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اهمیت و نقش قیمت وقیمت گذاری

مراحل تعیین قیمت

روش های قیمت گذاری

اقدامات پس از قیمت گذاری

قیمت گذاری در بازار صنعتي

اثر فناوری اطالعات بر طرح های قیمت گذاری



قیمت یكي از اساسي ترین ارکان کسب وکار است که نقش•
ت ها این جزء بااهداف ، سیاس. مستقیمي در ایجاد سود ایفا مي کند

.وراهبردها در ارتباط است

زیت از جمله ویژگي های قیمت ، انعطاف پذیری ، سرعت تغییر وم•
.رقابتي است 

ارزش کلیه فعالیت هاوبرنامه هایي که بررای تعیرین: قیمت گذاری •
.محصوالت وخدمات خود انجام مي دهید

ه از عبارتست از میزان ارزشي که مشتریان جهت استفاد: قیمت •
.محصوالت وخدمات ، برای آن قائل اند
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تعیین هدف در قیمت گذاری-1•
برآورد تقاضا-2•
برآورد هزینه-3•
ت تجزیه وتحلیل هزینه های، قیمت ها ومحصوالت شرک-4•

های رقیب
انتخاب روش قیمت گذاری و انواع روشها-5•
تعیین قیمت نهایي–6•

4



بقاء•
به حداکثر رساندن سود کنوني•
به حداکثر رساندن سهم در بازار•
(وارد شدن به بازار با قیمت باال)کشیدن عصاره بازار•
پیشرو شدن از نظر کیفیت•
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:روشهای اصلي برآورد تقاضا•

ه وسایر تجزیه وتحلیل قیمت های گذشته ، مقادیر فروخته شد-1
عوامل از نظر آماری

تحقیق تجربي در خصوص قیمت ها-2
اوت تجزیه وتحلیل تعداد خرید محصوالت با قیمرت هرای متفر-3

توسط خریداران
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:تقسیم بندی هزینه ها •
هزینه های ثابت ومتغیر•

ا هزینه های ثابت هزینه هایي هستند کره برا حجرم تولیرد یر: الف 
فروش تغییر نمي کننرد، ماننرد هزینره اجراره ، حقروت ثابرت

کارکنان

ابطه هزینه های متغیر هزینه هایي هستند که با حجم تولید ر–ب 
مستقیم دارند مانند مصرف مواد اولیه
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ا در این مرحله با توجه به تقاضای برازار ، قیمرت وهزینره هر•
ی برآورد میگردد پس از آن هزینه ها ویا قیمت های شرکت ها
رد رقیب وواکنش آنها در برابر قیمت محصروالت شررکت مرو

.بررسي قرار مي گیرد

شابه به عنوان مثال اگر محصولي که به بازار عرضه مي گردد م•
ین محصوالت عرضه شده توسط شرکت های رقیب باشد در ا
عیین حالت قیمت محصول بر اساس قیمت شرکت های رقیب ت

.مي گردد
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از جمله عواملي که در تعیین قیمت محصوالت نقش دارند•
:عبارتند از 

.بهای تمام شده محصول که کف قیمت را تعیین مي کند-1

ین قیمت محصوالت شرکت های رقیب ویا قیمت اقالم جایگز-2

ارزیابي مشتریان از ویژگي های منحصر به فرد محصول-3
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توسعه استراتژی بازاریابي. ع و موضتقسیم بندی بازار، هدفگذاری -1
.یابی اقدامات اصلی این مرحله هستند

قیمت، توزیع، -تصمیم گیری در مورد عناصر آمیخته بازاریابي2.
ترفیع و محصول

پیش بیني وضعیت تقاضا در بازار3.

محاسبه هزینه ها4.

وضعیت رقبا، محدودیت های قانونی-شناسایي شرایط محیطي5.

