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کاال گذاری ارزش در برند تاثیر  

 

 غزال احمدپور

 دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی

Ghazalahmadpour20@gmail.com 

 

 چکیده:

ر ارتباط است؛ آمیخته با تجسم ذهنی برند که با شخصیت برند د در حوزه تاثیر گذاری برند، متغیرهای روانی بسیاری مانند احساسات

بر تصویر ذهنی  وجود دارد. اگر تبلیغات دسته خاصی از محصوالت به هر دلیلی با تاثیرات منفی همراه باشد، عملکرد آن تبلیغات منفی

انع کننده مقابل، تبلیغات منطقی، درست و ق مشتری اثر سوء می گذارد و به این ترتیب تبلیغات کارایی خود را از دست می دهد. در

که در طول زمان  میتواند بر ترجیحات مشتری اثر بگذارد. برند تنها یک محصول فیزیکی نیست، بلکه خاصیت منحصر به فردی است

د. ایان می سازنبرندها به شکل روزافزونی به عنوان سرمایه اصلی در بسیاری از کسب و کارها خود را نم .گسترش و بهبود می یابد

سرمایه  متخصصان مالی معتقدند که یک برند ارزشی را در درون خود نهفته دارد که از دارایی های متداول ارزشمندتر است. شاید هیچ

ازمان ها ای بیش از یک نام قدرتمند و معتبرو ارزش آفرین برای سازمان ها کارآمد نباشد. ساخت یک برند قدرتمند هدف بسیاری ازس

متر در در سایه ساخت چنین برندی منافع زیادی برای سازمان حاصل می گردد. از دیگر مزایای توسعه برند، آسیب پذیری ک است.

باشد . هدف  می …شرایط رقابتی بازار، حاشیه سودبیشتر، ارتباطات قوی تر با حلقه های پشت سری و جلو سری زنجیره ی تولید و

شخص ویا  ت. یک برند با تداوم واستمرار آفریده می شود، استمرار وتداوم تنها به وسیله ی یکاساسی در طراحی برند خلق اعتماد اس

ند یک تیم مشخص به وجود نمی آید؛ بلکه تک تک اعضای یک سازمان در ایجاد آن سهیم هستند. وقتی به نام های تجاری مان

ری هم یک نام توان با استفاده از ابداع شخص یا شرکت دیگمرسدس بنز، نایکی و یا پپسی دقیق می شویم متوجه خواهیم شد که می 

اعتماد به  موفقیت برندهایی همانند یاماها،کاترپیالر، ویرجین در این است که راه شخصی و منحصر به فرد خودشان را با .موفق ساخت

 نفس می پیمایند و در همه ی آنها بینش روشنی وجود دارد

ذاریقیمت گذاری.برند. چگونگی قیمت گ ه:ژکلید وا         
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 مقدمه:

یازمند برنامه قیمت گذاری اصولی سبب ایجاد تفاوتی چشمگیر در حجم معامالت و در نتیجه سود یک شرکت می شود والبته این امر ن

گذاری  قیمت ریزی دقیق است. زیرا به دلیل قیمت گذاری بسیار باال، مشتریان به سمت رقبا با قیمت های پایین میروند و در صورت

لیدی موفقیت در کیفیت محصوالت بد گمان میشوند.در نتیجه، قیمت گذاری درست و اصولی یکی از عوامل ک  بسیار پایین، نسبت به

د فراموش هر کسب و کاری است. همچنین در مراحل قیمت گذاری، تصویر برند در اذهان مصرف کنندگان و جایگاه برند در بازار را نبای

فرآیند خرید و ترجیح مصرف کنندگان بسیار موثر هستند کرد.عواملی که در . 

