
innovator academy
История за 1 неуспешен опит и 1 щастлив финал

Growth експерименти



about meВасилена Вълчанова
• 15 години маркетинг опит
• e-commerce & SaaS
• независим маркетинг консултант
• обичам да ръкомахам, докато говоря :)
• вижте повече на Valchanova.me 



growth основи



growthКакво е growth?

ACQUISITION
Getting people to visit your site.

RETENTION
Making sure users come back.

REVENUE
Users pay for the product.

REFERRAL
Users invite others.

ACTIVATION
Users get a great first time experience.

Маркетинг

Growth hacking



Източник: “Hacking Growth” - Sean Ellis



whyЗащо growth?
• по-висока скорост
• повече уроци
• по-добро разбиране на клиента
• по-бързи разработки



howКак да започна с growth?
• експериментален процес
• участие от целия екип
• лесни експерименти в цялата фуния



резултатите



resultsКакво постигнахме?
• 10 срещи за експерименти
• 6 проведени експеримента
• силно участие от целия екип





teamПравилният екип
● те водят процеса
● те трябва да се подготвят
● те са екип - а това иска време



teamGrowth-екипи

GROWTH LEAD
• Sets the process

• Leads the meetings

• Clears obstacles

MARKETER
• Acquisition

• Copy

• Driving traffic

PRODUCT/DEV
• Technical

implementation

• Automation

DESIGNER
• Mockups

• Wireframes

• Marketing visuals

DATA ANALYST
• Initial data

• Experiment setup

• Analysis

CUSTOMER SUCCESS
• Customer feedback

• Critical questions

• Early results



experimentsПравилните експерименти
● конретен експеримент
● свързан с OMTM
● изпълнение за 2 седмици



experimentsЕксперименти до 2 седмици

Източник: Growth Tribe



experimentsЕксперименти до 2 седмици

Източник: Growth Tribe



setupПравилните детайли

● срещи по същество
● предварителна подготовка
● ICE score (само) за приоретизиране
● всички да са на “ти” с експерименти 

и базова статистика



setupICE score



setupICE score

IMPACT

If successful, how big 
is the difference?

CONFIDENCE

How sure are we it 
will work?

EASE

How easy is it to 
implement? 
(time/people/money)

ICE score = Impact*Confidence*Ease
Multiply them for bigger variance between the scores.



setupКак протича една среща
● 15 мин: ревю на KPIs
● 10 мин: ревю на последния спринт с експерименти
● 15 мин: ключови уроци от последните експерименти
● 15 мин: избор на експерименти за следващия спринт
● 5 мин: финално ревю на беклога



setupВидове експерименти

A/B Tests
Testing 2 versions 
simultaneously, only 1 
difference per version.

Multivariate 
Tests
Testing many versions at the 
same time, lots of 
differences per version.

Sequential 
Tests
Testing many versions one 
after the other.

Smoke Tests
Landing page collecting 
leads to gauge interest.

Trigger Tests
Measuring click rate of ads to 
see interest in a value 
proposition.

Wizard of Oz
Deliver value by hand, if a 
feature requires lots of dev.

High Hurdle
People pay with time 
(surveys, long forms) to see 
how engaged they are 
with a proposition.

Design your 
Own
There are other options…



setupДиктатурата е полезна.



innovator academy
Слайдовете ще намерите на valchanova.me/slides

Благодаря! Въпроси?


