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УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВИ 
ПРОДУКТИ

Процесът на разработване на нови продукти, показан на Фигура 8.1, посочва важни-
те дейности, необходими за откриването, разработването и въвеждането на нови про-
дукти. Разработването на нови продукти обаче включва нещо повече от преминаването 
през определена поредица от стъпки. Компаниите трябва да възприемат холистичен 
подход към управлението на този процес. Разработването на успешни нови продукти 
изисква систематични усилия, които поставят клиентите в центъра и са основани на 
работа в екип.

Разработване на нови продукти,  
поставящи клиентите в центъра

На първо място разработването на нови продукти трябва да поставя клиентите в 
центъра. Когато търсят и разработват нови продукти, компаниите често разчитат пре-
калено много на техническите изследвания в лабораториите си за научно-развойна дей-
ност. Но като всичко останало в маркетинга успешното разработване на нови продукти 
започва със задълбоченото разбиране на това, от което потребителите се нуждаят и 
което ценят. Разработването на нови продукти, което поставя клиентите в цен-
търа, се фокусира върху изнамирането на нови начини за решаване на проблемите на 
клиентите и за създаване на по-удовлетворяващи преживявания за тях.

Неотдавнашно изследване установи, че най-успешните нови продукти са тези, които 
са диференцирани, които решават важни проблеми на клиентите и им предлагат неусто-
ими стойностни предложения22. Ето защо днес за разработването на продукти – от по-
чистващи препарати за бани до реактивни двигатели, – иновативните компании излизат 
от лабораториите за научно-развойна дейност и се смесват с клиентите, за да търсят 
нова стойност за тях. Нека разгледаме следните примери23:

Хората на Procter & Gamble на всички равнища, от бранд мениджърите до главния 
изпълнителен директор, търсят нови идеи, като наблюдават отблизо клиентите и разго-
варят с тях, докато те пазаруват и използват продуктите на компанията. Когато екипът 
на P&G се залови с проблема да „замени с изцяло нов вариант почистването на бани“, 
членовете му започнаха да „слушат с очите си“. Групата прекара много часове, наблю-
давайки как клиентите почистват баните си. Те се фокусираха върху „потребителите 
от двата полюса“ – професионална домашна чистачка, която изстъргва наслоилата се 
мръсотия с нокътя на пръста си, и четирима ергени, за които чистенето на банята се 
заключава в замазването на пода с мръсна кърпа, прикачена на дълга дръжка. Хората от 
екипа смятаха, че ако успеят да направят представителите и на двете крайности щаст-
ливи, те ще са улучили в десятката. Една страхотна идея – почистващ уред, прикачен 
на подвижна дръжка, който може както да достига стените на душ кабината, така и да 
се пъха в тесни процепи – бързо получи зелена улица. Потребителите много харесаха 
прототипа, който беше снабден със сменяема еластична гъба и разтегателна дръжка. 
Някои отказаха да го върнат. Тази идея се превърна в невероятно успешния уред на 
P&G за почистване на бани, наречен Mr. Clean Magic Reach. 
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General Electric иска да накара всичките си служители в различните є отдели да 
мислят за такава разработка на нови продукти, която да поставя клиентите в центъра. 
Затова ръководителите от поделение „Money” на GE, – което предлага кредитни карти, 
заеми и други финансови решения на потребителите – неотдавна тръгнаха на обиколка 
из Сан Франциско. По време на обиколката те наблюдаваха как хората използват па-
рите си – откъде ги получават, как ги харчат и дори как ги носят. По същата причина, 
за да даде свобода на творческото мислене, компанията изпрати 15 високопоставени 
служители, занимаващи се с търговията на двигатели на реактивни самолети на GE, да 
разговарят с пилоти и механици. „Ние дори се срещнахме с екипа на частния реактивен 
самолет на Лари Флинт казва мениджър, уредил обиколката. – ...Това е начин да ... се 
засили тяхната отзивчивост и да се повиши способността им да вземат иновационни 
решения“.

И така, разработването на нови продукти, ориентирано към клиентите, започва и 
свършва с решаване на проблеми на клиентите. И както казва един експерт: „Какво в 
крайна сметка са иновациите, ако не продукти и услуги, които предлагат ново мислене 
по начин, който отговаря на потребностите на клиентите?“ 24 Друг специалист заявява: 
„Да достигнеш до дълбоки познания в началото на процеса, да използваш тези позна-
ния постоянно и с уважение през цялото време и да ги оповестяваш във въздействаща 
форма, когато отидеш на пазара, е жизненоважно за успеха на продукта на пазара в 
наши дни“25.

Разработване на нови продукти,  
основано на работа в екип

Разработването на добри нови продукти изисква също усилията на цялата компания 
и на всички нейни звена. Някои компании организират процеса си на разработване на 
нови продукти в системна последователност от стъпки, показани на Фигура 8.1, като 
започват с раждането на идея и завършват с комерсиализация. При този подход на по-
следователно разработване на продукта един отдел на компанията работи самосто-
ятелно до завършване на своя етап на процеса, преди да предаде новия продукт на 
следващия отдел и етап. Този системен процес на стъпка по стъпка може да помогне 
за въвеждането на контрол при сложни и рисковани проекти. Той обаче може да бъде 
опасно бавен. При наличието на бързо променящи се и силно конкурентни пазари, по-
добно бавно, но сигурно разработване на продукти може да доведе до провали на про-
дукти, до загуби на продажби и печалби и до подкопаване на пазарни позиции.

За да въведат новите си продукти на пазара по-бързо, много компании прилагат 
подхода на разработване на нови продукти, основано на работа в екип. При този 
подход отделите на компанията работят в близко сътрудничество едни с други в смесе-
ни екипи от различни звена, като отчасти припокриват стъпките в процеса на разработ-
ването на новия продукт, за да пестят време и да увеличават ефективността. Вместо да 
предава новия продукт от отдел на отдел, компанията събира екип от хора от различни 
отдели, които участват в разработването на новия продукт от началото до края. Тези 
екипи обикновено са съставени от представители на маркетинговия, финансовия, ди-
зайнерския, производствения и правния отдел, и дори включват представители на ком-
пании, които са доставчици или клиенти. При процеса на последователно разработване 
възникването на затруднение в някой от етапите може да забави целия процес. При по-
ставения на екипни начала подход, ако в някоя област възникнат пречки, отговарящите 
за нея се залавят да ги отстраняват, докато другите от екипа продължават работата си.

Основаният на екипна работа подход има известни недостатъци. Например поня-
кога при него се поражда повече организационно напрежение или объркване, откол-
кото при по-системния последователен подход. Въпреки това при бързо изменящите 
се индустрии, които се сблъскват с все по-кратки жизнени цикли на продуктите, от-
платите от бързото и гъвкаво разработване на продукти са далеч повече от рисковете. 
Компаниите, които съчетават подход, който поставя клиентите в центъра, с разработва-
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нето на нови продукти, което е основано на екипна работа, печелят голямо конкурентно 
предимство благодарение на това, че предлагат на пазара по-бързо подходящите нови 
продукти (виж Маркетинг в действие 8.1).

 