است. در بسیاری از بازارها قیمت های رقبا به شما  (competitive pricing)یکی از انواع قیمت گذاری، روش قیمت گذاری رقابتی 

د و د را زیر نظر داشته باشیخواهد گفت که قیمت گذاری شما نیز در چه محدوده ای باید باشد. به طور مستمر و مداوم رقبای خو

حصوالت و دریابید که چه کسانی محصوالتی مشابه محصوالت و خدمات شما ارائه میکنند و با چه قیمتی. همچنین ارزیابی اینکه م

ما در خدمات شما چگونه با دیگر رقبا مقایسه می شوند و بررسی اینکه مشتریان بازار هدف شما چه ارزشی برای کاالها وخدمات ش

ونه و در چه مقایسه با دیگر رقبا در نظر میگیرند، ایده ی خوبی به شما میدهد تا دریابید، ارزش وقیمت گذاری کاالهای شما باید چگ

البته تصمیم  .سطحی باشد. معموال قیمت گذاری نزدیک به قیمت رقبا میتواند یک استراتژی مطمئن در جهت حفظ مشتریان باشد

تنها کمی  .ق استها کمی باالتر یا کمی پایین تر از قیمت رقبا باشد نیازمند برنامه ریزی و بررسی های دقیگیری در مورد اینکه قیمت 

زدیک شدن سطح اختالف در سطح کیفیت نسبت به رقبا دلیل کافی برای قیمت گذاری باالتر نسبت به آنها نیست. امروزه به سبب ن

تولید  یز چشمگیری ایجاد نمیکند و جز عوامل پایه ای است که از الزاماتکیفیت تولیدات شرکت های مختلف، عامل کیفیت تما

“میباشد. در این میان مفهومی به نام  گذار نهفته نیز بر فرآیند قیمت گذاری تاثیر میگذارد که خود شامل بسیاری از عوامل تاثیر” برند

 حصوالت شما به نسبت محصوالت رقبا برای مصرفاست: خدمات حین فروش، خدمات پس از فروش متمایز، ارزش افزوده ای که م

ن المللی(، کننده ایجاد میکند، وجه تمایز محصوالت)نه فقط از نظر کیفیت(، نوآوری در طراحی)نه فقط کپی برداری از نمونه های بی

شودبرند شما میهدایای ویژه برای مصرف کنندگان نهایی و هر عامل دیگری که باعث ایجاد ارتباط تنگاتنگ مصرف کننده با  . 

دمات شما مجموعه ای از عوامل ذکر شده و عوامل تاثیرگذار دیگری میتواند بر باالتر یا پایین تر قرارگرفتن قیمت های محصوالت و خ

 .نسبت به رقبا تاثیر گذار باشد

الت و م تا مطمئن شویم محصوبر قیمت گذاری رقابتی، چهار عامل دیگر را مرور می نمایی” برند“عالوه بر تاثیر عامل بسیار مهم 

 .خدمات عرضه شده توان رقابت با دیگر محصوالت را دارند

 . ح کنیدموارد زیر را در هنگام قیمت گذاری رقابتی به یاد داشته باشید و باتوجه به آنها برنامه ریزی قیمتی خود را شروع و یا اصال
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:گذاری قیمت    

وقع باالیکشورهای جهان تصمیم خرید بر مبنای قیمت اهمیت کمتری پیدا کرده است،بلکه ت در سالهای اخیر نه تنها در بسیاری ز  

یهای مشتریان باعث شده است که عملکرد محصول و ادراک آنها از ارزش محصول بر تصمیم خرید اثر گذارد،از سوی دیگر استراتژ

ر پژوهشگران دریافت که قیمت گذاری در شرکتهای غی)طبق تحقیقی یکی از 1قیمت گذاری بطور شدیدی تحت تاثیر رقابت است.(

ه شرکتهای آمریکایی بیشتر بصورت غیر متمرکز است که این خود منجر به قیمتهای مختلف در بازارهای مختلف می گردد،در حالیک

4آمریکایی در صورت امکان تصمیم های قیمت گذاری را بصورت متمرکز درسازمان مرکزی انجام می دهند.( های ژاپنی زمانیکه شرکت )

ار خود در محصول جدیدی را به بازاری خارجی عرضه می کنند با ثابت نگه داشتن قیمت و یا حتی کاهش آن،سعی در افزایش سهم باز

جاد یک طی یک دوره زمانی چند ساله دارند به این ترتیب این شرکتها باعث استقرار محصول و نام ونشان کاالی خود و همچنین ای

.در )قیمت تنها عنصر در آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد می کند،سایر عناصر هزینه زا هستند1یع موثر می گردند.(شبکه توز

