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12. fejezet 

Termékéletciklusok menedzselése 
 

A TERMÉKÉLETCIKLUS 
 

• Termékéletciklus:  termék versenyhelyzetét leíró modell 

1. A kereslet  és a technológia életciklusa 
♦A változó igényszint a kereslet életcik.görbéjével írható le.  

♦Szakaszai: igény jelentkezése(E), gyorsuló növekedés(G1), lassuló növekedés(G2), 

érettség(M), hanyatlás(D) 

-ábra389.old- 

♦Minden új technológia magasabb szintet jelent az igények kielégítésében. Mind1iknek 

megfelel 1 techno. életciklusgörbéje. Egy adott kereslet/techno. életcikluson belül számos 

termék életciklusa is zajlik.  

♦Mindig nagy horizontot kell látni: termék,-techno,-kereslet-életciklusokat. 

♦Ansoff:egy bizonyos keresletet kielégítő techno.-t stratégiai üzleti ter-nek nevez, amelyen 

belül a cég üzletet csinál v. akar csinálni. Manapság a váll. feltehet mindent 1 új techn-ra v. 

megoszthatja erőforrásait a több techn. között.  
 

2. A termékéletciklus szakaszai: 
 Bevezetés 

 Növekedés 

 Érettség 

 Hanyatlás 
Minden termék élettartama korlátozott 

Egyes szakaszokban más-más kihívásokat, lehetőségeket kap, mások a problémák, mások a 

pü-i, gyártási, beszerzési, marketing politikák.->profit ↓v.↑ 

 

3. Termékkategória-, termékforma-, termék- és márkaéletciklusok 
♦A termékkat-nak van a leghosszabb életciklusuk. Sok, meghatározatlan ideig az érettség 

stádiumában marad, mert forgalma a népess. ↑ével nő. Növekedési szakaszban:palackozott víz; 

hanyatlanak: szivarok,újságok 

♦A termékformák szemléletesebb görbéjűek. 

♦A termékek v.standard v. rendellenes életg.-jűek. 

♦A márkáknál sok új márka fiatalon elhal, másik hosszú életű, sőt új terméket vezet be. 
 

4. A termékéletciklus lehetséges formái 
 Leggyakoribb: elnyújtott haranggörbe 

 Speciális változatok: 

 Növekvő – leszálló – stabilizálódó 

 Ciklikus pl.új gyógyszereknél 

 Hullámos pl. nejlon a ruházat, csomagolás terén 
Olyan termékeknél, ahol új term.jellemzők, haszn-i módok/körök bevonása révén újabb sikeres 

ciklus rétegződik a korábbira. 

-ábra 391.old- 

 
A stílus 

~:Az emberi törekvések alapvető és jellegzetes kifejezésmódja. 

Időnként megjelenik, majd eltűnik. 
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Otthonokban, öltözködésben, művészetben, stb. fejeződik ki. 

A divat 

~:Adott terület éppen uralkodó stílusa 

A divathullámok négy szakasza: 

 Feltűnés 

 Követés 

 Tömegdivat 

 Hanyatlás 

Lassú felemelkedés, lassú hanyatlás jellemzi 

Ha túl sokan követik a divatot, az egyeseket eltántorít a divatos cikk megvételétől 

A szeszélyek 

~:Olyan divathullámok, amelyek hirtelen tűnnek fel, és hirtelen tűnnek tova. 

Rövid ciklus 

Korlátozott követőtábor 

 Különcök 

 Kitűnni vágyók 
+392.old. 

 

5)Nemzetközi termékéletciklus 
Amikor egy termék forgalma egy országban hanyatlásnak indul, más-országokban még 

lehetőség lehet a forgalom növelésére. 

• Termék export 

• Külföldi termelés 

• Külföldi termelők tovább exportálnak 

• Megkezdődik az importverseny 

A világcégek a nemz.-i termékéletciklus révén tudják kiterjeszteni piacukat, úgy, hogy az adott 

terméket a fogadóképes o.ok piacára “kitelepítik”. 
 

