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در هــر کســب و کاری شــما در زمــان هــای خاصــی بــه دالیلــی ماننــد افزایــش قیمــت 

ــه افزایــش قیمــت  ــور ب ــره مجب ــی و غی ــه هــای عملیات ــه، افزایــش هزین ــواد اولی م

خواهیــد شــد. امــا چطــور افزایــش قیمــت را بــر روی محصــوالت و خدمــات خــود 

اعمــال کنیــد تــا بــا ریــزش مشــتری مواجــه نشــوید در ایــن مقالــه بــه ایــن مســئله 

مهــم مــی پردازیــم.

بــرای هــر کســب و کاری پیــش مــی  آیــد کــه بعــد از مدتــی بخواهــد قیمــت خدمات 

و محصــوالت خــود را بــاال ببــرد. ایــن مســاله مــی  توانــد بــه دالیــل مختلفــی ماننــد 

ــه، افزایــش کیفیــت خدمــات و محصــوالت ارائــه شــده  ــه مــواد اولی افزایــش هزین

ــب و کار  ــب کس ــوان صاح ــه عن ــما ب ــه ش ــت ک ــی اس ــد. طبیع ــاق بیفت ــره اتف و غی

نمــی  خواهیــد افزایــش قیمــت باعــث شــود مشــتریان خــود را از دســت دهیــد. در 

ایــن مقالــه مــا اســتراتژی  هایــی در اختیــار شــما قــرار خواهیــم داد تــا بــا کمــک آن

هــا بتوانیــد بــدون نگرانــی از کاهــش تعــداد مشــتریان خــود، قیمــت  هــا را افزایــش 

دهیــد.
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علت افزایش قیمت را صادقانه توضیح دهید

یکــی از اســتراتژی هــای مهــم در افزایــش قیمــت خدمــات و محصــوالت آن اســت 

کــه علــت کار خــود را بــه طــور واضــح و شــفاف مشــخص کنیــد. بــرای توجیــه قیمــت 

ــروش و  ــس از ف ــات پ ــرده، خدم ــرار ک ــاط برق ــا مشــتریان خــود ارتب ــد ب ســعی کنی

مشــاوره قــوی تــر ارائــه کنیــد. در مکالماتــی کــه بــا مشــتریان خــود داریــد بــه آنهــا 

توضیــح دهیــد کــه افزایــش قیمــت دقیقــا بــه خاطــر بــاال رفتــن کیفیــت ارائــه شــده 

بــه آنهــا و یــا افزایــش خدمــات اســت. 

ــه  ــی ک ــد، در صورت ــه دســت آوری ــد حتمــا رضایــت مشــتریان خــود را ب ســعی کنی

ــا  ــه ب ــی ک ــد، زمان ــه شــوند و اســتدالل هــای شــما را بپذیرن مشــتریان شــما توجی
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شــخص دیگــری راجــع بــه شــما صحبــت کننــد، بــه طــور غیــر مســتقیم از برنــد شــما 

ــد. ــرای آنهــا علــت افزایــش قیمــت را توضیــح مــی دهن دفــاع کــرده و ب

تیــم فــروش و تیــم خدمــات هنــگام افزایــش قیمــت، نقــش اساســی ایفــا مــی کنــد. 

بایــد بــه آنهــا توضیــح دهیــد ممکــن اســت بازخوردهــای منفــی از مشــتریان دریافت 

ــا  ــرای آنه ــاق را ب ــن اتف ــت ای ــرده و عل ــوری ک ــا صب ــل آنه ــد در مقاب ــا بای ــد، ام کنن

توضیــح دهنــد.
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قیمت ها را به تدریج باال ببرید

ــور  ــه ط ــا را ب ــت ه ــه قیم ــت ک ــت آن اس ــش قیم ــای افزای ــتراتژی ه ــر اس از دیگ

ناگهانــی افزایــش ندهیــد. افزایــش ناگهانــی و بیــش از انــدازه معمــول باعــث بــی 

اعتمــادی مشــتریان نســبت بــه برنــد و محصــوالت شــما مــی شــود. نکتــه مهــم در 

ــا  ــال ســود بیشــتر هســتید و ی ــه دنب افزایــش قیمــت آن اســت کــه شــما واقعــا ب

ــه  ــاز ب ــا نی ــه واقع ــی ک ــرار دارد؟ در صورت ــت ق ــان در اولوی رضایــت مشــتریان برایت

ــا تــورم و بــه شــکلی اســتاندارد و اصولــی  افزایــش قیمــت داریــد آن را متناســب ب

بــاال ببریــد.

