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10 استراتژی همیشه سبز برای افزایش فروش
novin.com :ترجمه - helpscout.com :نویسنده

قیمت گذاری )Pricing( می تواند کاری سخت و چالش برانگیز باشد. هیچ راه فراری 

هم از آن نیست. در نهایت همه ما مجبور هستیم برای محصوالت و خدمات خود 

قیمت بگذاریم. پس سوال این است که چگونه می توانیم این کار را به بهترین نحو 

بازار،  باید وضعیت  ما  برای شما هم مشخص است:  احتماال  انجام دهیم؟ جواب 

مشتریان و رقبا را به درستی ارزیابی کنیم، هزینه های خود را بشناسیم و بر اساس 

این اطالعات تصمیم خود را بگیریم.

هیچ فرمول جادویی ای هم وجود ندارد که بخواهیم بر اساس آن عمل کنیم. پس 

با  این است که کمی وقت بگذارید و  ایده آل  به قیمت های  برای رسیدن  راه  تنها 

قیمت گذاری خود بازی کنید. ما هم برای کمک قصد داریم در این مقاله، 10 استراتژی 

قیمت گذاری کاال و خدمات، بر طبق تحقیقات علمی را با شما به اشتراک بگذاریم. 
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توجه داشته باشید که این راهکارها بارها و بارها تاثیر خود را اثبات کرده اند و 

بدون شک می توانند در فروش شما تاثیر بگذارند. امیدوارم از خواندن این مقاله 

لذت ببرید.

قیمت های یکسان در فروش تاثیر منفی دارند!
یکسانی  قیمت گذاری  هم  به  شبیه  چیز  دو  اگر   ،Yale دانشگاه  از  تحقیقی  طبق 

داشته باشند، نسبت به وقتی که قیمت گذاری آن ها حداقل کمی فرق بکند، شانس 

خرید آن ها کمتر خواهد بود.

در راستای این تحقیق، دو بسته آدامس از یک برند به فروش گذاشته شد. جالب 

اینجا بود که وقتی این آدامس ها هر دو به قیمت 62 سنت فروخته شدند، تنها 

46% از افراد خرید کردند. اما وقتی که قیمت آن ها متفاوت شد – یکی 62 سنت و 

دیگری 64 سنت – 77% از مخاطبان تصمیم به خرید یک آدامس گرفتند. آن هم 

وقتی که این دو بسته آدامس تنها 2 سنت اختالف داشتند،  اختالفی که هر چند 

جزئی بود اما باعث افزایش قابل توجهی در میزان فروش شد.

البته قرار هم نیست که مثال تی شرت های یکسان خود را به قیمت های مختلفی 

بفروشید. فقط سعی کنید دلیل این شک مشتریان را بفهمید .وقتی که چیزهای 

آنکه  به جای  مشتریان  عموم  می شوند،  فروخته  یکسان  قیمت های  به  مشابه 

تصمیم گیری کنند، وارد عمل شدن را به تعویق می اندازند. پس بهتر است تفاوت 

محصوالت و خدمات در قیمت گذاری شما کامال مشخص باشد.

لنگرهای قیمت را بیندازید!
می گویند بهترین راه برای فروش یک ساعت 2 میلیون تومانی آن است که این 

ساعت را کنار یک ساعت 10 میلیون تومانی بگذارید. اما چرا؟ دلیل این موضوع 

یک تعصب ذهنی خیلی عادی است که نام آن را لنگراندازی گذاشته اند )که البته 
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اسم کامال با مسمایی هم هست(. لنگراندازی یعنی ما معموال هنگام تصمیم گیری 

بیش ازحد به اطالعات اولیه ای که دریافت کرده ایم، اتکا می کنیم.

در تحقیقی برای ارزیابی میزان تاثیر لنگرهای قیمت، محققان از سوژه های خود 

خواستند که قیمت یک خانه را تخمین بزنند. آن ها بروشورهایی در اختیار مخاطبان 

گذاشتند که در آن ها اطالعات خانه های کناری نوشته شده بود. در برخی از این 

بروشورها، قیمت ها قابل قبول و در برخی دیگر به صورت فضایی افزایش یافته بود. 

