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ــان  ــع و بازاریاب ــان صنای ــی صاحب ــی از دغدغه هــای اصل ــذاری همیشــه یک قیمــت گ
بــوده اســت و یکــی از حســاس ترین عواملــی بــوده کــه باعــث جــذب مشــتری یــا از 
دســت دادن او می شــود. همچنیــن می توانــد بــه نفــع و یــا ضــرر یــک تجــارت تمــام 

شــود. در ایــن نوشــته در ایــن بــاره بیشــتر خواهیــد دانســت. 

قیمــت  گــذاری، یکــی از چهــار عامــل بازاریابــی یعنــی محصــول، قیمــت، مــکان عرضــه 
ــو ســی)  ــی ت ــی هــر اســتراتژی ب ــی و یکــی از مولفه  هــای اصل و فعالیت  هــای تبلیغ

بازاریابــی شــرکت بــه مصــرف کننــده( بــه شــمار مــی رود.
ــگارش  ــارت(، ن ــه تج ــارت ب ــدل تج ــی )م ــو ب ــی ت ــندگان ب ــیاری از فروش ــرای بس ب
ــز اســت و بســیاری از  ــی، چالــش برانگی اســتراتژی قیمــت  گــذاری در برنامــه بازاریاب

ــد. ــی ندارن ــارکت فعال ــود مش ــذاری خ ــت  گ ــتراتژی قیم ــن اس ــی در تعیی ــان حت آن
ــا اصــول صحیــح ایجــاد یــک اســتراتژی  ــه ســعی داریــم شــما را ب مــا در ایــن مقال

ــا مــا همــراه باشــید. ــم. در ادامــه ب قیمــت گــذاری صحیــح و کارآمــد آشــنا کنی

 
 چنــد عامــل وجــود دارد کــه بایــد بــه هنــگام تعییــن اســتراتژی قیمــت  گــذاری، چــه 

بــه صــورت کوتــاه مــدت و چــه بلنــد مــدت، بــه آن هــا توجــه نمــود:
به عنوان مثال، قیمت  گذاری شما باید:

نمایانگر ارزش محصول شما در برابر رقبایتان باشد.	 
 مطابق با آنچه بازار در ازای پیشنهاد شما پرداخت می کند، باشد.	 
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 از برند شما حمایت کند.	 
 شما را به درآمد و اهداف مشترک تجاری برساند.	 
سود شما را به حداکثر برساند.	 

 زمانــی کــه یــک محصــول منحصــر بــه فــرد یــا خدماتــی بــا کمتریــن میــزان رقابــت 
ــد. ــز باش ــان چالش برانگی ــد برایت ــذاری می توان ــت  گ ــد، قیم ــه می دهی ــتقیم ارائ مس

شــما بایــد یــک اســتراتژی قــوی و تحلیــل رقابتــی را تعریــف کــرده تــا بتوانیــد مــوارد 
زیــر را بررســی کنیــد:

رقبای شما برای حل معضالت خود حاضرند چه بهایی را بپردازند.
در چه شرایطی قیمت شما در مقایسه با آن ها می تواند کاهش پیدا کند.

زمانــی کــه قیمــت، گــزاره ارزش و تعییــن موقعیــت هــم تــراز باشــند، شــما در بهتریــن 
حالــت ممکــن بــرای بــه حداکثــر رســاندن درآمــد و ســود خــود هســتید.

ــیوه  ــن ش ــاره ای ــد درب ــه بای ــر آنچ ــت؛ ه ــی چیس ــی چریک ــد: بازاریاب ــتر بخوانی بیش
ــد ــی بدانی ــذاب تبلیغات ج

 
انحرافازاستراتژیقیمتگذاری

 چنانچــه فــروش بــه کنــدی پیــش رود، بســیاری از شــرکت  ها قیمــت خــود را پاییــن 
می آورنــد، امــا ایــن امــر همــواره بهتریــن راه حــل نیســت. مــا در اینجــا، ســه مثــال 

