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Hogyan lehet egy 
állandóan változó 

környezetben pénzt 
keresni?

Monty Hyams

A világ egyik legsikeresebb információs vál
lalkozásának, a Derwentnek alapítója számol be, 
humorosan komoly formában, indulásáról, válla
latának fejlődéséről, növekedéséről és útközben 
nyert, megszívlelendő tapasztalatairól.

Először is, állítja, bárki némi ügyesség és 
energia birtokában, mellékfoglalkozásként, igen 
kis költséggel beindíthatja saját információs vál
lalkozását. Olyan tárgykört kell választania, ami
ben van tapasztalata és ami kereskedelmi érdek
lődésre tarthat számot. A nagy cégekkel szem
beni kezdeti előnye, hogy nincs rezsije, sem 
egyéb kötelezettségei. Másodszor, nem kell so
kat markolnia, ugyanis manapság a szűk tárgy
ban specializált, részletes és aktuális hírközlés 
iránt növekszik az igény.

ő  maga negyven évvel ezelőtt műanyagkuta
tó vegyészként dolgozott, és ezalatt gyakran járt 
olyan szakkönyvtárakba, ahol az új szabadalmak 
leírását tanulmányozta. Fizetését kevesellve, sza
badidejében egy heti Bulletinl állított össze, 
melyben az új brit műanyag szabadalmakat is
mertette, aztán annak indigós másolatait négy 
brit vállalatnak felajánlotta és eladta. Ezzel a kez
detleges vállalkozással egyszeriben ugyanannyit 
keresett, mint főállású munkájában.

Később, miközben egy londoni, tűzoltóbe
rendezésekkel és fémkikészftéssel foglalkozó vál
lalat szabadalmi menedzsereként dolgozott, sza
badidejében ismét, ezúttal egy új brit vegyi sza
badalmakat tartalmazó heti jelentést írt meg
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(még mindig minden befektetés nélkül). A min
den szerdán megjelenő 100 brit vegyi érdekeltsé
gű szabadalmat vállalata részére kellett kijegyez
nie, ilyenkor egyúttal önmagának is megjelölte a 
fontos részeket, melyeket azután nyugdíjas édes
apja s annak barátja másolt ki kézírással. Ezek
ből a szövegekből otthon kivonatokat írt s mun
kahelyén „alulfoglalkoztatott” titkárnőjével sten
cilre gépeltette, végül „alulfizetett” felesége 
lehúzta. Minden héten küldött belőle mintát 
mindazoknak, kiknek szabadalma a jelentésben 
szerepelt -  s ezzel egy éven belül már 150 előfi
zetőt szerzett. Profit: évente több, mint három
szorosa fizetésének... (Arról nem is beszélve, 
hogy a papa és barátja is új életre keit, némi 
zsebpénzzel gazdagodva, s a titkárnő sem unat
kozott többé.)

Közben nagy (és igen drága) hirdetési kam
pánnyal megindult egy másik, az övéhez hasonló 
vállalkozás, sok alkalmazottal, mely azonban va
lamennyi brit szabadalom kiadását vállalta, költ
séges kivitelben. Nem tartott sokáig, rövidesen 
belebukott. Ekkor Hyams úr megvásárolta a cé
get. Most már főfoglalkozásként, komoly formá
ban indította el saját üzletét. Olyan értékes ötletre 
volt szüksége, amire eddig még senki nem gon
dolt. Rövidesen felfedezte, hogy Belgiumban havi 
200 kémiai szabadalom jelenik meg, s ezek csak 
2-3 év múlva tűnnek fel Angliában és az Egyesült 
Államokban. Mi lehet ennek az oka? Kiderült, 
hogy olyan nehezen lehetett ezekhez a szabadal
makhoz hozzájutni, hogy ő maga is kéthetenként 
3 napra kénytelen volt személyesen Brüsszelbe 
menni, hogy az óránkénti 6 kivonatot megírja. 
Kezdetben nagy ellenállásba ütközött előfizetői 
részéről, akik nem értették, minek nekik egy ilyen 
kis ország szabadalmai? De kitartással ezt a ké
telyt is legyőzte, ravaszul a konkurenciák korai 
közléseit egymásnak elküldve. Némi szerencséje 
is volt: egy fontos szabadalomról kiderült, hogy 
Derwenté az egyetlen megjelent információs for
rás. így 3 év után több mint 800 példányt adott el 
a belga szabadalmakból, magas profittal. Ezután 
szovjet és japán szabadalmakról adott ki jelen
tést, de miután az eredeti szövegek hozzáférhe
tetlenek és a bibliográfiai utalások használhatat
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lanok lettek volna ügyfelei részére, hosszú, rész
letes kivonatokat készített róluk, melyek bár költ
ségesek voltak, de presztízsét emelték, és végül 
ki is fizetődtek.

Most már olyan mennyiségű volt a szabadal
mak száma, hogy egy dokumentációs visszake
reső szolgálat igénye jelentkezett -  csak éppen 
fizetni nem akart érte senki. Ekkor újból ravasz 
fogáshoz folyamodott: meghirdette, hogy csak 
50 megrendelőt tud elfogadni. Ennek eredmé
nyeképpen özönleni kezdtek a megrendelések, 
míg elérve az 50-et, kezdte a jelentkezőket eluta
sítani. Ez aztán akkora tiltakozást váltott ki, külö
nösen amerikai vállalatok részéről, hogy „kényte
len volt” a korlátozást visszavonni... Ennek a 
szolgáltatásnak (neve Farmdoc és a gyógyszeré
szeti szakma részére jött létre) 200 megrendelője 
van és többezer fontot jövedelmez.