از خدمات طوالنی مدت استفاده کنید

اگــر کمــی اســتراتژی هــای بازاریابــی و فــروش برندهــا و شــرکت هــای معتبــر و موفق 

را بررســی کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه اغلــب آنهــا از دســتورالعمل هــای خاصــی 

ــرای  ــتید ب ــات هس ــده خدم ــه دهن ــما ارائ ــه ش ــی ک ــد. در صورت ــی کنن ــتفاده م اس

ــد.  ــار کنی ــازون رفت ــد آم ــد مانن ــی توانی ــش قیمــت، م ــت در اســتراتژی افزای موفقی

چگونــه؟ آمــازون بــه مشــتریانی کــه عضویــت خــود را تــا مــاه ژوئــن تمدیــد مــی 

کننــد، تخفیــف هــای ویــژه در هزینــه حــق عضویــت مــی دهــد، امــا حــق عضویــت 

بــرای کســانی کــه ایــن کار را بــه بعــد از ژوئــن موکــول مــی کننــد چیــزی حــدود دو 

برابــر اســت. 
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ــا  ــر ب ــی ت ــات طوالن ــد خدم ــی توانی ــت م ــش قیم ــای افزای ــه ج ــما ب ــن رو ش از ای

ــد. ــه کنی ــود ارائ ــتریان خ ــه مش ــری را ب ــم ت ــت ک قیم

مطالعه بیشتر: با شناخت روش  های قیمت گذاری فروش خود را بیشتر کنید

افزایش قیمت را روی خدمات و محصوالت جانبی اعمال کنید

ــات  ــوالت و خدم ــت محص ــر قیم ــت، تغیی ــش قیم ــای افزای ــتراتژی ه ــر اس از دیگ

ــه ای  ــه مرحل ــد شــما ب ــه شــرکت و برن ــد ک ــه شــده اســت. تصــور کنی ــی ارائ جانب

رســیده اســت کــه بایــد تغییــری در قیمــت هــای خــود ایجــاد کنــد امــا مشــاوران 

شــما هشــدار مــی دهنــد کــه اکنــون زمــان مناســبی بــرای افزایــش قیمــت نیســت! 

ــن شــرایط چیســت؟ راهــکار در ای

بــرای مثــال تصــور کنیــد کــه شــما تولیــد کننــده بــازی هــای کامپیوتــری هســتید و در 

کنــار آن خدمــات جانبــی ماننــد چــت بــا هــم گروهــی هــا یــا رقبــا، امکانــات بیشــتر 

در بــازی، تــم هــای مختلــف و غیــره را نیــز بــه آنهــا ارائــه مــی کنیــد. در صورتــی کــه 

خدمــات جانبــی ارائــه شــده توســط شــما بــه انــدازه کافــی جــذاب باشــد، افزایــش 

ــش  ــرای افزای ــق ب ــک اســتراتژی موف ــد ی ــی توان ــا م ــی روی آنه ــای جزئ ــت ه قیم

قیمــت هــا بــه شــمار رفتــه و مشــتریان بــا آن راحــت تــر ارتبــاط برقــرار مــی کننــد.
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زمان مناسب را برای افزایش قیمت انتخاب کنید

ــان  ــه شــما زم ــق آن اســت ک ــر در اســتراتژی افزایــش قیمــت موف ــم دیگ ــه مه نکت

ــه  ــی ک ــه زمان ــت ک ــی اس ــد. طبیع ــاب کنی ــت انتخ ــش قیم ــرای افزای ــبی را ب مناس

ــت،  ــاد اس ــما زی ــای ش ــی ه ــی و مرجوع ــای منف ــزان بازخورده ــل می ــر دلی ــه ه ب

زمــان مناســبی بــرای افزایــش قیمــت نیســت. برعکــس زمانــی کــه شــما توانســته 

ایــد رضایــت مشــتریان خــود را بــه دســت آوریــد، افزایــش قیمــت مــی توانــد بــا 

ــی انجــام شــود. ــای مثبت بازخورده
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از قبل به مشتریان خود اطالع دهید

تصــور کنیــد کــه مشــتریان شــما بــه صــورت ماهیانــه و یــا ســاالنه خدماتــی از شــما 

دریافــت کــرده و در ابتــدای هــر ســال و یــا هــر مــاه حــق عضویــت آن را پرداخــت 

مــی کننــد. ایــن عادالنــه نیســت کــه صــورت حســاب آنهــا بــه طــور ناگهانــی و بــدون 

اطــاع افزایــش پیــدا کــرده بــدون آن کــه آنهــا آمادگــی پرداخت آن را داشــته باشــند. 

