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با یاز موارد یکی ما یلیخ یگذار متیدر ق دیکه  جه ن یبه آن تو خه عمر  دی چر

ندارند.  یموضوع توجه نیبه ا یلیخ یحرفه ا ریغ یمحصولتان است. کسب و کار ها

صول دیریدر نظر بگ دیشما با از مراحل  کیدر کدام  دیکن یم یگذار متیکه ق یمح

 کننده است. نییتع یگذار متیدر ق اریموضوع بس نیچرخه عمر خود قرار دارد. ا

 

 

 

 متیچرخه عمر محصول در ق تیاهم

 یگذار
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 محصول کیچرخه عمر  مراحل

تولد محصووول،  ای یمعرف یعمر محصووول چهار مرحله داردم مرحله اول مرحله  چرخه

مرگ محصولتان  ایمرحله دوم رشد،مرحله سوم بلوغ محصول و مرحله چهارم افول 

 است. 

 

و در واقع  دیآ یم ایبه دن یمرحله ا کیدر  یعنیانسان است.  کیمحصول مانند  هر

 یم دایشووود. آن محصووول رشوود   یم یبه بازار معرف دیمحصووول جد کیبه عنوان 

 ادیمحصول ز نیشناسد، کم کم حجم سفارش ا یمحصول را م نیکند، بازار کم کم ا

حصووووول در مرحله بلوغ به آن م یعنیرسوووود.  یبلوغ خود م یشووووود و به مرحله  یم

آن محصووول را همه جا  میتوان یم بایرسوود و تقر یحجم سووفارش خود م نیشووتریب

 یمرگ شووده و کم کم نابود م یبلوغ، محصووول وارد مرحله  ی. بعد از مرحله مینیبب

 شود.

 

 از چرخه عمر محصول یمثال

در  ۷۵۰به بازار آمده بود. مدل کا  کسوووونیار یسوووون لیموبا یعنوان مثال زمان به

شمار م کیبود و  یمرحله معرف صول خاص به  شد  نیآمد. کم کم ا یمح صول ر مح

 نیکه شووما ا دیرسوو ییمحصووول را شووناخت. به جا نیاز بازار ا یشووتریکرد و حجم ب

محصووول را  نیاز افراد ا یلیو خ دیدید یاز افراد م یاریمحصووول را در دسووت بسوو

محصول  نیکم کم ا د،یمرگ خود رس ایبه مرحله افول  تید. درنهاکردن یاستفاده م

 نابود شد و از چرخه بازار خارج شد.
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 محصول کیزمان عمر  مدت

. دیریآجر را در نظر بگ یبه نوع آن دارد. مثال نوع یزمان عمر محصووول بسووتگ مدت

باشووود و کم کم رشووود کند و  یمعرف یآجر ممکن اسوووت چند سوووال در مرحله  نیا

کنند  یاز آن استفاده م انیاز مشتر یاریبلوغ است و بس یسال در مرحله  انیسال

 رسد. یممرگ  یتر به مرحله  ریکه د مینیب یم تیو در نها

کنند. به خصووووص  یم یعمرشوووان را   یچرخه  عیسووور یلیاز محصووووخت خ یبعضووو

تلفن  کیمثال  یا العات هسوووتند. برا یو فناور یت یآ ی نهیکه در زم یمحصووووخت

رشد آن در حد چند  یباشد و مرحله  یمعرف یماه در مرحله  کیهمراه ممکن است 

شد و درنها س یبه بلوغ م تیماه با سال بعد ممکن ا تلفن همراه  نیا یحت ترسد و 

 افول برسد. یبه مرحله 

 یکه چرخه  دیریدر نظر بگ دیبا دیکه دار یبسووته به نوع عوونعتتان و تجربه ا شووما

. نوع دیکن یعمر محصووووختتان چقدر اسوووت و محصووووخت ماتلفتان را دسوووته بند

 دسته ها متفاوت است. نیهر کدام از ا یگذار متیو سبک ق یاستراتژ

 

 کسب و کار یو بقا تیراز موفق د،یجد محصول

 کیهر مرحله محصووول خاص خودشووان را دارند. اگر  یموفق برا یشوورکت ها اکثر

توان گفت  ینداشووته باشوود، م یمرحله خود محصووول موفق چهار یبرا یکسووب و کار

وجود دارند که محصوووختشووان  زیاز کسووب و کار ها ن یلیکند. خ یعمل م فیکه ضووع

خود هسووتند و بعد از چند  اردر اوج باز یعنیمرگ قرار دارد.  ایفقط در مرحله بلوغ 

صول در مرحله افول قرار م صول چیشوند که ه یمتوجه م ردیگ یسال که مح  یمح
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شتند که در مرحله معرف شد. در ا یندا که در اوج بود وارد فاز  یزمان محصول نیبا

 ندارند. بانشانینسبت به رق یزیمحصول خاص و متما گریمرگ شده و د

 

 یمراحل ماتلف خود محصووول یباشوود که اگر کسووب و کار شووما مرتبا برا حواسووتان

 یهمراه با محصولتان رو به مرحله مرگ م زینداشته باشد، آنوقت کسب و کارتان ن

 رود.

 

 دیمحصول جد تیاز اهم یمثال

 السووووما وارد بازار  یها ونیزی. تلودیریرا در نظر بگ ونیزیمثال محصووووول تلو یبرا

به مرحله افول خود  تیو در نها دهیشوووودند، رشوووود کردند، به مرحله بلوغ رسوووو

 ونیزیزمان مرگ خود بودند، تلو السما در  یها ونیزیکه تلو ی. در آن زماندندیرس

در مرحله  ید یال ا یها ونیزیلوبلوغ خود بودند، ت یدر مرحله  ید یال سوووو یها

که شرکت ها  دینیب یبودند. م یدر مرحله معرف یمنحن یها ونیزیرشد بودند و تلو

که  ما دقت دارند  ند و م یمعرف دیجد ونیزیتلو کیدائ که  یکن ند   یروز کیدان

 شود. یآن ها از چرخه بازار حذف م یمحصول قبل

 

 یریگ جهینت

نظر داشته و  ریچرخه عمر محصول خود را ز دیبا دیدر بازار بمان دیبتوان نکهیا یبرا

محصووول را  کیاز کسووب و کارها  یلی. خدیداشووته باشوو دیمحصووول جد کیهمواره 

جمله  کیشوووووند.  یدر همان اوج نابود م تایو نها ردیگ یدارند، بازارشووووان اوج م

عوورفا به ” فردا اسووت. یها تیفقامروز دشوومن مو یها تیموفق” مدیگو یمعروف م

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

که ده سال بعد محصول  دی. توجه داشته باشدیکه امروز موفق هست دیفکر نکن نیا

 محصول شما نشود و محصول شما کم کم به مرحله مرگ نرسد. نیگزیجا یگرید
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