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Sprint - Braden Kowitz ke stažení PDF Sprint Jak vyřešit velké problémy a otestovat nové
myšlenky v pouhých pěti dnech Jake Knapp & John Zeratsky & Braden Kowitz „Sprint nabízí
průlomový postup na testování myšlenek, který funguje nezávisle na tom, zda jste startup nebo

velká organizace. Během pěti dnů se dostanete od myšlenky přes prototyp až k rozhodnutí, přičemž
svému týmu ušetříte nespočet hodin a peněz. Povinná četba pro podnikatele všech vyznání.” — Eric
Ries, autor knihy Lean Startup BESTSELLER podle NEW YORK TIMES BESTSELLER podle

WALL STREET JOURNAL
sprint__how_to_solve_big_problems_and_test_new_ideas_in_just_five_days_by_jake_knapp_-
_reviews__discussion__bookclubs__lists (Goodreads) Sprint je jedinečný pětidenní proces řešení
náročných problémů od tří partnerů ve společnosti Google Ventures, který se osvědčil ve více než
stovce společností. Podnikatelé a lídři čelí každý den velkým otázkám: Kam napřít své úsilí a jak
vůbec začít? Jak bude náš nápad vypadat v praxi? Kolik porad a debat je potřeba, než si můžeme
být jistí, že máme správné řešení? Teď existuje zaručená cesta, jak tyto důležité otázky zodpovědět
– sprint. Designér softwaru Jake Knapp tento pětidenní proces navrhl v Googlu, kde se sprinty
uplatnily v nejrůznějších projektech, od vyhledávače přes prohlížeč Chrome až po výzkumnou
laboratoř Google X. V investorské společnosti Google Ventures vytvořil Knapp tým s Bradenem
Kowitzem a Johnem Zeratskym a dohromady vedli přes stovku sprintů ve firmách specializujících
se na mobilní technologie, elektronický obchod, zdravotnictví, finance a další oblasti. Kniha Sprint
je praktickým průvodcem při hledání odpovědí na klíčové podnikatelské otázky. Je určena týmům
jakékoli velikosti, od malých podnikatelů, startupů až po podniky z žebříčku Fortune 100, ale také
učitelům nebo neziskovým organizacím. Je pro všechny, kteří před sebou mají velkou příležitost,
problém nebo nápad a potřebují odpověď nejlépe ještě dnes. Kniha se během pár měsíců od svého

vydání stala bestsellerem a jednou z nejcitovanějších podnikatelských knih vůbec.
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