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  ?איך להכניס עשרה רעיונות למוצרים חדשים למשפך ולהשאר עם שניים מוצלחים

  ח אהוד ציגלמן"רו

  

 תורמים להוספה מתמדת של  ,דרישות השוק כמו גם ההתקדמות בטכנולוגיהשינוי ב

לשחיקה בריווחיות של מוצר התחרות הגוברת גורמת . אל השוקמתחרים מוצרים 

 לשמור רוצותהחברות ,  לכן.זהכ מוצר חיימהיר של סיום לולעיתים גם , קייםותיק 

תיק העשרת קיים תהליך מובנה של ל ,כל העת  מחוייבות,על ריווחיות ומובילות שוק

  .מוצרים חדשיםב  המוצר שלהן)פרוטפוליו(

  

המוחדרים  המלמד על שיעור כשלון גבוה ביותר של מוצרים חדשים ,ניסיון העבר, אך

גורמת הן לבזבוז ,  להיכשלהעלול , חדש מוצרהחדרת. מחייב מחשבה נוספת, שוקל

  . הזדמנויות חלופיות שלספוסוהן לפי, חברהשל משאבי ה

  

אלא גם בסינון ,  צורך לא רק בתהליך מובנה של איתור מוצרים חדשיםעולה, לכן

מטרות להייצע ובתוכו בהתאם ו, בשוקהשורר לביקוש ראשוני שלהם בהתאם 

סינון שלאחריו באה בדיקה זהו . של החברה המבקשת להחדירם אל השוקויכולות 

  . המוצרים היותר מבטיחים אותםבעבור,  הטכנולוגיתותתכני וההסודית של הביקושי

  

מוכנסים  , בתחילה– דומה לשימוש במשפך ,מוצרים חדשיםתהליך זה של איתור 

. ומספרם קטן הם מסוננים ,לאחר מכן.  רעיונות רבים למוצרים חדשיםלתוכו

 ,מחקר שיווקמסגרת  הקונספטים המובילים שנשארים נבחנים לעומק ב, בהמשך

  . וף נותרים מוצרים מעטים אותם החברה בוחרת להציע בשוקולבס

  

 הגדרנו  אנו.הסינון והבדיקה של מוצרים חדשים, נדון בתהליך האיתור, במאמר זה

  . ניתן לאתר מוצרים חדשים מוצלחיםאשר לפיו שלבים עשר- שניםתהליך מובנה בן 

  

  החזון

,  אימרה ישנה.חברהשל ה) Vision(ת החזון הראשון בתהליך זה הנו קביעהשלב 

י מאוד לחברה כדא, אבל. לבטח מגיעים לשם, אומרת שאם לא משנה לאן הולכים

החזון יקבע . רצוי שחברה תקבע לעצמה חזוןומכאן ש, לדעת לאן היא רוצה להגיע

מה הבעיות שהיא תפתור בעבורם ובאמצעות אילו , אילו לקוחות החברה רוצה לשרת



 

ענות על שאלות אלה יש לחזות כיצד יראה הביקוש בכדי ל. מוצרים יושג פתרון זה

 לרשות תעמדנהור ואילו טכנולוגיות ייצ,  שנים מהיוםעשר עד חמשבשוק בעוד 

  .החברה
  

 פלטפורמת מוצר
פיתוח עת ה פלטפורמות המוצר בהן יעשה שימוש בהוא השלב בו נבחרת השני השלב

וסף תכונות הייסוד של ת מוצר היא אפלטפורמ. המוצרים העתידייםהטכנולוגי של 

 והיא עשויה להיות מורכבת משילוב של מספר ,קווי המוצר השונים שיפותחו

פלטפורמת מוצר של חברה רפואית המפתחת , מהכך לדוג. ת בסיסיותטכנולוגיו

נעשה  :ידי שלושת הרכיבים הבאים-מוגדרת על יכולה להיות ,מכשיר להסרת שיער

 עם ידית נוחה המוצרים שיפותחו בה יהיו, סאונד-שימוש במחולל גלי אולטרהבה 

יקר יותר הוא פיתוח פלטפורמות מוצר . שימוש בחשמל מסוללהויעשה בהם , לשימוש

  .גבי פלטפורמה קיימת-  על הנעשהמשמעותית בזמן ובכסף מפיתוח מוצר חדש

  

