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να εξαιρετικό βιβλίο για ζναν εξαιρετικό άνκρωπο που κατάφερε να ιντριγκάρει και να
αλλάξει το status quo, να αλλάξει τον κόςμο. Πολλοί μπορεί να πουν ότι δεν τα λζει όλα,
δεν αναφζρεται ςτισ «άςχθμεσ» πλευρζσ του χαρακτιρα του Jobs. Ειλικρινά όμωσ
πιςτεφω ότι πρζπει να μζνουμε πάντα ςτα κετικά και να προςπακοφμε να εμπνευςτοφμε
από ιδιοφυείσ ανκρώπουσ όπωσ ιταν ο Steve Jobs.
Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ του βιβλίου με κάποια κομμάτια τα οποία παρουςιάηουν
με λίγα λόγια αυτόν τον Ηγζτθ που λεγόταν Steve Jobs και τθ φιλοςοφία του.
Στθ ςυνζχεια, και με τθ μορφι κάποιων αρχείων τα οποία μπορείτε να τα κατεβάςετε
μζςω links, τόλμθςα να προςπακιςω να κωδικοποιιςω το βαςικό περιεχόμενο του
βιβλίου ςε τίτλουσ, και να κατατάξω ς’ αυτοφσ τμιματά του. Σκοπόσ αυτοφ του
«εγχειριματοσ» είναι να ςασ δώςω τόςο the «big picture» όςο και τθν ουςία του βιβλίου
ώςτε να ςασ είναι πιο εφκολο να επικεντρωκείτε ς' εκείνα τα τμιματα που ςασ
ενδιαφζρουν τόςο για τθν προςωπικι ςασ ανάπτυξθ όςο και για να πάρετε ιδζεσ για το
πώσ μπορεί κάποιοσ να χτίςει μια εξαιρετικι εταιρία και να παράγει εξαιρετικά
προϊόντα.
Άλλωςτε είναι γνωςτό ότι ζνασ τρόποσ για να οδθγθκοφμε ςτθν επιτυχία και να γίνουμε
θγζτεσ του εαυτοφ μασ είναι να διαβάηουμε-μελετοφμε βιογραφίεσ ςπουδαίων
ανκρώπων.
The “game” is yours!!!! Play!!!!

Résumé:
Ξεκίνθςε μία εταιρία ςτο περίφθμο γκαράη του ςπιτιοφ του και τθ μετζτρεψε ςτθν εταιρία
με τθν μεγαλφτερθ αποτίμθςθ παγκοςμίωσ. Δεν εφθφρε πολλά πράγματα αμζςωσ, όμωσ
ιταν μάςτορασ ςτο να ςυνδυάηει ιδζεσ, τζχνθ και τεχνολογία, με τρόπουσ που κακόριηαν το
μζλλον. Σχεδίαςε τον Mac ζχοντασ εκτιμιςει τισ προοπτικζσ που παρουςίαηε το γραφικό
περιβάλλον με ζναν τρόπο που θ Xerox δεν κατόρκωςε να κάνει και δθμιοφργθςε το iPod
ζχοντασ ςυλλάβει τθ χαρά του να ζχεισ χίλια τραγοφδια ςτθν τςζπθ ςου, με ζνα τρόπου που
θ Sony θ οποία διζκετε όλα τα μζςα και τθν εμπειρία ποτζ τθσ δεν κατόρκωςε να πετφχει.
Οριςμζνοι θγζτεσ προωκοφν τισ καινοτομίεσ με το να είναι ικανοί να ςυλλάβουν τθ γενικι
εικόνα. Άλλοι το κατορκϊνουν κατακτϊντασ τισ λεπτομζρειεσ. Ο Jobs ζκανε και τα δφο,
αςταμάτθτα. Το αποτζλεςμα ιταν ςτθν πορεία τριϊν δεκαετιϊν να παρουςιάςει μια ςειρά
προϊόντων τα οποία μεταμόρφωςαν ολόκλθρεσ βιομθχανίεσ.
Ήταν ζξυπνοσ? Πχι, τουλάχιςτον όχι εξαιρετικά. Αντίκετα ιταν ιδιοφυισ. Τα άλματα που
επιχειροφςε με τθ φανταςία του ιταν ενςτικτϊδθ, απρόςμενα και οριςμζνεσ φορζσ μαγικά.
Υπιρξε πράγματι παράδειγμα αυτοφ που ο μακθματικόσ Mark Kac ονόμαςε «μαγικι
ιδιοφυΐα», κάποιοσ που οι ςκζψεισ του ξεπθδοφν από το πουκενά και περιςςότερο
ςτθρίηονται ςτο ζνςτικτο παρά ςτθν απλι νοθτικι επεξεργαςία. Ππωσ ζνα ιχνθλάτθσ ιταν
ικανόσ να απορροφά πλθροφορίεσ να οςμίηεται τουσ ανζμουσ και να διαιςκάνεται τι
υπιρχε ςτθ ςυνζχεια.