 

6)Marketingstratégiák a term.életciklus szakaszaiban 

 

Bevezetési szakasz 
A) Jellemzők: 

--Lassan növekvő forgalom 

--Negatív jövedelmezőség 

--Magas költségek 
 Elosztási csatornák feltöltése 

 Promóció – a fogyasztókat informálni kell a termék létezéséről 

--Az árak inkább magasabbak::esetleg a techno. nem kiforrott, forg. nem nagy 

<->ktsg.ek, promóciós ktsg-ek 

B) Marketingstratégiák: 

Gyors lefölözés strat-ja: terméket magas áron, magas promócióval kell piacra vinni.  

Akkor van értelme, ha a pot. Piac még nem tud a termékről, akik tudnak róla, megveszik 

-magasabb áron is, és ha cég meg tudja védeni a term-et a vers.társaktól. 

Lassú lefölözés: terméket magas áron, alacsony promócióval. 

 Nagy profitot adhat, ha piac mértéke korlátozott+a pot.vevők tudnak a term-ről+ 

 hajlandók többet fiz-ni érte+várható vers.től nem kell félteni a terméket. 

Gyors behatolás: termék alacsony áron, magas promócióval.  

 Akkor alkalmazható, ha: a piac nagy és nem ismeri a terméket +vevők árérzé- 

 Kenyek+erős vers. várható+ term-i ktsg-ek ↓nek majd. 

Lassú behatolás: termék alacsony áron, alacsony promócióval.  
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 Sikeres, ha: a piac nagy és jól értesült az árakról+ árérzékeny+ vers. várható  

C)Úttörő vagy követő? 

--Honnan származnak az úttörők előnyei? Egyesek fogyasztókon alapulnak:elégedettek a 

termékkel.        Termelésből származó előnyök: pl. 

méretgazdaságosság 

--A tömegpiacot célozza az úttörő márka.     

--Olyan piacbevezetési strat-t kell alkal-ni, amely összhangban van a termékpozicionálással.  

--Az úttörőnek fel kell ismerni azokat a piacokat, ahová 1.ként beléphet.(397.old) 

D)A versenyciklus: 

5 szakasz: 

 Egyedüli termelő 

 A verseny kibontakozása- mikor az 1. rivális belép a piacra 

 A piacrészesedés stabilizálódása-ált-ban nincsenek új vers.társak  

 Árverseny-kereskedelmi akciók 

 Kivonulás 

 

Növekedési szakasz 
A) Jellemzők: 

--A forgalom gyors felfutása 

--Korai elfogadók után az átlagfogyasztók is 

--Új versenytársak lépnek a piacra 

--Új termékjellemzőket vezetnek be 

--Az árak kissé csökkennek 

--A promóciós tevékenység kissé fokozódik 

--A profit emelkedik 

--A növekedés kezdetben gyorsuló, majd lassuló 

B) Marketingstratégiák: 

--Minőségjavítás 

--Új termékváltozatok és kapcsolódó termékek piacra vitele 

--Belépés új piaci szegmentumokba 

--A termék elosztásának bővítése, új elosztási csatornák 

--Más reklámüzenet (informálás helyett rábeszélés)+Árcsökkentés 

 

Az érettség szakasza 
A)Jellemzők: 

--Általában ez a leghosszabb szakasz 

--Három alszakasza: 

1.) Még növekvő érettség(még van néhány elkésett vásárló) 

2.) Stabil érettség(a forg. 1 ponton állandósul;legtöbben már kipróbálták) 

3.) Késői érettség(hanyatlás kezdete;új termék fele kacsingatnak) 

--A növekedési ütem mérséklődik 

--Árengedmények 

--K+F, termékjellemzők javítása 

--Kereskedelmi márkák gyártása 

--A profit valamelyest csökken 

B)Marketingstratégiák: 

 A piac bővítése: 

  AA  mmáárrkkaahhaasszznnáállóókk  sszzáámmáánnaakk  nnöövveellééssee  

Nem használók megnyerése 

Belépés új piaci szegmentumokba 
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A versenytársak fogyasztóinak megnyerése 

  AAzz  eeggyy  ffeellhhaasszznnáállóórraa  jjuuttóó  ffeellhhaasszznnáálláássookk  sszzáámmáánnaakk  nnöövveellééssee  

Gyakoribb használat 

Alkalmanként nagyobb mennyiség fogyasztása 

Új és változatosabb felhasználási módok 

Termékmódosítás 

  MMiinnőőssééggjjaavvííttááss::  tartósság, megbízhatóság, íz, sebesség  

  TTeerrmméékkjjeelllleemmzzőőkk  jjaavvííttáássaa::  súly, anyag, kiegészítők-használhatőságot, 

megbízhatóságot, kényelmet fokozzák.   

