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4.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

Σχετική θεωρία στο Δημητριάδης & Μιχιώτης, 2020 ,σελ.117-118   

Τα στάδια της Διαδικασίας εισαγωγής προϊόντος στην αγορά 

παρουσιάζονται στο διπλανό διάγραμμα.  

Μετά τη σύλληψη της ιδέας, η διοίκηση μιας επιχείρησης, [στην 

προκειμένη περίπτωση το μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για 

την ιδέα μιας διάταξης στο δίκυκλο που να το ανυψώνει στο σταντ 

χωρίς τη μυϊκή δύναμη»], εξετάζει μια σειρά από κριτήρια. 

Πρωταρχικά αυτά τα κριτήρια είναι περισσότερο ποιοτικά, ενώ στη 

συνέχεια μετά τη σύλληψη και την αρχική επιλογή, τίθενται πιο 

ποσοτικής φύσης δείκτες αξιολόγησης. 

Στη διαφάνεια ν.10 . [Συμπληρωματικό υλικό ΕΑΠ, 

Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης, Δ. Καραλέκας], 

θα βρείτε κάποια προτεινόμενα κριτήρια για την αξιολόγηση νέων 

προιόντων. 
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Στην περίπτωση της ιδέας που εξετάζεται, ορισμένα κριτήρια που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν για την αξιολόγηση είναι τα ακόλουθα (Δημητριάδης και Μιχιώτης , 2020, 

σελ.118-120) -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: 

[ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ !!! 

Σκεφτείτε κι άλλα διαφορετικά από αυτά ή προτείνετε αυτά που κατά τη 

δική σας κρίση είναι κατάλληλα για να τεκμηριώσουν τη συνέχιση της 

διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος] 

 

Η Εφικτότητα, που αφορά τον βαθμό παραγωγικής, τεχνολοχικής και οικονομικής 

ικανότητας που απαιτείται για να υλοποιηθεί η ιδέα του νέου προιόντος. Το κριτήριο 

αυτό είναι και ποσοτικό, με την έννοια ότι μετράει την οικονομική δυνατότητα και 

βοηθάει στην πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών αναγκών σε πόρους, υποδομές, κεφάλαια, 

ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογική εξειδίκευση , κ.ο.κ. 

Η Αποδοχή, έχει να κάνει με την αγορά , το καταναλωτικό κοινό δηλαδή και κατά πόσο 

προβλέπεται να είναι έτοιμο για μια τέτοια καινοτομική ιδέα προιόντος. Θα 

διευκολύνεται ο αναβάτης του δίκυκλου;  Θα προτιμήσει αυτό τον τύπο σταντ;;; είναι 

διατεθειμένος ο μέσος αγοραστής να δώσει παραπάνω χρήματα για να αποκτήσει αυτή 

την καινοτομία; 

Η Χρησιμότητα αναφέρεται στη λειτουργικότητα και στην ευκολία εφαρμογής, στην 

απόδοση αξίας στον πελάτη. Είναι δηλαδή ένα κριτήριο που μπορεί να δείξει τη 

σημαντικότητα που θα διακρίνει ο δυνητικός πελάτης σε αυτό το νέο σταντ, που 

σχεδιάζεται για να μην είναι απαραίτητη η μυική δύναμη για να στερεώνεται όρθιο το 

δίκυκλο.  

Ευπάθεια είναι κριτήριο που μπορεί να δώσει στοιχεία για την πιθανότητα εμφάνισης 

ορισμένων κινδύνων, αστοχιών ή προβλημάτων που μπορεί να αφορούν τεχνικά, 

οικονομικά θέματα, φυσικής φθοράς ή κάποιας ιδιαίτερης ευαισθησίας σε δεδομένες 

συνθήκες. 

