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یکــی از اصــول موفقیــت در کســب و کارهــا قیمــت گــذاری اســت. در ایــن مقالــه از 

مدیــروب ســعی کردیــم کــه شــما را بــا مراحــل، اصــول و روش هــای قیمــت گــذاری 

کاال و خدمــات آشــنا کنیــم. بــا مــا همــراه باشــید. 

ــه  ــف چگون ــات مختل ــا و خدم ــت کااله ــد قیم ــر کرده  ای ــان فک ــا خودت ــون ب ــا کن ت

ــه انتخــاب  ــد ک ــه فکــر کرده  ای ــن نکت ــه ای ــون ب ــا کن تعییــن و انتخــاب می  شــود؟ ت

ــات و محصــوالت  ــاالی خدم ــت ب ــا وجــود کیفی ــک قیمــت ب اشــتباه و نامناســب ی

ــوالت  ــذاری محص ــت گ ــرای قیم ــا ب ــد؟ آی ــه کن ــت مواج ــا شکس ــد آن را ب می  توان

ــای  ــتراتژی  ها و روش  ه ــروزه از اس ــود دارد؟ ام ــتراتژی وج ــن و اس ــات قوانی و خدم

قیمــت گــذاری کاال و محصــوالت اســتفاده می  شــود تــا بتوانــد فــروش را بــه حداکثــر 

ــراه  ــا هم ــا م ــال داشــته باشــد. ب ــه دنب ــز ب ــت مشــتری را نی ــه رضای رســانده و البت

ــذاری آشــنا شــویم. ــن روش  هــا و اســتراتژی  های قیمــت گ ــا ای ــا ب شــوید ت
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چرا قیمت گذاری کاال و خدمات مهم است؟

قیمــت یــک کاال و خدمــات تنهــا عاملــی اســت کــه بــه صــورت مســتقیم می  توانــد 

موجــب ســودآوری بــرای شــما شــود. زمانــی کــه یــک خریــدار بیــن دو یــا چنــد کاالی 

مشــابه مــردد می  شــود، اولیــن و مهم تریــن چیــزی را کــه مــاک خریــد قــرار مــی 

دهــد، قیمــت آن اســت. یعنــی همــه مــا دوســت داریــم یــک کاالی بــا کیفیــت را 

ــا قیمــت مناســب  تر تهیــه کنیــم. بنابرایــن بــا وجــود رقابت  هــای شــدیدی کــه در  ب

بــازار وجــود دارد انتخــاب یــک قیمــت نامناســب می  توانــد کســب و کار شــما را بــه 

شکســت منتهــی کنــد.

 

آنچه قبل از قیمت گذاری باید بدانید

ــنا  ــات آش ــذاری کاال و خدم ــت گ ــای قیم ــتراتژی  ها و روش  ه ــا اس ــه ب ــل از آن ک قب

ــید: ــان بپرس ــوال  هایی را از خودت ــه و س ــرا گرفت ــی را ف ــم مهم ــد مفاهی ــوید، بای ش

ــان 	  ــوالت و خدماتت ــای محص ــا ویژگی  ه ــد ب ــر گرفته  ای ــه در نظ ــی ک ــا قیمت آی

همخوانــی و تناســب دارد؟

ــازار 	  ــابه در ب ــای مش ــا نمونه  ه ــه ب ــد در مقایس ــه می  کنی ــما ارائ ــه ش ــی ک قیمت

ــاوت دارد؟ ــدر تف چق

بهترین زمان برای افزایش و یا کاهش قیمت چیست؟	 

چه زمانی بهترین فرصت برای فروش همراه با تخفیفات است؟	 
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آیا جامعه هدف توان پرداخت قیمت در نظر گرفته شده را دارد؟	 

و...	 

در کنــار ســوال  هایی کــه قبــل از قیمــت گــذاری بایــد از خودتــان بپرســید، مفاهیمــی 

نیــز وجــود دارنــد کــه قبــل از انتخــاب اســتراتژی و روش قیمــت گــذاری بایــد آن هــا را 

بدانیــد. ایــن مفاهیــم بــه بیــان ســاده شــامل مــوارد زیــر هســتند:

هزینــه یــا cost: هزینــه شــامل تمامــی هزینه  هــای ثابــت و متغیــر، مســتقیم و یــا 

غیــر مســتقیمی می شــود کــه شــما بــرای تولیــد و ارائــه محصــوالت و خدمــات خــود 

متقبــل مــی شــوید.

