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નવી પેદાશ અને સેવાઓનો વવકાસ અને રજૂઆત
નરેશ હરીલાલ વનન્ઝાર 

વવઝીટીંગફેકલ્ટી 
ગવરે્મન્ટ આર્ટ્સ એન્ડ કોર્મસ્ કોલેજ, રાપર (કચ્છ) 

સારાાંશ
નવી વસ્ત ુ દરેક કંપની માટે એક મહત્વનો પ્રશ્ન છે. નવી સ્થપાયેલી તેમજ ચાલ ુ કંપનીઓએ નવી પેદાશ 

વવકાસના પ્રશ્નનો સામનો કરવો પડે છે. દરેક ગ્રાહક પેદાશમા ંનવીનતા ઈચ્છે છે. આવી નવીનતા ઉત્પાદન, 

માકક ટટિંગ, સ્થળ, સેવા, ઉપયોગ અને ટકિંમત દ્વારા લાવી શકાય છે. દરેક કંપનીએ નવીન વસ્ત ુ કે સેવાના 
વવકાસના પ્રયત્નો કરતા ંરહવે ુ ંપડે છે. આનુ ંકારણ એ છે કે કંપનીની કોઈક વસ્ત ુતેના જીવનચક્રના પડતીના 
તબકે્ક હોઈ શકે છે. આ સજંોગોમા ંકંપનીએ પોતાનુ ંવેચાણ ટકાવી રાખવા અને તેમા ંવધારો કરવા જૂની વસ્તનેુ 

સ્થાને નવીન વસ્તનુો વવકાસ કરવો પડે છે. ગ્રાહકો પણ નવી પેદાશની અપેક્ષા રાખે છે. નવી વસ્તનુા વવકાસમા ં
જોખમનુ ંતત્વ પણ વવશેષ પ્રમાણમા ંહોય છે. જેમ કે ડપૂોન્ડ કંપની માનવસર્જિત રબર કોક્ષફે્રમમા ં 10 કરોડ 

ડોલર અને ફોડક કંપનીએ એડસેલ કાર મોડલમા ં 35 કરોડ ડોલર ગમુાવ્યા હતા.ં એક અભ્યાસ મજુબ ગ્રાહક 

વપરાશની પેદાશમા ંવનષ્ફળતાનુ ંપ્રમાણ 40  ઔદ્યોગગક પેદાશમા ં  અને સેવાઓમાં  જેટલુ ંછે.

ચાવીરૂપ પરરબળો નવી પેદાશની રજૂઆત, પેદાશ વવકાસ, નવી પેદાશની લાક્ષગણકતાઓ, પેદાશ વવકાસની 

મશૂ્કેલીઓ, રજૂઆતની મશૂ્કેલીઓ, નવી પેદાશ અંગે ગ્રાહક પસદંગી, બજાર કસોટી અને પ્રવેશ અંગેની 

મશૂ્કેલીઓ.

૧. પ્રસ્તાવના

નવી વસ્ત ુકે પેદાશ એવી પેદાશ કે જે નવા ંલાભો કે લાક્ષગણકતાઓ પરૂી પડે છે. ચાલ ુબજારમા ંમળતી પેદાશ 

કરતા ંઉપયોગો, દેખાવ, કામગીરી, સ્વાદ, ટકિંમત અને બધંારણની દ્રષ્ષ્ટએ નવી પેદાશ જુદી પડ ેછે. નવી પેદાશ 

એટલે એવી પેદાશ કે જે પેદાશને વપરાશકારો દ્વારા નવી પેદાશ તરીકેની અનભુવૂત થતી હોય તેને નવી પેદાશ 

કહવેાય છે. તે ગ્રાહકોની દ્વષ્ષ્ટએ નવી હોવી જોઈએ.
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૨. નવી પેદાશનો અર્્ અને તેનાાં પ્રકારો

૨.૧ નવી પદેાશનો અર્્ : એવી પેદાશ કે જેને ગ્રાહકો નવી પેદાશ તરીકે અનભુવે છે. કંપનીએ બજારમા ંમકેૂલ 

પેદાશ કે જેમા ંમળૂ પેદાશ, સધુારેલ પેદાશ, નવી બ્રાન્ડ કે ફેરફાર કરેલી પેદાશ હોઈ શકે છે.

૨.૨ નવી પદેાશના પ્રકારો 
 દુવનયાની દ્રષ્ષ્ટએ નવી પેદાશ – જે દુવનયામા ંપ્રથમવાર દાખલ થઈ હોય છે.