بــرای آن کــه افزایــش قیمــت هــا تاثیــر منفــی بــر مشــتری نداشــته باشــد، حتمــا 

قبــل از اعمــال افزایــش قیمــت بــه آنهــا اطــاع دهیــد تــا بــرای پرداخــت هــای مالــی 

ماهیانــه خــود برنامــه ریــزی کــرده و بودجــه خــود را تقســیم بنــدی کننــد.
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قبــل از اعمــال افزایــش قیمــت، تمامــی ســازمان و شــرکت را از آن مطلــع 

کنیــد

تصــور کنیــد کــه شــما کارگــر، طــراح و یــا مهنــدس یــک واحــد صنعتــی هســتید و 

زمانــی کــه محصــول شــرکت و ســازمان خــود را خریــداری مــی کنیــد، متوجــه شــوید 

ــش  ــت افزای ــه دوســتان شــما از عل ــی ک ــا زمان ــه اســت! ی ــاال رفت ــه قیمــت آن ب ک

قیمــت از شــما ســوال مــی پرســند، اصــا در جریــان آن نباشــید! ایــن مســاله هــم بــر 

کارمنــدان شــما و هــم بــر مشــتریان تاثیــر منفــی مــی گــذارد. بنابرایــن قبــل از اعمــال 

افزایــش قیمــت، تمامــی کادر و پرســنل خــود را از میــزان افزایــش قیمــت و دالیــل آن 

مطلــع کــرده تــا هــم بــه آنهــا حــس اطمینــان و ارزشــمند بــودن دهیــد و هــم آنهــا 

بتواننــد ســخنگوی شــما در برابــر پرســش هــا و اعتــراض هــای مشــتریان باشــند.

افزایش قیمت رقبای خود را نیز بررسی کنید

در صورتــی کــه علــت افزایــش قیمــت، کــم شــدن مــواد اولیــه و یــا بــاال رفتــن قیمت 

ــا هــم  ــور خواهیــد شــد کــه همزمــان ب آنهــا باشــد، احتمــاال شــما و رقبایتــان مجب

یــا در یــک دوره زمانــی قیمــت محصــوالت و خدمــات خــود را بــاال ببریــد. در ایــن 

شــرایط ســعی کنیــد کــه میــزان افزایــش قیمــت رقبــای خــود را بررســی کــرده و شــما 

بیشــترین درصــد افزایــش قیمــت را نداشــته باشــید. در صورتــی کــه بتوانیــد بــدون 
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ــاال  ــش قیمــت را داشــته باشــید احتم ــن افزای ــت، شــما کمتری از دســت دادن کیفی

بازخــورد مشــتریان شــما مثبــت تــر خواهــد بــود.

 

 

جایگاه کسب و کار خود را در میان مشتریان بسنجید

اســتراتژی مهــم دیگــر در موفقیــت در افزایــش قیمــت آن اســت کــه ابتــدا جایــگاه 

خــود را در میــان مشــتریان بســنجید. اگــر شــما ســال هــا در زمینــه کاری خــود فعــال 

ــاال مشــهور هســتید،  ــت ب ــه کیفی هســتید و مشــتریان دائمــی خــود را داشــته و ب

ــادی روی مشــتری نمــی گــذارد. امــا اگــر شــما  ــرات منفــی زی افزایــش قیمــت تاثی

ــدا  ــازه در حــال پی ــد و ت ــدا نکــرده ای ــان مشــتریان پی ــگاه خــود را در می ــوز جای هن
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ــازار هســتید، افزایــش قیمــت احتمــاال باعــث از دســت  کــردن مــکان مناســبی در ب

دادن مشــتریان شــما خواهــد شــد.

قیمت ها را سلیقه ای باال نبرید

نکتــه مهــم دیگــر در افزایــش قیمــت آن اســت کــه آن را ســلیقه ای انجــام ندهیــد! 

بــه طــور صادقانــه ارزش واقعــی خدمــات و محصــول مــورد نظرتــان را در نظــر گرفتــه 

ــا آن تغییــر دهیــد. در صورتــی کــه قیمــت محصــول و  و قیمــت هــا را متناســب ب

خدمــات در مقایســه بــا ارزش واقعــی آن بیشــتر باشــد، مشــتریان در زمــان کوتاهــی 

متوجــه آن شــده و احتمــاال دیگــر محصــول شــما را نمــی خرنــد.

