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 .14
چرا برخی قیمت ها نسبت به قیمت های 

دیگر برای مشرتیان، جذابیت بیشرتی 

دارند؟

 .15
چگونه می توانم قیمت ها را افزایش 

دهم و بعد از چه مدتی باید قیمت ها را 

افزایش یا کاهش دهم؟ 

 .16
چگونه مدل های متفاوت محصول خود 

را برای مشرتیان متفاوت با قیمت های 

متفاوت به فروش رسانم؟

 .17
چه زمانی باید قیمت تشویقی یا لیالم 

اعالن منایم؟

 .18
برخی از گزینه هایی که میتوانم در 

پروسه قیمت گذاری داشته باشم، 

کدام ها اند؟

  .19
آیا تعیین قیمت های بلند، یک امر 

خالف اخالق تجاری است؟

 .20
آیا فروش«رایگان« می تواند گاهی 

مفکوره خوبی باشد؟ 

 .6
چگونه میتوانم بدانم اینکه مشرتیانم، 

حارض به پرداخت چه قیمتی هستند؟

 .7
برخی از شیوه  هایی که رشکت ها از آن 

در تعیین قیمت استفاده می منایند، 

کدام ها اند؟ 

 .8
بهرتین شیوۀ تعیین قیمت ها برای 

تشبث من، کدام است؟

 .9
چگونه بر اساس ارزش محصول، 

قیمت گذاری منایم؟ 

 .10
چگونه برای محصول یا خدمات خود، 

ارزش ایجاد منایم تا قیمت  گذاری 

هایم را توجیه منایم؟

 .11
چگونه اسرتاتیژی فروشات ام، میتواند 

بر اسرتاتیژی قیمت گذاری ام تاثیر 

گذار باشد؟

 .12
مردم درمورد قیمت ها چگونه 

می اندیشند و این امر بر 

تصمیم گیری های قیمت گذاری من، چه 

تاثیری دارد؟

 .13
برخی از فنون قیمت گذاری که موجب 

ترغیب مشرتیان ام برای خریداری 

میگردد، کدام ها اند؟

.1
قیمت گذاری چیست؟ 

 .2
چرا قیمت گذاری درست، میتواند 

برایم یک مسئله مهم باشد؟

 .3
آیا می توانید توضیح دهید اینکه 

“عرضه و تقاضا چیست” و چرا دانسنت 

آن برایم رضوری است؟

 .4
آیا ابزاری وجود دارد تا مرا در دانسنت 

اینکه چگونه قیمت گذاری و نفع 

برداری منایم، کمک کند؟

 .5
سه عنرص مهم پروسه ی قیمت گذاری 

را که باید بدانم، کدام ها اند؟



  قیمتگذاری |   3

 .۱
قیمت گذاری چیست؟
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L اساسات

قیمتگذاری،یکتصمیمتجارینهایتمهموموثراست.زیراهرانچهشامدرتشبثخودانجاممیدهیددرقیمتگذاریبازتابمییابد.هیچچیزیبیشرت

یاخدماتتجملی نگرانقیمتاند،محصوالت برایمشرتیانیکه آیاشام یارشکتباشد.بطورمثال، براند براییک ازقیمتگذاری،منیتواندمعرفخوب

گرانبهامیفروشیدیااقالمکمبها؟

قیمتگذاریشام،ازیکتصمیممهمتجاریمنایندگیمینامید-یعنیهمزمانباتبارزارزشبراندیارشکتخود،چگونهدرموردفروشاتوکسبمنفعت،میتوانید

تصمیمگیرید.قیمتگذاریروشیاستکهبراساسآنشاممشخصمیسازیدبافروشچهاندازهمحصول،چهمقدارپولبدستخواهیدآورد.ازیکسو،ممکن

استبرایفروشمحصوالتخوددربدلقیمتپایینتر،باآگاهیازاینکهبرایکسبمنفعتمتوقعهبایداقالمبیشرتیرابفروشرسانید،تصمیمگیریدوازسوی

دیگر،ممکناستقیمتبلندبرایمحصوالتخوددرنظرگیریدوبدینرتتیببرایدستیابیبهنفعموردنظرتان،اقالمکمرترابفروشرسانید.

قیمتگذاری،براساسایجادتوازندرپروسهیعرضهوتقاضادربازار،تغییردادهمیشود.عرضهنشانمیدهدکهشامچهمقداریازیکجنسرادراختیار

دارید،وتقاضاعبارتاستازاینکهمردمبراساسیکقیمتمعین،چهمقدارازیکجنسرامیخواهند.ایندوراکنارهمبگذارید،عرضهوتقاضابدست

خواهدآمد.اگرمردمدسرتسیبهگزینههایزیادیبرایخریدمحصولیاخدماتشام،درجایدیگرینداشتهباشند،درآنصورتسطحعرضهپاییناست

وتقاضابرایمحصولشاماحتامالًباالخواهدبود.اگرمحصوالتمشابهمانندمحصوالتشام،بیشرتوجودداشتهباشد،درآنصورتعرضهباالبودهواحتامل

داردتقاضابرایمحصولمشخصشامکمرتباشد.قیمتشاممبلغیرابازتابخواهددادکهبرخیافرادمیخواهنددربرابرمحصولیاخدماتشامبپردازند.

K بیایید بیشرت بدانیم

قیمتگذاریبیانگرتوقعاتمردمازارزشیاستکهازمحصولیاخدماتشامدربرابرپولخوددریافتمیمنایند.هرچیزیدرپروسهیتجاریشام،آن

ارزشراتوجیهمیکند.درپروسهیتجاریعادی،شامیکمحصول/خدماتراباویژگیهاییتهیهوتولیدمیکنیدتابانیازهایمشرتیانموردنظرتانمطابقت

داشتهباشد.بازاریابیشاماینویژگیهارابهمشرتیانموردنظرتانضمنتوضیحاینکهچراآنویژگیهامهماند،بیانمینامید.پروسهیفروشات،مشرتیانتان

راتشویقمیمنایدتاازبراندشامخریداریمنایند.خدماتمشرتی،باعثمیشودمشرتیبعدازخریددرنتیجهبرخوردنیکشام،احساسخوبداشته

باشد.هراقدامیدراینپروسهیتجاری-ساخنت،بازاریابی،فروشوخدماتمشرتی-بهتوجیهاینکهچراشامپولمشخصیرابعنوانقیمتازعرضهی

کاالوخدماتخودکسبکنید،کمکمیمناید.

تصامیمقیمتگذاریساده،معموالًمیانحداقلقیمت)کمرتینقیمتیکهشاممیتوانیدتعیینمناییدولیهنوزنفعکافیمیخواهدداشتهباشید(وحداکرث

قیمت)باالترینقیمتیکهمیتوانیدمنطقاًتعیینکنید،بدونآنکهمشرتیانتانراازدستدهید(مدنظرگرفتهمیشود.شکلذیلدامنهیقیمت)تفاوت

میانحداقلوحداکرثقیمت(رانشانمیدهد:

ایندو بایددرجاییمیان اتخاذمیگردد.یعنیقیمتمحصول/خدماتشام بیشرتتصمیمگیریهادرموردقیمت،درفاصلهمیانحداقلوحداکرثقیمت

حالتقرارگیرد:درمیان»پرداختاینقیمتبرایمنخیلیزیاداست«و»دربدلآنقیمت،هیچنفعنخواهمبرد«.
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C واژه نامۀ این بخش

بازاریابی- پروسهیمتاسبامشرتیانوتوضیحاینکهچراکاالیاخدماتشامراخریداریمنایند.

عرضه و تقاضا-عرضهنشانمیدهدکهشامچهمقدارازیککاالدراختیاردارید،وتقاضانشانمیدهدکهمردمدریکقیمتمعینچهمقدارازیککاال

رامیخواهند.ایندوراکنارهمبگذارید،عرضهوتقاضابدستمیاید.

حداقل قیمت- کمرتینقیمتیکهاهدافتشبثرادرجهتکسبمفادبرآوردهمیسازد.

حداکرث قیمت-باالترینقیمتیکهمردمحارضاندبراییکمحصول/خدماتبپردازند،وتشبثبتواندبهفروشاتخودادامهدهد.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه منایید

چندشیوهایراکهرشکتهادرتعیینقیمت،ازآنهااستفادهمیکنند،بیانمنایید؟9.قیمتگذاری	 

آیایکروشمشخصیکهبهرتینروشتعیینقیمتهابرایتشبثمنباشد،وجوددارد؟9.قیمتگذاری	 

آیاچهارچوبیوجودداردتامرادردانسنتاینکهچگونهبراساسارزشقیمتگذاریمنایم،کمکمناید؟9.قیمتگذاری	 

A :ابزار موجودۀ دیگر

ورکشیت/فورمکاریتعیینقیمت
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 .۲
چرا قیمت گذاری درست، میتواند 

برایم یک مسئله مهم باشد؟
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قیمتگذاری،مهمترینتصمیممتشبثیاتاجرمیباشد.دلیلاهمیتبیشازحدآندرایناستکه،قیمتازیکمبلغارزشیمنایندگیمیمنایدکهمتشبث

فکرمیکندیکمشرتیدرمحصول/خدماتاشمیبیند،ویاچیزیستکهازدیدمتشبت،مشرتیانحارضبهپرداختبرایآنمحصول/خدماتخواهندشد.

برایتضمینموفقیتیکرشکتدردرازمدت،قیمتهابایدرقابتیباشند.تعیینقیمتبلندبراییکمحصولیاخدمات،ممکناستباعثشودتامشرتیان،

پایینتعیینننامیدکهمشرتیانتصوربیکیفیتبودن آنقدر تاقیمتهارا بایدتوجهداشتهباشد ازمعاملهباشامخودداریمنایند.ازسویدیگر،تشبث

اجناسراداشتهباشند.مشرتیانمعموالًبهاینباورندکهکیفیتکاالباقیمتآنارتباطداردوآناندربدلپولخودکیفیتبدستمیآورند.

رشکتنبایدقیمتهاراآنقدرکمرتتعیینمنایدکهنفعکافیبرایادامهکاررشکتمذکوروجودنداشتهباشد.اگرقیمتهانهایتبلندباشد،محصوالتکمرت

بفروشخواهدرسیدومالکرشکتاحتامالًمفادخودراازدستخواهدداد.لذاحفظتوازندرتعیینقیمت،کارنهایتحساسپنداشتهمیشود.انتخابیک

قیمتایکه،ترکیبدرستیازفروشاتوکسبمنفعتدرآنرعایتشدهباشد،مهماست.

K بیایید بیشرت بدانیم

تحقیقاتنشاندادهاستکهتغییراتکوچکدرقیمتمیتواندبراییکتشبثاثراتبسیارجدیدرپیداشتهباشد.رویاینمطلبدومطالعهیمهمانجام

گردیدهاست.مطالعهیاولتوسطتیمارشدقیمتگذاریرشکتمکنزیایندکمپنی)McKinsey and coMpany(انجامشدهومطالعهیدومراکارشناسان

قیمتگذاریرشکتایتیکرنی)aT Kearney(انجامدادهاند.رشکتهاینامربده،ازجملۀرشکتهایمشهورمشورهدهیجهانیمیباشند.نظربهاین

مطالعات،با۲،۵۰۰رشکتبزرگوکوچکدررسارسجهانمصاحبهصورتگرفتهاست.آنهابهایننتیجهدستیافتهاندکهآوردنتغییردرقیمتبزرگرتین

تاثیررابرمبلغمنفعتایکهبدستمیآوریدبهجامیگذارد.تصامیمتجاریدیگریچونکاهشهزینههایافروشاقالمبیشرت،بهمقیاستغییرقیمت،باعث

افزایشنفعمنیگردد.اینمطالعاتثابتمنودهاستکهتغییردرقیمتگذاری،رسیعترینوموثرترینراهافزایشمنفعتدربرابررشکتهاست.

اینمطالعاتدرعینحالنشانمیدهدکهافزایشبسیارکوچک۱یا۲درصددرقیمتباعثبلندرفنتمنفعتمیگردد.یعنیوقتیدرموردتغییرقیمتفکر

میکنید،بهتغییربسیارکوچکتوجهمنایید.تغییراتساالنهدرقیمتگذاریکهباعثافزایشقیمتهایمتوسطشامدرحد۱درصدمیگردد،میتواند

اثراتبزرگبجاگذارد.افزایشقیمتهایکوچک،منفعتهایبزرگمیآوردوممکناستنسبتبهافزایشهایبزرگ،منحیثقیمتبهرتپذیرفته.

مدیریتقیمتگذاری،موثرترینراهافزایشنفعاست.وافزایشقیمتکوچک،میتوانداثربزرگیبرمنفعتشامبجاگذاردوخطراتآننیزپایینترخواهدبود.

C واژه نامه این بخش

قیمت گذاری رقابتی- قیمتهاییکهدرمحدودۀقیمتهایتعیینشدهتوسطرقابتکنندگانتجاریشامقراردارند.

متغییرهایمالیکلیدیکهبرتواناییشامدرکسبپولاثرگذارمیباشد.چهارمحرککلیدیعمدهعبارتانداز:هزینۀمتغییر،حجم محرک های نفع- 

فروشات،هزینهیثابتوقیم.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه منایید

آیامیتوانیدتوضیحدهیدکه“عرضهوتقاضاچیست”وچرادانسنتآنبرایمالزماست؟9.قیمتگذاری	 

آیاوسیلهایوجودداردتامرادردانسنتاینکهچگونهقیمتگذاریونفعبرداریمنایم،کمککند؟9.قیمتگذاری	 

سهعنرصاصلیپروسهیقیمتگذاریراکهبایدبدانم،کدامهااند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهدریابمکهمشرتیانممتایلبهپرداختکدامقیمترادارامیباشند؟9.قیمتگذاری	 

چرابرخیقیمتهانسبتبهقیمتهایدیگر،برایمشرتیانمجذابیتبیشرتیدارند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهمیتوانمقیمتهاراافزایشدهموچهمدتبعدبایدقیمتهاراافزایشیاکاهشدهم؟9.قیمتگذاری	 
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چگونهمدلهایمتفاوتمحصولخودرابرایمشرتیانمتفاوتباقیمتهایمتفاوتبفروشرسانم؟9.قیمتگذاری	 

A ابزار موجودۀ دیگر

ورکشیت/فورمکاریتعیینقیمت

ورکشیت/فورمکاریمقایسهقیمتها
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 .۳

آیا می توانید توضیح دهید “عرضه و تقاضا 

چیست” و چرا دانسنت آن برایم الزم است؟
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عرضهنشانمیدهدشامچهمقدارازیککاالدراختیاردارید،وتقاضانشانمیدهدمردمدریکقیمتمعینچهمقدارازیککاالرامیخواهند.ایندو

راکنارهمبگذارید،عرضهوتقاضابدستخواهدآمد.ایندونیروباهمکارمیکنند،زیراهردوبطورمساویازتغییراتدرقیمتگذاریاثرپذیرند.دربیشرت

مواردوقتیعرضهییکمحصولبلندمیرود،قیمتمحصولپایینمیآید.وقتیعرضهیمحصولپایینمیرود،قیمتآنبلندمیشود.

مثال هایی از عرضه و تقاضا:

کاهشتقاضایآیسکریمدرزمستانباعثکاهشقیمتآنخواهدشد.	 

تقاضایبلندبرایشیرینیبابومیوهیخشکدرعیدفطر،باعثعرضهیمحدودوقیمتبلندایناجناسمیگردد.	 

تقاضایبلندبرایچوبسوختوذغالسنگدرزمستان،باعثعرضهیمحدودوقیمتبلندآنانمیشود.	 

افزایشعرضهوتقاضابرایلباسدررخصتیهایدوعید،عرضهراکاهشدادهوقیمتهارابلندمیبرد.	 

دانسنتاینمطلبمهماستزیراشامبایدبدانیدایجادهرگونهتغییردرقیمتگذاری،باالیعرضهوتقاضایتاثیرمیگذارد.

K بیایید بیشرت بدانیم

تحقیقاتثابتمنودهاستکهبابلندرفنتقیمتکاالها،مقدارکاالهایموجودنیزبیشرتخواهدشد.رشکتهایبیشرتعالقهمندبهحضوردرتجارتوتشبثی

میشوندکهسودمندیآنافزایشمییابد.اینتحقیقنشانمیدهدکهمقدارمحصوالتموجودباکاهشقیمتآنمحصولتقلیلخواهدیافت.ایناتفاق

احتامالًبدلیلایرویمیدهدکهتشبثات،کمرتعالقهمندفروشمحصوالتیهستندکهنفعآنکمیاهیچنفعیازآنبدستمنیاید.

به منجر امر این میاورند. بیشرتبدست انار،حاصالت لذادهقانان عالیاست، انار پرورش برای قندهار فعالًهوای توجهمنایید:تصورمنایید مثال این به

افزایشعرضهیانارمیشود.بهدلیلمقدارزیاداناردربازار،دهقانانقیمتانارخودراپایینمیآورندتاهمهرابفروشرسانند.اما،تصورکنیدکهسالبعد

خشکسالیشدیدرخمیدهد.مقدارانارتولیدشدهبهشدتکممیشود.چونتقاضایمشرتیانبرایاناردرحدتقاضایسالقبلمیماند،ولیمقدارانار

فروشیکممیشود،دهقانانمیتوانندقیمتانارخودرابلندبرند.

هنگامتعیینقیمتمحصول،مالکتشبثبایدکوششمنایدمقدارتقاضابرایآنمحصولراحدسزند.گاهیاوقات،تشبثاتازتغییرقیمتبرایبلندبردن

تقاضابهرهمیبرند.بطورمثال،اگرشاممالکدکانلباسفروشیباشید،ممکناستیکجورهلباسرابه۵۰%کاهشقیمت،لیالممنایید.شامامیدوارید

بااینکارتقاضابرایآنلباس،افزایشخواهدیافت.

بیاییدبهمثالدیگرتوجهمناییم:فرضکنیدشامعالقمندیکرستورانتمنتوهستیدکهمنتویآنراخیلیدوستداریدومعموالًبهآنجابرایخوردنغذای

منتومیروید.آنمنتوامروز۱۶۰افغانیقیمتدارد.حاالتصورکنیدمنتوفروشیموردعالقهیشامیکپیشکشجدیددارد:آنانمنتویموردعالقهیتانرا

هرروزبوقتچاشتوساعت۶شامبهخانهیتانمیآورندوهرمنتومبلغ۱۶افغانیقیمتداردوشاممیتوانیدبهاینقیمتبههرمقداریکهدوستدارید

منتوخریداریمناییدبهرشطآنکهکسیدیگریرارشیکنسازید-یعنیتنهاشاممیتوانیدازاینپیشکشاستفادهکنید.

درآغاز،اینیکپیشکشعالیخواهدبود؛شاممنتویآنانرادوستداریدومنتویدوستداشتنیتانارزاناست،یعنیرصف۱۶افغانیقیمتدارد.ولی

بعدازخوردنمنتوخستهخواهیدشدولیبهدلیلقیمتپایین،بهخریدآنادامهخواهیدداد.درنهایت،چنانازمنتودلرسدخواهیدشدکهازخریدآن

ممکناستباوجودارزانبودن،دستبردارید.

دراینمثال،تقاضایشامبرایمنتوباگذشتزمانبهیکنقطهایکاهشیافتکهدرنهایتمنتوکامالًارزشاشرابرایشامازدستداد.اینواقعیت

چگونهعرضهوتقاضارابازتابمیدهد؟وقتیشامهرروزمقدارزیادمنتومیخریدید،رستورانتبایدمنتویبیشرت)افزایشتقاضا(تهیهمیمنودتابهتقاضای

شامپاسخبدهد.حالکهشامدیگرمنتومنیخواهید،تقاضایآنانکمرتشدهوبایدعرضهراکاهشدهند.

تشبثاتبایدعرضهوتقاضایخودرابطورموثرمدیریتمنایند.مدیریتعرضهنسبتبهتقاضاسهلتراستاماگاهیاتفاقمیافتدکهمدیریتتغییراتناگهانی
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درتقاضا،برایرشکتهامشکلمیشود.تغییراتناگهانی،مشکالتبزرگیدرعرضهیکاالایجادمیمنایدومنجربهاقالماضافییاکمبودشدیدمیگردد.

برای اقالممشخص کهعرضهی اتفاقمیافتد زمانی باشد.کمبود بیشرت بازار نیازهای به نسبت تان کهعرضهی بوجودمیآید زمانی اضافی اقالم یا مازاد

نیازمند۳عددتخممرغمیبوددرحالیکهشامفقط۲عدد نباشد.اگرشامکیکپزیمینمودیدودستورالعملتهیهیکیک بهقدرکافی برآوردنتقاضا

تخممرغمیداشتید،آنگاهشامباکمبود۱عددتخممرغمواجهمیشدید،زیراعرضهیموجود)دوعددتخممرغ(برایرفعتقاضا)سهعددتخممرغ(کافی

نخواهدبود.

قضاوتدرموردعرضهوتقاضاکاردشواراست،اماهرقدرتجربهیبیشرتدرتشبثخودبدستآوریدوبیشرتبهنظارتازکارکردعرضهوتقاضادرصنعتخود

قادرشویید،بههامننسبتتواناییتاندرپیشبینیآنبهرتخواهدشد.

C واژه نامه این بخش

کمبود- وقتیعرضهیکافیبرایبرآوردننیازهاوجودنداشتهباشد.

را ازیککاال ازیککاالدراختیاردارید،وتقاضانشانمیدهدمردمدریکقیمتمعینچهمقدار عرضه و تقاضا-عرضهنشانمیدهدشامچهمقدار

میخواهند.ایندوراکنارهمبگذارید،عرضهوتقاضابدستخواهدآمد.

اقالم اضافی/مازاد-زمانیکهشامکاالییرابیشرتازمقدارموردنیازدراختیاردارید.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه منایید

تحقیقبازارچیستوچگونهمیتوانآنراانجامداد؟ 6.بازاریابی	 

آیاوسیلهایوجودداردتامرادردانسنتاینکهچگونهقیمتگذاریونفعبرداریمنایم،کمککند؟9.قیمتگذاری	 

A ابزار موجودۀ دیگر

ورکشیت/فورمکاریحسابموجودی
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آیا وسیله ای وجود دارد تا مرا 

در دانسنت اینکه قیمت گذاری 
و نفع برداری منایم، کمک کند؟
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L اساسات

بهرتینروشانتخابقیمتیکهشامراقادربهکسبمنفعتمیسازد،دانسنتچیزیاستکهآنرا»نقطهیصفری«میخوانیم.ایننقطهایستکهپولحاصله

بهشاممیگویدرشکتشام برد.دانسنتنقطهیصفریمهماستچون ایننقطه،شامنفعخواهید از بعد ازهزینههایتانگردد. بزرگرت ازفروشاتشام

برایپوششمصارفتانبایدچهمقدارعاید)فروشات(داشتهباشد.هررقمیباالترازآنمبلغ،پولنقدبیشرتیرابرایرسمایهگذاریمجدددرتشبثشام

یاپرداختقرضههای تانفراهممیسازد.

را اش صفری نقطهی آنگاه مینامید، مشخص را دستکول هایش قیمت وقتی میرساند. بفروش و میسازد زیبایی دستکولهای زنی کنید فرض مثال، بطور

محاسبهمی تواند.اودرخواهدیافتکهچهمقداردستکولبایدبفروشدتاپولکافیبرایبرآوردنهمهیهزینههایشبدستآورد.اگراوتصمیمبهکمکردن

بایددستکول هایکمرت افزایشدهد، را اوقیمتهایش اگر برایکمکردنهزینه هاجستجومناید. یاراهی بفروشد بایددستکولهایبیشرت بگیرد، قیمت

بفروشدتابهنقطهیصفریبرسد.بادانسنتایننقطه یصفری،اومعلوماتمهمیدراختیارداردکهدرتعیینقیمتمناسبکمکاشخواهدکرد.

برایمحاسبه ینقطه یصفری،فورمولساده ایوجودداردکهبنامتحلیلنقطهیصفرییادمیشودوبهشامدردانسنتچگونگیتغییرنفعتاندرنتیجهی

تغییرعوایدکمکخواهدکرد.اینتحلیلبرایپیش بینینقطهیصفریدرهروضعیتاستفادهمیشود.اینتحلیلمهماستزیراشامدوستداریدمطمنئ

شویدهرگونهتغییردرقیمت،باالینفع تانبیاثرباشدیادرحالتایدهآلباعثافزایشآنگردد.

شاممیتوانیدازفورمکارینقطهیصفرییاصفحهیاکسلیکهدراینبرنامهمدنظرگرفتهشدهاست،براییافنتنقطه یصفریخوداستفادهکنید.

