
Bug Labs і довгі хвости 

 

У 2004 році у статті журналу «Wired» Кріс Андерсон вжив термін «довгий 

хвіст» (long tail), щоб описати стратегію фірм, які продають багато 

унікальних товарів, щоб зайти у різноманітні ринкові ніші. Кожного товару 

вони можуть продати по кілька одиниць, але усі разом ці ніші – це досить 

великий ринок. Стаття Андерсона присвячена розважальним медіа, таким як 

фільми, музика і книги. Традиційно розважальні медіа зосереджуються на 

бестселерах. Економія масштабу, обмеження, такі як торгові площі, ТВ 

канали, радіочастоти, призводять до того, що фірма просто не може собі 

дозволити продавати усі потенційні книги, музичні CD чи телепередачі. 

Наприклад, відповідно до Андерсона, велика роздрібна мережа WalMart 

змушена продати більше 100 000 копій музичного диску, щоб покрити 

роздрібні накладні витрати і отримати прибуток. Але лише менше 1% усіх 

дисків досягають такого обсягу продажів. Важливість «бестселерів» для 

обсягу продажів – це приклад принципу Парето.   Принцип Парето 

стосується того факту, що багато подій (наприклад, вибір споживачем 

конкретної книжки) демонструють експоненційний розподіл, тобто на 20% 

книг, телепрограм чи пісень припадає 80% галузі. Інші 80% продукції 

(«довгий хвіст» розподілу) приваблюють лише невелику кількість 

споживачів. Однак, нова бізнес-модель, яку використовують такі компанії як 

Amazon, Netflix і iTunes, гарантує майже необмежені «торгові площі» і 

всеосяжна географія діяльності і швидко ці фірми виявляють, що можуть 

отримувати прибуток від «довгого хвоста». На деяких ринках, фактично, 

сукупний ринок для товарів з «довгого хвоста» є значно більший, ніж ринок 

бестселерів. Андерсон наводить приклад, що у великому книжковому 

магазині може бути до 130 тис. книжок, але більше половини прибутку 

Amazon від продажу книг надходить від екземплярів, які за популярністю 

знаходяться нижче від 130 000 місця. Це означає, що справжній розмір 

книжкового ринку майже вдвічі більший, ніж здавалось раніше.  

Засновники компанії «Bug Labs» були переконені, що існує можливість 

використати «довгий хвіст» і для електроніки. Як зазначив Пітер Семмелгек, 

окреслилась тенденція «переміщення контролю від виробника до споживача, 

особливо у цифровому світі, але наразі ще не у світі фізичних товарів. 

Раніше, щоб отримати гроші в банку, треба було відстояти чергу до 

віконечка, а тепер є банкомат чи онлайн-банкінг. Зараз я реєструюсь на 

авіарейс прямо зі свого офісу. Це все – свобода вибору. Крайня 



персоналізація. Я хочу отримати такий самий рівень вибору і для фізичних 

товарів, а не лише для онлайн-послуг». Відповідно, Bug Labs вирішила 

обслуговувати замовників електронних пристроїв з «довгого хвоста» . 

Традиційно корпорації розробляють і випускають пристрої для масового 

ринку чи для крупних клієнтів, які володіють ресурсами, щоб покрити високі 

витрати розробки. При цьому потреби клієнтів у окремих нішах ігноруються, 

оскільки витрати не дозволяють виробляти малі обсяги товару. Як пояснював 

Семмелгек: «компанії розробляють один пристрій для мільйонів клієнтів, а 

не мільйони пристроїв для кожного окремо». В результаті, більшість 

споживачів вимушені купувати готові пристрої, замість того, щоб вигадати 

персоналізований інноваційний пристрій, який відповідатиме їхнім 

індивідуальним потребам. Мільйони людей, які потребують особливого 

пристрою, або мусять витратити сотні тисяч доларів, щоб його створити, або 

обходитись без нього. Продукція Bug Labs мала б подолати обмеження 

масштабу через крайню форму модульного принципу. Bug Labs виробляє 

велику кількість окремих модулі (наприклад, GPS, камера, тач-скрін, аудіо-

плеєр, сенсор руху і т.д.), які можна поєднувати між собою як Lego, щоб 

створити потрібний пристрій. Ці модулі використовують програмне 

забезпечення з відкритим кодом з під'єднанням до Інтернету, що 

уможливлює отримання інформації про модуль на будь-якому пристрої. Це 

означає, що кінцевий споживач може сам створити власний «омріяний 

гаджет», без необхідності щось паяти чи вивчати електроніку твердих тіл, а 

малий бізнес може розробляти власні товари без великих вкладень у наукові 

дослідження. Це також значить, що модулі самі по собі можна випускати у 

масовому масштабі, при цьому забезпечуючи безкінечну різноманітність 

видозміненої продукції, яка обслуговуватиме малі ринкові ніші. 

