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Ocena atrakcyjności rynkowej wariantów nowego produktu 
z zastosowaniem analizy wielokryterialnej (na przykładzie 
nawozu fosforowego)

Streszczenie

Celem opracowania jest ukazanie możliwości zastosowania metody oceny wielo-
kryterialnej w procesie rozwoju nowego produktu. Wielokryterialnej ocenie poddano 
warianty naturalnego nawozu fosforowego, możliwe do wytworzenia w jednej z naj-
większych firm działających w polskim przemyśle utylizacyjnym – Struga S.A. Do 
normowania cech diagnostycznych, opisujących poszczególne warianty nawozu, 
zastosowano metodę unitaryzacji zerowanej. W wyniku przeprowadzonej analizy 
okazało się, że najbardziej atrakcyjnym dla potencjalnych klientów jest najtańszy 
wariant nawozu, nawet pomimo tego, że posiadał on mniej przez nich preferowa-
ną formę (pylistą). Zastosowanie oceny wielokryterialnej pozwoliło na uzyskanie 
bardziej wszechstronnego obrazu badanych obiektów (wariantów nawozu), a tym 
samym pozwoliło producentowi na wybór wariantu, którego nie jedna cecha, lecz 
wiązka cech w większym stopniu dostosowana była do preferencji potencjalnych 
nabywców. Artykuł ma charakter badawczy, jest studium przypadku. 

Słowa kluczowe: badanie koncepcji nowego produktu, nawóz fosforowy, analiza 
wielokryterialna, metoda unitaryzacji zerowanej.

Kody JEL: M31, C44, Q26 

Wstęp 

Zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszają potrzebę 
dokonywania stałej oceny atrakcyjności rynkowej posiadanej przez nie struktury asorty-
mentowej. Mowa tu o ocenie zdolności oferowanych przez firmę produktów do dalsze-
go zaspokajania potrzeb klientów (dotychczasowych, nowych) i generowania przycho-
dów umożliwiających firmie dalsze funkcjonowanie. Prowadzona w sposób ciągły ocena 
(wsparta wynikami badań marketingowych) wskazywać może na konieczność dokonania 
modyfikacji posiadanego asortymentu (wprowadzenia nowych wariantów dla produktów 
oferowanych), wycofania niektórych produktów z asortymentu (jeśli okażą się nieatrakcyjne 
i nieefektywne), czy też zaoferowania produktów zupełnie nowych, nieobecnych w dotych-
czasowej ofercie firmy (innowacja). Wprowadzenie do asortymentu nowych produktów jest 
strategią obarczoną największym ryzykiem, jest bowiem wiele czynników (marketingowych 
i pozamarketingowych), które potencjalnie mogą mieć wpływ na odrzucenie produktu przez 
rynek (por. m.in. Przybyłowski i in. 2001). W grupie istotnych przyczyn niepowodzenia 
nowego produktu na rynku wymienia się m.in. niedokładne określenie na początku pro-
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cesu innowacyjnego kluczowych cech (parametrów) tworzonego produktu, czyniących go 
atrakcyjnym dla potencjalnych klientów i jednocześnie odmiennym na tle produktów kon-
kurencji. Nie dziwi zatem, że w literaturze marketingowej poświęconej rozwojowi nowych 
produktów wiele miejsca zajmuje opis badań (czy też konkretnych metod) pomocnych na 
etapie tworzenia i testowania koncepcji nowych produktów. 

Prezentowany artykuł wpisuje się w ten nurt rozważań obecnych na gruncie marketingo-
wej teorii. Jego celem jest ukazanie możliwości zastosowania w procesie rozwoju nowego 
produktu (przy ocenie atrakcyjności rynkowej stworzonych w firmie wariantów) metody 
oceny wielokryterialnej. Jest to metoda wykorzystywana w empirycznych badaniach zja-
wisk złożonych, czyli takich, które są opisywane za pomocą więcej niż jednej charakterysty-
ki zwanej zmienną (Jajuga 1993). Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest dokonanie transfor-
macji różnych, najczęściej nieporównywalnych zmiennych opisujących zjawisko złożone 
tak, aby można je było rozpatrywać (opisywać i analizować) łącznie.