قسمت جالب اینجاست که نه تنها دانشجویان، که متخصصان ملک هم توسط 

بروشورهای دروغین گمراه شدند. که یعنی لنگراندازی حتی بر روی متخصصان یک 

زمینه کاری نیز تاثیر می گذارد.

پس قرار دادن محصوالت و خدمات ویژه در کنار گزینه استاندارد می تواند باعث 

ارزان   گزینه  که  کند  کاری  و  شود  بالقوه  مشتریان  نزد  در  آن ها  ارزشمندتر شدن 

همچون یک فرصت استثنایی به نظر برسد.

قیمت ها را متناسب با قبل افزایش دهید!
بـر طبـق یـک قانون کـه به نـام قانـون وبر شـناخته می شـود، تفاوت محسـوس 

میـان دو محرک، در نسـبت مسـتقیم با شـدت ایـن محرک هاسـت. به بیان دیگر، 

تغییـری کـه مـا در یک چیز حس می کنیم، بسـته بـه اندازه قبلـی آن خواهد بود. 

قانـون وبـر بسـیار در بازاریابـی کاربـرد دارد. به خصـوص وقتی کـه یک فروشـنده 

قصـد افزایـش قیمـت بـرای محصـوالت و خدمـات خـود را داشـته باشـد. البتـه 

مشـخصا وقتی کـه بحـث افزایـش قیمـت در کار اسـت، خبـری از یـک درصـد 

جادویـی نیسـت، امـا بر طبق قانـون وبر، به طور متوسـط یک افزایـش قیمت 10 

درصدی، آن مقداری اسـت که مشـتریان نسـبت بـه آن حالت تدافعـی نخواهند 

گرفت. 

البتـه همان طـور کـه می دانیـد و مـا هـم قبل از ایـن گفتیـم، متغیرهای بسـیاری 
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هسـتند کـه بـر روی قیمت گـذاری تاثیـر می گذارنـد. پـس قانـون وبـر بیشـتر 

به عنـوان چارچوبـی بـرای مشـخص کـردن محـدوده افزایـش قیمت کاربـرد دارد 

تـا یـک قانـون سفت وسـخت.

فشار روانی کمتری را بر روی مشتری وارد کنید!
قرار بگیرد به خرج کردن  تا وقتی تحت فشار  انسان جوری طراح شده که  ذهن 

ادامه بدهد. بر طبق مباحث اقتصاد عصبی، سر حد پیشروی انسان آن جایی است 

که درد قابل درک بیشتر از گنج قابل درک باشد. در همین راستا، محققان دانشگاه 

کارنجی ملون اقدام به بررسی راه های مختلف برای کاهش نقاط درد مشتریان و 

افزایش رضایت آن ها پس از خرید و شانس وفادار ماندن آن ها کردند.

در ادامه برخی از این تکنیک ها را عنوان می کنیم:

ارزش محصول را در یک قالب مناسب بیان کنید
برای مشتری شما، حساب کردن سودمندی یک اشتراک ماهیانه به قیمت 50 هزار 

 600 قیمت  به  سالیانه  اشتراک  یک  سودمندی  کردن  حساب  از  راحت تر  تومان، 

هزار تومان است. پس الزم است که شما در قالب درستی بروی ارزش محصول یا 

خدمات خود تاکید کنید.

