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Pojem in pomen novih izdelkov 

• Strateški pomen uvajanja novih-vir 
konkurenčne prednosti podjetij. 

• Visoka neuspešnost uvajanja novih izdelkov 
• Pojem novega izdelka ??? 
• Povezani problemi in vprašanja: 

– proces, tveganja, odgovornosti, dejavniki uspeha, 
možne izboljšave. 



Zakaj uvesti nov proizvod? 
• Da bi:  

– zagotovili “organsko rast” podjetja – tržnih deležev; 
– okrepili konkurenčni položaja podjetja; 
– izboljšali izkoriščenosti proizvodnih kapacitet. 

• Kdaj novih proizvodov ne uvajamo? 
– visoka verjetnost neuspeha. 
– visoki stroški neuspeha.  
– kanibalizacija obstoječih tržnih deležev.  

• Vsekakor je uvajanje novih proizvodov tvegano 
početje… 

• … kar pa ne pomeni, da se ga izogibamo! 



Pet kategorij novih izdelkov 
1. Break-through products  

Popolnoma novi izdelki, nova tehnologija ali nov pristop  do stare ali 
nove potrebe -  želje potrošnika. (VCR, tablični PC, tuba, …) 

2. It is new for us products 
Za naše podjetje novi izdelki – „kopije“ obstoječih proizvodov 
konkurentov…  

3. New, improved, next-generation products 
Novi, izboljšani izdelki, izdelki nove generacije -  nadgradnja 
obstoječih proizvodov. (nadgradnja programske opreme…)  

4. Line extention products 
Izdelki, ki so razširitev obstoječe linije izdelkov (novi modeli, okusi…) 

5. 3 R‘s 
3 R izdelki 
 Repackaging -Izdelki z novo embalažo. 
 Repositioning - strateško repozicionirani izdelki (novi poudarki, novi trgi…) 
 Recycling – „reciklirani „izdelki – mini adaptacija (npr. nalivno pero ) 



Želje in potrebe 
potrošnikov 

„Prepad“ 
zadovoljstva 
potrošnikov 

„Uspešnost“  
obstoječih  
proizvodov 

PRILOŽNOSTI 
 
(1) Novi proizvodi 
(2) Izboljšave obstoječih proizvodov 
(3) Spremembe procesov (4P‘s) 



RNP – učinki  

Razvoj novih proizvodov 

RAST PRODUKTIVNOST 
KAKOVOST 

“VZDRŽEVANJE” 
BLAG. ZNAMKE 

BOLŠJA 

• Povečevanje  
  tržnega deleža 
  
• Ustvarjanje  
  novih segmentov 

• Zniževanje stroškov 
• Proizvodni procesi 
• Recepture 
• Embalaža 
• Upravljavski tok 

 
• Okus 
• Tekstura 
• Aroma 
• “Robustnost” 
• Trajnost 
• Design 

IMAGE 
• “Aktivnost” 
• Fleksibilnost 
 

REGULATIVA 
• “Food Safety” 
• Okoljska 
  zakonodaja 



Razvoj novih proizvodov 

• Razvoj novih proizvodov (RNP) je proces prilagajanja 
proizvodnega portfelja podjetja ugotovljenim ali 
“predvidenim” željam in potrebam porabnikov. 

• (moral bi biti) Sistematiziran proces – z jasnimi ukrepi 
za zmanjševanje tveganja tega procesa. 

• Glavni usmeritvi v procesu sta: 
– spodbujanje kreativnosti –iskanje idej; 
– rigorozno odločanje (nadaljuj/opusti) 

• Precej kontradiktorni, po svoji naravi. 



Razvoj novih proizvodov - modeli 
• … razmeroma malo temeljnih razlik med njimi 
• Ključni elementi modelov RNP: 

– Iskanje idej 
– Ocena izvedljivosti (Feasibility study) 
– Razvoj prototipa 
– Optimiranje prototipa - proizvod 
– Uvedba na trg 

• Razlike so v podrobnostih 
– Organizacija in upravljanje procesa 
– Metode pridobivanja informacij 
– Kriteriji odločanja (nadaljuj/opusti) 
– … 



Stopnje v NPD (prir. po Harper-ju) 

Želje in potrebe  
potrošnikov 

IDEJE 

Cilji podjetja 

SCREENING 
Tržne  

raziskave 
Finančna 

študija 

Analiza 
upravičenosti 

RAZVOJ KONCEPTA – 4P 

PROTOTIP  
(proizvod, tehnologija, zakonodaja) 