قیمــت یــا price: هزینــه ای کــه مشــتری بــرای خریــد و یا دریافــت خدمــات پرداخت 

ــد کرد. خواه

ــان  ــدار اطمین ــه خری ــت ک ــای آن اس ــه معن ــد ب ــا value: ارزش خری ــد ی ارزش خری

داشــته باشــد کــه ارزش کاال یــا خدمــات شــما بیــش از قیمــت آن اســت. در واقــع 

ایــن اطمینــان در او ایجــاد شــود کــه خریــد او خریــدی بــه صرفــه و مناســب اســت.
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مراحل قیمت گذاری کاال و خدمات

بــرای آن کــه بــا قیمــت گــذاری کاال و خدمــات بــه صــورت اصولی  تــر آشــنا شــویم، 

ــذاری  ــت گ ــای قیم ــتراتژی  ها و روش  ه ــراغ اس ــه س ــه ب ــل از آن ک ــت قب ــر اس بهت

ــرای انجــام ایــن کار چــه مراحلــی پیــش روی مــا قــرار دارد. برویــم، بدانیــم ب

 مرحله اول: برای قیمت گذاری خود هدف تعیین کنید

شــما بــرای قیمــت گــذاری کاال و خدمــات خــود ممکــن اســت اهــداف مختلفــی در 

نظــر داشــته باشــید.بنابراین روشــی کــه در نظــر خواهیــد گرفــت نیــز بایــد در راســتای 
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دســت یابــی بــه هدفتــان باشــد. بــه طــور کلــی می  تــوان 5 هــدف را بــرای قیمــت 

گــذاری کاال و یــا خدمــات در نظــر گرفــت.

بقــا: در صورتــی کــه بــازار رقابــت در کاال و محصــوالت ارائــه شــده شــما بســیار گــرم 

ــوید  ــه ش ــا متوج ــد و ی ــر باش ــال تغیی ــما در ح ــتریان ش ــته  های مش ــد، خواس باش

کــه اســتقبال خریــداران از کاال و محصــوالت مــورد نظــر کمتــر شــده اســت، هــدف 

شــما از قیمــت گــذاری می  توانــد ابتــدا باقــی مانــدن در فضــای رقابــت باشــد و نــه 

ــگاه  ــب تر جای ــی مناس ــا قیمت ــد ب ــدا می  خواهی ــان ابت ــن می ــما در ای ــودآوری! ش س

اصلــی خــود را پیــدا کــرده و ســپس بــه فکــر ســود باشــید. البتــه ایــن مرحلــه یــک 

ــد. ــی بمانی ــدت در آن باق ــی م ــد طوالن ــذرا اســت و شــما نمی  توانی ــه گ مرحل

ســهم حداکثــری از بــازار و فــروش بیشــتر: احتمــاال بســیاری از شــما بــا اصطاح ســود 

کمتــر فــروش بیشــتر آشــنا هســتید. هــدف قیمــت گــذاری کاال در ایــن افراد آن اســت 

کــه ابتــدا ســهم قابــل توجهــی از بــازار را بــه خــود اختصــاص داده، قیمــت کم تــری 

در نظــر گرفتــه و بــه ازای فــروش بیشــتر ســود مــورد نظرشــان را بــه دســت آورنــد.

ــای  ــرای روش  ه ــوان ب ــه می  ت ــی ک ــر اهداف ــال: از دیگ ــان ح ــری در زم ــود حداکث س

ــی  ــدای معرف ــان ابت ــد از هم ــه بخواهی ــت ک ــت آن اس ــر گرف ــذاری در نظ قیمت گ

محصــوالت و خدمــات حداکثــر ســود مــورد نظرتــان را بــه دســت آوریــد. ایــن هــدف 

زمانــی میســر خواهــد شــد کــه هــم بــازار و جامعــه هــدف بــه ثبــات نســبی رســیده 

5



با شناخت روش  های قیمت گذاری فروش خود را بیشتر کنید

www.modireweb.com

ــای خــود قابلیت  هــا و ویژگی  هــای  ــا رقب باشــد و هــم محصــول شــما در مقایســه ب

منحصــر بــه فــردی داشــته باشــد.

