
1ضمیمه شماره
آشنایی مقدماتی با چند روش قیمت گذاری



درخدمت-محصولخدمات،کاالها،گذاریقیمتبرایمختلفیهایروش

ورانمشااقتصاددانان،توسطمختلفهاینگرشاساسبرکهداردوجوددنیا

.شوندمیارائهبازاریابیوبازرگانیمشاورینمالی،

هاروشزاوسیعیطیفباتولیدکنندگانیاکارهاوکسبصاحبانبنابراین

تاسبهتررو،ایناز.کندمیدشوارآنهابرایراانتخاببعضاکهاندمواجه

بررسیازپسادامهدروشدآشناگذاریقیمتکلیشیوهچندباابتدا

.کردگذاریقیمتمختلفهایشیوهازاستفادهبهاقداممالیترازهای

یمتقبازیکلیقواعدتاداریمقصدمکتوبسنداینادامهدرجهت،همینبه

.کنیممعرفیشماخدمتملموسهایمثالهمراهبهراگذاری

در  الزم به ذکر است که رعایت این قوانین در زمان مشارکت و همکاری

.می باشدفروشگاه و وبسایت مجتمع آموزشی بانو امین ضروری 

مقدمه 



آشنایی با نوع محصول یا خدمات
وبسایت و فروشگاه

گام اول 



ائه  کلیه خدماتی که در غالب بستگی آموزشی و دوره های یادگیری ار)خدمات آموزشی -3

.(می شوند
(حضوری و مجازی)شامل کلیه دوره های آموزش غیر حضوری، آموزش حضوری، آموزش ترکیبی 

......های مختلف کاال و و خدمات ارائه شده در سایتدسته 

(کلیه تولیدات ملموس که کاال قلمداد شود)کاال -1

و ی ، تولیدات، صنایع دستی، محصوالت خوراکی و کاالهای تزئنلوازم: مثال
هنرینظیر آن 

(ودخدمات به هر گونه فعالیت ارزش افزا که کاال قلمداد نش)عمومی خدمات -2

افزار، تولید محتوا و نظیر آنمشاوره، کسب و کار، عکاسی، کار با نرم خدمات : مثال



آشنایی با استراتژی های
قیمت گذاری در وبسایت

گام دوم 



 قیمت گذاری بر حسب هزینه(Cost-Based Pricing)

 قیمت گذاری برحسب ارزش کاال در ذهن مشتری(Perceived-Value Pricing)

 قیمت گذاری بر اساس بازار(market-based pricing)

سه استراتژی کلی برای قیمت گذاری وجود دارد 



 قیمت گذاری بر حسب هزینه(Cost-Based Pricing)

ولید یا استراتژی قیمت گذاری بر مبنای هزینه به این صورت است که شما ابتدا هزینه ت
.خدمات خود را محاسبه می کنید سپس درصدی از سود را به آن اضافه می کنید

 قیمت گذاری برحسب ارزش کاال در ذهن مشتری(Perceived-Value Pricing)

ا در این روش بر اساس ارزش در ذهن مشتری یکی از روش های نوین و بسیار جالب قیمت گذاری در دنی
مت شما می باشد در این روش بیان می شود، مشتری فقط و فقط حاضر است به اندازه ارزشی که کاال یا خد

محصول، کیفیت: در این روش شما باید به عوامل بسیار زیادی توجه کنید. برای او دارد، هزینه پرداخت کند
.قدرت برند، وضعیت بازار و سایر عوامل

 قیمت گذاری بر اساس بازار(market-based pricing)

( جهانیکشور، محله، صنعت و جامعه)قیمت گذاری بر اساس شرایط بازار به این مفهوم است که باید بازار 
دم چقدر بررسی شود که محصول یا خدمت مشابه شما را با چه قیمتی ارائه می کند و مر. را  بررسی کنید

.حاضر هستند برای این محصول هزینه کنند



،کاریهایاستراتژیاساسبرتوانیدمیشما

اینازهرکدامازخودتجربهمیزانومحصولنوع

نیدکاستفادهراآنهاازترکیبییاوهااستراتژی



چند روش
قیمت گذاری 

متداول

گام سوم 



کیفیت پایین کیفیت باال

قیمت  
پایین

اقتصادی
محصول مشابه زیاد-
قیمت پایین-
ین برای اینکه قیمت ها را پای: بازاریابی حداقلی-