Możliwości zastosowania w procesie rozwoju nowego produktu wspomnianej metody 
ukazane zostaną w niniejszym artykule na przykładzie produktu opracowanego i wdrożo-
nego w firmie Struga S.A. Jest to jedno z największych przedsiębiorstw zajmujących się 
na polskim rynku utylizacją odpadów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. 
W roku 2012 r. zarząd firmy zdecydował się na poszerzenie profilu prowadzonej do tej pory 
działalności o produkcję naturalnego nawozu fosforowego wytworzonego z popiołów po-
wstających w firmie po spaleniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Nawóz fosforowy jako efekt procesów innowacyjnych podjętych 
w firmie Struga S.A.

Jak wspomniano wyżej, główny obszar działalności Struga S.A. stanowią szeroko 
definiowane usługi utylizacyjne (odbiór padłych zwierząt, wszelkich odpadów pochodzenia 
zwierzęcego, przeterminowanych i nieprzydatnych do spożycia produktów pochodzących 
ze wszystkich branż przemysłu wykorzystujących materiały pochodzenia zwierzęcego)1. 
W prowadzonym zakładzie utylizacyjnym firma przetwarza rocznie ponad 40 tys. ton tego 
rodzaju odpadów. W wyniku ich spalania co roku powstaje około 3 tys. ton pozostałości 
w postaci popiołów i żużli paleniskowych. Przez wiele lat pozostałości te stanowiły uciąż-
liwy dla środowiska odpad, bowiem jedynym możliwym sposobem ich zagospodarowania 
było ich składowanie na specjalistycznym składowisku odpadów. Jego utrzymywanie było 
też kłopotliwe dla samej firmy (stanowiło istotny problem logistyczno-ekonomiczny). Z tego 
też powodu od kilku lat prowadzone były w Struga S.A. prace nad wdrożeniem technologii 
zagospodarowania i odzysku powstającego odpadu. Opracowana po blisko trzech latach prac 
koncepcyjnych (około roku 2011) technologia pozwoliła na wykorzystanie popiołów jako 
surowca do produkcji nawozu mineralnego. Taka procedura zagospodarowania odpadów 
okazała się przedsięwzięciem unikalnym w skali światowej, bowiem popioły pozostające po 

1  http://www.struga.pl/11-nasza-oferta.html [dostęp: 02.03.2014].
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spaleniu odpadów pochodzenia zwierzęcego nie były nigdy wcześniej wykorzystywane jako 
surowiec nawozowy. Powstały nawóz fosforowy był produktem w pełni naturalnym, a samo 
jego wytwarzanie przy zastosowaniu opracowanej metody miało charakter bezodpadowy. 
„Produkcja nawozu nie tylko w doskonały sposób dopełniła stosowany w firmie model za-
gospodarowania odpadów, ale także przyniosła dodatkową korzyść – pozwoliła na ostatecz-
ne zamknięcie cyklu obiegu pierwiastków w przyrodzie. Dzięki stosowanemu procesowi 
zagospodarowania, związki chemiczne znajdujące się w ubocznych produktach zwierzęcych 
mogły wrócić do natury i po raz kolejny stanowić w niej pulę substancji pokarmowych. 
Dzieje się to w sposób całkowicie bezpieczny dla środowiska“ (Łapiński, Łapińska 2012, 
s. 1056).

Opracowana w Struga S.A. technologia otrzymywania nawozu oraz zaprojektowana in-
stalacja jego produkcji umożliwiały wytwarzanie go w dwóch podstawowych postaciach 
(pylistej i granulowanej), przy różnej zawartości określonych składników mineralnych (fos-
foru, wapnia), a także biokatalizatora przyspieszającego uwalnianie składników do gleby 
(co determinowało późniejszą częstotliwość nawożenia). Z połączenia wymienionych para-
metrów produktu powstały w firmie koncepcje czterech jego wariantów, różniące się dodat-
kowo proponowaną ceną sprzedaży.

Wybór ostatecznego wariantu produktu (a także działań i instrumentów marketingowych 
towarzyszących jego sprzedaży) poprzedzony został licznymi analizami, w ramach któ-
rych w szerokim zakresie wykorzystano także dane pozyskane z badania marketingowego 
o charakterze pierwotnym przeprowadzonego na zlecenie firmy w 2012 roku2. W badaniu 
zrealizowanym metodą wywiadu osobistego wzięło udział 60 respondentów. Byli to dotych-
czasowi klienci Struga S.A. (osoby korzystające z usług utylizacyjnych), którzy prowadzili 
jednocześnie uprawę roślin. Ich dobór do badania nie miał wprawdzie charakteru losowego 
(zastosowano dobór celowy), jednak pozyskane z niego dane okazały się wartościowe (jed-
nostkami dobieranymi celowo były bowiem osoby, które zgodnie z opracowaną w Struga S.A. 
wstępną koncepcją stanowiły de facto, także z punktu widzenia ilościowego, rynek docelo-
wy dla tworzonego nawozu3). 