افزایش فروش یا -تصمیم گیری پیرامون هدف از قیمت گذاری6.
افزایش سود یا تثبیت قیمت

تعیین قیمت با استفاده از مراحل باال7.
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قیمت گذاری بر مبنای افزودن به بهای تمام شده-1

قیمت گذاری بر مبنای بازده مورد انتظار-2

قیمت گذاری بر مبنای ارزش مورد تصور-3

قیمت گذاری بر مبنای نرخ رایج-4

قیمت گذاری بر مبنای پیشنهاد های مهر وموم شده-5

در قیمت گذاری كاالHIFOروش -6

قیمت گذاری بر مبنای دیدگاه روان شناسي-7

 Premium Pricingقیمت گذاری باال یا-8

Penetrating Pricingقیمت گذاری نفوذی یا-9

Economy Pricingقیمت گذاری اقتصادی یا-10
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Price Skimmingقیمت گذاری گزاف-11

قیمت گذاری بر اساس خط محصوالت یا-12

 Optional Product Pricing Product Lineقیمت گذاری برای گزینه های اضافه یا-13

Pricing

Captive Product Pricingقیمت گذاری لوازم جانبی انحصاری-14

(Product Line Pricing)قیمت گذاری خط تولید-15

(Optional Product Pricing)قیمت گذاری محصول اختیاری-16

(Captive Product Pricing)قیمت گذاری محصول اجباری-17

:(Product Bundle Pricing)قیمت گذاری محصول بسته ای-18

(Promotional Pricing)یمت گذاری تبلیغیق-19

:(Price Discrimination)تبعیض قیمتی-20
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د بره این یك روش ابتدایي است که یك رقم استاندار•

ي شرکت های. بهای تمام شده محصول اضافه مي گردد

شنهاد که درکار ساخت وساز ساختمان هستند هنگام پی

مناقصه برای برآورد هزینه هرای پررو ه از ایرن روش 

ودر مورد سود مورد انتظار هرم یرك.استفاده مي کنند

.درصد استاندارد در نظر مي گیرند
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:بهای تمام شده محصول تولیدی یك شرکت بشرح ذیل مي باشد•
ریال وفروش 300000ریال ، هزینه های ثابت 10هزینه متغیر هر واحد •

واحد50000مورد انتظار 
قيمت تمام شده هر واحد= هزينه متغير هر واحد( + هزينه ثابت / تعداد فروش = ) 10(+50000/300000=)16•

:به قيمت تمام شده اضافه كنيم % 20اگر بخواهيم •

قيمت فروش هر واحد= 16( + %16 * 20= )2/19•
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ه قیمت گذاری در این روش بر اساس نرخ بازده از سرمای•
.گذاری انجام مي شود

اری فرض کنید شما مبلغ یك میلیرون ریرال سررمایه گرذ: مثال •
از محل سررمایه گرذاری هسرتید برا % 20نموده وخواستار بازده 

:باشدقیمت تمام شده مثال قبلي ، قیمت فروش بشرح ذیل مي

بازده مورد *مبلغ سرمایه گذاری /تعداد فروش= )%16(+20*50000/1000000= )20
قیمت تمام شده هر واحد( + انتظار
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در این روش قیمت محصوالت بر اساس ارزش مورد تصور •
.در بازار تعیین مي شود

زش اساس قیمت گذاری بر مبنای تصور مشتریان در مرورد ار•
جرزاء محصوالت گذاشته مي شود سپس با اسرتفاده از سرایر ا
فرزوده مانند محصول ، توزیع وتبلیغات بر ارزش مورد تصور ا

.مي شود
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برا در اجرای این روش قیمت محصوالت بر مبنای قیمرت رق•
یشتر امكان دارد قیمت محصوالت همانند ، ب. تعیین مي گردد

.یا کمتر از قیمت رقبای عمده تعیین شود

زماني که در کسب وکار انحصار فروش وجود داشته •
.باشداغلب قیمت های را مي توان همانند ساخت 

مت ها را شرکت های کوچكتر به پیروی از شرکت پیشرو قی•
متری تغییر مي دهندوبه تغییرات تقاضا وهزینه ها توجه ک

.دارند
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ن مري برای انجام پرو ه ها ، قیمت ها بصورت رقابتي تعیی•