K بیایید بیشرت بدانیم

تحلیل نقطه ی صفری، رابطه میان مصارف و عواید را بررسی می مناید. عواید به مبالغی گفته می شود که شام از فروش محصول/خدمات دریافت 

می کنید. مصارف عبارت از هزینه های عملیاتی است. دو نوع مصارف در محاسبه ی نقطه ی صفری دخیل  میباشد:

1 مقدار. به توجه با هزینهها این خام. مواد هزینههای مانند است، مرتبط شام عواید با مستقیم بطور که است هزینههایی از عبارت غیرثابت- مصارف

فروشاتتانتغییرمیکند.اینمصارفهمزمانباافزایشعواید،بلندمیرود.اگرعوایدشامکاهشیابد،مصارفغیرثابتتاننیزتقلیلمییابد.هرقدر

محصوالتبیشرترابفروشرسانید،پولبیشرتیرویموادیکهبرایساخنتمحصولبکارمیرودرابایدبهمرصفبرسانید.فیسانتقالمیتواندمنونه

دیگرازمصارفغیرثابتباشدکههمراهبارقمعوایدتانبلندخواهدرفت.

2 مصارفثابت-عبارتازهزینههاییاستکهعلیرغمافزایشیاکاهشعواید،بهحالتخود)ثابت(باقیمیماند.بطورمثال،کرایهیدفرتشاممرصف.

ثابتاست،چونباتغییرروزمرهیرقمفروشاتتانکرایهدفرتتغییرمنیکند.مصارفتسهیالتزندگیمانندآبوبرقیکهدرپروسهیتولیداستفاده

منیشود،منونهیدیگرمصارفثابتاست.

ومقدار اثراتقیمتهایگوناگون ازتحلیلنقطهیصفریتشخیص رامشخصسازید.هدف بایدهردونوعمصارفتان انجامتحلیلنقطهیصفری، برای

متفاوتفروشاتبرنفعشامست.اینپروسهبهرتینراهبرایتشخیصقیمتمناسبیاستکهتشبثشامبرایکسبمنفعتمیتواندازآنرشوعکند.

فرمول نقطه ی صفری اینگونه است:

نقطه ی صفری= هزینههایثابت/)قیمتمتوسطهرواحد-مصارفمتوسطهرواحد(

یاساالنه،میباشد.»قیمتمتوسطهرواحد«، ثابتیشامدریکمدتزمانموردنظرشام،مثالًماهانه ازهزینههای ثابت«درفرمول،عبارت »هزینههای

عبارتازقیمتمتوسطتخمینیشامستکهبهفروشمیرسانید.»مصارفمتوسطهرواحد«عبارتازاوسطمصارفغیرثابتآنمحصولیاخدماتمتوسط

میباشد.

بااستفادهازفرمولفوق،فرضکنیدیکخانم،بتازگیدکاندستکولفروشیکهخودشمیسازدرابازکردهاست.مصارفثابتاوبرایفعالنگهداشنت
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دکانماهانهمبلغ۴۰،۰۰۰افغانیاستوقیمتمتوسطاوبرایهردستکولمبلغ۱،۵۰۰افغانیمیباشد.ساخنتهردستکول)مرصفغیرثابتاودرهر

دستکول(مبلغ۷۰۰افغانیبرایاوهزینهمیربدارد،کهمبلغ۸۰۰افغانیبرایشسودناخالصمیماند)سودناخالصتفاوتمیانقیمتفروشیکجنسو

مصارفآنجنسمیباشد(.اگرمبلغ۴۰،۰۰۰افغانی)مصارفماهانهاش(رابر۸۰۰افغانیسودناخالصهرواحدتقسیمکنید،متوجهمیشوییدکهاوباید

هرماه۵۰دستکولبفروشدتابهنقطهیصفریبرسد.هردستکولیکهاوبیشرتازآنرقمبفروشد،برایشیکنفعخواهدبود.

حالفرضکنیدمالکدستکولفروشیمابخواهدتعداددستکولهایکمرتدرهرماهبفروشرساندولیباآنهممصارفماهانهاشرابرآوردهمناید.ممکناو

تصمیمبگیردقیمتهایشرابلندبردوهردستکولرابه۲،۰۰۰افغانیبفروشدکهدرنتیجهبافروش۳۰دستکولدرهرماهبهنقطهیصفریدستخواهد

راکرس افغانی ۷۰۰ یعنی هردستکول افغانی،مصارف یعنی۲،۰۰۰ هردستکول، تازهی قیمت از اول که است اینطور نقطهیصفری )محاسبهی یافت.

میکنیمکه۱،۳۰۰افغانیبدستمیآید.بعد۴۰،۰۰۰افغانیرابر۱،۳۰۰افغانیتقسیممیکنیم(.یاشایدمالکمیخواهددستکولهایشرادردست

بیاورد، پایین افغانی به۱،۲۰۰ را اگرقیمت بفروشد. تعدادبیشرتدستکول تا آورد پایین را لذاتصمیممیگیردقیمتاش ببیند، هرخانمدررویجادهها

تعداد است(.میبینیدکهچگونه بر۵۰۰ تقسیم۴۰،۰۰۰ نقطهیصفریحاصل )اینجا برسد نقطهیصفری به فروش۵۰دستکول از بعد آنگاهمیتواند

دستکولهاییکهبایدبفروشدباتغییرقیمت،باالوپایینمیرود.

راهدیگراستفادهازابزارتحلیلنقطهیصفریایناستکهببینیدباافزایشوکاهشهزینههاچهاتفاقمیافتد.اگرمالکدکاندستکولفروشی،فکرکند

این از بااستفاده بایدمصارفاشراکاهشدهد. آنصورت باالبربد،در را تنهامیتواندهرماهفقطچنددستکولبفروشدولینخواهدقیمتهردستکول

فرمول،اومیتوانددریابدکهمصارفاشراچقدربایدپایینبیاورد.شایداوبتواندمقدارمواددستکولازفروشندهیارزانرتیارشکتحملونقلدیگرپیدا

کند.بهاینشیوه،اومیتواندمصارفدستکولاشراکاهشدادهوزودتربهنقطهیصفریبرسد.

واقعیدرمورد پاسخهای تا تهیهشود معلوماتدقیق و دادهها باید فرمول این برای بلکه نیست. وحدسزدنمتکی پیشبینیها به نقطهیصفری، فرمول

آیندهیاحتاملیتشبثتانبدستدهد.

C واژه نامه این بخش

عبارتازنقطهیرشوعافزایشعوایدنسبتبههزینههایاآغازکسبمنفعتاست.همچناننقطهیصفریجاییستکههرقیمتتازهیا نقطه ی صفری- 

مقدارتازهمعادلقیمتیامقداراصلییکجنس/خدمات،نفعبوجودمیآورد.

مصارف- عبارتاستازهزینههایعملیاتی.

مصارف ثابت- عبارتازهزینههاییاستکهعلیرغمافزایشیاکاهشعوایدتان،ثابتمیماند.

مفاد ناخالص- عبارتازتفاوتمیانقیمتفروشیکچیزومصارفآنمیباشد.

عواید- مبالغیکهازفروشمحصول/خدماتبدستمیآورید.

مصارف غیرثابت- عبارتازمصارفیاستکهبطورمستقیمباعوایدشاموابستهاست،مانندمصارفموادخام.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

تحقیقبازارچیستوچگونهمیتوانمآنراانجامدهم؟6.بخشبازاریابی 	 

مردمدرموردقیمتهاچگونهمیاندیشندواینامربرتصمیمگیریهایمنراجعبهقیمتگذاری،چهتاثیریدارد؟9.قیمتگذاری	 

آیامیتوانیدبرخیرهنمودهارابرایمبازگومناییدتادرتعیینقیمتیکهمشرتیانراحارضبهخریدسازد،کمکممناید؟9.قیمتگذاری	 

چرابرخیقیمتهانسبتبهقیمتهایدیگربرایمشرتیانمجذابیتبیشرتیدارند؟9.قیمتگذاری	 
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A ابزار موجودۀ دیگر

ورکشیت/فورمکاریتحلیلنقطهیصفری

ورکشیت/فورمکاریتعیینقیمت

ورکشیت/فورمکاریمقایسهقیمتها
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سه عنرص اصلی پروسه ی قیمت 
گذاری که باید بدانم، کدام ها  اند؟
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L اساسات

در هنگام تعیین قیمت ها، سه پروسه ی قیمت گذاری ذیل را باید مدنظر داشته باشید:

مردمدرموردقیمتهاچگونهفکرمیکنند	 

نیروهایاقتصادیچگونهبرقیمتگذاریتاثیرمیگدارند	 

اسرتاتیژیهایمعینیکهمیتوانیداستفادهکنیدچگونهبررفتارخریدمردمتاثیرمیگذارد	 

که قیمتی و آنهست پرداخت به قیمتیکهخریدار،حارض درمورد مردمهمیشه استچون مهم فکرمیکنند قیمتها درمورد مردم اینکهچگونه دانسنت

فروشندهبرایآنآمادگیداردواضحوراستسخنمنیگویند.درواقع،برخیتشبثاتمعموالًیکقیمتفروشتعیینمیکنندوبعدبرایفروشبهآنقیمت،

برنامهریزیمنیمنایند.بطورمثال،برایخریدچیزیدربازارفکرکنید.شایدببینیدکهسیبرابهقیمت۱۰۰افغانیفیکیلوگراممیفروشندامابعداز

چانهزنیفروشندهحارضمیشودفیکیلویآنرادربدل۷۵افغانیبفروشد.دراینموردبایدمیدانستیدکهفروشندهچهفکریدررسدارد.بهاحتاملزیاد،

اومیخواستسیبرابهشامبفروشدوحارضبودروییکقیمتباشامتفاهمکند.ایندیدگاهدررابطهبهمفکورۀقیمتگذاریوی،شامراکمکمنودتابه

یکقیمتایکهبرایتانمناسباستخریداریمنایید.

مبلغیراکهمیتوانیدازفروشچیزیبدستآورید،متاثرازعواملاقتصادینیزمیباشد.شامبایدمسایلمالینهفتهدرتولیدمحصولیاخدماتیکهعرضه

میکنیدرابدانیدتاقیمتیتعیینمناییدکهبرایتاننفعداشتهباشد.درعینحالبایددرموردعواملیازقبیلعرضهوتقاضا،معلوماتداشتهباشید.اینکه

تقاضایمشرتیبرایکاال/خدماتشام،کمرتیابیشرتباشدوهمچناناینکهمقدارآنکاال/خدماتموجوده)عرضه(،بیشرتیاکمرتباشد،براندازهیقیمتی

کهبایدتعیینکنید،تاثیرگذارخواهدبود.

همچنانبرخیاسرتاتیژیهاییبرایتعیینقیمتوجوددارندکهشاممیتوانیدازآنهااستفادهمنایید.اینتاکتیکهامتاماقداماتمرتبطبهقیمتگذاریبرای

تغییرقیمترادربردارند.اسرتاتیژیهایقیمتگذاریمتفاوت،ازقبیلاعالنتخفیفها،شامرادرجلبمشرتیانبیشرتوکسبمنفعتبیشرت،یاریمیرساند.

K بیایید بیشرت بدانیم

مردمدرموردقیمتچگونهمیاندیشند:تنهابادرکفکرمشرتیانتانمیتوانیدتصمیمدرستدررابطهبهقیمتگذاریاتخاذمنایید.گاهیمردمنسبتبه

قیمتهایمعینواکنشاحساسیدارند.بطورمثال،چیزیکهمبلغ۱۹۹افغانیقیمتداردنسبتبهچیزیکه۲۰۰افغانیقیمتداردبسیارارزانرتبهنظر

میرسد.باآنکهایندوقیمتتنهایکافغانیتفاوتدارند،امامردمازنظراحساسیمبلغ۱۹۹افغانیرامعاملهیبسیاربهرتمیدانند.

رفتارمشهوردیگرایکهعواطفمشرتیمیتوانداحساساتویرانسبتبهقیمتمتاثرسازد،عبارتاز»پشیامنیخریدار«است.دراینحالت،مشرتیچیزی

ازخریدآنپشیامنمیشود.ایناتفاقممکناستدرخریداجناسقیمتی،مثالًخریدموترجدیدرخدهدیاشایددرتصامیم راخریداریمینامیدوفوراً

برایشاد اقداماتی بعد و بسیارعادیاست اینعکسالعمل بدانندکه باید تشبثات و آرایشگاه.رشکتها در تغییررنگموی پرداختفیس کوچکیچون

رابرایخریدموتر برنامهیترمیمرایگان۲ساله انجامدهد.بطورمثال،فروشندهموترجدیدمیتواند ازپشیامنیخریدار نگهداشنتمشرتیانوجلوگیری

مشرتی به می تواند آرایشگاه مناید. بیشرت اطمینان احساس جدیداش موتر نزدیک آیندهی احتاملی اتفاقات درمورد موتر خریدار تا مناید پیشکش جدید

تضمینبازپرداختپولراپیشکشمنایدتامشرتیدرانتخابرنگجدیدمویخود،احساسراحتیمناید.

عوامل اقتصادی چگونه بر قیمت گذاری تاثیر میگذارد

تیوریقیمتگذاریمیگویدکهقیمتهرکاال/خدماتمعینبرروابطمیانعواملعرضهوتقاضامتکیاست.عرضهبهمعنایمقدارچیزیاستکهدراختیار

داریدوتقاضامقدارچیزیاستکهمردمدرقیمتمعینعالقهمندخریدکاالیموردنیازهستند.تقاضایباالبراییکمحصولدررشایطیکهعرضهیکماز

آنوجودداشتهباشد،برقیمتیکهبرایآنجنستعیینمیکنیدتاثیرمیگذارد.داشنتمقدارزیادعرضهدررشایطیکهتقاضایمشرتیانزیادنباشدنیزبر

قیمتگذاریاثرگذاراست.بطورمثال،درافغانستانبهدلیلیکدورهیتضعیفاقتصادعمومیکشوردرنتیجهیکاهشمصارفنظامینیروهایبیناملللی

وانتقالامنیتی،قیمتموتربهشدتکاهشیافت.دلیلاینکاهشباالبودنعرضهیموتروپایینبودنمقدارخریداست،چونقدرتخریدمردمدراثر

عواملاقتصادیپایینآمدهاست.عواملاقتصادیدیگرمثالًمقدارهزینههاییکمحصولیاخدماتبرقیمتیکهبرایآنتعیینمیکنیداثرگذاراست.شام

دوستنداریدبطوردوامدارقیمتهاییپایینترازهزینهیتهیهآنمحصولتعیینکنید.

دانسنتاینکهنقطهیصفریکجاست،بهشامکمکخواهدمنودتانقطهایرامشخصسازیدکهقیمتپایینترازآنبهمعنایازدستدادنپولمیباشد.
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اسرتاتیژی های مشخصی که شام به کار می برید چگونه رفتار خرید مردم را تغییر می دهد؟

وجود قیمتگذاری متعدد تاکتیکهای رویدستمیگیریدشاملمیشود. قیمت تغییر برای کهشام را اقداماتی قیمتگذاریهمهی فنون یا تاکتیکها

دارندامادونوعبسیارعامآنعبارتندازتخفیفویژهوفروشزیرقیمتمتامشدهبرایجلبمشرتی.پیشکشتخفیفویژهمیتواندیکاسرتاتیژیموثربرای

قیمتگذاریباشد.شامتصمیممیگیریدبرایمدتکوتاه،قیمتهاراپایینبیاوریدتارفتارمشرتیانراتحتتاثیرقراردهید.بطورمثال،نانواییبرایجلب

مشرتیانتازه،قیمتنانرا۲۰%کاهشمیدهد؛خوراکهفروشیمیتوانداعالنمنایدبرایکسانیکهبیشاز۵گیالسسوپخریداریمناید،۱۰%تخفیف

اینکه از تادرآنهنگامروز،مشرتیانبیشرتیجلبگردد.همیشهاطمینانحاصلمنایید میدهد؛رستورانت۲۵%برایغذایچاشتتخفیفقایلشود

قیمتپایینحداقلبهاندازهیفروشاتیکهدرقیمتاصلیدارید،عایدحاصلخواهدکرد.اگرشامبیشازحدتخفیفبدهیدواینتخفیفرابارهاتکرار

کنید،ممکناستمشرتیاننسبتبهقیمتاصلیشامشکوتردیدمنایندیابهاجناسوخدماتشامبهدیدهحقارتبنگرند،وباعثشوددرآیندهقیمت

کاملرانتوانیدبرکاالیاخدماتخودبگذارید.

بادیدن اینصورتمردم تاکتیکقیمتگذاریدیگر،اعالنقیمتبسیارنازلبراییکمحصولبهمنظورجلبمشرتیبرایفروشاقالمدیگرمیباشد.در

قیمتنازلیکقلمجنس،احتامالًباورخواهندکردکههمهیقیمتهایشامپایینمیباشد.اینتاکتیکرا»فروشزیرقیمتبرایجلبمشرتی«میگویند.

بیشرتجلب ولیمشرتیان بردارید نفع اینجنسمنیتوانید فروش با اگرچه میفروشید. بهرضر یاحتی پایین قیمت به را تاکتیکشاممحصولی این در

میتوانیدکهممکنباعثفروشاجناسبسیارپرسودترگردد.بطورمثال،دکانخوراکهفروشیمحلهیتانقیمتپایینیبراییکلیرتشیراعالنمیکند.

آنانامیدوارنداینقیمتپایینشیر،شامرابهدکانبکشاندواجناسدیگریچونحبوباتیامیوهرابخریدکهنفعبیشرتدارند.

C واژه نامه این بخش

نقطه ی صفری-عبارتازنقطهیرشوعافزایشعوایدشامنسبتبهمصارفشاممیباشدوازایننقطه،آغازبهکسبمنفعتمینامیید.همچناننقطهیصفری

جاییستکههرقیمتتازهیامقدارتازه،معادلقیمتیامقداراصلییکجنس/خدماتنفعبوجودمیآورد.

پشیامنی خریدار- وضعیتیکهشامفوراًبعدازخریدچیزیازتصمیمتانبرایخریدآنجنسپشیامنمیشویید.

محصولیاخدماتیکهقصداًقیمتاشپایینتعیینمیگرددتامردمرابهفروشگاهجلبمناید،بهامیداینکهآناندرعینحالاجناس فروش زیر قیمت- 

قیمتتردیگریخریداریمنایند.

تاکتیک قیمت گذاری- متاماقداماتمربوطبهقیمتگذاریکهبرقیمتاثرمیگذارد.

عرضه و تقاضا- عرضهنشانمیدهدکهشامچهمقدارازیککاالدراختیاردارید،وتقاضانشانمیدهدکهمردمدریکقیمتمعینچهمقدارازیککاال

رامیخواهند.ایندوراکنارهمبگذارید،عرضهوتقاضابدستخواهدآمد.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه منایید

آیاوسیلهایوجودداردتامرادردانسنتقیمتگذاریکهنفعداشتهباشد،کمکمناید؟9.قیمتگذاری	 

چگونهمدلهایمتفاوتمحصولخودرابرایمشرتیانمتفاوتباقیمتهایمتفاوتبفروشم؟9.قیمتگذاری	 

قیمتگذاریچیست؟9.قیمتگذاری	 

چهزمانیقیمتتشویقییالیالماعالنکنم؟9.قیمتگذاری	 

برخیازگزینههاایکهدرزمانتعیینقیمتهادارم،کدامهامیباشند؟9.قیمتگذاری	 

A ابزار موجودۀ دیگر

تیمپلیت/چوکاتنقطهیصفری
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 .6
چگونه میتوانم بدانم اینکه مشرتیانم 
حارض به پرداخت چه قیمتی هستند؟
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L اساسات

هدفاز»متایلبهپرداخت«حداکرثمبلغیاستکهفردحارضاستبرایخریدنمحصولیاخدماتمعینپرداختمناید.تالشبراییافنتمبلغیکهمشرتی

میلداردآنرابرایمحصولیاخدماتشامبپردازد،مهماست.اگرشامباالترازآنمبلغقیمتبگذارید،فروشصورتنخواهدگرفت.اگرکمرتازآن،مبلغ

وضعکنید،فرصتکسبپولبیشرترادرفروشازدستخواهیدداد.

چگونگیتخمینمتایلمشرتیبهپرداخت،یکیازسختترینتصامیمقیمتگذاریدرپیشربدیکتشبثمیباشد.قبلازهمه،متایلپرداختهرمشرتی

متفاوتاست.بایدآنرادریابیدوازبرخیمشرتیانیکهمتایلبهپرداختپولکمرتازقیمتموردنظرشامدارند،بگذرید.رصفنظرازینکهمعاملهکارسخت

است،اماشامبهساخنتپولمترکزداشتهباشید،بایداینکاررابیاموزید.

دانسنتمتایلمردمبهپرداخت،تحقیقبازاررانیزایجابمیکند،زیراشامبایدازمشرتیانخودسوالهایزیادیبپرسیدتاآنچهباعثایجادانگیزهیخرید

درآنانمیشودرادریابید.

K بیایید بیشرت بدانیم

را باوضعیتشاممطابقتدارد آنچه بارشایطشاممطابقتندارد. اینگزینهها بهپرداختوجوددارد.همهی برایتشخیصمتایلمشرتی راههایزیادی

برگزینیدورویکردهایمختلفرابرایکارخودبیازمایید.

گزینه ی ۱: بهرقابتتوجهکنید

اگرشامقیمترقیبخودرابدانید،آنگاهبرداشتیازمتایلاحتاملیمشرتیخودبرایپرداختخواهیدداشت.الزمنیستشامهامنمبلغیراقیمتگذاری

کنیدکهمشرتیفعالًمتایلبهپرداختاشدارد،ولینقطهیرشوعخوبیمیتواندباشد.

گزینه ی ۲: بامشرتیخودصحبتکنید

هنگامتحقیقدرموردقیمتگذاریبراییکمشرتیبرحال،میتوانیدبامشرتیخودصادقانهصحبتمنایید.میتوانیدبهآنانمتامعنارصدخیلدرمحصول/

کهمنیخواهید بگویید برایش باشد. برایشامسودمند میتواند کنونی تجاری رابطهی معینی قیمت وضع با تنها بگویید و دهید توضیح را خود خدمات

مشرتیراازدستبدهیدولیقیمتاگرازفالنمبلغیکافغانیکمرتباشد،منیتوانیدخدماتموردنظرآنانراارایهکنید،ودرعینحالپولیبرایادامهی

کارخودکامییمنایید.اینرویکردصادقانه،شایدشامرادرسنجشمتایلمشرتیبهپرداختکمککند.البته،اینروشدرصورتیموثرمیباشدکهبرای

مدتیباهمکارکردهباشیدومشرتیبهتواناییهایشامارزشقایلباشد.همچناندرحالتیکهرقیبانمستقیم،زیادنباشندودررشایطیکهاگرمعاملهای

راازدستدهیدنفعتانآسیبنبیند)یعنیانجاماینمعاملهبرایتانغیرسودمندباشد(نیزاینروشموثرمتاممیشود.

گزینه ی ۳: نظرمشرتیانرادرموردقیمتبپرسید

یکرویکردمشکلترولیموثردیگرایناستکهازمشرتیبپرسیدبهکدامنرخ،محصول/خدماتبرایشانبیشرتقیمتمتاممیشود.بهآنانبگوییدشام

آنانچهمیگویند. ببینیدکه ازسویدیگرتشبثسودآورداشتهباشید. ارایهمنایید باکیفیت ازیکسومحصول/خدمات میکوشیدقیمتیتعیینکنیدکه

شایدبایافتههایحیرتآورمواجهشویید.

