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Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća tvrtka Virgin postala je korporacija koja 

danas nadzire više od 400 tvrtki diljem svijeta. Godine 2000. Richard Branson je za svoje zasluge 
u Buckinghamskoj palači primio viteški naslov. 

Richard Branson do uspjeha je došao sa strašću, motivacijom i izlaganjem riziku. Međutim, 
on nije samo genijalan poduzetnik koji je izgradio svoj poslovni imperij. Veliku količinu vremena 
namjenjuje humanitarnim inicijativama i – u suprotnosti s brojnim poslovnim ljudima – uživa u 
životu, uvijek novim pustolovinama, pokušaju leta u svemir... ukratko, uistinu živi svoj život.  

Zanimalo nas je kako mu sve to uspijeva. Zašto je poslovanje njegovih tvrtki tako uspješno, 
a njegov život tako ispunjen? Zato smo proučili način na koji pristupa poduzetništvu i poslu te za 
vas pripremili 9 njegovih najboljih savjeta. Oni upravo svakom poduzetniku mogu pomoći 
unaprijediti poslovanje i, ako savjete pravilno implementiraju, vinuti ih među milijunaše. 

 

Želim vam ugodno čitanje, 

 

 

 

Dr. Sara Brezigar, ustanoviteljica 
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#1 Slušajte više nego što govorite 
 

Richard je odrastao u kući ispunjenoj aktivnostima i obiljem ideja. Njegova je majka uvijek 
bila živahna, a njezin su nemiran duh usvojili i mali Richard te njegova sestra. Usred sve te zabave 
i kaosa, kada su svi govorili u jedan glas, otac je svakoga od njih slušao i smirivao. Stvorio je 
čudesnu, blagotvornu ravnotežu. Tako je Richard od oca dobio savjet kojega se u životu uvijek 
pridržavao: slušaj više nego što govoriš.  

Imamo dva uha i jedna usta, a njihova razmjerna uporaba nije loša ideja! Moramo biti veliki 
slušatelji. Briljantne ideje mogu dolaziti iz smjera kojeg najmanje očekujemo. Zato uši uvijek 
moramo ostaviti otvorene za kakav pametan savjet – bilo da se radi o praćenju komentara na 
Facebooku i drugim mrežama ili slušanju primjedbi na sastancima upravnog odbora.  

Suradnike je za njihovo mišljenje potrebno upitati jednako često kao što to činimo kod 
svojih direktora, odnosno voditelja. Izađite van, slušajte ljude, izvucite nešto iz njih i od njih učite. 

Branson se uvijek kretao i uvijek će se kretati, hodati među zaposlenicima, razgovarati s 
njima, postavljati im pitanja. Isto će tako razgovarati sa što većim brojem kupaca, odnosno 
klijenata, poslušat će ih, a ono što je čuo uvijek će zapisati u bilježnicu ili tablično računalo kojega 
nosi u stražnjem džepu.  

»Onaj tko ne sluša, vjerojatno misli kako je već otkrio sve što treba znati. Ja, međutim, 
kada vizualiziram očev savjet, zamišljam krug svega onoga što još mogu naučiti«, kaže Branson. 

Ako želite postati dobar vođa ili poduzetnik, neće ići bez temeljne navike slušanja. Također 
je bitno zapisivati povratne informacije koje dobijete i pobrinuti se da poduzmete odgovarajuće 
korake. Korporacija, odnosno tvrtka u kojoj zaposlenici sve što čuju i zapišu, a to ujedno i 
odgovarajuće shvaćaju, postaje izuzetna. Imajte na umu da zaposlenici znaju kada nešto iziskuje 
poboljšanja. I ako ih poslušate, brzo možete poboljšati nedostatke. To će vam omogućiti 
preobrazbu iz prosječne u iznimnu tvrtku.  

 

 

“Listen more than you talk. Nobody learned anything by  

hearing themselves speak.  
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#2  Stvorite vrijednost u svijetu i to učinite sa strašću 
 

Richard Branson jednom je letio zrakoplovom kompanije British Airways te bio silno 
nezadovoljan uslugom. To je bio povod za osnivanje njegove vlastite zrakoplovne kompanije 
Virgin Atlantic koja se od samog početka usredotočila na kupca. 