ــم: ــر کرده ای ــا ذک ــر قیمت  ه ــوص تغیی در خص

باالترینقیمت
ــاوران آن از  ــت. مش ــاور در دنیاس ــرکت  های مش ــن ش ــی از بهتری ــف، یک ــرکت ال  ش
دانشــگاه  های برجســته آمــده و بــا صــد مشــتری خــوش شــانس بــه منظــور اجــرای 
ــرکت  ــزاره ارزش ش ــد. گ ــکاری می کنن ــیع هم ــاس وس ــده و در مقی ــای پیچی پروژه  ه
الــف، رهبــری محصــول اســت. مشــتریان آن، بهتریــن تخصــص ممکــن را خریــداری 
ــه آن  هــا  ــد، چــرا ک ــد ندارن ــه می پردازن ــی ک ــت بهای ــی باب ــی چندان ــد و نگران می کنن
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ــات  ــت خدم ــن رو قیم ــند. از ای ــر می باش ــتعداد برت ــه اس ــتیابی ب ــی دس ــا در پ صرف
ــرد. ــن ک ــای آن تعیی ــایر رقب ــش از س ــوان بی ــف را می ت ــرکت ال ش

قیمتمتوسط
 گــزاره ارزش شــرکت ب، برتــری عملکــرد اســت، از ایــن رو قیمتــی کــه تعییــن می کننــد 
حائــز اهمیــت می باشــد. ایــن شــرکت رقبــای زیــادی دارد و محصــول آن تنهــا کمــی 
 بهتــر از محصــوالت مشــابه و جایگزیــن اســت. شــرکت ب، تمرکــز ویــژه ای بــر ارزش 
محصــول دارد و در جایــگاه دوم بــه قیمــت بهــا می دهــد. بــه طــور منظــم وضعیــت 
ــه  ــا را ب ــد و قیمت  ه ــام می ده ــبردی انج ــای پیش ــرده، فعالیت  ه ــی ک ــازار را بررس ب
ــرکت  ــن ش ــد. ای ــل می کن ــد، تعدی ــوظ بمان ــی اش محف ــگاه رقابت ــه جای ــه ای ک گون
همچنیــن در تــالش اســت تــا محصــول خــود را بــه درجــه ممتــاز برســاند و بدیــن 

ترتیــب، قیمــت خــود را افزایــش دهــد.

کمترینقیمت
ــه  ــا ب ــول صرف ــه محص ــرا ک ــد؛ چ ــت می ده ــت اهمی ــه قیم ــا ب ــازار تنه ــا، ب در اینج
ــه  ــد ب ــی کشــف راه  هــای جدی ــذا شــرکت پ، در پ ــس تلقــی می شــود. ل ــوان جن عن
منظــور کاهــش قیمــت و انتقــال پــس انــداز بــه مشــتریان اســت. گــزاره ارزش ایــن 
شــرکت، برتــری عملکــرد بــوده و بــه طــور پیوســته همــان محصــول را بــا بهایــی بهتــر 
عرضــه می کنــد. شــرکت پ، دائمــا قیمت  هــای تعییــن شــده از ســوی رقبــای خــود را 
ارزیابــی می کنــد تــا اطمینــان یابــد عرضــه آن  هــا، مطابــق بــا وعــده ای اســت کــه بــه 
مشــتریان داده انــد. اگــر یکــی از رقبــا، فعالیــت پیشــبردی انجــام دهــد، شــرکت پ بــا 

انجــام فعالیتــی بهتــر، از آنهــا پیشــی می گیــرد.
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ــد، چــه  ــی تبعیــت می کردن ــذاری متفاوت ــن شــرکت ها از اســتراتژی قیمــت  گ ــر ای اگ
ــاد؟ ــی می افت اتفاق

بیشترینقیمت
ــرده و  ــذب ک ــتری را ج ــتریان بیش ــاعتی، مش ــرخ س ــش ن ــا کاه ــف ب ــرکت ال  ش
ــه ازای هــر ســاعت،  ــه ب ــی ک ــا از آنجای ــد. ام مشــاوران بیشــتری را اســتخدام می کن
ــتعدادهای  ــای آن اس ــس هزینه  ه ــد از پ ــد، نمی توان ــت می کن ــری دریاف ــای کمت به
درجــه یــک بــر بیایــد. لــذا شــرکت الــف، پرســتیژ برنــد خــود را بــه خطــر می انــدازد. 
بــا ایــن حــال، چنانچــه یــک بــازار قــوی درخــور پرســتیژ وجــود نداشــته باشــد، ایــن 

ــد. ــدت باش ــرکت، در دراز م ــرای ش ــه ب ــن گزین ــد بهتری ــتراتژی می توان اس

قیمتمتوسط
ــه یــک محصــول متوســط اختصــاص دهــد،  ــر شــرکت ب، بیشــترین قیمــت را ب اگ
بســیار ســخت می توانــد نظــر مشــتریان را جلــب کنــد. بــا ایــن حــال، شــاید شــرکت 
ب بتوانــد قــدری افزایــش قیمــت داشــته باشــد تــا از ایــن طریــق، درآمــد و ســود خود 
ــد پرداخــت  ــدازه حاضرن ــا چــه ان ــه بســتگی دارد مشــتریان ت را افزایــش دهــد. البت
کننــد.  آن  هــا می تواننــد از طریــق تحلیــل حساســیت قیمــت و آزمایــش   قیمت  هــای 

مختلــف، نقــاط قــوت و ضعــف ایــن اســتراتژی جدیــد را بســنجند.