.نگه دارید، زیاد به سراغ بازاریابی نمی روید

نفوذی
با  کمترین قیمت ممکن برای محصول:قیمت پایین-

خدمت
یدا زمانی که مشتری به اندازه کافی پ: افزایش قیمت-

کردید، قیمت را افزایش دهید

قیمت  
باال

فرصت طلبانه
ول ارسال به بازار با قیمت باال تا زمانی که محص-

شما خاص باشد
زمانی که خال محصول در بازار: زمان بندی درست-

باشد می توانید قیمت را افزایش دهید
یمت  بعد از مدتی با ورود رقبا باید ق: کاهش قیمت-

.را پایین بیاورید

بلند پروازانه
به بازار با باالترین قیمت ممکنارسال-
محصول خود را با یک برند معروف : ارزش افزوده-

پیوند بزنید
ا  با این کار می توانید محصول را ب: شخصی سازی-

قیمت باالتر بفروش برسانید و مشتری اعتراض
نخواهد کرد

ماتریس قیمت گذاری



هزینه واحد= هزینه های متغیر + { هزینه های ثابت(/ واحد)پیش بینی فروش }

بهماشهایهزینهلیستوهستیدکنندهتولیدشماکهکنیدفرض
:باشدمیصورتاین

تومان۱۰متغیرهایهزینه
تومان۳۰۰۰۰۰ثابتهایهزینه
عدد۵۰۰۰۰(تعداد)فروشبینیپیش

قیمت گذاری محصول به روش حجم تولید

:ودشمیمحاسبهزیرصورتبهشمامحصولهرهزینهمتوسطاساس،اینبر
هزینه واحد= ۵۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰+۱۰= ۱۶



قیمت فروش= قیمت محصوالت مشابه در بازار+ {درصدی از قیمت به دلیل ارزش کاال یا برند}

راخودهایهمبرگرعطاویچایزنجیرههایفروشگاهکهکنیدفرض
رساندمیفروشبهتومانهزار70قیمتبه

.استتومانهزار۶۰تا۵۰بیندیگرهایفودفستدرمشابههایهمبرگرقیمت

یانگینمتوانیدمیصورتایندر.کنیدتولیدخانگیخوشمزههمبرگرهایتوانیدمیقرارهمشما
کنیدهاضافپایهقیمتبهخانگیهمبرگرارزشعنوانبهمقداریوبگیریدنظردررابازارقیمت

اینزااستبهترهستیدراهابتدایدراگروباشدمیاختیاریپایهقیمتبهشدهافرودهمقدار)
(نکنیداستفادهروش

:شماهمبرگرهایقیمتاساس،اینبر

قیمت گذاری به روش ارزش در نظر مشتری

قیمت هر همبرگر= ۵۰۰۰۰(  + خانگی و سالم بودن همبرگرارزش ۱۰۰۰۰= )۶۰۰۰۰



قیمت فروش= قیمت پایه در بازار + {درصدی حاصل از توافق با مشتری}

.باشدمیایحرفهعکاسیشماخدماتکنیدفرض
هایغیهابالازبایدخودتان)باشدمیاتحادیهمصوبقیمتاساسبرکارازبخشیعکاسیحرفهدر

راقیمتودباشمیانتخابیعکاسیخدماتازدیگربرخیو(کنیدپیگیریتانکاریحوزهاتحادیه
.کندمیتعیینپیشنهادشبودنخاصمیزانوفردیتجربهاساسبرعکاسفرد

:عکاسیکاربرایشماقیمتاساس،اینبر
تومان۱۵۰۰۰فریم۶هر:اتحادیهابالغیهاساسبر4*۳عکاسیپایهقیمت
تومان۶۰۰۰:مدرسهعکاسیدراضافیعکسفریم۶هرقیمت

تومان8۰۰۰:خاصهایحالتدرعکسبزرگترچاپواسکنخدمات

قیمت گذاری متغیر بر اساس حجم و نوع سفارش

فریم عکس۶قیمت = ۱۵۰۰۰
فریم عکس۱2قیمت = ۱۵۰۰۰+ ۶۰۰۰= 2۳۰۰۰

فریم عکس به همراه چاپ عکس در سایز بزرگتر۱2قیمت =8۰۰۰+۶۰۰۰+۱۵۰۰۰= 29۰۰۰



قیمت فروش= هزینه تمام شده کاال و خدمت 

کنیدمیتهیهگلدوزیوخاصدوختباچرمیکیفشماخدماتکنیدفرض
توانیدمیماش.نداردوجودثابتیقیمتتزئیناتسایرورفتهکاربهمواددرتفاوتدلیلبهحرفهدر
:کنیدمحاسبهراخودهایهزینهزیرروشبه

