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નવી પેદાશ અને સેવાઓનો િવકાસ અને ર�ૂઆત 
િન�ઝાર નર�શ હ�રલાલ 

�લુાકાતી �યા�યાતા, 

સરકાર� આ�્રસ  �� કકોસર કકલેજ, રાપર 

ક�છ (�જુરાત) 
 

સારાશં 

નવી વ�� ુ દર�ક કંપની ોાટ�  ક ોહ�વનક �� છે. નવી �થપાયેલી તેોજ ચા� ુ કંપનીઓ  નવી 

પેદાશ િવકાસના ��નક સાોનક કરવક પ�� છે. દર�ક �ાહક પેદાશોા ં નવીનતા ઈ�છે છે. આવી 

નવીનતા ઉ�પાદન, ોાકર �ટટ�, �થળ, સેવા, ઉપયક� અને �કટોત �ારા લાવી શકાય છે. દર�ક કંપની  

નવીન વ�� ુક� સેવાના િવકાસના �ય�નક કરતા ંરહ��ુ ંપ�� છે. આ�ુ ંકારણ   છે ક� કંપનીની કકઈક 

વ�� ુતેના �વનચ�ના પ�તીના તબ�ે હકઈ શક� છે. આ સજંક�કોા ં કંપની  પકતા�ુ ંવેચાણ ટકાવી 

રાખવા અને તેોા ંવધારક કરવા �ૂની વ��નેુ �થાને નવીન વ��નુક િવકાસ કરવક પ�� છે. �ાહકક પણ 

નવી પેદાશની અપેકા રાખે છે. નવી વ��નુા િવકાસોા ંજકખો�ુ ંત�વ પણ િવશેષ �ોાણોા ંહકય છે. 

�ો ક� �પૂક�� કંપની ોાનવસ��ત રબર કકક �્ોોા ં10 કરક� �કલર અને ફક�ર કંપની   �સેલ કાર 

ોક�લોા ં35 કરક� �કલર �ોુા�યા હતા.ં  ક અ�યાસ �જુબ �ાહક વપરાશની પેદાશોા ંિન�ફળતા�ુ ં

�ોાણ 40 % ઔ�ક��ક પેદાશોા ં20 % અને સેવાઓોા ં18 % �ટ�ુ ંછે. 
 

ચાવી�પ પ�રબળો – નવી પેદાશની ર�ૂઆત, પેદાશ િવકાસ, નવી પેદાશની લાક�ણકતાઓ, પેદાશ 

િવકાસની ��ૂક�લીઓ, ર�ૂઆતની ��ૂક�લીઓ, નવી પેદાશ ��ે �ાહક પસદં�ી, બ�ર કસકટ� અને 

�વેશ ��ેની ��ૂક�લીઓ. 
 

��તાવના 

નવી વ�� ુ ક� પેદાશ  વી પેદાશ ક� � નવા ં લાભક ક� લાક�ણકતાઓ ઓરૂ� પ�� છે. ચા� ુબ�રોા ં

ોળતી પેદાશ કરતા ંઉપયક�ક, દ�ખાવ, કાો�ીર�, �વાદ, �કટોત અને બધંારણની ���ટ  નવી પેદાશ 

�ુદ� પ�� છે. નવી પેદાશ  ટલે  વી પેદાશ ક� � પેદાશને વપરાશકારક �ારા નવી પેદાશ તર�ક�ની 

અ��ુિૂત થતી હકય તેને નવી પેદાશ કહ�વાય છે. તે �ાહકકની ���ટ  નવી હકવી જકઈ . 
 
1. નવી પેદાશનો અથર અને તેના �કારો 

A. નવી પેદાશનો અથર –  વી પેદાશ ક� �ને �ાહકક નવી પેદાશ તર�ક� અ�ભુવે છે. કંપની  બ�રોા ં

�કુ�લ પેદાશ ક� �ોા ં�ળૂ પેદાશ, �ધુાર�લ પેદાશ, નવી �ા�� ક� ફ�રફાર કર�લી પેદાશ હકઈ શક� છે. 
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B. નવી પેદાશના �કારો  

1. �ુિનયાની ���ટ  નવી પેદાશ – � �ુિનયાોા ં�થોવાર દાખલ થઈ હકય છે. 