Zrealizowane badanie pozwoliło m.in. na zidentyfikowanie rodzajów nawozów stosowa-
nych w gospodarstwach rolnych badanych osób w ciągu ostatniego półtora roku poprzedza-
jącego moment realizacji pomiaru, głównych czynników decydujących o wyborze spośród 
nich konkretnego produktu oraz podstawowych zalet i mankamentów nawozów fosforo-
wych dostępnych na polskim rynku. Dane pozyskane z badania skonfrontowano z wynikami 
innych analiz prowadzonych w firmie na różnych etapach procesu innowacyjnego. Jedną 

2  Badanie realizowane w Struga S.A. przez I. Escher podczas sześciomiesięcznego stażu w ramach programu pn. Staż sukcesem 
naukowca (projekt stażowo–szkoleniowy realizowany przez PAIP ze środków UE w ramach EFS, Priorytet VIII: Regionalne 
kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). 
3  Z uwagi na ograniczenia w zakresie możliwego do wytworzenia wolumenu produkcji nawozu (rocznie nie więcej niż 
2,5-3 tys. ton), a także potencjalnie wysokich kosztów jego dowozu do punktów sprzedaży, firma nie była zainteresowa-
na pozyskiwaniem dla niego dużej liczby drobnych, terytorialnie rozproszonych klientów. Wykorzystując dobre relacje, 
które miała z klientami swoich usług utylizacyjnych i jednocześnie dostrzegając fakt prowadzenia przez wielu z nich 
upraw roślin, założono, że przy zaoferowaniu korzystnych warunków zakupu, zgłoszony przez nich popyt wyczerpie 
w całości roczną (możliwą do zaoferowania) podaż nawozu.
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z nich była ocena atrakcyjności rynkowej czterech rozważanych w firmie wariantów pro-
duktu oparta na zastosowaniu metody oceny wielokryterialnej. 

Ocena atrakcyjności rynkowej poszczególnych wariantów nawozu 
fosforowego Struga S.A.

Jak wspomniano, do określenia najlepszego z punktu widzenia atrakcyjności dla klien-
tów wariantu nawozu fosforowego, możliwego do wytworzenia w przedsiębiorstwie Struga 
S.A., zastosowano (w formie komplementarnej w stosunku do innych analiz wykorzysta-
nych w firmie) metodę oceny wielokryterialnej. W jej ramach poddano ocenie cztery wa-
rianty nawozu (oznaczone symbolami od A, B, C i D), które zostały opisane przez następu-
jące zmienne diagnostyczne4:
 - forma nawozu (nawóz w postaci pylistej lub granulowanej),
 - cena za tonę, po której dany wariant nawozu może być dostępny dla klienta,
 - zalecana częstotliwość nawożenia, 
 - zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5 (tlenek fosforu V), 
 - zawartość wapnia w postaci CaO (tlenek wapnia).

Dwie ostatnie zmienne okazały się bardzo silnie ze sobą skorelowane, zdecydowano 
więc o pozostawieniu w zbiorze zmiennych diagnostycznych jednej z nich, a mianowicie 
zawartości fosforu w przeliczeniu na P2O5 (por. tabela 1).

Tabela 1
Oceniane warianty nawozu fosforowego możliwe do wytworzenia w Struga S.A. 

Parametry nawozu Wariant A Wariant B Wariant C Wariant D

Forma pylisty granulowany
Częstotliwość nawożenia wystarczy

co 3 lata
co roku wystarczy

co 3 lata
co roku

Cena za tonę 650 zł 800 zł 1 100 zł 1 250 zł
Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5 29,3% 29,3% 26,2% 26,2%

Źródło: dane udostępnione przez przedsiębiorstwo Struga S.A.

Jak wynika z opisu dostępnego w tabeli 1, zmienne diagnostyczne mają różne miana 
i wykazują różne rzędy wielkości. Przed przystąpieniem do zasadniczej analizy należało 
zatem dokonać przekształcenia wartości zmiennych oryginalnych w celu ich ujednolicenia. 

