ, ϊςτε και το Google και ο κόςμοσ να βρίςκουν εφκολα το 

περιεχόμενό ςου. (εάν δεν μποροφν να ςε αναηθτιςουν δεν κα ςε βρουν. 

 Όταν ζχεισ λινκ και κοινό, είναι ςτθν ευχζρεια ςου να τουσ εκμεταλλευτείσ, 

ςυνικωσ μζςω τθσ διαφιμιςθσ. 

 Πρζπει να χρθςιμοποιείσ τα λινκ, για να υπάρχει καλφτερθ απόδοςθ. Κάνε το 

καλφτερό ςου, και κάνε λινκ για τα υπόλοιπα. 

 Βρεσ ευκαιρίεσ για να αξιοποιιςεισ τα λινκ: επιμζλεια του καλφτερου 

περιεχομζνου, τεχνολογικζσ υποδομζσ που επιτρζπουν τον εντοπιςμό των λινκ, και 

διαφθμιςτικά δίκτυα για να βοθκθκοφν οι δθμιουργοί και να εξαργυρωκοφν τα λινκ 

και οι επιςκζψεισ. 

Εφθμερίδεσ: 

Στθ μετάβαςθ από το φυςικό ςτο ψθφιακό, από το μαηικό ςτο εξειδικευμζνο, πρζπει 

πρϊτα να αποφαςιςτεί τι ζπεται. Πρζπει να ςχεδιάςει και να οικοδομιςει τα μετά το 
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χαρτί προϊόντα τθσ, να επανεκπαιδεφςει και να αναδομιςει το προςωπικό τθσ, να 

περικόψει κάκε περιττό κόςτοσ. Πρζπει να προωκιςει τα καινοφρια προϊόντα. Πρζπει 

να αυτοκανιβαλιςτεί. Και θ πρϊθν εφθμερίδα γίνεται νυν οικολογικόσ ιρωασ. 

Πρζπει να αρχίςουν να βλζπουν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ υπθρεςίεσ, παρζχοντασ 

ενθμερϊςεισ, προςφζροντασ περιεχόμενο ςε δίκτυα ιςτοςελίδων, δίνοντασ τισ ειδιςεισ 

τουσ ςτα ςθμεία όπου βρίςκονται οι άνκρωποι. 

Γίνε πλατφόρμα. Μπεσ ςε ζνα δίκτυο. Δεν μπορείσ πια να τα κάνεισ όλα μόνοσ ςου. 

Όταν ςυμμετζχεισ ςε ςυνεργατικά δίκτυα, μπορείσ και βρίςκεισ βοικεια.  

Τϊρα αφεντικό είναι το κοινό. Το πλικοσ είναι ςοφό.  

Με τι κα μοιάηει μια εφθμερίδα όταν δεν κα είναι πια εφθμερίδα; 

Θα είναι ζνα δίκτυο το οποίο κα απαςχολεί λιγότερουσ ρεπόρτερ και επιμελθτζσ, αλλά 

αυτό το προςωπικό κα ςυνεχίςει να παρζχει ςτον κόςμο τα ουςιϊδθ νζα. Το χαρτί 2.0 

κα ςυνεργάηεται και κα υποςτθρίηει ομάδεσ μπλόγκερ, επιχειρθματιϊν, πολιτϊν και 

κοινοτιτων που κα ςυγκεντρϊνουν και κα μοιράηονται ειδιςεισ. Η εφθμερίδα δεν κα 

είναι πια μια εκτυπωτικι μθχανι που κα παράγει χριμα. Ωσ δίκτυο ίςωσ είναι 

μεγαλφτερθ από όςο ιταν ποτζ άλλοτε, κα ειςχωρεί βακφτερα ςτισ κοινότθτεσ, κα ζχει 

μεγαλφτερθ επιρροι και κα αποδίδει περιςςότερο. Για να φτάςει εκεί, κα πρζπει να 

δράςει ςε ςμίκρυνςθ, αλλά να ςκεφτεί ςε μεγζκυνςθ και να δει τον κόςμο 

διαφορετικά. 

 Googlewood: Το άνοιγμα τθσ διαςκζδαςθσ 

Τϊρα μπορεί να παραχκεί περιςςότερθ ψυχαγωγία για περιςςότερουσ ανκρϊπουσ-

αυτι είναι θ νζα μορφι αφκονίασ μασ. 

Κοινοπραξία ςτακμϊν. Δεν βαςίςτθκε ςε ζνα προχπάρχον δίκτυο. Ζφτιαξε το δικό του. 

