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6 پیامد منفی تخفیف گذاری اشتباه
novin.com :نویسنده

حدود یک ماه پیش می خواستم دوره  آموزش سخت افزار را از یک سایت معروف 

بخرم. اما ناگهان یادم آمد، این سایت همیشه و در ایام و مناسبت های مختلف، 

تخفیف های چندین درصدی روی محصوالت خود می گذارد. من که عجله ای نداشتم 

و می توانستم تا رسیدن اولین مناسبت صبر کنم. این موضوع باعث شد که در آن 

لحظه از خرید محصول آموزشی موردنظر خودم منصرف بشوم.

امروز موقع نوشتن این مقاله یاد رفتارم و جریان پیش آمده افتادم. اول تصور کردم 

که شاید این رفتار من، از »فرصت طلبی ام« بوده اما بعد از یک پرس وجو از دوستان 

اهل یادگیری متوجه شدم که خیلی از آن ها هم ، چنین رفتاری برای خرید محصوالت 

این سایت دارند و تا زمان رسیدن تخفیف ها صبر می کنند.
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تخفیف دادن خوب است یا بد؟
همان طور که در ابتدای مقاله گفتم، حتی یک رفتار اشتباه در انتخاب استراتژی های 

تخفیف باعث می شود که مشتریان در زمان های عادی از خرید منصرف شوند و 

تنها به خرید با تخفیف عادت کنند. البته عادت کردن یکی از 6 پیامد منفی تخفیف 

دادن اشتباه است که در بخش بعد به همه آن ها اشاره می کنیم.

ولی قرار نیست یک طرفه به قاضی برویم، تخفیف همیشه هم بد نیست؛ اتفاقا اگر 

با اطالعات و اصول درست انجام شود، می تواند شما را از بحران ها نجات دهد و 

فروشتان را بیشتر کند.

برای اینکه بفهمیم کجا و چگونه تخفیف گذاری کنیم ابتدا 6 پیامد منفی استراتژی های 

غلط تخفیفی را برای شما بیان می کنیم و پس ازآن 6 موقعیت صحیح و راهکار 

عالی برای ارائه تخفیف به مشتریان را توضیح می دهیم.

از تخفیف ها در جهت  بردن  بهره  به چگونگی  بهتری  این مطلب دید  با مطالعه 

افزایش سود، برندسازی و تعداد مشتریان کسب وکارتان پیدا می کنید.

6 پیامد انتخاب استراتژی های تخفیف اشتباه
چه کسی دوست ندارد کفش 200 هزار تومانی را با 30 هزار تومان تخفیف تهیه 

کند؟ همه ما عاشق تخفیف هستیم.  شاید تخفیف ها آن قدر در ذهنمان جذاب 

باشند که حتی خرید یک محصول یا خدمت بدون کاهش قیمت نهایی آن، برای 

ما اتفاقی ناراحت کننده حساب شود.

احتماال کسب و کارها همین عالقه به تخفیف مردم را که می بینند و فکر می کنند که 

هر نوع تخفیفی بزنند، سود و فروششان بیشتر می شود.
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ممکن است شما همین االن در حال انتخاب یک تخفیف چندین درصدی به فالن 

مناسبت برای محصوالت خود باشید و در مورد مقدار آن و چگونگی ارائه اش شک 

داشته باشید. شاید در خیالتان هم تصور می کنید که پس از اجرای تخفیف، چندین 

برابِر قبل فروش داشته و مشتریان را به سمت فروشگاه جذب می کنید. اما مطمئن 

باشید که این طور نیست!

تنها یک اشتباه کوچک الزم است تا تمامی سود خیالی تان را به ضرر تبدیل کنید. 

دالیلش را هم در ادامه برایتان لیست کرده ایم.

1. مشتری به تخفیف عادت می کند
داستان ابتدای مقاله را به یاد دارید؟ من و مشتریان دیگر سایت آموزشی، برای 

خرید منتظر یک تخفیف بودیم!

یعنی این سایت در ذهن من و البته بسیاری از مخاطبان دیگر به یک برند برای 

فروش محصوالت تخفیف دار تبدیل شده است. این موضوع اجازه نمی دهد تا من 

بدون وجود تخفیف های 40 درصدی از این سایت خرید کنم و حتی باعث می شود 

تا در صورت خرید، تصور کنم که به دلیل پرداخت پول زیاد، ضرر کرده ام.