  עריכת רשימת קונספטים למוצר חדש

 אלו הם. מוצרים חדשיםים רעיונות לבו מועלהשלב השלישי הוא סיעור המוחות 

יכולים ליטול חלק ם ובה,  בפער של מספר ימים או שבועותים המתקיימדיוניםמספר 

 הדיוניםאת . ל הטכנולוגיה"ל השיווק וסמנכ"סמנכ, ל הפיתוח העסקי"סמנכ, ל"המנכ

מוצרים התואמים מחשבה על ן את המשתתפים להמכוו, יכול להנחות גורם חיצוני

עזרה .  שבדיונים ישמר חופש מחשבה המאפשר דיון פתוחבוחש. את חזון החברה

המסייעות לזהות ) Templets(לחשיבה ניתן לקבל תוך שימוש בתבניות חשיבה 

דוגמת שימוש במשאב לא מנוצל של ,  שמונה תבניות כאלהיש. מוצרים חדשים

היא רשימה של קונספטים , התוצר של שלב זה.  או פניה אל הלא לקוחות,חברהה

ל הפיתוח " בידי סמנכ תיוותרשלאחר שלב זה, נניח,  לשם דוגמה.ים חדשיםלמוצר

  . קונספטי מוצרים חדשיםעשרההעסקי רשימה של 

  

של תיבות הדואר .  לקוחה למשל מחברת הדוארדוגמה למשאב לא מנוצל של החברה

מכונות עלייהן ניתן להתקין ולכאורה , פרוסות בכל רחבי המדינה, חברה זו

  .ממכר בוליםאוטומטיות ל

  

  בחירה בקריטריונים

יש להתחיל בסינון ,  בייצורבכדי לא לפתח ולהציע מוצרים להם אין ביקוש או כדאיות

יש , בשלב הרביעי.  של המוצרים המועמדים להיות מוצרי העתיד של החברההראשוני

אלה הם .  החדשיםים המוצרלפיהם יוערכולקבוע רשימה של קריטריונים 



 

 צינורהמידה בה ,  במוצרתחרותיהיתרון ה  ,גודל שוק המטרה: תקריטריונים דוגמ

אחוזי הריווחיות המקובלים ו, רמת התחרות בשוק,  מתאים לחברה הנדרשההפצה

   .למוצר דומה

  

  שקלול של הקריטריונים

קריטריון , כך לדוגמה. כל אחד מהםלקבוע משקל ליש , לאחר שנבחרו הקריטריונים

ואילו קריטריון אחוזי ,  מהציון הסופי15%ל משקל של יכול לקב, גודל שוק המטרה

  .10%יקבל משקל של  הריווחיות המקובלים למוצר דומה

  

  הקצאת משקל לדרגות בתוך כל קריטריון

לכל אחד ,  יחסיחשיבות נקבע ניקוד, בעבור כל אחד מהקריטריונים ,השישיבשלב 

שוק ו של  גודלג אתצ המייבעבור קריטריון,  כך לדוגמה.המצבים האפשריים בומ

 3ניקוד של ,  מיליון דולר לשנה5 מ הקטן נקודות לשוק 0נתן ניקוד של , המטרה

 25 ל 10 בין לשוק הנע נקודות 7ניקוד של ,  מיליון דולר10 ל 5 בין לשוק הנענקודות 

  . מיליון דולר25 נקודות לשוק הגדול מ 10וניקוד של , מילון דולר

  

