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Å É ÓÁ Ã Ù ÃÇ



Το ανά χείρας βιβλίο έχει κάτι καινούργιο να πει σχετικά 
με το στήσιμο, τη λειτουργία και την επέκταση (ή μη) μιας 
επιχείρησης.
Αυτό το βιβλίο δεν βασίζεται σε ακαδημαϊκές θεωρίες· 

βασίζεται στην πείρα μας. Είμαστε στην πιάτσα πάνω από 
δέκα χρόνια. Σ’ αυτό το διάστημα, είδαμε δύο οικονομικές 
υφέσεις, το σκάσιμο μιας «φούσκας», αλλαγές στο μοντέλο 
διοίκησης, δυσοίωνες προβλέψεις να δίνουν και να παίρ-
νουν – και, σε πείσμα όλων των παραπάνω, καταφέραμε 
να παραμείνουμε κερδοφόροι.
Είμαστε μια εταιρεία με σκόπιμα μικρό μέγεθος, που φτιά-

χνει λογισμικό για μικρές εταιρείες και ομάδες συνεργατών 
με σκοπό να τις βοηθήσει να κάνουν τη δουλειά τους άνετα 
και εύκολα. Αυτήν τη στιγμή, τα προϊόντα μας αριθμούν 
πάνω από 3 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.
Ξεκινήσαμε το 1999 ως εταιρεία συμβούλων κατασκευής 

ιστοσελίδων, με προσωπικό τριών ατόμων. Το 2004, δυσα-
ρεστημένοι απ’ τα λογισμικά διαχείρισης έργου που χρη-
σιμοποιούσε η υπόλοιπη αγορά, δημιουργήσαμε το δικό 
μας: το Basecamp. Όταν δείξαμε το εν λόγω διαδικτυακό 
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16 • REWORK

εργαλείο σε πελάτες και συναδέλφους, όλοι είπαν το ίδιο 
πράγμα: «Το θέλουμε κι εμείς για τη δική μας επιχείρηση». 
Πέντε χρόνια αργότερα, το Basecamp αποφέρει κέρδη εκα-
τομμυρίων δολαρίων το χρόνο.
Τώρα, πουλάμε κι άλλα εργαλεία για online χρήση. Το 

Highrise, ένα πρόγραμμα διαχείρισης επαφών και απλού 
CRM1, χρησιμοποιείται από δεκάδες χιλιάδες μικρές επι-
χειρήσεις για την παρακολούθηση δυνητικών πελατών, 
συμφωνιών και περισσότερων των 10 εκατομμυρίων επα-
φών. Πάνω από 500 χιλιάδες άτομα είναι συνδρομητές του 
Backpack, του εργαλείου μας Intranet2 και διαμοιρασμού 
γνώσης, ενώ περισσότερα από 100 εκατομμύρια μηνύματα 
έχουν σταλεί μέσω του Campfire, του εργαλείου μας για την 
ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ επιχειρήσεων σε πραγματικό 
χρόνο. Επίσης, έχουμε φτιάξει ένα πλαίσιο ανάπτυξης web 
εφαρμογών ανοιχτού κώδικα,3 το Ruby on Rails, το οποίο 
τροφοδοτεί σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο του Web 2.0.4

Μερικοί μάς θεωρούν εταιρεία Ίντερνετ, αλλά αυτός ο 
χαρακτηρισμός μάς ενοχλεί. Οι εταιρείες Ίντερνετ είναι 
γνωστές για την τάση τους να προσλαμβάνουν σωρηδόν, 
να ξοδεύουν αλόγιστα και να αποτυγχάνουν θεαματικά. 
∆εν είμαστε τέτοια εταιρεία. Εμείς είμαστε μικροί (δεκαέξι 
άτομα καθώς το βιβλίο φεύγει για το τυπογραφείο), οικο-
νόμοι και κερδοφόροι.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό που κάνουμε είναι ακα-



τόρθωτο. Έχουν πει ότι τα έχουμε καταφέρει από καθα-
ρή τύχη. Συμβουλεύουν άλλους να αγνοούν τις συμβουλές 
μας. Κάποιοι μάλιστα μας έχουν αποκαλέσει ανεύθυνους, 
απερίσκεπτους, ακόμα και αντιεπαγγελματίες.
Για τους επικριτές μας είναι αδιανόητο πώς μια εταιρεία 

μπορεί να γυρίσει την πλάτη σε ανάπτυξη, μίτινγκ, προϋπο-
λογισμούς, διοικητικά συμβούλια, διαφήμιση, πωλητές και 
τον «πραγματικό κόσμο» εν γένει, και παρ’ όλα αυτά να 
πηγαίνει καλά. Το πρόβλημα είναι δικό τους, όχι δικό μας. 
Λένε ότι πρέπει να στοχεύεις στο Fortune 500.5 Ας λένε. 
Εμείς απευθυνόμαστε στο Fortune 5.000.000.
∆εν πιστεύουν ότι μπορείς να έχεις συνεργάτες δια-