ونه ای هنگام شرکت در مناقصه ، قیمت پیشنهادی بگ. شود

است که از دو جهت در معرض فشارهای متضاد قرار مري 

ین واز گیرید از یك سو برنده شده در مناقصه با قیمت پرائ

ا طرف دیگر پیشنهاد قیمتي کره بتوانرد هرم هزینره هرای ر

.پوشش دهد وهم سودی عاید شرکت نماید
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-Highest-In-First)عبارتمخففHIFOگذاریقیمتوشر•

Out)ابكهاستآنمفهومبهوارده،نرخگرانترینباصادرهاولین

دركاالنرخباالتریناساسبرانبارازصادرهكاالیروشاینازاستفاده

باكاالیكهزمانیتانرخبیشتریناینوشودمیگذاریقیمتكاردكس

عدیبباالترنرخآنازپسوداردادامهبرسداتمامبهقیمتباالترین

تمامتقیمباكاالهایروشایندربنابراین.گیردمیقراراستفادهمورد

پایانموجودیوشوندمیمنظورفروشیاتولیدحساببهباالترشده

یممنعكسترازنامهدروارزشیابیترپایینهاینرخاساسبردوره

.گردند
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 رین مزیت این روش بیشتر در نوسان قیمت ها محسوس است كه بیشت:1نكته
كاالی خرید كاال در ابتدا جذب تولید یا فروش می شود و ارزیابی موجودیهزینه 

ره پنهان پایان دوره بر اساس هزینه پایین انجام می شود كه منجر به ایجاد یك ذخی
.می گردد

 این روش جز در شرایط بسیار خاص از لحاظ گزارش گیری های مالی از:2نكته
سه روش های پذیرفته شده حسابداری محسوب نمی شوند و بطور خاص در مقای

، كمتر مورد استفاده قرار می LIFOو FIFOبا روش های متداول مانند میانگین، 
.گیرند

 روش خاص دیگر قیمت گذاری كاال:3نكتهNIFO مخفف عبارت(Next-in-
first-out )-استاولین صادره با نرخ وارده آتی.
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حصول مري بسیاری از مشتریان قیمت را دلیلي بر کیفیت م•
حصول به ویژه قیمت گذاری بر مبنای تصویری که م. دانند

ش در ذهن مشتری خلق کرده در مورد محصوالتي اثر بخر
طر مثالً ارزش ع.مي شود که پیام بزرگي شما را مي رساند

ریال است ولري 10ریالي فقط 100موجود در یك شیشه 
ریال برای هدیه پرداخت مي کند ایرن پیرام100کسي که 

ائرل را به گیرنده اتقال مي دهد که برای او احترام زیادی ق
.است

ترجمه کردن قیمت به قیمت های جاری : قیمت مرجع •
تومان برای محصول2995تومان 3000مثالً بجای قیمت 
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زمانی كه محصول یا خدمت ما منحصر به فرد است و در بازار•

اده كمتر مشابهی دارد می توان از این روش قیمت گذاری استف

یاد، تعیین یك قیمت باال برای محصول با حاشیه سود ز. كرد

ك زمانی ممكن است كه محصول یا خدمات با لوكس باشد و از ی

.برتری ویژه نسبت سایر محصوالت بازار برخوردار باشد
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وند تا از قیمتها به طور مصنوعی پایین تر از حد معمول تعیین می ش•

از آن كه پس. این طریق مشتریان را جذب كنیم و در بازار نفوذ كنیم

.دبه این هدف دست یافتیم، به تدریج قیمت افزایش می یاب
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ر در این روش، برخالف قیمت گذاری نفوذی كه قیمتها را به طو•

ر تولید یعنی د! مصنوعی پایین می آوردیم، قیمت واقعاً پایین است 

ا در پی و فروش از روشهایی استفاده می كنیم كه كمترین هزینه ها ر

تری داشته باشد، و از این طریق محصولی ارزان تر را در اختیار مش

در فروشگاه ها اگر دقت كنید معموالً محصوالتی. قرار می دهیم

د، می هستند كه برای افرادی كه به دنبال خریدها اقتصادی هستن

.تواند بهترین گزینه باشد
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ابتداروشایندر.استنفوذیگذاریقیمتبرعكسدقیقاًاستراتژیاینواقعدر•