Mr. Hyams egy új termék kifejlesztéséhez a 
tapasztalaton alapuló inspirációt sokkal fonto
sabbnak tartja, mint a piackutatást, és a korai, 
drága hirdetéskampány-politikát pedig egyene
sen károsnak. A siker egyik haszna viszont, hogy 
az ügyfelek jönnek az ötletekkel, kérnek szíves
séget és nem fordítva. Őt például felkérték a 
gyógyszerészek: csinálja meg ugyanazt szakiro
dalomból, amit a szabványokból. Ez a szolgálat 
lett a „Ringdoc”. Elképzeléseit összesen csak 
100 példányban, gyönyörű kivitelű brosúrában 
összegezve, megszámozva és személyre szóló
an elküldte a Farmdoc előfizetőinek, és egy kü
lönleges összejövetelre hívta meg őket, hogy a 
terveket megbeszéljék. Az eredmény: senki nem 
akart kimaradni, mindenki megjelent és mindenki 
előfizetett, vagyis kétszer annyian, mint amennyi
re eredetileg számított. így költeni is többet tu
dott rá, és még sikeresebb lett a szolgálat.

Ezután következett be az információs ipar 
legnagyobb eseménye: az online megjelenése. 
1975-re a házi használatra biztosított számító- 
gépszalagok kezelése, s a rajtuk való keresés is 
kezdett igen költségessé válni, a róluk való 
nyomtatás pedig túlságosan időigényessé. így 
került sor az online keresés bevezetésére. A kez
deti, a kifizetődő díjazással kapcsolatos nehézsé
gek következtében azonban visszalépett a már 
megállapodott program szolgáltatója, és így be
fektetései odavesztek. Új problémák is felmerül
tek az állandóan változó, javuló-modernizálódó 
technológiákba való megújuló befektetések és a 
profitot hozó, de a megrendelőknek is kifizetődő

előfizetési díjak megállapításának kényszerével, 
végül a fejlődésnek két veszélyes fajtájával kap
csolatban: az egyik az akár rábeszélésre, akár 
saját kezdeményezésre, de mindenképpen túl 
gyakori, túl sokféle új szolgáltatás beindítása (en
nek megoldása, hogy nagyobb beruházások 
előtt óvatosan ki kell próbálni őket, és ha nem 
megy, azonnal leírni a veszteségeket és kiugrani 
a buliból). A másik a beszerzés veszélyei és nye
resége, vagyis a terjeszkedés legnépszerűbb for
mája, a konkurencia megvásárlása. Ehhez is 
nagy óvatosság szükséges. Ha egy vállalkozás 
nyereséges, akkor miért akarják eladni, és ha 
nem az, miért venné meg valaki? Talán sikerülhet 
előnyös megállapodást kötni, ha az üzletnek 
csak egy részét kívánják eladni, mert sürgősen 
pénzre van szükségük (és ha mások nem akarják 
megvenni), de ennek feltétele a gyors döntés. 
Egy gyengélkedő vállalathoz olcsón hozzájuthat 
az ember azzal az elképzeléssel, hogy ügyesebb 
vezetéssel többre viszi majd, ez azonban később 
még sokba kerülhet... Végül van olyan eset, ami
kor a vállalkozót rá lehet beszélni arra, hogy adja 
el üzletét. Ha a tulajdonos közeledik a nyugalom- 
bavonuláshoz, aránylag könnyű rávenni, hogy 
anyagi haszonért, a kontinuitás és a lojális dolgo
zók érdekében eladjon, de tapasztalatlan, fiatal 
tulajdonos kiforratlan vállalkozásának megvétele 
sokkal kockázatosabb. Ilyenkor legokosabb e- 
lőbb 51%-kal beszállni, és csak később venni át 
az egészet.

így lett a „Derwent”-ből (ez Mr. Hyams ottho
nának eredeti neve) az ismert információs óriás
cég. Tipikusan amerikai sikertörténet? Pedig 
Angliában történt. Dehát a szerző szerint megtör
ténhet bárhol. Csak éppen kell hozzá valaki, aki 
nem elégszik meg azzal, hogy élete végéig más
nál legyen állásban, aki nem azt figyeli, ki keres 
többet vagy dolgozik kevesebbet, mint ő, nem 
azt kutatja, kit okolhat saját sanyarú helyzetéért 
-  hanem nyakon ragadja az első alkalmat, ami
kor egy ötletet megvalósíthat, az útjába kerülő 
nehézségeket izgalmas kihívásnak tekinti és élve
zettel legyőzi, a problémákat nem panaszolja, 
hanem megoldja, nem a főnökétől, a képviselőjé
től vagy a kormányától várja, hogy az életben e- 
lőrehaladjon, hanem saját leleményességére bíz
za magát. Ez a jövő vállalkozója. Aki mellesleg 
közben mindig tanul a más tapasztalataiból (és 
kárán). Ezért volt érdemes elolvasni ezt a cikket.
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