کمترینقیمت
چنانچــه قیمــت شــرکت پ، در مقایســه بــا رقبــای آن افزایــش یابــد، فروش آن بســیار 
ــی چــون  ــه عوامل ــد، ن ــر اســاس موقعیــت خریــد می کن ــازار، ب افــت خواهــد کــرد. ب
رهبــری محصــول یــا مشــتری مــداری. چنانچــه شــرکت پ، نتوانــد ضریــب کارایــی 
ــدی  ــوالت جدی ــت محص ــد، می بایس ــظ کن ــود را حف ــه خ ــری هزین ــرد و رهب عملک

عرضــه کنــد یــا بــازار جدیــدی را بــرای محصــوالت فعلــی خــود تــدارک ببینــد.

بیشــتر بدانیــد: بازاریابــی محتــوا چیســت؛ راهنمــای کامــل اســتفاده از آن در 
کســب وکارها
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آیا شرکت شما جزو یکی از موارد زیر است؟

بهترینمورد
ــی  ــای فروش ــق مجرا ه ــد و آن را از طری ــه می کن ــاز ارائ ــی ممت ــف، محصول ــرکت ال ش
ــده از  ــن ش ــت تعیی ــاند. قیم ــروش می رس ــه ف ــده اند، ب ــاب ش ــت انتخ ــه دق ــه ب ک
ــا اســت و ایــن محصــول، گــران تریــن  ــر از ســایر رقب ســوی آن هــا 15 درصــد گران ت
ــی تقاضــا نســبتا ثابــت  ــدی آن هــا محســوب می شــود. منحن محصــول در طبقــه بن
ــن  ــه قیمــت نمی دهــد. ای ــی ب ــازار آن هــا اهمیــت چندان ــه ب ــا ک ــن معن اســت؛ بدی
امــر عمدتــا بــه دلیــل انتخــاب دقیــق مــکان عرضــه و برندســازی طــی 5 ســال گذشــته 

اســت.

موردخنثی
ــی  ــرد. زمان ــی در نظــر می گی ــی معمول ــرای محصول ــی متوســط را ب شــرکت ب، قیمت
ــور  ــه منظ ــه ب ــود ک ــازه داده می ش ــندگان اج ــه فروش ــود، ب ــد می ش ــروش راک ــه ف ک
ــی  ــه خوب ــت ب ــد. مدیری ــف بدهن ــاز، تخفی ــورت نی ــروش، در ص ــهمیه ف ــش س افزای
ــد  ــد بیشــتر در بخــش تحقیــق و توســعه ســرمایه گذاری کنن ــد کــه آن  هــا بای می دان
تــا بدیــن ترتیــب، محصــوالت خــود را تنــوع بخشــیده و تــوان قیمــت  گــذاری باالیــی 
داشــته باشــند. امــا تاکنــون بودجــه ای بدیــن منظــور تخصیــص داده نشــده اســت.

بدترینمورد
ــه منظــور پیشــرفت،  ــا ب ــد. آن  ه ــه می کن ــات مشــاوره تجــاری ارائ شــرکت پ، خدم
ــا  ــه آن  ه ــن کار ب ــد. ای ــش می دهن ــد کاه ــدود40 درص ــا ح ــود را ت ــاعتی خ ــرخ س ن
ــه  ــت ک ــن معناس ــن بدی ــرخ پایی ــد. ن ــدی را می ده ــتریان جدی ــذب مش ــکان ج ام
ــه آن هــا  ــت ارائ ــد. کیفی ــک برنمی آین آن هــا از پــس هزینه  هــای مشــاوران درجــه ی
مطلــوب نیســت و در نهایــت، خدمــات متوســطی بــرای هــر دو بــازار ارائــه می کننــد. 
شــرکت پ، بــا کاهــش اعتبــار برنــد خــود بــه منظــور دســتیابی بــه بــازاری جدیــد، 
درآمــد خــود را افزایــش می دهــد، در حالــی کــه حاشــیه ســود خــود راکاهــش داده و 