گزینه ی ۴: درموردقیمتهابحثآزادداشتهباشید

اینرویکردبهمعنایگفتگویآزادبامشرتیدرموردسودبخشیمعاملهیتجاریباآنها،میباشد.شامبهمشرتیبگوییدتنهادرصورتیمیتوانیدبهآنانترکیب

مناسبمحصول/خدماترابهقیمتموردنظراوارایهکنیدکهاوبخواهدبهشامقیمتواقعیکهدوستداردبپردازدرادرمیانبگذارد.بیشرتمشخصاتیکه

مشرتیاندرمحصوالتیاخدماتخودمیخواهندوشامنیزآنهارافراهممیسازید،درواقعشایدبرایآنانبیشرتمهمنباشد.بطورمثال،مشرتیانشاید

خواهانخریدچای،ازدهاندازهیمتفاوتبستهبندیهاباشند.ولیداشنتآندهاندازهیمتفاوتباعثمیشودمحصوالتزیادیآمادهدرفروشگاهداشته

به نوعبستهبندیچای بهسه آنانرصفاً باشید،شایددریابید آزادداشته بامشرتیانخودبحث اگرشام افزایشهزینههایشاممیگردد. باعث باشیدکه

اندازههایمتفاوتنیازدارند.زمانیکهدانستندهرمشخصهیاضافییکمحصولبرایشامچقدرهزینهدارد،شایدحارضشوندازانتخابگزینههایمتعدد

دستبردارند.بعدمیتوانیدقیمتکمرتبامشخصاتیاخدماتکمرتپیشنهادکنید،اماهمهیمشخصاتمطابقنیازهایواقعیمشرتیباشد.
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یکراهخوبیافنتمهمترینمشخصاتیاخدمات،بررسی/رسویکردنمشرتیاناست.بهآنانلیستمتاممشخصاتوخدماترابدهیدوازآنانبخواهیداز

۱تا۱۰بههریکیازخدماتتانمنرهبدهند،طوریکهرقمباالتربهمعنیاهمیتبیشرتباشد.اینکاربهمشرتیشامفرصتمیدهدتااهمیتهرخدماتی

راکهشامارایهمیمناییددرجهبندیمنایند.آنهاییکهبیشرتینمنرهرادریافتکردهاندبیشرتیناهمیترابرایمشرتیانتاندارندوچیزهاییکهمنرات

کمرتگرفتهاندازاهمیتکمرتبرخوردارند.بعدشامقیمتیراتعیینمیکنیدکهمشخصاتموردنظرآنانراپوششمیدهد.شایداینکارباعثکاهشقیمت

ورضایتمشرتیگردد.شایدبهایننتیجهبرسیدکهبرخیخدماتپرهزینهراکهمشرتیتانمنیخواهد،کناربگذارید.

گزینه ی ۵: درموردافزایشقیمتصحبتکنید

فرصتهاییوجودداردکهبایددرآنقیمتخودراافزایشدهید.برایمشرتیانتازه،اینتغییرقیمتمشکلینخواهدبود.اماشایددراینحالتنگران

ازدستدادنمشرتیانموجودخودباشید.روشخوبصحبتکردنبامشرتیانکنونیدرموردافزایشقیمتاستامابرایشانبگوییدکهقیمتدرآینده

افزایشخواهدیافت.بطورمثال،میتوانیداعالنکنیدکهافزایشقیمتبرایخدماتشامدرمدتسهماهعملیخواهدشدوآنگاهببینیدچهعکسالعملی

نشانمیدهند.اگرمشرتیازافزایشقیمتبسیارناراحتشود،میتوانیدپیشنهادکنیدکهاگرقبلازافزایشقیمت،قراردادیکسالهامضامناید،میتواند

قیمتفعلیرابراییکسالدیگردریافتکند،ولیدرپایانآنسال،قیمتبلندخواهدرفت.کاربردایننوعتکنیکهابهمشرتیانکمکمیمنایدتابا

افزایشقیمتاحساسراحتیکنندوبهخریداریازنزدشامادامهدهند.

شامبایدهرگونهافزایشقیمترابهواقعیتهاوعواملمرتبطبهمشرتیخودارتباطبدهیدتابادرکدلیلافزایشقیمتمتایلآنانبهپرداختنیزبیشرت

را افزایش این ما و است گردیده بیشرت % ۱۰ نیز تکت قیمت است یافته افزایش % ۱۰ سوخت قیمت چون که میگویند ما به هوایی های شود.رشکت

میپذیریم.اگرنرخهزینههایکار۵%بلندبرودمشرتیانمیداننداگرشاممحصوالت/خدماتیبهکارمیبریدکهکارزیادمیبرد،درآنصورتهزینههای

شامباالمیرودودرنتیجهقیمتکاالوخدماترابایدافزایشدهیدتاهزینههایافزودهرابرآوردهمنایید.درعینحالبایدبدانیدباپایینرفنتهزینهها

الزماستشامقیمتراکمیپایینبیاورید.نبایدازافزایشهزینههاطوریبهرهبرداریکنیدکهدرنخستقیمترابلندبریدولیزمانیکههزینههاپایین

آمدهمچنانقیمتراپایینآورید.اینروشمنصفانهاعتامدمشرتیشامراجلبمیکندودرآیندهوقتیبخواهیددوبارهقیمتهاراافزایشدهید،کارتان

راسهلمیسازد.

گزینه ی ۶: تخفیفبدهید

برخی برای که است این قیمتگذاری دیگر اسرتاتیژی دارند، تغییرشکایت این از مشرتیان و میکنید معرفی را قیمتها تازهی فهرست دررشایطیشام

مشرتیانبهدالیلمشخصتخفیفبدهید.اگرشامبخواهیدمشرتیانتازهجلبکنید،میتوانید»تخفیفویژهیمشرتیانتازه«راپیشکشکنید.میتوانید

تخفیف۶،۰۰۰افغانیبرایکسانیبدهیدکهآنانحداقلدوپروژهیتازهراباقیمتکاملامضامنایند.یاشایدبتوانیدمبلغ۳،۰۰۰افغانیرابرایمشرتی

که بدهید تخفیف زمانی امارصفاً وغیره(. گردیده ارسال تعیینشده زمان از قبل روز کهجنسیک این )مثالً پیشکشمنایید دارد کارشامرضایت از که

عکسالعملهایمنفیدرموردافزایشقیمتدریافتکنید.اگرمشرتیانفعلیشکایتنداشتهباشندوبتوانیدباقیمتهایتازه،مشرتیانبیشرتجلبکنید،

درواقعقیمتمرجعدیگریرایافتهاید)هدفازقیمتمرجعقیمتیاستکهمشرتیانپرداختآنرامعقولمی دانند(.اینقیمتشایدهنوزکمرتازحد

متایلپرداختآنانباشد،اماشاماکنونازتصامیمآناندرموردقیمتگذاریمعلوماتبهرتدارید.

C واژه نامه این بخش

تحقیق بازار-فعالیتگردآوریمعلوماتدرموردنیازهاوخواستههایمشرتی.

قیمت مرجع- قیمتیکهمشرتیانانتظارپرداختاشرادارندیامبلغیکهپرداختآنرابرایمحصولیاخدماتی،معقولمیپندارند.

متایلبهپرداخت-حداکرثمبلغیکهیکفردمیلداردبرایخریدمحصولیاخدماتیبپردازد.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

تحقیقبازارچیستوچگونهمیتوانآنراانجامداد؟6.بازاریابی	 

آیامیتوانیدتوضیحدهیدکه“عرضهوتقاضاچیست”وچرادانسنتآنبرایمنالزماست؟9.قیمتگذاری	 

آیاابزاریوجودداردکهمرادردانسنتقیمتگذاریکهنفعداشتهباشد،کمککند؟9.قیمتگذاری	 

سهعنرصاصلیپروسهیتعیینقیمتگذاریراکهبایدبدانم،کدامهااند؟9.قیمتگذاری	 
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ورکشیت/فورمکاریمقایسهقیمتها
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برخی از شیوه  هاایکه رشکت ها در تعیین 

قیمت های خود استفاده می کنند، کدام ها اند؟
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رشکت ها از اسرتاتیژی های زیادی برای تعیین قیمت استفاده می کنند. پنج رویکرد مشهور عبارتند از:

قیمتبرایپوششهزینهها-وقتیرشکتهاقیمتهایخودرابراساسهزینههایشانتعیینمیکنند.آنهاهمهیهزینههاراجمعکردهمقدارکمی	 

فایدهبرآنمیافزایند.

و	  برسایرمحصوالتگذاشتهشده آنانمیبینندکهچهقیمتهایی واگذارمیکنند. بازار به را قیمت تعین زمانیکهرشکتها بازار- اساس بر قیمت

قیمتهایخودراباآنهامطابقتمیدهند.

قدرت	  اینروشمتام در بهخریدشود. تعیینمیکنندکهمشرتیحارض درسطحی را قیمتها زمانیکهرشکتها معامله- به برایدستیابی قیمت

قیمتگذاریبهخریدارواگذارمیشود.

قیمتبرایبدستآوردنسهمبازار-وقتیرشکتهاقیمتهایخودراکمرتمیگذارندچونمیخواهندمقدارفروشاترارشددهند.مقصدازاینتکنیکاین	 

استکهباتعیینقیمتهایکمرت،رشکتمشرتیانبیشرتیراجلبکردهوحجمفروشاتباالترخواهدداشت،حتیاگرازهرفروشسودکمرتیبدستآورند.

قیمتگذاریبراساسارزش-زمانیکهرشکتهاقیمتهارابراساسارزشیکهمحصوالتوخدماتبهمشرتیانداردتعیینمیکنند.بیشرترشکتها	 

قیمتگذاریبراساسارزشرابهرتینگزینهمیپندارند.

هریکیازچهاراسرتاتیژیاولقیمتگذاری،رویکردهایمعقولدرتعیینقیمتاستورشکتهایبسیاریهمهیچهاراسرتاتیژیرادربسیاریمواردهمزمان

استفادهمیکنند.اماهریکیازاینتکنیکهاممکننتایجمنفینیزداشتهباشند،ازایرنوقیمتگذاریبراساسارزشمعموالًبهرتینرویکردخواندهمیشود.

K بیایید بیشرت بدانیم

گزینه ی ۱: قیمتبرایپوششهزینهها

اینپرکاربردترینپروسهیقیمتگذاریاست،چونسادهتریننوعقیمتگذاریاست.درایناسرتاتیژیشامقیمتمحصولیاخدماتخودراطوریتعیین

میکنیدکهدراولهمهیهزینههاراسنجیدهبعدمفادناخالص»معقول«برآنمیافزاییدتایکمقدارمفادکنید.اینروشبرایتشبثاتممکناستسودآور

باشد.ولیمشکلاینجاستکهمشرتیانبههزینههایشامتوجهیندارند.آنهافقطعالقمندخریدکاالبهقیمتیهستندکهخودشاندوستدارندبپردازند.

عالوهبرآن،اینرویکرد،نوعیازعدمموثریتموجوددرتشبثشامرامیپوشاند.فرضکنیدشامقیمتفروشاتخودرابراساسکلهزینههایپیشربد

تشبثتتعیینمیکنید.فرضکنید،شامکرایهیماهواربسیاربلندمیپردازید.آیاآنکرایهیبلنددفرتازجیبمشرتیانگرفتهشود؟آیاآنانبهاینکهشامدفرت

قیمتیدارید،اهمیتیمیدهند؟جوابنخیراست.دراینمثال،کرایهیبلنددفرتمانعشاممیشودتاقیمتدرستتعیینکنیدودربازارقادربهرقابت

باشید.طبقتحقیقاتیکهدرزمینهیقیمتگذاریانجامشده،بیشرترشکتهایفعالدرتشبثتجاریامروزهازرویکردقیمتگذاریبرایپوششهزینهها

استفادهمیکنندچوناینآسانترینگزینهیقابلتطبیقاست،هرچندممکناستموثرترینانتخابنباشد.

گزینه ی ۲: قیمتبراساسبازار

را قیمتمشابهی نیز بعدخودشان و قیمتیوضعمیکنند دیگرانچه که آنانمیبینند رامیدهند. قیمت تعیین اجازهی بازار به اینروش،رشکتها در

انتخابمیمنایند.دربیشرتموارد،رشکتهابااینروشقیمتگذاریمعاملهایراازدستمنیدهند.امادراینروشمشکلیوجوددارد.رشکتهابهبازار

منیفروشند،بلکهبهمشرتیانمیفروشند.مشرتیانزمانیکهانتخابهایمتعددپیشروداشتهباشند،رفتارمتفاوتدارند.آنانگاهیباخریدجنسقیمتی

درحالیکهجنسارزانرتنیزمیرساست،مارابهحیرتمیاندازند.مثالًبهآیفوناپلیاموادآرایشیچنلتوجهکنید.برخیمشرتیانحارضندمبلغبیشرت

اینبهرتینراه آوردنقیمتبرایفروشاستو پایین بازارفقط براساس بپردازند.درنهایت،قیمتگذاری یاموتر تیلفون بازاربراییک ازقیمتمتوسط

منفعتآورنیست.

گزینه ی ۳: قیمتبرایانجاممعامله

برایترغیبمشرتیبهخرید تعیینقیمتبرایانجاممعاملهظاهراًاسرتاتیژیخوبیبهنظرمیرسدولیمیتواندمشکلآفرینباشد.وقتیقیمترارصفاً

تغییربدهید،اینتصورراخلقمیکندکهقیمتهایشامانعطافپذیراستومشرتیانتشویقمیشوندبرایقیمتهایپایینترازآنچانهزنیکنند.بامرور

زمان،آنانهموارهقبلازخریدانتظاردارنددرموردقیمتجورآمدصورتگیرد.

را قیمتممکناستمشرتیان در افزایش باشد،هرگونه ارزان دارندهمهیمحصوالت انتظار مثالخوبیاست.چونمشرتیان افغانیگی فروشگاههای۹۰
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به را اعتامدمشرتی معامله انجام برای قیمتگذاری بهکارگیریروش مراجعهمنایند. آنجا به پایین قیمت باچشمداشت ناخشنودسازد.مشرتیانهمیشه

قیمتهایشامخدشهدارمیسازدودربیشرتمواردبهازدسترفنتمنفعتتانمتاممیشودکهبارویکردمتفاوتبدستآمدنیمیباشد.دربدترینحالت،

ممکناستبهچنانقیمتپایینیتنبدهیدکههیچنفعیبههمراهنداشتهباشد.

گزینه ی ۴: قیمتگذاریبرایکسبسهمبازار

دراینرویکرد،قیمتپایینتعیینمیگرددتافروشاترقیبراازآنخودمنود.رشکتهاییکهایناسرتاتیژیرابهکارمیبرندمتایلدارندپولکمرتازهر

فروشبدستآورندچونانتظاردارندازافزایشعمومیفروشاتسودبیشرتحاصلکنند.اینرویکردشایدمفکورۀخوببهنظربرسد،چونهرقدرسهمبیشرت

دربازارداشتهباشیدپولبیشرتبدستمیاورید.امارقیبانشامممکنباپایینآوردنقیمتهایخودواکنشنشاندهندوحاصلکار،جنگقیمتخواهد

بودکهدرآنهررشکتبطورمکررقیمتهاراپایینمیآوردتاباپیشکشنازلترینقیمتمشرتیانراجلبمناید.ایناسرتاتیژیقیمتگذاریاحتامالًفایده

همهیرشکتهایفعالدربازارراکاهشدهد.بطورمثال،یکرشکتبزرگتولیدنوشابه،نوشابهایبهبازارعرضهمیکند.اینرشکتباقیمت۳افغانیکمرت

ازسایرتولیدکنندگانرشوعمیکند.بیشرتدکانهایخوراکهفروشیبهخریدوفروشنوشابههایارزانرومیآورند.بعدازمدتی،رشکتجدیدسهمکالنی

دربازاربدستمیآورد.تعدادیازرشکتهارضرمیکنند،ولییکیازرشکتهاازنظرمالیتواناترمیباشد.اینرشکتنیزقیمتخودراپایینمیآوردوسهم

بازارخودراحفظمیکند.اینمثالنشانمیدهدکهجنگقیمتفایدهتشبثراازدستهمهیرشکتهایرقیبمیرباید.

گزینه ی 5: قیمتگذاریبراساسارزش

بعدازمرورچهارگزینهیفوق،بیشرترشکتهابهایننتیجهرسیدهاندکهروشبهرتتعیینقیمت»قیمتگذاریبراساسارزش«است.درقیمتگذاریارزش

محور،رشکتباشناساییمشرتیکاررارشوعمیکندوبعدتالشمینامیدمحصولیراپیداکندتانیازهایآنمشرتیرابرآوردهسازد.وقتیآنانمحصوالت)یا

خدماتی(راپیدامیکنندکهمشرتیانبیشرتینعالقهبهآندارند،آنگاهآنانسطحمتایلمشرتیبهپرداختبرایآنمحصولیاخدماتراشناساییمیکنند.

ودرنهایت،رشکتقیمتراباتوجهبهارزشیکهمحصولبرایمشرتیدارد،تعیینمیکند.یکرشکتتاکسیرانیمحلی،نیاززنانبرایرفنتبهمحلکار

وگشتوگذاردرشهرراشناساییمنود.رشکتیکرسویابتداییراباتعدادزیادزنانصاحبکارانجامدادودریافتکهدرکابلبهتاکسیهایمصئون

وقابلاعتامدنیازاست.رشکتتاکسیرانیدریافتکهزنانحارضندبرایسفرباتاکسیهایقابلاعتامدومصئوندرفاصلهیدوایستگاهمبلغ۳۰افغانی

بپردازند.لذارشکتدربدلارزشافزودهای)مصئونیت،اعتامدواطمینان(کهزناندریافتمیکنندکرایهیبیشرتیوضعکرد.

C واژه نامه این بخش

سهم بازار- فیصدیایکهرشکتشامازکلبازاردراختیاردارد.

جنگ قیمت- وضعیتیکهدرآنمتامرشکتهافقطبرایقیمترقابتمیکنند.

قیمت گذاری بر اساس ارزش- تعیینقیمتبراساسارزشیکهانتظارمیرودبهمشرتیفراهمگردد.

متایل به پرداخت- حداکرثمبلغیکهیکمشرتیمیلداردبرایخریدمحصولیاخدماتیبپردازد.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

آیایکروشمشخصیدرتعیینقیمتوجودداردکهکامالًمناسبتشبثمنباشد؟9.قیمتگذاری	 

آیاچهارچوبیوجودداردکهمرادردانسنتچگونگیتعیینقیمتبراساسارزشیاریرساند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهدرمحصولیاخدماتخودارزشایجادمنایمتاقیمتهاقابلتوجیهگردند؟9.قیمتگذاری	 

A ابزار موجودۀ دیگر

تیمپلیت/چوکاتبرایهزینهیمحصول

ورکشیت/فورمکاریتعیینقیمتبراساسارزشمحصول 
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در تشبث من چیست؟
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قیمتگذاریبراساسارزش،روشایدهآلبرایقیمتاست،امادانسنتشیوهیانجامآنزمانمیبردونیازاستمهارتهایشامدرتعیینقیمتدرجریان

پرسیدن با کنید.شام ارزیابی برایمشرتیانتان آنها ارزش لحاظ از را تامحصوالت ایجابمیکند ارزش اساس بر قیمتگذاری یابد. ارتقا تدریج به کار

سوالهایبسیارمیتوانیددریابیدکهمشرتیچهارزشیبرایمحصولیاخدماتشامقایلاست.بطورمثالبپرسید:»چهگزینههاییدرمحصول/خدمات

منوجودداردکهمشرتیانتازهراجلبخواهدکرد؟«یا»کدامخصوصیتویژهایرامیتوانمپیشکشکنمتاقیمتمحصولیاخدماتامدرسطحیباشدکه

برایمشرتیارزشخوبایجادمنایدومنفایدۀمعقولبدستآورم؟«نکتهیاصلیدرقیمتگذاریخوبوارزشمحوراینمفهوماستکهمردمبرایچیزی

کهارزشقایلمیباشندحارضندپولبپردازندولیبرایچیزیکهارزشکمرتیقایلهستند،متایلزیادیبهپرداختندارند.

K بیایید بیشرت بدانیم

برای آن که رویکرد قیمت گذاری ارزش محور را به کار برید، اول سوال هایی بپرسید که متوجه مشرتی ایده آل و نیازهای آنان باشد و بعد به تعیین 

هزینه ها بپردازید. سوال ها به ترتیب ذیل پرسیده می شوند:

مشرتیانایدهآلمنچهکسانیاند؟	 

چهارزشیرامیتوانمبرایآنانفراهمسازمتامراازرقیبانممتامیزسازد؟	 

کدامقیمترامشرتیانموردنظرمحارضندبپردازند؟	 

اینمحصولراباکدامهزینهمیتوانمتولیدمنایم؟	 

این رویکرد از مودل قیمت گذاری بر اساس هزینه، بسیار متفاوت است. در مدل قیمت گذاری بر اساس هزینه، شام کار را با شناسایی محصول و 

هزینه اش آغاز می کنید و در پایان می کوشید مشرتی را شناسایی منایید تا محصول تولید شده ی شام را خریداری مناید. این پروسه قرار ذیل است:

محصولمنچیست؟	 

چقدرهزینهدارد؟	 

بهکدامقیمتبایدبفروشم؟	 

محصولمنچهارزشیایجادخواهدکرد؟	 

چگونهمیتوانمبرایاینمحصولوباقمیتمشخص،مشرتیپیدامنایم؟	 

ایندورویکرد،کامالًروشهایمتضادتعیینقیمتمحصولشاماست.قیمتگذاریهزینهمحور،بامحصولرشوعوباجستجویخریدارختممیشود.در

قیمتگذاریارزشمحور،شامباشناساییمشرتیآغازمیکنیدوبعدبراییافنتمحصولمناسبیکهنیازهایمشرتیرابرآوردهسازدتالشمیورزید.هردو

پروسهدررشایطکنونیکاربرددارد،ولیبهروشارزشمحوربیشرتترجیحدادهمیشود.البتهدستیابیبهاینروشخیلیدشواراست.

به  زمان  گذشت  با  و  می کنند  رشوع  محور  هزینه  قیمت گذاری  با  رشکت ها  بیشرت  است.  زمانگیر  ارزش،  اساس  بر  قیمت گذاری  در  مهارت  کسب 

راه گشا  ارزش  بر اساس  به تعیین قیمت  یافنت معلوماتی که  این است که رشکت بخاطر  از دالیل آن  ارزش محور رو می آورند. یکی  قیمت گذاری 

باشد، باید تحقیق کند. شام باید بدانید که عوامل زیادی بر درک یک شخص از ارزش تاثیر گذار است. در واقع، هریکی از ما، معیارهای متفاوت 

برای تعیین ارزشمندی یک محصول/خدمات معین داریم. برخی چیزهای اثرگذار بر ارزش عبارتند از:

قیمترقیبتان،درارزشیکهمشرتیانبهمحصولشامقایلاندنقشدارد.ممکنزمانیخربتغییرقیمتتکتیکرشکتهوانوردیرابخوانیدوفوراً	 

متوجهمیشوییدکهیکرشکتهوانوردیدیگردرستهامنقیمترااعالنمیکند.

و	  دارد قرار درچهجایگاهی رقابت زمینۀ در کهمحصولشام بدانید باید یعنی میسازد. متاثر را ارزش رقیبشام، یک به مربوط مشخصاتمحصول

و دارید کوچکی مهامنخانهی اگرشام مثال، بطور کنید. تعیین را قیمت آن به توجه با تا میکنند ارزیابی راچگونه تفاوتها موردنظرتان مشرتیان

مهامنخانهیرقیبتانصبحانهیرایگانعرضهمیکند،درحالیکهشامچنینامتیازیبهمشرتیانتانمنیدهید،درآنصورتشایددریابیدکهمشرتیان

شامبهآنصبحانهیرایگانبسیارارزشقایلاستوتازمانیکهشامقیمتراپاییننیاوریدیاصبحانهیرایگانپیشکشنکنید،بهمهامنخانهیتان

نخواهندآمد.

براندسازی،بهمتامیزساخنتمحصولشاموایجادارزش،میتواندکمکمناید.رسمایهگذاریدرساخنتبراندشام،شایدبهمفهومکسباعتامدمردم	 
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بهمحصول/خدماتشامومتایلبهپرداختپولبیشرتبرایآنباشد.برگکانتننتالصدهاهزارافغانیبرایرساندناینپیامکهغذاهایخانوادگی

بهقیمتهایعالیپیشکشمیمناید،مرصفمنودهاست.

آسودگیمیتواندبرارزشاثربگذارد-»فروشگاههایفاینست«محصوالتخودرابهنرخباالترمیفروشدچونسهولتدسرتسیآسانبهمحصوالترادر	 

محیطهایامنوآسودهفراهممیسازد.

دیدگاهدرموردکیفیت،درایجادارزشنقشدارد.بطورمثالکسانیممکناستدروسایلمنزل،محصوالتآملانیراترجیحدهندواحتاملدارد	 

نسبتبهمحصوالتترکیبهتولیداتزیمنسارزشبیشرتقایلشوند.

بیشرت	  را تلفون ارزش احتامالً باشد داشته ویدیوچت و کامره کهسهولتهای موبایلی تلفون ایجادمناید. ارزش میتواند محصول یک معین ویژگی

میسازدوبهتولیدکنندهاجازهمیدهدنرخایننوعموبایلهاراباالترتعینمناید.

فراهمآوریخدماتبهرت،ارزشایجادمیکند.هوتلرسینابرایخدماتنسبتاًبهرتوتدابیرامنیتیاشپولبیشرتچارجمیکند.	 

سطحعایدمشرتیانبرارزشیکهآنانبهیکمحصولقایلمیشوندتاثیرگذاراست.باافزایشعوایدمشرتیان،معموالًمتایلآنانبهپرداختنیزبیشرت	 

میشود،وباکاهشعایدمردم،متایلآنانبهپرداختپولبیشرتتنزیلمییابد.