O tome je govorio u jednom intervjuu – na ideju o vlastitoj zrakoplovnoj kompaniji došao 
je kada je na putu prema Britanskim djevičanskim otocima zapeo u Puerto Ricu. »Nisu imali 
dovoljno putnika da bi opravdali let, pa su ga otkazali«, pojasnio je. »Na Djevičanskim otocima 
čekala me prekrasna dama, pa sam unajmio zrakoplov. Potom sam posudio ploču i na njoj u šali 
napisao: Virgin Airlines – Djevičanski otoci za 39 $. Otišao sam do ostalih razočaranih putnika i 
tako popunio svoj prvi zrakoplov.« 

  Richard se zatim zamislio koliko su razočaranja ljudima prouzročili zrakoplovni 
prijevoznici koji nisu brinuli o svojim putnicima. Želio je učiniti nešto u tom pogledu. Nazvao je 
Boeing, otkrio kako u prodaji imaju neke 747 modele i zrakoplovna kompanija se rodila. 

Važno je graditi ono prema čemu osjećate strast. Kada 
Branson ne bi osjećao strast prema izgradnji nove zrakoplovne 
kompanije, kada ne bi vjerovao da time može unaprijediti živote 
putnika, ne bi utrošio vrijeme na zapošljavanje osoblja, kupnju 
zrakoplova i izgradnju uspješnog poslovanja. On novi posao 
započinje isključivo onda kada je uvjeren da će time poboljšati 
živote ljudi. Ako ne osjećate strast, ako niste uvjereni u vrijednost 
svoje tvrtke, onda je radije ni ne osnivajte.  

Isto tako, Branson poduzetnicima savjetuje neka pojasne na temelju čega je njihovo 
poslovanje održivo. Kako se bez poteškoća može nositi s tehnološkim i drugim promjenama? Kako 
će vrijednost koju donose svijetu i nadalje nastaviti održavati? 

Richard kaže: »Ponekad mislim kako u životu morate sanjati tako, da si postavite naizgled 
neizvedive izazove. Potom ih morate dostići. Ako svoje ciljeve postavite dovoljno visoko, možete 
učiniti ono za što većina ljudi vjeruje da je nemoguće. Let iz New Yorka u Australiju u recimo dva 
sata. Možemo li to doseći još za naših života? Odlučio sam pokušati. Ako ne sanjate, ništa se neće 
dogoditi. I mi u Virginu volimo snivati velike snove.« 

 

“There is no greater thing you can do with your life and  
your work than follow your passions – in a way that serves the  

world and you. 
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#3  Neka osoblje bude na prvom mjestu 
 

Zanima li vas koja je večer u godini Bransonu najdraža? 

Jednom je izjavio: »Moja je najdraža večer dodjela nagrada Virgin Stars of the Year na kojoj 
iskazujemo počast onima, koji su učinili najviše. Zanimljivo je vidjeti koje su odlike zajedničke 
različitim  društvima, narodnostima i osobnostima, koje se onda okupe pod istim krovom. Na tom 
je događanju posebice prevladavala jedna – ponos u svom radu i društvu kojega predstavljaju. Ne 
zaboravite kako su vaši zaposlenici najveći zagovornici vaše robne marke.« 

Korporacija Virgin jedna je od rijetkih kompanija koja svoje djelatnike postavlja na prvo 
mjesto. Zašto je to važno za tvrtku i kako to dovodi do bolje usluge kupcima? 

Richardu Bransonu to je u potpunosti jasno – i iznenađujuće mu se čini, da se u nekim 
tvrtkama to još uvijek ne podrazumijeva. Ako su ljudi koji rade u vašoj tvrtki 100% ponosni na 
svoje radno mjesto, bit će ponosni i na robnu marku. Ako brinete o njima, ako se prema njima 
lijepo odnosite, potom će se smijati i biti sretni. Kupci će zato imati lijepa iskustva. Ako osoba koja 
radi za vašu tvrtku nema odgovarajuće alate, ako nije zbrinuta, ako nije poštovana, poslove neće 
obavljati s osmjehom i kupca će na žalost opsluživati na način, da se ovaj više neće željeti vratiti. 
Richardova filozofija uvijek je bila: Ako na prvo mjesto postavite zaposlene, na drugo mjesto 
kupce, a na treće dioničare, potom će dioničarima biti dobro, kupcima bolje, a zaposlenicima 
odlično, i vi ćete biti sretni. 

Branson tvrdi: »Ako vaši najbolji ljudi ne napreduju, brzo će izgubiti entuzijazam u svom 
radu, a vi ćete se, još i prije nego što ćete to otkriti, morati baviti s nezadovoljnim kupcima i 
nezadovoljnim zaposlenicima.« 

Kada god je to moguće, potičite i nagrađujte vaše zaposlene. To ne znači da ih morate stalno 
unapređivati na više položaje, već da svojim djelatnicima omogućite više slobode pri njihovim 
radnim zadacima. Brinite o svojim zaposlenima i dozvolite im da razvijaju svoje kompetencije.  