وجود یک بنر همیشگی باالی فروشگاه اینترنتی شما یا یک برچسب بزرگ روی 

شیشه مغازه که روی آن کلماتی مانند OFF، تخفیف، حراج و… نوشته شده است، 

باعث می شود این کلمات همیشه کنار برند شما بماند. بنابراین دیگر نمی توانید 

با  بفروشید مگر  از مخاطبان  به قشر وسیعی  عادی  قیمت  با  را  محصوالت خود 

تخفیف های زیاد. حتی شاید مشتری شما محصولتان را با قیمتی باالتر، از رقیبتان 

خریداری کند اما از شما نه، چون در صورت خرید از شما ضرر کرده است!
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2. محصوالت در ذهن مشتری بی ارزش می شوند
چند بار تابه حال از خرید یک محصول ارزان قیمت، تنها به دلیل ترس از کیفیت 

پایین پشیمان شده اید؟ بیشتر انسان ها ارزش یک محصول یا خدمت را از قیمت 

آن برآورد می کنند؛ یعنی ممکن است که کیف چرم 250 هزار تومانی شما نسبت 

به همین محصول و کیفیت مشابه با قیمت 400 هزار تومان در فروشگاه کناری، 

ارزش کمتری در ذهن مخاطب داشته باشد.

پس اینکه به طور ناگهانی قیمت محصول 100 هزار تومانی خود را نصف می کنید، 

ارزش آن هم در ذهن مخاطب نصف شده و مانع خرید او می شود.

3. اعتمادبه نفس فروشنده کاهش می یابد
باشید،  بازاریابی  در حوزه  برتر  نویسندگان  از  کتاب های معروف  اهل مطالعه  اگر 

مطمئنا دیده اید که آن ها از »اعتمادبه نفس« به عنوان یکی از مهم ترین اصل ها در 

فروش و بازاریابی یاد می کنند.

اغلب این افراد می گویند: تا زمانی که فروشنده به محصول و کار خود ایمان نداشته 

باشد و اعتمادبه نفسش را از دست بدهد، هیچ وقت در کارش موفق نمی شود. خب 

حاال ربط اعتمادبه نفس به تخفیف دادن چیست؟

شما با ارائه تخفیف های دوره ای، مناسبتی و حتی بی دلیل روی محصوالت، به خود 

القا می کنید که به دلیل کمبود توانایی در فروش، مجبور به استفاده از دیگر راهکارها 

برای افزایش فروش هستید. چیزی که باعث کاهش اعتمادبه نفس می شود.

4. اعتماد مشتریان کاهش می یابد
چقدر این محصوالت برای آن ها سود دارد که تا این حد تخفیف می دهند؟ آیا 

امکان دریافت تخفیف بیشتر هم بود؟ اصال این محصول ارزش پولی که دادم را 

داشت و…
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مشتری  ذهن  در  ناگهانی،  تخفیف های  ارائه  از  پس  که  هستند  سواالتی  این ها 

شکل می گیرد. با این رفتار نه تنها اعتماد آن ها به شرکت شما از بین می رود، بلکه 

کلی سوال و ابهام ذهنی در ذهنشان به وجود می آید که تجربه خریدشان را خراب 

می کند. نتیجه همه این ها برندسازی منفی در ذهن مشتری است.

این حالت اغلب برای تخفیف هایی که به ناگهان، به اصرار مشتری و یا در سایت 

برای افزایش احتمال خرید قرار می دهید، به وجود می آید.

5. محصول بی اهمیت می شود
وقتی که برای افزایش فروش محصوالت، فقط به کاهش قیمت و تخفیف متکی 

زمانی که  به عنوان مثال  بمانید.  از کارهای مهم تر دیگر عقب  باشید، ممکن است 

می شوید،  مشغول  تخفیف  کدهای  ارائه  به  محصوالت،  ارزش  افزایش  به جای 

مواردی مثل:

نوشتن یک متن تبلیغاتی مناسب

ارائه نتایج خرید محصول به مخاطب

صحبت درباره مزیت ها

را فدای یک تخفیف 20 درصدی روی محصوالت می کنید و بدون توجه به آن ها، 

در انتظار فروش بیشتر و دریافت بازخورد از استراتژی تخفیف خودتان می نشینید!

6. کاهش سود، باعث کاهش قدرت می شود
یکــی از دوســتانی کــه در زمینــه آمــوزش دوره هــای دیجیتــال مارکتینــگ فعالیت 

ــود  ــی خ ــوالت آموزش ــت محص ــه قیم ــرای توجی ــی را ب ــن حرف ــد، چنی می کن

بیــان کــرد کــه بــه نظــر واقعــا توجیــه مناســبی اســت: »به جــای اینکــه فقــط 

یــک محصــول آموزشــی بــا قیمــت 1 میلیــون تومــان بــه کاربــرم بفروشــم، یــک 