Unormowane wartości zmiennych diagnostycznych mogą być agregowane (najczęściej 
są sumowane), co prowadzi do uzyskania zmiennej syntetycznej (agregatowej), stanowią-
cej podstawę oceny wielokryterialnej (Kukuła 2000). W literaturze z zakresu statystyki 

4  Przez zmienną diagnostyczną należy rozumieć taką zmienną opisującą badane zjawisko złożone, która stanowi istotny 
element jego kompleksowej oceny (Kukuła 2000).
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prezentowane są liczne metody normowania zmiennych diagnostycznych (Nowak 1985; 
Strahl 1990). W opisywanym przypadku zastosowano metodę unitaryzacji zerowanej, która 
umożliwia normowanie zmiennych diagnostycznych na podstawie badania rozstępu cechy 
(Kukuła 2000). Metoda ta spełnia wszystkie postulaty stawiane procedurom normowania 
zmiennych diagnostycznych. Jest uniwersalna, może być wykorzystywana do normowa-
nia różnych zmiennych, niezależnie od ich znaku, wielkości, jednostki miary. Uzyskane 
w wyniku tej metody wartości zmiennych zawierają się w przedziale [0,1]. W zależności od 
charakteru zmiennej diagnostycznej normowanie zgodnie z metodą unitaryzacji zerowanej 
odbywa się za pomocą wzorów:
a) dla stymulant – zmiennych diagnostycznych, których wzrost wartości powoduje wzrost 

oceny cechy badanego obiektu:

 (1)

b) dla destymulant – zmiennych diagnostycznych, których wzrost wartości powoduje spa-
dek oceny cechy badanego obiektu:

 (2)

gdzie (w przypadku opisywanej tu procedury analizy):
zij – znormalizowana zmienna diagnostyczna i dla wariantu j ocenianego nawozu, przyjmu-

jąca wartość z przedziału [0,1],
xij – wartość cechy i dla danego wariantu j ocenianego nawozu,
mini xij – najniższa wartość cechy i wśród wariantów nawozu ze zbioru [1, 2, …, j].
maxi xij – najwyższa wartość cechy i wśród wariantów nawozu ze zbioru [1, 2, …, j].

Warto zauważyć, że wśród parametrów rozważanego w artykule produktu (nawozu fos-
forowego), jedna ze zmiennych diagnostycznych (forma nawozu) była cechą o charakterze 
jakościowym. Nie stanowiło to jednak przeszkody w zastosowaniu metody unitaryzacji ze-
rowanej. Możliwe do zastosowania metody kwantyfikacji zmiennej o charakterze jakościo-
wym proponuje Kukuła (2012). W przypadku opisywanej tu analizy zastosowano metodę 
polegającą na eksperckim ustaleniu gradacji, czyli kolejności klasyfikowanych obiektów ze 
względu na zmienną jakościową. W tym celu wykorzystano wyniki wspomnianego badania 
marketingowego zrealizowanego na próbie 60 potencjalnych odbiorców tworzonego pro-
duktu. W jednym z pytań kwestionariuszowych poproszono respondentów o wskazanie naj-
lepszej, ich zdaniem, formy nawozu fosforowego (niezależnie od innych cech i parametrów, 
którymi nawóz taki może się odznaczać). Respondenci byli zgodni w ocenie – wszyscy pre-
ferowali formę granulowaną, wskazując na dwie podstawowe jej zalety: niższą pracochłon-
ność przy nawożeniu oraz większy komfort pracy z uwagi na brak pylenia (Escher 2012). 
Ponieważ możliwe było wskazanie tylko jednej formy jako preferowanej, więc skwantyfi-
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kowanie zmiennej o charakterze jakościowym nie było skomplikowane. Formie granulowa-
nej nadano wartość 1, pylistej 0.

Wszystkie zmienne diagnostyczne (oprócz ceny) opisujące cztery warianty ocenianego 
nawozu były stymulantami (por. tabela 1). Zgodnie z formułami (1) oraz (2) dokonano ich 
normalizacji. Następnie znormalizowanym zmiennym przypisano wagi. W procesie nada-
wania wag ponownie wykorzystano wyniki wspomnianego wyżej badania marketingowego. 
Kluczowe znaczenie na tym etapie analiz miała odpowiedź na pytanie dotyczące najistot-
niejszych czynników, którymi kierują się respondenci (rolnicy) dokonując wyboru nawozu 
fosforowego. Po dokładnej analizie uzyskanych z tego pytania odpowiedzi skonstruowano 
system wag, przypisując największe znaczenie cenie. Tej zmiennej diagnostycznej nadano 
wagę 0,4 (jak się bowiem okazało, mimo że forma granulowana nawozu była przez respon-
dentów preferowana, to jednak przy ostatecznym wyborze konkretnego nawozu fosforo-
wego istotniejsze znaczenie miała dla nich cena, a dokładnie różnica w cenie pomiędzy 
droższym, jednak bardziej preferowanym pod względem formy fizycznej, nawozem granu-
lowanym, a tańszym, ale mniej preferowanym z punktu widzenia formy fizycznej, nawozem 
pylistym). Pozostałym zmiennym diagnostycznym (tj. formie nawozu, częstotliwości nawo-
żenia oraz zawartości fosforu w przeliczeniu na P2O5) nadano takie same wagi – 0,2. Tym 
samym założono warunek sumowalności wag do jedności:

 (3)

W kolejnym etapie dla każdego wariantu nawozu wyznaczono wspomnianą wyżej 
zmienną syntetyczną (agregatową), stosując poniższą formułę:

 (4)

Zmienna syntetyczna bazując na zmiennych diagnostycznych unormowanych pozwoliła 
określić w sposób kwantytatywny atrakcyjność rynkową poszczególnych wariantów two-
rzonego nawozu fosforowego. Na podstawie wartości, jakie przyjęła zmienna syntetyczna 
Qi sporządzono ranking atrakcyjności rynkowej poszczególnych wariantów nawozu (por. 
tabela 2). Im wyższa wartość zmiennej agregatowej, tym większa atrakcyjność rynkowa 
ocenianego wariantu nawozu fosforowego.

Tabela 2
Ranking atrakcyjności rynkowej poszczególnych wariantów nawozu fosforowego  

Wyszczególnienie Wariant A Wariant B Wariant C Wariant D

Zmienna syntetyczna Qi 0,8 0,5 0,5 0,2

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo Struga S.A. oraz Escher 
(2012). 
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Z przeprowadzonej analizy wynikało, że najbardziej atrakcyjny z punktu widzenia po-
tencjalnych klientów jest wariant A. Był to nawóz o najniższej cenie, w postaci pylistej, 
o blisko 30% zawartości fosforu w przeliczeniu na P2O5 i częstotliwości nawożenia co około 
3 lata. Warto zauważyć, że wskazany wariant nawozu posiadał formę pylistą (mniej prefe-
rowaną przez potencjalnych nabywców), a mimo to po uwzględnieniu łącznie wszystkich 
czterech rozważanych parametrów nawozu (zmiennych diagnostycznych) okazał się naj-
bardziej atrakcyjny. Z tego można wnioskować, że zastosowanie oceny wielokryterialnej 
w miejsce ocen jednokryterialnych może prowadzić do odmiennych wniosków, ale jedno-
cześnie może zwiększyć szansę producenta na wybór wariantu produktu, którego nie jedna 
cecha lecz wiązka cech (parametrów) będzie w większym stopniu dostosowana do preferen-
cji potencjalnych nabywców. Analiza taka daje zatem bardziej wszechstronny obraz stanu 
faktycznego badanych obiektów (w opisywanym tu przypadku wariantów nawozu), propo-
nowanych rozwiązań oraz możliwych wyborów.

Podsumowanie 

Jak wynika z dokonanej w artykule prezentacji, rozważana w nim metoda oceny wielo-
kryterialnej jest metodą stosunkowo prostą, którą można z powodzeniem wykorzystywać 
w procesie badania koncepcji nowego produktu. Może stanowić doskonałe uzupełnienie 
dla innych metod stosowanych w procesach badania nowego produktu. Jako metoda kom-
plementarna może być stosowana nie tylko w typowych (konwencjonalnych) badaniach 
koncepcji nowych produktów, w których badani oceniają zaprezentowaną im określoną 
koncepcję produktu, ale także w pomiarach bardziej zaawansowanych, w których osoby ba-
dane oceniają różne zbiory koncepcji określonej kategorii produktu (opisywane za pomocą 
różnych, możliwych do zaoferowania atrybutów produktu i ich poziomów).

Znajomość rankingu atrakcyjności rynkowej wariantów nawozu fosforowego firmy 
Struga S.A. (stworzonego przy zastosowaniu metody oceny wielokryterialnej) stanowiła 
jedną z zasadniczych przesłanek decyzji podjętych przez zarząd firmy. W powiązaniu z po-
zostałymi danymi pozyskanymi w opisanym w artykule badaniu marketingowym, zarząd 
Struga S.A. dokonał nie tylko wyboru ostatecznego wariantu nawozu, ale też opracował 
koncepcję działań i instrumentów marketingowych wykorzystywanych przy jego sprzeda-
ży. Innowacyjny nawóz wraz z towarzyszącymi mu rozwiązaniami marketingowymi został 
wprowadzony na rynek w 2012 roku5. Do dziś pozostaje w ofercie firmy, zapewniając bar-
dzo dobre wyniki sprzedażowe (całość jego produkcji znajduje odbiorców). Firma pozbyła 
się istotnego problemu związanego z zagospodarowaniem popiołów powstających w trakcie 
spalania przyjmowanych odpadów zwierzęcych, nie tracąc jednocześnie wizerunku zaufa-
nego kontrahenta w zakresie usług utylizacyjnych. 