میعرضهاربازبهرامحصولوكنیممیتعیینمحصولبرایراباالبسیارقیمتیك

محصولوشدندواردبازارجذابیتوباالقیمتبهتوجهبارقباكهآنازپسوكنیم

روشاینكهاستپرواضح.دهیممیكاهشتدریجبهراقیمتكردند،عرضهرا

باعتاًطبی.نداردمشابهیواستیكتابازاردرمامحصولكهاستزمانیبهمربوط

لبمطایندرمذكورهایاستراتژیازدیگریكیازاستفادهبهمجبوررقباورود

رسرشیمعنابهانگلیسیزباندرSkimmingكهاستتوضیحبهالزم).بودخواهیم

استگیری
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هكخدماتیامحصوالتازخطیاساسبرگذاریقیمتاینجادر•

شستشوتومان،هزار2خودروشستشویمثالًشود،میتعیینداریم

تومانهزار6موتورشوییوواكسشستشو،تومان،هزار4واكسو

.رودمیباالترقیمتخدمات،شدنافزودهباطورهمینو
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حصول یا همواره شركتها سعی می كنند با افزودن امكانات بیشتر به م•

یما مثالً از مسافران هواپ. خدمت اصلی، فروش خود را افزایش دهند

یا مثالً! دالر اضافه بگیریم 20در ازای گارانتی نشستن كنار پنجره 

دالر مبلغ 10فروش پرینتر به همراه یك كارتریج اضافه در ازای 

!بیشتر
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ه شك ندارم كه آن را تجرب! بسیار روش جالب و پركاربردی است •
در این روش شما محصولی را بسیار ارزان و با قیمت ! كرده اید 

!  مناسب می فروشید 
ی بر روی اما پس از آن تنها نرم افزارهای! مثالً یك سیستم عامل با قیمت بسیار ارزان •

اكنون مشتری با نصب! آن اجرا می شوند كه خودتان آن را طراحی كرده باشید 
ا را به سیستم عامل شما اسیر شما شده است و مجبور است نرم افزارهای جانبی شم

!قیمت گران بخرد 
ی اما تیغ های آن طراح! یا یك ریش تراش خیلی ارزان طراحی كنید و بفروشید •

روی دارند كه تنها شما آن را تولید می كنید و از طراحی استاندارد رایج در بازار پی
اكنون شما با فروش تیغ ها ثروت كسب می كنید ! نمی كنند 
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ان زمانی كه دنباله ای متوالی از محصوالت یا خدمات وجود دارد، می تو•
اد كه با استفاده از روش قیمت گذاری خط تولید، به مشتری عالمت د

مثالً یك پیرایش گاه . هر جزء از محصول مزیت خاص خود را دارد
:مردانه را در نظر بگیرید كه خدمات گوناگونی ارائه می دهد

شش هزار تومان: اصالح موی سر (1
یازده هزار تومان: اصالح موی سر+ شست شوی سر  (2
پانزده هزار : اصالح موی سر بر اساس مدل+ شست شوی سر  (3

تومان
از به این  ترتیب مشتری با توجه به نرخ، ارزش و اهمیت هر بخش

ته ی خدمات را متوجه می شود و می تواند بر اساس نیاز و پول خود، بس
 .خدماتی خود را انتخاب كند
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برای شركت ها برای افزایش سود خود، می توانند خدماتی اختیاری•

ری را محصوالت خود در نظر بگیرند تا از این طریق یك بار مشت

جذب كنند ولی در همان یك بار، در صورت عالقه، خدمات 

.  بیش تری به مشتری ارائه دهند

ل به عنوان مثال، یك شركت خودروسازی می تواند برای تحوی•

خودرو با ویژگی های رنگ های خاص، دوگانه سوز بودن، دنده ی 

.خدمات اضافی به مشتری بدهد... اتوماتیك، و 
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ی استفاده این شیوه ی قیمت گذاری برای محصوالتی مناسب است كه مشتری پس از مدت•

(. یا تهیه ی مجدد كند)از محصول، باید یك بخش مكمل از محصول را تهیه كند 

 ای كه بعد از پرینتری كه نیازمند تهیه ی مجدد كارتریج است، یا ماشین ریش تراشی: مثال•

