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Od nuly k jedničce - Peter Thiel ke stažení
PDF Kniha „Od nuly k jedničce – Poznámky
o startupech aneb Jak vybudovat budoucnost”
je plná jedinečných a praktických postřehů
geniálního investora rizikového kapitálu
Petera Thiela. Popisuje v ní logiku vzniku
firmy s jasnou vizí a potenciálem ovlivnit
svět. Peter Thiel byl jedním z prvních

investorů do společností PayPal, LinkedIn a
Facebook a oprávněně se řadí po bok mnoha
respektovaných myšlenkových vůdců. Autor
otevřeně propaguje monopol a zavrhuje
konkurenční soutěž jako potenciálně

škodlivou pro zdravý rozvoj firmy. Nahlas
propaguje svůj rebelský postoj, že nemá cenu

snažit se vyhrát v bezohledném souboji
dnešního trhu. Skuteční šampioni zítřka zcela
uniknou svým konkurentům, protože jejich
podnikání bude originální a nenapodobitelné.
Vylepšíte-li stávající produkt, pouze doplníte

další prvek a zvýšíte přidanou hodnotu
něčeho, co už existuje. Půjdete „od jedničky

k n“. Takové počínání vede nejvýše ke
zdokonalení stávajících technologií, ale vašim
dobře financovaným konkurentům žádné
vrásky nepřidá. Nový Bill Gates by dnes
rozhodně nevyvíjel operační systém, další
Larry Page by netvořil vyhledávač, protože
Google, Facebook i Windows už na trhu mají
svoji nezastupitelnou roli. V této knize Peter
Thiel ukazuje, jak najít ty nepozoruhodnější
cesty k vytvoření něčeho nečekaného. Radí

bádat i v doposud neprozkoumaných
oblastech a pátrat po nápadu, který bude tím
velkým skokem od nuly k jedné. Pomůže

http://mob.sportnutracz.top/knihy/Od nuly k jedničce
autori\peter-thiel-79543
autori\peter-thiel-79543
autori\peter-thiel-79543


vám zefektivnit rozhodování a zhmotnit
originální myšlenku, díky které se nemusíte
obávat konkurenčního tlaku, díky níž můžete

veškerou energii věnovat vývoji,
zaměstnancům a své vizi. Některé z otázek,
na které musíte hledat odpověď: Objevilli jste
jedinečnou příležitost, kterou ostatní nevidí?
Bude vaše pozice na trhu obhajitelná i za

10let? Máte správný tým? Je potřeba vyhlásit
boj stagnaci, konvencím a nenápaditému
myšlení. Peter Thiel volá po revitalizaci

fantazie a invence. Ve své knize představuje
optimistický pohled na budoucnost pokroku v
Americe i ve světě a nový způsob přemýšlení
o inovacích. Začněme tím, že se naučíme
klást otázky, které nás přivedou k nalezení
skutečné hodnoty na naprosto nečekaných
místech. Kniha se drží na přední pozici v

žebříčcích prodejnosti, na Amazonu má téměř
800 hodnocení s průměrem přes 4.5 hvězdy.
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