محصوالت را در یک بسته کامل ارائه دهید
این  است.  تکنیک  این  از  عالی  نمونه  یک  برای خودرو  تجهیزات سفر  ست های 

بسته ها فروش باالیی دارند. دلیلش این است که توجیه خرید یک بسته کامل 

و  گرمایش صندلی، سیستم مسیریابی  تا خرید جداگانه سیستم  است  راحت تر 

خدمات امداد در جاده.
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یا کارایی را مورد هدف قرار دهید یا جذابیت را
برای کسانی که با حسابگری پول خرج می کنند، تاکید بر روی کاربرد یک محصول 

تاثیر بیشتری دارد. مثال پیامی که می گوید: »این دستگاه ماساژ کمر می تواند درد 

شما را تسکین دهد.« این در حالی است که افراد ولخرج  بیشتر با تاکید بر روی 

لذت  عایده قانع می شوند: »این دستگاه ماساژ کمر می تواند شما را آرام کند.«

یک چیز یا مجانی است یا مجانی نیست، تمام!
دان آرِیلی در کتاب خود به نام »بی منطقِی قابل پیش بینی« به ما نشان می دهد 

که »ارزان« چقدر کلمه قدرتمندی است. مثالی که او در کتاب می آورد مربوط به 

فروشگاه آمازون است. زمانی فروش سایت آمازون در فرانسه به شدت پایین تر از 

سایر کشورهای اروپایی بود. وقتی این شرکت به دنبال دلیل این موضوع گشت، 

متوجه چیز جالبی شد. مشکل اینجا بود که سفارش های فرانسه شامل 20 سنت 

بود(.  رایگان  دیگر  کشورهای  به تمامی  ارسال  )درحالی که  می شدند  ارسال  هزینه 

پس شاید بد نباشد گاهی از خیر چند سکه گذشت و در عوض مشتریان بیشتری 

داشت.

در انتخاب کلمات پیام تبلیغاتی خود دقت بکنید
این نکته نیز توسط محققان دانشگاه کارنجی ملون به اثبات رسیده است. در طی 

یک آزمایش، مخاطبان شانس این را داشتند که با قیمتی پایین به اشتراک یک 

کلوپ فیلم درآیند. قسمت جالب اینجا بود که با تغییر دادن پیام فروش از »یک 

هزینه 5 دالری« به »یک هزینه کوچک 5 دالری« تعداد مشترکان این کلوپ %20 

افزایش یافت. این به خوبی نشان می دهد که جزئیات متن پیام شما تا چه حد بر 

روی فروش تاثیر می گذارند.
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بیایید یک سّنت دیرینه را به چالش بکشیم: عدد جادویی 9!
فروش  برای  دیرینه  روش های  از  یکی  به عنوان  قیمت ها  آخر  در   9 گذاشتن عدد 

شناخته می شود. اما آیا این تکنیک واقعا موثر است؟ بر طبق تحقیقات یک مجله 

بازاریابی، جواب این سوال یک بله محکم است. قیمت هایی که با عدد 9 به اتمام 

می رسند حتی از قیمت های ارزان تر نیز بیشتر فروش را افزایش می دهند.

طی این تحقیق، لباس های زنانه با دو قیمت   35 دالر و 39 دالر به فروش رسیدند. 

آمار نهایی این آزمایش حاکی از آن بود که میانگین فروش قیمتی که به عدد 9 

ختم می شد، 24% از قیمت ارزان تر بیشتر بوده است.

البته باید بدانید که قیمت های حراجی – با شعار »قبال 60$، اکنون فقط $45« – 

توانستند فروش بیشتری از این قیمت 9 نشان داشته باشند. اما وقتی که عدد 9 

جادویی همراه با یک تخفیف ارائه شد، باز هم توانست از قیمت های ارزان تر هم 

تاثیر بیشتری داشته باشد.

در واقع به مصرف کنندگان این دو گزینه ارائه شد:

قبال 60$، اکنون فقط $45!

قبال 60$، اکنون فقط $49!

نتیجه، همان طور که گفتیم، این بود: آن قیمتی که به عدد 9 ختم می شد، باوجودآنکه 

گران تر از قیمت رقیب خود بود، بیشتر فروخت. پس ظاهرا استفاده از عدد 9 در 

قیمت گذاری، هر چند روشی قدیمی است، اما هنوز هم تاثیر خود را دارد.

