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ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ :

ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺷﯿﻮه ای از ﻓﺮوش اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾ ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را ﻫﻢ در رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ
در ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ
ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ زا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﺴﺆﻟﯿﺘ ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﺳﺖ .ﻋﺪم درک ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن و از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﻮدآوری در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻮد ﺧﻮد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺎﻫﺶ را در ﺑﯿﻦ رﻗﺒﺎ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺟﺎﯾﺎه رﻗﺒﺎ ،رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺎه رﻗﺒﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﺎه ﺑﺮﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﺶ در
ﺑﺎزارﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه رﻗﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .از ﻃﺮﻓ دﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ زﯾﺮا ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز آﻧﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ،وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را در ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ و در ازاء آن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮدآوری و درآﻣﺪزاﯾ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﯿﻠ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎدر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﺎز آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒ دﻫﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮﻣ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ دارد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﻣ ﺷﻮد.
ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ،ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮدش را در ﺑﯿﻦ رﻗﺒﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ،ﻗﯿﻤﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ راﺣﺘ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن ﺟﺬب ﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻮددﻫ
ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺑﺎزار ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻌ ﺑﺮای ورود

رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒ را ﻋﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش آن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه ﺑﺮای آن را
ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮنﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺎن ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﺿ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﻨﻔ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮ اﺳﺎس
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘ از آﻧﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﺎه ﮐﻠ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺻﻮل اﺳﺎﺳ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮدﺷﺎن در ﺑﺎزار ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻓﺮوﺷﺸﺎن را ﻧﯿﺰ در ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻣدﻫﻨﺪ .ﻣﺮ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ
روش ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎ در ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻤ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ
ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ؟ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ را در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺧﻮدش ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