ــال آن هســتند  ــه دنب ــرد: بســیاری از شــرکت  ها ب ــه ف ــی منحصــر ب معرفــی محصول

کــه یــک محصــول بــا ویژگــی منحصــر بــه فــرد و تکنولــوژی باالیــی را ارائــه کــرده و 

تــا زمانــی کــه هنــوز رقبــا وارد عمــل نشــده  اند، حداکثــر ســود مــورد نظرشــان را بــه 

دســت آورنــد.

ــا خدمــات  ــوع قیمــت گــذاری کاال و ی ــری محصــول- کیفیــت: هــدف از ایــن ن رهب

آن اســت کــه بتوانیــد برنــد ســازی کــرده و برنــد مــورد نظــر را بــه عنــوان رهبــر و 

ــود را در  ــات خ ــوالت و خدم ــی محص ــد. یعن ــی کن ــوزه معرف ــان ح ــن، در هم بهتری

ــا  ــم دار کاال و ی ــان را پرچ ــد خودت ــا بتوانی ــد ت ــه کنی ــن ارائ ــت ممک ــن کیفی باالتری

ــد. ــی کنی ــی معرف ــورد نظــر در فضــای رقابت ــات م خدم
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مرحله دوم: تقاضا برای محصول مورد نظر را بررسی کنید

در مرحلــه دوم از قیمــت گــذاری کاال و یــا خدمــات شــما بایــد بررســی کنیــد کــه آیــا 

هنــوز تقاضایــی بــرای آن وجــود دارد یــا خیــر؟ آیــا ایــن تقاضــا رو بــه کاهــش و یــا 

افزایــش اســت؟ آیــا بــه تازگــی محصــول جدیــدی بــه بــازار عرضــه شــده اســت یــا 

خیــر؟ آیــا نیازهــای مشــتریان در اســتفاده از کاال تغییــر کــرده اســت؟ و ســوال های 

ــل  ــد تکمی ــرای ورود کاالی جدی ــازار ب ــت ب ــوز ظرفی ــن شــوید هن ــه مطمئ دیگــری ک

نشــده و هنــوز تقاضــا بــرای آن زیــاد اســت.

 مرحله سوم: هزینه نهایی خود را تخمین بزنید

در ایــن مرحلــه از قیمــت گــذاری شــما بایــد بتوانیــد هزینــه نهایــی کــه صــرف تهیــه و 

ارائــه محصوالتتــان می  شــود را تخمیــن بزنیــد. ایــن هزینــه شــامل تمامــی هزینــه 

هایــی اســت کــه شــما بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم، ثابــت و متغیــر پرداخت 

ــد کرد. خواهی

 مرحله چهارم: جامعه هدف خود را بشناسید

در مرحلــه چهــارم از قیمــت گــذاری کاال و خدمــات، شــما بایــد ســعی کنیــد شــناخت 

قابــل قبولــی از مشــتریان و جامعــه هــدف خــود پیــدا کنیــد. بایــد بدانیــد جامعــه 

هــدف شــما چــه گروهــی از مــردم هســتند؟ ســلیقه آن هــا چگونــه اســت؟ نیازهــای 
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آن هــا چیســت و شــما بــه دنبــال رفــع کــدام نیازهــای آنــان هســتید؟

 مرحله پنجم: تمایز خود را رقیبانتان پیدا و معرفی کنید

ــان  ــود تمایزت ــدف خ ــه ه ــه جامع ــد ب ــما بای ــذاری ش ــت گ ــه از قیم ــن مرحل در ای

ــا رقبایتــان  ــا را معرفــی کنیــد. تــا مشــتریان در شــرایطی کــه قیمــت شــما ب ــا رقب ب

ــد. ــات شــما را انتخــاب کنن ــری، کاال و خدم ــز و برت ــل تمای ــه دلی یکســان اســت، ب

 مرحله پایانی: مدل و روش قیمت گذاری را انتخاب کنید

بــا در نظــر گرفتــن تمامــی مراحــل فــوق شــما می  توانیــد در گام بعــد بــا روش  هــای 