Μετά χρθςιμοποίθςε το ραδιόφωνο για πλατφόρμα, με ςκοπό να προετοιμάςει τθν 

παρουςία ςτθν τθλεόραςθ. Χρθςιμοποίθςε το ραδιόφωνο για να γίνει 

μοςχοπουλθμζνοσ ςυγγραφζασ και μετζτρεψε το βιβλίο του ςε πολφ επιτυχθμζνθ 

ταινία. Μετά ζγινε τεράςτιοσ ςτο Διαδίκτυο και ζβαλε το δορυφορικό ραδιόφωνο ςε 

τροχιά. Αλλά αυτό που τον ζκανε να ξεχωρίςει ιταν θ ςχζςθ του με το κοινό. 

Δθμιοφργθςε ζνα ςυνεργατικό προϊόν. Οι ίδιοι οι ακροατζσ παριγαν τθ δικι τουσ 

διαςκζδαςθ. 

Η διαχείριςθ αυτισ τθσ αφκονίασ παρουςιάηει πολλζσ ευκαιρίεσ. Σιμερα ζχουμε 

ανάγκθ από οδθγοφσ όςο ποτζ άλλοτε. Το ςφςτθμα που κα μασ βοθκά για να βοθκά ο 

ζνασ τον άλλον προκειμζνου να εντοπίηουμε τα καλφτερα ψυχαγωγικά προγράμματα 

κα είναι πολφτιμο. 

Η ψυχαγωγία κα γίνει κάτι περιςςότερο από κοινωνικι εμπειρία. Μπορεί να γίνει θ 

ςπίκα που εμπνζει περιςςότερθ δθμιουργικότθτα και ζλκει όχι απλϊσ κεατζσ, αλλά 

δθμιουργικζσ κοινότθτεσ ςε εκατομμφρια Χόλυγουντ. 
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 GoogleCollins: ςκοτϊνοντασ το βιβλίο για να ςωκεί 

Πρζπει να ξεπεράςουμε τα βιβλία, Μόνο ζτςι κα μπορζςουμε να τα επανεφεφρουμε.  

Δθμιουργοφν μία μονόδρομθ ςχζςθ:τα βιβλία διδάςκουν τουσ αναγνϊςτεσ, ναι, αλλά 

από τθ ςτιγμι που εκδίδονται τείνουν να μθ διδάςκουν τουσ ςυγγραφείσ τουσ. 

Όταν θ γνϊςθ είναι κολλθμζνθ ςε μία ςελίδα, μπορεί να καταλάβει μόνο ζνα μζροσ, 

μόνο ςε ζνα ράφι, ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο, ζτςι ϊςτε να υπάρχει μόνο ζνασ τρόποσ 

για να το βρεισ. 

Όταν όμωσ τα βιβλία γίνονται ψθφιακά, προκφπτουν όλων των ειδϊν τα οφζλθ. 

Μποροφν: 

 Να ενςωματϊςουν πολυμζςα 

 Να αναηθτθκοφν 

 Να υπερςυνδεκοφν 

 Να επικαιροποιθκοφν 

 Να ηιςουν για πάντα και να βρουν νζο κοινό οπουδιποτε 

 Οι ςυηθτιςεισ γφρω από τισ ιδζεσ των βιβλίων μποροφν να επεκτακοφν.  

Στο νζο κόςμο των βιβλίων, κάκε ψθφίο μπορεί να ενθμερϊνεισ ζνα άλλο. Κάκε ςελίδα 

να διαβάηει όλεσ τισ άλλεσ ςελίδεσ.  

Γιατί να μθν ζχουν και τα βιβλία διαφθμίςεισ να τα υποςτθρίηουν, όπωσ ζχει θ 

τθλεόραςθ, οι εφθμερίδεσ, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο και οι ιςτοςελίδεσ; 

Η δθμιουργικότθτα εμπνζει τθ δθμιουργικότθτα και το διαδίκτυο μασ επιτρζπει να το 

μετατρζψουμε όλο αυτό ςε διάλογο.  

Τϊρα τα βιβλία μποροφν να ζχουν ηωι και μετά τουσ πάγκουσ και μετά τισ 

πολτοποιθτικζσ μθχανζσ. Θα μποροφν να αναηθτθκοφν. Θα βρίςκουν νζο κοινό 

περιςςότερο καιρό και ςε μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ. Θα βγάηουν περιςςότερα χριματα. 

Η Google δεν είναι ο εχκρόσ των βιβλίων. Γίνεται θ πλατφόρμα τουσ για το μζλλον. 

Διαφιμιςθ 

 Και τϊρα δυο λόγια από τουσ χορθγοφσ τθσ Google 

Ζφερε τθν επανάςταςθ ςτθν οικονομία τθσ διαφιμιςθσ, επιτρζποντασ ςτουσ μαρκετίερ 

να πλθρϊνουν περιςςότερο για επιδόςεισ παρά για χϊρο και χρόνο. Εφθφρε νζα μζςα 

για ςτοχευμζνεσ διαφθμίςεισ κάνοντάσ τεσ εκ νζου αποτελεςματικζσ. 