چگونه ارزش را تعریف یا ایجاد می کنید؟ راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد، از جمله:

خدمات بهرت پیشکش منایید:	 

می توانیدنسبتبهرقیبانخود،خدماتبهرتارایهکنید.بطورمثال»دواخانهی۷۸۶«،سهولت۲۴ساعتهیانتقالهرگونهدواراپیشکشمینامید.یااگر

شاممالکیکآرایشگاهباشید،برایآرایشعروس،نوعیازاصالحمویرایگانپیشکشمنایید.باارایهیخدماتبهرتوپیرشفتهتربهمشرتیان،آنانارزش

بیشرتدرخریدکاالوخدماتشامقایلخواهندشد.

اطمینان بدهید:	 

مشرتیاندوستندارندخطررابدوشگیرند.اگرشاممنسوجاتابریشمیرادرافغانستانبفروشید،میتوانیدتصاویرمستندجریانبافندگیکاالهایابریشمیرابه

مشرتینشاندهید.بهاینروشمردممطمنئمیشوندکهچیزواقعیخریدهاند.اینکاراثرکاهشخطرخریدرابههمراهداردوبخصوصدرخریداریهایبزرگ

چونموتریایخچالبسیاراهمیتپیدامیکند.خالدملرباپیشکشتضمین۶ماههتا۱سالهیموبایل،بهرسعتسهماشرادربازارکابلافزایشدادهاست.

بگذارید مردم به قرض خریداری منایند:	 

برخیمشرتیانبهاینسهولتارزشمیدهندکهامروزقادربهخریداریباشنداماپولآنرابعدازچندمدتیپرداختمنایند.بطورمثال،شاممیتوانیدبه

بهرتینمشرتیانخود۳۰روزفرصتپرداختبدهید.یااگرشامدکانخوراکهفروشیکوچکدارید،میتوانیدبهبهرتینمشرتیانخودفرصتدهیدهرروز

جنسخریداریمنایندواسنادشراامضاکنندودرآخرماهپولآنرابپردازند.

دانسنتاینواقعیتکههرگروۀازمشرتیان،ارزشمتفاوتیبرایمحصولیاخدماتمشخصقایلاند،مهمترینمفهومدرقیمتگذاریبراساسارزشاست.

ومناسب واحد یافنتقیمت رادرکخواهیدکرد.هدف، تعیینقیمتها ارزشدر از استفاده پروسهیکشفچگونگی آنگاه پذیرفتید، را اینمفکوره وقتی

نیست،بلکهصحبتازایجاداسرتاتیژیهاییبرایدرکارزشیاستکههرمشرتیبرایمحصولیاخدماتشامقایلمیشود.

C واژه نامه این بخش

قیمت گذاری بر اساس هزینه- تعیینقیمتبربنیادهزینههایمحصولیاخدمات

قیمت گذاری بر اساس ارزش-تعیینقیمتبراساسارزشیکهمشرتیبهمحصولیاخدماتقایلاست

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه منایید

تحقیقبازارچیستوچگونهمیتوانآنراانجامداد؟6.بازاریابی	 

آیاچهارچوبیوجودداردتامرادردرکچگونگیتعیینقیمتبراساسارزشیاریرساند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهدریابمکهمشرتیانممتایلبهپرداختقیمتتعیینشدهرادارند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهدرمحصولیاخدماتخودارزشایجادمنایمتاقیمتهاقابلتوجیهگردند؟9.قیمتگذاری	 
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A ابزار موجودۀ دیگر

تیمپلیت/چوکاتبرایهزینهیمحصول

ورکشیت/فورمکاریتعیینقیمتبراساسارزشمحصول
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 .۹
چگونه بر اساس ارزش 

قیمت گذاری منایم؟ 
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L اساسات

چهارچوبی وجود دارد که شام را در تعیین قیمت ها بر اساس ارزش، کمک مینامید. نویسنده این چهارچوب تام نگل نام دارد. او باور دارد که برای 

قیمت گذاری درست، ۵ اقدام نیاز است:

بدانیدکهچهچیزیباعثارزشمتداومبرایمشرتیانشاممیشود	 

برایمشرتیانخودارزشخلقمنایید	 

دربارهارزشیکهایجادکردهایدهمراهبافوایدملموسوغیرملموسآناطالعرسانیمنایید	 

مشرتیانرامتقاعدسازیدتابرایارزشدریافتی،پولبپردازند	 

باقیمتگذاریدرست،ارزشراتعیینمنایید	 

K بیایید بیشرت بدانیم

آنانممکناسترصفاًهزینهرامحاسبه برخیمتشبثینوصاحبانرشکتهادرجستجویراههایسادهیقیمتگذاریمحصوالتوخدماتشانهستند.

کردهوفیصدیاضافیرابرایپورهمنودنمصارفوفایدۀخودبرآنبیافزایند.یعنیبگویند:»قیمتاینرامعادلمصارفبهعالوه۲۵%فایدهمیگذارم.«

امااینرویکردهایسادۀقیمتگذاری،بهندرتبهرتینراۀبهحداکرثرساندنفروشاتوفایدۀیکتشبثاست.گاهیاینروشهاممکنبهقیمتیمنجرشود

کهبسیارباالترازقیمتموردتوافقمشرتیباشد.گاهیچنینایدههاممکناستمنتجبهقیمتهایبسیارپایینترازآنچهمشرتیان،حارضبهپرداختاش

هستند،گرددودرواقعشامفایدهخودراازدستدهید.یکیازراههایمدیریتاینپیچیدگی،پیگیری۵اقدامذیلمیباشد:

عواملعمدۀتعیینکنندۀارزشبرایمشرتیانخودرابشناسید.عواملاصلیتعیینکنندهیارزشعبارتازعواملمعینیاستکهباعثتصمیم گام ۱: 

خریدتوسطمشرتیمیشود.بایدبدانیدکهمشرتیانبهکداممشخصاتبیشرتینارزشراقایلاند.بطورمثال،اگرشامبدانیدکهبرخیمشرتیانبهانتقال

بهموقعارزشقایلاند،میتوانیدبرنامهایبسازیدتاکمککندمحصوالتخودراهمیشهبوقتآنبهمشرتیانتقالدادهوبرطبقآن،قیمتآنراتعیینمنایید.

گام ۲: برایمشرتیانخودارزشایجادمنایید.وقتیدانستیدمشرتیانتانبهچهچیزیارزشقایلاند،بکوشیدرشکتشاممحصوالتوخدماتموردنیازمشرتیراعرضه

مناید.راههایزیادیبرایایجادارزشموردنیازمشرتیوجوددارد.بطورمثالفوایدبیشرتوخطراتکمرترادرخریدمحصوالتخودایجادمنایید.ازمشرتیانخودبصورت

دوامدارمعلوماتحاصلمناییدتامسایلپنهانوناگفتهبرایتانآشکارشود.ازرویآوردنبهراههایکوتاهاباورزیدومتاماقداماتالزمبرایاقناعمشرتیانراانجامدهید.

دربارهارزشیکهایجادکردهایداطالعرسانیمنایید.بامشرتیانخودبطورمنظمصحبتمناییدوفوایدملموسوغیرملموسخریدمنودنازشام، گام ۳: 

راتوضیحدهید.ویژگیهاوفوایدملموسبهآسانیقابلدرکوسنجیدنیاست.بطورمثال،شاممیتوانیدبگوییدغذاییکهشامدررستورانتتانعرضه

فواید این باید براند.شام لباس پوشیدن اعتبار مثل ظاهرمنیشود، آسانی به فواید برخی میباشد. وصحیتر شده تولید خودتان محلهی در میمنایید

غیرملموسرانیزبهمشرتیانخودرشحدهید.

گام۴:مشرتیانرامتقاعدسازیدتابرایارزشدریافتی،پولبپردازند.اگررشکتشامارزشخلقمیکندوزمینهبرایتشخیصاینارزشبرایمشرتیانتان

میرسباشد،بااعتامدکاملقیمتیراکهبازتابدهندهیآنارزشاست،تقاضامنایید.

رقیبان، امتیازدستداشته،درکقیمتگذاری ازتشخیص تاکتیکموثرعبارتند تعیینمنایید.چند را ارزش تاکتیکهایقیمتگذاریمناسب، با گام ۵: 

تشخیصاینکهکداممحصولمشرتیراتشویقبهتصمیمگیریمیمنایدوکداممحصوالترصفاًبرایپرکردنجایخالیدرفروشگاهمیباشند،ودریافت

چیزیدربدلهرگونهکاهشقیمت.
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C واژه نامه این بخش

فواید غیرملموس-سودمندیکهمحصولیاخدماتشامداردولیممکندرظاهرنتوانآنراتشخیصداد،مثلاعتباروامتیازاجتامعیکهازپوشیدن

لباسدارایمارکیابراندیکدیزایرنمشهورحاصلمیشود.

عامل اصلی تعیین کننده ی ارزش-عاملیکهنزدهرمشرتیوجودداردوبرتصامیممعینخریداو،اثرگذارمیباشد.

ویژگی های ملموس- ویژگیایکهمحصول/خدماتشامداراستوبهآسانیقابلتشخیصواندازهگیریاستمثالًدستکولیکهازچرم۱۰۰%خالصساخته

شدهاست.هدفازویژگیدراینجا،ماهیتمحصولیاخدماتاست.

فواید ملموس- سودمندیایکهمحصولیاخدماتشامداراستوبهآسانیقابلتشخیصواندازهگیریباشد،مثالْلحافیکهشامراگرمترنگهمیدارد.هدف

ازسودمندی،کارکردیکمحصولیاخدماتاست.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

تحقیقبازارچیستوچگونهمیتوانآنراانجامداد؟6.بازاریابی	 

آیاروشمشخصیدرتعیینقیمتوجودداردکهکامالًمناسبتشبثمنباشد؟9.قیمتگذاری	 

آیاابزاریوجودداردکهمرادردانسنتقیمتگذاریایکهفایدهداشتهباشد،کمکمناید؟9.قیمتگذاری	 

A ابزار موجودۀ دیگر

ورکشیت/فورمکاریتعیینقیمتبراساسارزشمحصول
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 .۱۰
چگونه در محصول یا خدمات 

خود، ارزش ایجاد منایم تا 
قیمت ها قابل توجیه گردند؟
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از عمیقی درک و دهید انجام تحقیق مشرتیانتان خواستههای و نیازها زمینهی در باید کار این برای زیرا است، تالش و وقت نیازمندرصف ارزش ایجاد

تواناییهایخودتانداشتهباشید.ایجادارزش،درنتیجهدانسنتاینمعلوماتواستفادهیآندرتعیینقیمتیکهپاسخگویآننیازهابودهوپایدارباشد،

صورتمیگیرد.

بطورمثال،اگرشاممالکیکمکتبخصوصیباشید،دانسنتاینکهوالدینشاگردانچهچیزیرامهمترینعاملآموزشبهرتمیدانند،بسیارمهماست.

آیااینعامل،محتواونصابآموزشیاست،یاسطحتجربهیمعلامن،تعدادساعاتدرسی،زمانتدریسدرروزیاچیزهایدیگر.وقتیدیدیدکهچهچیزی

برایمشرتیشاممهماستآنگاهمیتوانیدخدماتخودرابهبودبخشیدودرموردچگونگیتعیینقیمتآنها،فکرکنید.

فرضکنیدشاممتوجهمیشوییدکهبرایوالدینسطحتجربهیاستادان،مهمرتینعاملدرآموزشکودکانشاناست،آنگاهبایدتالشورزیدبهرتیناستادان

موجوددرآموزشخصوصیرااستخدامکنید.براییافنتونگهداشنتایناستادانشایسته،الزماستمعاشباالترازحداوسطمعاشاتمعمولبهاستادان

برقیمتگذاریشام ارزش ایجاد اثرگذاریروند ازچگونگی اینمثالی بگیرید. ازمشرتیانخود ازاوسطمعمول، باالتر بپردازید.لذاشایدالزمشودفیس

میباشد.

K بیایید بیشرت بدانیم

اینجا ۵ گامی که ممکن است برای درک بهرت چگونگی ایجاد قیمت مبتنی بر ارزش، برداشته شود، معرفی می گردد:

گام ۱: بدانیدکهچهچیزیعاملارزشبرایمشرتیانشامست.باآنانصحبتکنید،آنانرارسویومطالعهمنایید،اقداماتوعکسالعملهایشانرابررسی

منایید.دریابیدکهچهچیزیبرایمشرتیانتانمهماستوچهفرصتهاییبرایکمکبهآناندراختیاردارید.

گام ۲: ارزشپیشنهادیخودرادرککنید.ارزشیکهمشرتیاندریافتمیکنندمساویبهمزایایمحصول/خدمات،منفیمصارفیکهمتحملمیشوند،

البسه/ برای آنالین گزینهیخرید اگرشامیک مثال، بطور ارزشیخلقمیکند. برایمشرتیانچه بدانیدکهمحصول/خدماتشام باید یعنیشام است.

کفشهایزنانهیفروشگاهخودبدهید،مشرتیانراهایبرایرصفهجوییوقتخوددرزمانخریدمحصولشام،پیدامیکنند.

ایجادمنایید.مشرتیانمتفاوت،دیدگاههایمتفاوت بیشرت ارزش بهنسبترقیبانخود بتوانید آنان برای راشناساییکنیدکه ازمشرتیان گروهی گام ۳: 

بهرقیبانتاندارند.بطورمثالاگرشامکودکستانداشتهباشید،مشرتیانشامممکناستدرصورتیکهخدمات درموردارزشمحصوالتشامدرمقایسه

حملونقلنیزبرایآنداشتهباشید،پولبیشرتبپردازند.

قیمتبرد-بردتعیینکنید.قیمت»برد-برد«بهمعنایآناستکهشامومشرتیتان»برنده«خواهیدشد.مشرتیاحساسمیکندکهارزشدریافت گام ۴: 

کردهوشامنیزفایدهخودراافزایشمیدهید.مشرتیانراضیکهدرپیشکشهایشامارزشباالییمیبینندمعموالًمیلدارندپولبیشرتبپردازند،درحالی

کهمشرتیانناراضیحتیدرقیمتپایینهم،شامراترکخواهندگفت.

گام ۵: وقتوپولتانرابهارزشمندترینمشرتیانخودتخصیصدهید.وقتفروشاتووجوهبازاریابیخودرارویمشرتیانیرصفکنیدکهقادریدبهبهرتین

وجهبهآنانخدماتعرضهکنیدوآناننیزدرعوضبیشرتینارزشرابهمحصوالتوخدماتشامقایلشوند.همچنان،وقتخودرابهساخنتبستههاوراه

حلهاییرصفکنیدکهبیشرتینکارآییبرایمشرتیانتانداشتهباشندیاتعدادبیشرتمشرتیانهمنوعبهرتینمشرتیان تانراجلبمناید.

رشیانحیاتتجارتوکاروبارشامدردستمشرتیاناست.آنانمنبععوایدفعلیوبنیادرشدآیندهیتشبثشاماند.این۵گام،شامرادریافنتراههای

بیشرترشدتجارت،ازطریقارایهخدماتبهرتبهبهرتینمشرتیان،کمکخواهدمنود.

اینجا چند سوالی ارایه می گردد که شام را در رسارس این پروسه کمک خواهد کرد:

کدامنرخبرایمحصولمنآنقدرارزاناستکههیچعایدیبرایمنباقینخواهدماند؟	 
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محصولمن،بهکدامنرخآنقدرارزانمیشودکهمشرتینسبتبهارزشآنشکوتردیدخواهدمنود؟	 

بهکدامنرخباال،مشرتیامازخریددستخواهدکشید؟	 

بهکدامنرخ،محصولیاخدماتمنقیمتخواهدبود،ولیمشرتیانهنوزبهخریدآنمتایلخواهندداشت؟	 

آیادرقیمتتازهایکهقصددارمتعیینکنم،فایدهخواهمداشت؟	 

باافزایشقیمتدریکسطحمعین،چقدرفروشاتراازدستخواهمدادولیباوجودآنفایدۀکافیخواهمداشت؟	 

چگونهمیتوانمبازاررابهقسمتهایمختلفتقسیمکنموقیمتهایمختلفبهمشرتیانمتفاوتپیشکشمنایم؟	 

اگر تشبثات دیگر مشرتی شام باشند، این سوال ها را از خود بپرسید:

چگونهمیتوانیدمشرتیانخودرادررشدتشبثشانوکسبفایدهبیشرتیاریرسانید؟	 

چگونهمیتوانیدازمواجهشدنمشرتیباحاالتغافلگیرکننده،جلوگیریمنایید؟	 

چگونهمیتوانیدمشرتیخودرادردستیابیبهفروشاتومنافعموردهدفشانکمکمنایید؟	 

بهکدامقیمت،محصولشامچنانارزانمیشودکهممکنمشرتینسبتبهارزشکاالیتاندچارشکوتردیدشود؟	 

بهکدامقیمتمشرتیشامدستازادامهیخریدبرخواهدداشت؟	 

چگونهمیتوانیدبهمشرتیانتاندرزمینهکاهشخطراتکمکمنایید؟	 

بهکدامنرخ،محصولیاخدماتشامقیمتخواهدبودولیباوجودآنمشرتیبهخریدادامهخواهدداد؟	 

دریکقیمتتازه،آیاهنوزفایدهخواهیدداشت؟	 

هریکیازسوالهایفوقبههدفگردآوریمعلوماتطرحگردیدهتابهشامدرایجادبهرتینارزشپیشنهادیکمککندوبتوانیدازاینطریققیمتگذاری

براساسارزشرابرایرشدتجارتخوداستفادهمنایید.

C واژه نامه این بخش

رسوی- ابزاررسمیتحقیقبرایکسبمعلوماتدرموردمشرتیانبههدفکمکدراتخاذتصامیمبهرت.

اگر بهنرخمعیندریافتمیکنند. یاخدماتشام باخریدمحصول ارزشیاستکهمشرتیان بازتابدهندهی  -)Value ProPosition( ارزش پیشنهادی

مصارفیراکهمشرتیانبرایخریدمحصول/خدمتشاممتحملمیشوندازمزایایاینمحصول/خدماتکرسکنیم،ارزشپیشنهادیبدستمیآید.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

تحقیقبازارچیستوچگونهمیتوانآنراانجامداد؟6.بازاریابی	 

آیاروشمشخصیدرتعیینقیمتوجودداردکهکامالًمناسبتشبثمنباشد؟9.قیمتگذاری	 

A ابزار موجودۀ دیگر

فهرستنکاتمهم)چکلیست(برایرشدتجارتوارایهخدماتبهبهرتینمشرتیان

ورکشیت/فورمکاریتعیینقیمتبراساسارزشمحصول 
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 .۱۱
چگونه اسرتاتیژی فروشات ام، بر 

اسرتاتیژی قیمت گذاری من اثر می گذارد؟
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دونوعاسرتاتیژیفروشوجوددارد:فروشمستقیموفروشغیرمستقیم.فروشاتمستقیمیعنیمراجعهیمستقیمبهمشرتیوفروخنتمحصولبهبهمشرتی

.میتوانیدبهمشرتیزنگبزنید،روبروبااودیدارکنیدیاحتیایمیلبفرستید.رابطۀمتاسمیانرشکتومشرتیاحتاملی،مستقیماست.

درفروشاتغیرمستقیم،رشکتمتاسمستقیمبامشرتیبرقرارمنیکندولیازبرخیواسطههااستفادهمیمناید.واسطهممکناستپرچونفروش،منایندگی

فروشاتمستقلکهدربدلکمیشنکارمیکندیاحتیتوزیعکنندهیدیگرباشد.

برچگونگیفروش ایناستکهشام فروشاتمستقیم مزایای باشد. مایوسکننده افراد برخی برای و باشد پرهزینه و زمانگیر فروشاتمستقیمشاید مدل

میدانیدمشرتیشامدرمورد دقیقاً بهدلیلمتاسمستقیم و دارید برمشرتی بیشرت نفوذ دارید.شام باالیمشرتیانکنرتل قیمتگذاریمحصولخود و

واسطهی ومشرتیان میانشام انجامدهید. بیشرت اطمینان با را تعامل،شاممیتوانیدقیمتگذاری این بخاطر مینامیند. فکر محصوالت/خدماتشامچه

دیگرینیستتاهرواسطهرقمتازهایبرایقیمتنهاییبیافزاید.

توسعه را خود فعالیت جغرافیایی حوزه دیگر، فروشندگان استخدام بدون میتواند کهرشکت است این غیرمستقیم فروشات اسرتاتیژی های مزیت از یکی

بخشد.مزیتدیگراسرتاتیژیغیرمستقیمایناستکهواسطههایشامممکناستازقبلدارایگدام،ذخیرهگاه،سیستملوجستیکی،الریهاوغیرهابزار

ایناستکه توزیعغیرمستقیم برانگیزترینبخشکانالهای برسانند.چالش بهدستمشرتی را تامحصولشام باشند اختیارداشته رادر امکاناتالزم و

شامبایددرمتاممسایلمرتبطبهمحصولومتاسبامشرتیانخود،بهشخصیاسازماندیگراعتامدکنید.حتیقیمتنهاییکهمحصولبهدستمشرتی

میرسدنیزدراختیارواسطههاست.

K بیایید بیشرت بدانیم

فروشمستقیمبهمشرتیاجازهمیدهدبامشرتیخودتعاملبیشرتداشتهباشید،اماازلحاظزمانوپولبسیارپرهزینهترخواهدبود.استفادهازرویکرد

کانالفروشاتکهگاهیکانالفروشاتغیرمستقیمنیزخواندهمیشودودرآنشامازدیگرانبرایرسیدنبهمشرتیاستفادهمیکنید،بهشاماجازهمیدهد

ازروابطآنانبهرهبرداریمناییدولیکنرتلزیادیبرایتعیینقیمتنهاییکهمشرتیمیپردازدنخواهیدداشت.هیچیکیازاینرویکردهاکاملنیست،و

تصمیمگیریدراینزمینهمهماستزیرابرقیمتگذاریشامتاثیرخواهدگذاشت.

متشبثینمتعدد،کنرتلبیشرتبربازاریابیوقیمتگذاریمحصوالتخودرادوستدارند،لذابطورمستقیمبهمشرتیمیفروشندتامطمنئشوندخواستهها

آنجامردممراجعهمنوده بازمناییدودر باشید،شایدبخواهیددکان زنانه رادرکمیکنند.بطورمثال،اگرشامخیاطلباسهای نیازهایمشرتیانخود و

لباسهایشانرادرستومطابقنیازخودتهیهکنند.دراینحالتشامقیمترابرایمشرتیخودتعیینمیکنید.

دربرخیموارددیگربخصوصوقتیتشبثیارشکتکوچکباوجوهمالیمحدودباشد،فروشاتغیرمستقیمگزینهبهرتاست.چرا؟چونبجایآنکهخودتان

محصولرابفروشیدیامدیریتدکانرابهعهدهبگیرید)بامتامهزینههاییچونکرایهومعاشکارگروغیره(میتوانیدازطریقپرچونفروشهایاوابستههای

تجاری،محصوالترابهمشرتیانبرسانید.

فرضکنیدشامفارمپرورشسامرقداریدوتصمیممیگیریدمحصوالتخودرابهشخصثابتبفروشیدوویآنهارابهبازارانتقالدادهبهدکاندارانعرضه

بامشرتیانخشمگین میکند.اینکاربرایشامسودبخشاستزیراشاممنیخواهیدهزینههایجاریفروشاترابعهدهبگیریدودرصورتکمبودسامرق

آن، از وپس بهقیمتمعینیمیفروشید بهواسطهیفروش را ندارید.شامسامرق نهاییفروش برقیمت اینصورت،کنرتولی اما،شامدر مواجهشویید.

کنرتلیبرقیمتنهاییندارید.اینکارشایدباعثشودکهواسطهیفروشوفروشگاهازسامرقهابیشرتازخودتاننفعبرداریمنایند.

انتخاب اسرتاتیژی مشخص فروش نشویید؛ شاید آن صنعت رویکرد را بر شام تحمیل کند. در صنایع دیگر شاید  به  در بعضی صنایع شاید قادر 

بتوانید چندین اسرتاتیژی را بکار برید. اگر شام بخواهید اسرتاتیژی مناسب انتخاب کنید، این چند سوال به شام کمک خواهد کرد:

سوال ۱: بهرتینراهبرایخرچمنودنپوملچیست؟

پول نیز امتیازاتکارمندان و برق،معاش و آب بخاطرکرایه، باید آموزشفروشندگان، و استخدام برعالوۀ باشد.شام بلند هزینهیفروشمستقیممیتواند
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مرصفکنید.درروشغیرمستقیم،پولخودرارویساحاتدیگریچونانکشافمحصولوبازاریابیمرصفمیمنایید.برایآنکهاثرهراسرتاتیژیرادرک

کنید،نقطهیصفریهزینههایفروشمستقیموغیرمستقیمرامحاسبهمنایید.

