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قیمت مرجع در بازایابی عصبی چیست؟
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

قبل از ارائه قیمت اصلی محصول، به اعداد و ارقام بزرگ تری اشاره کنید. مثال نشان 

دهید که این خرید چقدر می تواند باعث صرفه جویی شود. فرض کنید می خواهید 

یک چاپگر بفروشید. اگر قبل از گفتن قیمت بتوانید نشان دهید که این چاپگر باعث 

یک میلیون تومان صرفه جویی در سال می شود، قیمت 700 هزار تومان بسیار ارزان 

و مناسب جلوه می کند.

برداشت مردم از قیمت
آیا حاضرید برای بیمه عمر و سرمایه گذاری 400 هزار تومان در سال بپردازید؟ بگذارید 

پیشنهاد را کمی تغییر دهیم. حاضرید روزی کمتر از 1100 تومان بپردازید، یعنی پول 

یک نان در روز؟ پیشنهاد دوم برای خیلی از افراد بسیار ارزان و مناسب جلوه می کند، 

در صورتی که پیشنهاد اول شاید گران تر به نظر برسد. برداشت مردم از قیمت بسیار 
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اهمیت دارد. ما به عنوان بازاریاب باید بتوانیم مناسب ترین پیشنهاد قیمت را ارائه 

دهیم که برای مشتری کامال ملموس است و مناسب به نظر می رسد.

آیا همیشه بهتر است قیمت را به قسمت های کوچک تر تقسیم کرده و سپس اعالم 

کنیم؟ پاسخ منفی است. گاهی وقتی به کسب و کارها خدماتی می فروشیم که به 

صورت اشتراک یا عضویت است، بهتر است قیمت بزرگ تری را اعالم کنیم و تاکید 

کنیم که مثال تا یک سال می توانند از این خدمات استفاده کنند. 

برای اغلب مدیران خوشایند نیست که زیر تعهد پرداخت ماهیانه بروند. مثال فرض 

تومان  10 هزار  فقط  ماهی  بگویید  اگر  اینترنتی می فروشید.  کنید سیستم فکس 

بپردازید شاید خیلی از مدیران استقبال نکنند چون تعهد ماهانه ایجاد می کند؛ ولی 

کافی است بگویید 120 هزار تومان بپردازید و یک سال از خدمات ما استفاده کنید 

و در صورت رضایت آن را برای یک سال دیگر تمدید کنید.

استفاده از قیمت های دقیق
قیمت  هیچ گاه  کنید.  استفاده  دقیق  قیمت های  از  محصوالت  قیمت گذاری  در 

آنجا که ممکن است به هیچ وجه  تا  قرار ندهید و  را 200 هزار تومان  محصولی 

تخفیف ندهید. همین قیمت های دقیق اغلب باعث می شود توقع تخفیف کمتر 

شود.

این موضوع را در سایت مدیرسبز آزمایش کردیم. وقتی قیمت یک سی دی آموزشی 

15.000 تومان است، افرادی که برای خرید محصول، تماس تلفنی می گیرند توقع 

ولی  می کنند.  تخفیف  تومان   3000 درخواست  آن ها حتی  دارند.  زیادی  تخفیف 

تخفیف  توقع  می دهیم  کاهش  تومان   14800 به  را  قیمت همان محصول  وقتی 

بسیار کمتر می شود. 

که  کردید  توجه  آیا  تومان تخفیف می دهند!   800 گاهی درخواست  افراد شجاع 

قیمت محصول را 200 تومان کاهش دادیم و سود بیشتر شد؟ تخفیف های بی مورد، 
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یکی از بزرگ ترین هزینه ها هستند و با کاهش آن می توانید سود بیشتری کسب 

کنید.

قیمت های دقیق همچنین حس بهتری به مشتری منتقل می کند. قیمت های غیر 

دقیق مانند 50 هزار تومان این ذهنیت را ایجاد می کند که برای قیمت گذاری هیچ 

محاسبه دقیقی انجام نشده و فروشنده سود بسیار زیادی می برد.

انجام  فرمول  آن  با  را  قیمت گذاری  و  کنید  تعریف  خود  برای  مشخصی  فرمول 

توضیح  برایش  بتوانید  پرسید  را  قیمت خاص  آن  دلیل  تا هرگاه مشتری  دهید 

قانع کننده ای ارائه دهید.

تعداد صفرها
قیمت  نوشتن  به  مربوط  که  داده ایم  انجام  مدیرسبز  سایت  در  جالبی  آزمایش 

محصوالت در صفحه محصول است. قیمت  محصوالت در ایران اغلب چندین صفر 

دارد. مثال قیمت یک کتاب 200000 ریال است. وقتی قیمت ها را از ریال به تومان 

 20000 جای  به  وقتی  می شود! همچنین  بیشتر  خرید  و  استقبال  می کنیم  تبدیل 

تومان می نویسیم »20 هزار تومان« باز فروش بیشتر می شود.

تعداد صفر  کمترین  از  بگذارید  نمایش  به  را  قیمت محصولی  وقتی می خواهید 

استفاده کنید. وقتی می خواهید هدیه ای به محصول اضافه کنید صفرها را بنویسید. 

مثال بنویسید ثبت نام کنندگان این همایش یک کتاب جدید به مبلغ 200000 ریال 

هدیه می گیرند. همچنین در نشان دادن هزینه هایی که شما می پردازید از صفر 

استفاده کنید. مثال بنویسید: هزینه پست این کتاب 30000 ریال است که توسط 

ما پرداخته می شود.
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