Τοποκζτθςε διαφθμίςεισ ςε εκατομμφρια ςθμεία, βάηοντασ τζλοσ ςτθ ςπανιότθτα των 

μζςων. Προςζλκυςε αναρίκμθτουσ νζουσ διαφμθμιηόμενουσ. Κυριαρχεί τϊρα όχι μόνο 

ςτισ διαφθμίςεισ των αναηθτιςεων αλλά και ςτισ διαφθμίςεισ με μπάνερ, ενϊ ζχει 

αρχίςει να πουλά διαφθμίςεισ ςτο χαρτί και ςτθν τθλεόραςθ. 
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Συμβουλεφω τουσ ειδικοφσ του μάρκετινγκ να φανταςτοφν ωσ άςκθςθ τθν απόλυςθ του 

πρακτορείου τθν ακφρωςθ του διαφθμιςτικοφ προχπολογιςμοφ, το πζταμα των 

διαφθμίςεων και το ξεκίνθμα από τθν αρχι. Ποια είναι λοιπόν θ ςχζςθ ςου με τουσ 

πελάτεσ ςου; Που πρζπει να τοποκετιςεισ τα χριματά ςου; Ποφ πρζπει να ξοδζψεισ το 

πρϊτο διαφθμιςτικό ςου δολάριο και γιατί; 

 Σιγουρευτείτε απόλυτα ότι ζχετε ζνα ςπουδαίο προϊόν ι υπθρεςία. Σιγουρευτείτε 

ότι ζχετε ςπουδαία εξυπθρζτθςθ πελατϊν. Αν δεν ζχετε αυτά τα δφο τότε μθν 

πλθρϊνετε κανζναν για διαφιμιςθ. 

 Φζρε ςτθ ςχζςθ ςου με τον πελάτθ ςου τα πάνω κάτω. Επζνδυςε ςτθν 

εξυπθρζτθςθ πελατϊν. Ο χειρότεροσ πελάτθσ είναι ο καλφτεροσ φίλοσ ςου.  

 Δϊςε ζμφαςθ ςε κοινωνικά εργαλεία που επιτρζπουν ςτουσ πελάτεσ να ςου λζνε τι 

πρζπει να παράγεισ. Να τουσ παραχωριςεισ τον ζλεγχο. Ο ςτόχοσ πρζπει να είναι θ 

δθμιουργία ενόσ προϊόντοσ-υπθρεςίασ που κα αγαπθκεί από τον κόςμο. Μθν τουσ 

λεσ τι ςθμαίνει θ μάρκα ςου. Απλϊσ ρϊτθςζ τουσ. 

Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από ανκρϊπινεσ φωνζσ φίλων και γνωςτϊν, και ζτςι θ 

τεχνθτι, ιδρυματικι, μεταπρατικι φωνι τθσ διαφιμιςθσ τθσ μάρκασ, κακϊσ και τα 

ςλόγκαν τθσ, αυξανόμενα κα εμφανίηονται ιςχνά και ψεφτικα. Τα απλά, πλθροφοριακά, 

ςχετικά κείμενα των διαφθμίςεων του Google κα ακοφγονται πιο αλθκινά. 

Το μινυμα του μάρκετινγκ πρζπει να αλλάξει και να γίνει: Από το κζλουμε τα λεφτά 

ςασ ςτο μοιραηόμαςτε τα ενδιαφζροντά ςασ. 

Προζτρεψε τισ εταιρίεσ να αγοράςουν διαφθμίςεισ ςε ςχετικά μπλογκ. 

Επζτρεψε ςτουσ υπαλλιλουσ των εταιριϊν να διατθροφν μπλόγκ, ζτςι ϊςτε να 

αναπτφςςουν άμεςεσ, χριςιμεσ και ανκρϊπινεσ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ τουσ. 

Τα προϊόντα και οι πελάτεσ ςου είναι θ διαφιμιςι ςου-το ίδιο και οι υπάλλθλοί ςου. 

Το μζςο είναι το μινυμα και ο πελάτθσ είναι το μζςο. 

Η δφναμθ ςτθ διαφιμιςθ κα είναι τα δίκτυα των ανκρϊπων. 

Όςο οι ςχζςεισ κα αντικακιςτοφν τισ διαφθμίςεισ τόςο οι προχπολογιςμοί κα 

μειϊνονται. 

Λιανεμπόριο 

 Η Google τρϊει: Μια επιχείρθςθ χτιςμζνθ ςτθν ανοιχτοςφνθ 

Ακόμα και ζνα εςτιατόριο μπορεί να ςκεφτεί ςαν μζλοσ δικτφου μζςα ςε μια οικονομία 

πλθροφοριϊν που υπερςυνδζονται. 

Τα δίκτυα ενδυναμϊνουν τθν εξειδίκευςθ. 

