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   Νέα συνταγή 

  Νέος τρόπος σχεδιασμού (π.χ. νέα συσκευασία) 

  Νέες τεχνολογικές διαδικασίες (π.χ. νέα παραγωγική διαδικασία) 

  Κάθε βελτίωση ή τροποποίηση ενός υφιστάμενου προϊόντος 

 

Ορισμός νέου προϊόντος 



Έρευνα & Ανάπτυξη  

 

 

Αύξηση ανταγωνιστικότητας 

  Καλύτερη γνώση των προϊόντων 

  Τεχνολογική ανεξαρτησία 

  Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό 

  Συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι εταιριών εμπορίας 

  Συνεχής εμπλουτισμός γκάμας με νέα προϊόντα 



Δημιουργία νέων προϊόντων 

Α) Απόκτηση τεχνογνωσίας : 

  Εξαγορά άλλης εταιρίας 

  Αγορά πατέντας 

  Άδεια παροχής τεχνολογίας 

Β) Έρευνα & Ανάπτυξη εντός της εταιρίας 



 Ανεπαρκής ανάλυση αγοράς-στόχου (υπερεκτιμημένο μέγεθος 

αγοράς) 

  Λανθασμένος σχεδιασμός προϊόντος 

  Λανθασμένη τοποθέτηση στην αγορά από το Marketing 

  Αγαπημένη ιδέα υψηλόβαθμου στελέχους 

  Υψηλότερο κόστος ανάπτυξης από ότι είχε αρχικά υπολογισθεί 

  Καλύτερη ανταπόκριση από τον ανταγωνισμό 

  Κακή χρονική στιγμή εισαγωγής προϊόντος στην αγορά 

Αίτια αποτυχίας νέων προϊόντων 



Αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας 

  Το προϊόν διαθέτει μοναδικά & ανώτερα χαρακτηριστικά 

 Σωστός καθορισμός προϊοντικού πλαισίου πριν την έρευνα 

  Υποστήριξη του προϊόντος από την ανώτατη διοίκηση 

  Ευνοϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον 

  Ολοκληρωμένη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων 



Διαδικασία Ανάπτυξης  

Νέων Προϊόντων 

1.Συλλογή 
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2. Αξιολόγηση 
ιδεών 

3. Ανάπτυξη & 
δοκιμή ιδέας 

4. Ανάπτυξη 
στρατηγικής 
Marketing 

5. 
Επιχειρηματική 

ανάλυση 

6. Τεχνική 
ανάπτυξη 

7. Δοκιμή –test 
marketing 

8. Λανσάρισμα 
προϊόντος στην 

αγορά 

Πάντα με τη σωστή συνεργασία ανάμεσα  

στα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρίας !  * 

* 



1. Συλλογή ιδεών 

 Από ενδοεταιρικές πηγές 

 Από τους πελάτες 

 Από τον ανταγωνισμό 

 Από τους διανομείς 

 Από τους προμηθευτές 

Από σεμινάρια, κλαδικά περιοδικά, εκθέσεις, πανεπιστήμια,   

ερευνητικά κέντρα κτλ.  



1. Συλλογή ιδεών 

Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Ιδεών                

(Idea Management System)  

 

 Δημιουργία εταιρικής κουλτούρας που προάγει την καινοτομία 

Συγκέντρωση περισσότερων ιδεών από ένα κεντρικό πρόσωπο-  

διαχειριστή ιδεών (idea manager)  



2. Αξιολόγηση ιδεών 

  Oικονομική απόδοση/χρηματοοικονομική δυναμική 

  Πλεονέκτημα διαφοροποίησης προϊόντος 

 Συνέργειες σε επίπεδο Μarketing, Tεχνολογικές συνέργειες  

παραγωγής και σχεδιασμού. 



2. Αξιολόγηση ιδεών 

ΠΡΟΪΟΝ : 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ :   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:       /      / 

α/α Φίλτρα Ιδέας Συντ/της Βαθμολογία από 1-10 Σύνολο 

1 Μέγεθος Αγοράς 1,5 8 12 

2 Δυσκολία αντιγραφής & μοναδικότητα του προϊόντος 1,2 7 8,4 

3 Χρόνος που απαιτείται για την καθιέρωση του προϊόντος 1,0 8 8 

4 Σχέση του προϊόντος με τις υπάρχουσες αγορές της εταιρίας 0,7 8 5,6 

5 Βελτίωση της θέσης της επιχείρησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές 0,9 8 7,2 