.  مدتی به تیغ جدید نیاز پیدا می كند، از این دست محصوالت هستند

ی به در این روش قیمت گذاری، تولیدكننده با توجه به این كه می داند مشتری به زود•

ا كم تر بخش مكمل محصولی كه خریده است، نیاز پیدا خواهد كرد، قیمت بخش اصلی ر

االتر برای تعیین می كند تا سهم بیش تری از بازار را جذب كند، ولی با تعیین قیمت ب

آیا موردی از محصوالت خدماتی . بخش مكمل محصول، سود خود را افزایش می  دهد

می شناسید كه بر اساس استراتژی قیمت گذاری محصول اجباری ارائه شود؟
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د قلم از گاهی پیش می آید كه فروشنده تشخیص می دهد با تركیب چن•
.  ندمحصوالت اش می تواند بسته ای از محصوالت را برای فروش آماده ك

از به عنوان مثال، در بعضی از رستوران ها یك بسته ی غذایی مركب
ته پیش غذا، غذای اصلی، ساالد و نوشیدنی برای فروش در نظر گرف

د و در به این ترتیب، درجه ی قدرت انتخاب مشتری كم می شو. می شود
در جای دیگری، ممكن است . مجموع حجم فروش باال می رود

، ولی فروشنده امكان خرید تك محصول را برای مشتری در نظر بگیرد
ا قیمت محصول بسته ای را كم تر از مجموع قیمت های تك محصول ه

 .ب شودتعیین كند تا مشتری به سمت خرید محصول بسته ای ترغی
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خر، دو تا یكی ب"تماً در خریدهای تان با پیام های تبلیغاتی ای مانند ح•

ی های این هم یكی دیگر از استراتژ. یا مانند آن، مواجه شده اید"ببر

.ی كنندقیمت گذاری ست كه از آن با عنوان قیمت گذاری تبلیغی یاد م
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این . ی شونددر استراتژی تبعیض قیمتی، محصوالت اعم از كاال یا خدمات با قیمت یكسانی ارائه نم•
.  تبعیض قیمتی انواع مختلفی دارد

عمولی، و به عنوان مثال، یك كارخانه ی شكالت یك نوع شكالت را با سه جور بسته بندی لوكس، م•
گران، متوسط و فله ای به ترتیب برای سه منطقه ی اعیان نشین، متوسط و فقیر در یك شهر با سه قیمت

طور در این جا منطقه ی جغرافیایی برای كارخانه دار نقش عالمت دهنده دارد و به. ارزان توزیع می كند
از این كارخانه دار می تواند. تقریبی مشخص می كند كه درآمد ساكنین هر منطقه در چه سطحی است

. عالمت برای بیشینه كردن سود خود استفاده كند
هزینه ی در این تعمیرگاه ممكن است. یك تعمیرگاه خودرو را در نظر بگیرید. مثال دیگری می آوریم•

تفاوت یك نوع سرویس خاص كه برای تمام ماشین ها به یك اندازه هزینه و زمان می برد، با سه نرخ م
وع در این مثال، ن. گران، متوسط و ارزان برای سه دسته خودروی لوكس، معمولی و ارزان انجام شود

دف تبعیض قیمتی همیشه با ه. ماشین نقش عالمت دهنده از سطح درآمد مشتری را بازی می  كند
مختلفی را مثالً دولت ها می توانند با توجه به میزان مصرف برق، نرخ های. كسب سود بیش تر نیست

.در نظر بگیرند تا از این طریق مشتركان پرمصرف را جریمه كنند
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قیمت های متفاوت•
قیمت گذاری در بخشی از بازار•
فقیمت گذاری برای محصوالت در بسته بندی های مختل•
انقیمت گذاری بر مبنای تصویر محصول در ذهن مشتری•
قیمت گذاری بر مبنای منطقه•
قیمت گذاری بر مبنای مناطق مختلف جغرافیایی•
رید تشویق به خ)قیمت گذاری بر مبنای اقدامات ترویجی •