Υπθρζτθςε τθν εξειδικευμζνθ αγορά και όχι τθ μάηα. Κάνε αυτό που κάνεισ καλφτερα. 
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Οι άνκρωποι κζλουν να δθμιουργοφν, να επανεπεξεργάηονται, να μοιράηονται και να 

βάηουν τθ ςφραγίδα τουσ. 

Επιχειριςεισ Κοινισ Ωφζλειασ 

 Google Power & Light: Τι κα ζκανε θ Google 

Δθμιοφργθςε καλφτερα και προςπάκθςε να διαχειριςτείσ τθν αφκονία, αντί να ελζγχεισ 

τθ ςπανιότθτα. 

Εντοπίηουμε το πρόβλθμα και ψάχνουμε τθ λφςθ. Εντοπίηουμε μία ανάγκθ, βρίςκουμε 

μια ευκαιρία και μετά ςυςτθματικά, λογικά και επικετικά τθ βομβαρδίηουμε με 

καινοτομία. 

 GT&T: Τι πρζπει να κάνει θ Google 

Οι κυμωμζνοι καταναλωτζσ δεν ςυνιςτοφν βιϊςιμο επιχειρθματικό μοντζλο.  

Είςτε επαναςτάτεσ που αρπάηουν τον ζλεγχο από τθν ολιγαρχία, για να τον αποδϊςουν 

ςτον λαό. Η δφναμι ςασ είναι τεράςτια. Χρθςιμοποιιςτε τθν ζξυπνα. 

Βιομθχανικι Ραραγωγι 

 Googleκίνθτο: Από τθ μυςτικότθτα ςτο μοίραςμα 

Πάκοσ, ατομικότθτα, δθμιουργία, επιλογι, ενκουςιαςμόσ, νεωτεριςμόσ 

Τι κα γινόταν όμωσ αν μία εταιρία αυτοκινιτων γινόταν ο θγζτθσ ςτθ μεταφορά των 

ανκρϊπων, χρθςιμοποιϊντασ και μθχανικά μζρθ άλλων καταςκευϊν: αεροπλάνων, 

τρζνων ι αυτοκινιτων; 

Εςφ κα λεσ ςτο ςφςτθμα που κεσ να πασ-ι ζχοντασ πρόςβαςθ ςτο Google Calendar, 

αυτό από μόνο του κα ξζρει-και εκείνο κα ςου δίνει πολλαπλζσ επιλογζσ με διάφορεσ 

τιμζσ: ςιμερα μπορείσ να πάρεισ το τρζνο για να εξοικονομιςεισ χριματα. Αφριο κα 

οδθγιςεισ, γιατί ζχεισ να παραδϊςεισ παραγγελίεσ. Μεκαφριο κα μοιραςτείσ ζνα 

αυτοκίνθτο για να κάνεισ οικονομία. Αυτό το Σαββατοκφριακο κα πάρεισ μια ωραία 

Mercedes για το δείπνο των γενεκλίων ςου. Τθν επόμενθ εβδομάδα κα πάρεισ ζνα 

όχθμα με οδθγό, για να εντυπωςιάςεισ τουσ πελάτεσ ςου. Για τισ διάφορεσ επιλογζσ 

ςου-όπωσ θ διαςκζδαςι ςου ςτο αυτοκίνθτο, θ αςφρματθ ςφνδεςθ ςτο τρζνο, οι 

ειδοποιιςεισ ςτο iPhone ςου, οι πλοθγοί που κα ςε κακοδθγοφν για να αποφφγεισ τθν 

κίνθςθ, κα μπορείσ να πλθρϊνεισ όςο κα είςαι κακ’ οδόν. Αυτι κα είναι θ νζα 

προςωπικι ςυγκοινωνιακι και ςυνδετικι εταιρία που κα αναπτυχκεί πάνω ςτθν 

πλατφόρμα τθσ παλιάσ εταιρίασ αυτοκινιτων. 

 Google Cola: είμαςτε κάτι περιςςότερο από καταναλωτζσ 

Κάκε ςυςκευι που παράγει πλθροφορία θ οποία μπορεί να εξατομικευτεί και να 

προςαρμοςτεί ι να μασ προςφζρει επικοινωνία και διαςκζδαςθ κα είναι ςυνδεδεμζνθ 
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ςτο διαδίκτυο και ςτο Google. Η Google κα ακοφει και κα μιλά μζςα από αυτά τα 

γκάτηετ αν τθσ δίνουμε τθν άδεια, και κα μασ παρζχει ςχετικι πλθροφορία. Η Google κα 

ευχαριςτιζται να χρθςιμοποιεί αυτζσ τισ πλθροφορίεσ για να μασ δίνει υψθλά 

ςτοχευμζνεσ και ςχετικζσ διαφθμίςεισ.  

Η Google μπορεί να γίνει το λειτουργικό ςφςτθμα όχι μόνο του ιςτοφ και του κόςμου, 

αλλά και ςπιτιϊν και των ηωϊν μασ. 