Ρίςτευε ότι αυτόσ και θ εταιρία του βριςκόταν εδϊ για να φτιάξουν ςπουδαία προϊόντα και
αυτό δεν μποροφςε να αλλάξει με τίποτα. Εςτίαηαν διαρκϊσ ςτθν καινοτομία. Ρίςτευαν ςτο
απλό και όχι ςτο πολφπλοκο. Ρίςτευαν ότι χρειάηεται να κατζχουν και να ελζγχουν τισ
βαςικζσ τεχνολογίεσ πίςω από τα προϊόντα που ζφτιαχναν και να ςυμμετζχουν μόνο ςε
αγορζσ όπου μποροφν να ζχουν ςθμαντικι ςυνειςφορά. Ρίςτευαν ςτο να λζνε «όχι» ςε
χιλιάδεσ ζργα, ζτςι ϊςτε να μποροφν να επικεντρωκοφν ςτα λίγα τα οποία είναι πραγματικά
ςθμαντικά και ζχουν νόθμα για αυτοφσ. Ρίςτευαν ςτθ ςτενι ςυνεργαςία και ςτθν
ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των ομάδων, ζτςι ϊςτε να καινοτομοφν με ζναν τρόπο που οι
άλλοι δεν μποροφν να φτάςουν. Και ειλικρινά, δεν ικανοποιοφνταν με τίποτα λιγότερο από
τθν υπεροχι ςε κάκε ομάδα τθσ εταιρίασ, και είχαν τθν ειλικρίνεια να παραδζχονται τα
λάκθ τουσ και το κουράγιο να αλλάηουν. Και πίςτευε πωσ ανεξάρτθτα από το ποιοσ κάνει
ποια δουλειά, αυτζσ οι αξίεσ είναι τόςο βακιά χαραγμζνεσ μζςα τουσ ϊςτε θ Εταιρία κα τα
πιγαινε πάντα εξαιρετικά καλά.
Η εςτίαςθ ςτον πελάτθ ιταν ςθμαντικι. Χαρακτθριςτικά ζλεγε: «Ριςτεφω ότι θ δουλειά μασ
είναι να διακρίνουμε τι πρόκειται να κζλουν οι πελάτεσ, προτοφ το κελιςουν. Οι άνκρωποι
δεν ξζρουν τι είναι αυτό που κζλουν μζχρι να τουσ το δείξεισ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που ποτζ
δεν ςτθρίηομαι ςτθν ζρευνα αγοράσ. Αποςτολι μασ είναι να διαβάηουμε τισ λζξεισ που δεν
ζχουν γραφτεί ακόμα».
Πςο για το κίνθτρό του ανζφερε: «Ρροςπακοφμε να αξιοποιιςουμε τα χαρίςματα που
διακζτουμε ϊςτε να εκφράςουμε τα βακιά ςυναιςκιματά μασ, να δείξουμε τθν
ευγνωμοςφνθ μασ για όλεσ τισ ςυνειςφορζσ που προθγικθκαν και να προςκζςουμε κάτι
ςτθν πορεία».

Περιεχόμενο βιβλίου:
Φιλοςοφία Ζωήσ-Προςωπική Ανάπτυξη
Θ ηωι του διακατζχονταν από τισ ακόλουκεσ βαςικζσ αρχζσ τισ οποίεσ προςπακοφςε πάντα
να τισ τθρεί ςε κάκε του βιμα και εκπαιδευόταν ς’ αυτζσ ανελλιπϊσ:








Σε όλθ του τθ ηωι προςπακοφςε να τθριςει πολλζσ από τισ βαςικζσ διδαχζσ των
ανατολικϊν κρθςκειϊν, όπωσ θ ζμφαςθ ςτθ ςοφία και γνωςτικι κατανόθςθ που
βιϊνεται διαιςκθτικά μζςα από τθ νοθτικι ςυγκζντρωςθ.
Πίςτευε ςτθ δφναμθ τθσ διαίςκθςθσ και τθσ βιωματικισ ςοφίασ.
Ζλεγε: «Αν είςαι πρόκυμοσ να ταξιδζψεισ ςτθν άλλθ άκρθ του κόςμου για να βρεισ
ζνα δάςκαλο, κα εμφανιςτεί ο δάςκαλοσ δίπλα ςου».
Πίςτευε ότι θ ςυνειδθτότθτα του εξυψϊκθκε από το Ηεν και επίςθσ από το LSD.
Υποςτιριηε ότι μζςα απ’ αυτό το δρόμο ενιςχφκθκε θ αίςκθςθ του τι είναι
ςθμαντικό: το να δθμιουργείσ ςπουδαία προϊόντα και όχι να βγάηεισ χριματα,
φζρνοντασ ξανά τα πράγματα ςτο ρου τθσ Λςτορίασ και τθσ ανκρϊπινθσ
ςυνειδθτότθτασ με όλθ ςου τθ δφναμθ.
Ο ίδιοσ απζδιδε τθν ικανότθτά του να επικεντρϊνεται ςε ζνα ςτόχο και τθν αγάπθ
τουσ για τθν απλότθτα ςτθν εκπαίδευςι του ςτο Ηεν. Αυτι ενίςχυςε τθν εκτίμθςι
του για το ζνςτικτο, του ζδειξε πϊσ να φιλτράρει οτιδιποτε αποπροςανατολιςτικό
ι περιττό και εξζκρεψε μζςα του μια αιςκθτικι βαςιςμζνθ ςτο μινιμαλιςμό.
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Πίςτευε ότι τα πράγματα δεν είναι κακοριςμζνα, ότι δεν είμαςτε
προγραμματιςμζνοι και ότι και ακόμθ και να ζχουμε τισ τζλειεσ πλθροφορίεσ δεν
μποροφμε να προβλζψουμε τισ πράξεισ των άλλων. Θ κζλθςθ ζχει τθ δφναμθ να
παραμορφϊνει τθν πραγματικότθτα.
Ζλεγε χαρακτθριςτικά: «Στο δυτικό κόςμο υπάρχει θ τρζλα και θ ικανότθτα για
ορκολογικι ςκζψθ. Αν κακίςει κανείσ και παρατθριςει κα δει πόςο αεικίνθτοσ
είναι ο νουσ του ανκρϊπου. Αν προςπακιςει να τον θρεμιςει, το πρόβλθμα
χειροτερεφει, αλλά με το πζραςμα του χρόνου θρεμεί και όταν γίνει αυτό, υπάρχει
χϊροσ για πιο αδιόρατα πράγματα-τότε ςιγά ςιγά ανκίηει θ διαίςκθςθ και αρχίηεισ
να βλζπεισ τα πράγματα πιο κακαρά και να είςαι πιο πολφ ςτο παρόν. Ο νου ςου
επιβραδφνεται και βλζπεισ τθν τεράςτια ζκταςθ τθσ ςτιγμισ. Βλζπεισ πάρα πολλά
που δεν τα διζκρινεσ πριν. Είναι μζκοδοσ και πρζπει να κάνεισ εξάςκθςθ ςτθν
εφαρμογι τθσ».
Πίςτευε πολφ ςε ζνα παλιό ινδουιςτικό ρθτό που λζει: ςτα πρϊτα τριάντα χρόνια
τθσ ηωισ ςου δθμιουργείσ τισ ςυνικειζσ ςου. Τα τελευταία τριάντα χρόνια τθσ ηωισ
ςου οι ςυνικειζσ ςου δθμιουργοφν εςζνα.
Υποςτιριηε ότι είναι ςπάνιο να δεισ ζναν καλλιτζχνθ ςτα τριάντα ι τα ςαράντα του
που να μπορεί να ςυνειςφζρει κάτι πραγματικά εκπλθκτικό. Φυςικά υπάρχουν
μερικοί που είναι ζμφυτα περίεργοι, που παραμζνουν πάντα μικρά παιδιά και
ατενίηουν με δζοσ τθ ηωι αλλά είναι ςπάνιοι.
Πίςτευε ότι οι ςκζψεισ ςου καταςκευάηουν πρότυπα ςαν ςκαλωςιζσ μζςα ςτο νου
ςου. Ουςιαςτικά χαράηεισ χθμικά πρότυπα. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, οι
άνκρωποι κολλοφν ςε αυτά τα πρότυπα, ςαν τα αυλάκια του δίςκου και δε
βγαίνουν ποτζ απ’ αυτά.
Αν κζλεισ να ηιςεισ τθ ηωι ςου δθμιουργικά, ςαν καλλιτζχνθσ, πρζπει να μθν
κοιτάηεισ πίςω ςυχνά. Πρζπει να είςαι διατεκειμζνοσ να παίρνεισ αυτά που ζχεισ
κάνει και αυτά που είςαι και να τα πετάσ.
Όςο πιο πολφ ο ζξω κόςμοσ προςπακεί να ενιςχφςει μια εικόνα ςου, τόςο πιο
δφςκολο είναι να ςυνεχίςεισ να είςαι καλλιτζχνθσ και γι’ αυτό πολλζσ φορζσ οι
καλλιτζχνεσ λζνε: «αντίο. Πρζπει να φφγω. Κα τρελακϊ αν δεν φφγω από δω». Και
πθγαίνουν και πζφτουν ςε χειμερία νάρκθ κάπου. Μπορεί αργότερα να
επανεμφανιςτοφν λίγο διαφορετικοί.
Ζνασ τρόποσ για να κυμθκείσ ποιοσ είςαι είναι να κυμθκείσ ποιοι είναι οι ιρωεσ
ςου.
Ζλεγε: «Κζλω να νομίηω ότι κάτι μζνει αφότου πεκάνεισ. Είναι περίεργο να
ςκζφτεςαι ότι ςυγκεντρϊνεισ όλθ αυτι τθν εμπειρία, ενδεχομζνωσ και μια υποψία
ςοφίασ, και μετά όλα χάνονται. Οπότε, κζλω πραγματικά να πιςτζψω ότι κάτι
επιβιϊνει και ίςωσ το πνεφμα ςου διαςϊηεται».

Business Rules
Σασ παρακζτω με τθν μορφι «hot spots» τμιματα του κειμζνου του βιβλίου που
δείχνουν ξεκάκαρα πώσ ιταν χτιςμζνθ θ εταιρία του Steve Jobs.



















