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Nejčastější reakce technických a obchodních 
ředitelů 

„Je to situací na trhu!“ 

„Funguje to takhle historicky“ 

„Už jsme zkoušeli všechno!“ 

„Zákazník si to takhle přeje!“ 

„Jinak to prostě nejde!“ 

„Proč si myslíte že to tak je?“ 

„Je nutné mít tolik variant provedení?“ 

„Je nutné mít konstrukci produktu tak 

robustní?“ 

„Proč to neděláte jinak?“ 

„Zkoušeli jste ?“ 
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Oblasti řešení v rámci návrhu produktů 

Návrh nového 

produktu 

Zvyšování 

konkurenceschopnosti 

stávajícího produktu 

Efektivní produkt 
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Návrh nového produktu (1/2)  
Jak je to dnes 

Nejčastější postup firem 

Požadavky 

obchodu 

(technické 

parametry) 

Návrh produktu Cena produktu 

Plošné 

snižování 

nákladů 
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Návrh nového produktu (2/2)  
Jak by to mělo být – EY Efektivní Produkt 

EY Efektivní Produkt 

Hlas 

zákazníka 

(funkční 

vlastnosti) 

Průzkum 

trhu 

Cena 

produktu 

Návrh 

produktu 

Konkurence

schopnost 
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Tradiční přístup zvyšování 
konkurenceschopnosti produktu 

Nákup 

Konstrukce 

Technologie 

Výroba 

Obchod 

Projektový 

management 

Neefektivní! 

Snižování nákladů produktu v rámci jednotlivých útvarů má minimální dopad do 

celkového efektu snížení ceny produktu! 
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EY vrcholový přístup ke zvyšování 
konkurenceschopnosti produktu  

Nákup 

Konstrukce 

Technologie 

Výroba 

Obchod 

Projektový 

management 

Nejvýraznější snížení ceny je dosaženo propojením jednotlivých útvarů!  

      Efektivní! 
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EY vrcholový přístup ke zvyšování 
konkurenceschopnosti produktu  

A/ Kdo je zákazník a 

co očekává? 

B/ V čem se liší od 

konkurence nebo 

ostatních produktů? 

C/ Lze změnit 

konstrukční řešení? 

C/ Lze dosáhnout 

úspor v nákupu? 

E/ Jak efektivně 

vyrobit? 

Úvodní definice současného 

provedení produktu 

Hlavní aktivity 

Rozhodnutí o dalším postupu 

na základě provedených analýz 
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About EY 

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory  
services. The insights and quality services we deliver help build trust and  
confidence in the capital markets and in economies the world over. We  
develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all  
of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better  
working world for our people, for our clients and for our communities. 
 

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the 
member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal  
entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee,  
does not provide services to clients. For more information about our  
organization, please visit ey.com. 
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This material has been prepared for general informational purposes only and is not  
intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer  
to your advisors for specific advice. 
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