قیمــت گــذاری کاال و خدمــات آشــنا شــده و گزینــه مناســب خــود را انتخــاب کنیــد.
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روش  های قیمت گذاری کاال و خدمات

بــرای قیمــت گــذاری کاال و خدمــات از ده  هــا مــدل و روش مختلــف اســتفاده مــی

 شــود. ایــن کــه شــما کــدام روش یــا روش  هــا را مبنــای قیمــت گــذاری محصــوالت 

ــوع محصــول و  ــه هــدف، ن ــازار، جامع ــه شــرایط ب ــد، ب ــرار دهی ــات خــود ق و خدم

ــره بســتگی دارد. مهــم  ــا، هــدف شــما از قیمــت گــذاری و غی خدمــات، شــرایط رقب

ــر اســت: ــوارد زی ــذاری کاال شــامل م ــت گ ــا و روش  هــای قیم ــن مدل  ه تری

 روش قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده همراه سود

یکــی از قدیمی  تریــن روش  هــای قیمــت گــذاری آن اســت کــه شــما تعییــن کنیــد کــه 

هزینــه تمــام شــده شــما در تهیــه و ارائــه محصــول چقــدر اســت؟ ســپس ایــن هزینه 

را بــه همــراه ســود مــورد نظرتــان بــه عنــوان قیمــت محصــول معرفــی کنیــد.

 قیمت گذاری بر اساس منحنی تجربه

از دیگــر روش  هــای قیمــت گــذاری کاهــش محســوس قیمــت بــرای جــذب مشــتری 

بیشــتر اســت. ایــن روش بیشــتر مناســب شــرکت  ها و برندهــای شــناخته شــده ای 

ــه  ی  ــا تجرب ــا ب ــن روش کارفرم ــا را ســنجیده  اند. در ای ــت آن ه ــردم کیفی ــه م اســت ک

چنــد ســاله خــود می  توانــد بــه روش  هایــی هزینه  هــای اضافــی در تولیــد محصــول 

را کاهــش داده و در نتیجــه محصــول را بــا قیمــت پاییــن تــری بــه بــازار ارائــه کنــد.
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قیمت گذاری بر اساس تقاضا

در ایــن روش قیمــت گــذاری مبنــا بــر ایــن گذاشــته می  شــود کــه برند شــما مشــتریان 

دائمــی و وفــادار خــود را داشــته و توجــه چندانــی بــه قیمــت کاال و خدمــات نــدارد. 

البتــه متاســفانه در ایــران نمی  تــوان بــه طــور دقیــق و واقعــی ارزش کاالها را ســنجیده 

ــن کرد. و تعیی

مطلب مرتبط: 6 استراتژی عالی برای حفظ مشتری

 

قیمت گذاری فریمیوم

یکــی از روش  هــای بســیار پرطرفــدار کــه بســیاری از کار آفرینــان از آن اســتفاده مــی 

ــت  ــب قیم ــتر مناس ــن روش بیش ــت. ای ــوم اس ــذاری فریمی ــت گ ــد، روش قیم کنن
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ــدارد. در  ــدان در قیمــت گــذاری کاال جایگاهــی ن ــوده و چن ــرای خدمــات ب گــذاری ب

ایــن روش ابتــدا خدمــات و یــا بخشــی از آن بــه صــورت رایــگان در اختیــار مشــتریان 

ــه  ــد مرحل ــه  ای، چن ــازی رایان ــا ب ــزار و ی ــرم اف ــال در یــک ن ــرای مث ــرد. ب ــرار می  گی ق

اول بــرای شــما رایــگان بــوده امــا بــرای ورود بــه مراحــل بعــد بایــد هزینــه پرداخــت 

ــت کار  ــر کیفی ــرده و اگ ــر ک ــه شــکلی مناســب مخاطــب را درگی ــن روش ب ــد. ای کنی

باالیــی داشــته باشــید، مخاطبــان خــود را ترغیــب بــه خریــد خواهیــد کــرد.