 

“A company is people … employees want to know… am I being 
listened to or am I a cog in the wheel? People really need to feel 

wanted. 
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#4  Neka osnovna motivacija ne bude novac 
 

Richard Branson svoj je prvi milijun zradio u 23. godine života. Danas je osnivač i 
predsjednik grupacije Virgin vrijedne oko 5,1 milijardi dolara. No, kada opisuje svoj uspjeh, 
poslovni magnat tvrdi, kako bogatstvo nema ništa zajedničkog s njime. 

Više od 40 godina Richard Branson osjećao je kako je jedna od njegovih najvažnijih zadaća 
privući i motivirati »velike« ljude, koji iskreno osjećaju da je njihov rad važniji od novca. 

Zato takvi ljudi moraju poznavati poslanstvo tvrtke. Isto tako, da bi tvrtka uspjela, moraju 
ga slijediti. To još posebice vrijedi pri samom osnivanju tvrtke. 

Prema Bransonovom mišljenju, poduzetnici moraju biti dobri samo-motivatori. 

Važno je razumjeti koja je vaša glavna motivacija. Tako se možete fokusirati na postizanje 
toga cilja. Zatim strukturirajte rad – možda delegiranjem posla – tako da što više vremena utrošite 
na preusmjeravanje energije u korist vaše tvrtke. 

Zarada ne bi smjela biti osnovni činitelj motivacije. 

Morali biste prije svega raditi na izgradnji tvrtke, odnosno poslovanja, na kojega ćete biti 
ponosni. Richardu je to bila najveća motivacija, sve od dana revije Student, pa do najnovijih 
mladih tvrtki koje danas pokreće. Branson tvrdi kako nikada dosad nije otvorio tvrtku samo da bi 
zaradio novac. Ako vam je novac jedini motiv, potom uopće ne biste smjeli osnovati tvrtku. 

Kada ste svjesni svojih motiva i želja, možete, ako to još niste učinili, sa svojim djelatnicima 
i suradnicima razgovarati o njihovim ciljevima. Potom njihov rad strukturirajte na način koji im 
omogućuje da tu energiju iskoriste. I vi i vaši zaposleni koji na posao odlaze s obnovljenom 
energijom i motivacijom, otkrit ćete da je malo toga što zajedno ne možete postići. 

 

“Money is a poor indicator of success. 
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#5  Zabavljajte se, uspjeh će uslijediti 
 

Ako se u poslu ne zabavljate, činite nešto pogrešno. Ako  se ujutro budite sa mišlju kako ne 
biste željei ići na posao, vrijeme je da pokušate nešto drugo. Kada se dobro zabavljate, postoji 
znatno veća vjerojatnost za njegovanje pozitivnog i inovativnog ozračja te napredak vašeg 
poslovanja. Branson tvrtkama savjetuje druženje i provođenje vremena izvan ureda. Morate 
njegovati  osjećaj za igru. Tako će vaši zaposlenici ostati vjerni vašoj tvrtki, što će vam dugoročno 
biti od koristi.   

Na početku poslovanja, Branson je bio u stisci s novcem. Svaki je tjedan morao pomno 
pregledavati poslovne knjige ne bi li otkrio, može li i nadalje plaćati najamninu i plaće. No, ovaj 
pritisak nije obeshrabrio njegovo osoblje: »Odlično smo se provodili i nastavljali s poslom – 
prvenstveno zato, što smo se voljeli družiti i provoditi vrijeme zajedno«, piše Branson. 

Isto tako, koncept zabave doveo je do 
pokretanja jednih od najuspješnijih Bransonovih 
tvrtki. Branson se članovima upravnog odbora 
kompanije Virgin Music obratio s idejom da trećinu 
dobiti namijene osnivanju zrakoplovne kompanije. 
Vjerovao je kako će nova tvrtka mijenjati živote na 
bolje, dok će se oni pritom dobro zabavljati. Možete 
pretpostaviti kako članovi upravnog odbora 
prijedlog nisu u cijelosti odobravali. Ali Branson je 
ustrajao i rodila se danas vrlo uspješna tvrtka Virgin 
Atlantic.  

Humor predstavlja vrlo važan temelj izgradnje tvrtke. Moramo se manje opterećivati, češće 
se nasmijati i neuspjehe ne shvaćati previše ozbiljno,  smatra Richard. 