2. નવી પેદાશ – �ેણી – � વ�� ુકંપનીને ચા� ુબ�રોા ં�વેશ અપાવે છે. 

3. ચા� ુવ�� ુ�ેણીોા ંવધારક – �ોા ંચા� ુવ�� ુ�ેણીોા ંનવી ોૉ�લ ક� શૈલીઓ ઉોેરવાોા ંઆવે છે. 

4. ચા� ુપેદાશોા ં�ધુારક – �ોા ંકંપનીની ચા� ુવ��ોુા ંનવી લાક�ણકતાઓ, �ણુવ�ા ક� સેવાઓ 

ઉોેરવાોા ંઆવે છે. 

5. વ���ુુ ંઓનુઃ�થાપના – �ોા ંચા� ુવ��નેુ નવા બ�ર ક� િવભા�ોા ંર�ૂ કરવાોા ંઆવે છે. 

6. પેદાશ પ�તરોા ંઘટા�ક – �ચી �કટોતની વ��નેુ ઓછ� �કટોતે વેચવાોા ંઆવે છે. 

2. �ફ�લપ કોટલરના ં�જૂબ નવી પેદાશ િવકાસની ���યા 
A. િવચાર સ�ન - નવી પેદાશ ��ે િવચારક ોેળવવા પ�� છે. િવચારકના અનેક �થાનક હકય છે. �વા ંક� 

�ાહકક, વેપાર�ઓ, �હ�રાત  જ�સીઓ, ખાન�ી સશંકધન સ�ંથાઓ, િવતરકક વ�ેર� બા� �ા��ત�થાનક, 

�યાર� સે�સોૅનક, ોૅનેજરક, ઉ�ચ સચંાલકક વ�ેર� �ત�રક �ા��ત�થાનક છે. �ાહકક િવચારક ોેળવવા�ુ ં

�ે�ઠ સાધન છે. �ાહકકની જ��રયાતક �ણી તે �જુબની વ���ુ ુ ંઉ�પાદન કર� શકાય છે. 

B. ચકાસણી – નવી વ��નુા અનેક િવચારક પૈક� કયા િવચારકને અોલોા ં�કૂ� શકાય તેની ચકાસણી 

કરવી પ�� છે. નવી પેદાશને બ�રોા ંદાખલ કરતા ં કંપનીની કોતા, વેચાણ�ુ ં�ોાણ, કાચાોાલની 

�ા��ત, બ�રની તકક, નાણાનંી �યવ�થા, ોાક��ટટ� અને િવતરણ �યવ�થાના ��કના સતંકષકારક 

જવાબના આધાર� િવચારને અોલોા ં�કૂ� શકાય છે. નવી વ��નુા ંસદંભરોા ં િવિવધ પ�રબળકને યકોય 

ભાર આપીને કંપનીની પેદાશ કોતા �ણુાકં ન�� કર� યકોય િનણરય લઈ શકાય છે. 

C. નવી પેદાશ િવભાવના િવકાસ અને ચકાસણી – નવી પેદાશના િવચારની ચકાસણી બાદ �ે�ઠ 

િવચારને િવકસાવવાોા ંઆવે છે. તે િવચારને �ાહકકના ���ટ�બટ�ુથી િવચાર� તેને ચક�સ �યાલોા ં

પ�રવિત�ત કરવાોા ંઆવે તેને પેદાશ િવભાવના કહ�વાોા ંઆવે છે. તેના િવકાસ ોાટ� પેદાશના ��ુય 

લાભક કયા હશે, પેદાશનક ઉપયક� કરનાર કકણ હશે, કયા �સ�ંક  પેદાશનક ઉપયક� થશે વ�ેર� 

��કના જવાબક ોેળવી પેદાશ િવભાવનાનક િવકાસ કર� શકાય છે. 

