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 چكيده

نياز به درك بهتر مزايا و معايب بازاريابي

 

ما در اين مقاله . در توسعه محصول جديد وجود دارد  (MMI)يكپارچه سازي بازاريابي   –
مسير تجزيه و . در زمان توليد و موفقيت بررسي مي كنيم) NPD(را در هر يك از چهار مرحلة توسعه محصول جديد   MMIتاثيرات  

عه محصول افزايش در هر مرحله از توس MMIجمع آوري شده و نشان مي دهد كه  NPDپروژه انجام شده در ۴۶۷تحليل داده ها از 
نيز ارتباط همراه  (ROI)در پروژه  يافته و با مزيت رقابتي محصول در ارتباط بوده ، كه به نوبه خود با بازگشت باالتر سرمايه گذاري

در ارتباط است ، اما ) PC(بزرگ نيز بطور قابل توجهي در مراحل توسعه محصول جديد با تجاري سازي محصول ديگر   MMI. است
 از اين رو ، افزايش. ارتباط كمي وجود دارد NPDدر  ت نشان مي دهدكه بين زمان پروژه و بازگشت سرمايه گذاري پروژهاطالعا

MMI  ممكن است به زمان اضافيNPD  نياز داشته باشد ، اما اين اشكال به نظر مي رسد كه مزاياي افزوده از مزيت رقابتي متعلق به
.محصول بيشتر باشد
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 توسعه محصول جديد ،يكپارچه سازي بازاريابي ؛ مطالعه تجربي ، تجزيه و تحليل مسير :كلمات كليدي 

۱

 

 مقدمه -

هستند ) NPD(بازاريابي و توليد بطور مسلم از دو ديدگاه عملكردي كامالً مخالف ارائه شده در توسعه محصول جديد در فعاليت هاي 
و مونتويا  تاتيكوندا ؛ ۱۹۹۶،  همبريك و فينكنشتاين ؛ ۱۹۹۴،  زرمنت كان و(

 

پرسنل بازاريابي ظاهرا به تمركز بر ). ۲۰۰۱وايس ،  -
كاركنان ). ۲۰۰۵وريزر،(و ممكن است آنها از مسائل فني سربازنند ) ۱۹۹۷آهنگ و همكاران ، (مشتري و مسائل رقابتي تمايل دارند 

؛ سانگ و  ۱۹۹۴،  واسكونسلوس ؛ ۱۹۹۳،  گرووين(توليد ذاتاً به تمركز بر كارائي ها ، قابليت ها وصالحيت مسائل مربوط تمايل  دارند
 "استدالل جهاني "پژوهشگران نشان داده اند كه بازاريابي و پرسنل توليد اهداف مختلفي دارند و مشغول ). ۲۰۰۰،  ۱۹۹۷همكاران ، 

؛ سانگ و همكاران   ۱۹۹۲داگرتي،(متفاوت اند كه منجر به فعل و انفعاالتي مي شود كه اغلب درگير كشمكش و سوء تفاهم ها هستند 
مي تواند ،  NPDغلبه بر يك منظر يا مناظر ديگر  در سراسر مراحل ). ۲۰۰۳؛ زي و همكاران آل ،  ۲۰۰۰،  كوهلي و مالتز  ؛ ۱۹۹۷، 

ي در چه از نظر ارتباط در شرايط بازار چه از توانايي شركت در ارائه موفقيت آميز آنچه كه وعده داده شده است، به ناكارائي هاي
بنابراين استدالل مي شود كه بازاريابي و استراتژي هاي توليد و طراحي ورودي بايد در كل تالش ها براي . محصول جديد منجر شود

 .تصور مي شود اين گونه يكپارچگي منجر به بهبود كيفيت طراحي محصول شود. توسعة محصول جديد به دقت يكپارچه شوند

مورد نياز نمي باشد ، و هزينه آن رايگان  NPDدر تمام مراحل  اصول متقابل دهند كه يكپارچه سازياز سوي ديگر ، محققان نشان مي 
اُليري ؛ ۲۰۰۱اولسن و همكاران ، . ؛ ۱۹۹۸، سانگ و همكاران ،  ۱۹۹۵آدلر ، (نيست 

 

يك استدالل اين است ). ۲۰۰۲كلي و فلورس ،  -
يكي ديگر از استدالل ها ). ۱۹۹۳،  گروين ؛ ۱۹۶۱برنز و استاكر ، (ا سركوب كندكه عوامل توليد اوليه مي تواند ايده هاي خالقانه ر

آتوهنه( بيان مي كند كه نفوذ وسيع بازاريابي مي تواند توجه را از مشكالت فني به صعود در توليد منحرف كند 

 

و ايوانگليستا ،  جيما -
گسترش نظريه توصيف اثرات يكپارچه سازي بازاريابي  ما در اين مقاله ، از اين بحث و ساير بحث هاي مرتبط به). ۲۰۰۰

 

- (MMI)  در
NPD ما فرضيه ها را گسترش داديم و در خصوص تاثيرات . را به تفضيل شرح مي دهيمMMI   در هر مرحله ازNPD  در طول اين

 .مرحله و مزيت رقابتي نهائي ايجاد شده در محصول جديد را امتحان كرديم