ارت بسیاری از مدیران قیمت گذاری را از نظر اهمیت دومین عنصری نامیدند که بازاریابان باید بر آن نظ 1891آمریکا در اواخر دهه 

2کنند.( مالی و غیر مالی  :چنانکه ذکر شد دستیابی به قیمت درست نیاز به بررسی و آزمایش متغییرهای گوناگونفرایند قیمت گذاری )

ه شده و ارتباط آنها با عوامل محیطی و نیز قضاوت و تجربه دارد،فرایند قیمت گذاری شامل شش مرحله است که در شکل نشان داد

.است  

از این  گوناگونی ممکن است باعث محدودیت هایی در قیمت گذاری شود،بعضیشناسایی موانع و محدودیتهای قیمت گذاری:عوامل 

)موانع و 2عوامل ،عوامل داخلی(مانندهزینه ها)و بعضی دیگر عوامل خارجی(مانند قوانین و مقررات دولتی و رقابت)است.درشکل(

 محدودیت های مربوط به قیمت گذاری شناسایی شده است

:قیمت از سه روش زیر میتوان استفاده کردروشهای قیمت گذاری:برای تعیین   

هدف از این نوع قیمت گذاری بدست آوردن برگشت سرمایه  :( Cost-oriented Approaches ) قیمت گذاری بر مبنای هزینه

1ممشخص و یا اطمینان از کسب سریع نقدینگی می باشد.(  رالف) قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمامم شده به اضافه درصد سود :د )

ن این روش فروشنده هزینه ها را مشخص می کند و درصد خاصی از هزینه ها را به آن می افزاید،مهمترین مزیت این روش سادگی آ

ب)قیمت گذاری بر اساس منحنی تجربه :مفهوم منحنی  .است.این نوع قیمت گذاری را قیمت گذاری با سهم سود استاندارد می نامند

ین روش با فزایش تجربه،شرکت در تولید محصوالت هزینه های تولید و بازاریابی آن کاهش می یابد،در اتجربه این است که همراه با ا

داستفاده از امتیاز کاهش یافتن هزینه ها در طی زمان سعی می شود تا قیمتهای جاری بر اساس هزینه های آینده تعیین گرد . 

بیعی ایی که سود را هدف اصلی قیمت گذاری خود قرار می دهند بطور طج)قیمت گذاری بر اساس میزان بازده سرمایه گذاری :شرکته

2از روشی استفاده خواهند کرد که آنها را در دستیابی به سود یاری دهد.(  Market Oriented(قیمت گذاری بر مبنای بازار - )

Pricing(: ا اتخاذ ید،سودآوری داشته باشد و باین روش باعث می شود که شرکت بتواند وضعیت رقابتی خود ا در بازار تثبیت نما

1استراتژی تهاجمی نفوذ بیشتری در بازار بنماید.( در الف)قیمت گذاری ارزشی :که مبتنی بر تحلیل نیازها و ادراکات مشتری است، )

ی پر مایه ب)قیمت گذار .این روش انتخاب قیمتها بر اساس ارزشی است که مشتریان برای محصول ما نسبت به محصول رقبا قائل اند

ه عبارتی پر و گران :وقتیکه محصول جدیدی به بازار معرفی می کنید ممکن است با استفاده از این روش قیمت گذاری،قیمتی باال و ب
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ت استمایه و گران برای نو آوری یا بی نظیر بودن محصول تعیین کنید.در این روش هدف کسب سود زیاد برای دوره های کوتاه مد . 

می  نفوذی :وقتی شرکتها می خواهند حضور خود را در بازار خاصی افزایش دهند از این روش قیمت گذاری استفادهج)قیمت گذاری 

از  د)قیمت گذاری تشخصی یا پرستیژی :در این روش با استفاده .کنند و با تعیین قیمتهای پایین در صدد بدست آوردن سهم بازارند

حصار ایجاد می گرددقیمت باال ذهنیت و تصویری از کیفیت یا ان ه)قیمت گذاری با اعداد خرده :در این روش قیمت گذاری به جای  .