6 Δυνατότητα της επιχείρησης να υποστηρίξει το προϊόν (τεχνική, παραγωγική, μάρκετινγκ) 1,3 7 9,1 

7 Επίδραση στη σχέση με τους υπάρχοντες πελάτες 0,7 7 4,9 

8 Χρήση της υπάρχουσας γνώσης 0,7 1 0,7 

9 Συμβάλλει σε ανάπτυξη επιθυμητού (know how) 0,4 9 3,6 

10 Χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού 0,5 7 3,5 

11 Επάρκεια προσωπικού σε όλες τις λειτουργίες 0,4 5 2,0 

12 Χρησιμοποίηση αργούσας παραγωγικής δυναμικότητας 0,2 3 0,6 

13 Χρήση παραγωγικών διαδικασιών που είναι ήδη γνωστές στο προσωπικό παραγωγής 0,2 5 1,0 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 68,1 

0-50=Απόρριψη 50-70=Συζήτηση 71-100=Αποδοχή 

Πηγή: Γ. Αυλωνίτης, Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος Marketing & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 



Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο  

CONCEPT TEST  

 

(Αναλυτική περιγραφή προϊόντος) 

 

  Οι καταναλωτές συνήθως όταν αγοράζουν ένα νέο προϊόν αντικαθιστούν με αυτό 

κάποιο άλλο που συνήθιζαν να αγοράζουν. Εσείς εάν αγοράζατε το παραπάνω 

νέο προϊόν, ποιο προϊόν /προϊόντα από αυτά που αγοράζατε θα αντικαθιστούσε; 

  

 Ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά βρίσκεται ελκυστικά στο νέο αυτό προϊόν; 

 

 Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος τα οποία θέτετε υπό 

αμφισβήτηση; 

 

 Πιστεύετε ότι θα είχε απήχηση το παραπάνω προϊόν στην ελληνική αγορά και 

για ποιο λόγο; 

 

 Σε ποια τιμή θα ήσασταν πρόθυμος/η να αγοράσετε το παραπάνω νέο προϊόν; 

 

 Αν το παραπάνω νέο προϊόν είχε ήδη την τιμή των….. Ευρώ θα το αγοράζατε; 

 

 Τι χαρακτηριστικά-ιδιότητες θα θέλατε να έχει επιπλέον το παραπάνω νέο 

προϊόν;  

 



4. Ανάπτυξη στρατηγικής marketing 

 Περιγραφή αγοράς-στόχου, πλάνο τοποθέτησης του προϊόντος, 

πωλήσεις μερίδιο αγοράς, προσμενόμενο όφελος (κέρδος) για 

2-3 έτη. 

 Προσμενόμενη τιμή πώλησης, τρόπος διάθεσης και 

προϋπολογισμός του marketing για το πρώτο έτος. 

 Προσμένομενες πωλήσεις, στόχοι κερδοφορίας και στρατηγική 

του marketing mix (προϊόν, τιμή, διανομή, προβολή) 

μακροχρόνια. 

 



5. Επιχειρηματική ανάλυση 

Εμπεριέχει επανέλεγχο: 

 των πωλήσεων 

 των κοστολογίων  

 και της πρόβλεψης των κερδών του  νέου προϊόντος 



6. Ανάπτυξη προϊόντων 

Προϊοντική 
έννοια 

Φυσικό 
προϊόν 



1. Αίτηση σχεδιασμού νέου προϊόντος 

2. Έναρξη σχεδιασμού νέου προϊόντος-πειραματική διαδικασία 

3. Αποτελέσματα σχεδιασμού νέου προϊόντος                                                           

α) Επαλήθευση εφαρμογής                                                                                       

β)  Επαλήθευση ποιότητας                                                                                        

γ) Έκδοσή νέας συνταγής 

4. Ανασκόπηση σχεδιασμού 

5. Επαλήθευση σχεδιασμού                                                                                          

α) Δοκιμαστική παραγωγή                                                                                 

β) Εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες (beta test)                                             

γ) Έκδοση τελικών προδιαγραφών 

6. Επικύρωση σχεδιασμού  

Διαδικασία σχεδιασμού προϊόντων 



7. Δοκιμή - test marketing 

    Στρατηγική τοποθέτησης,  

    διαφημιστική καμπάνια,  

    διανομή,  

    τιμολόγηση,  

    επωνυμία (branding),  

    συσκευασία,  

    προϋπολογισμό κτλ. 



8. Λανσάρισμα προϊόντος στην αγορά 

Πότε ? Πού ? 



Σας ευχαριστώ για  

την προσοχή σας! 