Αυτό που πρζπει να κάνει κάποιοσ είναι να εντοπίςει τισ ευκαιρίεσ, να φτιάξει πιο 

ςτοχευμζνα προϊόντα και να ςυνεργαςτεί με τουσ πελάτεσ ςτον ςχεδιαςμό, τθν 

υποςτιριξθ και τθν πϊλθςθ των προϊόντων. Το Google και το διαδίκτυο αλλάηουν τα 

πάντα, ακόμα και τα εργοςτάςια. 

Υπθρεςίεσ 

 Google Air: Μια κοινωνικι αγορά καταναλωτϊν 

Google Real Estate: θ πλθροφορία είναι δφναμθ 

Χριμα 

 Google κεφάλαιο: Το χριμα φτιάχνει δίκτυα 

Το βαςικό προςόν που ζχει ζνασ νζοσ επιχειρθματίασ που αςχολείται με τθν τεχνολογία 

είναι ότι δεν γνωρίηει πολλά πράγματα. Σχεδόν ςε κάκε άλλθ περίςταςθ αυτό κα ιταν 

μειονζκτθμα, αλλά όχι εδϊ και όχι τϊρα… Όταν ο κόςμοσ ζχει αλλάξει όντωσ μζςα ςε 

μια νφχτα, όταν μποροφν να ςυμβοφν άγρια και καινοφρια πράγματα αν δεν ζχεισ καμία 

αίςκθςθ του παρελκόντοσ, τότε οι άνκρωποι οι οποίοι ζφταςαν εδϊ μόλισ πριν από 

πζντε λεπτά είναι εκείνοι που κα καταλάβουν τισ νζεσ δυνατότθτεσ και κα καταλάβουν 

ακριβϊσ τι ςυμβαίνει, γιατί γι’ αυτοφσ όλα αυτά δεν είναι νζα. 

Δθμόςιοι Οργανιςμοί 

 Google U: ανοίγοντασ τθν εκπαίδευςθ 

Ασ με πει κάποιοσ ουτοπιςτι, αλλά φαντάηομαι μια καινοφργια εκπαιδευτικι οικολογία, 

εντόσ τθσ οποίασ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να παίρνουν μακιματα από οπουδιποτε και 

οι εκπαιδευτζσ να διαλζγουν φοιτθτζσ, όπου κα μακιματα κα είναι ςυνεργατικά και 

δθμόςια, όπου τα μακιματα θ δθμιουργικότθτα κα τροφοδοτείται όςο τθν τροφοδοτεί 

θ Google, όπου το να κάνεισ τα λάκθ καλά κα αξιολογείται περιςςότερο από τθν ντροπι 

και τθν αςφάλεια, όπου θ εκπαίδευςθ κα ςυνεχίηεται και μετά τθν θλικία των 21 ετϊν, 

όπου κα τα διαγωνίςματα και οι βακμοί κα ζχουν μικρότερθ ςθμαςία από το 

χαρτοφυλάκιο τθσ εργαςίασ κάποιου, όπου θ οικονομία του δϊρου κα μπορεί να κάνει 

δάςκαλο οποιονδιποτε ζχει γνϊςθ, όπου οι ικανότθτεσ τθσ ζρευνασ και τθσ 

επιχειρθματολογίασ και του ςκεπτικιςμοφ κα αξιολογοφνται περιςςότερο από τισ 

ικανότθτεσ τθσ αποςτικιςθσ και του υπολογιςμοφ, και όπου τα πανεπιςτιμια κα 
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διδάςκουν τθν αφκονία τθσ γνϊςθσ ςε εκείνουσ που τθ κζλουν και δεν κα 

διαχειρίηονται τθ ςπανιότθτα των κζςεων κάποιασ τάξθσ. 

Αντί για το κομμάτι χαρτί ςτον τοίχο που λζει ότι είςτε αυκεντίεσ, κα ζχετε μια 

ςυςτοιχία προϊόντων και εμπειριϊν, ςκζψεων και ςυηθτιςεων που κα δείχνουν τθν 

αυκεντία ςασ, κα δείχνουν τι γνωρίηετε και αυτό κα είναι ξεκάκαρο. Θα 

περιλαμβάνεται το ςϊμα μιασ δουλειάσ, κακϊσ και ζνα δίκτυο διαρκοφσ μάκθςθσ, ςτο 

οποίο κα επιςτρζφετε ανά περίοδο. Αυτό κα αναπτφςςεται κακϊσ κα αναπτφςςεςτε 

και εςείσ και κα περιζχει τα πιο ςθμαντικά μακιματά ςασ. 

Πανεπιςτιμια τθσ ςυνάκροιςθσ 

Στον πραγματικό κόςμο οι εξετάςεισ είναι όλεσ με ανοιχτό βιβλίο, και θ επιτυχία ςου 

κακορίηεται ανθλεϊσ από τα μακιματα που ςταχυολογείσ από τθν ελεφκερθ αγορά. 