Δεν πρζπει ποτζ να φτιάχνεισ μία εταιρία με ςτόχο να πλουτίςεισ. Ο ςτόχοσ ςου
πρζπει να είναι να καταςκευάςεισ κάτι που το πιςτεφεισ και να δθμιουργιςεισ μια
εταιρεία θ οποία κα αντζξει ςτο χρόνο.
Μια καλι εταιρία πρζπει να εκφράηει τισ αξίεσ και τθ ςπουδαιότθτά τθσ ςε όλα όςα
κάνει, από τθ ςυςκευαςία μζχρι και το μάρκετινγκ.
Όταν όλοι οι άλλοι ζκαναν περικοπζσ, εμείσ αποφαςίςαμε ότι κα βγαίναμε από τθν
φφεςθ με επενδφςεισ. Κα δαπανοφςαμε ςε ζρευνα και ανάπτυξθ, κα επινοοφςαμε
πολλά πράγματα, ϊςτε όταν κα περνοφςε θ φφεςθ κα ιμαςταν μπροςτά από τουσ
ανταγωνιςτζσ μασ.
Η φιλοςοφία μάρκετινγκ τθσ Apple:
1. Ενςυναίςκθςθ: θ ςτενι ςφνδεςθ με τα ςυναιςκιματα των πελατϊν. Να
καταλαβαίνεισ αλθκινά τισ ανάγκεσ των πελατϊν καλφτερα από
οποιαδιποτε άλλθ εταιρεία.
2. Εςτίαςθ: Για να κάνουμε ςωςτά τα πράγματα που αποφαςίηουμε να
κάνουμε πρζπει να εξαλείφουμε όλεσ τισ αςιμαντεσ ευκαιρίεσ.
3. Απόδοςθ ιδιοτιτων: ιδιότθτεσ που αποδίδει ο πελάτθσ και θ γνϊμθ που
ςχθματίηει για μια εταιρεία ι ζνα προϊόν με βάςθ τα ςιματα που λαμβάνει
από αυτό. «Ο κόςμοσ κρίνει όντωσ ζνα βιβλίο από το εξϊφυλλο».
Παρουςίαςθ προϊόντων με δθμιουργικό, επαγγελματικό τρόπο, που κα τουσ
αποδϊςουν τισ επικυμθτζσ ιδιότθτεσ.
Μια από τισ φιλοςοφίεσ μάνατημεντ του Jobs ιταν ότι είναι ςθμαντικό πότε πότε να
ρίχνεισ τα ηάρια και να ςτοιχθματίηεισ τθν εταιρεία ςε κάποια νζα ιδζα ι
τεχνολογία.
Οι εταιρίεσ που διαρκοφν ξζρουν πϊσ να επαναπροςδιορίηουν τον εαυτό τουσ
Μια εταιρία που διοικείται ςωςτά μπορεί να παράγει πολφ περιςςότερεσ
καινοτομίεσ από ζνα δθμιουργικό άτομο. Ανακάλυψε ότι μερικζσ φορζσ θ καλφτερθ
καινοτομία είναι θ ίδια θ εταιρία, ο τρόποσ που τθν οργανϊνεισ.
Ιξερε πϊσ να εςτιάηει. Το να αποφαςίςεισ τι δε κα κάνεισ είναι εξίςου ςθμαντικό
με το να αποφαςίςεισ τι κα κάνεισ. Αυτό ιςχφει τόςο για τισ εταιρίεσ όςο και για τα
προϊόντα.
Το μάντρα του Jobs ςτα κζματα μάνατημεντ ιταν θ «εςτίαςθ». Κατιργθςε πολλά
προϊόντα κι ζκοψε εξωγενι χαρακτθριςτικά ςτο νζο λειτουργικό ςφςτθμα που
ανζπτυςςε θ Apple. Απαλλάχκθκε απ’ τθ μανία του να ελζγχει τα πάντα και να
καταςκευάηει τα προϊόντα ςε δικά του εργοςτάςια, και ανζκεςε ςε άλλουσ
καταςκευαςτζσ τα πάντα, από τισ πλακζτεσ μζχρι τουσ ολοκλθρωμζνουσ
υπολογιςτζσ. Κι επζβαλε αυςτθρι πεικαρχία ςτουσ προμθκευτζσ του. Όταν
ανζλαβε, το ςτοκ ςτισ αποκικεσ επαρκοφςε για πάνω από δφο μινεσ, περιςςότερο
από οποιαδιποτε άλλθ τεχνολογικι εταιρία. Οι υπολογιςτζσ, όπωσ και τα αυγά και
το γάλα, ζχουν μικρι διάρκεια ηωισ, ζτςι αυτό και μόνο ιςοδυναμοφςε με μια
μείωςθ κερδϊν τουλάχιςτον 500 εκατ. δολαρίων. Μζχρι τισ αρχζσ του 1998 το είχε
μειϊςει ςτο μιςό. Θ Apple είχε μια ςτοκ μόνο για ζνα μινα.
Όντασ ακόμα αλλεργικόσ ςτα Power Point και ςτισ τυπικζσ παρουςιάςεισ, επζμενε
να επεξεργάηονται όλοι τα προβλιματα από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ και από
τθν άποψθ των διαφόρων τμθμάτων.
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Από τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ εταιρίασ είχα ςυνειδθτοποιιςει ότι τα πθγαίνουμε καλά
όταν δθμιουργοφμε πνευματικι ιδιοκτθςία. Αν ο κόςμοσ αντζγραφε ι ζκλεβε το
λογιςμικό μασ, κα χρεοκοποφςαμε. Αν δεν υπιρχε προςταςία δε κα υπιρχε κίνθτρο
για μασ να κάνουμε νζα προγράμματα ι προϊόντα. Αν αρχίςει να εξαφανίηεται θ
προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ κα εξαφανιςτοφν και οι δθμιουργικζσ
εταιρίεσ ι δε κα ιδρυκοφν ποτζ. Όμωσ υπάρχει κι ζνασ απλοφςτεροσ λόγοσ. Είναι
λάκοσ να κλζβεισ. Βλάπτεισ τουσ άλλουσ αλλά και το χαρακτιρα ςου.
Όςο πιο πολφ μεγαλϊνω τόςο περιςςότερο βλζπω πόςθ ςθμαςία ζχουν τα κίνθτρα.
Θ εταιρία νίκθςε γιατί πραγματικά ζκανε προϊόντα τα οποία τα φτιάχνεισ καταρχιν
για τον εαυτό ςου ι για τον καλφτερο ςου φίλο ι για τθν οικογζνειά ςου. Δεν τα
φτιάχνεισ δθλαδι όπωσ όπωσ. Αν δεν αγαπάσ κάτι, δε κα κάνεισ τθν επιπλζον
προςπάκεια, δε κα δουλζψεισ το επιπλζον Σαββατοκφριακο, δε κα αμφιςβθτιςεισ
τόςο πολφ το status quo.
Δεν υπάρχουν τμιματα με δικοφσ τουσ ιςολογιςμοφσ. Ζχουμε ζναν ιςολογιςμό για
όλθ τθν εταιρία.
Θ εςτίαςθ ιταν πάντα ςτο μζλλον. Ποιο πρζπει να είναι το επόμενο βιμα ςε κάκε
προϊόν, ποια νζα πράγματα πρζπει να αναπτφξουν? Χρθςιμοποιοφςε τισ ςυςκζψεισ
για να ενιςχφςει μια αίςκθςθ κοινισ αποςτολισ ςτθν εταιρία. Αυτόσ ο
ςυγκεντρωτικόσ ζλεγχοσ ζκανε τθν εταιρία να δείχνει τόςο ςφιχτοδεμζνθ όςο ζνα
προϊόν τθσ Apple και απζτρεπε τισ ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτα διαφορετικά τμιματα
που ταλαιπωροφςαν τισ αποκεντρωμζνεσ εταιρίεσ.
Στθν Apple υπιρχε ζνασ τόποσ όπου θ φανταςία είχε χϊρο να καλλιεργθκεί, να
εφαρμοςτεί και να πάρει μορφι με τρόπουσ τόςο δθμιουργικοφσ ϊςτε να φτάςει
να γίνει θ εταιρία με τθ μεγαλφτερθ αξία ςτον πλανιτθ.
Ζπιαςε ζναν μαρκαδόρο , πιγε ςτο λευκό πίνακα και τράβθξε μια οριηόντια και μία
κάκετθ γραμμι ςχθματίηοντασ τζςςερα τετράγωνα. Αυτά χρειαηόμαςτε, είπε. Πάνω
απ’ τισ δυο ςτιλεσ ζγραψε: Απλόσ και Επαγγελματικόσ. Στισ δφο ςειρζσ ζγραψε:
Επιτραπζηιοσ και φορθτόσ. Θ δουλειά μασ είναι να φτιάξουμε 4 εξαιρετικά προϊόντα
ζνα για κάκε τεταρτθμόριο.