Za posao je važno neko vrijeme provoditi i izvan posla – s obitelji i prijateljima. Branson 
kaže: »Provođenje vremena izvan posla vrlo je važno. Pomaže vam sagledati izazove s kojima se 
suočavate i izglede vaše tvrtke u budućnosti.« 

Osim toga, vrijeme provedeno kada se na određeni način isključite, povećava vašu 
učinkovitost. Omogućite si stoga i nešto slobodnog vremena – zasigurno ćete se osjećati bolje.  

 

“I don’t think of work as work and play as play. It’s all living. 
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#6  Uvijek sa sobom nosite bilježnicu 
 

Znate li što Richard Branson uvijek ima kod sebe? Kada ide u posjet, na zrakoplov, u 
razgledavanje tvrtke, uvijek će ga pratiti njegova bilježnica.  

»Svatko tko pokušava voditi tvrtku mora steći naviku pisanja bilješki. Ja ću, recimo, sa 
sobom uvijek nositi notebook«, kaže Branson. 

Branson uvijek marljivo zapisuje i radi popise. Preporučuje vam da i sami to činite kako 
biste ostali fokusirani i produktivni. Popis svakodnevnih ili mjesečnih ciljeva pomoći će vam da 
ostanete produktivni i prisiliti vas da se usredotočite na ono što morate obaviti. 

Međutim, samo pisanje neće ništa promijeniti. Kada svoja zapažanja jednom zapišete u 
bilježnicu, morate ih provesti u djelo.  

»Osnivanje tvrtke često uspoređujem sa slikanjem. Prazno slikarsko platno ispuniš i 
pokušaš popuniti do zadnjeg detalja.« 

Branson tvrdi kako bi poduzetnici cijelo vrijeme morali sa sobom imati bilježnicu i 
zapisivati sve ono što u svom poslu opaze. Kada leti zrakoplovom kompanije Virgin,  on bilježi sve 
– od  hrane i usluge, do sjedala i tepiha. I drugima savjetuje da učine isto – fokusirajte se na to da 
se sve uvijek odvija kako treba.  

Zapišite sve. Kada imate ideju, zapišite je. Kada upoznate nove ljude, zapišite što ste od njih 
saznali. Ako stvari nećete zapisivati, zaboravit ćete ih. Ovaj savjet, vrijedan milijun dolara, nećete 
čuti u nijednoj poslovnoj školi.  

 

“No matter how big, small, simple or complex an idea is,  
get it in writing. 
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#7  Ne komplicirajte 
 

Richard Branson je dislektik. Ima poteškoće pri čitanju i često miješa riječi i slova. Unatoč 
tome, danas je težak više od 5 milijardi dolara. Mislite li kako je do toga došao kompliciranjem 
stvari? 

Da biste se izdigli iz poplave konkurencije, morate učiniti nešto radikalno drugačije. Ali 
nitko nije rekao kako drugačije mora biti i zapleteno. Postoje na tisuće jednostavnih poslovnih 
rješenja za probleme koji vas okružuju. Usredotočite se na inovacije, ali ne pokušavajte ponovno 
otkrivati kotače. Jedna jednostavna pozitivna promjena znatno je učinkovitija od pet 
kompliciranih negativnih promjena na gore.  

Zato se pobrinite da stvari budu jednostavne, jasne i nezaboravne. Već u samoj prezentaciji 
poslovanja izbjegavajte izjave poput »Nadamo se da...« ili »S malo sreće ćemo...« i slično. Budite 
konkretni i uvjereni u sebe. Vrlo je važno predstaviti jasan i sažet način kojega ulagači s lakoćom 
razumiju i svojim ljudima mogu ponoviti. Na prvom sastanku izbjegavajte prezentacije 
opterećene pretjerano zamršenim brojkama.  

Zašto je jednostavnost tako važna? Richard u svojoj knjizi navodi dva razloga: 

1. Tako se možete fokusirati na to da ste zbilja dobri u onom što radite. 

2. Omogućuje vam uspješnije informiranje vaših ključnih kupaca, djelatnika i 
dobavljača o onom što namjeravate poduzeti.  

Branson tvrdi kako jednostavnost ne postižemo s lakoćom. Štoviše, to mu se čini prilično 
teško. Zahtjeva vrijeme i naporan rad. Često spominje kako je lakše napisati cijeli odlomak, nego 
jednu samu smislenu riječ.  

Biti jezgrovit i otkriti kako nešto napraviti još bolje, iznimno je korisno. Obuhvaća sve 
aspekte onoga što činimo – bilo da se radi o dizajnu internetske stranice, razvoju proizvoda ili 
komunikaciji s našim kupcima odnosno suradnicima (izbjegavati duge sastanke dobar je 
primjer!). Funkcionirati jednostavno od velike je važnosti. Vrijedi se prisiliti da biste to postigli. 