سوال ۲: بهچهمقدارمتاسوگفتگوبامشرتیاننیازدارید؟

یافنتمشرتیعالقهمندبهخرید،کارمشکلاست.ایجادروابطیکهباعثشودافرادبهخریدادامهدهندنیازمندوقتوپولاست.همکارانشامدربخش

توزیعبهرشکتتانفرصتدسرتسیوسیعرافراهممیکننداماشامبایدفایدۀاستفادهازروابطموجودهمکارانتجاریرابانیازمندیدسرتسیمستقیمبه

نظراتمشرتیان-بخصوصدراوایلفعالیتتجاریکهنظراتمشرتیانحیاتیمیباشند-متوازنسازید.بایداثراتدرازمدتازدستدادنمتاسمستقیمبا

مشرتیانرادرمقابلفرصتدسرتسیبهتعدادافرادزیادیکهمحصوالتشامرامیفروشند،بسنجید.

سوال ۳: چهمقداروقتدارید؟

ساخنتتیمفروشاتیافروشاتتوسطخودتان،زمانگیراست.دیداربامشرتیان،تعییناهدافمناسب،ایجادروابطواعتامدکافیبامشرتیکهزمینهفروش

واقعیفراهمشودنیزوقتگیراست.استفادهازهمکارتجاریدربخشتوزیعکهازقبلمحصوالتمشابهیرابهبازارموردهدفشامعرضهمیمناید،بهشام

کمکمیکندتازودتربهبازاردسرتسیپیداکنید.

سوال ۴: تاچهحدمیخواهیدباپیچیدگیهارسوکارداشتهباشید؟

پروسهفروشمستقیمآساناست،چونشامبطورمستقیمبامشرتیخودرسوکاردارید.پروسهیغیرمستقیمشایدایجابکندتاباواسطههایزیادیمعامله

مناییدوهریکآنانقادراندچیزمتفاوتیبهشامارایهکنندمثالْدسرتسیجغرافیاییبیشرت.

سوال ۵: آیاکنرتلرابطهبامشرتیبرایشاممهماست؟

دررویکردفروشاتمستقیم،شامبرروابطخودبامشرتیحاکمهستید.دررویکردغیرمستقیم،همکارانتوزیعکنندهیتانممکنبرآنروابطکنرتلداشته

باشند،ازایرنواگرآناندستازکارباشامبکشندشایدبرخیمشرتیاننیزشامراترکبگویند.لذابایددرنظرداشتهباشیدکهآیامیتوانیدخطراتناشیاز

چنینفعالیتتجاریراتحملمناییدیاخیر.شامهمچنانبایدبپذیریدکهباالیهمکارانتوزیعکنندهخود،نسبتبهفروشندگانتان،کنرتلکمرتخواهید

داشت.بهرتاستاینرانیزازخودبپرسید:آیاکنرتلکافیبرهمکارانتوزیعکنندهداریدتابصورتراحتبهاهدافتجاریخوددستیابید؟

C واژه نامه این بخش

فروش مستقیم- مراجعهیمستقیمبهمشرتیوفروشمحصوالتبهآنان.

فروش غیرمستقیم- استفادهازواسطههابرایفروشبهمشرتی؛رشکتبطورمستقیمبامشرتیمتاسمنیگیردوبهشکلی،ازواسطههااستفادهمیمناید.

کانال فروشات غیرمستقیم- نقاطپیهمکهمحصولازطریقآنبایدازسازندهبهکاربرنهایی،انتقالدادهشود.معموالًهدفازآن،واسطههاییمیانتولید

کنندهیمحصولوپرچونفروشیهاییکهآنرابهمرصفکنندهمیفروشند،میباشد.

رشکتهاییکهنقشعرضهکنندۀمحصولشامبهبازارراباارایهخدماتیچونحملونقل،انبارو واسطه ها، رابط ها، توزیع کننده یا وابسته ی تجاری- 

فروشبهدکانها،بهعهدهمیگیرند.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

آیاابزاریوجودداردتامرادردانسنتقیمتگذاریکهنفعداشتهباشد،کمککند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهبفهمممشرتیانمحارضبهپرداختچهقیمتیهستند؟9.قیمتگذاری	 

آیاروشمشخصیدرتعیینقیمتوجودداردکهکامالًمناسبتشبثمنباشد؟9.قیمتگذاری	 

آیاچهارچوبیوجودداردکهمرادردرکچگونگیتعیینقیمتبراساسارزشیاریرساند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهمدلهایمتفاوتمحصولخودرابرایمشرتیانمتفاوتباقیمتهایمتفاوتبفروشم؟9.قیمتگذاری	 
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 .۱۲
مردم درمورد قیمت ها چگونه می اندیشند 

و این امر بر تصمیم گیری های من در 
رابطه به قیمت گذاری چه تاثیری دارد؟
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وقتیشاممیخواهیدقیمتتعیینکنید،بهرتاستبدانیدمردمدرموردقیمتهاچهفکرمیکنند.اینبرداشت/مفکوره،ازسنینپاییندرجریانسالهاخرید

وفروش،بوجودمیاید.مردممفکورّهقیمتگذاریرادرنتیجهیهمهیتعامالتزندگیروزمرهبدستمیآورند.مادرسنینپایینمیآموزیمکهبرخیچیزها

بسیارقیمتوخارجازدسرتسماست.مایادمیگیریمکهبرخیقیمتهاثابتاندودرقیمتهایدیگربایدچانهزنیکرد.هرروزمامیبینیمکهانواعمختلف

محصوالتبهقیمتهایمختلفبفروشمیرسند.بطورمثال،شایدبهفروشگاهباوالدینخودبروئیموقطیهایپرازغلهجاترامشاهدهمناییمکهتعدادیبا

خودکشمشومیوههایخشکنیزدارندوهرکدامبهیکقیمتهایمختلففروختهمیشود.بهاینروشماعادتمیکنیمتابرایبعضیچیزهاییکهبرای

ماارزشمندتراندپولبیشرتبپردازیم.فهمیدناینکهچگونهمردمدرموردقیمتهافکرمیکننددرانتخابقیمتمناسبمحصول/خدماتشامکمکمیمناید.

K بیایید بیشرت بدانیم

چهاربینشکلیدیرامحققانبدستآوردهاندکهثابتشدهاستبرچگونگیفکرمادرموردقیمتهابیشرتیناثرگذاریرادارد.

بینش شامره ۱- وقتیبهقیمتهانگاهمیکنیمدرذهنخودمرجع)ریفرنسهایی(داریم.

دراینوضعیت،خریدارمیانقیمتواقعیپرداختهشدهوآنچهفکرمیکندقیمتمعقولیامنصفانهیآنمحصولاست،تفاوتقایلمیشود.وقتیبااین

قیمتگذاریمرجعمواجهمیشوند،خریدارانمعموالًحارضمیشوندبیشرتازآنچهاولفکرمیکردندبپردازند،چونقیمتریفرنس/مرجعبرایآنانازقبل

تعیینشدهاست.بطورمثال:

»قیمتکوچمبلغ۷۰،۰۰۰افغانیبود،ولیامروزفقطبه۵۰،۰۰۰افغانیفروختهمیشود«	 

»قیمتکوچآنان۷۰،۰۰۰افغانیاست،ولیقیمتکوچما۵۰،۰۰۰افغانیمیباشد«	 

تاثیرمیگذارد.تحقیقنشانمیدهدوقتی برتصمیمخریدمشرتی ارایهیقیمتها ترتیب استفادهمیشود، تحقیقاتنشاندادهاستوقتیقیمتمرجع

قیمتهابهترتیبنزولی)ازقیمتباالبهقیمتپایین(نوشتهشود،مردمقیمت هایمرجعباالتردرذهنخودمیسازندنسبتبهحالتایکهقیمتهابهترتیب

نوشته باالترینقیمتدرصدرجدول باشیدکه اینروشدرویبسایتهوتلهاوخطوطهواییمواجهشده بامثالهای باشد.شامشایدمعموالً صعودی

میشود.درفروشگاهموترهایجدید،شاممعموالًقیمتترینموتررادرستنزدیکدربورودیمیبینیدتاازهمهاولرتبهآن)وقیمتبلندآن(متوجهشویید.

درامالک،کمیشنکارانودالالننخستقیمتترینملکرابهشامنشانخواهدداد.اینمتخصصانفروشمیداننداگرقیمتباالرادرذهنتانجادهند،

بعداًاحتامالًبرایگرفنتمحصولموردنظرخودپولبیشرتبپردازید.

بعضیبازاریابهاپیشنهادمیکنندکهمحصوالتجدیدبایددرآغاز،پایینقیمتگذاریشوندتامردمترغیبشوندمحصولجدیدرابیازمایندودرنتیجهاین

محصول،سهمدربازاربدستآورند.امادرصورتیکهقیمتآزمایشیپایین،باعثپایینآمدنقیمتمرجعخریدارانشود،نتیجهیمنفیبرفروشاتبعدی

خواهدگذاشت.مطالعاتزیادینشاندادهاستکهیکفروشندهبایدنخستقیمتعادیمحصولرامعرفیکندبعدبرایمدتکوتاهتخفیفاعالنکند.

بربرداشتمشرتیاندرموردارزشمحصولتاثیرمنفیخواهدگذاشت.درعمل،دکاندارشایدبگوید»قیمتیکجوره درغیرآن،قیمتمرجعپایین،بعداً

بوتمعموال۳،۰۰۰ًافغانیاست،ولیمنبه۲،۰۰۰افغانیمیفروشم.«

بینش شامره ۲- هرگاهمقایسهقیمتهادشوارباشد،معموالًدرتصمیمخریدازعواملدیگریاستفادهمیکنیم.

اینبینشوضعیتیراتوضیحمیدهدکهتشبثاتقصداًکارمقایسهیمعقولمیانقیمتهارابرایمشرتیانمشکلمیسازند.وقتیدرقیمتهاابهامایجاد

شود،خریدارانبهشیوههایدیگرتصمیمگیریخرید،رومیآورندماننداتکابهاهمیتنامبراندیاسهولتانتقالجنسخریدهشده.

مثالها:

دکانفرنیچرفروشییکستکوچرارصف»۷،۰۰۰افغانیزیرقیمتاعالنمینامیدواگرقیمتقبلازسالنوپرداختشود،ماهانه۱،۰۰۰تخفیفنیز	 

درنظرگرفتهشدهاست.«دراینحالتشامبهمشکلمیتوانیدقیمتنهاییکوچرابدانید،لذااحتاملدارددرجستجویبراندیشویدکهمیشناسید

وبهآناعتامدداریدودرنتیجهپولبیشرتبپردازید.

ورزشگاه،فیسعضویتراروزانه»فقطیکدالر«اعالنمیکند.قیمتظاهراًپایینومعقولبنظرمیرسدولیورزشگاهکارشامرابرایمحاسبهیفیس	 

ساالنهایکهبایدبپردازیدمشکلمیسازد.
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بینش شامره ۳- مامعموالًقیمتباالرامعادلکیفیتباالتصورمیکنیم.

اینبینشوضعیتیرارشحمیدهدکهمعموالًقبلازخریدمشرتیانفکرمیکنندمحصولیاخدماتارزانبیکیفیتاستوهرچهقیمتترباشدکیفیتاش

نیزبهرتاست.ازمنظرخریدارانتازمانیکهقیمتباالترنشاندهندۀکیفیتبرترباشد،معموالًکمرتبهقیمتمحصولحساسیتنشانمیدهند.

مثال:رشکتهایمحصوالتلوکسماننداپل،سونی،لکسسوغیرهقیمتبسیارباالرویکاالهایخودمیگذارندچونسالهامحصوالتوخدماتبا	 

کیفیتباالعرضهمنودهاند.

بینش شامره ۴- اگرزمانوتالشزیادیدرساخنتیکمحصولرصفشود،ماپولبیشرتمیپردازیم.

اینبینشوضعیتیراتوضیحمیدهدکهدرآنمردممیلدارندبرایچیزیکهزمانوکارزیادیدرساخنتاشرصفشدهباشد،پولزیادتربپردازند.معموالً

مردمبرایچیزیکهتولیدآننیازمندتالشزیادباشد،قیمتبیشرتخواهندپرداخت،حتیاگرخودجنسبرتریخاصینداشتهباشد.برداشتعمومیاین

استکهاگریکشخصزمانوتالشزیادبرایتولیدتوسطدسترصفکردهباشد،بایددربرابرتالشخودپاداشدریافتکند.تحقیقاتنشاندادهاست

کهخریدارانوقتیمیبینندمقدارکارزیادتریدرساختمحصولیرصفشدهباشد،حساسیتکمرتینسبتبهقیمتآننشانمیدهندچونکاربیشرت

نشاندهندۀکیفیتباالتراست.

مثالها:

ماحارضیمبرایلباسهاییکهطبقدرخواستماساختهشدهیازیوراتدستساز،پولبیشرتبپردازیم.	 

مشرتیانشایدحارضباشندبرایقالیندستبافتکمیابنسبتبهقالینهایمعمولی،پولبیشرتبپردازند.	 

C واژه نامه این بخش

ارزش درک شده- ارزشیکهمردمبهمحصولیاخدماتقایلمیشوند.

قیمت مرجع- قیمتیکهمشرتیانانتظارپرداختاشدارندیامبلغیکهپرداختآنرابرایمحصولیاخدماتیمعقولمیپندارند.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

سهعنرصاصلیپروسهیتعیینقیمتگذاریراکهبایدبدانم،کدامهااند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهبفهمممشرتیانمحارضبهپرداختچهقیمتیهستند؟9.قیمتگذاری	 

چرابرخیقیمتهانسبتبهقیمتهایدیگربرایمشرتیانمجذابیتبیشرتیدارند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهمدلهایمتفاوتمحصولخودرابرایمشرتیانمتفاوتباقیمتهایمتفاوتبفروشم؟9.قیمتگذاری	 

A ابزار موجودۀ دیگر

ورکشیت/فورمکاریمقایسهقیمتها
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 .۱۳
برخی از فنون قیمت گذاری که 

مشرتیان ام را ترغیب به خریداری 
خواهد منود، کدام ها می باشند؟
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بادانسنتمصارفونقطهیصفریتانواینکهمشرتیانتانچهقیمتیحارضاندبرایارزشمحصولیاخدماتشامبپردازند،شاممیتوانیدبهرتینقیمت

اما،برخیاسرتاتیژیهایتعیینقیمتوجودداردکهمیتوانیددرمحیطهایمشخصآنهارادرنظربگیرید: انتخابکنید. رابرایمحصوالتخود روزمره

قیمتگزاف،قیمتدینامیکوقیمتنفوذی.

درقیمتگذاریگزاف،شامباقیمتهایبسیاربلند،حتیباالترازارزشیکهخودشامبهآنمحصولقایلهستید،رشوعمیکنید.رصفاًبرایمحصوالتدارای

برایچیزی بیشرت پول پرداخت به ازمشرتیانیکهمتایل اجازهمیدهد ایناسرتاتیژی استفادهکرد. نوعقیمتگذاری این از باال،میتوان تقاضایبسیار

کمیابیاکاالهایمرتبطبهموقفهایباالیاجتامعیدارند،پولزیادتربگیرید.

و میوهها قیمت میکند. تغییر زود زود روز، مشخص ساعات یا مشرتی نوع تقاضا، جملهسطح از وضعیت به توجه با قیمتها دینامیک، قیمتگذاری در

را نفع مبلغ دینامیکشاممیتوانیدحداکرث قیمتگذاری با است. دینامیک قیمتهای از مثالخوبی است، درحالمتامشدن سبزیجاتیکهفصلشان

بدستآورید،امابرایاستفادهدرستازآننیازبهکاروتحقیقزیاددارید.

درقیمتگذارینفوذی،شامقصداًقیمتهایخودراپایینترازارزشمحصولیاخدماتتانتعیینمیکنیدتافوراًسهمزیادبازاررابدستآورید.شایداین

کاررابرایخارجکردنرقیبانازبازاریاتثبیتخودبعنوانپیشتازبازارمیتوانیدانجامدهید.اینیکاسرتاتیژیکوتاهمدتاستچونازلحاظمالیقابل

دوامنیست.دربعضیکشورهااینگونهقیمتگذاریمجازنیست.

هریکیازروشهایفوقنقاطقوتوضعفخودراداردوهرروشدررشایطمعینیدرستکارمیکند.درواقع،بیشرترشکتهاباانکشافورشدمحصوالت

وخدماتخودیکیاچندیازاینگزینههارابهکارمیبرند.

K بیایید بیشرت بدانیم

قیمتگزاف،بهوضعیتیاشارهداردکهقیمتهادرآغازبسیاربلندتعیینمیشودتاعوایدرابهیکبارگیجمعکرد،مثلآنکهقیامقراازسطحشیرجمع

میکنند.اینپروسهایجابمیکندکهقیمتراباالترازارزشیتعیینمنودکهمحصولشاممیتواندبهمشرتیانبالقوهعرضهکند.چرااینکارراانجامدهید؟

اول،اینکهشاماگرنتوانیدمشرتیانفعالدرقیمتهایمتوسطراپوششدهید،باهدفقراردادنمشرتیانیکهقیمتبلندمیپردازنداینکمبودراجربان

منایید.دیگراینکهبااینکارشامبهمشرتیانخوداینپیامراارسالمیکنیدکهمحصولشامدربازارکمیاباستومتناسببهآنقیمتتعیینکردهاید.

درعینحالممکندروضعیتیقرارداشتهباشیدکهبرخیافراددوستداشتهباشنداولینخریدارباشندوبرایاینامتیازپولزیادبپردازند.صفطوالنی

افرادیکهپیشرویفروشگاههایاپلبرایخریدنتازهترینآیفونانتظارمیکشند،مثالخوبیازایناسرتاتیژیاست.

قیمت گزاف در رشایط ذیل موثرتر است:

زمانیکهکیفیتبلندیکمحصول،قیمتبلندترمحصولراتوجیه میمناید	 

وقتیتعدادخریدارانکافی،محصولرابهآنقیمتمیخواهند	 

زمانیکهمشرتیاندرموردارزشمحصولدرمقایسهبامحصولهایبدیل،درکواضحیندارند	 

قیمتتولیدحجمکمیکمحصول،بلندنیست	 

وقتیکهرقیباننتوانندبهآسانیواردبازارشوند	 

قیمتگذاریدینامیکبهوضعیتیاشارهداردکهمیانخریداروفروشندهقیمتهابطوردوامداردرحالتغییراست.یعنیممکناستقیمتکاالهاباتوجهبه

سطحتقاضا،نوعمشرتی،وضعیتآبوهوا،ساعاتروزوغیرهتغییرکند.

قیمت فصل به توجه با را قیمت فصل، فروشان سبزی میگیرند. کار دینامیک قیمتگذاری از همه هوتلها هوایی، خطوط فصل، سبزیجات فروشندگان

سبزیجاتومیوهجات،درنبودسبزیفروشانرقیب،یاتغییرتقاضایبازارتغییرمیدهند.هوتلهاممکنبراساسروزهفته،جشنهاومحافلخاصدر

شهریافصلسال،قیمتهاراتغییردهند.
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قیمت گذاری دینامیک تحقیق زیاد ایجاب می کند و گاه به کمپیوترهای قوی برای ارزیابی معلومات زیاد در زمان واقعی نیاز است. رشکت هایی که 

از قیمت گذاری دینامیک استفاده می کنند به داده ها و معلومات زیادی توجه دارند:

عاملنخست،قیمتهایرقیباناست.میخواهندبدانندکهرشکتهایرقیببهکدامقیمتعرضهمیکنند.	 

عاملدوم،چگونگیواکنشمشرتیانبهقیمتجاریاست.	 

عاملسوم،مقدارعرضهاست.	 

 	

قیمتگذاریدینامیکمیکوشدفرصتهاییراپیداکندتاتغییرقیمتباعثبیشرتیننفعیافروشبیشرتینمحصولبرایبدستآوردنپولبیشرتشود.

بازاررارسیعبدست ایکهمشرتیانمیپردازندتعیینمیکنیدتاسهم ازارزش پایینتر قیمتهارا قیمتگذارینفوذیبهوضعیتیاشارهداردکهشامقصداً

آورید.درحالیکهقیمتگذارینفوذیشایداولمنتجبهفروشاتزیادگرددولیهمیشهبهتشبثباثباتوسودآورکمکمنیمناید.اینرویکردمیتواندباعث

طرحمسایلحقوقینیزگردد،بخصوصاگرفروشکاالیاخدماتبهقیمتپایینترهزینه،منجربهبیرونراندنیکرقیبازبازارشود.دربعضیکشورها

فروخنتبهنرخپایین ترازهزینهغیرقانونیاست.

قیمت گذاری نفوذی زمانی بهرتین موثریت را دارد که:

مشرتیبهتغییراتکوچکدرقیمت،حساسباشد.	 

مشرتیبهآسانیبتواندارزشمحصولراارزیابیمناید.	 

تهدیدمحصولرقیب،جدیباشدوقیمتپایینمیتواندآنانراازبازاربیرونسازد.	 

تعدادزیادیازخریدارانبالقوههستندکهدرقیمتباالمنیتوانندجنسرابخرندوقیمتکنونیکمکمیکندآنانبراندشامرابخرند.	 

شامظرفیتمالیتولیدتازهومقدارزیادمحصولرادارید.	 

بایدبدانیدکهقیمتپایینرصفاًبرایمدتکوتاهمانعورودرقیبانبهبازارمیگردد.

شامچگونهروشدرسترابرایتجارتخودبرمیگزینید؟اینانتخابناشیازدرکشامدررابطهبهاینکهمحصولتاندرکداممرحلۀحیاتخودقراردارد

میباشدزیراواکنشبازاربهقیمتگذاریمعموالًدرهرمرحلهمتفاوتاست.

چهارمرحلۀچرخهیحیاتمحصول،عبارتنداز:دورهیمقدماتی،رشد،بلوغونزول.قیمتگذاریگزافونفوذیدردومرحلهیاولبهرتینکاربردرادارند،

ولیقیمتگذاریدینامیکدرسهمرحلهیاولبهرتعملمیکنند.قیمتگذارینفوذیدرمرحلهیاولوآخر،بهرتکارآییدارد.

C واژه نامه این بخش

قیمت گذاری گزاف - زمانیکهمحصولدرآغازبهقیمتبلندفروختهمیشودوبعدبهتدریجباگذشتزمانقیمتآنپایینمیآید.

قیمت گذاری دینامیک- اسرتاتیژیقیمتگذاریکهتغییراتدرقیمت،وابستهبهرشایطمیباشد.

قیمت گذاری نفوذی- اسرتاتیژیقیمتگذاریکهدرآنقیمتهاقصداًپایینترازارزشمحصولیاخدماتتعیینمیشودتاسهمبازاربدستآیدورقیبان

تحتفشارقرارگیرند.

اولین خریداران- کسانیکهفوراًبعدازمعرفینخستکاال/محصولآنراخریداریمیکنند.

چرخه ی حیات محصول- هرمحصولچهاردورهیحیاتراازرسمیگذراند-معرفی،رشد،بلوغونزول.مدیرانتجاریخوبمیدانندکهمیتودولوژیهای

قیمتگذاریباعبورمحصولازیکمرحلهبهمرحلهیدیگرتغییرخواهدکرد.
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B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

تحقیقبازارچیستوچگونهمیتوانآنراانجامداد؟6.بازاریابی  	 

چگونهبفهمممشرتیانمحارضبهپرداختچهقیمتیهستند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهارزشمحصولیاخدماتخودرابلندبربیمتاقیمتهاقابلتوجیهگردند؟9.قیمتگذاری	 

چرابرخیقیمتهانسبتبهقیمتهایدیگربرایمشرتیانمجذابیتبیشرتیدارند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهمیتوانمقیمتهاراافزایشدهموچهمدتبعدبایدقیمتهاراکاهشیاافزایشدهم؟9.قیمتگذاری	 

چگونهمدلهایمتفاوتمحصولخودرابرایمشرتیانمتفاوتباقیمتهایمتفاوتبفروشم؟9.قیمتگذاری	 

چهزمانیقیمتتشویقییالیالماعالنکنم؟9.قیمتگذاری	 
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 .۱۴
چرا برخی قیمت ها نسبت به قیمت های دیگر 

برای مشرتیانم جذابیت بیشرتی دارند؟
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L اساسات

مهمترینچیزدرقیمتگذاری،دانسنت»متایلپرداخت«مشرتیاست.تحقیقاتنشاندادهاستکهوقتیازمشرتیانبپرسیدبراییکجنسمیلدارندچه

قیمتیبپردازند،بهندرتمیتوانپاسخصادقانهدریافتکرد.باتوجهبهاینواقعیتیکیازاهداففروشاتوبازاریابیباالبردنمتایلمشرتیبهپرداخت

قیمتیاستکهبازتابدهندهیارزشواقعیمحصولباشد.مشرتیانبهندرتحارضندتاپاسخواقعیرادرموردقیمتمحصول/خدماتارایهمنایند.