مطلــب مرتبــط: تعریــف و آشــنایی بــا ویژگی هــا و مزایــای مــدل درآمــدی فریمیــوم 

Freemium

 قیمت گذاری سرشیرگیری

ــت.  ــری اس ــیر گی ــذاری، روش سرش ــت گ ــای قیم ــا و روش  ه ــر از مدل  ه ــی دیگ یک

ــه  ــای آن ک ــه ج ــما ب ــی ش ــت. یعن ــوذی اس ــس روش نف ــت برعک ــن روش درس ای

محصــول و خدمــات خــود را بــا کم تریــن قیمــت ارائــه کــرده و ســپس آن را افزایــش 

ــه مــرور آن را پاییــن خواهیــد آورد.  دهیــد، بیشــترین قیمــت را انتخــاب کــرده و ب

ایــن اســتراتژی قیمــت گــذاری زمانــی نتیجــه بخــش خواهــد بــود کــه کاال و خدمــات 

شــما از تکنولــوژی جدیــد و منحصــر بــه فــردی بهــره بــرده باشــد و مخاطبــان شــما 
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بــرای تجربــه آن حاضــر بــه پرداخــت هزینه  هــای بــاال باشــند. بــه مــرور بــا وارد شــدن 

رقیبــان بــه ایــن حــوزه کاری می  توانیــد بــرای باقــی مانــدن در بــازار رقابــت قیمــت 

را کاهــش دهیــد.

 قیمت گذاری روانی

همــه شــما احتمــاال هنــگام خریــد بــا محصوالتــی مواجــه شــده  اید کــه قیمــت آن هــا 

بــه جــای 100 هــزار تومــان 99 هــزار تومــان باشــد! آیــا واقعــا هــزار تومــان اختــاف 

ــب  ــر. جال ــدون شــک خی ــد؟ ب ــی ایجــاد می  کن ــدار تفاوت ــرای خری ــادی ب قیمــت زی

اســت بدانیــد ایــن اســتراتژی قیمــت گــذاری می  توانــد میــزان فــروش را بــه شــکل 

ــای  ــگاه  ها و برنده ــیاری از فروش ــر بس ــال حاض ــد. در ح ــش ده ــمگیری افزای چش

معتبــر بیــن المللــی ماننــد اپــل و مایکروســافت از ایــن روش قیمــت گــذاری اســتفاده 

می  کننــد.

 قیمت گذاری گرفتار کننده

یکــی دیگــر از روش  هــای قیمــت گــذاری کاال و خدمــات روش قیمــت گــذاری گرفتــار 

کننــده اســت. در ایــن روش شــما بــرای خریــد کاالی مــورد نظــر هزینــه بســیار کمــی 

ــوازم و  ــه ل ــد و تهی ــد خری ــرای اســتفاده از آن نیازمن ــا ب ــرد، ام ــد ک پرداخــت خواهی

یــا خدمــات جانبــی دیگــر خواهیــد بــود. بــرای مثــال ممکــن اســت شــما یــک ســیم 
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کارت اعتبــاری بــا قیمــت بســیار پاییــن تهیــه کنیــد، امــا آیــا بــه هزینه  هــای بعــدی 

ــد؟! ــر کرده  ای ــف آن هــم فک ــای مختل ــردن برنامه  ه ــال ک فع

قیمت گذاری مجموعه  ای

یکــی دیگــر از روش  هــای قیمــت گــذاری کــه بیشــتر بــرای فروشــگاه  های بــزرگ بــا 

ــود، قیمــت گــذاری مجموعــه  ای اســت. در ایــن روش  تنــوع کاال مناســب خواهــد ب

ــرار  ــک بســته ق ــر را در ی ــا یکدیگ ــط ب ــد محصــول مرتب ــا فروشــگاه چن شــرکت و ی

ــه تــک محصــوالت کــم ــا قیمــت تــک ب می  دهــد کــه قیمــت بســته در مقایســه ب

تــر اســت. بــا ایــن اســتراتژی شــرکت و فروشــگاه می  توانــد محصــوالت کــم فــروش 

خــود را نیــز بــه فــروش برســاند.
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قیمت گذاری جغرافیایی

ــی  ــذاری جغرافیای ــات، قیمــت گ ــذاری کاال و خدم ــر اســتراتژی  های قیمــت گ از دیگ

ــن  ــرد. در ای ــرار می  گی ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــورهای جه ــی کش ــه در تمام ــت ک اس

ــی  ــدوده جغرافیای ــودن آن در مح ــا نب ــودن و ی ــترس ب ــت کاال را در دس روش قیم

تعییــن می  کنــد. بــرای مثــال طبیعــی اســت قیمــت یــک محصــول طبیعــی در شــهر 

و کشــوری کــه بــه وفــور یافــت می  شــود در مقایســه بــا شــهر و کشــوری کــه نایــاب 

اســت، کــم تــر خواهــد بــود.