Εξαιρζςεισ 

Η Apple είναι μια καλτ εταιρία και οι πελάτεσ τθσ είναι οι καλφτεροι ζμποροί τθσ. Αυτό είναι 

πολφ Google. 

Η Apple αποςτρζφεται τθν ανοιχτοςφνθ. Δεν ςκζφτεται διανεμθτικά. Δε διαχειρίηεται τθν 

αφκονία αλλά δθμιουργεί ςπανιότθτα. Δεν είναι γενναιόδωρθ. Χρεϊνει αμοιβι για τθν 

ποιότθτά τθσ. Είναι πολφ καλι με πολφ δυνατό όραμα και με πολφ καλά προϊόντα. Άρα θ 

Apple είναι πολφ διαφορετικι από τθ Google. Είναι; 

 Και οι δφο γνωρίηουν καλά τι κζλει ο κόςμοσ: δθμιουργοφν πλατφόρμεσ πάνω 

ςτισ οποίεσ δθμιουργοφν οι άλλοι. 

 Ξζρουν πϊσ να προςελκφςουν, να διατθριςουν και να ενεργοποιιςουν το 

ταλζντο. 

 Τα προϊόντα είναι απλά ςχεδιαςμζνα και θ Apple ςτα προϊόντα τθσ ορίηει τθν 

ομορφιά ωσ ςεξ. 

 Κατανοοφν τθ δφναμθ των δικτφων. Εςτιάηουν αδιαπραγμάτευτα ςτο χριςτθ, 

ςτον πελάτθ και όχι ςτον εαυτό τουσ και ςτθ βιομθχανία τουσ. Είναι φανατικζσ με 

τθν ποιότθτα.  

 Πλεσ οι μεγάλεσ επιχειριςεισ απαντοφν ςε μια δυνατι επικυμία: «Οι άνκρωποι 

κζλουν να είναι ςαν τον Θεό. Δίνουν ςτουσ ανκρϊπουσ κεϊκι ομορφιά. 

Η Γενιά G 

 Αυτι θ διαρκείσ ςυνδεςιμότθτα μπορεί να βελτιϊςει τθ φφςθ τθσ φιλίασ, κακϊσ και 

τον τρόπο που αντιμετωπίηουμε ο ζνασ τον άλλον. 

 Αφκονία τθσ φιλίασ. 

 Ο κόςμοσ χάρθ ςτο Google κα ζχει καλφτερθ μνιμθ. Είναι αλικεια. Αλλά εδϊ ι 

αρχι τθσ αμοιβαίασ ταπείνωςθσ κα μασ προςτατζψει. Όλοι κα ζχουμε λόγο για να 

μαηευτοφμε. 

 Η εποχι τθσ διαφάνειασ πρζπει να είναι μια εποχι ςυγχϊρεςθσ. 
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 Η νζα μορφι δθμοςιότθτασ μπορεί να μασ κάνει να ζχουμε περιςςότερθ 

κατανόθςθ και να ςυγχωροφμε τελικά τουσ άλλουσ, ακόμα και τα λάκθ των 

δθμόςιων προςϊπων και τισ αδυναμίεσ τουσ. 

 Δεν είναι θ ιδιωτικότθτα το κζμα. Είναι ο ζλεγχοσ. Χρειαηόμαςτε τον ζλεγχο των 

προςωπικϊν πλθροφοριϊν μασ, κζλουμε να γνωρίηουμε πότε δθμοςιοποιοφνται 

και ςε ποιουσ και πϊσ χρθςιμοποιοφνται. 

 Η δθμοςιότθτα φζρνει προςωπικά οφζλθ που ξεπερνοφν τθ διακινδφνευςθ. Φζρνει 

και ςυλλογικά οφζλθ μζςω τθσ ακροιςμζνθσ ςοφίασ τθσ Google. 

 Το πλικοσ ζχει ςτθν κατοχι του τθ ςοφία του πλικουσ. 

 Οι διαδικτυακζσ ςκιζσ μασ κα γίνουν οι ταυτότθτζσ μασ. Για να ξεχωρίςουμε από το 

πλικοσ χρειαηόμαςτε διακριτζσ ταυτότθτεσ.  

 Η ταυτότθτα κα ςχετίηεται με επιτεφγματα και δθμιουργίεσ, πράγματα για τα οποία 

είςαι γνωςτόσ και «ςτενεφουν» τθν αναηιτθςθ ςτο Google. 