ارزان بسیار را محصول منیخواهید نیز شام و بپردازند جنس قلم یک برای دارند دوست را قیمتی چه واقعاً نگویند شاید خریداران که آنجایی از لذا

قیمتگذاریکنید،بکوشیددریابیدمردمدرموردقیمتگذاریچگونهفکرمیکنندتاقیمتدرسترابرایمحصوالتیاخدماتخودتعیینکنید.بایدبکوشید

ذهنیتمشرتیخودرادرککنید.

مشرتیان معموالً قیمت را به نرخ متحول، مانند مثال ذیل می بینند:

اگرقیمتاینگونهدیدهشود...

»بسیار بلند« »معقول«     »بسیار پایین«  

خریدارانفکرخواهندکرد...

»آن مبلغ را نخواهم پرداخت« »معقول به نظر می رسد«    »حتامً مشکلی هست«  

اگرمشرتیفکرکندقیمتبسیارپاییناست،احتامالًتصورخواهدکردکهمحصولشاممشکلیدارد.اگربهنظرشانقیمتنهایتبلندباشد،متوجهارزش

نخواهندشدوبهقیمتباالخریدنخواهندکرد.

تحقیقاتنشاندادهاستکهبرخیقیمتهانسبتبهقیمتهایدیگربرمشرتیاناثرجدیتردارد.پنجتاکتیکبرایبهرهبرداریازاینتحقیقوجوددارد:

1 قیمتخودرابه۱افغانییا۱دالرپایینبیاوریدتاقیمتبهرقمیپایینتراز»_9افغانی«یا»_0.99دالر«پایانیابد.دربرخیمواردوقتیقیمتبه.

»۹«یااعشاریه۹۹متامشودنسبتبهیکافغانییایکدالربسیارکمرتبهنظرخواهدرسید.

2 قیمتگذاریبهعددتام.دربرخیموارد،اگرقیمتیداشتهباشیمکهرقمآنتام)راوند(باشدبرایمشرتیجالبترودرستتربهنظرخواهدرسید.بطور.

مثال،جنسیممکنبه۳،۰۰۰افغانینسبتبه۲،۹۶۰افغانییا۳،۰۷۰افغانیبیشرتفروختهشود.

3 باخریدیکی،یکیدیگررارایگانبدستآورید.اینفنقیمتگذاریمردمراترغیببهخریدبیشرتمیکندتاتعداداجناسرایگانبیشرتبدستآورند..

حتیاگرقیمتواقعاًبسیارارزاننباشد،مشرتیمعموالًاحساسمیکندتخفیفدریافتکردهاست.

4 گذاشنتمحصولیباقیمتباالدرکنارمحصولیباقیمتمعیاری.باگذاشنتدومحصولمشابهکنارهمدرحالیکهیکینسبتبهمحصولدیگرقیمت.

وکیفیتنسبتاًباالترداشتهباشد،مشرتیانمعموالًگزینهیقیمتترراانتخابمیکنندزیرابهآنارزشبیشرتقایلمیشوند.

5 تغییرقیمتراازنظردیداری/برصیبرجستهسازید.بانشاندادنقیمتقبلیمحصولدرکنارقیمتیکهتازهپایینآوردهشده،احتاملخریدمردمباال.

میرود،چونفکرمیکنندکهخریدبهنفعشاناست.

K بیایید بیشرت بدانیم

توضیحاتی درمورد دلیل کارآیی این پنج تاکتیک:

1 قیمترا۱افغانییایکسینتبهدالرکاهشدهید)یعنیپایینآوردنارقامسمتچپبهصدافغانییایکدالر(-اینتاکتیکباقیمتگذاریایکهبا.

ارقام»۹۹«یا»اعشاریه۹۹«پایانمییابد،رسوکاردارد.رقمسمتچپازرقمتام/راوندیکافغانییایکدالرکممیشود.هروقتبهخریدمیروییمبا

اینتکنیکمواجهمیشوییم،ولیتوجهیبهآنمنیکنیم.مثالًذهنشامارزشرقم۳۰۰افغانیرامتفاوتترازارزشعدد۲۹۹افغانیمیبیند:ذهن

شام۲۹۹افغانیرامانند۲۰۰افغانیمیبیند،وچون۲۰۰افغانیبسیارکمرتاز۳۰۰افغانیاستاحتاملبیشرتداردتامشرتیخریداریکند.چرا

اینتاکتیکموثراست؟دلیلموثریتاینتاکتیکدرچگونگینگاهذهنمابهاعداداست.اعدادیکهبهارقام۹ختممیشوندنسبتبهاعدادیکه

یکرقمباالتراندکوچکرتبهنظرمیرسندالبتهدرصورتیکهرقمسمتچپیکدرجهپایینبیاید)مثالًاز۳۰۰افغانیبه۲۰۰افغانی(.امااگرچپترین

رقمعددتغییرنکنداثرچندانینخواهدداشت)مثلتغییر۳۵۰به۳۴۹(.پسنتیجهگیریاینمیشودکهاگربخواهیدفروشاتمحصوالت/خدماتتان

راافزایشدهید،قیمتهاایکهبهصفرختممیگرددرابهقیمتهایعدد9تبدیلکنید.
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2 قیمتگذاریبهعددتام-اینتکنیکدرمقابلتکنیکشامرهیکفوققراردارد.دراینتاکتیکهمهیقیمتهایعددیراتامیاراوندمیسازیم.مثالً.

افغانی(راذهنآسانرتپروسسمیکندودر افغانیتبدیلمیشود.تحقیقنشاندادهاستکهاعدادراوند)مثال۳،۰۰۰ً افغانیبه۳،۰۰۰ ۳،۰۷۰

مقایسهبااعدادغیرراوند)مثال۳،۰۷۰ًافغانی(،بیشرتمشرتیراجلبوجذبمیکند.اعدادراوندنشدهراذهنبهمشکلپروسسمیکند.لذااعداد

راوند»تام«بهنظرمیرسندچونعاملاحساساتدرخریددخیلاستواعدادراوندشدهراذهنرسیعرتپروسسمیکند.بطورمثالیکمطالعهنشان

میدهدکهاحتاملخریدیکمحصولتوسطمشرتیبهقیمت۵،۰۰۰افغانینسبتبهقیمت۴،۹۶۰افغانییا۵،۰۶۰افغانیبیشرتاست،چوناین

رقمآسانرتپروسسمیشود.

3 تا. رامیپردازد یاخدمات تاکتیکقیمتگذاریطوریستکهمشرتیقیمتکاملیکمحصول این آورید. رایگانبدست را باخریدیکی،یکیدیگر

را قیمتگذاریخود مواجهشد،منطقعادی رایگان پیشکش با وقتیمشرتی اینجاحرصاست. در اصلی انگیزهی آورد. رایگانبدست را یکدیگر

کنارمیگذاردومترکزشفقطبهخریدنبخاطرگرفنتیکقلمجنسرایگاناست.اینتکنیکبسیاربیشرتاستفادهشدهاست،لذارشکتهابایددر

پیشکشهایخودخالقیتبهخرجبدهند:

یکیبخریدو۵۰درصدتخفیفدرخریدبعدیبگیرید.	 

یکیبخریدوچهارکوپونرایگان،هرکدامبهارزش۶۰۰افغانی،دریافتکنید.	 

یکیبخریدودویدیگررایگاندریافتکنید.	 

4 گذاشنتمحصولیباقیمتباالدرکنارمحصولیباقیمتمعیاری.اینتاکتیکبهعرضهیهمزماندومحصولمشابهارتباطمیگیرد،طوریکهقیمت.

یکیازایندومحصولبسیارجذابترازدیگریمیشود.اینیکنوعبازیانتخاببرایمشرتیاستکهبایدبیندومحصولمشابهیکهقیمتهای

متفاوتدارند،انتخابکند.ایناسرتاتیژیبابراندهایفیشن،کارآییخوبدارد.مثالًیکدکانخردهفروشیممکندولباسعروسیراکناریکدیگر

بهخریدنجنس را ایناستکهمشرتی باشد.هدف ازدیگری باالتر باشدوقیمتآن ازنظرکیفیتکمیبهرت ازلباسها بگذاردوطوریکهیکی

قیمتیترتشویقکنیم،چونقراراستمحفلویژهایداشتهباشند.

5 تغییرقیمتراازنظردیداری/برصیبرجستهسازید.وقتیجنسیرالیالماعالنمیکنیدوقیمتتازهراکنارقیمتقبلیمینویسید،بااینکارقیمت.

لیالمراجذابترمیسازیدچونمشرتیاحساسمیکندمعاملهایخوبینصیبشانمیشود.برایآنکهاینتاکتیکقیمتگذاری،بهموثرترینوجه

عملیشود،فونت،اندازهورنگقیمتتازهراتغییردهید.براساستحقیقاتقیمتگذاری،تنهاتغییررنگوفونتواندازهیخطقیمتتازهوکمیدورتر

ازقیمتاصلینوشنت،احتاملخریدراافزایشمیدهد،بهدلیلاینکهمشرتیان،قیمتتازهراارزانرتوبهرتازقیمتقبلیمیبینند.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

سهعنرصاصلیپروسهیتعیینقیمتگذاریراکهبایدبدانم،کدامهااند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهبفهمممشرتیانمحارضبهپرداختچهقیمتیهستند؟9.قیمتگذاری	 

آیاروشمشخصیدرتعیینقیمتوجودداردکهکامالًمناسبتشبثمنباشد؟9.قیمتگذاری	 

مردمدرموردقیمتهاچگونهمیاندیشندواینامربرتصمیمگیریهایمنباالیپروسهقیمتگذاریچهتاثیریدارد؟9.قیمتگذاری 	 
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 .۱۵
چگونه می توانم قیمت ها را افزایش 

دهم و چه مدت بعد باید قیمت ها 
را کاهش یا افزایش دهم؟
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L اساسات

گاهینیازمیشودکهقیمت هارابلندبربیدولیارزشهمیشگیرابهمشرتیانخودعرضهکنید.پروسهیافزایشقیمتمیتواندمشکلباشدوخطربیشرتاز

دستدادنوخشمگینشدنمشرتیانرابههمراهداشتهباشد.بااینحال،مواردزیادیهستکهبرایادامهیتشبثتانبایدقیمتخودراافزایشدهید.

بطورمثال،اگرهزینههایتولیدمحصولیافراهمکردنخدماتباالبرود،برایآنکهمثلگذشتهفایدهبرداید،بایدقیمتهاراتعدیلکنید.

وقتیتصمیمبهافزایشقیمتمیگیرید،افزایشقیمتبایدمعقولباشد-نبایدیکروز۸%قیمترابلندبربید.بایدبهمشرتیانخودعلتافزایشقیمت

راتوضیحدهید.اگرتشبثتانبهچندمشرتیبزرگمتکیاست،بایدبهآنانبگوییدکهمتاسفانهقیمتفعلیشانخیلیپاییناستونیازاستدرمدت

زمانمعینقیمتبهاندازهیمعقولافزایشیابد،درغیرآنادامهیکاربرایشامممکننیست.شایدبخواهیدباآنانرویپالنافزایشتدریجیقیمت،مثالً

۲%افزایشدرهرماهبرایمدتیکسال،کارکنید.بایدتوضیحدهیدبرایآنکهبهتشبثادامهدهید،بایدنفعکنید،واکنونشامدرمعاملهیتجاری

باآنانرضرمیکنید.اگرآنانکارباشامراترکبگویند،یکمشرتیازدستخواهیدداد،ولیمشرتیکهکاربااوبرایتانسودآورنبود،لذاتصمیمشام

بههرحالتصمیمتجاریدرستخواهدبود.اگرمعاملهبایکمشرتیکمیسودآورباشد،درآنصورتافزایشقیمتمیتواندکمرتباشدیادرمدتزمانی

طوالنیتراتفاقافتد.

وقتیقیمتهاراافزایشمیدهید،حداکرثتالشکنیدکهقبالًبرنامهریزیمناییدتابهرتینوقترابرایاینکارانتخابکنید.درعینحالمیتوانیدافزودن

کردن یکجا یا اندازه تغییر محصول- عرضهی چگونگی تغییر مناید. ایجاد ارزش مشرتی برای ولی باشد هزینه کم شام برای که بگیرید نظر در را چیزی

ذیلچند در نیست. قابلمالحظه آنقدر که درسطحی البته باشد برایمشرتی باالتر قیمت تعیین برای راهی میتواند نیز یکست- بهشکل محصوالت

اسرتاتیژیبرایافزایشقیمتهاارایهمیگردد:

K بیایید بیشرت بدانیم

یازده نکته ای که به شام کمک می کند قیمت را تغییر دهید، بدون آنکه مشرتی خود را از دست بدهید:

1 بهرتینزمانراانتخابکنید.بهرتینزمانافزایشقیمتوقتیاستکهمطمنئهستیدمشرتیانازمحصوالتوخدماتشامراضیاند.اگرشامبرای.

افزایشقیمتبرنامهریزیمیکنید،درمورداثباتارزشمندیکارخوددرماههایقبلازاعالنافزایشقیمت،بسیاردقتکنید.

2 چیزیبیافزایید.مشرتیانوقتیچیزاضافهدرمعاملهبدستآورندامکانبیشرتداردکهقیمتباالتررابپذیرند.درنظربگیریدکهدرخدماتومحصوالت.

فعلیچهچیزیراافزودهمیتوانیدکهبرایشامهزینۀناچیزداشتهباشد،ولیبرایمشرتیشامارزشدریافتیباالترخلقکند.بطورمثال،اگرشام

دکاندارید،میتوانیدبرایمدتمحدود،بستهبندیرایگانپیشکشمنایید.

3 سایزها/اندازههاراتقلیلدهید.رستورانتهامعموالًبرایافزایشفایدهخویشازاینتاکتیکاستفادهمیکنند.آنهاقیمتمینوراثابتنگهمیدارند.

این از وشمعمیتوانید آرایشی مواد مانند برایهرگونهمحصوالت تقریباً نشود. متوجه امیدکهمشرتی این به راکممیسازند غذا مقدار ولیکمی

تاکتیکاستفادهکنید.امااگرمشرتیمتوجهشود،اینتاکتیکممکنعواقبیداشتهباشد.اگرنگرانید،اندازهرابیشرتکمکنیدوقیمترانیزنسبتاً

کاهشدهیدبطورمثالاگرشاممالکرستورانتهستید،خوراکیککیلوییکبابراکه۵۰۰افغانیمیفروشیدنیمکیلوکممناییدوقیمتآنرا

۳۵۰افغانیبگذارید.

4 بازیاعدادراانجامدهید.اصلقیمتگذاریشامره۳،درخصوصموادغیرغذایینیزقابلتطبیقاست.بطورمثال،اگرشامبطورعادیکارتندهبسته.

ییدستاملکاغذیرابه۳۰۰افغانیمیفروشید،میتوانیدقیمترابه۳۵۰افغانیباالبربیدوبستههایمتفاوتبهاندازههایمختلفتهیهکنیدمثل

کارتنششنبستهییبهقیمت۲۵۰افغانیوکارتنسهبستهیبه۱۵۰افغانیاگرچهقیمتتراندولیمعامالتخوبیبهنظرمیرسند.

5 فیسهایتازهبیافزاییدیافیسهارابلندبربید.شاممیتوانیدازافزودنقیمتاصلیرویمحصولیاخدماتاصلیخودجلوگیریکنیدودرعوض.

فیسهارابلندبربید.عرضهکنندگانبرقاینکارراهمیشهانجاممیدهند،وچندتشبثاتبسیارکوچک،چندسالقبلوقتیقیمتگازوبرقافزایش

یافتازاینتاکتیکاستفادهمنودند.آنها»فیسافزایشنرخموادسوختوبرق«رابهقیمتهاافزودند.اگرفکرمیکنیدافزایشقیمتموقتیخواهد

بود،ایناسرتاتیژیخوبیاست.وقتیالزمدیدیدبهآسانیمیتوانیدفیسراحذفکنید.

6 محصول/خدماتتانراانکشافدهید.اگرافزایشقیمتباانکشافاتیدرمحصولیاخدماتهمراهباشد،بیشرتموردقبولمشرتیانقرارمیگیرد.اگر.

شامتهیهکنندهیالبسههستید،می توانیدتکهیباکیفیتباالتردرلباسهاییکهمیسازیداستفادهکنیدتاافزایشقیمتتوجیهشود.

7 برایرفعاثراتافزایشقیمت،تخفیفپیشکشکنید.وقتیقیمتهابلندبردهمیشوندممکناستمشرتیانحساسدربرابرقیمتراازدستدهید..

گردد. قبلی بهسطح قیمتها کاهش باعث که کنید اعالن مواقع برخی در را تخفیفهایی ولی بربید، بلند را قیمتخود آنان، از برخی برایحفظ
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مشرتیانرصفهجوازاینتخفیفهاشایداستفادهکنندولیمشرتیانیکهزیادرصفهجونیستندممکنتوجهیبهآننشانندهند،لذاازیکسوتعدادی

ازمشرتیانتانقیمتاصلیراخواهندپرداختودرعینحالخریدارانرصفهجوراخرسندنگهخواهیدداشت.

8 خدماتیامحصوالترابهشکلبستهعرضهکنید.معموالًمیتوانمشکلافزایشقیمتراازطریقعرضهیچندمحصولدربستهیواحدکاهشداد..

مثالًاگرشامآرایشگاهداریدمی توانیدنرخآرایشناخن،مانیکور)معالجهامراضدستوپا(وماساجراافزایشدهیدودرعوضبستهایشاملمتاماین

سهمحصولراباتخفیفعرضهکنید،طوریکهقیمتمجموعیآنهاکمرتازمجموعقیمتآنهابصورتجداگانهگردد.

9 اگر. برویید.حتی وثرومتندتر تازه افزایشدهید،بهرتاستدرپیگروه بهشدت را اگرشامبخواهیدقیمتها راهدفقراردهید. مشرتیانمتفاوتی

افزایشقیمتشامکمباشد،توسعهیبازارموردهدفتانبهمشرتیانمرفهتریاتشبثاتدارایبودجهیبزرگرتنیزراهیهوشیارانهبرایپرکردنجای

مشرتیانیاستکهازدستخواهیدداد.

10 یاخدماتپاککاریخانه،. ازباغچههایحویلی بلندبربید.اگرشامتشبثخدماتیدارید،مانندرشکتمراقبت نرخهارادرفاصلههایمنظمزمانی

مشرتیانتانبعدازمدتیانتظاربلندرفنتقیمتراخواهندداشت.درصورتیکهتوجیهپذیرباشد،دررشوعهرسالجدیدیابعدآنکهمشرتیچند

سالباشامکارکرد،قیمترابلندبربید.اگرخدماتشامماهبهماهعرضهمیگردد،پیشکشقراردادساالنهیارزانرتوقراردادماهبهماهباالترراهخوبی

برایفایقآمدنبرمشرتیانیاستکهدربرابرافزایشقیمتمقاومتمیکنند.

11 ازقبلبرنامهریزیکنید.قبلازبلندبردنقیمتها،اطمینانحاصلکنیدکهعالوهبرهزینههایجاری،هرگونهافزایشاحتاملیهزینههادریکیادو.

سالآیندهرانیزمدنظربگیرید.الزمنیستخودرادرگیرجنجالبزرگافزایشقیمتهابسازیدوچهارماهبعدمتوجهشوییدکهدوبارهبایدقیمتهارا

افزایشدهید.

12 برایعکسالعملمنفیدربرابرافزایشقیمت،آمادگیداشتهباشید.منیتوانیدهمهیمشرتیانخودراخرسندنگهدارید.زمانیکهقیمتهارابلند.

میبریدناگزیربرخیمشرتیانازشامناراضیخواهندشد.برایتوضیحدالیلافزایشقیمت،آمادگیداشتهباشید)مصارفبلند/محصوالتوخدمات

بهرت،معموالًتنهادالیلیمیباشندکهمشرتیانحارضبهشنیدنآنهامیباشند(.اینتوضیحاتراهمبرایاشخاصوهمازطریقرسانههایجمعی

ارایهکنید،بخصوصاگرمشرتیانازطریقرسانههایجمعیشکایتخودرامطرحمنایند.افزایشقیمتشایدآساننباشد،ولیاینتاکتیکهاافزایش

قیمترابرایشامومشرتیانتانتاحدممکنسهلترمیسازد.

C واژه نامه این بخش

بازار مورد هدف- مجموعهیمشخصیازمشرتیانبالقوهکهیکرشکت،بازاریابیوفروشاتخودرابرآنانمتمرکزمیسازد.معموالًاینگروهکسانیهستند

کهبیشرتیناحتاملخریدشانازرشکتوجوددارد.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

سهعنرصاصلیپروسهیتعیینقیمتگذاریراکهبایدبدانم،کدامهااند؟9.قیمتگذاری	 

چندشیوهایراکهرشکتهادرتعیینقیمتازآنهااستفادهمیکنند،کدامهااند؟ 9.قیمتگذاری	 

آیاروشمشخصیدرتعیینقیمتوجودداردکهکامالًمناسبتشبثمنباشد؟9.قیمتگذاری	 

مردمدرموردقیمتهاچگونهمیاندیشندواینامربرتصمیمگیریهایقیمتگذاریمنچهتاثیریدارد؟9.قیمتگذاری	 

چرابرخیقیمتهانسبتبهقیمتهایدیگربرایمشرتیانمجذابیتبیشرتیدارند؟9.قیمتگذاری	 

A ابزار موجودۀ دیگر

ورکشیت/فورمکاریتعیینقیمت

ورکشیت/فورمکاریمقایسۀقیمتها
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چگونه مدل های متفاوت محصول 

خود را برای مشرتیان متفاوت، 
با قیمت های متفاوت بفروشم؟
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L اساسات

دراینرویکردقیمتگذاری،شاممدلهایمختلفمحصول/خدماتخودرابرایبرآوردننیازهایمشرتیانگوناگونباقیمتهایمتفاوتمعرفیمیکنید.

شاماینکارراانجاممیدهیدتاگزینههایبیشرتدرقیمتگذاریداشتهباشید،ومهمترازآنمحصوالت/خدماتراازنظرقیمتازهمجداکنید.باارایهی

مدلهایمختلفمحصوالت،میتوانیدمشرتیانگوناگونرابهرشکتخودجلبکنید،بدونآنکهمشرتیانفعلیتانناراضیشوند.

مثالایازاینرویکرد،رستورانتیاستکهبخشخصوصی)باقیمتباال(وبخشعمومی)باقیمتنازلتر(دارد.هردوگروهازمشرتیاندریکرستورانت

عینغذارامیخورندولیبرایمحیطهایمتفاوت)محرمیت،نشستگاهویژه،توجهبیشرتکارمندان(قیمتهایمتفاوتمیپردازند.دانسنتمدلهایمختلفی

کهتشبثشامارایهمیکندبهشامدرافزایشفایدهتانکمکخواهدکرد.

K بیایید بیشرت بدانیم

اینجا تعدادی از تکنیک هایی را که رشکت ها برای انعطاف پذیری در قیمت گذاری استفاده می کنند، معرفی می کنیم:

غذای جدا جدا سفارش داده شده-بهمشرتیانگزینههایمختلفارایهکنید.فکرکنیدبهرستورانتیمیروییدکهدرآنانتخابهایزیادبرایخوردنو

نوشیدنداریدوآنرابارستورانتیمقایسهکنیدکهتنهایکنوعغذاویکنوعنوشابهدرمینویخوددارد.مشرتیانترجیحمیدهندانتخابهایزیادداشته

باشند،لذاشامبایدبهآنانفهرستیازخدماتیارایهکنیدکهازمیانشانانتخابکنندوچیزهاییراخریداریمنایندکهخودشانمیخواهند.بطورمثال،

برنامهی استادخصوصی، اضافیچون مزایای تا بهمشرتیانفرصتدهد و کند متفاوتعرضه قیمتهای به را بستههایمختلف زنانهممکن ورزشی کلپ

آموزشی،دسرتسیبهتجهیزاتیپیرشفتهوغیرهراانتخابکنند.

بیشرت بهرت است- محصوالت/خدماتایراپیشکشمناییدکهدارایمزیتهایبیشرت)خدماتبیشرت،کیفیتباالتر،یازمینهسازیبرایتجربهیبهرت(اند.

تیلفونهایهوشمندجدیدتر،مشخصاتبیشرتدارندونسبتبهتلفونهایسابقهقیمتترمیباشند.ممکناستهوتلیاتاقایروبهکوهستانهاپیشکش

کندودرمقابلکلکیندیوارساختامنمجاوربهچشمنیاید،ودرعوضکرایهیبیشرتبخواهد.

