Hype Cycle: marktontwikkeling in beeld
De Hype Cycle is ontwikkeld door marktonderzoeksbureau Gartner. Het brengt in kaart hoe een nieuwe
technologie zich ontwikkelt van belofte tot geaccepteerd product. Jaarlijks biedt dit een momentopname
van de relatieve volwassenheid van technologie en het potentieel daarvan in de toekomst. Daarmee helpt
de Hype Cycle beslissen wat het juiste moment is om een technologie toe te passen. De positionering van
technologie is gebaseerd op marktadoptie, praktijkervaringen, beschikbare kennis en onderzoek naar

verwachtingen van gebruikers

rends op 90 gebieden Hype Cycles.

Ontwikkeling van verwachtingen door de tijd
Op de Hype Cycle is de verwachting (hype) van een technologie
(verticaal) uitgezet tegen de tijd (horizontaal). Elke Hype Cycle
onderscheidt zes fasen van ontwikkeling die elke technologie
doormaakt, niet per se lineair en elk in hun eigen tempo.
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Tijd tot brede adoptie
Dit kenmerk is een indicatie van de tijd die een technologie nodig
heeft om op het plateau of productivity te komen. Het biedt
daarmee een voorspelling van de tijd die een technologie nodig
heeft om te rijpen totdat bredere marktadoptie zal optreden.
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