TESTIRANJA  
POTROŠNIKOV 

TESTIRANJA 
PROIZVODA 
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– KONČNI PLAN 
  TRŽENJA - 4P 
– PROMOCIJA 
– LANSIRANJE 
  NA “TESTNIH 
  TRGIH” 
– STALNA 
  FINANČNA 
  KONTROLA 



UNILEVER - jev “STAGE-GATING” model 

IDEJA                UPRAVIČENOST IMPLEMENTACIJA     LANSIRANJE 

GATE 1                      GATE 2                            GATE 3 

Vzpostavi  Angažiraj                          Odobritev 
projekt                   sredstva        lansiranja 

STAGE – serija vnaprej določenih aktivnosti 
GATE    – točka odločanja - GO/ KILL/ HOLD/ RECYCLE 



 
Faza 0: Ideja 
        Vrata 1: Odločitev, ali izvedemo preliminarno raziskavo 
Faza 1: Preliminarna raziskava/ potrebe in pričakovanja ciljnih potrošnikov 
        Vrata 2: Odločitev, ali zaženemo projekt 
Faza 2: Natančna raziskava in zasnova poslovnega načrta z definicijo koncepta 
        Vrata 3: Odločitev o zagonu procesa razvoja 
Faza 3: Razvoj prototipa 
        Vrata 4: Odločitev o testiranju na potrošnikih in validaciji ustreznosti 
Faza 4: Testiranje in validacija 
        Vrata 5: Odločitev o “scale up” in lansiranje 
Faza 5: Lansiranje in končno poročilo o projektu 
        Vrata 6: Zaključek projekta 
Faza 6: Nadzor po lansiranju in zbiranje informacij - izkušnje 

Hollis-ov “Gatekeeper” model 

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 1 0 6 

Ideja Koncept Projekt Razvoj Validacija Lansiranje Nadzor 



Najpogostejše organizacijske oblike I. 

• Product manager 
– zadolžen tudi za razvoj novih proizvodov 
– prednost upravljanju proizvodnje 
– pomanjkanje specifičnih znanj 

• NPD odbor 
– uprava, tehnologi, tržniki 
– stalna (?) srečanja, projektni pristop 
– kontinuiteta preko “tržnega detektiva” 
– običajno manjša podjetja 
– nevarnost apatije! 



Najpogostejše organizacijske oblike II. 
• Centralizirana razvojna enota  

– vodja enote je član uprave 
– stalni proces R&R 
– visoki stroški - velika podjetja 
– postopne izboljšave (ekonomičnost) 

• “Outsourcing” 
– najetje zunanjih virov (instituti, univerza) 

– sodelovanje notranjih virov 
– skupna vlaganja v razvojne kapacitete (tehnološki 

parki – vlada, branžna združenja) 

– manj pogosto v ŽPI 



Od ideje do končnega izdelka 

IDEJA:  abstraktna zamisel, zaželena, načeloma možna, nova, 
zanimiva, obetavna, rešitev… 

KONCEPT: vizualizacija zamisli; fizična in simbolna, realistična 
predstava, osnovna oblika, namen, ciljni trgi = že možno 
testiranje na potrošnikih. 

PROTOTIP:  določitev tehničnih in porabniških funkcij, prvi 
fizično obstoječi izdelek; rezultat tržnega IN teh. razvoja. 

KONČNI IZDELEK: dokončno razvit izdelek na osnovi tržnih 
testiranj. 



Iskanje idej 

 
 

• Spodbujanje in paradoksi kreativnosti 
• Kvantiteta - kvaliteta idej 
• Odgovornost – KDO?: specialisti – ali vsi/ Kultura v 

podjetju! 
• Viri idej: kupci, publikacije, znanost, reklamacije, 

natečaji, trendi, konkurenti… 
• Odpor do kreativnosti in visoka “umrljivost” idej 



Pridobivanje idej za razvoj projekta 
• Za izvedbo projekta potrebujemo dobro idejo 
• Pri iskanju idej so nam v veliko pomoč tehnike ustvarjalnega 

mišljenja 
• Vrste tehnik: 

– Viharjenje možganov (nevihta možganov ali Brainstorming) 
– Razprava 66 
– Metoda 635 
– Delfi tehnika 
– Snežna kepa (metoda progresivnega podvajanja) 



• Število udeležencev: 5 – 7 
• Udeleženci naj imajo različna mnenja (strokovnjaki in 

nestrokovnjaki) 
• Vodja mora biti demokrat, imeti mora dobre odnose z 

okoljem, spodbujati mora ljudi, ne sme dopuščati molka... 
• Zapisnikar zapiše vse ideje (tudi nesmiselne) 
• Sestanek naj traja od 40 – 60 minut 
• Ideje ocenjujejo na drugi seji, ki je nekaj dni po prvi. 