کمرت پیشکش کنید-اینگزینه،درمقابلگزینهی»بیشرتبهرت«استقراردارد.اینجاشامخدماتکمرتیامحصولکمکیفیتترپیشکشمیمناییدتامشرتیان

حساسدربرابرقیمت،راجلبمنایید.رشکتهایمتعددتیلفونهایشخصی،برایرفعنیازهایافرادیکمدرآمد،تیلفونهایسادهنیزتولیدمیکنند.

از انتظار جلوگیری کنید-گزینههاییپیشکشکنیدکهبهمشرتیاجازهدهدبدونانتظارکارشمتامشود.بطورمثال،خدماتویژهمسیرویژهورسیعیداردکه

آنراویآیپیمیگویند.متقاضیایکهنخواهدانتظاربکشدودرخواستاشرسیعطیمراحلگردد،ازاینمسیراستفادهمیکندودرعوضپولبیشرتمیپردازد.

بالتکلیفی را کاهش دهید-راههاییبرایمشرتیپیشکشکنیدکهوقتیازشامخریدمیکندباخطراتکمرتمواجهشوند.بیشرتدکانهایالکرتونیکسیا

وسایلبرقی،برایمدتیکسالترمیمرایگان)وارنتی(پیشکشمیکنندتامشرتیدرموردخریدمحصوالتبرقیاطمینانبیشرتداشتهباشد.دیگرانهمراه

بااجناسالکرتونیک،استبالیزرنیزپیشکشمیکنندتااشیایبرقیراازتخریبدراثرمشکلبرقحفاظتمنایند.اگرشامدکانترمیمموترداشتهباشید،

میتوانیدبرایکسانیکهبریکهایجدیدخریداریمیکنندتضمینبرگشتپولرابدهیدتامشرتیانبداننددرصورتیکهازبریکهایتازهخرسندنبودند

میتوانندبهدکانشامآمدهبریکهارارایگاناصالحکنند.

خدمات رسیع- خدماترسیعرتازحداوسطرایجراارایهکنید.بطورمثال،بعضیخدماتپستهرسانیچوندی.اچ.ال،تعهدمیکنندبستهرابجایقبلاز

ظهر،یعنیپیشازنهصبحروزبعدتحویلدهند،وبرایاینسهولتپولبیشرتمیگیرند.اگرشامدکانخیاطیداشتهباشید،میتوانیدبهمشرتیانسهولت

ترمیمپتلونرادریکروزفراهمسازیدوطبقمعمولیکهفتهبعدتحویلندهید.بخاطراینخدمترسیع،پولبیشرتبگیرید.

مشخصات تازه را بیافزایید یا کم کنید-مشخصاتمحصول/خدماتراتغییردهیدتامشرتیانتازهجلبکنید.درصنعتتکنالوژی،مدلهایگوناگوناز

یکمحصولمیرساستوهرکدامقیمتجداگانهداردکهانعکاسدهندهیتواناییهایاضافیآنمحصولاست.بلوسونیکدرکابلچیپهایکمپیوتری

گوناگونراعرضهمیکندتاشامدروقتخریدگزینههایزیادداشتهباشید.هرگزینه،مشخصاتمتفاوتداردوقیمتاشنیزفرقمیکند.بطورمثال،اگر

شامموبایلفروشیداشتهباشید،عالوهبرتلفونشخصی،نرمافزارهاینصبشدنیدرتلفونوپوشمحافظصفحهیاپشتینیزپیشکشکنیدوازهرکدام

قیمتجداگانهبگیرید.
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بافراهمآوریتسهیالتوترغیبمشرتیانبهخریدمحصوالتیکهدرحالتعادیحارضبهخریدآنمنیباشند،تشبثخودرارشددهید. بستۀ مشرتک- 

بستههایغذاییفامیلیرستورانتمسرتکادمنونهایازاینتالشاست.آنانزنجربرگر،چپس،رانمرغونوشابهرایکجاکردهبهقیمتیمیفروشندکهاگر

بخواهیمهرکدامراجداگانهبخریمدرآنقیمتمیرسمنیباشند.

پیش پرداخت-ایناسرتاتیژیباعثانعطافپذیریدرپرداختمیشودوبرایکسانیکهمنیتوانندازطریقکریدتخریداریکنند،سهولتایجادمنودهومشرتیان

تازهجلبمیکند.پالنهایپیشپرداختازطریقتلفونموبایلوپیشپرداختازطریقکارتهایتلفونازراهدور،مثالهایخوبیازاینسهولتاست.

کرایه میشود، برگزار محفل آنها در که عروسی سالونهای طریق از عروسیشان روز در داماد و عروس به را لوکس موترهای فروشان موتر اجاره/کرایه- 

میدهند.اینموترهااگرچهبرایفروشنیستند،موترفروشانبعدازخواستزوجهایتازه،گزینههایزیاددیگررابخاطرخریدبهآنانپیشکشکنند.

قیمت گذاری دو بخشی- دراینروشقیمتخدمتاصلیجداوفیسخدماتاضافیجداگانهمحاسبهمیگردد.صنعتهوانوردیبااستفادهازاینتکنیک

نفعکردهاست.آنهامیلیاردهادالربافیسهایافزودهیفراوانشانبدستآوردهاند،ازجملهفیسباریافیسسوارشدنزودتربهطیاره،وفیسهایابتدایی

چونتبدیلکردنچوکی.بطورمثال،اگرشاممالکسالونورزشیباشید،میتوانیدغیرازفیسماهانه،خدماتدیگرینیزپیشکشکنید،ماننددسرتسی

بهمربیخصوصیکهبابتآنبایدفیساضافیبپردازید.

برایجلبمشرتی رمضان ماه در رستورانتها زیاد تعداد کنند. مراجعه بهشام مختلف اوقات در متفاوت مشرتیان تا تنظیممنایید راطوری وقت موانع- 

بستههایویژهپیشنهادمیکنندتامشرتیانبعدازازدحاموقتافطاربهآنجابیایند.سالیسبیکریقیمتهایخودرابعداز۷شامکاهشمیدهدتاکسانی

کهدرزمینهیهزینهوارزشغذایبیرونازخانهحساساندجلبشوند.

پالن های پرداخت-بااستفادهازایناسرتاتیژی،شامزمانتقاضایپرداخترابازمانیکهمشرتیتوانپرداختداردهامهنگمیسازید.رشکتهایزیاد،

تادیهنکنیدولیدرچندقسطقیمتجنسرابهتدریجبپردازید. تاکلمبلغخریدرافوراً پالنیبرایپرداختپیشکشمیکنندکهبهشاماجازهمیدهد

برنامهیمالیموسومبهاقساطپیشنهادمیکندکهبرایجلبمشرتیکهمبلغ۳۰،۰۰۰افغانیبرایخریدموبایلیاکمپیوترجدیدندارد،»ماهانه۴،۰۰۰ 

افغانی«قسطپیشکشگردد.

قیمت گذاری چندین خدمت/کاال بطور یکجا-قیمتیپیشکشکنیدکهشاملهمهیتسهیالتالزمبرایایجادراحتیوآرامشمشرتیشودومشرتیانتازه

جلبگردد.رشکتهایتوریستیمتعددیوجودداردکهمردمرابهمکهمکرمهجهتادایحجفرضییاعمرهمیبرندودربدلیکفیسمعینمتامهزینهها

)اتاق،غذاوفعالیتهایزیارتیوتفریحی(رابهعهدهمیگیرند.رشکتهایتلفونهمراه،پالنهاییراپیشکشمیکنندکهدرآنمتاسنامحدود،پیامهای

کتبی،صوتیوانرتنتدربدلقیمتماهوارثابتعرضهمیشود.

تخفیف های فوری-یکتخفیففوریپیشکشکنیدوباارایهیمشوق،مردمرابهخریدبیشرتترغیبکنید.بطورمثالاعالنکنیدکه»باخریداریبهقیمت

۸،۰۰۰افغانیوبیشرتازآنمبلغ۱،۰۰۰افغانیتخفیفبدستآورید«.

انتقال دوطرفه ی رایگان-رشکتهامیتوانندانتقالرایگانوسهولتبرگشترایگانجنسراپیشکشکنند.اینپیشکشبهجلبمشرتیانکمکمیکند

زیرامردمدراینصورتکمرتنگرانخریدشانهستندومیداننددرصورتیکهجنسرانخواهند،بدونتقبلهرگونههزینه،آنرابرمیگردانند.

خرید همراه با تحفه- مشرتیخودرابابخششتحفهتشویقکنید.»بهارزش۶،۰۰۰افغانیمحصوالتآرایشیبخریدویکجعبهیآرایشرایگاندریافت

کنید.«برایبراندهاییکهنگرانکاهشقیمتهایشهست،تحفههایرایگاندربدلخرید،راهدیگربرایدادنانگیزهیمرصفبیشرتبهمشرتیاناست.

تجربهی خریدکنندگان بعضی برای رایگان تحفهی درعینحال است. تخفیفدهی برای خوبی بدیل خرید، بدل در تحفهی که میکنند تایید کارشناسان

غیرمتوقعهولیدلپذیراست.

تخفیف های پس از خرید- مشرتیانبرحالرابهنحویبخاطرخریدشانپاداشبدهید.»باسپاسویژهازفرمایشاخیرتان،۲۰%تخفیفبرایخریدبعدی

شامپیشکشمیکنیم.«شامبایدتخفیفهایپسازفروشرابهمنظورحفظمتاسوتشویقمشرتیبهخریدمجددبایداستفادهکنید.

اما، میرساند. یاری تشبثتان سودآوری افزایش به که میباشند قیمت و محصول متفاوت مدلهای پیشکش برای گوناگون راههای از بخشی اینهارصفاً

به برایگروههایمختلفمشرتیان، را بایددقتداشتهباشیدکهتبعیضقیمتاعاملننامیید.تبعیضقیمتزمانیرخمیدهدکهرشکتمحصولمشابه

قیمتهایمتفاوتمیفروشد.دربرخیموارد،اینکارخالفاخالقکاریوحتیغیرقانونیاست.

C واژه نامه این بخش

نقطه ی قیمت- قیمتپرچونپیشنهادییکمحصول،کهبهمنظوررقابتباقیمتسایرمحصوالتتعیینمیشود.

تبعیض قیمت- وضعیتیکهیکرشکتمحصولمشابهرابهگروههایمتفاوتمشرتیانش،بهقیمتهایمتفاوتمیفروشد.
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B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونهدریابمکهمشرتیانممتایلبهپرداختقیمتتعیینشدهرادارند؟9.قیمتگذاری •

آیاروشمشخصیدرتعیینقیمتوجودداردکهکامالًمناسبتشبثمنباشد؟9.قیمتگذاری •

مردمدرموردقیمتهاچگونهمیاندیشندواینامربرتصمیمگیریهایقیمتگذاریمن،چهتاثیریدارد؟9.قیمتگذاری •

چرابرخیقیمتهانسبتبهقیمتهایدیگربرایمشرتیانمجذابیتبیشرتیدارند؟9.قیمتگذاری •

A ابزار موجودۀ دیگر

ورکشیت/فورمکاریلیستقیمتها
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 .۱۷
چه زمانی قیمت تشویقی 

یا لیالم اعالن منایم؟
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L اساسات

لیالم به مشرتیان این پیام را می رساند که قیمت کاهش یافته است و آنان باید برای بهره برداری از این فرصت زود اقدام منایند. بسیار مهم است تا 

به مشرتیان بفهامنیم اینکه لیالم یک اتفاق نادر است. لیالم باید کوتاه مدت باشد تا مردم فکر نکنند وقت دارند و هفته ی آینده برگشته به همین 

قیمت ها خرید خواهند کرد. انواع مختلف لیالم وجود دارد. اینجا چند گزینه ی لیالم را معرفی می مناییم:

فروشزیرقیمتبرایجلبمشرتی)زیانجهتدهنده(:شاممیتوانیدقیمتیکجنسرابهشدتپایینبیاوریدتامشرتیجلبشود،بهاینامیدکه	 

آنانمحصوالتدیگریراکهسودناخالصبیشرتدارند،خریدمنایند.محصولیراکهشامبهقیمتپایینمیفروشیداصطالحاً»زیانجهتدهنده«به

آنمیگویندکههامنفروشزیرقیمتبرایجلبمشرتیاست.

ختمفصل:اینراهیبرایخالیکردنجایبرایمحصوالتجدیدیاستکهبهزودیواردرشکتیافروشگاهشامخواهندشد.مامعموالًمیتوانیماین	 

نوعلیالمرادرپایانزمستانیادرروزهایپسازهردوعید،شاهدباشیم.

پیشازفصل:اینروشبرایبهرهبرداریازفصلآیندهاست.بطورمثال،اگرشامدکانالبسهداشتهباشیدمیتوانیدقبلازرسیدنفصلرسما،در	 

ماههایخزانجاکتهاینورالیالمکنید.

قبلازآنکهدیرشود،اقدامکنید:لیالم،مشرتیانراتشویقمیکندکهزودتردستبهکارشوند،چوناینکاالهایفروشیمدتزیادیدوامنخواهند	 

آوردوممکنفرصتازدسترود.شایدشامیکمقدارکاالیاضافیدرگدامداشتهباشیدکهبخواهیدآنهاراهرچهزودتردربازارآبکنید.دراین

صورت،تالشمناییدبرایهرمحصولیکهمیخواهیدآنراازدکاندورمنایید،لیالمبگذاریدتامردممتوجهشوندوبرایخریدآنهابهقیمتتازهاعالن

شدهزوداقدامکنند.

اجناستازهوارد:میتوانیدبرایجلبتوجهمشرتیانبهاقالمتازهایکهبهدکانشامرسیدهاست،قیمتآنهاراتخفیفدهید.لیالمتازهواردهابهمردم	 

نشانمیدهدکهشامدرصدرجریانهایبازارهستیدوکاالهایدکانخودرابطورمنظمتازهمیکنید.

قیمتهرچیزراکمکنید:میتوانیدباپایینآوردنقیمتهمهیکاالهایموجوددردکانتانلیالمعمومیبگذارید.اینتاکتیککهبهندرتاستفاده	 

میشود،بایدرصفاًزمانیبهکاررودکهشاممیخواهیدتشبثفعلیراترککنید،زیرااینگونهلیالمپیاممنفیارسالمیکندومشرتیانشایدتصور

منایندکهقیمتهایعادیوروزمرهیشاماحتامالًخیلیباالستوبعدازختمدورهیلیالمبرگرداندنقیمتهابهسطحعادیسختترمیگردد.

اگرقصدداریدبرایمدتکوتاهلیالمپیشکشکنید،قیمتهارابرایمدتطوالنیپاییننیاورید.تخفیفتدریجیبهمشرتیاناینتصوررامیدهدکه	 

اگرانتظاربکشند،پولبیشرتکامییخواهندکرد،لذااحتاملکمرتداردکهاکنونخریدکنند.

K بیایید بیشرت بدانیم

اگر تصمیم اتخاذ منایید تا لیالم بگذارید، چند نکته ی ذیل را برای موفقیت بیشرت مدنظر داشته باشید:

پیشکشهایخودرازمانبندیکنید.زمانبندیوقتلیالم/تبلیغات،راهخوبیاستبرایآمادهکردنخودغرضانجامکاریکهپیشرو نکته ی شامره ۱- 

دارید.پالنکنیدکهچهزمانبرفروشمحصوالتمشخصمترکزخواهیدکردوچهزمانبرایلیالماعالناتداشتهباشید.داشنتتقسیماوقات،راهدرستی

برایتنظیملیالمهاوتبلیغاتپیرشونیست،بلکهراهخوبیاستبرایتوجهبهآیندهودریافتالهامبرایزمانبندیلیالم/تبلیغاتایکهمصادفبارخصتیهای

عمومی،جشنهایفرهنگی،سالروزبنیانگذاریرشکتوغیره،میباشد.

نکته ی شامره ۲- روندهاراتعقیبکنید.میتوانیدلیالمهایخودرابااتفاقاتیکهدرمنطقهیتاندرحالوقوعاست،هامهنگسازید.بطورمثال،فرضکنید

کنرستآریاناسعیددرتابستانبرنامهریزیشدهوشاممیتوانیدتکتهایکنرسترادربدلیکمقدارخریدبهمشرتیانپیشکشکنید.یافرضاًشاممیدانید

کهمحفلویژهایدرمنطقهیشامدرراهاستومثالًمیتوانیدبرایتجلیلازروزملیزراعت»تخفیف۲۰%روزدهقان«اعالنکنیدوبرایهرخریداریک

تکتاشرتاکدرجشنروززراعتبدهید.یاشایدشاممالکرستورانتایباشیدومیتوانیدبرایهرمشرتینوشیدنییاخوراکاشتهاآورقبلازغذاوتکت

مسابقهیفوتبالپیشرو،رارایگانتوزیعکنید.

و نبوده موثر تبلیغاتگذشتهایکه و لیالمها بررسی و تبلیغات،مرور و لیالم از بهرت استفادهی راپیگیریکنید.کلید نکته ی شامره ۳-تالشهایخود

مقایسهیآنبامواردموثرترمیباشد.بایدبدانیدکهکداماقداماتتانموثریتداشتوکدامهااثربخشنبودهتاباردیگرنتیجهیبهرتبدستآورید.
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برایهرلیالم/تبلیغاتهدفروشنتعیینکنید.دانسنتاینکهازهرلیالمهدفشامچیست،شامراکمکخواهدکردتابدانیداقالم نکته ی شامره ۴- 

مختلفیراکهتخفیفمیدهیدچگونهقیمتگذاریکنید.آیاشامرصفاًبهایندلیللیالمبزرگایبرگزارمیکنیدکهافرادبیشرتبهدکانتانمراجعهکنند؟

دراینصورتپولهدفنیستوبادادنتخفیفبیشرتبرایاقالممعینوپایینآوردندرآمدخودازآناقالممیتوانیدمردمرابهفروشگاهبکشانید.امااگر

هدفازلیالمبدستآوردنپولاست،بایددرمقدارتخفیفاقالممختلفواینکهکداماجناسرابایدتخفیفبدهید،دقتمنایید.

نکته ی شامره ۵-بگذاریدمردمدرموردلیالمشامبدانند.بایدبهمشرتیانفرصتدهیدازلیالمشاممطلعشوند.نصببرنهایداخلفروشگاه،فرستادن

ایمیلبهبهرتینمشرتیانخودونرشاعالناترویکاغذهایکوچکابزاربازاریابیمفیددراینکارمیباشند.کاریکنیدکهمشرتیانمتوجهتغییرشوندو

ظاهرفروشگاهوالگوهایعادیرفتوآمدمشرتیانراتغییردهید.درمورداینکهچگونهمیتوانیدتوجهمشرتیانرابهلیالمجلبکنید،بیاندیشید.

C واژه نامه این بخش

فروش زیر قیمت برای جلب مشرتی )یا زیان جهت دهنده(- محصولیاخدماتیکهقیمتآنقصداًپایینآوردهمیشودبههدفاینکهمشرتیانبالقوه

وفعالبهدکانیافروشگاهمراجعهکنندوغیرازآنجنس،کاالهایقیمتیترنیزخریداریمنایند.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

سهعنرصاصلیپروسهیتعیینقیمتکهبایدبدانم،کدامهااند؟9.قیمتگذاری	 

مردمدرموردقیمتهاچگونهمیاندیشندواینامربرتصمیمگیریهایقیمتگذاریمن،چهتاثیریدارد؟9.قیمتگذاری	 

چرابرخیقیمتهانسبتبهقیمتهایدیگربرایمشرتیانمجذابیتبیشرتیدارند؟9.قیمتگذاری	 

چندگزینهایکهمیتوانمدرزمانتعیینقیمتهاداشتهباشم،کدامهااند؟9.قیمتگذاری	 
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چند گزینه ای که میتوانم در زمان تعیین 
قیمت ها داشته باشم، کدام ها اند؟
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L اساسات

بر تاکتیک جداگانه ی قیمت گذاری مترکز  به بحث گرفته شده  هنگام قیمت گذاری، گزینه های زیادی پیرشوی شامست. هر گزینه ای که در ذیل 

دارد و شام را کمک می کند قیمت های خود را مطابق نیاز بازار تنظیم منایید. احتامالً متام این تاکتیک ها به درد شام نخواهند خورد، اما با دانسنت 

آن ها از راز و رمز قیمت گذاری هوشمندانه آگاه خواهید شد. بعضی از گزینه ها قرار ذیل می باشند:

قیمتگذاریبراساسنوعخریدار.گرفنتقیمتهایمختلفازهرتیپ/نوعخریدار،مطابقبرخیمشخصاتقابلمشاهدهیشانمثلسنوسال.	 

قیمتگذاریبراساسزمانخرید.گرفنتقیمتهایمتفاوتازمشرتیاندرزمانهایمختلفروز/هفته/ماه/سال.	 

قیمتگذاریبراساسموقعیت.فروشیکمحصولبهقیمتهایمتفاوتبراساسموقعیتهرخرید.	 

قیمتگذاریبراساسمقدارخرید.فروشیکمحصولبهقیمتهایمتفاوتبرایاندازههایمختلفخرید.	 

قیمت	  فروختهشود، انفرادی قلمبصورت اگرهر بستهطوریکه ودریک یکجا بطور متفاوت بستهیخرید.فروشمحصوالت اساس بر قیمتگذاری

مجموعیآنهابیشرتازخریدمشرتکگردد.

تناسب	  به مشرتیان یعنی میگردد. سنجش غیرثابت فیس اساس بر آن استفادۀ مقدار که قیمت منودن وضع اندازهگیری. اساس بر قیمتگذاری

استفادهیخودپولمیپردازند،مانندپرداختفیستیلفونموبایلبراساسدقیقهیاکرایهتاکسیبراساسکیلومرت.

K بیایید بیشرت بدانیم

اینجا شش گزینه ی قیمت گذاری را مرور می کنیم:

گزینه ی ۱-قیمتگذاریبراساستیپیانوعخریدار.دراینگزینهشامازتیپهایمختلفخریدارانبراساسمشخصاتقابلتشخیصیچونسنوسال

بازاربهبخشهایکوچکترتقسیممیگردد،طوریکههرقسمتدارای آنان،قیمتهایمتفاوتمی گیرید.اینپروسهبرطبقهبندیاستواراستودرآن

مشخصاتواضحوقابلتفکیکباشد،مانندفروشتکتارزانرتبهافرادباالی۶۵سال.طبقهبندی،براینواقعیتاستواراستکهخریداراندارایمشخصات

متفاوتواضحوقابلتفکیکهستند.یکمثالخوبورزشگاهیستکهازصبحتاساعت۴بعدازظهرفیسکمرتمیگیرد.اینپیشکشممکناستبرای

جلبمشرتیانیکهبهوظیفهمنیروندیاتقاعدکردهاند،موثرمتامشود.یکرستورانتممکنبهافرادیکهدرجریان۳تا۵بعدازظهر،زمانیکهازدحام

کمرتاست،غذامیخورندتخفیفقایلشود.

قیمتگذاریبراساسزمانخرید.دراینگزینهشامدراوقاتمتفاوتروز/هفته/ماه/سالازمشرتیانقیمتهایمتفاوتمیگیرید.بایددر گزینه ی ۲- 

الگوهایزمانخریدتانتفاوتهایطبیعیمشهودباشدتابراساسآنقیمتهایمتفاوتبرایهربخشازخریدارانتعیینکنید.چندمثال:

ادارهیبرشنامیتواندقیمتبرقرابرایرشکتهادرجریانهفتهبیشرتودرآخرهفتهکمرتتعیینکند.	 

رشکتهایهواییدرپروازهایشبانهپولکمرتمیگیرند.	 

باغوحشکابلدرجریانرخصتیمکاتبیاروزهایملیچوننوروز،قیمتتکتراپایینمیآورد.	 

هوتلهاممکنبرایمسافرانخارجیکهبیشازیکهفتهآنجامبانند،بعدازهفتهاولکرایهیاتاقهاراکاهشدهند.	 

بعضیرشکتهایموبایل،قیمتهایمتفاوتبرایساعاتپرمشرتیوساعاتیکهخطوطتلفونهاکمرتمرصوفاند،تعیینمیکنند.ممکندرساعات	 

آخرشبوآخرهفتهمتاسهایرایگانپیشکشکنند.