D. નવી પેદાશની માક��ટ�ગ ��હૂરચનાનો િવકાસ – આ તબ�ે નવી વ��નુક ોૅનેજર નવી વ�� ુ

બ�રોા ં�કૂવા ોાટ�ની ોાક��ટટ� ��હૂરચના ઘ�� કાઢ� છે. તેને �ણ ભા�ોા ંવહ�ચાય છે. (1) લ�યાકં 

બ�ર�ુ ંકદ, ોાળ�ુ ંઅને વતર્કૂ, �થાન િનધારરણ, વેચાણ, બ�ર �હ�સક અને �દાજપ� (2) વ��નુી 

ન�� કર�લ �કટોત, િવતરણની ��હૂરચના અને �થો વષર�ુ ંોાક��ટટ� બ�ટ અને (3) લાબંા�ાળાનક 

વેચાણ, નફાના લ�યાકં અને લાબંા�ાળાની ોાક��ટટ� િો�ની ��હૂરચના ર�ૂ કરાય છે. 

E. ધધંાક�ય િવ�લેષણ - નવી વ�� ુધધંાની ���ટ  ક�ટલી આકષરક લા�શે તે�ુ ં��ૂયાકંન કર�ુ ંપ�� છે. 

સચંાલકક  નવી વ��નુક વેચાણ, પ�તર, નફાના ં�દાજક �કૂ�ને તે �યેયિસ��ોા ંઉપયક�ી નીવ�શે ક� 

ન�હ તેની ચકાશણી કરવી પ�� છે. �યારબાદ વ�� ુ િવકાસના ં તબ�ા શ� થતા વેચાણના ં �દાજક, 
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પ�તર અને ચક�ખા નફાને વટાવેલ ચક�ખા નફાોા ંફ�રવીને વળતર દરનક ઉપયક� કર� પરત આપ 

�દુત ન�� કરવાોા ંઆવે છે. તેોજ કંપની સો�ટૂ�બટ�ુની �ણતર� કર� છે.  

F. વ�� ુ િવકાસ – વ��નુા �યાલને ધધંાની કસકટ�ોાથંી પાર ઉતાયાર બાદ તેને ભભિતક �વ�પે તૈયાર 

કરવાોા ંઆવે છે. આ તબ�ે જણાય છે ક� વ�� ુ િવચાર ટ�કિનકલ અને વેપાર� ���ટ  નફાકારક 

વ��ોુા ં�પાતંર કર� શકાય છે. સશંકધન િવભા� વ�� ુિવભાવનાઓની  ક ક� વ� ુભભિતક �િત�ૃિતઓ 

તૈયાર કર� છે. આવી �િત�ૃિત ��ુય �ણુક �વા ં �ણુક, સલાોત કાો�ીર�, ઉ�પાદન ોયારદાની 

પ�તરની ોયારદાોા ંહકવી જકઈ . વ��નુી �િત�ૃિત તૈયાર થયા બાદ તેની કાો�ીર�ની ક�ક ચકાસણી 

થવી જકઈ . તેોજ �ાહકક �ારા કસકટ� થવી જકઈ . 

G. બ�ર કસોટ� – બ�ર કસકટ� �ારા �ાહકક, િવતરકક, ોાક��ટટ� કાયર�ોની અસરકારકતા, બ�રની 

સભંાવના વ�ેર� અનેક �કારની ોા�હતી ોળ� શક� છે. બ�ર કસકટ� ોાટ�ની ��ુય પ�િતઓ (1) વેચાણ 

લહર-સશંકધન (2) ઉ�ે�જત �ુકાન પ�િત (3) િનયિં�ત બ�ર કસકટ� (4) પેદાશ ઉપયક� કસકટ� (5) 

�યાપાર� ોેળાોા ં�દશરન (6) િનયિં�ત ોાક��ટટ� પ�િત 

H. �યાપાર�કરણ – બ�ર કસકટ� �ારા કંપનીને ખાતર� થાય છે ક� નવી વ�� ુવેપાર� ધકરણે બ�રોા ં

�કૂવી ઈ�છનીય છે ક� ન�હ. જક કંપની વેપાર� ધકરણે બ�રોા ં ર�ૂ કરવા�ુ ંન�� કર� તક કંપની  

ોકટા �ોાણોા ંખચર કરવક પ�� છે. �યાપાર�કરણ ��ે કંપની  ક�ટલાક િનણરયક લેવા પ�� છે. (1) �ાર� 

બ�રોા ં�વેશ કરવક (2) કયા ભભ�ક�લક િવ�તારોા ં�વેશ કરવક (3) કયા �ાહકક�ુ ં લ�ય બ�ર 

બનાવ�ુ ં (4) ક�વી ર�તે �વેશ કરવક. 