 قیمت گذاری بر مبنای بازده مورد نظر

قیمــت گــذاری بــر مبنــای بــازده مــورد نظــر از دیگــر اســتراتژی  های قیمــت گــذاری 

ــرای قیمــت  ــورز آن را ب ــرال موت ــد جن ــری مانن ــه شــرکت و برندهــای معتب اســت ک

ــن  ــود تعیی ــرای خ ــدای کار ب ــما در ابت ــن روش ش ــد. در ای ــاب کرده  ان ــذاری انتخ گ

ــت؟  ــدر اس ــک دوره کاری چق ــما در ی ــرمایه ش ــازده س ــزان ب ــه می ــرد ک ــد ک خواهی

ــرد. ــد ک ــات خــود را تعییــن خواهی ــای آن قیمــت کاال و خدم ــر مبن ســپس ب

 قیمت گذاری پرستیژی

در ایــن قیمــت گــذاری برنــد مــورد نظــر ابتــدا بــا تبلیغــات مناســب، ســطح کیفیــت 

ــه جامعــه هــدف نشــان داده و اصطاحــا پرســتیژ  محصــوالت و خدمــات خــود را ب
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کاری خــود را بیــان می  کنــد. ســپس متناســب بــا آن قیمــت مناســبی بــرای محصــول 

خــود در نظــر می  گیــرد. از ایــن روش قیمــت گــذاری معمــوال بــرای محصوالتــی ماننــد 

عطــر و ادکلــن، جواهــرات، اتومبیــل، فــرش دســتبافت و غیــره اســتفاده می  شــود.

قیمت گذاری بر اساس منحنی عمر کاال

ــر  ــه قیمــت گــذاری ب از دیگــر روش  هــای قیمــت گــذاری کاال و خدمــات می  تــوان ب

اســاس منحنــی عمــر کاال و یــا خدمــات اشــاره کــرد. زمانــی کــه شــما خدمــات و یــا 

کاالی جدیــدی را ارائــه می  کنیــد، کاال یــا خدمــات بــه طــور طبیعــی وارد یــک چرخــه 

ــوغ و افــول خواهــد شــد. طبیعــی اســت کــه شــما  عمــر شــامل معرفــی، رشــد، بل

می  توانیــد در زمــان رشــد باالتریــن قیمــت را در نظــر بگیریــد، امــا در زمــان افــول و 
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کــم شــدن مشــتریان بــرای باقــی مانــدن در رقابــت بایــد قیمت  هــا را پاییــن آوریــد.

 قیمت گذاری تخفیفی

از دیگــر اســتراتژی  های پــر طرفــدار قیمــت گــذاری، روش تخفیفــی اســت کــه مــی

 توانــد تاثیــر روانــی بســیار زیــادی بــر مشــتری داشــته و او را وادار بــه خریــد کنــد. 

ــد تعــدادی کاال  ــان فصــل، خری ــف، تخفیف  هــای پای ــا کوپن  هــای تخفی ــا ب ــه م هم

و دریافــت یــک کاالی رایــگان و غیــره مواجــه شــده  ایم. اگــر شــما نیــز حداقــل یــک 

ــر ایــن روش قیمــت  ــد انجــام داده  باشــید متوجــه تاثی ــار در ایــن تخفیفــات خری ب

گــذاری خواهیــد شــد.

ویدئوی مرتبط: انواع استراتژی تخفیف گذاری را توضیح دهید؟

 با این ایده  های ساده قیمت گذاری فروش خود را چند برابر کنید

در بخش  هــای بــاال بــا مفهــوم قیمــت گــذاری، اهمیــت و روش  هــای آن آشــنا شــدیم. 