Άλλα σχετικά κριτήρια που μπορείτε να προτείνετε είναι το κόστος, ο χρόνος και η 

ποιότητα, η εργονονομία, η περιβαλλοντική επίπτωση, η συμβατότητά του νέου 

προιόντος με τις στρατηγικές της επιχείρησης, ανάγκες των πελατών.  
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Ουσιαστικά καλείστε να απαντήσετε για το σταντ, αν ως νέο προιόν είναι πιθανό να 

ικανοποιεί με καλύτερο τρόπο μια μια ανικανοποίητη ανάγκη του καταναλωτή, αν λύνει 

ένα έως σήμερα  άλυτο πρόβλημα , αν μπορεί να φέρει μαγαλύτερη  αποτελεσματικότητα, 

Χαμηλότερη τιμή, μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, κ.ο.κ.  (Μιχιώτης και Δημητριάδης, 

2020, σελ.117). 

 

4.2.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΣΤΑΔΙΑ 

 

Σχετική θεωρία στο Δημητριάδης & Μιχιώτης, 2020 ,σελ.114-116-118  και Ε. Αδαμίδης, Σ. 

Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης, Δ. Καραλέκας,  διαφάνειες 11-12  

 

Επειδή η έγκαιρη επίλυση των 

προβλημάτων αποτρέπει τυχόν 

μεγαλύτερη αναστάτωση 

αργότερα στη διαδικασία 

σχεδιασμού, κάθε στάδιο της 

ανάπτυξης ενός νέου 

προιόντος απαιτεί μεγάλη 

προσοχή.  
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Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται η καμπύλη επιβίωσης ενός νέου προιόντος.  

Η αξιολόγηση σε κάθε στάδιο είναι 

σημαντική γιατί στις αρχικές φάσεις του 

σχεδιασμού, είναι δυνατή η προοδευτική μείωση 

του  αριθμού των πιθανών περιπτώσεων μέχρι να 

επιτευχθεί το τελικό σχέδιο- πρότυπο του νέου 

προιόντος. Μάλιστα, οι περισσότερες ιδέες 

(~80%)  απορρίπτονται κατά τη φάση της  

αρχικής επιλογής. Οι ιδέες που επιβιώνουν από 

τη  φάση αυτή μπορεί να απορριφθούν  αργότερα 

κατά τη φάση του  αρχικού σχεδιασμού .  

Στην περίπτωση της EcoMoto,  για παράδειγμα μπορεί η εξέλιξη  της τεχνολογίας να 

είναι τέτοια, που να απαξιώνεται πολύ γρήγορα, όπως κατά τη φάση των δοκιμών . 

Ακόμη, κατά τα επόμενα στάδια ανάπτυξης είναι πιθανή η εμφάνιση σοβαρών λαθών 

ή/και  προβλημάτων που δεν μπορούν  τεχνικά να αντιμετωπιστούν, άρα η ιδέα να 

απορριφθεί. Τέλος,  το προϊόν δοκιμάζεται για να  επιβιώσει (και μάλιστα με εμπορική  

επιτυχία) και στην τελευταία φάση  της εισόδου του στην αγορά.  Οι κίνδυνοι εδώ πλέον 

αφορούν σοβαρούς εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο ανταγωνισμός, οι  οικονομικές 

συνθήκες, αλλαγές στις ανάγκες ή στις προτιμήσεις της αγοράς, κρίσεις, υγειονομικές 

και χρηματοοικονομικές που περιορίζουν την αγοραστική δύναμη, τη ζήτηση και την 

προοτπική κερδοφορίας της εταιρείας, κ.λ.π. Συνεπώς, όπως σε όλα τα προηγούμενα, 

έτσι και στο στάδιο της εισόδου του νέου προιόντος στην αγορά,  είναι πολύ σημαντική 

η αξιολόγηση και επανεξέταση όλων των πτυχών του προιόντος, με βάση τα κριτήρια 

και τους κατάλληλους δείκτες που θα  τεκμηριώνουν την πιθανότητα επιτυχούς πορείας 

του νέου προιόντος .  
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