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time to market در   تی و از عوامل موفق  نگیمارکت یقسمت ها  ن یاز مهم تر یک ی

ندارد،   ت ی به بازار اهم  دیمحصول جد  کی تنها عرضه  رایکسب و کار است، ز یایدن

و چگونه   دیخود را وارد بازار کن  دیمحصول جد یاست که چه زمان ن یبلکه مهم ا

مانند سهام   یی ها  ت یخواهان مز  ر . اگدی زمان انجام ده  ن یتر عی کار را در سر ن یا

را در   TTM زمان عرضه به بازار  دی با د،یهست   …بازار، درآمد، رشد فروش و

تا   دی همراه باش  یآب  انوس ی مقاله با شرکت اق نی . در ادیکار خود قرار ده ت یاولو

 .دی دارد آشنا شو تی و چقدر اهم ست یچ time to market موضوع که نی با ا شتریب

 

 

Time to market  ست؟ ی چ 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 ست؟ یچ time to market ایعرضه به بازار  زمان

Time to market و عرضه محصول   جادیا  یکسب و کار برا ک یاست که   یزمان

به   یمدت زمان الزم برا TTM ا یزمان عرضه به بازار   گرید انی کند. به ب یم ی سپر

و توسعه   ی طراح  ه،یاول دهیا  ی ریمحصول است که زمان شکل گ کی  دن یثمر رس 

 .شود یشامل م  ز یمحصول را ن

  یدیشاخص کل  یها ت ی از اولو  یکیاز کسب و کارها، زمان عرضه به بازار  ی برخ  در 

ان به  که محصولش  یع یدر کسب و کارها و صنا time to market عملکرد است. بحث 

مهم است، مانند   ار یدارند بس ی شود و چرخه عمر محصول کوتاه  یم ی میسرعت قد

 . …پوشاک و  ل،ی موبا ع یصنا

 

 ست؟ ی چ time to market تیاهم

بحث زمان عرضه به   ع،ی بازار و صنا نهیموضوعات در زم ن یاز پربحث تر   یکی امروزه

  د یسوال با ن ی پاسخ به ا یبرا ست؟ یچ time to market تی بازار است. اما اهم

 :گفت

حضور پر رنگ   یبرا  ی رقابت  تی مز کیزمان عرضه به بازار،    نی : انتخاب بهترزی تما

زمان ممکن است،    ن یزمان که معموال کوتاه تر ن ی به کسب و کار شما خواهد داد. ا

 .در سازمان شما است تی و خالق ی نوآور  زان ی وابسته به م  دایشد

  ک یباشد، با    یکه زمان عرضه به بازار شما طوالن یدر صورتگرفتن از رقبا:  یشیپ

  یکه برا یزمان یعن یگرفتن رقبا است،   یشی شد و آن هم پ د یروبرو خواه سک ی ر 

  د،ییفزایرا به آن ب  ی دیجد یتا نوآور  دیکن ی م یتوسعه و عرضه محصول خود سپر

عرضه محصول خود هستند.   ال در ح  شتر ی ب تی فیبا سرعت و ک زی همزمان رقبا ن
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 یدر بازار نقش مهم  ییطال یها ت یبودن و تصاحب موقع ع یشما در سر   ییپس توانا 

 .گرفتن از رقبا خواهد داشت یشی در کاهش زمان عرضه به بازار و پ

شوند،    یرد بازار مبرندها وا   گریکه زودتر از د یمعموال محصول: شتریبازار ب سهم 

 .از بازار روبرو خواهند بود ی شتریرا جلب کرده و با سهم ب یشتر ی ب ان یتوجه مشتر 

  د، ی عرضه کن   نیمناسب محصول خود را به مخاطب  time to market در  دی نتوان   اگر

شد. به نظر شما اگر محصول شما    د یروبرو خواه   یاد یز   ی با ضرر مال   اد ی به احتمال ز 

 ست؟ یچ time to market وارد بازار شود ضرر  رتر یماه د   ۶

بهره خواهد   ی درصد از سود کمتر  ۳۳ساله، کسب و کار حدود    ۵  ی زمان   یبازه    در

برد. اما اگر کسب و کار شما بتواند در زمان مناسب محصول خود را به بازار عرضه  

 .خواهد بود  شتریب   ه ی درصد از بودجه اول   ۵۰کار خواهد برد   ن ی که از ا  ی کند، سود 

 

 time to market یابیو ارز  نییتع نحوه

شده    یری دازه گان  ر یوجود ندارد و مقاد  TTM یریاندازه گ یبرا  ی استاندارد چیه

  یسازمان ها ف یدر نحوه تعر ی ادیمتفاوت باشند، چرا که تنوع ز اریتوانند بس یم

 .مختلف از شروع دوره وجود دارد

شود که مفهوم   ی شروع م  یعنوان مثال، در صنعت خودرو، دوره توسعه زمان به

  که رند ی گ یدر نظر م ی نقطه شروع را زمان  گرید ی هاشود. سازمان  د ییمحصول تا

 .مشخص شود یی اجرا  می و ت زیپروژه به طور کامل تجه
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  ع یمواقع ورود سر یورود به بازار دارد. در برخ  ی آل برا  دهیزمان ا ک یمحصول   هر

  ت یاز کسب و کارها موفق ی شود، اما در برخ ت یتواند باعث موفق یبه بازار م

 .ستیمحصول در گرو سرعت ورود آن به بازار ن 

 

 ست یچ time to market نییتع نحوه

  ران ی متفاوت است. مد ی هر محصول و کسب و کار  Time to market آل  دهی ا زمان 

زمان ورود    نی ها، بهتر یکه وجود دارد و با توجه به استراتژ ی طیبسته به شرا د یبا

  ی . به طور مثال، اگر شرکت داروساز کنند نیی محصول خود تع یبه بازار را برا

  د،یدار   شنیکیاپل ک ی اما که اگر  کشد،یشما ده سال طول م TTM معموالً د،یدار

عرضه   ،یگرفته تا الگوساز  ی و طراح قیمراحل از تحق یسال تمام  کی  ر یز د یتوانیم

 .دیو توسعه را انجام ده 

 time to market ایزمان عرضه به بازار   ن یبه بهتر  دن یرس   یموارد الزم برا اما

زمان عرضه به    نی توانند بهتر ی کسب و کارها م ری ز   یفاکتورها  تی با رعا ست؟ یچ

 :کنند ن ییخود تع  یبرا یبازار را در بازار رقابت 

 محصول  یسازگار  •

 محصول  یری پذ انعطاف •

 مخاطب  عی سر   یری ادگی  ییتوانا •
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 TTM یریاندازه گ یشده برا هیتوص زمان

وجود داشته   هی اول ف یتعر ک ی در دسترس باشد و  م یکه ت یشروع: زمان  زمان 

 .باشد

  رفته یپذ ا ی ) شود ینسخه از محصول فروخته م  نیکه اول ی: زمانانی پا زمان 

 .افتد ی( که اغلب پس از عرضه محصول اتفاق مشودیم

بگذارد، محدوده پروژه و    ریتواند بر زمان عرضه به بازار تأث یکه م یعامل  نیبزرگتر

 آن است.  سکیر   زانیم
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