8۳۰۰۰هر کیف حدود )تومان می باشد 99۶۰۰۰: کیف پول۱2قیمت خرید چرم برای تولید هر 
(تومان
(تومان۶۰۰۰کیفهربر)تومان72۰۰۰:پولکیف۱2براینخخریدقیمت
(تومان7۵۰۰کیفهربرای)تومان9۰۰۰۰:جانبیموادسایروچسب

قیمت گذاری بر مبنای هزینه

قیمت هر کیف پول= 7۵۰۰+۶۰۰۰+8۳۰۰۰= 9۶۵۰۰



قیمت فروش= قیمت هیجانی و در لحظه برای مشتری

.دهیدمیارائهایحرفهپوینتپاورتولیدخدماتشماخدماتکنیدفرض
ازمواردسایروهامراسمکالسی،هایارائهتاریخمانندخاصیایامبرایتوانیدمیشما

:کهصورتاینبه.کنیداستفادهروانیگذاریقیمت

باشدتومانهزار2۰تاتومانهزار۵قیمتازحدودبازاردراسالید۱۰ایحرفهپونیتپارورقیمت
ایامدراما.گیریدمیراتومانهزار۶۰معادلقیمتیایصفحه۳۰پوینتپاوریکبرایشماو

جذبمشتریتادهیدمیکاهشتومان49999بهراقیمتودهیدمیانجامتبلیغاتیامتحانات
کنید

قیمت گذاری روانی

به جای : هر این روش به جای اعداد رُند از اعداد خرده استفاده کنید-۱
.تومان499تومان بنویسید ۵۰۰۰

نت را  مثال اعالم کنید سایت فرادرس پاورپوی: استفاده از قیمت مرجع-2
.تومان می گیرم7۰تا ۵۰هزار تومان می گیرد و من ۱۰۰تا 7۰بین 



:یکمثال

یامشترینظریدرارزش:پیشنهادیروش

سوددرصدیوهزینهمحاسبهروش

رابازاراینآموزشقیمتتوانیدمیشما

روشدوازیکیسپسوکنیدبررسی

کنیدانتخابخودکاربرایراپیشنهادی

قشناطالعاتوعکسکیفیتکهکنیددقت

.دارندمشتریترغیبدرمهمی



:دومثال

مشتری،نظریدرارزش:پیشنهادیروش

.هزینهمبنایبرگذاریقیمت

رابازاراینآموزشقیمتتوانیدمیشما

روشدوازیکیسپسوکنیدبررسی

کنیدانتخابخودکاربرایراپیشنهادی

قشناطالعاتوعکسکیفیتکهکنیددقت

.دارندمشتریترغیبدرمهمی



:سهمثال

هزینه،مبنایبرگذاریقیمت:پیشنهادیروش

پاورپوینتآموزشدوره:موضوع

جلسه۵پاورپونیتآموزشمقدماتیدورههزینه

(پاورپوینتباکاراولیهاصول)تومان۵۰۰۰۰

یممحاسبهزیرجدولطبقپیشرفتهدورههزینه**

:شود
هزینه دورهتعداد جلساتمهارت

از افکتاستفاده
های حرفه ای

۱۰۰۰۰جلسه۱

2۰۰۰۰جلسه2ساخت فیلم

4۵۰۰۰جلسه ۵موشن گرافی  

24۰۰۰۰اینفوگراف

۱2۰۰۰۰ادیت عکس  

.تومان می پردازد۵۰۰۰۰سطح مقدماتی مخاطب شما برای 
رده برای سطح پیشرفته می تواند هر کدام از خدمات جدول را انتخاب ک

و اموزش مربوطه را ببینید
: مثال

تومان70000هزینه کل (= 20000)ساخت فیلم (+ 50000)انتخاب آموزش مقدماتی 

مشتری البته شما می توانید برای آموزش سطح مقدماتی و پیشرفته به
:خود تخفیف بدهید

تومان۵۰۰۰۰: هزینه دوره مقدماتی
تومان۱۳۵۰۰۰: هزینه کل دوره پیشرفته

تومان۱8۵۰۰۰: جمع کل
-۳۰۰۰۰(: تخفیف خرید همزمان کل بسته آموزشی)

تومان۱۵۵۰۰۰: جمع پس از کسر تخفیف



...کالممخلص

هکوتاجملهچنددرباشیدقادربایدکاروکسبیکصاحبعنوانبهشما

.بخردمحصولیاوکنددریافتخدماتشماازتاکنیدقانعراخودمشتری

جذب قیمت گذاری تنها شروع کار است و باید گام های زیادی برای بازاریابی و}

{مشتری برداشته شود



از همراهی شما سپاسگزاریم