ــد. ــود می کاه ــد خ ــار برن از اعتب
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مفاهیماصلیومراحلاستراتژیقیمتگذاری

پیــش از آغــاز بــه کار، بهتــر اســت مــکان عرضــه خــود را مشــخص کنیــد، اســتراتژی 
برنــد خــود را تعییــن کــرده و کانال هــای توزیــع را پیــش از آنکــه اســتراتژی قیمــت 
ــب،  ــن ترتی ــد. بدی ــایی نمایی ــد، شناس ــن کنی ــی تعیی ــرح بازاریاب ــذاری را در ط  گ
می توانیــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه قیمــت  گــذاری شــما، نشــانگر ارزش محصــول 

ــد. ــان می باش ــت برندت و تقوی

 بــه عنــوان مثــال، چنانچــه روش شــما بــرای انتقــال ارزش، رهبــری محصــول اســت،  
ــد؛  ــت بپردازی ــه رقاب ــت ب ــر قیم ــر س ــه و ب ــر گرفت ــاد در نظ ــای زی ــد تخفیف  ه نبای
بلکــه بایــد تنش  هــای قیمــت  گــذاری موجــود میــان خــود و شــرکایتان را بــه حداقــل 
برســانید. قیمــت  گــذاری شــما، بــر دیــدگاه بــازار بــه محصولــی کــه عرضــه می کنیــد، 
تاثیرگــذار اســت. چنانچــه محصــول شــما صرفــا یــک کاالی معمولــی تلقــی می  شــود، 
ــد تعییــن مــکان  ــق اتخــاذ یــک اســتراتژی جدی ــازار را از طری ــدگاه ب می بایســت دی
عرضــه، عــوض کنیــد یــا آنکــه بــر ســر قیمــت بــه رقابــت پرداختــه و در پــی کشــف 
ــان  ــا بدیــن ترتیــب، همچن ــرای پاییــن نگــه داشــتن قیمــت باشــید ت روش  هایــی ب

ســودآوری کنیــد.
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-استراتژیقیمتگذاریراباگزارهارزشمطابقسازید.
ــن  ــذا ای ــازار می دهــد. ل ــه ب ــح ب  قیمــت تعییــن شــده از ســوی شــما، پیامــی  صری

ــد. ــل می کنی ــه منتق ــا ارزشــی باشــد ک ــد ســازگار ب قیمــت بای

چنانچــه گــزاره ارزش شــما کارایــی عملکــرد باشــد، قیمــت می بایســت بــه شــدت 	 
رقابتــی باشــد.

چنانچــه گــزاره ارزش شــما رهبــری محصــول یــا مشــتری مــداری باشــد، قیمــت 	 
کــم، پیامــی  اشــتباه بــه مشــتری می فرســتد. در واقــع، اگــر یــک محصــول لوکــس، 

گــران قیمــت نباشــد، ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه آیــا واقعــا لوکــس اســت؟
 

 
-ساختارقیمتواهدافسودآوریخودرابشناسید.

 شــرکت  ها قیمت  هــا را بــه شــیوه  های مختلفــی محاســبه می کننــد. از ایــن رو، 
ــد: ــر بررســی و مقایســه کنی ــوارد زی ــث م ــق شــرکت خــود را از حی محاســبات دقی

قیمــت کاال هــای فروختــه شــده: قیمتــی کــه عمــال موجــب تولیــد یــک محصــول 	 
ــود. ــات می ش ــا خدم ی
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ســود ناخالــص: تفــاوت بیــن درآمــدی کــه از یــک محصــول بــه دســت می آوریــد 	 
و هزینــه ای کــه بــرای تولیــد آن صــرف می کنیــد.

 بــه عــالوه، تعییــن کنیــد کــه شــرکت بــه چــه مقــدار ســود بــرای تولیــد احتیــاج دارد. 
ــه  ــان آســان تر می شــود ؛چــرا ک ــد، کارت ــز در نظــر بگیری ــه تخفیف  هــا را نی ــی ک زمان
دیگــر بــه خوبــی می دانیــد تــا چــه انــدازه قیمت  هــا را کاهــش دهیــد امــا همچنــان 

ســودآوری داشــته باشــید.