Human Resources Management
Η βαςικι του φιλοςοφία ςε κζματα Διαχείριςθσ Προςωπικοφ εμπερικλείονται ςτα
παρακάτω «hot spots»:





Πρζπει να είςαι ανελζθτοσ για να δθμιουργιςεισ μια ομάδα από παίχτεσ πρϊτθσ
διαλογισ. Κακϊσ μεγαλϊνει θ ομάδα, είναι πολφ εφκολο να ανεχκείσ μερικοφσ
δεφτερουσ παίχτεσ και μετά αυτοί προςελκφουν μερικοφσ ακόμθ δεφτερουσ παίχτεσ
και ςε λίγο κα ζχεισ ακόμθ και μερικοφσ τρίτουσ παίχτεσ. Οι πρϊτοι παίχτεσ κζλουν
να δουλεφουν με άλλουσ πρϊτουσ παίχτεσ και αυτό ςθμαίνει ότι δεν μπορείσ να
είςαι ανεκτικόσ με τουσ δεφτερουσ παίχτεσ.
Εγϊ διαλζγω τουσ τηόκεϊ και οι τηόκεϊ διαλζγουν τα άλογα και τα ιππεφουν.
Αυτι θ προςζγγιςθ ίςχυε και για τισ προςλιψεισ ςθμαντικϊν ςτελεχϊν. Ζβαηε τουσ
υποψιφιουσ να μιλιςουν με τα κορυφαία πρόςωπα τθσ εταιρίασ και όχι μόνο με το
διευκυντι του τμιματοσ ςτο οποίο κα δοφλευαν. Μετά μαηευόταν όλοι μαηί χωρίσ
τον υποψιφιο και ςυηθτοφςαν αν κα ταίριαηε ςτθν εταιρία. Ο ςτόχοσ του ιταν να