5  Por. szczegółowy opis produktu na stronie firmy: http://www.struga.pl/52-fosfill.html [dostęp: 02.03.2014].

handel_wew_1-2015.indd   89 2015-03-26   09:48:01



90 OCENA ATRAKCYJNOŚCI RYNKOWEJ WARIANTÓW NOWEGO PRODUKTU...

Bibliografia

Escher I. (2012), Polski rynek nawozowy w opinii klientów Struga S.A., Raport z badania zrealizowa-
nego metodą wywiadu osobistego w okresie marzec-kwiecień 2012 r. w ramach projektu „Staż 
Sukcesem Naukowca”, Toruń.

Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kukuła K. (2012), Propozycja rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jako-

ściowych, (w:) Borkowski B., Kukuła K. (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych,  
Tom XIII/1, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.

Łapiński P., Łapińska J. (2012), Rozwiązania bezodpadowej gospodarki ubocznymi produktami prze-
mysłu spożywczego, „Logistyka”, nr 4.

Nowak E. (1985), Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych, 
„Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 292, Seria: „Monografie i opraco-
wania”, nr 29.

Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W. (2001), Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 
Warszawa.

Strahl D. (1990), Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.

Assessment of the Market Attractiveness of Variants of a New Product 
with Application of the Multi-Criterial Analysis (on the Example  
of Phosphorus Fertilizer)

Summary

An aim of the article is to present the possibility to apply the method of mul-
ti-criterial assessment in the process of new product development. The multi-
criterial assessment comprised variants of natural phosphorus fertilizer, which 
can be manufactured in one of the largest firms operating in the Polish utilisation 
industry – Struga S.A. For the purpose of standardisation of diagnostic features 
describing individual versions of the fertilizer, there was applied the zero uni-
tarisation method. It appeared in result of the carried out analysis that the most 
attractive for potential customers is the cheapest version of fertilizer, even though 
it had the less preferred by them form (dusty). Application of the multi-criterial 
assessment allowed achievement a more comprehensive picture of the objects 
surveyed (fertilizer variants), and, thus, allowed the manufacturer for selection of 
the variant whose not a single feature but a cluster of features was more adjusted 
to the preferences of potential purchasers. The article is of the research nature, 
this is a case study. 

Key words: surveying the new product concept, phosphorus fertilizer, multi-crite-
rial analysis, zero unitarisation method.

JEL codes: M31, C44, Q26 

handel_wew_1-2015.indd   90 2015-03-26   09:48:01



IWONA ESCHER, JUSTYNA ŁAPIŃSKA 91

Оценка рыночной привлекательности вариантов нового продукта 
с применением многокритериального анализа (на примере 
фосфорных удобрений)

Резюме

Цель разработки – указать возможности применить метод многокритери-
альной оценки в процессе развития нового продукта. Многокритериальной 
оценке подвергли варианты природного фосфорного удобрения, которые 
можно производить в одной из крупнейших фирм, действующих в польской 
утилизационной промышленности – Струга АО (Struga S.A.). Для стандарти-
зации диагностических черт, описывающих отдельные варианты удобрения, 
применили метод ноль-унитаризации (англ. zero unitarisation method). В ре-
зультате проведенного анализа оказалось, что наиболее привлекательным для 
потенциальных клиентов является самый дешевый вариант удобрения, даже 
несмотря на то, что у него была менее ими предпочитаемая форма (пылевид-
ная). Применение многокритериальной оценки позволило получить более 
всестороннюю картину обследуемых объектов (вариантов удобрения) и, тем 
самым, позволило производителю выбрать вариант, не одно свойство которо-
го, а набор свойств в большей степени был приспособлен к предпочтениям 
потенциальных покупателей. Статья имеет исследовательский характер, она 
представляет собой анализ конкретного случая. 

Ключевые слова: изучение концепции нового продукта, фосфорное удобре-
ние, многокритериальный анализ, метод ноль-унитаризации.
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