-قیمتهایرقبایتانراتحلیلکنید.
 رقبــای مســتقیم و غیرمســتقیم خــود را زیــر نظــر داشــته باشــید تــا بدانیــد قیمــت 
ــی  ــان کارای ــزاره ارزش ت ــد. چنانچــه گ ــدا  کن ــد کاهــش پی شــما در چــه شــرایطی بای
ــد کــه  ــان یابی ــا اطمین ــد ت ــی کنی ــان را ارزیاب ــه طــور منظــم رقبایت عملکــرد اســت، ب

همــواره در حــال رقابــت هســتید.

-حساسیتقیمتراتعیینکنید.
معمــوال قیمــت بــاال بــه منزلــه تعــداد کــم محصــول اســت. بــا ایــن حــال می توانیــد 
ــه  ــا قیمــت بیشــتر، ب ــر ب ــق واحد هــای کمت ــا ســود بیشــتری را از طری ــد کل ی درآم
دســت آوریــد. البتــه بســتگی دارد کــه مشــتریان شــما تــا چــه انــدازه بــر نوســانات 
قیمــت حســاس باشــند. چنانچــه حساســیت بســیاری در ایــن خصــوص دارنــد، بهتــر 
ــتریان  ــیت مش ــد. حساس ــش بگیری ــم را در پی ــت ک ــاد و قیم ــد زی ــت روش تولی اس
خــود را نســبت بــه نوســانات قیمــت بســنجید، ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد تــا 
ــد  ــه، می توانی ــر از همــه آن ک ــد. مهمت ــد را تعییــن کنی قیمــت مناســب و حجــم تولی

چگونگــی تاثیرگــذاری نوســانات قیمــت بــر درآمــد خــود را پیــش بینــی کنیــد.
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6استراتژیقیمتگذاریمختلف
یــک اســتراتژی قیمــت  گــذاری خــوب، بــه شــما در تعییــن قیمتــی کــه بــر اســاس آن 
می توانیــد ســود فــروش محصــوالت و خدمــات خــود را بــه حداکثــر برســانید، کمــک 
ــه  ــددی از جمل ــل متع ــذاری، عوام ــت  گ ــگام قیم ــه هن ــت ب ــما می بایس ــد. ش می کن
هزینــه تولیــد و توزیــع، محصــوالت مشــابه، اســتراتژی تعییــن مــکان عرضــه و پایــگاه 

مشــتریان مدنظــر شــرکت خــود را در نظــر بگیریــد.

در اینجــا تعــدادی اســتراتژی معرفــی کــرده ایــم کــه شــرکت  ها می تواننــد بــه هنــگام 
تعییــن قیمــت محصــوالت و خدمــات خــود، از آن هــا بهــره ببرنــد:

1(قیمتگذاریباال
شــرکت  ها از طریــق ایــن اســتراژی، در واقــع قیمتــی بیشــتر از رقبــای خــود پیشــنهاد 
می کننــد. معمــوال قیمــت  گــذاری بــاال، در روز هــای اول چرخــه زندگــی یــک محصــول 
ــای  ــه کاال  ه ــت ک ــی اس ــای کوچک ــب و کار ه ــب کس ــر را دارد و مناس ــترین تاثی بیش
منحصــر بــه فــرد می فروشــند. از آنجــا کــه مشــتریان بایــد قیمــت بــاالی محصــول را 
ــان  ــرای ایجــاد ایــن ارزش از دیــدگاه آن ــد، شــرکت  ها می بایســت ب در خــور آن بدانن
و جلــب نظــر مشــتری ســخت تــالش کننــد. مالــکان شــرکت می بایســت عــالوه بــر 
ــی، بســته بندی محصــول  ــاال، از فعالیت  هــای بازاریاب ــت ب ــا کیفی ــی ب ــد محصول تولی
ــتند،  ــول هس ــاالی محص ــت ب ــر قیم ــر ب ــل موث ــی عوام ــه همگ ــگاه ک ــور فروش و دک

اطمینــان یابــد.

2(قیمتگذارینفوذی
هــدف از اســتراتژی  های نفــوذی، جــذب خریــداران از طریــق پیشــنهاد قیمــت پاییــن 
ــد از  ــرکت  های جدی ــیاری از ش ــه بس ــی ک ــد. در حال ــات می باش ــر روی کاال و خدم ب
ایــن اســتراتژی بــه منظــور جلــب نظــر مشــتریان اســتفاده می کننــد، قیمــت  گــذاری 

نفــوذی معمــوال منجــر بــه عــدم کســب درآمــد بــرای شــرکت می شــود.