 નવી પેદાશ – શે્રણી – જે વસ્ત ુકંપનીને ચાલ ુબજારમા ંપ્રવેશ અપાવે છે.

 ચાલ ુવસ્ત ુશે્રણીમા ંવધારો – જેમા ંચાલ ુવસ્ત ુશે્રણીમા ંનવી મૉડલ કે શૈલીઓ ઉમેરવામા ંઆવે છે.

 ચાલ ુપેદાશમા ંસધુારો – જેમા ંકંપનીની ચાલ ુવસ્તમુા ંનવી લાક્ષગણકતાઓ, ગણુવત્તા કે સેવાઓ ઉમેરવામા ં

આવે છે.

 વસ્તનુ ુ ંપનુઃસ્થાપના – જેમા ંચાલ ુવસ્તનેુ નવા બજાર કે વવભાગમા ંરજૂ કરવામા ંઆવે છે.

 પેદાશ પડતરમા ંઘટાડો – ઊંચી ટકિંમતની વસ્તનેુ ઓછી ટકિંમતે વેચવામા ંઆવે છે.

૩. ટફગલપ કોટલર મજુબ નવી પેદાશ વવકાસની પ્રટક્રયા
૧. વવચાર સર્જન - નવી પેદાશ અંગે વવચારો મેળવવા પડે છે. વવચારોના અનેક સ્થાનો હોય છે. જેવા ંકે ગ્રાહકો, 

વેપારીઓ, જાહરેાત એજન્સીઓ, ખાનગી સશંોધન સસં્થાઓ, વવતરકો વગેરે બાહ્ય પ્રાપ્તતસ્થાનો, જ્યારે 

સેલ્સમૅનો, મૅનેજરો, ઉચ્ચ સચંાલકો વગેરે આંતટરક પ્રાપ્તતસ્થાનો છે. ગ્રાહકો વવચારો મેળવવાનુ ંશે્રષ્ઠ સાધન 

છે. ગ્રાહકોની જરૂટરયાતો જાણી તે મજુબની વસ્તનુ ુ ંઉત્પાદન કરી શકાય છે.

૨. ચકાસણી – નવી વસ્તનુા અનેક વવચારો પૈકી કયા વવચારોને અમલમા ંમકૂી શકાય તેની ચકાસણી કરવી પડ ે

છે. નવી પેદાશને બજારમા ંદાખલ કરતા ં કંપનીની ક્ષમતા, વેચાણનુ ંપ્રમાણ, કાચામાલની પ્રાપ્તત, બજારની 

તકો, નાણાનંી વ્યવસ્થા, માકેટટિંગ અને વવતરણ વ્યવસ્થાના પ્રશ્નોના સતંોષકારક જવાબના આધારે વવચારને 

અમલમા ંમકૂી શકાય છે. નવી વસ્તનુા ંસદંભકમા ંવવવવધ પટરબળોને યોગ્ય ભાર આપીને કંપનીની પેદાશ ક્ષમતા 

ગણુાકં નક્કી કરી યોગ્ય વનણકય લઈ શકાય છે.

૩. નવી પદેાશ વવભાવના વવકાસ અને ચકાસણી - નવી પેદાશના વવચારની ચકાસણી બાદ શે્રષ્ઠ વવચારને 

વવકસાવવામા ંઆવે છે. તે વવચારને ગ્રાહકોના દ્રષ્ષ્ટગબિંદુથી વવચારી તેને ચોક્કસ ખ્યાલમા ંપટરવવતિત કરવામા ં

આવે તેને પેદાશ વવભાવના કહવેામા ંઆવે છે. તેના વવકાસ માટે પેદાશના મખુ્ય લાભો કયા હશે, પેદાશનો 
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ઉપયોગ કરનાર કોણ હશે, કયા પ્રસગંોએ પેદાશનો ઉપયોગ થશે વગેરે પ્રશ્નોના જવાબો મેળવી પેદાશ 

વવભાવનાનો વવકાસ કરી શકાય છે.