προφυλάξει τθν εταιρία από τθν «ζκρθξθ των θλικίων» που γεμίηει μια εταιρία με
ταλζντα δεφτερθσ διαλογισ
Είχε πει: «Όμωσ εγϊ κατάλαβα ότι οι πρϊτοι παίχτεσ προτιμοφν να δουλεφουν με
πρϊτουσ παίχτεσ, αλλά δεν τουσ αρζςει να δουλεφουν με τρίτουσ παίχτεσ. Πρζπει
να υπάρχει μία διαδικαςία ςυνεργαςίασ ςτισ προςλιψεισ. Όταν προςλαμβάνουμε
κάποιον, ακόμθ και αν πρόκειται να είναι ςτο μάρκετινγκ, τον βάηω να μιλιςει με
τουσ ανκρϊπουσ του ςχεδιαςτικοφ και με τουσ μθχανικοφσ. Το υπόδειγμά μου ιταν
ο J. Robert Oppenheimer. Διάβαςα τι είδουσ ανκρϊπουσ αναηθτοφςε για τθ
δθμιουργία τθσ ατομικισ βόμβασ. Δεν ιμουν τόςο καλόσ όςο αυτόσ, αλλά αυτό
φιλοδοξοφςα να κάνω».
Επζτρεπε και ενκάρρυνε τουσ ςυνεργάτεσ του να τον αμφιςβθτοφν και μερικζσ
φορζσ αυτοί που το ζκαναν κζρδιηαν το ςεβαςμό του.
Κάκε χρόνο πιγαινε με τουσ πολυτιμότερουσ ςυνεργάτεσ του για ζνα ταξίδι
εργαςίασ που το ονόμαηε «Top 100». Τουσ διάλεγε με βάςθ ζναν απλό κανόνα:
ιταν οι άνκρωποι που κα ζπαιρνε μαηί του, αν μποροφςε να επιλζξει μόνο εκατό
άτομα για να τον ακολουκιςουν ςτθν επόμενθ εταιρία του. Στο τζλοσ κάκε τζτοιασ
ςυνάντθςθσ κακόταν μπροςτά ςτο λευκό πίνακα και ρωτοφςε: «ποια δζκα
πράγματα πρζπει να κάνουμε ςτθ ςυνζχεια?». Και από τισ 10 ςτο τζλοσ ζςβθνε τισ 7
και ζλεγε ότι μποροφμε να υλοποιιςουμε μόνο τισ 3 πρϊτεσ.
Είναι μία λεπτι διαφορά που όμωσ τελικά κακορίηει τα πάντα: ποιουσ ανκρϊπουσ
προςλαμβάνεισ, ποιοσ προάγεται, τι ςυηθτάσ ςτισ ςυςκζψεισ.
Και πίςτευε ότι εκείνοι που ξζρουν τι λζνε δεν χρειάηονται Power Point. Γι’ αυτό και
από τουσ ςυνεργάτεσ του όταν ηθτοφςε να λφςουν ζνα πρόβλθμα δεν ικελε να
βλζπει ποτζ παρουςιάςεισ power point.