3. નવી પેદાશ િવકાસની ��ુક�લીઓ 

કંપની  પકતા�ુ ં વેચાણ ટકાવી રાખવા અને તેોા ં વધારક કરવા �ૂની વ��નેુ �થાને નવી પેદાશ 

િવકાસ કરવક પ�� છે. �ાહકકની જ��રયાતક અને પસદં�ીોા ંથતા ફ�રફારક, �વનચ� �ૂં�ંુ થ� ુ ં�ય, 

નવી ટ��નકલૉ� શકધાય અને હર�ફાઈના �ોાણોા ં વધારાને કારણે વતરોાન અને ચા� ુ પેદાશોા ં

ફ�રફાર જ�ર� બને છે. નવી પેદાશ િવકાસોા ંજકખો�ુ ંત�વ વધાર� હકય છે. અનેક કંપનીઓ  નવી 

પેદાશના ંિવકાસોા ંકરક�ક �િપયા �ોુા�યા છે. �ો ક� �પૂક�� કંપની ોાનવસ��ત રબર કકક �્ોોા ં10 

કરક� �કલર અને ફક�ર કંપની   �સેલ કાર ોક�લોા ં35 કરક� �કલર �ોુા�યા હતા.ં  ક અ�યાસ 

�જુબ �ાહક વપરાશની પેદાશોા ંિન�ફળતા�ુ ં�ોાણ 40 % ઔ�ક��ક પેદાશોા ં20 % અને સેવાઓોા ં

18 % �ટ�ુ ંછે. 
 
4. નવી પેદાશને બ�રમા ંર�ૂ કરતી વખતે પડતી ��ુક�લીઓ  

1. બ�રક િવભા�જત થઈ નાના ંથતા ં�ય છે.  

2. આજ�ુ ંબ�ર પ�રવતરનશીલ બ��ુ ંછે. 

3. ક�ટલાક કે�કોા ંનવી પેદાશના ંિવચારક ��ુક�લ બને છે. 

4. સાોા�જક અને સરકાર� િનય�ંણકને કારણે નવીનીકરણ�ુ ંકાયર ��ુક�લ બને છે. 
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5. ��ૂ�ની અછતને કારણે નવી પેદાશનક િવકાસ થઈ શકતક નથી. 

6. �ળાકાપ હર�ફાઈના કારણે સશંકધન અને િવકાસનક કાયર ઝ�પથી ઓણૂર કર�  તક અ�ય હર�ફક 

નવી પેદાશ ર�ૂ કર� દ� છે. 

7. નવી પેદાશના �વનચ�નક �ાળક �ૂંકક થતક �ય છે.  

8. સતત ટ��નકલૉ�ના િવકાસને કારણે નવી ઉ�પાદન પ�િતઓ શકધાતી �ય છે. 

9. નવી પેદાશના િવકાસ ખચરોા ંસતત વધારક થતક �ય છે. 

5. નવી પેદાશની િન�ફળતાના ંકારણો 

નવી પેદાશની િન�ફળતાના ંકારણક નીચે �જુબ છે. 

1. ઈ��છત ન હકય છતા ંનવી વ�� ુબ�રોા ં�કૂવાોા ંઆવે છે. 

2. નવી પેદાશોા ંખાોી રહ� �યેલી હકય છે. 

3. ોા�ંનક �દાજ વ� ુપ�તક �કૂવાોા ંઆ�યક હકય છે. 

4. પેદાશની યકોય �ોાણોા ં�હ�રાત કરવાોા ંન આવી હકય. 

5. નવી પેદાશના ંસશંકધન અને િવકાસનક ખચર �દાજ કરતા ંવધાર� હકય. 

6. નવી પેદાશ બ�રોા ંઅયકોય �થાને �કઠવવાોા ંઆવી હકય. 

7. હર�ફાઈ ��ે અયકોય અ�ોુાન કરવાોા ંઆ��ુ ંહકય. 

8. પેદાશ�ુ ંપે�કટ�, કદ, રં�, આકાર વ�ેર� �ાહકકની જ��રયાત �જુબ�ુ ંન હકય. 

9. નવી પેદાશની �કટોત �બૂ જ �ચી રાખવવાોા ંઆવે છે. 