૪. નવી પદેાશની ર્માકેરટિંગ વ્યહૂરચનાનો વવકાસ – આ તબકે્ક નવી વસ્તનુો મૅનેજર નવી વસ્ત ુબજારમા ંમકૂવા 

માટેની માકેટટિંગ વ્યહૂરચના ઘડી કાઢે છે. તેને ત્રણ ભાગમા ંવહચેાય છે. (1) લક્ષયાકં બજારનુ ંકદ, માળખુ ંઅને 

વતકણકૂ, સ્થાન વનધાકરણ, વેચાણ, બજાર ટહસ્સો અને અંદાજપત્ર (2) વસ્તનુી નક્કી કરેલ ટકિંમત, વવતરણની 

વ્યહૂરચના અને પ્રથમ વષકનુ ં માકેટટિંગ બજેટ અને (3) લાબંાગાળાનો વેચાણ, નફાના લક્ષયાકં અને 

લાબંાગાળાની માકેટટિંગ વમશ્રની વ્યહૂરચના રજૂ કરાય છે.

૫. ધાંધાકીય વવશ્લષેણ - નવી વસ્ત ુ ધધંાની દ્રષ્ષ્ટએ કેટલી આકષકક લાગશે તેનુ ં મલૂ્યાકંન કરવુ ં પડ ે છે. 

સચંાલકોએ નવી વસ્તનુો વેચાણ, પડતર, નફાના ંઅંદાજો મકૂીને તે ધ્યેયવસદ્ધિમા ંઉપયોગી નીવડશે કે નટહ 

તેની ચકાશણી કરવી પડે છે. ત્યારબાદ વસ્ત ુ વવકાસના ં તબક્કા શરૂ થતા વેચાણના ં અંદાજો, પડતર અને 

ચોખ્ખા નફાને વટાવેલ ચોખ્ખા નફામા ંફેરવીને વળતર દરનો ઉપયોગ કરી પરત આપ મદુત નક્કી કરવામા ં

આવે છે. તેમજ કંપની સમતટૂગબિંદુની ગણતરી કરે છે. 

૬. વસ્ત ુવવકાસ – વસ્તનુા ખ્યાલને ધધંાની કસોટીમાથંી પાર ઉતાયાક બાદ તેને ભૌવતક સ્વરૂપે તૈયાર કરવામા ં

આવે છે. આ તબકે્ક જણાય છે કે વસ્ત ુ વવચાર ટેકવનકલ અને વેપારી દ્રષ્ષ્ટએ નફાકારક વસ્તમુા ંરૂપાતંર કરી 

શકાય છે. સશંોધન વવભાગ વસ્ત ુવવભાવનાઓની એક કે વધ ુભૌવતક પ્રવતકૃવતઓ તૈયાર કરે છે. આવી પ્રવતકૃવત 

મખુ્ય ગણુો જેવા ંગણુો, સલામત કામગીરી, ઉત્પાદન મયાકદાની પડતરની મયાકદામા ંહોવી જોઈએ. વસ્તનુી 

પ્રવતકૃવત તૈયાર થયા બાદ તેની કામગીરીની કડક ચકાસણી થવી જોઈએ. તેમજ ગ્રાહકો દ્વારા કસોટી થવી 

જોઈએ.

૭. બજાર કસોટી – બજાર કસોટી દ્વારા ગ્રાહકો, વવતરકો, માકેટટિંગ કાયકક્રમની અસરકારકતા, બજારની સભંાવના 

વગેરે અનેક પ્રકારની માટહતી મળી શકે છે. બજાર કસોટી માટેની મખુ્ય પિવતઓ (1) વેચાણ લહર-સશંોધન (2) 

ઉત્તેર્જજત દુકાન પિવત (3) વનયવંત્રત બજાર કસોટી (4) પેદાશ ઉપયોગ કસોટી (5) વ્યાપારી મેળામા ંપ્રદશકન (6) 

વનયવંત્રત માકેટટિંગ પિવત
૮. વ્યાપારીકરણ – બજાર કસોટી દ્વારા કંપનીને ખાતરી થાય છે કે નવી વસ્ત ુવેપારી ધોરણે બજારમા ંમકૂવી 

ઈચ્છનીય છે કે નટહ. જો કંપની વેપારી ધોરણે બજારમા ંરજૂ કરવાનુ ંનક્કી કરે તો કંપનીએ મોટા પ્રમાણમા ંખચક 
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કરવો પડ ેછે. વ્યાપારીકરણ અંગે કંપનીએ કેટલાક વનણકયો લેવા પડે છે. (1) ક્યારે બજારમા ંપ્રવેશ કરવો (2) 

કયા ભૌગોગલક વવસ્તારમા ંપ્રવેશ કરવો (3) કયા ગ્રાહકોનુ ંલક્ષય બજાર બનાવવુ ં (4) કેવી રીતે પ્રવેશ કરવો.