ــا شــما  ــذاری را ب ــرای قیمــت گ ــده ب ــد و ای ــد ترفن ــم چن ــن بخــش می  خواهی در ای

اشــتراک بگذاریــم کــه می  توانــد فــروش شــما را تــا چندیــن برابــر افزایــش دهــد.

کاالها و خدمات با رنج قیمت متفاوت ارائه کنید

اگــر شــما ســازنده یــک برنــد ســاعت و یــا فروشــنده آن هســتید بــرای آن کــه بتوانید 
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فــروش خــود را چنــد برابــر کنیــد، هــم ســاعت 2 میلیــون تومانــی داشــته باشــید و 

هــم ســاعت 10 میلیــون تومانــی و هنــگام فــروش آن هــا را کنــار یکدیگــر قــرار دهیــد. 

ایــن ترفنــد تاثیــر روانــی بســیار باالیــی بــر مشــتری گذاشــته و خریــدار هــر محصــول 

ــه  ــه واســطه صرف ــر ب ــدار ســاعت ارزان ت ــود. خری ــد، راضــی خواهــد ب را انتخــاب کن

ــک ســاعت  ــد ی ــه واســطه خری ــر ب ــران ت ــدار ســاعت گ ــی خــود و خری ــی مال جوی

لوکــس و عالــی.

برای محصوالت مشابه قیمت یکسانی درنظر نگیرید!

اگــر شــما یــک کارخانــه تولیــد کننــده آدامــس داریــد و دو آدامــس بــا ویژگی  هــای 

مشــابه داریــد، بــرای آن هــا قیمــت یکســانی در نظــر نگیریــد. انتخــاب قیمــت یکســان 
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در چنیــن مواقعــی می  توانــد مشــتری را گیــج کنــد. شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه 

بدانیــد ایــن ترفنــد در قیمــت گــذاری می  توانــد میــزان فــروش شــما را تــا 30 درصــد 

نســبت بــه حالــت قبــل افزایــش دهــد.

 قیمت  ها را منطقی افزایش دهید

ــاره و بــه صــورت غیــر منطقــی  اگــر شــما قیمــت کاالهــا و خدمــات خــود را یــک ب

ــد داد.  ــت خواهی ــود را از دس ــتریان خ ــادی از مش ــداد زی ــاال تع ــد، احتم ــاال ببری ب

تحقیقــات نشــان می  دهــد افزایــش 10 درصــدی قیمــت چیــزی اســت کــه مشــتریان 

ــگام قیمــت گــذاری کاال و  ــد. از ایــن رو هن ــت تدافعــی نمی  گیرن ــه آن حال نســبت ب

محصــوالت خــود از افزایــش ناگهانــی قیمــت خــودداری کنیــد.

 محصوالت را در قالب  های مناسب ارائه دهید

ایــن ترفنــد بیشــتر مناســب قیمــت گــذاری خدمــات خواهــد بــود تــا کاال. بــرای مثال 

اگــر شــما خدمــات خــود را بــه صــورت اشــتراک ماهیانــه بــا 100 هــزار تومــان ارائــه 

کنیــد، احتمــاال مشــتریان شــما نســبت بــه حالتــی کــه تنهــا اشــتراک یــک ســاله بــا 

پرداخــت هزینــه 1 میلیــون و 200 هــزار تومــان داشــته باشــید، بیشــتر خواهــد شــد.

مطالعــه بیشــتر: انــواع قیمــت گــذاری؛ چگونــه محصوالتمــان را بــا بیشــترین ســود 

ــانیم؟ ــروش رس به ف
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جمع بندی

قیمــت گــذاری یکــی از اصــول مهــم موفقیــت در کســب و کار اســت، چــه زمانــی کــه 

شــما بــرای اولیــن بــار وارد دنیــای کســب و کار شــوید چــه بــرای باقــی مانــدن در 

ــذاری  ــت گ ــرای قیم ــی ب ــای مختلف ــتراتژی  ها و روش  ه ــن رو اس ــت. از ای ــازار رقاب ب

تعریــف شــده اســت کــه هــر کــدام متناســب بــا حــوزه کاری و اهــداف مــورد نظــر 

بایــد انتخــاب شــود.
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