Проекти розробки нової продукції у Bug Labs 

Апаратна платформа Bug Labs покладається на два типи компонентів: 

портативна БАГбаза і модулі для розширення, які додаються до бази, щоб 

забезпечити додаткові функції. Розробники можуть причіпляти потрібні 

модулі до БАГбази і створювати програмований маленький пристрій. 

Щоб привабити клієнтів, Bug Labs запропонувала набір основних модулів 

з функціями і можливостями розширення, які вимагали споживачі, а також 

кілька готових продуктів, щоб продемонструвати багатофункціональну 

застосовуваність платформи. Семелгек пояснював, що спершу модулі треба 

було розробити, щоб «показати клієнтам, як можна будувати пристрої – 

пристрої, які люди зрозуміють. Берете рідкокристалічний екран, камеру, 



GPS, клац-клац – і отримуєте камеру з геотегуванням. Коли клієнти 

зрозуміють принцип, можна переходити до чогось складнішого.» 

Але розробляти і виробляти модулі було дорого, оскільки кожен новий 

модуль коштував десятки тисяч доларів від ідеї до виробництва невеликої 

кількості (кілька сотень екземплярів). Більш того, команда розробки 

продукту справлялась лише з кількома проектами за раз. Отже проекти слід 

було вибирати дуже обережно. Але більшість традиційних інструментів для 

аналізу і відбору було неможливо застосувати. Обчислення чистої поточної 

цінності було даремною справою – виробництво модулів у 

короткостроковому періоді було дорогою справою і часта поточна цінність 

повністю залежала від непевних прогнозів про майбутні продажі. Оцінки 

розміру ринку різко коливались, оскільки цільова аудиторія Bug Labs 

включала і хакерів, і спеціалістів по інтегрованим системам і великий бізнес 

з власними командами розробки апаратури, - тобто групи з абсолютно 

відмінними потребами. Витрати на розробку треба було відбити за рахунок 

невеликої кількості початкових продажів, що вело до величезних цін на 

модулі для досягнення рівня беззбитковості. Тому для відбору потрібних 

проектів  Bug Labs покладалась на модель якісного скринінгу. Основні 

питання, від яких залежало прийняття рішення на нараді щодо розробки 

нового продукту, були наступні: 

1. Як швидко продукт можна вивести на ринок? 

2. Які технології застосовуватимуться? Наскільки важко буде їх 

розробити? 

3. Наскільки важливим буде цей продукт для нашого маркетингу? Він 

буде помітним? 

4. Яким буде наш потенційний ринок і наскільки великим? Є підстави 

вважати, що цей ринок зростає/зменшується? 

5. Наші споживачі просили нас про цей продукт? Чи це розробникам 

сподобалась така ідея? 

6. Чи можемо ми розробити цей проект самостійно, без партнерів? 

7. Чи можемо ми залучити постачальників до розробки проекту? 

8. Чи є в нас щось схоже? Чи ми не скоротимо продажі вже існуючих 

модулів? 

Після того, як кілька модулів були забраковані на стадії планування через 

брак чіткої диференціації продукту, компанія значно скоротила кількість 

проектів з розробки модулів. Замість того, щоб розробляти модулі, які, згідно 

з сподіваннями компанії, знайдуть свого клієнта, Bug Labs вирішила 

зосередитись на потребах існуючих покупців. Майкл Педікорд, продуктовий 

менеджер, пояснював: «Наш початковий план був розробити 80 різних 



модулів чи більше, але пріоритети змінились на користь скорочення витрат і 

роботи на задоволення попиту. Ми захопились продажем зробленого 

раніше… розробка модулів була призупинена, доки ми не отримали чіткого 

свідчення, підкріпленого продажами, що саме ми маємо розробляти». Як 

підкреслював Маурісіо Арієнцо (колишній виконавчий директор SMaL 

Camera Technologies, а тепер віце-президент з бізнес розвитку Bug Labs): 

«чого мала компанія, така як Bug Labs, потребує, так це одного еликого 

клієнта. Я спостерігав це раніше у SMaL. Ми потребуємо клієнта, що 

забиратиме так багато нашого часу і зусиль, що у нас бракуватиме ресурсів 

виконати їхні вимоги, як у випадку будь-якого потенційного великого 

клієнта, з яким ми ведемо переговори на даному етапі. Тоді ми зосередимось 

на їхніх потребах і почнуть надходити справжні гроші» 

 

Питання для обговорення 

1. Чому Bug Labs було складно скористатись стандартними 

інструментами для аналізу – чиста приведена вартість чи внутрішня норма 

доходу – для прийняття рішення щодо вибору проекту? 

2. Які переваги і недоліки використаного Bug Labs методу якісного 

скринінгу для відбору проектів? 

3. Які переваги і недоліки орієнтації на попит існуючих клієнтів? 

4. Як вибір проектів Bug Labs вплинув на її стратегію зосередження на 

«довгому хвості»? 

5. Чи може Bug Labs використати будь-який інший метод вибору 

проектів, який ви знаєте? Якщо так, який саме ви б порекомендувати? 
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