هرچنــد بــا گذشــت زمــان، افزایــش آگاهــی ســبب می شــود ســودآوری بیشــتر شــده 
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و کســب و کار هــای کوچــک موقعیــت خــود را تثبیــت کننــد. شــرکت  ها در دراز مــدت 
ــا  ــد ت ــا می کنن ــش قیمت  ه ــه افزای ــب شــروع ب ــازار، اغل ــل در ب ــوذ کام ــس از نف و پ

بدیــن ترتیــب، جایــگاه خــود را در بــازار بــه خوبــی نشــان دهنــد.

بیشتر بخوانید: 7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید
 

3(قیمتگذاریاقتصادی
 ایــن اســتراتژی از ســوی شــرکت  های بســیاری نظیــر شــرکت  های تهیــه غــذا و خــرده 
ــن  ــذب آگاه تری ــادی، ج ــذاری اقتص ــت  گ ــدف از قیم ــود. ه ــاذ می ش ــان، اتخ فروش
مشــتریان بــه قیمــت اســت. شــرکت  ها از طریــق اتخــاذ ایــن اســتراتژی، هزینه  هــای 
مربــوط بــه بازاریابــی و تولیــد را بــه منظــور پاییــن نگهداشــتن قیمــت کاال، بــه حداقل 

می رســانند.

 در نتیجــه مشــتریان می تواننــد اقــالم مــورد نیــاز خــود را بــدون صــرف هزینه  هــای 
گــزاف خریــداری کننــد. بــا آن کــه قیمــت  گــذاری اقتصــادی بــرای شــرکت  های بزرگــی 
نظیــر وال مــارت و تارگــت بســیار مناســب اســت، امــا ایــن تکنیــک می توانــد کســب 
و کار هــای کوچــک را بــه خطــر بیانــدازد. از آنجایــی کــه کســب و کار هــای کوچــک، 
ــالش  ــت ت ــزرگ برخــوردار نیســتند، می بایســت نهای ــروش شــرکت های ب از حجــم ف
خــود را زمانــی کــه قیمت  هــا بســیار پاییــن هســتند، بــرای ایجــاد ســود مناســب، بــه 
کار برنــد. بــا ایــن حــال، در نظــر گرفتــن تخفیف  هــای انــدک بــرای مشــتریان وفــادار، 
ــال  های  ــتر در س ــد بیش ــه خری ــان ب ــویق آن ــظ و تش ــرای حف ــاده ب ــوق الع ــی ف روش

ــد. ــده می باش آین

4(قیمتگذاریگزاف
 قیمــت  گــذاری گــزاف، بــه منظــور کمــک بــه شــرکت  ها بــرای بــه حداکثــر رســاندن 
فــروش محصــوالت و خدمــات جدیــد طراحــی شــده اســت و شــامل تعییــن قیمــت  
زیــاد طــی مرحلــه معرفــی محصــول می باشد.ســپس شــرکت، بــه دنبــال ورود کاال های 

ــازار، تدریجــا قیمت  هــا را کاهــش می دهــد. ــه ب مشــابه ب
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ــه شــرکت  ها ایــن امــکان را  ــای قیمــت  گــذاری گــزاف آن اســت کــه ب  یکــی از مزای
می دهــد تــا پیــش از آنکــه قیمت  هــا را بــه منظــور جــذب مشــتری کاهــش دهنــد، 
ســود خــود را بــه حداکثــر برســانند . ایــن نــوع قیمــت  گــذاری، نــه تنهــا بــه کســب و 
کار هــای کوچــک کمــک می کنــد تــا افزایــش هزینه  هــای خــود را جبــران کننــد، بلکــه 
ــازار عرضــه  ــه ب ــار ب ــرای نخســتین ب ــه محصــول شــما ب ــی ک موجــب می شــود زمان

می شــود، بــا کیفیــت و منحصــر بــه فــرد جلــوه کنــد.