 

“Complexity is your enemy. Any fool can make something 
complicated. It is hard to keep things simple. 
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#8  Naučite delegirati 
 

Kako pojesti divovskog slona? Odgovor je jednostavan: komadić po komadić. 

Tako ni veliku obavezu ne možemo riješiti odjednom, nego korak po korak. Stoga, ako prvi 
puta pri delegiranju učinite pogrešku, ne smijete odustati. Umjetnost delegiranja mora se naučiti. 
Branson ima fantastičnu ekipu ljudi koji vode sve Virgin kompanije. Pri samom vođenju imaju 
veliku količinu slobode, kao kada bi vodili svoje vlastite tvrtke. Daje im slobodu da naprave 
pogreške. 

U intervjuu s Marcom Benioffom, Branson tvrdi: »Već sam vrlo rano naučio delegirati. 
Mislim kako je ljudima koji grade vlastitu tvrtku vrlo važno pokušati naći nekoga, tko će posao 
obavljati bolje od njih samih. Govorim prije svega o svakodnevnom vođenju poslovanja. Kada to 
učine, sami mogu sagledati širu sliku. Mogu biti poduzetni, mogu osnovati sljedeću tvrtku ili 
podružnicu, mogu biti spremni na situacije u kojima nešto pođe po krivom. Vrijeme mogu 
provesti tako da pomažu u oglašavanju i uzdizanje svoje tvrtke na svjetsku razinu. Kada delegirate, 
morate pripaziti da ne sumnjate u ljude. Morate prihvatiti činjenicu da su pogreške moguće i 
dopustiti im da ih učine. Neke će stvari učiniti bolje od vas, a neke ne tako dobro kao što biste 
učinili sami. Važno je ljudima dati slobodu.« 

Koliko je pri delegiranju važno razmišljati u širinu, na svom je blogu istaknuo i Richard 
Branson, koji kaže ovako: »Kada pokušavam nešto novo i zaključim da u tome nisam dobar, to 
delegiram nekome, tko to strastveno voli raditi, znajući kako će obaviti sjajan posao. To je dio naše 
filozofije u grupaciji Virgin: ne ograničavaju nas vještine ljudi u našem timu. Mi angažiramo na 
stotine agencija, podizvođača i slobodnjaka.« 

Dakle, što čekate? Ako ste previše opterećeni ili uvijek imate nešto što biste morali 
napraviti ali vam to vremenski ne uspijeva, potom delegiranje predstavlja vaše (od)rješenje. 
Odaberite prave ljude, komunicirajte jasno, nadzirite rad, ali ne postanite zamjenski roditelj! 
Započnite odmah! S malim zadatkom – ali već danas. 

 

“If you really want to grow as an entrepreneur, you’ve got to 
learn to delegate.
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#9  Poderite i počnite iznova 
 

Ako ste poduzetnik i vaša se prva tvrtka nije proslavila, pridružite se milijunima nas koji 
dijelimo istu sudbinu! Svaki uspješan poslovni čovjek na svom je putu doživio nekoliko neuspjeha 
– ali važno je iz njih nešto naučiti. Ne očajavajte zbog toga. Radije razmislite što je pošlo po krivom 
i sljedeći će puta rezultati biti bolji. Analizirajte što možete poboljšati i počnite ispočetka. 

 Ako na početku poslovanja napravite kakvu početničku pogrešku, Richard tvrdi da je 
većina ljudi neće ni opaziti. Uvijek je možete poderati i početi iznova.  

 Nikada se svojih pogreški nemojte sramiti. One vam pružaju iznimnu priliku da iz njih 
nešto naučite i to iskoristite za novi početak.  

 

“Do not be embarrassed by your failures, learn from them and  
start again. 

  

http://hr.businesstitans.online/
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Ne propustite najbolje članke na našem portalu! 
 

Pribilježite se na naš besplatni tjedni izbor u okviru kojega ćemo vam svaki tjedan poslati 
najnoviji članak! Ostanite u kontaktu s nama na Facebooku! 

 

 

Medij br. 1 u pridobivanju praktičnih poduzetničkih znanja  
za postizanje većih uspjeha 

 

 

 

 

“Svijet čine i grade neobični i izvanredni pojedinci. Ne gubite vrijeme 

pokušavajući biti normalni.  

- Richard Branson 

http://hr.businesstitans.online/
http://hr.businesstitans.online/
http://fb.me/BusinessTitansHrvatska
http://fb.me/BusinessTitansHrvatska
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