 Η διάχυτθ οικειότθτα είναι καλι για τθ φιλία. Μασ βοθκά να γνωρίςουμε 

ανκρϊπουσ που ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα ιταν απλοί γνωςτοί. Μασ κάνει να 

νιϊκουμε πιο κοντά ςε ανκρϊπουσ για τουσ οποίουσ νοιαηόμαςτε, αλλά δεν ζχουμε 

τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουμε ςτισ ηωζσ τουσ τόςο ςτενά όςο κα κζλαμε. Και ςε 

πρακτικό επίπεδο, εξοικονομεί πολφ χρόνο όταν τελικά καταφζρεισ να βρεκείσ με 

όλουσ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ ςτθν πραγματικι ηωι. 

 Η βακιά διάδραςθ μπορεί να παράγει βακιά ςκζψθ. 

 Η αιςκθτικι τθσ απλότθτασ που βλζπουμε ςτο διαδίκτυο γίνεται και θκικι τθσ 

απλότθτασ. 

 Η απλότθτα είναι θ περιπλοκότθτα που ζγινε καλά. Η απλότθτα μπορεί να 

μεταφερκεί από τισ ιςτοςελίδεσ ςτα προϊόντα και τισ κουλτοφρεσ, όπωσ επίςθσ και 

ςτθν οπτικι που ζχουμε για τθ ηωι.  

 Αφξθςθ ςεβαςμοφ για το μικρό και αςυνικιςτο. Ο μαηικόσ κανόνασ τθσ 

ομοιομορφίασ υποχωρεί και τθ κζςθ του παίρνει μια περιφανθ ατομικότθτα, γιατί 

θ Google ανταμείβει τθ μοναδικότθτα μζςα ςτθ μάηα τθσ εξειδίκευςθσ. 

 Πρζπει όλοι εμείσ οι άνκρωποι να μάκουμε ότι ζχουμε περιςςότερθ δφναμθ από 

αυτι που νομίηουμε και πρζπει να μάκουμε να τθ χρθςιμοποιοφμε φρόνιμα. 

 Οι μελλοντικζσ γενιζσ κα επιβάλουν τθν αρχι τθσ ελευκερίασ του λόγου ςτισ 

κυβερνιςεισ και τουσ οργανιςμοφσ.  

 Το Διαδίκτυο είναι θ πρϊτθ τροπολογία μεταφερμζνθ ςτθ ηωι. Απεχκάνεται και 

ανατρζπει τθ λογοκριςία.  

 Όποιουσ ςκοποφσ και αν αναλάβει να φζρει ςε πζρασ, θ γενιά G κα είναι ςε κζςθ να 

οργανϊνεται χωρίσ οργανιςμοφσ. Αυτι θ ικανότθτα ςυναςπιςμοφ κα ζχει βακιά 

αποςτακεροποιθτικι επίδραςθ ςτουσ οργανιςμοφσ. 

 Τϊρα λειτουργοφμε ςε μια ανοιχτι αγορά επιρροισ. Η Google κάνει δυνατι τθν 

προβολι των ενδιαφερόντων μασ και τθν εφρεςθ, τθν οργάνωςθ και τθ δράςθ ςε 

αρμονία με τουσ άλλουσ. 

 Η οργάνωςι μασ είναι ad hoc. Μποροφμε να βροφμε ανκρϊπουσ που ζχουν τα ίδια 

ενδιαφζροντα, ανάγκεσ, γνϊμεσ, γοφςτο, υπόβακρο και κοςμοκεωρίεσ από 

οπουδιποτε ςτον κόςμο και να αναλάβουμε μαηί τουσ δράςθ. Ελπίηω αυτό να 

οδθγιςει ςε νζο τρόπο ανάπτυξθσ τθσ θγεςίασ: ςτο διαδίκτυο ζχεισ τθ δυνατότθτα 
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να πετφχεισ αυτό που μόνο εςφ κζλεισ και μπορείσ να φτιάξεισ μια ομάδα 

προκειμζνου να ςυνεργαςτείτε. Το ότι κάποιοσ βρίςκεται εκτόσ των κζντρων 

εξουςίασ δεν πρζπει πια να αποτελεί δικαιολογία ι κϊλυμα για να μθν αναηθτιςει 

εξουςιοδότθςθ. 

 Μετακίνθςθ τθσ εξουςίασ προσ τθν άκρθ και όχι πια ςυγκζντρωςι τθσ ςτο κζντρο. 

 Η γενιά G κα ζχει μια διαφορετικι αίςκθςθ για τθ ςυμμετοχι, τθν πίςτθ, τον 

πατριωτιςμό και τθν εξουςία. Θα ανικει ςε νζα ζκνθ: ζνα ζκνοσ geeks, ζνα ζκνοσ 

διαβθτικϊν, ζνα ζκνοσ καλλιτεχνϊν.  

 Οι νόμοι του παλιοφ κόςμου για τθν ιδιοκτθςία, τθν ταυτότθτα και τθν κίνθςθ είναι 

όλοι βαςιςμζνοι ςτθν φλθ. Και εδϊ δεν υπάρχει φλθ.  