Viharjenje možganov (brainstorming) 



• Razvili so jo v Philipsu 
• Skupina 6 udeležencev išče rešitve 6 minut 
• Iskanje idej poteka po principu viharjenja možganov 
• Na plenumu predstavniki skupin poročajo o rešitvah 
• Po razpravi se udeleženci vrnejo v svoje skupine, da bi v 

naslednjih 6 minutah rešitve izboljšali ali dodali nove 
• Ponovno sledi plenum, razprava in izboljšanje rešitev 
• Krog je zaključen, ko pridemo do uporabnih rešitev. 

Razprava 66 



• V skupini je 6 udeležencev 
• Vsak mora navesti 3 ideje v 5 minutah 
• Sedijo v krogu in ideje zapišejo na listek 
• Po 5 minutah podajo svoj listek sosedu in od soseda z 

nasprotne strani prejmejo listek 
• Preden na listek, ki ga prejmejo, napišejo po 3 ideje, 

morajo že napisane ideje prebrati in poskušati nove ideje 
navezati z njimi, jih preoblikovati ali kako drugače 
uporabiti.  

• Menjava listkov poteka toliko časa, da vsak dobi listek, na 
katerega je sam napisal tri ideje. 

Metoda 635 

1 

2 

3 

1 

4 

6 

5 



• Udeležence ni nujno, da vidimo (lahko so celo po celem svetu) 

• 5 do največ 20 posameznikom pošljemo pismo, da v 
določenem času pošljejo nekaj idej na postavljeno 
vprašanje. 

• Ideje povzamemo, povzetek pa po pošti vrnemo istim 
osebam, da dopolnijo svoje ideje 

• Postopek ponovimo 2 do 4 krat in idejo / mnenja 
dopolnjujemo. 

• V zadnjem pismu je potrebno doseči soglasje udeležencev 
– ni več pripomb oz. predlogov. 

Delfi tehnika 



• Imenovana tudi metoda progresivnega podvajanja 
• Vodja tima napiše temo (problem) na vidno mesto 
• Vsak udeleženec na svoj list (npr. v treh minutah) napiše svoje 

predloge 
• Nato se udeleženci povežejo v pare in ideje združijo 
• V nadaljevanju se pari povežejo v četvorke in nato četvorke v 

skupine z osmimi člani.  
• V vsaki fazi se združijo ideje vseh članov skupine 
• Na koncu vodja vse različne ideje napiše na plakat. 
• Smiselno je, da v vsakem koraku podaljšamo čas izvajanja npr 

za minuto ali dve.  

Snežna kepa 



KAJ UNIČUJE USTVARJALNOST? 
• Negativen odnos do novosti 

– Pesimizem (vidimo samo negativne posledice) 
• Strah pred neuspehom  

– Najpogostejša ovira – ljudje ne prenesejo neuspeha 
• Čezmerni stres 

– Ljudje so preobremenjeni, stres zavira ustvarjalnost 
• Slepo upoštevanje pravil 

– Upoštevanje pravil je nujno, vendar mnoga pravila ustvarjalnost 
zavirajo. Postavljeni bi morali biti samo cilji 

• Domneve in sumi 
– Ljudje ne zaupajo drugim, počutijo se ogrožene 

• Pretirano zanašanje na logiko 
– Prednost tehnikam reševanja problemov (domišljija, intuicija, 

čustva, humor,...). Iskanje le logičnih rešitev je ovira za nove ideje 
• Prepričanje o neustvarjalnosti 

– Posledica neiskanja idej 



Segmentiranje, targetiranje in pozicioniranje…  

…so ključni izhodiščni koraki pri RNP! 



TRG 

TRŽNI  
SEGMENT 

TRŽNA  
SEGMENTACIJA 

Ljudje ali organizacije s potrebami in 
željami ter ZMOŽNOSTMI in 
PRIPRAVLJENOSTJO za nakup 

Podskupina ljudi ali organizacij s 
podobnimi značilnostmi, ki 
zaznamujejo njihove želje oz. potrebe 
v zvezi z neko ekonomsko dobrino 

Proces razdelitve trga na smiselne 
podskupine, ki se bodo ustrezno 
odzivale na trženjski splet 

Segmentacija 
 

- Kupci se razlikujejo po željah, kupni moči,    nakupovalnem 
vedenju… 



Segmentacija 

• Zanimati nas morajo dejavniki, ki usmerjajo 
vedenje potrošnikov – kaj je motivacija za 
njihovo vedenje. (Vedenjska segmentacija) 

• Identifikacija priložnosti, porabe.  
– Katere so priložnosti, ko ima potrošnik podobne 

potrebe? 