(زود هنگام
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كاهش دادن قیمت•

افزایش دادن قیمت•

واكنش در برابر تغییرات قیمت•

بنشان دادن واكنش در برابر قیمت محصوالت شركت های رقی•
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ها را گاهی شرایط بازار و یا حتی كسب و كار ما چنان است كه باید قیمت•
.كاهش دهیم

بر این باید به عنوان مثال می بینیم مراجعات و مشتریانمان كاهش یافته اند بنا•
هرگز . ه كنیمبه دنبال اولین علت یعنی قیمت باشیم، با سایر فروشگاه ها مقایس

كنید به به طور ناگهانی قیمت را كاهش ندهید و از روش غیر مستقیم استفاده
د و تخفیف به اطالع مشتریان برسانی20عنوان مثال فروش چهارشنبه ها را با 

.  نكنیدهرگز مشورت را فراموش. یا اینكه از كاالهای پیشنهادی استفاده كنید
صرفه گاهی اوقات برای ترغیب خریدار از روشی استفاده كنید كه او احساس

به عنوان مثال . جویی كند چرا كه افراد برای سرمایه خود ارزش قائلند
خرید به ان ها یك محصول را به رایگان بفروشید و xمی توانید به ازای هر

محصول دیگری را با تخفیف ویژه yیا اینكه به همراه خرید محصول
بفروشید
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به در زیر این موارد را. در قیمت گذاری نیز مانند سایر چیز ها استنائاتی وجود دارد
:طور كوتاه بررسی كرده ایم

تخفیف برای خریداران نقد:

 روز هزینه را پرداخت كند برای وی تخفیفی10اگر خریدار شما می خواهد در كمتر از
درصد است2تا 1تخفیف معقول حدود . در نظر بگیرید

کاالهای آسیب دیده
 ( ب است البته اگر معیو) به خریداران خود بگویید كه كاالی مورد نظر آنها معیب است

داقت توجه داشته باشید كه ص. بخاطر این نقص مقدار از هزینه را كاهش دهیدو بعد 
.شما برای خریدار اعتماد آفرینی و موجب مراجعه بعدی وی می شود

:تخفیف خرابي پس از فروش

عمیرات را اگر دستكاه یا وسیله ای كه فروخته اید بعد از مدتی دچار نقصان شد هزینه ت
بارت دیگر البته برای مشكالتی كه خود كاربر مسئولیتی ندارد، به ع. ) به وی بدهید

محصوالت را بیمه كنید
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روشهای قیمت گذاری مورد بحث ، باعث محدود شدن دامنه •
یدن قیمت هایي مي شود که مي توانید انتخاب نمائید ودر رس

.به یك قیمت نهایي به شما کمك مي کند

رار هنگام انتخاب قیمت نهایي عوامل دیگری نیز مورد توجه قر•
قیمررت گررذاری بررر اسرراس دیرردگاه : مرري گیرنررد ازجملرره 

یختره روانشناختي، توجه به اثر سایر اجزای تشركیل دهنرده آم
ر سرایر بازار یابي ، سیاست های قیمت گذاری، تاثیر قیمت بر

...گروهها و
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 گان نمی این است كه به مصرف نهایی مصرف كنند( واسطه ای)ویژگی محصوالت صنعتی
عدم )هم این ویژگی بسیار م. رسد بلكه در فرآیند تولید محصوالت دیگر قرار می گیرد

والت ار متفاوت از محصیسبب می شود محصوالت صنعتی ماهیتی بس( مصرف نهایی
.ه باشندمصرفی داشته باشند و به تبع آن، این دو محصول بازارهای متفاوتی از هم داشت

ایر انگیزه خرید برای محصوالت صنعتی، استفاده از آنها در فرآیند تولید و اجرای س
نهایی و در حالی كه انگیزه خرید برای محصوالت مصرفی، مصرف. فعالیتهای تجاری است

اساسی ضمن این كه به دلیل تفاوتهای. شخصی محصوالت توسط مصرف كنندگان است
ازار با هم بین بازارهای صنعتی و مصرفی، فعالیتها و عملیات بازاریابی نیز در این دو ب