در زنجیرهیی بزرگ فروشگاههای بعضی میکنند. تفاوت قیمتها خرید، موقعیت اساس بر گزینه این در موقعیت. اساس بر قیمتگذاری -۳ گزینه ی 

موقعیتهایمرفهنشین،قیمت هایباالترتعیینمیکنند.گاهی،خوراکهفروشیهاازفروشنوشابهبابوخوراکهایرسپاییپولبیشرتمیگیرند،چونبرای

مشرتیاندرساعاتناوقتومحلهاییکهآسانقابلدسرتسباشد،خدماتعرضهمیکنند.ممکنباهوتلیمواجهشوییدکهبهدلیلموقعیتاشدرمرکز

شهرپولبیشرتبگیرد،ولیهوتلدیگرفقطچندکیلومرتدورترپولکمرتدریافتکند،چونبرایمسافرانرفنتبهآنجابیشرتراحتنیست.

قیمتگذاریبراساسمقدارخرید.دراینگزینهرشکتهابرایاندازههایمتفاوتخرید،قیمتهایمتفاوتتعیینمیکنند.بطورمثال،یک گزینه ی ۴- 

بهخریدیکقطی،کمرتحسابکند.تعدادزیادرشکتهایموادغذایی، رانسبت سوپرمارکیتشایددرصورتیکهدوقطینوشابهبخریدقیمتهرقطی

محصوالترادراندازههایمختلفعرضهمیکنند.بطورمثالهرگرامنوشابهیکوکاکوالدربوتلهایکالننسبتبهقطیهایخوردترارزانرتفروختهمیشود

.
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اگرکسیهرمحصول و یابندلمیفروشید رایکجادریکبسته اینگزینه،شاممحصوالتمتفاوت براساسبستهیخرید.در قیمتگذاری گزینه ی ۵- 

باهم بسته کهمحصوالتشامل است موثر بستهدرصورتی دریک متفاوت پیشکشمحصوالت قیمتترمتاممیشود. برایش بخرد، راجداگانه بندل شامل

رابطهیمشخصیبانیازهایهرگروهایازمشرتیانداشتهباشد.دربیشرتکشورها،رشکتهایتلویزیونکیبلیخدماتتلویزیونیخودراباخدماتتلفونی

وانرتنیتیدریکبستهقرارمیدهند.

اندازهگیری استفادهی قیمتها، محاسبهمیشود. استفاده مقدار اساس بر پرداخت ها نرخ گزینه، این در اندازهگیری. اساس بر قیمتگذاری -۶ گزینه ی 

شدهیخدماتیاداراییرابازتابمیدهند،مثالًکرایهتاکسیبراساسکیلومرت،برقوآببراساسمیرتوتلفونبراساسدقیقه.

C واژه نامه این بخش

طبقه بندی- تقسیمبازاربهبخشهایکوچکتر،طوریکههرقسمتدارایمشخصاتواضحوقابلتفکیکباشد،مانندفروشارزانرتتکتخطآهنبهافراد

باالی۶۵سال.

بسته- تاکتیکیکجاکردندویاچندمحصولدریکبستهیابندلبرایفروشایکهمعموالًدرمقایسهخریدجداگانهیآناقالم،قیمتمشرتکآنان،ارزانرت

متاممیشود.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

آیاروشمشخصیدرتعیینقیمتوجودداردکهکامالًمناسبتشبثمنباشد؟9.قیمتگذاری	 

مردمدرموردقیمتهاچگونهمیاندیشندواینامربرتصمیمگیریهایقیمتگذاریمنچهتاثیریدارد؟9.قیمتگذاری	 

چرابرخیقیمتهانسبتبهقیمتهایدیگربرایمشرتیانمجذابیتبیشرتیدارند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهمدلهایمتفاوتمحصولخودرابرایمشرتیانمختلفباقیمتهایمتفاوت،بفروشم؟9.قیمتگذاری	 

A ابزار موجودۀ دیگر

ورکشیت/فورمکاریتعیینقیمت

ورکشیت/فورمکاریمقایسهقیمتها

تیمپلیت/چوکاتبرایهزینهیمحصول

ورکشیت/فورمکاریتعیینقیمتبراساسارزش

تیمپلیت/چوکاتنقطهیصفری
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آیا تعیین قیمت های بلند، کار 

خالف اخالق تجاری است؟
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دانسنتبرخیمسایلمربوطبهاخالقبسیارآساناست:دزدینکنوبادیگرانبهاحرتامرفتارکن.اما،درموضوعقیمتگذاری،مفهومراستوغلط،آن

قدرواضحنیست.آیارشکتحقداردبههرمقدارایکهخواستهباشد،قیمتتعیینکند؟بااینحال،اگرقیمتبسیاربلندباشد،مشرتیانخریدنخواهندکرد.

بایدصادقانه بازاریابی فعالیتهای است.متام اخالقی امر از حقوقی امر تفکیک تجاری، اخالق اصول نظر از قیمتگذاری به ارتباط در مساله بزرگرتین

کارآیی درمورد درغگویی یا ومرض ارزان ترکیبات از استفاده مثل نکنید، »قانونشکنی« کاری، اخالق اعاملخالف ارتکاب با یعنی گیرد. وشفافصورت

محصولتان.

درقیمتگذاری،مرزمیانامرحقوقیوامراخالقیچندانواضحنیست.بطورمثال،فرضکنیدقانونکشورشامحکممیکندکهمحصولیرامنیتوانیدبه

قیمتکمرتازهزینهاشبفروشید.اما،شامصاحبفارمگاوداریهستیدومیخواهیدافرادفقیرمنطقهیتانبهشیردسرتسیداشتهباشند،لذاشیررابرای

آنانپایینترازهزینههاییکهرصفتولیدششدهاست،میفروشید.اینکارمردممحلرانسبتبهشامخوشبینمیسازدوآنانبخاطرقیمتپایینشیر،

ازشاممحصوالتدیگررانیزخریداریمیکنند،ازجملهپنیرکهبرایشامبسیارسودآوراست.دراینصورت،فروششیربهقیمتپایینترازهزینه،اخالقی

بهنظرمیرسدولیقانونینیست.

درعینحالفرضکنیدرشکتشامدوایبسیارمهموحیاتیراکهباعثنجاتجانانسانمیشود،بهقیمت۱،۵۰۰افغانیفیدوز)خوراک(بفروشد.اگر

بخواهیدقیمتآنرادهبرابرافزایشدهیدوبهمبلغ۱۵،۰۰۰افغانیفیدوزبفروشید،شایدازنظرقانونیاشکالینداشتهباشد،ولیاینتصمیماخالقی

نخواهدبودزیرابسیاریازافرادفقیر،قادربهخریدآندوانخواهندشد.

بهدلیلسایراوضاعمشابه،اخالقیبودنوقانونیبودنقیمتگذاریممکنمشکالتیداشتهباشد.درمواردزیادی،هیچپاسخکامالًدقیقوجودندارد.اما،

تقریباًدرهروضعیتیبهرتینراهایناستکهمطابقاحکامقانونقیمتگذاریمناییدودرعینحالاخالقرادرتصامیممربوطبهقیمتگذاریدرنظربگیرید.

K بیایید بیشرت بدانیم

برایآینکهبتوانیدخودوتشبثتانراحفاظتکنید،اینجاچندشیوهیمعمولیقیمتگذاریرارشیکمیسازیمکهدرآنهاتفکیکمیانقانونیبودنو

اخالقیبودنسختاست.

تثبیت قیمت- وقتیرشکتهایرقیبوفروشندأمحصولوخدماتمشابه،توافقکنندمحصوالتوخدماترابهقیمتثابتعرضهکنند،تثبیتقیمتاتفاق

میافتد.معموالً،رقابتمیاناینرشکتهاقیمتکاالهاراکاهشمیدهد.امااگررقیبانباهمدیگرتبانیکنندتامتامشانقیمتهارابلندنگهدارند،رقابت

بهصورتعادیموثرنخواهدبود.بطورمثال،جهانیراتصورکنیدکهبههردکانآیسکریمفروشیبرویید،یکدانهآیسکریمرابه۱،۰۰۰افغانیبفروشد.

برای بسیارگزاف قیمت یامجبورخواهندشد و آورد روخواهند آیسکریم از غیر بهگزینهیدیگری یا آنان اینحالترضرخواهندکرد،چون در مشرتیان

انجام رقیبانتان آنچه به بازار برایدرک بایدکنید؟ کار تثبیتقیمت،غیرقانونیاست.شامچه افغانستان، ازجمله بیشرتکشورها، بپردازند.در آیسکریم

میدهندتوجهکنید،اماباآنانبخاطرتعیینقیمتثابتوسوءاستفادهازناگزیریمشرتیان،همدستنشویید.

خدعه در داوطلبی- دراینروشیکرشکتیاادارهبهیکگروهوعدهیسپردنقراردادتجاریرامیدهد،گرچهدرظاهربهطرفهایمختلففرصتاشرتاک

درداوطلبیدادهمیشود.اینکارنهتنهااخالقاًنادرستاست،بلکهیکیازچندموردقیمتگذاریاستکهبیشرتدولتهاآنراغیرقانونیدانستهوعلیه

آنفعاالنهمبارزهمیکنند.خدعهدرداوطلبیجداًبهرضرمرصفکنندگاناست،چونکاربهبهرتینرشکتدادهمنیشود.اینتخلفانواعمتعدددارد،ودر

همهیآنهاتوافققبلیمیانرشکتهایگیرندهیقرارداددخیلاست.شامبایدچهکارکنید؟حتیاگروسوسهیشدیدشامراوادارسازدبهمطالبۀکمک

ازیکشخصیکهقادربهاعاملنفوذبرجریانداوطلبیباشد،اینکارراانجامندهید.پروسهیداوطلبیرادرهرحالتشفافومنصفانهنگهداریدچوندر

صورتشفافیت،منفعتهمهتامینخواهدشد.یکمثالعملیازاهمیتشفافیتشاهراههاورسکهاییستکهبعداز۲۰۰۱درافغانستانبازسازیگردید

وبعدازمدتکوتاهتخریبوغیرقابلاستفادهشد.چونرشکتهایمناسب،مجربودارندۀاخالقتجاریبرایتکمیلاینپروژههاانتخابنشدهبودند،در

نتیجهکلکشورمترضرگردید.

تبعیض قیمت- بهوضعیتیگفتهمیشودکهیکرشکتمحصولمشابهرابهگروههایمتفاوتمشرتیانشبهقیمتهایمتفاوتمیفروشد،وتالشمیگردد

این میافتد. اتفاق نیز دارد، بیشرت پرداخت میل که مشرتی از ارزانتر اقالم کردن پنهان با روش این کند. دریافت را ممکن مبلغ هرشخصحداکرث از

اگردخرت۶  پنداشتهمیشود.بطورمثال، ناپسند ازلحاظاجتامعیپسندیدهاست،ولیدرموارددیگر پیچیدهاست،چوندربرخیموارد تاکتیککمی



64   |   دستیار

سالهباپرداخت۳۰۰افغانیکمرتازیکفردبالغ،واردیکصحنهیمنایشیاجشنشود،کمرتکسیاعرتاضخواهدکرد،امادرستنیستازکسیبخاطر

نژادیاباورهایدینیاشپولبیشرتگرفتهشود.شامچهکاربایدبکنید؟گرفنتقیمتهایمتفاوتازمدلهایمتفاوتمحصول،ازطریقروشهایمرشوع

قیمتگذاریهمچونتفکیکیابستهبندیمحصوالتکاردرستاست.البتهتوجهزیادبهاطالعرسانیدرموردتفاوتقیمتهابکنید.

تفاوت قایل شدن از نظر زمانی-اینروشمربوطبهقیمتگذاریثابتاست،زمانیکهمحصولاولبهقیمتبسیاربلندفروختهمیشودوبعدباگذشت

میداند زیرا آورد، بدست بیشرت پول ممکن حد تا میخواهد کننده تولید است- فایده کردن حداکرث هدف، اینجا میگردد. پایین قیمت تدریج به زمان

مرصفکنندگانیهستندکهدوستدارندبرایخریدنخستینمحصول،پولبیشرتبپردازند.اینروشنیزمثلتبعیضقیمتغیرقانونینیست،امادرصورتی

برای راههایی بکنید؟ باید چه شام باشد. داشته پی در را عامه بد بسیار منفی العمل عکس شاید باشد، نشده سنجیده خوب و بوده همراه فریب با که

کاهشهوشیارانهیقیمتهابرایگروههایتازهیمشرتیانپیداکنید.کوپونها،تبلیغاتومدلهایسادهترمحصولهرکدامتکنیکهایموثرقیمتگذاری

میباشندکهضمننگهداشنتقیمتهادریکسطحمیتوانیدازآنهابرایجلبمشرتیانتازهاستفادهمنایید.

بیشرتمردمبهاینباورندکهگذاشنتقیمتبسیاربلندرویمواداساسیچونآبوجرنانتورهایبرقبعدازوقوعتوفان،امرخالفاخالقکاریاست)وبرخی

کشورهابرایجلوگیریازایناقداماتقانونوضعکردهاند(.اما،تعدادیازافرادباوردارندکهایننوعرفتارنتیجهیطبیعیبازارآزادوجایزاست.شامباید

چهکارکنید؟بایدازهوشطبیعیخوداستفادهمنایید.ازخودبپرسیدآیاتغییرقیمتباعثعدمدسرتسیبرخیافرادبهمواداولیهوحیاتیخواهدشدوبه

آنانآسیبخواهدرساند؟اگرپاسخبلیباشد،بایداینکاررانکنید.

بطورخالصه،هنگامتعیینیاتغییرقیمت،هیچکارغیرقانونینکنید،وحتیوقتیباروشهایمشکوکرسوکاردارید،کمیصربکنیدوازمنظریکمشرتی

بهقضیهنگاهکردهببینیدکهقیمتبرایمشرتیچهعواقبیخواهدداشت؟شامنبایددرپینتایجفوریوکوتاهمدتباشید،بلکهبکوشیدمنافعباثباتو

دوامداربوجودآوریدواطمینانحاصلکنیدکهازهرگونهقیمتگذاریفاجعهباراباورزید.

C واژه نامه این بخش

روش های خالف اخالق کاری- هرفعالیتمنفیکهرشکتیاتشبثانجامدهدوخالفاخالقیاتاکرثیتمردمباشد.

تثبیت قیمت- توافقبینگروهیازاشخاصدریکطرفبازار)مثالًفروشندگان(بخاطرفروشمحصولیاخدمتیبهقیمتثابت.

خدعه در داوطلبی- زمانیکهیکرشکتیاادارهدرظاهرطرفهایمتعددرافرصتاشرتاکدرداوطلبیمیدهدامادرعملقراردادتجاریتحتداوطلبی

رابهگروهیارشکتمشخصوعدهمیدهد.

تبعیض قیمت- وضعیتیکهیکرشکتمحصولمشابهرابهگروههایمتفاوتمشرتیاناشبهقیمتهایمتفاوتمیفروشد.

تفکیک قایل شدن از نظر زمانی- وضعیتیکهدرآنیکمحصولدرآغازبهقیمتبسیاربلندفروختهمیشودوبعداًبهتدریجوباگذشتزمانقیمتآن

پایینآوردهمیشود.

قیمت گذاری گزاف- وقتیمحصولیتازهبهبازارمیآیداولیناقالمآنبهقیمتبسیاربلندفروختهمیشودوبعدبهتدریجقیمتآنپایینآوردهمیشود.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونهدریابمکهمشرتیانممتایلبهپرداختقیمتتعیینشدهرادارند؟9.قیمتگذاری	 

چندشیوهایکهرشکتهادرتعیینقیمتازآنهااستفادهمیکنند،کدامهااند؟9.قیمتگذاری	 

مردمدرموردقیمتهاچگونهمیاندیشندواینامربرتصمیمگیریهایقیمتگذاریمنچهتاثیریدارد؟9.قیمتگذاری	 

چگونهمدلهایمتفاوتمحصولخودرابرایمشرتیانمتفاوتباقیمتهایمتفاوتبفروشم؟9.قیمتگذاری	 
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 .۲۰
آیا فروش »رایگان« گاهی 

می تواند مفکوره خوبی باشد؟
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L اساسات

عرضهیرایگانوسیلهیبسیارقدرمتندبازاریابیاست.توزیعرایگانبهمردمفرصتمیدهدمحصولیاخدماتشامرابدونخطرآزمایشکنند.هدفاین

باتوانایی بازاریابی،رایگانکلمهایاست ازآزمودن،محصولراموردپسندقرارخواهنددادوبهمشرتیانوفادارتبدیلخواهندشد.در آنانبعد استکه

فوقالعادهدرتغییرذهنیتمردم،ایجادبازارهایتازه،شکسنتعاداتکهنه،وتقریباًجذابترجلوهدادنهرگونهمحصولوخدمات.رایگان،تقریباًبرهرگونه

اعرتاضمردمکهمعموالًدروقتآزمایشچیزتازهمطرحمیشود،فایقمیآید.

K بیایید بیشرت بدانیم

چگونهمردمرابهخریدچیزیکهشاممیفروشید،ترغیبکنید؟یکیازگزینهها،توزیعرایگاناست.شاماینکارراانجاممیدهیدچونمیدانیدسخاوتتان

توجهمردمراجلبخواهدکرد.مردمدوستدارندچیزیرادربدلهیچچیزبدستآورند.ماوقتیچیزیرابدونپرداختپولبدستمیآوریمخوشحال

میشوییم-وایجاداینحسدرمشرتیان،نتیجهیمثبتبربراندمابجامیگذارد.

جهان،پرازرسوصدایتبلیغاتاستوبهمشکلمیتوانفهمیدکهچهچیزیارزشخریدنرادارد.بیشرتافرادچیزهاییرامیخرندکهعالقهیشخصیبه

آنداشتهباشندیاکدامدوستقابلاعتامدتوصیهکردهباشد.توزیعرایگانمحصول/خدماتشام)مثالًپیشکشآزمایشیرایگان۳۰روزه(بهمشرتیانآینده،

فرصتخواهددادتاازمحصولشاممطلعشوند،ارزشچیزیراکهمیفروشیدرابسنجندوبعدباواردشدنبهجمعمشرتیانفعال،شامراپاداشدهند.

آیابرچسبقیمت»رایگان«ارزشمحصول/خدماتشامراکاهشمیدهد؟نخیر.اینکارفقطمحصول/خدماتشامرادرمعرضدیدقرارمیدهد.اینراهی

برایرسیدنبهکسانیاستکهدرغیرآنشامرانادیدهخواهندگرفت.اینابزاربسیارموفق)هرچندگران(دربازاریابیاست.

درنهایت،شامبایدکاریکنیدکهمردمدرموردمحصولیاخدماتیکهعرضهمیکنیدصحبتمنایند.بهرتینراهبرایانجاماینکارتوزیعرایگاناست.آیا

احتاملدارداینکار،کسانیراجلبکندکهرصفاًدرپیگرفنتچیزهایرایگاناندوبعدهاهرگزبرایخریدمحصولشامبرنگردند؟بلی،ایناحتاملوجود

دارد.امااگرشامکارخودرادرستانجامدهید،پیشکشرایگانشامافراددیگررانیزجلبخواهدکرد.عالوهبرآن،اینامربهشامکمکمیکندبعنوان

شخصسخاومتندومبتکریکهمحصولخودراباجهانرشیکمیسازد،شهرتکامییکنید.

اینجا ۵ دلیل موثریت توزیع رایگان را برای تشبث شام توضیح می دهیم:

دلیل شامره ۱-اجناسرایگانآوازهخلقمیکند.

درعرصماانتقالخربازیکجابهجایدیگروقتزیادمنیگیرد.مردمچیزهایرایگانرادوستدارندوایننیازیبهتوضیحندارد.قدرترسانههایجمعی

اینفرصترافراهمساختهاستکهنسبتبههرزماندیگربسیارآسانرتبادیگرانمتاسگرفتوتبادلمعلوماتکرد.ضمناًمردمدوستدارندبهچیزیکه

ازآشنایانخوددررسانههایجمعییاحضوریمیشنوند،توجهبیشرتمنایند.

دلیل شامره ۲- مردمتشویقمیشوندمحصول/خدماتشامرابدونخطربیازمایند.

اگربخواهیدثابتسازیدکهچیزیمتفاوتوبهرتبرایعرضهدارید،توزیعرایگانمزیتبسیاربزرگاست.احتاملزیادمیرودکهافرادچیزیراکهآزمودن

آنرایگانبودهوتعهدیدرپینداشتهباشد،بیازمایند.بههمیندلیلبرخیورزشگاههابرایکسیکهدرپیگرفنتعضویتباشد،اجازهمیدهندیکروز

رایگانمترینکند.همینمسالهدرموردمنونههایرایگانعطردرفروشگاههایعطروزیوراتصدقمیکند.هدفایناستکهاگرمشرتیچیزیراآزمودو

خوششآمد،ویاتجربهیمثبتازآنگرفت،دوبارهبرایخریدبرخواهدگشت.

دلیل شامره ۳- رایگانمیتواندوسیلهایبرایکشاندنمشرتیانبهتشبثشامباشدتاآنانبیشرتبهآنجابیایندوخریدکنند.

آنجاماندهومحصوالتوخدماتبیشرت افراد زیاد راترکخواهندکرد،ولیتعداد نیازهایشانمحل برآوردهشدنحداقل از بعد افراد از همیشهتعدادی

سفارشخواهندداد.بههمیندلیلبیشرترستورانتهاپیشکش»غذایرایگانبرایکودکان«رادارند،چونمیدانندکودکانبهتنهاییبرایخوردنغذا

منیآیند.والدینشانبایدآنانرابهرستورانتبیاورندوخودشاننیزغذابخورند.هزینهیخوراککودکدرمقایسهبهکشیدنمتامخانوادهبهرستورانت،بسیار

کماست،زیرادرغیرآناحتاملداردآنخانوادهبهرستورانترقیبتانبرود.
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دلیل شامره ۴- وقتیچیزیرایگانباشد،مشرتیانسختگیریکمرتنشانمیدهند.

مردموقتیاحساسکنندمعاملهایبهنفعشاندرجریاناست،سختگیریکمرتبهخرجمیدهند.منیخواهیمبگوییمکهشامازاینفرصتبرایتوجیهخدمات

ضعیفخوداستفادهکنید،ولیبرایتشبثتازهتاسیسمزیتیمیتواندباشد.فرضکنیدشامیکرستورانتنو،تاسیسمیکنید.وقتیشاموکارمندانتانتالش

داریدروندسفارشگیریرابیاموزیدومرصوفیادگیریچگونگیپیشکشهرغذاهستید،مشرتیانشاماگرچیزیمثلنوشابهیاغذایرایگاندریافتکنند،

شایدبرکمبودیهایاحتاملیکارتانچشمپوشیمنایند.البتهازاعتامدآنانسوءاستفادهنکنید.اگربابرداشتمنفیآنجاراترکگفتند،ممکنهرگزبرنگردند.

 

دلیل شامره ۵- رایگانعادتخریدایجادمیکند.

باربهرشکتشام آنانیک بیازمایند.وقتی را بهتشبثشامرسبزنندومحصوالتتان رایگانپیشکشمیشود،احتاملبیشرتمیرودکهمردم وقتیچیزی

و است برحالسخت بهحفظمشرتی نسبت تازه برخواهندگشت.جلبمشرتی دوباره زیاد احتامل به باشد- مثبت تجربهیشان که فرض این با آمدند-

خریدارانعاداتیدارند،لذابهآنچهآنهاآشناهستندونسبتبهآنچهاحساسراحتیمیکنند،توجهمنایید.بخشیازچالشتشبثتازهوحتیتشبثات

تثبیتشده،ایجادترافیکمشرتیاناست،چهاینترافیکرفتوآمدمشرتیانبهمحلرشکتباشدوچهدیدارآنانازویبسایتتان.لذاوقتیباتوزیعرایگان

رشکتخودرادرلیستمحلهاییواردمیکنیدکهمشرتیقصددیدارازآنهارادارد،احتاملبیشرتمیرودکهاودرآیندهباشاممعاملهکند.

بطورخالصه،رایگانمیتواندموثرترینتصمیمقیمتگذاریباشد.شامبایدنقاطقوتوضعفآنرابسنجید،چونپیشکشچیزرایگانممکنخیلیگران

متامشود.اما،درصورتیکهشامخواستهباشیدمحصولتانرادردستبیشرتینتعدادافرادببینید،رایگانگزینهیخوبیخواهدبود.

B برای معلومات بیشرت در ارتباط به این موضوع، به مطالب ذیل مراجعه کنید

چندشیوهایکهرشکتهادرتعیینقیمتازآنهااستفادهمیکنند،کدامهااند؟9.قیمتگذاری	 

آیاروشمشخصیدرتعیینقیمتوجودداردکهکامالًمناسبتشبثمنباشد؟9.قیمتگذاری	 

آیاچهارچوبیوجودداردکهمرادردانسنتچگونگیتعیینقیمتبراساسارزشیاریرساند؟9.قیمتگذاری	 

چگونهدرمحصولیاخدماتخودارزشایجادمنایمتاقیمتهاقابلتوجیهگردند؟9.قیمتگذاری	 
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ابزار