 Δθμιουργοφμε ζνα κόςμο όπου κακζνασ, οπουδιποτε, κα μπορεί να εκφράηει τισ 

πεποικιςεισ του, όςο αςυνικιςτεσ και αν είναι, χωρίσ τον φόβο του εξαναγκαςμοφ 

ςε ςιωπι ι ςε ςυμμόρφωςθ. 

 Το διαδίκτυο δεν μασ κάνει πιο δθμιουργικοφσ. Αντίκετα επιτρζπει ςε αυτά που 

δθμιουργοφμε να γίνουν ορατά, να ακουςτοφν και να χρθςιμοποιθκοφν. Επιτρζπει 

ςε κάκε δθμιουργό να βρει ζνα κοινό, το κοινό που του αξίηει. 

 Το διαδίκτυο ςκοτϊνει τθ μάηα μια για πάντα. Φζρνει και τον κάνατο τθσ μαηικισ 

οικονομίασ και των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ. Δε δρα μόνο ωσ δθμιουργόσ αλλά 

και ωσ παράδειγμα, ωσ εκπαιδευτισ, ωσ ζμπνευςθ για τουσ άλλουσ. Θα είναι το 

ζναυςμα τθσ δθμιουργικότθτασ. 

 Η Googlοποίθςθ του κόςμου επθρεάηει όχι μόνο τισ επιχειριςεισ, τισ βιομθχανίεσ 

και τουσ οργανιςμοφσ, αλλά και τα άτομα. Φζρνει νζα μζςα και προςδοκίεσ ςχετικά 

με το πϊσ μπορεί κάποιοσ να προαγάγει τθν καριζρα του, τον τρόπο ηωισ του, τθν 

ατηζντα του. Αν κζλεισ να είςαι Google και να εκμεταλλευτείσ αυτζσ τισ νζεσ 

ευκαιρίεσ, τότε πρζπει να κατανοιςεισ πϊσ αξιολογεί θ Google τθ δθμιουργία, τθν 

ανοιχτοςφνθ, τισ ςυνδζςεισ, τθ μοναδικότθτα, τθ ςυνεργαςία και τθν εφεφρεςθ.  

Και κα κλείςω αυτιν τθν παρουςίαςθ με δφο παραγράφουσ που με αντιπροςωπεφουν 

πλιρωσ: 

Δφο πράγματα ςπανίηουν ςτθν κουλτοφρα: το ταλζντο και θ προςοχι. Πιςτζψαμε ότι 

υπάρχουν λίγοι άνκρωποι με ταλζντο, ότι ςτο ταλζντο τουσ δίνεται λίγθ προςοχι και ότι 

κανζνα από τα δφο δεν αρκεί. Αλλά όπωσ κινείται θ οικονομία από τθν ςπανιότθτα ςτθν 

αφκονία, ζτςι κινείται και θ κουλτοφρα. Υπάρχει αφκονία ταλζντου και απεριόριςτθ 

βοφλθςθ για δθμιουργία, αλλά όλα αυτά ζχουν καταπιεςτεί από ζνα εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα που επιμζνει ςτθν ομοιότθτα, από ζνα μαηικό οικονομικό ςφςτθμα που 

ανταμείβει μόνο ελάχιςτουσ γίγαντεσ και από ζνα ςφςτθμα κριτικισ που αποκαρρφνει 

τουσ πολλοφσ και τοποκετεί ςτθν κορυφι μια κλειςτι δθμιουργικι τάξθ. Αυτοί οι εχκροί 

τθσ μαηικισ δθμιουργικότθτασ ζκαναν τθν αφκονία ςπανιότθτα. Τϊρα ταλζντα διάφορων 

ειδϊν και επιπζδων μποροφν να εκφραςτοφν και να μεγαλϊςουν. Θζλουμε να 

δθμιουργοφμε και κζλουμε να είμαςτε γενναιόδωροι με τισ δθμιουργίεσ μασ. Θα λάβουμε 

τθν προςοχι που αξίηουμε. 

Ασ ακοφςουμε τθ διακιρυξθ τθσ ανεξαρτθςίασ του κυβερνοδιαςτιματοσ από τον John 

Perry Barlow-Electronic Frontier Foundation: Κυβερνιςεισ του βιομθχανικοφ κόςμου, 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Perry_Barlow
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Perry_Barlow
https://www.eff.org/


19 
 

εςείσ κουραςμζνοι γίγαντεσ από ςάρκα και ατςάλι, ζρχομαι από το Κυβερνοδιάςτθμα, το 

νζο ςπίτι του Νου. Εκ μζρουσ του μζλλοντοσ, ηθτϊ από εςάσ που ανικετε ςτο παρελκόν 

να μασ αφιςετε ιςυχουσ. Δεν είςτε ευπρόςδεκτοι ανάμεςά μασ. Δεν είςτε κυρίαρχοι εδϊ 

που ςυγκεντρωνόμαςτε εμείσ.  

 

 