.متفاوت است و هر یك از اینها، روشها و الگوهای خاص خود را دارد

40



دانستند و تا مدتی پیش شركتها، واحد حسابداری را مسئول تعیین قیمت می. •
ا تعیین این واحد بر اساس هزینه های تولید و سطح مطلوبی از سود، قیمتها ر

كه ولی از دیدگاه بازاریابی چیزی كه از قلم افتاده، ارزشی است. می كرد
یه قیمت گذاری بر مبنای هزینه ها و حاش. محصول برای مصرف كننده دارد

:سود در عمل با تنگناهایی مواجه است و موارد زیر را در نظر نمی گیرد

شرایط بازار-
قیمتهای رقابتی-
جانشینهای موجود و قیمت آنها-
تفاوتهای محصوالت و خدمات-
نرخ رشد بازار-
تورم-
توانایی بازار برای خرید-
تغییر و تحوالت صنعت-
واكنش رقبا در برابر تعیین و تغییر قیمتها-
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داران نخستین جنبه مهم بازار محصوالت صنعتی این است كه به نظر برخی از خری
ویل به محصوالت صنعتی، مسأله قیمت، كم اهمیت تر از سایر مالحظات خرید مانند تح

.  موقع محصول، كیفیت، خدمات پس از فروش و كمكهای فنی تولیدكننده است


مذاكره مسأله دیگری كه در قیمت گذاری باید به آن توجه شود، تعیین قیمت از طریق
ه بر اساس بسیاری از محصوالت صنعتی بر مبنای قیمتی به فروش می رسند ك. است

اكره، از تعیین قیمت از طریق مذ. مذاكره و توافق خریدار و فروشنده تعیین می شوند
كنندگان ماهیت محصوالت صنعتی ناشی می شود كه به مصرف مستقیم و نهایی مصرف

رایج در قراردادهای عمده خرید محصوالت صنعتی، این روش بسیار. صنعتی نمی رسد
.و تعیین كننده است



و قیمت یكی دیگر از جنبه های مهم در قیمت گذاری صنعتی، تفاوت بین قیمت رسمی
ی، قیمتی قیمت رسمی، قیمتی است كه شركتها اعالم می كنند و قیمت واقع. واقعی است

واع در بازارهای صنعتی به دلیل وجود ان. است كه مصرف كننده در نهایت می پردازد
ب كمیت این تخفیفها بر حس. تخفیفها، دو قیمت یاد شده با یكدیگر تفاوت دارند

در واقع در . محصول خریداری شده، نوع مشتری و ارزش اعتباری آن اعطا می شود
.بازارهای صنعتی دو قیمت وجود دارد كه هر دو دارای اهمیت است
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عامل مهم 6با شركتها برای تعیین یا تغییر قیمت محصوالت صنعتی در بازار
:این عوامل عبارتند از. و مؤثر مواجهند

كنندهارزش محصول برای مصرف•
رقابت•
ایهمالحظات هزینه•
گذاری شركتهدفهای قیمت•
مدیریت عالی شركت•
دولت•

كننده اهتواند غیر واقعی و گمرگذاری بدون در نظر گرفتن شرایط باال میهر گونه قیمت
.باشد و به زیان شركتها تمام شود
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در . ستطرح قیمت گذاری كه فناوری اطالعات بیشترین اثر را بر آن دارد، مزایده ا
مزایده های معمولی دو مشكل اصلی وجود دارد



یز ممكن خریداران ممكن است بر سر قیمت با یكدیگر تبانی كنند و فروشنده ها ن
.است در هر مرتبه اقالم محدودی را برای چانه زنی ارائه نمایند

در یك محیط واقعی جمع آوری تمام خریداران و فروشندگان در كنار هم بسیار
.قرار می گیردمشكل است، اما با استفاده از اینترنت اطالعات بیشتری در اختیار افراد

اده از با استف. فناوری اطالعات قیمت گذاری مقطوع را نیز تحت اثر قرار می دهد
ع فناوری اطالعات بنگاه می تواند مشتریان خود را بر اساس منافعی كه انوا

به بخش بندی كند و-مشتری ترجیحاتمحصول بدست می دهند، یا عادات و 
.این ترتیب قیمت خود را بهبود دهد
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با تشکر از توجه شما
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