Δημιουργία Εξαιρετικών Προϊόντων







Φτιάξε προϊόντα με απιχθςθ και προϊκθςζ τα με εκπλθκτικό μάρκετινγκ.
Θ απλότθτα είναι θ υπζρτατθ επιτιδευςθ.
Ο Jobs επιδίωκε τθν απλότθτα που επιτυγχάνεισ όταν κατακτάσ τθν πολυπλοκότθτα,
όχι όταν τθν αγνοείσ. Χρειάηεται πολφ ςκλθρι δουλειά για να πάρεισ κάτι και να το
κάνεισ απλό, για να κατανοιςεισ πραγματικά τισ βακφτερεσ προκλιςεισ και να βρεισ
καλαίςκθτεσ λφςεισ.
Πρζπει να κατανοιςεισ βακιά τθν ουςία ενόσ προϊόντοσ για να μπορζςεισ να
απαλλαγείσ από τα μζρθ που είναι επουςιϊδθ.
Πίςτευε ότι το πλεονζκτθμα τθσ εταιρίασ ιταν το ολοκλθρωμζνο προϊόν, ικελε όλα
τα τμιματα τθσ εταιρίασ να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ παράλλθλα. Οι φράςεισ που
χρθςιμοποιοφςε ιταν «βακιά ςυνεργαςία» και «παράλλθλθ μθχανικι». Αντί για
μια διαδικαςία ανάπτυξθσ, ςτθν οποία το προϊόν κα περνοφςε διαδοχικά από το
μθχανικό τμιμα, το τμιμα ςχεδιαςμοφ, το καταςκευαςτικό, το μάρκετινγκ και τθ
διανομι, τα διάφορα τμιματα ςυνεργάηονταν μεταξφ τουσ ταυτόχρονα. «Θ
μζκοδόσ μασ ιταν να αναπτφςςουμε ολοκλθρωμζνα προϊόντα και αυτό ςιμαινε ότι
θ λειτουργία μασ ζπρεπε να είναι ςυνολικι και να βαςίηεται ςτθ ςυνεργαςία.
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Υπάρχει ζνα κλαςικό πρόβλθμα ςτισ επιχειριςεισ, το ςφνδρομο του δεφτερου
προϊόντοσ. Δθμιουργείται όταν δεν ζχεισ καταλάβει τι πραγματικά ζκανε τόςο
επιτυχθμζνο το πρϊτο ςου προϊόν.
Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ είναι μια ςυνομιλία, ζνα πάρε δϊςε
γφρω απ’ τα τραπζηια κι ζνα παιχνίδι με τισ μακζτεσ
Ζλεγε: «Δεν υπάρχουν επίςθμεσ αξιολογιςεισ ςχεδίων, ζτςι δεν υπάρχουν και
ςθμεία όπου πρζπει να παρκοφν τεράςτιεσ αποφάςεισ. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται
με πιο ρευςτό τρόπο. Εφόςον μιλάμε κακθμερινά και δεν κάνουμε ποτζ βλακϊδεισ
παρουςιάςεισ, δεν ζχουμε και ςοβαρζσ διαφωνίεσ».
Σχεδιάηεισ μία τελετουργία ανοίγματοσ τθσ ςυςκευαςίασ για να κάνεισ τον
αγοραςτι να νιϊςει ότι το προϊόν είναι κάτι ιδιαίτερο. Θ ςυςκευαςία μπορεί να
είναι ςαν ζνα κζατρο, μπορεί να δθμιουργιςει ζνα story.
Προςπακοφςαμε να δϊςουμε μια αίςκθςθ ότι ο υπολογιςτισ είναι μεταβλθτόσ
ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςου, ότι μοιάηει με χαμαιλζοντα. Γι’ αυτό μασ άρεςε θ
διαφάνεια. Μποροφςεσ να προςκζςεισ και χρϊμα, αλλά το κυριότερο ιταν ότι
ζδειχνε τελείωσ μθ ςτατικόσ. Κι επίςθσ απζπνεε μια αίςκθςθ κράςουσ
Ακολουκοφςε τθν εξισ τακτικι: Τρίωρθ ςφςκεψθ κάκε Τετάρτθ απόγευμα με τα
ανϊτατα ςτελζχθ τθσ διαφθμιςτικισ εταιρείασ και του τμιματοσ μάρκετινγκ και
επικοινωνίασ τθσ Apple ςυηθτϊντασ τθ ςτρατθγικι τουσ. Ενζκρινε κάκε νζο
διαφθμιςτικό ςποτ, ζντυπθ διαφιμιςθ και γιγαντοαφίςα. Εκφράηοντασ το πάκοσ
του για τα προϊόντα κακϊσ αυτά δθμιουργοφνταν, διαςφάλιηε ότι ςχεδόν όλεσ οι
διαφθμίςεισ που κα ζβγαηε θ εταιρεία κα ιταν εμποτιςμζνεσ με τα ςυναιςκιματά
του.

Πελάτεσ-Λιανική Πώληςη









Δεν εκχωροφςε τον ζλεγχο οποιαςδιποτε κατάςταςθσ, ιδιαίτερα όταν αυτι μπορεί
να επθρζαηε τθν εμπειρία του πελάτθ. Και υπιρχε ζνα κομμάτι τθσ διαδικαςίασ που
δεν το ζλεγχε: τθν εμπειρία τθσ αγοράσ ενόσ προϊόντοσ Apple ς’ ζνα κατάςτθμα.
Ζτςι αποφάςιςε να δθμιουργιςει καταςτιματα.
Για να πετφχει θ Apple ζπρεπε να κερδίςει ςτον τομζα τθσ καινοτομίασ. Και δεν
μπορείσ να κερδίςεισ ςτον τομζα τθσ καινοτομίασ αν δεν βρεισ ζναν τρόπο να
επικοινωνείσ με τουσ πελάτεσ.
Ο Jobs αποφάςιςε ότι τα καταςτιματα κα είχαν μόνο μία είςοδο γιατί ζτςι κα ιταν
πιο εφκολο να ελζγξεισ τθν εμπειρία.
Το μζγεκοσ ενόσ καταςτιματοσ εκφράηει τθ ςπουδαιότθτα τθσ μάρκασ.
Το κατάςτθμα πρζπει να είναι θ ιςχυρότερθ υλικι ζκφραςθ του brand.
Είναι ελάχιςτεσ οι εταιρίεσ-ίςωσ καμία-που κα μποροφςαν χωρίσ ςυνζπειεσ να
κάνουν μια τζτοια λαμπρι αλλά και παράτολμθ κίνθςθ: να ςυνδζςουν το όνομά
τουσ με τον Gadhi, Einstein, King, Picasso και το Δαλάι Λάμα. Ο Jobs μ’ αυτό τον
τρόπο ενκάρρυνε το χριςτθ να ορίςει τον εαυτό του ωσ ζναν αντι-εταιρικό,
δθμιουργικό, καινοτόμο επαναςτάτθ, απλϊσ και μόνο με βάςθ τον υπολογιςτι που
χρθςιμοποιεί. Ο Steve Jobs δθμιοφργθςε το μοναδικό lifestyle brand ςτθν
τεχνολογικι βιομθχανία. Χρθςιμοποιϊντασ προϊόντα τθσ Apple δείχνει κάτι για
ςζνα.