 

 
5(قیمتگذاریروانی

 گرچــه اوضــاع اقتصــادی کــم کــم رو بــه بهبــود اســت، امــا همچنــان قیمــت، دغدغــه 
اصلــی مشــتریان بــه شــمار مــی رود. قیمــت  گــذاری روانــی بــه تکنیک  هایــی اطــالق 
ــاس  ــر اس ــتر ب ــد، بیش ــه خری ــتریان ب ــویق مش ــور تش ــه منظ ــازار ب ــه ب ــود ک می ش
احســاس و نــه منطــق، آن هــا را بــه کار می بــرد. بــه عنــوان مثــال، ثابــت شــده اســت 
کــه اگــر قیمــت یــک ســاعت را بــه جــای 200 دالر، 199 دالر تعییــن کنیــم، مشــتریان 
بیشــتری را بــه خــود جــذب می کنــد، گرچــه تفــاوت قیمــت در اینجــا بســیار ناچیــز 
اســت. در توجیــه ایــن روش بایــد گفــت کــه مشــتریان، اغلــب توجــه بیشــتری بــه 
اولیــن عــدد قیــد شــده بــر روی برچســب قیمــت می کننــد و نــه آخریــن عــدد. هــدف 

11

https://modireweb.com


انواع قیمت گذاری؛ چگونه محصوالتمان را با بیشترین سود 
به فروش رسانیم؟

www.modireweb.com

از قیمــت  گــذاری روانــی، افزایــش تقاضــا از طریــق القــای ارزش بیشــتر بــه مشــتری 
اســت.

6(قیمتگذاریبستهای
ــن  ــا ســرهم ، چندی ــذاری بســته ای ی ــق قیمــت  گ کســب و کار هــای کوچــک از طری
ــه  ــی ب ــه صــورت تک ــا ب ــد آن ه ــه خری ــر نســبت ب ــی پاییــن ت ــا قیمت محصــول را ب
فــروش می رســانند. بســته بندی چندتایــی محصــوالت، نــه تنهــا روشــی موثــر بــرای 
فــروش اقالمــی  اســت کــه بــه فــروش نرفتــه و جــای زیــادی در فروشــگاه شــما اشــغال 
ــه او در  ــرا ک ــد؛ چ ــتری می افزای ــدگاه مش ــول از دی ــر ارزش محص ــه ب ــد، بلک کرده ان
اصــل، یکــی از محصــوالت موجــود در بســته بندی را تقریبــا رایــگان دریافــت می کنــد.

ــی می فروشــند،  ــه محصــوالت تکمیل ــرای شــرکت  هایی ک ــذاری بســته ای ب  قیمــت  گ
مناســب تر اســت. بــه عنــوان مثــال، یــک رســتوران می توانــد از طریــق قیمــت  گــذاری 
بســته ای، در کنــار هــر غــذای اصلــی ،دســری را نیــز کــه تنهــا یــک روز در هفتــه بــه 
فــروش مــی رود، همــراه کنــد. کســب و کار هــای کوچــک بایــد در نظــر داشــته باشــند 
ســودی کــه از اقــالم گــران قیمــت بــه دســت می آورنــد، بایــد جایگزیــن ســود حاصــل 

نشــده از محصــوالت ارزان قیمــت باشــد.

اریــک دوالنســکی، اســتادیار بازاریابــی در دانشــگاه بــروک، بــرای کارآفرینانــی کــه 	 
ــد، توصیه  هایــی کــرده اســت : ــر ارزش را دارن قصــد تعییــن قیمــت مبتنــی ب

 	
ــرده و 	  ــان اســت، انتخــاب ک ــا محصــول خودت ــل مقایســه ب ــه قاب ــی را ک محصول

ــد. ــرای آن می پردازن ــی را ب ــه بهای ــتریان چ ــه مش ــد ک ــی کنی بررس
ــد، 	  ــز می کن ــی متمای ــول قیاس ــما را از آن محص ــول ش ــه محص ــی را ک  جنبه  های

ــد. ــخص کنی مش
 بــرای هــر یــک از جنبه  هــا، ارزشــی مالــی در نظــر بگیریــد. نقــاط مثبــت محصــول 	 

خــود را بــه قیمــت پایــه افــزوده و نقــاط منفــی آن را از قیمــت پایــه کــم کنیــد تــا 
در نهایــت بــه قیمتــی بالقــوه برســید.
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 مطمئن شوید که ارزش محصول از نظر مشتری، بیش از قیمت آن است.	 
 به مشتریان، علت معقول بودن قیمت را توضیح دهید.	 
 چنانچــه بــازار معتبــری وجــود داشــته باشــد، بــا بررســی رنــج کنونــی قیمت  هــا، 	 

می توانیــد اطالعاتــی از انتظــارات مشــتریان از قیمــت محصــول، کســب کنیــد.
ــتری، 	  ــی مش ــای پرداخت ــه به ــد ک ــل کنی ــان حاص ــت اطمین ــان می بایس همچن

ــول  ــر محص ــروش ه ــا ف ــورت ب ــن ص ــر ای ــت، در غی ــای شماس ــتر از هزینه  ه بیش
ــد. ــت نمی آوری ــه دس ــی ب ــال پول عم