افزایش قیمت را متناسب با تمام مشتریان خود انجام دهید

از دیگــر اســتراتژی هــای افزایــش قیمــت، اعمــال آن متناســب بــا تــوان مالــی تمامی 

مشــتریان شــما اســت. ممکــن اســت گــروه خاصــی از مشــتریان شــما از نظــر رفــاه و 

تــوان مالــی در جایــگاه باالیــی قــرار داشــته و افزایــش قیمــت هــا چنــدان بــرای آنهــا 

مهــم نباشــد. امــا شــما میــزان افزایــش قیمــت را بایــد متناســب بــا تمامی مشــتریان 

خــود انجــام دهیــد. بــرای بــه دســت آوردن قیمــت مناســب بررســی کنیــد کــه یــک 

مشــتری بــا میــزان حقــوق ماهیانــه متوســط، بــه طــور میانگیــن چــه مقــدار بــرای 

خدمــات و محصــوالت شــما هزینــه مــی کنــد. در صورتــی کــه افزایــش قیمــت شــما 
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بســیار بیشــتر از ایــن میانگیــن باشــد، بــدون شــک تعــداد زیــادی از مشــتریان خــود 

را از دســت خواهیــد داد.

 

ــدون ســود را حــذف  ــه جــای افزایــش قیمــت، خدمــات و محصــوالت ب ب

کنیــد

همیشــه افزایــش قیمــت، راهــکار مناســبی بــرای موفقیــت شــما نیســت. گاهــی مــی 

توانیــد بــا راهکارهــای دیگــر ماننــد حــذف خدمــات و محصــوالت اضافــی بــه ســود 

مــورد نظرتــان برســید. ممکــن اســت متوجــه شــده باشــید کــه بعضــی از محصــوالت 

و خدمــات جانبــی شــما دیگــر بــرای مشــتریان جــذاب نیســت و توجــه چندانــی برای 

خریــد بــه آنهــا نمــی شــود. تولیــد ایــن محصــوالت و یــا ارائــه ایــن خدمــات تنهــا 

از دســت دادن انــرژی و هزینــه اســت. ســعی کنیــد قبــل از اعمــال افزایــش قیمــت، 
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ــات و  ــرده و در صــورت وجــود خدم ــق بررســی ک ــه طــور دقی ــز ب ــن مســاله را نی ای

محصــوالت بــدون ســود آن هــا را حــذف کنیــد.

قبل و بعد از افزایش قیمت، الگوی فروش را بررسی کنید

ــر میــزان  ــرای آن کــه اطمینــان حاصــل کنیــد کــه افزایــش قیمــت تاثیــر منفــی ب ب

فــروش و کســب و کار شــما نگذاشــته اســت، حتمــا قبــل و بعــد از افزایــش قیمــت 

ــک خــط مشــی و  ــه شــما ی ــن مســاله ب ــد. ای ــروش خــود را بررســی کنی ــوی ف الگ

چشــم انــداز بــرای افزایــش قیمــت هــای احتمالــی در ســال هــای بعــد نیــز خواهــد 

داد.

نمونه هایی از ایمیل های افزایش قیمت

همــان طــور کــه در بخــش هــای بــاال اشــاره شــد، زمانــی کــه شــما قصــد افزایــش 

قیمــت محصــوالت و خدمــات خــود را داریــد، حتمــا قبــل از اعمــال، آن را بــه اطــاع 

ــک  ــا ی ــتری را ب ــد مش ــی توانی ــن کار م ــام ای ــرای انج ــانید. ب ــود برس ــتریان خ مش

ایمیــل از افزایــش قیمــت هــا مطلــع کنیــد. قالــب هایــی کــه بــرای ایمیــل افزایــش 

قیمــت مــی توانیــد اســتفاده کنیــد شــامل مــوارد زیــر اســت:
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افزایش عمومی قیمت

مشتری عزیز

بــه شــما اطــاع داده مــی شــود کــه شــرکت ... بــه طــور کلــی قیمــت هــا را بــرای 

ــخ .... تغییــر خواهــد داد.  محصــول .... از تاری

ــا کیفیــت بــه شــما و  مثــل همیشــه مــا متعهــد بــه ارائــه خدمــات و محصــوالت ب

ــدردان پشــتیبانی همیشــگی شــما هســتیم. ق

با تشکر

نام مدیر عامل شرکت

در ایــن نمونــه نامــه شــما بــه مشــتریان خــود اطــاع مــی دهیــد کــه دقیقــا از چــه 

زمــان و روی چــه محصوالتــی تغییــرات قیمــت را اعمــال مــی کنیــد. ایــن مســاله در 

مشــتری احســاس اعتمــاد ایجــاد کــرده و باعــث مــی شــود حــس مثبتــی نســبت بــه 

مســئولیت پذیــری شــما داشــته باشــند.