  פני כל קריטריון-  ומתן ציון לכל מוצר עלאיסוף מידע ראשוני מהשוק

 לכל קונספט ציונים מתן  לצורך הנדרש,שיווקי ראשוני נאסוף מידע, השביעישלב ב

 יכול לכלול  השיווקי איסוף המידע.פני כל קריטריון וקריטריון-על, מוצר מועמד

 .וקשהשל גודל ראשוני  ואומדןזיהוי מתחרים עתידיים , מתחריםשל ניתוח ריווחיות 

הראשון מוצר ה, התחרות בשוקהמתאר את חוזרק בעבור קריטריון , כך לדגומה

 7 את הניקוד השני הנבדקמוצר ה,  כשהתחרות חזקה3יכול לקבל את הניקוד הנבדק 

  . כשהתחרות חזקה מאוד0 את הניקוד האחרון הנבדקמוצרהו, כשהתחרות חלשה

  

  לכל מוצרהמשוקלל הניתן חישוב הציון הסופי 

ציון זה .  המשוקללהציון הסופימוצר חדש את של נעניק לכל קונספט , השמיניבשלב 

 הזיהוי יכול. אשר עברו רף מסויים, וצר מוביליםזיהוי של קונספטי ממאפשר 

אך גם בכך שאין קריטריון בו קיבל ,  של קונספט למוצר חדשבציון הסופילהתחשב 

 .מוצר זהעבור ה החלשה ב ניקוד שיהווה את החולי–המוצר ניקוד נמוך ביותר 

ל "כי לאחר חישוב הציון הסופי המשוקלל נותרו בידי סמנכ, בדוגמה זאת נניח

שראשונית נראים ,  קונספטי מוצרים חדשים מוביליםשלושההפיתוח העסקי 

  . עם מוצרים אלה נרצה להתקדם בתהליך הבחינה רק.כמבטיחים

  

  



 

 בחוץת לקנו או בביתח החלטה אם לפת

את  )In-House(  בביתיש להחליט אם רוצים לפתח, התשיעישלב ה, בשלב הבא

את  מ,רויצאת היכולת לי לרכוש ,פין לחלו או,הסינון הראשוניאת בר  שע,המוצר

 מענה –יש לבצע אשר אותה , המשימה הבאה החלטה שמשפיעה על זו. חברה אחרת

  .ות אחר עם חברותה או לבחון סינרגי,צורך ללמוד את השוקאם יש הלשאלה 

  

  מחקר שיווק ובחינה של סינרגיה

איסוף כולל את , שלב זה.  בודקים את החלופה שנבחרה בשלב הקודםהעשירישלב ב

אם יוחלט ב ,ניתוח זהבעקבות . יתוח המידע על השווקים בהם עשויה החברה לפעולנו

  .כנס לפעולה בשוק החדשילה

 
 של In-Houseח היא החלטה על בחינת פיתו, העשיריהאפשרות הראשונה בשלב 

הבדיקה . יש לערוך שתי בדיקות, ם לייצור ולשיווקלפני שניגשי. המוצר החדש

. שונה עונה לשאלה האם ניתן לייצר את המוצר מבחינה טכנולוגית בעלות סבירההרא

הביקוש בחינת של  , והיותר מורכבת, השניהדיקהבלעוברים , כאשר ניתן לעשות זאת

 . למוצר החדשהשוק הבנה מעמיקה של מקנהה מחקר שיווק הוא הכלי .בשוק

 י השוקמגזר : הגורמים הבאים,נחקרים לגבי מדינות שונות, במסגרת מחקר כזה

מכירה הו, השיווק המומלצות כלפי מגזרים אלהדרכי  ,מהם עולים ביקושים למוצר

  . למוצרחזויהה

  

 בחינה אך, עשוי להיראות אטרקטיביבישראל שוק החלב העשוי מסויה , כך לדוגמה

 שהצדקת השקעה גדולה בקו ייצור עשויה ללמד,  בומעמיקה של הביקוש השורר

  .מוטלת בספק

  