ــه  ــد مــاه پشــتیبانی کامــل، ضمانــت، کیفیــت و… را ب محصــول آموزشــی، چن
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قیمــت 2 میلیــون تومــان بــه آن می فروشــم. در ایــن صــورت هــم مــن رضایــت 

بیشــتری دارم و هــم مخاطبــم.«

زمانی که شما محصول خود را با تخفیف و با قیمت پایین می فروشید، عمال دارید 

با سود کم و هزینه زیادی مواجه  از حاشیه سود کارتان کم می کنید.  حاال شما 

هستید )حتی در صورت فروش بیشتر محصول با سود کمتر هم هزینه هایی به شما 

تحمیل می شوند.(

در آخر، کاهش سود فقط به خالی شدن جیب شما منتهی نمی شود. بلکه باعث 

می شود استاندارد کار شما کاهش یابد. مثال:

 باعث می شود تا در تبلیغات ضعیف عمل کنید

از استخدام نیروهای زبده باز بمانید

مشتریان خود را پشتیبانی نکنید و…

چون اگر بخواهید در همه این ها قوی باشید و از سود خودتان هم بگذرید، دیگر 

هزینه ها سر به فلک می کشد و به زودی باید منتظر شکست کسب و کار فیزیکی یا 

آنالین خود باشید.

اما در مقابل و به عنوان یک مثال موفق؛ می توانید به شرکت بزرگ اپل نگاه کنید 

که با افزایش حاشیه سود و در ادامه افزایش رضایت مخاطب با سود حاصله، به 

یک غول فناوری در دنیای امروز تبدیل شده است.

6 استراتژی تخفیف مناسب برای افزایش سود
1. برای تسویه حساب سریع انگیزه ایجاد کنید

به جای تخفیف دادن می توانید شرایط پرداخت بلندمدت برای مخاطبانتان قرار 

دهید تا بتوانند به راحتی هزینه محصوالت و خدمات را بپردازند. مثال »تسویه حساب 
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مبلغ موردنظر در 3 ماه و طی 3 فقره چک«. در چنین شرایطی می توانید با یک کد 

تخفیف، آن ها را تشویق به پرداخت سریع تر صورت حساب کنید.

به طور مثال: 5 درصد تخفیف درصورتی که به جای 3 فقره چک، تمامی صورت حساب 

به صورت یکجا پرداخت شود.

ارزش محصول خود کم  از  قائل شدید و هم  ارزش  برای مشتری  کار هم  این  با 

نکرده اید.

2. از مشتری ناراضی دلجویی کنید
هرگونه مشکل فنی و غیر فنی برای مشتری در فروشگاه فیزیکی یا آنالین، به معنای 

تجربه بد کاربری و تصویر ذهنی بد از برند شماست. در این زمان وقت آن است 

که با یک کد تخفیف، از مشتری دلجویی کنید و رضایتش را به دست آورید. این 

خاطره از پشتیبانی مثبت شما در ذهن مخاطب می ماند و حتی ممکن است او 

این تجربه خوب را با دیگران در میان بگذارد.

در کل ایجاد یک تجربه خوب برای مشتری، یکی از مهم ترین اصول بازاریابی به 

حساب می آید. البته بازاریابی دیجیتال، چندین بعد دیگر هم دارد، از تحلیل بازار 

گرفته تا جذب مشتری و نگه داشتن او، همه و همه به یک اندازه مهم هستند. 

شاید فروش آنالین در نگاه اول کمی سخت به نظر بیاید؛ اما اگر اصول آن را یاد 

بگیرید و دست از رشد و آموزش نکشید.

3. انبار تکانی کنید
در بسیاری از فروشگاه ها، نگه داشتن محصوالت قدیمی به دلیل عوض شدن مد، 

فاسد شدن آن ها و… باعث به وجود آمدن ضرر مالی می شود. در این زمان یک 

قدیمی ها  گفته  و طبق  بگیرد  را  واقعی می تواند جلوی ضرر شما  تخفیف فصلی 
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جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است. منفعت تخفیف پایان فصل هم این 

است که نه تنها محصوالت قدیمی و اضافی فروش می رود، بلکه باعث می شود نام 

شما برای مدتی بر سر زبان مشتریان و مخاطبان کسب وکارتان بیافتد.

ممکن است برخی سوال کنند که: تخفیف های انبارگردانی باعث ایجاد سابقه بد و 

عادت کردن مخاطبان به تخفیف نمی شوند؟ در جواب باید گفت: نه! نگران نباشید، 

تا  تخفیف،  درصد   30 با  خود  زمستانی  کاپشن  خرید  برای  انگشت شماری  افراد 

انتهای زمستان را بدون لباس گرم سر می کنند.