Segmentacija po priložnosti = Kdaj? 

“Romantična” 
večerja 

“Zdrava” 
večerja 

“Hitra” 
večerja 

“Otroci jo 
želijo” 
večerja 

“Tradicionalna” 
družinska 

večerja 

“Poceni” 
večerja 



viri podjetja 

cilji podjetja 
privlačnost  

z vidika  
konkurence 

potencialna  
rast  

segmenta 

velikost  
segmenta 

MERILA ZA  
IZBOR  CS 

Izbira ciljnih segmentov 
Temeljni princip trženjske usmeritve je osredotočenost 
na ciljni segment 



Pozicioniranje 
• … je proces oblikovanja želene razlikovalne (prepoznavne) 

podobe o vrednosti ponudbe podjetja v zavesti porabnikov. 
• Kakšno pozicijo naj zavzame podjetje z vidika ustvarjanja 

razlikovanja od ponudbe konkurentov? 
• Pogoji za uspešno pozicioniranje: 

– jasno opredeljen ciljni trg; 
– prepoznane ključni atributi in koristi izdelkov z vidika pričakovanj 

ciljnih odjemalcev; 
– ustvarjanje primerne osnove za doseganje konkurenčne prednosti; 
– primerna strategija komuniciranja.  

• Porabnik bo kupil naš izdelek le, če ga bo razlikoval od vseh 
drugih podobnih 

• Ustvarjanje takšne percepcije, ki bo organizacijo in 
izdelke/storitve razlikovala od pozicij konkurentov. 



Pozicioniranje glede na: 

ceno visoki/višji srednji/nižji srednji/nizek cenovni razred; 
ugodno razmerje cena/kakovost 

koristi   olajša delo, izboljša počutje, zagotavlja svežino, 
občutek zadovoljstva, rešitev problema 

pripadnost, 
ugled 

trendovski, estetski, skaterski, frajerski, za 
avanturiste, klasičen  

proizvodne 
lastnosti 

samo 5 kg, več kot 3 m, vsebuje Na3Fe3Cl3 in 
koencim 10, karbonska sredica …  

konkurente največji, najnovejši, najboljši  

dodatne storitve brezplačna dostava in vgradnja, brezplačno 
svetovanje in usposabljanje, podaljšana garancija 

čustvene  
koristi radost, srečna družina, mladost, sproščenost 

osebje prijazni, ustrežljivi, strokovnjaki  



 
Faza 0: Ideja 
        Vrata 1: Odločitev, ali izvedemo preliminarno raziskavo 
Faza 1: Preliminarna raziskava/ potrebe in pričakovanja ciljnih potrošnikov 
        Vrata 2: Odločitev, ali zaženemo projekt 
Faza 2: Natančna raziskava in zasnova poslovnega načrta z definicijo koncepta 
        Vrata 3: Odločitev o zagonu procesa razvoja novega izdelka 
Faza 3: Razvoj prototipa 
        Vrata 4: Odločitev o testiranju na potrošnikih in validaciji ustreznosti 
Faza 4: Testiranje in validacija 
        Vrata 5: Odločitev o “scale up” in lansiranje 
Faza 5: Lansiranje in končno poročilo o projektu 
        Vrata 6: Zaključek projekta 
Faza 6: Nadzor po lansiranju in zbiranje informacij – izkušnje 
 
Prve štiri (0-3) faze so usmerjene v kreativnost in iskanje novih idej.  
Zadnje tri pa pa so izvedbeno (operativno), analitično in nadzorno (monitoring) 
naravnane . 
 

Hollis-ov “Gatekeeper” model 

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 1 0 6 

Ideja Preliminarna  
raziskava 

Projekt Razvoj Validacija Lansiranje Nadzor 



Hollis-ov “Gatekeeper” model 

• Gatekeeper model je predloga oz. vodilo za 
izvedbo projektov RNI od ideje to lansiranja.  

• Je en najpopularnejših modelov v različnih 
sektorjih gospodarstva. 