σκορπισμένους σε οκτώ πόλεις και δύο ηπείρους, που δεν 
βλέπονται σχεδόν ποτέ. Λένε ότι δεν μπορείς να πετύχεις 
χωρίς χρηματοοικονομικές προβλέψεις και πενταετή προ-
γράμματα. Λάθος. 
Λένε ότι πρέπει να προσλάβεις εταιρεία δημοσίων σχέ-

σεων για να μπεις στις σελίδες εντύπων όπως το Time, 
το BusinessWeek, το Inc., το Fast Company, οι New York 
Times, οι Financial Times, η Chicago Tribune, η Atlantic, ο 
Entrepreneur και το Wired. Λάθος. Λένε ότι δεν μπορείς να 
τα βγάλεις πέρα με τον ανταγωνισμό εφόσον μοιραστείς τις 
συνταγές σου ή αποκαλύψεις τα μυστικά της επιτυχίας σου. 
Και πάλι λάθος.
Λένε ότι δεν είναι δυνατόν να ανταγωνιστείς τους μεγά-
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λους αντιπάλους σου χωρίς γερό μάρκετινγκ και διαφημι-
στικό μπάτζετ. Λένε ότι δεν μπορείς να πετύχεις φτιάχνο-
ντας προϊόντα που κάνουν λιγότερα απ’ τον ανταγωνισμό. 
Λένε ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις αυτοσχεδιάζοντας. Κι 
όμως, εμείς κάναμε αυτό ακριβώς.
Λένε πολλά. Κι εμείς λέμε ότι κάνουν λάθος. Το έχουμε 

αποδείξει. Και γράψαμε αυτό το βιβλίο για να σας δείξουμε 
πώς να το κάνετε κι εσείς.
Κατ’ αρχάς θα αποδομήσουμε την έννοια της επιχείρη-

σης. Θα την κάνουμε φύλλο και φτερό και θα εξηγήσου-
με γιατί έχει έρθει η ώρα να πετάξουμε στο καλάθι των 
αχρήστων τις παραδοσιακές διδαχές σχετικά με το πώς 
διοικείται μια επιχείρηση. Κι έπειτα θα την αναδομήσουμε. 
Θα μάθετε πώς να ξεκινήσετε, γιατί χρειάζεστε λιγότερα απ’ 
όσα νομίζετε, πότε να λανσάρετε ένα προϊόν, πώς να το 
κάνετε γνωστό, ποιον να προσλάβετε (και πότε), και πώς 
να διατηρείτε πάντα τον έλεγχο.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.



ÐÑÙ ÔÏÍ



Η νέα πραγματικότητα

Το βιβλίο αυτό είναι ένα διαφορετικό είδος επαγγελματικού
οδηγού, για διαφορετικούς ανθρώπους – από αυτούς που 
δεν σκέφτηκαν ποτέ να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση 
μέχρι εκείνους που έχουν μια ήδη πετυχημένη εταιρεία.
Είναι για τους σκληροπυρηνικούς επιχειρηματίες, τους 

φιλόδοξους και τολμηρούς του επιχειρηματικού κόσμου. 
Για αυτούς που αισθάνονται ότι γεννήθηκαν για να ηγού-
νται, να διευθύνουν, να πετυχαίνουν.
Το βιβλίο απευθύνεται και στους λιγότερο δυναμικούς 

μικροεπιχειρηματίες. Ανθρώπους που μπορεί να μην ανή-
κουν στην παραπάνω κατηγορία, αλλά εξακολουθούν να 
έχουν την επιχείρησή τους στο κέντρο της ζωής τους. Αν-
θρώπους που αναζητούν έναν τρόπο να κάνουν το κάτι 
παραπάνω, να κινηθούν πιο έξυπνα και να διαπρέψουν.
Το βιβλίο προορίζεται ακόμα και γι’ αυτούς που έχουν 

βαλτώσει στην πρωινή τους δουλειά, αλλά πάντα ονειρεύο-
νταν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους. Μπορεί να τους αρέσει 
το αντικείμενο, αλλά όχι το αφεντικό τους. Ή μπορεί απλώς 
να πλήττουν. Θέλουν να ασχοληθούν με αυτό που αγαπούν 
και να βγάλουν χρήματα απ’ αυτό. 
Τέλος, είναι για όλους εκείνους που δεν σκέφτηκαν ποτέ 

να φύγουν απ’ την εξαρτημένη εργασία και να κάνουν κάτι 
δικό τους. Μπορεί να πιστεύουν ότι δεν είναι φτιαγμένοι για 
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