
 

 

 شکست کسب و کار یبرا یتر بودن، مقدمه اارزان یتالش برا

تواند یک روش عالی برای موقعیت برند شما باشد. قیمت محصول یا خدمت قیمت محصول یا خدمات شما می

رد ی قیمتی به مردم، یک حس در موترین گزینهکند. پایینشما به مشتریانتان، میزان ارزش پیشنهادی را القا می

ما انتظار دارند از طریق قیمت تعیین دهد و قیمت باالتر یک حس دیگر. چیزی که مشتریان از شبرند شما می

ی علت دار است. مردم واقعاً یک کلیشه« خوریهرچه قدر پول بدهی آش می»المثل قدیمی گردد. ضربمی

کنند. آیا برند شما، قیمت باال و یا یک نوع کاالی پایین قیمت معتقدند که هر مقدار پرداخت کنند، دریافت می

 است؟

این است که برای افراد آسان است که با محصوالت و خدمات « رای ارزان قیمت بودنتالش ب»یکی از مشکالتِ 

ترین قیمت در صنعت یک استراتژی خوب است، به کنید که داشتن پایینتر از شما ظاهر شوند. اگر فکر میارزان

تر م دهند. افرادی ارزانتر از شما این کار را انجاخواهند سریعخاطر داشته باشید که همیشه افرادی هستند که می

 .ها را از بازار بیرون کنداز شما محصول یا خدمتشان را ارائه خواهند کرد حتی اگر این کار آن

فاداری گونه ووکار شما در باتالق شنی گرفتار شده است. هیچموقعیت قیمت پایین به این معنی است که کسب

یمت را ترین قمشتریان به دنبال کسی خواهند بود که ارزان ترین قیمت وجود ندارد.نسبت به برندهای با پایین

ها توانید سرعتتان را کم کنید بعضیکنید؟ فقط میهایتان را متوقف میارائه کنند. چه زمانی کم کردن قیمت

 .وکار شما بیرون رانده شوندآورند تا از کسبقدر قیمتشان را پایین میاین

هایتان برای تبدیل شدن به یک متخصص و مرجع در ی کارهای سخت و تالشترین قیمت باشید، همهاگر پایین

واهید خکنید؟ شما میترین یا بهترین انتخاب میی ارزانشود. شما جراح قلب را بر پایهزمینه کاریتان تلف می

ن ا از بیی مرجع بودن شما رایده« ارزان»توانید انتخاب کنید. اغلب یک قیمت معتبرترین متخصص را که می

 .بردمی

تر وکار شما در یک موقعیت قابل اعتمادی است. یک برند گرانیک برند با قیمت باالتر، به این معنی است که کسب

های بهتر برای مشتریان داشته باشید و توانید توصیهتواند کارهای بیشتری برای مشتریانش انجام دهد. میمی

های بسیار زیادی برای مردم توانید ارزشتوانند. میای ارزان قیمت نمیها انجام دهید که رقبکارهایی برای آن

 .تر استتر بسیار مهمفرد و گرانفراهم کنید. حفظ مشتری برای برندهای منحصربه

آلتان را شناختید، خواهید کند. زمانی که مشتری ایدهقیمت شما طیف خاصی از مشتریان را جذب یا دفع می

ذاب هست یا نه. قیمت باالتر معموالً به معنی مشتری کمتر است؛ اما چیز بدی نیست. اگر دانست که قیمتتان ج

 کنید، بنابراین نیازی به مشتریان زیاد برای حصول اهدافتانبه ازای هر مشتری به خاطر قیمتتان بیشتر دریافت می

 .دهی کنیدید سرویستوانید اداره کنتوانید به تعدادی از مشتریانی که به راحتی میندارید. می



 

 

کنند، افرادی هستند که باید این کار را انجام دهند. طبق ی قیمت خرید میافرادی که به طور مرتب و فقط بر پایه

هایی که پول ندارند خواهید به کسانی که پول دارند و یا آنآمارها، این عدد کمتر از ده درصد بازار است. آیا می

 .بفروشید

تر پیدا کند، پس اگر جای ارزانکه قیمت خوبی دارید از شما خرید میخاطر ایناگر مشتری فقط به 

 .کند همان لحظه شما را رها خواهد کرد

 شوندرسد. مشتریانی که باعث رشد شما در فروش میقدر ایده خوبی نیست که از قبل به نظر میفروش آن

ها فروش را هر صورت از شما خرید خواهند کرد. آن مشتریانی هستند که از قبل به برند شما وفادارند. آنان در

دهد دانند. به عقیده من، همه آن چیزی که فروش انجام میدرک کرده به این دلیل که قیمت عادی شما را می

گذاری شما برای شروع باال است، با فروش در قیمت پایین به مشتریان این است که به مردم نشان دهد که قیمت

 .های پایین انتظار داشته باشنددهید که از شما قیمتموزش را میاحتمالی این آ

بینم فعالیت بازاریابی فقط بر مردم به ندرت برند شما را به دلیل کاهش قیمت خرید خواهند کرد. زمانی که می

 خواهم بدانم که شرکت چیزی بیشتر از قیمت پایین به من ارائهترساند. میروی قیمت متمرکز شده مرا می

وکارها در زمانی که باید بر روی ارزش خواهم مزایای خدمات و محصول را بدانم. بسیاری از کسبکند، میمی

 .کنندرقابت کنند بر روی قیمت رقابت می

تواند مقصر باشد؛ اما در گیرد. اگرچه قیمت میخورد، قیمت مورد سرزنش قرار میزمانی که محصولی شکست می

اند. در زمان فروش محصولتان بر کنندگان ارزشی را در آن ندیدهل این است که مصرفبیشتر مواقع نیست. مشک

 .روی ارزش و نه قیمت تمرکز کنید

قیمت تنها در زمانی برای مشتری یک مسئله است که ارزش را در محصول پیشنهادی شما 

 .بینندنمی

تر بفروشید مشکلی نیست، فقط ارزش گرانخواهید کنیم. اگر میحالی پرداخت میاگر ارزش را ببینیم با خوش

شود، اگر بدانیم چه آن را برایمان باال ببرید و این امر به نشان دادن مزایای محصول و خدمات شما مربوط می

کنیم؛ اما اگر به حال خود کند، همگی تبعیت میسودی برای ما دارد و بدانیم که به زندگیمان ارزش اضافه می

 .ش رها شویم، در آن صورت ما شما را برای جستجو برای فروش رها خواهیم کردجهت جستجو برای ارز

 