• Vsebuje  
– Faze, ki vsebujejo konkretne prepisane aktivnosti. Te 

so lahko izvajane paralelno. Vsaka FAZA se zaključi z 
vrati. 

– Vrata so točke v procesu, kjer se morajo spreti 
odločitve. T.i. vratarji se odločajo o: Go, Kill, Hold, or 
Recycle in glede na odločitev zagotovijo pogoje za 
projekt. 

– Vratarji so predstavniki top managementa. 
 



Ideja - faza 0 

• Po pridobitvi idej sledi… 
• …“sejanje” idej – eng. screening 

– Ali obstaja potreba pri potrošnikih – na trgu? 
– Oprijemljive prednosti proizvoda? 
– Zadostna verjetnost tehnične uresničljivosti? 
– Ali ustreza poslovni strategiji podjetja? Je 

kompatibilna? 
– Morebitne omejitve na področju zakonodaje (varna 

hrana, okolje…) 
• Vrata 1 



Ponderirano ocenjevanje idej 

• Ponder (a) določi vodja ocenjevanja 
• Ocene (b) dodeli panel 
• Končni rezultat = ocena mora biti nad 0.60! 



• Preliminarna tržna analiza (tržno sledenje, sekudnarni 
podatki) - potrebe in pričakovanja ciljnih trgov - 
potrošnikov. 

• Analiza tehnične izvedljivosti (ocena internih 
tehnologov) 

• Preliminarna poslovna in finančna ocena (Analiza 
kompetenc, kapacitete oskrbne verige, partnerji, ocena 
prodajnih možnosti, stroškov in naložbenih potreb) 

• Vrata 2: Priporočila in odločitev – faza 2 

Preliminarna raziskava - faza 1 



• Definicija koncepta (konretizacija ideje) na podlagi: 
– natančne proučitve potreb in želja ciljanega 

segmenta potrošnikov 
– analize konkurence 
– analize trga (tržni potencial, značilnosti segmenta, 

trendi, konkurenčne razmere…) 
• Tehnični pred-elaborat 
• Finančna analiza 
• Testiranje  koncepta 
• Vrata 3 - Zagon procesa RNI? 

Projekt RNI - faza 2 



Definicija koncepta izdelka 
A. Koncept – odgovori na vprašanja: 

– Kaj natančno je funkcija izdelka?  
– Kakšno potrebo, željo, problem rešuje? 
– Kakšna je prvenstvena (unikatna?) korist? 
– Kdo bo uporabljal proizvod? 
– Kdaj bodo potrošniki uporabljali ta 

proizvod? 

B. Osnutek trženjskega spleta 4p’s 
– Proizvod, cena, distribucija, promocija 
– Odločitev o pozicioniranju 
– Koncept blagovne znamke 



Testiranje koncepta 

• Zelo koristna, a še razmeroma redka praksa… 
• Kvalitativne tehnike (predvsem fokusne skupine  )  

• Pridobivamo prvi odziv na koncept: 
– Ali je koncept izdelka oz. njegove koristi možno 

“prevesti v potrošnikov svet”?  
– Obstoj potreb, želja… v povezavi s konceptom.  
– Porabnikova vrzel. Kako intenzivne so te želje, potrebe? 
– Percipirana vrednost … Koliko so pripravljeni za 

“obljubljene funkcije” plačati? A potrošnik naše “napore” 
sploh ceni? 

– Pripravljenost za nakup… Kdaj, koliko, kje, kako 
pogosto… 

– Načini porabe. 



Razvoj prototipa – faza 3  
• Od protocepta do prototipa 

– Protocept je razvojno-laboratorijski “konstrukt”, ki 
vsebuje atribute izbranega koncepta izdelka. 

– Gre za formlacijo recepture. (izbor surovin, tehnološki postopki 
– pogoji, specifikaicije, zakonske zahteve, embaliranje, HACCP, rok trajanja, 

cenovna kalkulacija…)  
– Prototip je rezultat optimizacije protocepta v 

poskusni proizvodnji. Prehod iz laboratorija v 
proizvodno dvorano. 

– Potencialna uporaba modeliranja. 
– Protocepti niso nujno tehnološko dosegljivi, 

prototipi pa so. 
Vrata 4: Odločitev o testiranju na potrošnikih in 

validaciji ustreznosti 



Testiranje in validacija – faza 4  
• Ločimo 

– alfa testiranje (zaposleni); 
– beta testiranje (potrošniki). 

• Podobna vprašanja, kot pri testiranju koncepta, a 
tokrat s konkretnim izdelkom v rokah potrošnika. 