بــه گفتــه دوالنســکی، کارآفرینــان اغلــب از قیمــت  گــذاری مبتنــی بــر ارزش، صرفــًا بــه 
علــت راحــت بــودن ایــن اســتراتژی اســتفاده می کننــد، حتــی ممکــن اســت از قیمــت 
رقبــای خــود نیــز تقلیــد کننــد کــه ایــن مــورد گرچــه ایــده آل نیســت، امــا اســتراتژی 
بهتــری محســوب می شــود. از نظــر دوالنســکی در شــرایط ایــد ه ال، تمامی کارآفرینــان 
می بایســت از قیمــت  گــذاری مبتنــی بــر ارزش اســتفاده کنند. باایــن حــال، کارآفرینانی 
ــا فــروش تــی شــرت  های ســاده ســفید فعالیــت  ــارداری ی کــه در زمینه هایــی چونانب
ــت  ــم رقاب ــت ک ــم و قیم ــای ک ــر هزینه  ه ــر س ــه ب ــال دارد ک ــتر احتم ــد، بیش می کنن

کننــد.

بــرای کارآفرینانــی کــه محصوالتــی منحصــر بــه فــرد و متمایــز عرضــه می کننــد، بــه 
عنــوان مثــال اقــالم صنعتــی یــا محصوالتــی بــا جدیدتریــن فنــاوری یــا خدمــات ویژه، 

قیمــت  گــذاری مبتنــی بــر ارزش، قیمــت پیشــنهادی آن هــا را بهتــر منتقــل می کنــد.

در قیمــت  گــذاری مبتنــی بــر ارزش، ارزش محصــول از دیــدگاه مشــتری بــر پایــه ایــن 
ــک  ــته  های تک ت ــا و خواس ــخگوی نیاز ه ــدازه پاس ــه ان ــا چ ــول ت ــه محص ــت ک اس

مشــتریان اســت.
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 بــه گفتــه دوالنســکی، یــک شــرکت می توانــد از طریــق رعایــت نــکات زیــر، بــر رقبــای 
خــود پیشــی بگیرد:

1( قیمت تا حدودی مطابق با انتظار مشتری باشد.
2( قیمــت  گــذاری مبتنــی بــر ارزش، بــه شــما امــکان ســودآوری بیشــتر می دهــد  و 

می توانیــد منابــع بیشــتری را جــذب کــرده و تجــارت خــود را گســترش دهیــد .
3(زمانــی کــه قیمــت تعییــن شــده مشــتری نــدارد، راه حــل تنهــا ایــن نیســت کــه 
قیمــت را پاییــن بیاوریــد، بلکــه بایــد دیــد چطور می تــوان قیمــت را بــا ارزش محصول 
ــرای موقعیــت  ــه محصــول را ب ــا ک ــن معن ــر مطابقــت داد.  بدی از نظــر مشــتری بهت

بهتــر در بــازار، ارتقــا دهیــم.

قیمت  گذاری می بایست با هدف بازار مطابقت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: هک رشد چیست و چه جایگاهی در بازاریابی دارد؟
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جمعبندیمطالب

ــی اســت کــه خــود   قیمــت  گــذاری یکــی از مهمتریــن جنبه  هــای اســتراتژی بازاریاب
ــت  ــم اس ــیار مه ــد:« بس ــکی می گوی ــت. دوالنس ــبردی اس ــای پیش ــامل فعالیت  ه ش
زمانــی کــه قیمــت را تعییــن می کنیــد، در نظــر داشــته باشــید کــه ایــن قیمــت تنهــا 

بــرای خودتــان نیســت،  بلکــه بــرای مشــتریان هــدف اســت«.

ــه  ــی ک ــتند. عامل ــه هس ــیر دو لب ــد شمش ــذاری مانن ــت  گ ــتراتژی های قیم  تمامی اس
ــما  ــد! ش ــراری می ده ــتریان را ف ــر مش ــد، دیگ ــذب می کن ــتریان را ج ــی مش بعض
نمی توانیــد همــه را راضــی نگــه داریــد.در عیــن حــال بــه خاطــر داشــته باشــید کــه 
ــد  ــه همیــن ســبب بای ــد،  ب ــداری کن ــان را خری ــد مشــتری محصولت شــما می خواهی

یــک اســتراتژی متناســب بــا بــازار هــدف اتخــاذ کنیــد.
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