ی هر عدد کامل از اعداد اعشاری یا خرده برای تاثیرات روانی روی مصرف کنندگان استفاده می شود،قیمت گذاری اعداد خرده و تشخص

نظر  تریان بالقوه برای خرید محصوالت و خدمات مورددو قیمت گذاری روانی محسوب می شوند زیرا هدفشان تحریک و تهییج مش

تفاده و)قیمت گذاری گروهی و ردیفی :وقتی شرکتی بیش از یک محصول در رشته های مختلف دارد می تواند از این روش اس .است

2کند،این روش بعلت آسان و ارزان بودن با واکنش مناسب مشتریان روبرو میشود.( قابتقیمت گذاری بر مبنای ر - )  

(Competition-Oriented Approaches(: در این روش شرکت می تواند رقابت را دنبال نماید و خود را با آن تطبیق دهد،در

1کاالهایش ایجاد تمایز بنماید و از ورود رقبای جدید جلوگیری بعمل آورد و یا آنها را تضعیف کند.( الف)قیمت گذاری رهبر یا  )

ک ان: بعضی از شرکتهاسعی می کنند با استفاده از قیمتی چشمگیر و جلب کننده برای یمحصول ارزان برای جلب مشتری

ت به رقبا محصول،مشتریان رقیب را جلب کرده و تقاضا را برای محصوالت دیگر تحریک کنند روش برای موضع سازی محصوالت نسب

.استفاده می شود  

:برند  

)Brand(یک عالمت تجاری تمیز  لح،عالمت،نشان یا طر ح یا ترکیبی از همه اینها که با هدف شناسایی وعبارت است از یک اسم،اصطا

 دادن کاالها یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان بکار می رود و موجب متمایز شدن این کاالها و خدمات از کاالها

)Trade Mark(و خدماتی می شود که توسط رقبا عرضه می شود،یک مارک تجاری مت تجاری یا قسمتی از آن است که همان عال

.(اصول دارای حق و حقوقی قانونی است.مارک تجاری از حقوق انحصاری فروشنده برای استفاده از نام یا نشان تجاری حفاظت می کند

352) (3بازاریابی کاتلر،ص، فانه با شیوه اسبه عقیده کوین لین کلر نویسنده کتاب مدیریت استراتژیک برند،مفهوم ارزش ویژه برند مت )

ش ارزش های گوناگون و با هدفهای مختلفی ارائه شده است و هنوز هیچ نگرش واحدی در مورد شیوه معرفی،به تصویر کشیدن و سنج

 دیوید آکر برند تجاری را سمبلی می داند که با تعداد زیادی دارایی و تعهد ذهنی پیوند خورده است و هدف آن .برند وجود ندارد

یز محصوالت استشناسایی و تما الف)شرکت از هزینه های پایین  :ارزش ویژه باالی نام تجاری کاال،مزایای رقابتی زیر را به همراه دارد .

ب)شرکت در مذاکره با توزیع کنندگان و  .تر بازاریابی بهره مند خواهد شد چرا که آگاهی و وفاداری نسبت به نام تجاری کاال باالست

ر را عرضه زنی بیشتری برخوردار است،زیرا مشتریان از اینها انتظار دارند که کاالهای با نام تجاری مورد نظ خرده فروشان از قدرت چانه

یت برتر وجود داردج)شرکت می تواند قیمت باالتری نسبت به رقبا برای کاالهایش تعیین کند،زیرا برداشت ذهنی نسبت به کیف .کنند . 

جاری مبادرت کند،چرا که نام تجاری از اعتبار باالیی برخوردار استد)شرکت راحت تر می تواند به بسط نام ت ه)نام تجاری در مقابل  .

494رقابت قیمتی شدید قدرت دفاعی بیشتری به شرکت می دهد.(اصول بازاریابی کاتلر،ترجمه فروزنده،ص ال رایس و جک تروت  )

مایکل "امروزه مفهومی اصلی و مهم در بازاریابی تلقی می شود.معرفی کردند.این مفهوم  1892مفهوم جایگاه سازی برند ررا در سال 

تری درکتاب روش رهبران بازار سه نوع جایگاه سازی اصلی را از هم متمایز کردند:رهبری محصول،مزیت و بر "فردویرزما"و  "تریسی

"عملی و برقراری رابطه صمیمی با مشتری   5س ارائه کردند.آنها شرکت را بر اسا روشی دیگر را برای جایگاه سازی"گروفورد و ماتیوس