• O testiranju potrošnikov posebno predavanje!  
• Pilotska proizvodnja (mini lansiranje) 
• Z rezultati je možno (potrebno) revidirati poslovno in 

finančno analizo 
• Validacija: 

– doseganja želenih potrošniških atributov; 
– doseganja tehničnih atributov. 

 
Vrata 5: Odločitev o lansiranju 



Lansiranje – faza 5  
• Povečanje kapacitet (scale up) in lansiranje 
• Možno je lansirati tudi le na izbranih testnih trgih: 

– proučevanje prodajnih količin, nakupno vedenje, ponovni 
nakup,  

– prilagoditev, če niso doseženi pričakovani rezultati.  
• Natančen operativni načrt: 

– Uskladitev proizvodnega procesa s prodajnimi načrti in 
logistiko; 

– Zagon promocijskih aktivnosti; 
– Predvidevanja o reakciji konkurentov… 
– … pa tudi drugi nepričakovani scenariji. 
– Ne nazadnje prodajni cilji in sistem merjenja uspešnosti.  
Vrata 6: Zaključek projekta 
Faza 6 : Nadzor po lansiranju in zbiranje informacij 
– Zelo pomembno je, da podjetje natančno sledi dinamiko 

prodaje – doseganje rezultatov.  



Dejavniki za uspeh novega izdelka 

• Edinstven, diferenciran, superioren proizvod 
• Izrazita tržna usmerjenost (potrošnik) 

• Strateško delo na pred-fazah (razvoj koncepta!!!) 

• Multi-funkcionalna ekipa 
• Jasna pravila za odločanje 
• Angažiranost top managementa 



Edinstven, diferenciran, superioren proizvod 

• Temelj je: 
– izdelek ponuja nove in želene atribute za potrošnika; 
– jasno izražene (artikulirane) koristi za potrošnika. 

• Veliko projektov “novih izdelkov” tega kriterija ne 
zadosti ker: 
– gre za utrujene „me too” proizvode… 
– … s skromnim diferenciacijskim potencialom; 
– ali pa “razvijalčev spomenik”, s katerim iščemo trg…  

• Superiornost ni dosežena: 
– prehitro zadovoljstvo – nenantančnost pri razvoju. 



Izrazita tržna usmerjenost 

• “Glas potrošnika” mora biti gonilo procesa! 
– Pri iskanju idej. 
– Pri oblikovanju koncepta. 
– Pri pripravi prototipa. 
– … 

• Sistematične analize potrošnika v vseh fazah. 
• Potrošnik je naj del ekipe NPD. 
• V analizah pridobljene informacije naj 

vstopajo v procese razvoja, ne le za 
potrjevanje/ zavračanje idej. 



Strateško delo na pred-fazah 
• Stroge zahteve glede kakovosti in obsega 

definicije koncepta 
• Ni “napredovanja” brez jasne definicije: 

– proizvoda (KAJ?) in njegovih koristi za potrošnika 
(ZAKAJ?) 

– ciljni segment potrošnikov (KDO?) 
– načini uporabe (KDAJ IN KAKO…?)  
– pozicioniranja (KAM?) 

• Delovanje po principu lijaka in ne tunela (preveč 
idej, pride predaleč v procesu…) 

• Preprečevati napredovanje projekta, če ne 
kaže zadostnih potencialov (“Što prije, to bolje…”) 

• Specifikacija “need to have” ne “nice to have” 



Multi-funkcionalna ekipa 

• R&D in marketing -  glavni “sestavini” 
• Dobra organizacijska zasnova 
• Jasne naloge in odgovornosti 
• Koordinacija med funkcijami v podjetju 
• Vodja procesa mora biti visoko pozicionirana 

oseba v podjetju 
• Podpora vrha podjetja (Senior management 

support) 
• Pozitivna in skoraj linearna povezava med 

“intenzivnostjo” procesa NPD in uspešnostjo 
– podjetja, ki zasnujejo več projektov NPD imajo nižjo 

stopnjo neuspešnosti  
 



NPD proces ni loterija 

• Gre za strukturirano in konsistentno delo v 
podjetju 

• Uporabljaj „profil zmagovalca“ za ostrenje 
koncepta in pri sprejemanju odločitev. 

• Poudarjaj celovitost, konsistentnost in  
kakovost izvrševanja nalog. 

• Hitrost procesa je zelo pomembna, a ne na 
račun kakovosti aktivnosti NPD. 
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