Hot Spots:


Ήξερε τισ εξιςϊςεισ που αγνοοφν οι περιςςότεροι: τα πράγματα οδθγοφν ςτ’
αντίκετά τουσ



Η παραμζλθςθ είναι μια μορφι κακοποίθςθσ



Ζχει πλάκα να κάνεισ το αδφνατο



Σφνκθμα: Στο άπειρο και ακόμα παραπζρα



Ακόμα και οι ςαραντάρθδεσ μπορεί να είναι πρωτοπόροι



Χαίρε ςτουσ τρελοφσ. Τουσ απροςάρμοςτουσ. Τουσ αντάρτεσ. Τουσ ταραξίεσ. Τουσ
αταίριαςτουσ. Εκείνουσ που βλζπουν τα πράγματα διαφορετικά. Δεν τουσ αρζςουν
οι κανόνεσ. Και δεν ζχουν ςεβαςμό για το κατεςτθμζνο. Μπορείσ να τουσ
εκκειάςεισ, να διαφωνιςεισ μαηί τουσ, να τουσ δοξάςεισ ι να τουσ βρίςεισ. Το μόνο
που δεν μπορείσ να κάνεισ είναι να τουσ αγνοιςεισ. Γιατί αυτοί αλλάηουν τον κόςμο.
Αυτοί ωκοφν τθν ανκρϊπινθ φυλι μπροςτά. Και παρόλο που μερικοί τουσ
κοιτάηουν και βλζπουν τρζλα, εμείσ βλζπουμε ιδιοφυΐα. Γιατί εκείνοι που είναι τόςο
τρελοί ϊςτε να νομίηουν ότι μποροφν να αλλάξουν τον κόςμο….είναι εκείνοι που τον
αλλάηουν.



Ο καλφτεροσ τρόποσ για να προβλζψεισ το μζλλον είναι να το επινοιςεισ.



Το λιγότερο ιταν πάντα περιςςότερο και το απλοφςτερο είναι πάντα καλφτερο.



Η οραματικι διαφγεια ενόσ προϊόντοσ προϊκθςε μια εταιρία ςτο μζλλον.



Η παραγωγι τεχνολογίασ χρειάηεται διαίςκθςθ και δθμιουργικότθτα και θ
παραγωγι ενόσ ζργου τζχνθσ απαιτεί πραγματικι πεικαρχία.



Ήταν γεμάτοσ από τισ αντιφάςεισ ενόσ αντάρτθ τθσ αντικουλτοφρασ που ζγινε
επιχειρθματίασ, ενόσ ανκρϊπου που ικελε να πιςτεφει ότι ενεργοποιικθκε και
ςυντονίςτθκε χωρίσ να ξεπουλθκεί.



Η ςυναίςκθςθ ότι γριγορα κα είμαι νεκρόσ είναι το ςθμαντικότερο εργαλείο που
είχα ποτζ για να με βοθκιςει να κάνω τισ μεγάλεσ επιλογζσ ςτθ ηωι. Γιατί ςχεδόν
όλα-όλεσ οι εξωτερικζσ προςδοκίεσ, όλθ θ περθφάνια, όλο ο φόβοσ τθσ
γελοιοποίθςθσ ι τθσ αποτυχίασ-απλοφςτατα διαλφονται μπροςτά ςτο κάνατο,
αφινοντασ μόνο ό,τι είναι πραγματικά ςθμαντικό. Η ςυναίςκθςθ ότι κα πεκάνεισ
είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για να αποφφγεισ τθν παγίδα του να νομίηεισ ότι ζχεισ κάτι
να χάςεισ. Είςαι ιδθ γυμνόσ. Δεν υπάρχει λόγοσ να μθν ακολουκιςεισ τθν καρδιά
ςου.



Οι ιδζεσ είναι πολφ εφκραυςτεσ, ζτςι πρζπει να είςαι τρυφερόσ μαηί τουσ όςο
αναπτφςςονται.
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Ρρζπει κανείσ να πείςει τον εαυτό του να κάνει ςχζδια ςαν να ζχει να ηιςει ακόμα
πολλά χρόνια.



Η φφςθ αγαπάει τθν απλότθτα και τθν ενότθτα.



Η ικανότθτα να εςτιάηεισ ςε ζνα ςτόχο ςου επιτρζπει να λεσ ΟΧΙ.



Ρρζπει να μπορείσ να είςαι πλιρωσ ειλικρινισ.



Ρρζπει διαρκϊσ να αςκείσ πίεςθ για να καινοτομείσ.



Αν δεν είςαι απαςχολθμζνοσ με το να γεννιζςαι, είςαι απαςχολθμζνοσ με το να
πεκαίνεισ.