کنند.می رقابت ویژگی جایگاه سازی   
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ی می باشد در طبیعت و میزان رقابت در یک بازار بر روی قیمت تاثیر بسزایی دارد،شرکتی که تنها توید کننده یک محصول در بازار

ی خود آزادی عمل و انعطاف پذیری زیادی دارد در حالیکه اگر رقبا در آن بازار باشند آزادی عمل این شرکت محدود مقیمت گذاری 

تانیا بخش خصوصی )بعنوان مثال در اسپانیا و ایتالیا قیمت مخابرات دو برابر قیمت در بریتانیا است،صرفا به این دلیل که در بری گردد.(

مل شده است.(نیز بعنوان یک رقیب وارد ع وجود رقابت در بازار باعث می شودشرکت ها از روشهای قیمت گذاری موثر به منظور  ) 

جاری قوی ارتقاء ارزش برند محصوالت خود و تاثیر بر ادراکات مشتریان و جذب آنها استفاده کنند به همین دلیل برخورداری از برند ت

ندگانادراک مصرف کن 2-5 .یک مزیت رقابتی محسوب می شود ر قضاوت و تصمیم گیری در مورد مناسب یا نامناسب بودن قیمت ه :

بر تصمیمات  محصول به عهده مصرف کننده است.هنگام تعیین قیمت،شرکتها باید ادراکات مشتریان و چگونگی تاثیر این ادراکات را

" :خرید در نظر گیرند.یکی از محققان بازاریابی معتقد است که اید انند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی بتصمیمات قیمت گذاری م

و آگاهی  مشتری گرا باشد.قیمت گذاری عالوه بر تخصص فنی،مستلزم مهرتهای دیگری است از جمله قضاوت ها و ارزیابیهای مناسب

یم گیری تصمکامل از انگیزه های خریداران.کلید قیمت گذاری موثر،شناخت خالقانه خصوصیات خریداران،علت خرید آنها و چگونگی 

 خرید آنان است

ستراتژیهای قیمت مصرف کنندگان با توجه به ارزشهایی که برای ترکیبات مختلف محصول قائل اند،متفاوتند،به همین دلیل بازاریابان ا

نند.قیمت گذاری مختلفی برای کروههای گوناگون مشتریان که نسبت به قیمت حساسیتهای متفاوتی نشان می دهند ایجاد می ک

ری موثر با تجزیه و تحلیل ادراکات مربوط به قیمت و نیازهای مشتریان آغاز می شودگذا  

ترل بمنظور در این مدل بصورت صریح و روشن روابط بین متغییرها نمایش داده شده است و مهمترین مزیت،شناسایی متغییرهای کن

اری و تدابیر ه افزایش رقابت در بازار اعمال روشهای قیمت گذتاثیر موثر تر روشهای قیمت گذاری بر ارتقاء ارزش برند است که در نتیج

 امروزه فروشندگان بعلت رقابتی شدن بازار برای مشتریان :نتیجه گیری-3موثر در همین زمینه امری اجتناب ناپذیر بنظر می رسد 

1وجود دارد: ارزش بیشتری قائل هستند.سه دلیل برای اتخاذ روشهای قیمت گذاری مناسب و ارتقاءارزش برند  

2حجم فروش بیشتر-  

-3توانایی افزایش قیمت-  

تحفظ مشتری قدیمی بهتر از جستجوی مشتری جدید است،نتیجه این کار هزینه کمتر برای توزیع،قابت و بازاریابی اس مطالعات  .

هند و حاضر ساسیت نشان می دنشان می دهد که همان اندازه که وفاداری به ب ر رند افزایش می یابد،مشتیان کمتر به تغییر قیمت ح

نسبت به  به پرداخت قیمت بیشتر برای برند تجاری دلخواه خود هستند.انجام تحقیقات بازاریابی و آزمایش بازار و توجه به واکنش

رای بقیمتها همگی در وفاداری مصرف کندگان و جذب آنان و ارتقاء ارزش برند موثر است و از نظر مادی و غیر مادی نتایج خوبی را 

 شرکتها در پی خواهد داشت و در عرصه رقابت راه را برای ادامه حیات هموارتر خواهد کرد
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