 המייצרת את המוצר החדש אותו רוצים ,במידה ומחליטים לרכוש חברה אחרת

 תיהסקירה נעש. יש לערוך סקירה של חברות להן יכולת ייצור כזאת, להציע בעתיד

כאשר  . יכולה לרכוש או לשתף עימן פעולהאשר החברה, תוך שימת דגש על חברות

  השורר בשוקעל הביקושניתן לקבל מידע , של רכישת חברות, פועלים בצורה זאת

סיס  גם יתקבל ב,עם הרכישה.  עצמה הנרכשתמנתוני המכירות של החברה, למוצר

  לדעת אםמאפשר, גיבוש תמונת המצב לאחר הרכישה. הידע הקיים בחברה הנרכשת

 זוהי .או שישנו מידע מספק,  יש צורך במידע נוסף על השוק,ר בעתידלצורך היצו

  .העשירי בשלב השניההאפשרות 

  



 

 קונספטי מוצרים חדשים שלושהל הפיתוח העסקי "בה היו לסמנכ, בדוגמה שלנו

נניח כי לאחר מחקר שיווק ובחינת רכישת חברות החליטה הנהלת החברה , מובילים

  .ם מוצרים מובילישנילהמשיך עם 

  

  תוכנית עסקית

אודתם בו נכתבת הוא השלב  – עשר-האחדשלב ממשיכים ל, שני המוצרים המובילים

ההכנסות החזויות ,  בתוכנית כזאת נבחנות העלויות לאורך השנים.עסקיתהתוכנית ה

בעבור המוצר החדש מחושב ערך נוכחי נקי . ועלות המימון של החברהבאותן שנים 

)NPV( ,החדש לפרוטפוליו המוצרים הקיים  המוצרהוספת –י ערך שכאשר הוא חיוב 

 מוצר,  כך לדוגמה.לופותמקל גם על  ההשוואה בין מספר ח,  ערך זה.כדאית, בחברה

ותזרים מזומנים חופשי של ,  שקלים היום100 השקעה של אשר ייצורו מצריך, ראשון

 50כחי נקי של ידי ערך נו-  עלמיוצג, 10%שיעור היוון מתאים של  שקלים מדי שנה ב15

של נמוך יותר לו ערך נוכחי נקי אשר , שרות זאת עדיפה על ייצור מוצר שניאפ. שקלים

  . בלבד שקלים10

  

  תוכנית שיווק

,  חדשיםמוצרים שנישנתית לאותם  תוכנית שיווק נכתבתעשר והאחרון - םבשלב השני

 אשר ,ואת התשומותמציגה את התפוקות זאת תוכנית ה. החברה בחרה להציע אותם

 כוללות קתשומות השיוו. התפוקות מוגדרות במונחי מכירות ורווח. תורמות להן

  .השנתיפרסום התקציב המכירות ומספר סוכני  כמו ,בתוכן כלי שיווק

  

 . מוצרים חדשיםמיון ובדיקה של, איתורלתהליך מובנה ומתמשך  הצגנובמאמר זה 

 מאפשר ,בלתי רגילהבה ור התמדה עםאך ,  שרון רגיל בככשהוא נעשה, תהליך זה

  .רך זמןוא להשיג מכירות וריווחיות טובות ללחברה המבצעת אותו

  

ולבדוק  עוסק בסיוע לחברות לאתר הוא.  במכון ציגלמןההוא מנהל מחלק, אהוד ציגלמןח "רו

  ולאחר מכן בפירמת ייעוץ מובילה, בישראלוד עבד בעברו בביצוע מחקרי שיווקאה. מוצרים חדשים

בה הוא מלמד זה שמונה שנים , אביב-תללאהוד תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת . ב"בארה

  il.co.ziegelman@ehud. ש רקנאטי"בפקולטה לניהול ע
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