4. بازاریابی »دهان به دهان« راه بیندازید
»دوستان خود را به این اپلیکیشن دعوت کنید و یک سفر رایگان هدیه بگیرید.«

به  رایگان  سفر  دادن  کرده اید.  دریافت  زیاد  پیام ها  ازاین دست  هم  شما  حتما 

مشتریانی که مخاطبان جدید را به استفاده از تاکسی اینترنتی تشویق کنند، هزینه 

باالیی برای شرکت های مذکور دارد. سوال اینجاست که چرا این همه هزینه صرف 

می کنند؟

دلیلش، اهمیت و توان باالی »بازاریابی دهان به دهان« در موفقیت کسب وکارهاست. 

با استفاده از این استراتژی، شرکت ها مشتری ها را هم در بازاریابی خودشان سهیم 

می کنند.

اگر قصد دارید تا از استراتژی های تخفیف در فروشگاه خود استفاده کنید، می توانید 

از آن در جهت بازاریابی دهان به دهان بهره ببرید. به طور مثال می توانید به مشتریان 

خود چنین پیشنهادی بدهید:
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»ما را به دوستان خود معرفی کنید تا در اولین خریدشان 20 درصد تخفیف از ما 

هدیه بگیرند و یک کد تخفیف 30 درصدی هم به شما هدیه دهند.«

برای رسیدن به این هدف، نیاز به ارائه تخفیف های واقعی دارید و برای ارائه چنین 

تخفیف هایی، نیاز به سرمایه نسبتا زیاد! پس قبل از اجرای آن به خوبی شرایط خود 

را بسنجید.

5. مشتریان سابق را تشویق به خرید دوباره کنید
همه مدیران موفق این موضوع را می دانند که جذب مشتری جدید بسیار هزینه برتر 

از نگهداری مشتری سابق است. پس قدر مشتریان فعلی خود را بدانید تا وفاداری 

آن ها به شما همیشگی باشد.

یک ایمیل یا تماس تلفنی و دعوت به خرید مشتریان قدیمی با تخفیف مناسب و 

چشمگیر، می تواند باعث شود تا آن ها دوباره به یاد تان افتاده و از شما خرید کنند.

6. روی حجم و تعداد باال تخفیف بگذارید
به جای تخفیف چند تومانی یا چند درصدی تکراری، کمی متفاوت تر عمل کنید و 

تخفیف حجم و تعداد به مخاطبان خود بدهید. این نوع تخفیف به خوبی می تواند 

با ایجاد تمایز در ذهن مخاطب، بازخوردهای بهتری داشته باشد.

تخفیف های حجم و تعداد می توانند درد خرید مشتری را هم کاهش دهند. االن 

با خودتان فکر می کنید درد خرید دیگر چیست؟

دقیقا مانند زمانی که پولتان را در یک معامله اشتباه از دست می دهید، خرید کردن 

در فروشگاه و پرداخت پول هم باعث ایجاد یک ناراحتی ذهنی در شما می شود. 

این موضوع یک نتیجه ثابت شده علمی است که در اغلب دوره های بازاریابی به 

آن اشاره می شود.
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همین طور ارائه یک محصول هدیه، پشتیبانی مناسب، نظرسنجی، تشکر از خریدار 

و… از دیگر عواملی است که این درد را در ذهن مخاطب کم می کند. در نهایت این 

موضوع باعث می شود تا رضایت مخاطب نسبت به برند شما افزایش پیدا کند.

از جمله این تخفیف ها می توان به موارد پایین اشاره کرد:

تخفیف 20 درصدی برای خریدهای بیشتر از 200 هزار تومان

ارائه یک محصول کوچک رایگان در کنار یک محصول گران قیمت

nارسال رایگان محصوالت برای یک سقف تعیین شده از خری

کالم آخر
به عنوان کالم آخر، قصد دارم یک نکته بسیار مهم در تخفیف گذاری را به شما گوشزد 

کنم و آن هم موضوع شخصی سازی تخفیف است. مخاطبان همیشه دوست دارند 

نگرفته است. تخفیف 20 درصدِی  کنند که کس دیگری  هدیه ای خاص دریافت 

واقعی جذاب است؛ اما تخفیف 10 درصدی که به نام من صادر شده و تنها من 

بتوانم از آن استفاده کنم، جذابیت بیشتری دارد.

سعی کنید تا با بهانه های مختلف از جمله:

خرید قبلی

روز تولد

قرعه کشی )واقعی(

فعالیت باال

به مخاطبان خود تخفیف های کامال شخصی ارائه کنید. این تخفیف ها می توانند 

باعث می شود که مشتری به شما وفادار بماند و حتی شما را باذوق و شوق به بقیه 

معرفی کنند.
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