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افزایش قیمت بدون از دست دادن مشتری
نویسنده: مجله خالقیت شماره 111

افزایش قیمت محصوالت خبر خوشی برای کسب وکار شما است اما خیلی به مذاق 

با خریدهایشان به رونق  یار شما بوده اند و  ابتدا  از  مشتریان، به ویژه آن هایی که 

کسب وکارتان کمک کرده اند، خوش نمی آید. ما از ده  کارآفرین در این مورد سوال 

کرده ایم و روش هایشان را برای افزایش قیمت جویا شده ایم.

صادق باشید
من این مسئله را پنهان نمی کنم. از قبل به مشتریانم می گویم که می خواهم قیمت ها 

را افزایش دهم. می گویم که من نیز همسو با بازار و میزان تخصصم حرکت می کنم. 

البته کماکان تخفیف هایی به آن ها ارائه می کنم تا هم بتواند از من مشاوره بگیرند و 

هم پول بیشتری صرفه جویی کنند.

الکساندرا له ویت، مشاور مالی و کسب وکار
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از مشتریان خود تشکر کنید
تشکر  و  قدردانی  مشتریانم  از  که  است  این  می دهم  انجام  که  کاری  نخستین 

می کنم. از اینکه با من کارکرده اند سپاسگزاری می کنم و سپس باصداقت تمام به 

افزایش دهم. مطمئن می شوم که آن ها  را  باید قیمت ها  آن ها می گویم که چرا 

دلیل افزایش قیمت و ارزش بیشتر محصوالتمان در قیاس با گذشته را به خوبی 

درک کرده اند. البته این روش همیشه کارساز نیست، اما بیشتر مشتریان معموال 

این موضوع را درک می کنند.

سارا شاپ

هزینه هایتان را توضیح دهید
گاهی چاره ای جز افزایش قیمت ندارید. به مشتریانتان توضیح دهید که چرا دارید 

قیمت ها را باال می برید و چطور این هزینه اضافه صرف بهبود کسب وکار می شود. 

اگر هزینه های تولید افزایش پیداکرده است، به مشتریان توضیح دهید که چرا این 

اتفاق افتاده و چه ویژگی دیگری به محصوالت اضافه شده است.

چوک کان

ویژگی های جدیدی اضافه کنید
زمانی که ویژگی باارزشی به محصول خود می افزایید، دلیلی منطقی برای افزایش 

در  اولیه شما متوجه خواهند شد که آن ها  به دست می آورید. مشتریان  قیمت 

مراحل ابتدایی کسب وکارتان به شما پیوسته اند و با گذشت زمان و بهبود و رشد 

ویژگی های محصوالت و خدمات تان، قیمت ها نیز متفاوت خواهند شد. یک ویژگی 

جدید دلیل خوبی برای بازبینی شرایط فروش است.

دارین بالچ

گزینه ای با قیمت کمتر نیز در اختیار داشته باشید
با افزودن یک محصول با ویژگی ها و قیمت کمتر، به مشتریان اجازه مقایسه و 
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بررسی محصوالت تان را بدهید. در چنین شرایطی مشتری مجبور به تصمیم گیری 

قیمت  می شود،  نه  متمرکز  محصوالت  ویژگی های  روی  به احتمال زیاد  و  می شود 

آن ها.

تره ور سامر

خدمات رسانی عالی به مشتری
باشد.  محصول  قیمت  از  چشمگیرتر  می کنید،  ارائه  که  ارزشی  شوید  مطمئن 

به این ترتیب مشتریان می دانند که باوجود افزایش قیمت هنوز هم معامله خوبی 

دهید،  افزایش  را  قیمت ها  اینکه  از  قبل  روز  صد  حدود  البته  می دهند.  انجام 

مشتریانتان را به شکلی تحت تاثیر قرار دهید.

مت ارلیشمان

ارزش بیشتری به محصول اضافه کنید
محصولتان  به  بیشتری  ارزش  معامله  کردن  شیرین  برای  که  است  مهم  بسیار 

بیفزایید، اما مشتریان به سختی حاضرند در قبال محصولی که قبال با قیمت پایینی 

خریده اند بیشتر پول بدهند. می توانید با افزودن ویژگی های اضافی یا فراهم کردن 

انواع دیگر ارزش افزوده، قیمت فروش جدید را توجیه کنید.

اندی کاروزا

قیمت را به دلیلی به جز سوددهی افزایش دهید
تاکنیک های زیادی برای افزایش قیمت وجود دارد. بااین حال نباید اجازه دهید که 

مشتریان فکر کنند به خاطر افزایش سوددهی کسب وکار شما باید پول بیشتری 

بپردازند. حتی اگر آن ها لحظه ای چنین احساسی داشته باشند، کار خراب می شود.

هنری باالنون
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توضیح دهید، اما عذرخواهی نکنید
محصوالت شما با پیشرفت کسب وکار باید از ارزش بیشتری بهره مند شوند. به طور 

خالصه توضیح دهید که این افزایش قیمت به خدمت رسانی بهتر و کیفیت باالتر 

محصوالت منجر خواهد شد. سپس از این موضوع عبور کنید. اگر ارزش خود را 

ثابت کرده باشید، آن ها قید خرید از شما را نخواهند زد.

مشتریانتان را آگاه کنید
برای خرید  کنید و فرصتی  افزایش دهید، اطالع رسانی  را  اینکه قیمت ها  از  قبل 

و  داشت  خواهید  خوبی  درآمد  کار  این  با  بدهید.  مشتریان  به  قبلی  قیمت  با 

مشتریانتان نیز خوشحال خواهند شد که فرصتی برای خرید با قیمت قبل داشته اند.

جارد براون
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