احتماال شما هم این روش را در فروشگاه های مختلف زیادی دیده اید. اما مطمئن 

باشید که جذب و وفاداری مشتری یک موضوع بسیار مهم و مفصل است که تنها 

با استفاده از این روش ها به آن نمی رسید.
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کدام یک برای ما اهمیت بیشتری دارد: پول یا زمان؟
میلر الیت یک شرکت عرضه کننده نوشیدنی است که نسبت به رقبای خود قیمت های 

پایین تری دارد. اما با وجود داشتن یک قیمت ارزان، شعار آن ها این است: »وقت 

میلر رسیده«. این شعار باعث ایجاد سوالی برای ما می شود: آیا بهتر نیست که 

این شرکت به جای زمان، بر روی قیمت های پایین تر خود تاکید کند؟ جنیفر آکر، 

ارائه داده است.  این مورد  از محققان دانشگاه استنفرد، توضیح جالبی در  یکی 

طبق صبحت های به چاپ رسیده وی، وقتی که از یک مشتری بخواهید نظر خود را 

درباره محصولی بدهد، او بیشتر تجربه خود با آن محصول را به خاطر خواهد آورد 

و اینکه با خرید آن محصول چقدر در پول خود صرفه جویی کرده برایش آن قدری 

اهمیت ندارد.

اغلب  محصول  یک  از  فرد  تجربه  »ازآنجایی که  است:  داده  توضیح  این طور  آکر 

باعث به وجود آمدن احساسات شخصی نسبت به آن محصول می شود، اشاره 

به زمان معموال یک رویکرد بهتر را نسبت به محصول ایجاد می کند و نتیجه این 

رویکرد بهتر هم فروش بیشتر خواهد بود.« او همچنین به این نکته اشاره کرد که 

فروش  »مادی« می شوند. پس هنگام  و  »تجربی«  دو دسته  ما شامل  خریدهای 

بلیط یک کنسرت )ازآنجایی که کنسرت یک تجربه را ارائه می دهد( بهتر است روی 

»زمان گذرانده« تاکید شود، درحالی که برای فروش شلوار جین باید بر روی با کالس 

بودن آن و قیمتش تاکید کرد.

آیا مقایسه کردن قیمت های خود با دیگران موثر است؟
وقتی که بدون یک استراتژی درست بر روی قیمت گذاری ارزان خود نسبت به رقبا 

تاکید کنید، نتیجه بی شک فروش کمتر خواهد بود. بر اساس یک تحقیق در دانشگاه 

به  قیمت گذاری ها  کردن  مقایسه  برای  قانع کننده ای  دلیل  درصورتی که  استنفرد، 

مشتری ارائه نشود، این کار می تواند تاثیر بسیار بدی بر روی فروش داشته باشد. 

به زبان ساده، اگر مستقیما از مشتری بخواهید که قیمت های شما را با یک رقیب 
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مقایسه کند، او اعتماد خود را نسبت به شما از دست می دهد. سرپرست تحقیق 

مذکور در صحبت های خود به این نکته اشاره کرده است که »وقتی از مشتریان 

می خواستیم که قیمت های ما را با دیگران مقایسه کنند، این ترس در آن ها ایجاد 

می شد که ما داریم به نحوی آن ها را گول می زنیم.«

اکنون شاید پیش خود بپرسید که پس چه وقت مقایسه قیمت موثر است؟ شاید 

بد نباشد به یک نمونه خوب از مقایسه قیمت رجوع کنیم. اشورانس یک شرکت 

بیمه است که یک نمونه عالی از به کارگیری درست مقایسه قیمت ها را در ابتدای 

کار خود به نمایش گذاشت. این شرکت در تبلیغات خود ابتدا توضیح می داد که 

انتخاب های خوبی نیستند. سپس مشخص می کرد  ارزان  همیشه  بیمه های  چرا 

که خودش چطور هزینه ها را به روش درست کاهش می دهد، که با از بین بردن 

مخارج اضافه توسط فناوری آنالین بود. شعار این شرکت هم جالب است: »آنالین 

به دنیا آمدیم تا در پول صرفه جویی کنیم.« این یعنی تمرکز شما باید بر روی این 

باشد که چرا قیمت هایتان ارزان تر است و فقط یک مقایسه ساده قیمت را انجام 

ندهید.