૪. નવી પેદાશ વવકાસની મશુ્કેલીઓ

કંપનીએ પોતાનુ ંવેચાણ ટકાવી રાખવા અને તેમા ંવધારો કરવા જૂની વસ્તનેુ સ્થાને નવી પેદાશ વવકાસ કરવો 
પડે છે. ગ્રાહકોની જરૂટરયાતો અને પસદંગીમા ંથતા ફેરફારો, જીવનચક્ર ટૂંકંુ થતુ ંજાય, નવી ટૅક્નોલૉજી શોધાય 

અને હરીફાઈના પ્રમાણમા ંવધારાને કારણે વતકમાન અને ચાલ ુ પેદાશમા ં ફેરફાર જરૂરી બને છે. નવી પેદાશ 

વવકાસમા ંજોખમનુ ંતત્વ વધારે હોય છે. અનેક કંપનીઓએ નવી પેદાશના ંવવકાસમા ંકરોડો રૂવપયા ગમુાવ્યા છે. 

જેમ કે ડપૂોન્ડ કંપની માનવસર્જિત રબર કોક્ષફે્રમમા ં10 કરોડ ડોલર અને ફોડક કંપનીએ એડસેલ કાર મોડલમા ં
35 કરોડ ડોલર ગમુાવ્યા હતા.ં એક અભ્યાસ મજુબ ગ્રાહક વપરાશની પેદાશમા ં વનષ્ફળતાનુ ં પ્રમાણ 40  

ઔદ્યોગગક પેદાશમા ં  અને સેવાઓમાં  જેટલુ ંછે.

 નવી પેદાશને બજારર્માાં રજૂ કરતી વખતે પડતી મશુ્કેલીઓ 

 બજારો વવભાર્જજત થઈ નાના ંથતા ંજાય છે. 

 આજનુ ંબજાર પટરવતકનશીલ બન્યુ ંછે.

 કેટલાક કે્ષત્રોમા ંનવી પેદાશના ંવવચારો મશુ્કેલ બને છે.

 સામાર્જજક અને સરકારી વનયતં્રણોને કારણે નવીનીકરણનુ ંકાયક મશુ્કેલ બને છે.

 મડૂીની અછતને કારણે નવી પેદાશનો વવકાસ થઈ શકતો નથી.

 ગળાકાપ હરીફાઈના કારણે સશંોધન અને વવકાસનો કાયક ઝડપથી પરૂૂ ંકરીએ તો અન્ય હરીફો નવી 

પેદાશ રજૂ કરી દે છે.

 નવી પેદાશના ંજીવનચક્રનો ગાળો ટૂંકો થતો જાય છે. 

 સતત ટૅક્નોલૉજીના વવકાસને કારણે નવી ઉત્પાદન પિવતઓ શોધાતી જાય છે.

 નવી પેદાશના વવકાસ ખચકમા ંસતત વધારો થતો જાય છે.

 નવી પેદાશની વનષ્ફળતાનાાં કારણો

નવી પેદાશની વનષ્ફળતાના ંકારણો નીચે મજુબ છે.

 ઈપ્ચ્છત ન હોય છતા ંનવી વસ્ત ુબજારમા ંમકૂવામા ંઆવે છે.

 નવી પેદાશમા ંખામી રહી ગયેલી હોય છે.
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 માગંનો અંદાજ વધ ુપડતો મકૂવામા ંઆવ્યો હોય છે.

 પેદાશની યોગ્ય પ્રમાણમા ંજાહરેાત કરવામા ંન આવી હોય.

 નવી પેદાશના ંસશંોધન અને વવકાસનો ખચક અંદાજ કરતા ંવધારે હોય.

 નવી પેદાશ બજારમા ંઅયોગ્ય સ્થાને ગોઠવવામા ંઆવી હોય.

 હરીફાઈ અંગે અયોગ્ય અનમુાન કરવામા ંઆવ્યુ ંહોય.

 પેદાશનુ ંપેટકિંગ, કદ, રંગ, આકાર વગેરે ગ્રાહકોની જરૂટરયાત મજુબનુ ંન હોય.

 નવી પેદાશની ટકિંમત ખબૂ જ ઊંચી રાખવવામા ંઆવે છે. 