افزایش در مواد اولیه

ایــن ایمیــل یــک اطاعیــه اســت تــا افزایــش قیمــت محصــوالت خــود را از تاریــخ 

.... بــه اطــاع شــما برســانیم.

ــده ای در  ــش فزاین ــاهد، افزای ــما( ش ــد ش ــرکت و برن ــرکت ....) ش ــخ ....، ش از تاری
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مــواد اولیــه بــوده کــه هزینــه خدمــات رســانی بــه مشــتریان را تحــت تاثیــر قــرار 

ــت. داده اس

بــا ایــن افزایــش قیمــت مــا بــه شــما تعهــد مــی دهیــم کــه بهتریــن محصــوالت و 

خدمــات را بــه شــما ارائــه کنیــم.

ــواره  ــا هم ــد. م ــاس بگیری ــا تم ــا م ــد، ب ــوق ســوالی داری ــورد تغییــرات ف ــر در م اگ

ــتیم. ــما هس ــواالت ش ــه س ــی ب ــخ گوی ــاده پاس آم

از حمایت شما سپاسگزاریم.

با تشکر 

نام مدیر عامل

ــتریان  ــه مش ــفاف ب ــورت ش ــه ص ــت، ب ــش قیم ــی از افزای ــرای آگاه ــل ب ــن ایمی ای

ــن  ــا ای ــر ب ــا راحتت ــا آنه ــت ت ــت چیس ــش قیم ــت افزای ــه عل ــد ک ــی ده ــاع م اط

ــد. ــار بیاین ــت کن ــش قیم افزای

افزایش هزینه های عملیاتی

مشتری عزیز)نام او را بنویسید(

پــس از تجزیــه و تحلیــل هــای انجــام شــده متوجــه شــدیم هزینــه هــای عملیاتــی 

مــا بــرای تولیــد محصــول و یــا ارائــه خدمــات افزایــش پیــدا کــرده اســت.
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در ایــن راســتا شــرکت .... از تاریــخ .... قیمــت محصــوالت خــود را افزایــش خواهــد 

داد.

اطمینــان داشــته باشــید کــه شــرکت مــا تمــام تــاش خــود را کــرده اســت تــا ایــن 

افزایــش قیمــت را بــه حداقــل مقــدار ممکــن برســاند.

هماننــد دیگــر نامــه هــا شــما ایــن اطمینــان را بــه مشــتریان خــود خواهیــد داد کــه 

بــرای افزایــش قیمــت دلیــل منطقــی داشــته و ســعی خــود را کــرده ایــد تــا کمتریــن 

میــزان افزایــش قیمــت را اعمــال کنیــد.
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نکات مهم در ارسال ایمیل های اطالع از افزایش قیمت

همــان طــور کــه در نمونــه هــای بــاال نیــز دیدیــد، در ایمیــل هــای خبــری خــود 	 

حتمــا علــت افزایــش قیمــت را شــفاف ســازی کنیــد تــا مشــتریان مطمئــن شــوند 

شــما بــرای انجــام ایــن کار خــود دلیــل داریــد.

زمــان افزایــش قیمــت را بــه مشــتریان اطــاع داده و بــه آنهــا بگوئیــد کــه اگــر 	 

ــای  ــد، از مزای ــتفاده کنن ــما اس ــوالت ش ــات و محص ــرر از خدم ــان مق ــل از زم قب

ــد. ــد ش ــوردار خواهن ــای برخ ویژه

بــه ایــن مســاله تاکید داشــته باشــید کــه شــما هموراه بــه دنبــال داشــتن باالترین 	 

ــاال  کیفیــت و کســب رضایــت مشــتری هســتید و افزایــش قیمــت در راســتای ب

نگــه داشــتن کیفیــت اســت.

جمع بندی

در هــر کســب و کاری شــما در زمــان هــای خاصــی بــه دالیلــی ماننــد افزایــش قیمــت 

ــه افزایــش قیمــت  ــور ب ــره مجب ــی و غی ــه هــای عملیات ــه، افزایــش هزین ــواد اولی م

ــر  ــا اســتراتژی هایــی انجــام شــود کــه تاثی ــد ب خواهیــد شــد. افزایــش قیمــت بای

منفــی بــر مشــتری نگــذارد و شــما مشــتریان و فــروش خــود را از دســت ندهیــد. 

 

16