داستان پیرامون یک محصول بسیار تاثیرگذار است!
واقعی خریداری  قیمت  از  گران تر  را  آب معدنی  بطری  که یک  زمانی می رسد  آیا 

کنیم؟ منطق به ما می گوید که این اتفاق هیچ وقت نباید بیافتد. اما ما می دانیم 

که بسته به مکانی که خرید انجام می شود، قیمت می تواند تفاوت کند و ما هم با 

این مسئله مشکلی نداریم. یک اقتصاددان به نام ریچارد تالر، سال ها پیش این 

موضوع را موردبررسی قرار داد و متوجه شد که مشتری یک هتل لوکس حاضر 

است بابت بطری آب معدنی پول بیشتری بدهد تا آن مشتری که از یک فروشگاه 

معمولی خرید می کند. 

نتیجه گیـری او ایـن بـود )و غیـر ایـن هـم نمی توانسـت باشـد( کـه محیـط و 

داسـتان پیرامـون یـک محصـول می توانـد تاثیر بسـیار زیـادی بر روی ما داشـته 
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باشـد: یعنـی کالس یـک هتل مجلـل به تنهایـی کافی اسـت تا قیمت هـای باالتر 

آن توجیه شـود.

این آزمایش به ما توضیح می دهد که چرا آدم ها حاضرند بابت یک »کورس درسی 

چندرسانه ای« بیشتر از یک کتاب الکترونیک پول بدهند. حتی وقتی که اطالعات 

ارائه شده در هر دو یکسان باشد. دلیل آن ساده است: درک ما از مسائل در توجیه 

قیمت گذاری یک محصول تاثیر بسیار زیادی دارد. با وجود این، به نفع شماست که 

یک داستان قانع کننده را برای محصول خود خلق کنید و این داستان را به درستی 

منتقل کنید. شاید فکر کنید که این مسئله واقعا واضح است، اما ما بسیار شاهد 

نادیده گرفتن اهمیت آن هستیم.

تاثیر تفاوت میان قیمت ها بر روی مشتری شما چیست؟
پرفسور ویلیام پانداستون در کتاب خود، »گران بها: افسانه قیمت منصفانه«، این 

واقعیت را نشان داده که بسیاری از ما درک درستی از مفهوم »ارزش« نداریم و به 

همین دلیل است که می توانیم با روش هایی باورنکردنی فریب بخوریم. پانداستون 

برای روشن شدن این موضوع، به بررسی یک تحقیق در مورد الگوهای مختلف 

خرید نوشیدنی پرداخته است )بله، باز هم یک تحقیق دیگر درباره نوشیدنی!(.  در 

آزمایش اول، تنها دو انتخاب وجود دارند: یک گزینه معمولی و یک گزینه ویژه.

آزمایش اول
در این حالت، از هر پنج نفر، چهار تای آن ها به سراغ گزینه بهتر می  روند. حال 

سوال اینجاست که اضافه کردن یک گزینه سوم با قیمت کمتر چه تاثیری خواهد 

داشت؟ آیا می توان به این طریق افرادی که به دنبال یک گزینه ارزان تر هستند را 

هدف قرار داد و سود را باال برد؟ محققان با اضافه کردن یک نوشیدنی 1.60$ به 

منو این موضوع را بررسی کردند.
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آزمایش دوم
عجیب است! هیچ کس به سراغ نوشیدنی ارزان نرفته، اما میزان فروش نوشیدنی 

و  شده  گرفته  اشتباهی  تصمیم  مشخصا  است.  شده  برعکس  ویژه  و  استاندارد 

پدیده لنگراندازی تاثیری منفی گذاشته است. اما حاال که مشتریان به دنبال یک 

نوشیدنی ارزان تر نیستند، شاید یک نوشیدنی گران تر بتواند تاثیر مطلوبی داشته 

باشد.