  SSttíílluussjjaavvííttááss::  term. megjelenését, esztétikai játékát teszi vonzóbbá.  

A marketingmix módosítása 

  ÁÁrraakk:?:vonza-e a kipróbálókat, használókat?  

  EElloosszzttááss  

  RReekklláámmoozzááss--éérrddeemmeess--ee  nnöövveellnnii  aa  kkttssgg--eekkeett  eezzzzeell  

  VVáássáárrlláássöösszzttöönnzzééss  

  SSzzeemmééllyyeess  eellaaddááss  

 SSzzoollggáállttaattáássookk 

A túlhajtott vásárlásösztönzés h.t-on rontja a márka imázsát és jövedelmezőségét. 

 

A hanyatlás szakasza 
A)Jellemzők: 

--A forgalom visszaesik 

--Kapacitásfelesleg 

--Az árak leszorítása, a promóciós költségvetés csökkentése 

--A profit eróziója 

--A gyenge termékre áldozott idő, energia és pénz máshol jobban megtérülhet 

 --K+F ktsg-ek kiiktatása->telephely és term.eszk.ök beruházásáról való lemondás 

 --Cél: a fogyasztók, alkalmazottak, vers.társak ne vegyék észre 

B)Marketingstratégiák: 
Először fel kell ismerni a gyenge terméket. Ehhez kellhet egy bizottság is, mely adatokat gyűjt a piac méretét, 

árakat, profitot, ktsg-eket…illetően. Javaslatot tehet minden termék sorsáról.  

  KKiivvoonnuullááss  vvaaggyy  mmeeggttaarrttááss  

Kilepési korlátok 

Ágazat viszonylagos vonzereje 

Vállalat pozíciója 

  AA  ccéégg  bbeerruuhháázzáássaaiinnaakk  nnöövveellééssee,,  aa  ppiiaaccii  vveezzeettőő  sszzeerreepp  mmeeggsszzeerrzzééssee  

  AA  bbeerruuhháázzáássii  sszziinntt  mmeeggttaarrttáássaa  

  AA  bbeerruuhháázzáássii  sszziinntt  sszzeelleekkttíívv  ccssöökkkkeennttééssee  

  AA  bbeettaakkaarrííttááss  ssttrraattééggiiáájjaa  

  KKiivvoonnuullááss  aazz  iippaarráággbbóóll  

 

A TERMÉKÉLETCIKLUS-KONCEPCIÓ KRITIKÁJA 
 

• Az életciklusok ennél változatosabbak 

• Az egyes szakaszok időtartama nem becsülhető előre 

• Sosem lehet teljes bizonyossággal megállapítani melyik szakaszban van a termék 

• Nem törvényszerű, hogy minden termék végigmegy ezen a pályán 

 

A PIACFEJESZTÉS 
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-ábra409old.- 

1)A piac kialakulása 

--Előtte: látens piac. 

 --Szórt pref-jú piac: a fogy-i  pref-ák szóródnak.  

 Mit tehet?-1szegletes strat.:az új terméket a piac 1 bizonyos pontjára tervezi 

       -többszegletes strat.:2 v.több terméket egyszerre  dob a piac pontjaira 

        -tömegpiaci strat.: új terméket a piac kp-jának tervezi. 

2)Növekedési szakasz 
 --egyszegletes strat: 1ik sarokba helyezi márkáját 

 --többszegletes: 2 v. több termékkel jel. meg a szabad sarokban 

 --tömegpiaci: az 1. cég mellé helyezi márkáját 

3)Érett szakasz (ábra411.old.) 

 Piacfragmentáció: riválisok +támadják egymást->profit ↓->piac kisebb szegm-ra esik szét 

 Piackonszolidáció: nagy jelettőségű term.jell. +jelenése idézi elő 

4)Hanyatlási szakasz 
Vagy a fogy-ók term. iránti érdeklődése csökken v. új techno. szorítja ki a terméket. 

 

A termékjellemzők versenyének dinamikája 
A vásárlói elvárások változnak, nőnek.  

Újítások kellenekvevőket tanulmányozzuk v. intuíció v. dialektikára alapozunk v. a 

szükségletek hierarchiájában gondolkodunk. 

 