آزمایش سوم
بله، با این کار اوضاع خیلی بهتر شد! نه تنها فروش نوشیدنی ویژه با یک افزایش 

5 درصدی روبرو شد، نوشیدنی جدید هم توانست 10 درصد از سهم فروش را از آن 

خود کند و سهم نوشیدنی معمولی از فروش را به تنها 5% برساند.
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چقدر  مختلف  قیمت های  کردن  امتحان  که  می دهند  نشان  ما  به  مثال ها  این 

اهمیت دارد، به خصوص اگر فکر می کنید که قیمت محصوالت شما پایین است 

و ارزش آن ها بیشتر است. فراموش نکنید که برخی از مشتریان همیشه به دنبال 

گران ترین انتخاب هستند. هر چند این موضوع هر تصمیمی را توجیه نمی کند، اما 

نشان می دهد که شما همیشه حق دارید با داشتن دلیل درست روش قیمت گذاری 

خود را تغییر داده و قیمت های خود را افزایش دهید.

قیمت ها را به ساده ترین شکل ممکن بیان کنید!
بر طبق یک مقاله که توسط مجله روانشناسی مصرف کننده منتشر شده، تحقیقات 

نشان داده که وقتی یک قیمت با جزئیات بیشتری بیان شود، در نزد مشتریان 

بیشتر به نظر می رسد. عجیب است، نه؟

ساختارهای آزمایش شده بر اساس دالر و به این صورت بودند:

1,499.00$

1,499$

1499$

سوم  مورد  از  بیشتر  بسیار  اول  قیمت  دو  مشتریان،  نظر  از  بود؟  چه  نتیجه  اما 

بودند. این موضوع احتماال به دلیل نوع خوانش هر یک از این قیمت ها است. در 

انگلیسی دو مورد اول »یک هزار و چهارصد و نود و نه« خوانده می شوند و مورد 

سوم در دو بخش و به صورت »چهارده، نود و نه«. البته این تاثیر فقط محدود به 

زمانی نیست که عدد بلند خوانده می شود و حتی وقتی که فرد عدد را در ذهن خود 

می خواند  هم اتفاق می افتد. پس حتی اگر که این موضوع مسخره به نظر برسد، 

باز هم بهتر است هنگام قیمت گذاری کاالهای خود دقت داشته باشید تا هیچ چیز 

اضافی را در قیمت نگنجانید و ساده ترین شکل بیان ممکن را انتخاب کنید.
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سخن نهایی ما در مورد قیمت گذاری
قیمت  و  مناسب  کیفیت  دارای  که  آن هایی هستند  عالی  و خدمات  محصوالت 

بررسی  با  و  زمان  مرور  به   خدمات  و  محصوالت  این  قیمت  باشند.  مناسب تری 

بازخورد مشتریان تعیین شده  است و در نتیجه بیشترین میزان فروش را تضمین 

کردن  پیدا  برای  قیمت های خود  با  کردن  بازی  از  نباید  یعنی شما  این  می کنند. 

بهترین نقطه و تضمین باالترین فروش، واهمه ای داشته باشید. روش هایی که در 

اینجا شمردیم هم می توانند در این امر به شما کمک کنند. البته به شرط آنکه با 

دقت و در جای درست از هر یک از استفاده کنید.

در آخر باید به شما اخطار بدهم که در تل »علم از یک نقطه نظر علمی که مورد تائید 

خود علم است« نیافتید و ایمان کورکورانه به این روش ها و تحقیق های بازاریابی 

قیمت گذاری  فرآیند  در  که  بود  این  تنها  آورده شده  موارد  باشید. هدف  نداشته 

این یعنی شما  را برای شما هموار نمایند.  به شما کمک کرده و کمی این مسیر 

می توانید از آن ها به عنوان یک سکوی پرتاب استفاده کنید، اما در نهایت این شما 

هستید که باید مسیر را طی کرده و به خط پایان برسید.
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