
 سیكولوجیة التسعیر
, بالتالي من یصل الى منتج ما قبل غیره و "یستورده" الى الخدمةج أو تالمنطبیعة یتفق الجمیع على أن اإلبداع یتمركز حول 

 .قبل غیره یر المنتج في السوقأسبقیة توف امل األسبقیھ.أكثر من غیره بسبب ع البالد سیتمتع بأرباح
بعد ذلك سیصل آجال أو عاجال مستورد آخر الى مصدر المنتج و یحضره الى البالد و ینافس المستورد األول. إال أن كلیھما 

مما  یضعھا المنتج أو المصنع شروط صعبة( سنفترض أن ھناك مازاال في طلیعة المستوردین و مزودي المنتج الى السوق 
 .یقصر األمر على مستوردین إثنین فقط)

. فیضیف المستورد  + Cost باإلنجلیزیة+ بنود أخرى , أو ما یسمى  التكلفةسیقوم كال المستوردان بتحدید السعر بطریقة 
و التأمین و النقل الى  تخزینو الجمارك و ال الى بلد البیع الشحن :تشملوالتي التكالیف األخرى ج الى قیمة تكلفة المنت

 یضع ھامش ربح تؤثر فیھ عوامل عدیده و أخیرا  )بالتجزئةالبائعین (بیع  ) و تكلفة العرض و مرتباتبالجملةالمستھلك (بیع 
 .المجال لذكره بالتفصیل

و عامل الندره (حیث یتوفر المنتج أ ال یتوفر المنتج إال من خالل المستورد األول)یتأثر ھامش الربح بعامل األسبقیھ (حیث 
 موردون آخرون أو توافرت بدائل للمنتج األصلي, و یتناقص ھذا الھامش كلما توافر )من عدد محدود من المستوردین

و یستمران في تحقیق األرباح الى أمد یقصر أو یطول , الى أن یأتي  الندرةتفید كال المستوردین من عامل سیس الحالةفي ھذه 
مواصفات فنیھ مشابھھ للمنتج األول, و یتفوق علیھ في البدیل . یوفر ھذا المنتج ي العادة تقلیدا للمنتج األولیكون ف منتج بدیل

). نتیجة لھذا یقل ھامش الربح الذي وضعھ المستوردان على عملیة البحث و التطویر نفاقاإلالعادة على السعر (بسبب عدم 
 .التي تحدثنا عنھا في مقاالت سابقة المضافةالقیمة  وتبدأ رحلةاألوالن 

, ففي ھذه الحالھ یصبح عبأ تكاره من الصفربالطبع یختلف األمر تماما إن كنا نتحدث عن تسعیر منتج نقوم نحن بتصنیعھ و إب
السلوكي  االقتصاد األخیرة تبین تأثیر ما یسمى بعلم لمنتج , األمر الذي یعتبر فنا و علما, فالدراساتالتسعیر كامال على اقرار 

 على تسعیر المنتجات و بالتالي على أرباح الشركات.

و طرق المستھلك لسعر السلعھ  تقبلالعوامل التي تؤثر على  التسعیر و سیكولوجیةعن  سأبدأ بعون هللا سلسلة من المقاالت
 القواعد السبعھ لتسعیر المنتجات, ھي : سأبدأ بسردالتسعیر المختلفھ. في ھذا المقال 

 البائع لدىمشتري أو المستھلك, و لیس قیمتھ  لدىن السعر مبنیا على قیمة المنتج یجب أن یكو .1
 لدى المشتري لیعرف بالظبط ما الذي یشتریھسا یجب أن یكون السعر ملمو .2
 المماثلھ أو القریبھ و المنتجات األخرىعالقة مقارنھ بین سعر المنتج  تتوفریجب أن  .3
لو إضطررت لتغییر سعر المنتج في أي وقت من األوقات, فلیكن ذلك من خالل إعادة تصمیم الطریقة التي ینظر  .4

 نتج بنفس الشكل و المواصفات بسعر أعلىنفس المستھلك أو المشتري الى السعر, فلن یتقبل المستھلك شراء بھا الم
 المحدد األول للربحیھ ھي عوامل المفاضلھ بین سعر المنتج الذي تبیعھ و بین منتجات أخرى مشابھھ .5
ر المشتري تجاه السعر. كلنا نتذكر الفتة حدد شعوت لمشتريمع االسعر المنتج أو البائع  یوصل بھاالطریقة التي  .6

 جنیھ ؟  10جنیھ , ھل ھناك فرق فعلي بین ھذا السعر و بین   9,99السعر الشھیرة التي تحدد سعر المنتج ب
  یجب أن تتقبل فكرة خسارة بعض الصفقات في سبیل تحقیق أرباح مستقبلیھ .7

  تبیع برامجھا كانت شركات البرامج و تطورھا, حیث  برامجاللكم تجربتي الشخصیھ مع تسعیر  قبل أن أختتم مقالي, أذكر
 : التالیھ بالطرق

 أو بدالت ترخیص تدفع مرة واحده  One Time Chageسعر یسمى  .1

 ثم تطور األمر الى بدل ترخیص شھري .2

   ثم تطور الى بدل ترخیص شھري متدرج (یعتمد على قوة الجھاز) .3



ر مشابھا للبدیل األول مع إضافة ما یسمى دعم فني یسعتفكان ال السیرفرة زثم جاءت الحاسبات الصغیره و أجھ .4

Support  من سعر الشراء مئویةنسبة و یشكل 

 مع 8أو  4و آخر بھ  واحد Coreفھناك سیرفر بھ  Core المركزیةثم تغیر األمر الى سعر مختلف لعدد المكونات  .5

 تحت بند الدعم الفنيیدفعھ المشتري مبلغ سنوي  بتحدید اإلحتفاظ

   Transaction basedھناك آلیة أخرى تعتمد على عدد العملیات التي یجریھا المستخدم  .6

ھي تختلف من شركة ألخرى  Platform as a Service PaaS و  Software as a Service, SaaSھناك آلیة  .7

   حسب اإلمكانیات التي یستخدمھا المستھلك

لوجیة و ھو أمر یحتاج الى فھم سیكو Cloud Computingنحن بصدد نظام تسعیر للحوسبھ السحابیھ  ناآل .8

 المستخدم و إستعداده لدفع ما یراه قیمة عادلھ لسعر الخدمھ.

إلستخدامھا في ع الطباعة ثالثیة األبعاد و التي سمعنا من األمیر محمد بن راشد عن عزمھ منفس الشیئ سیحدث  .9

العدید من نواحي الحیاة بما في ذلك بناء المنازل. سیتوجب في ھذه الحالھ البحث عن آلیات تسعیر مبتكره و 

 مستحدثھ إلغراء المشتري لشراء الخدمھ

الخلفیات التي إتبعتھا الشركات في تسعیر خدماتھا, األمر الذي سنتطرق الیھ في األسابیع القادمھ تفاصیل ال یبین ذا مثال ھ
, فإلى للمستھلك مل السیكولوجیھفي اإلعتبار العواحتى نعطي القارئ معلومات وافره عن كیفیة تسعیر المنتج بطریقة تأخذ 

 لقاء قریب.
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 (التسعير النسبي :المقال الثاني ) التسعيرسيكولوجية 

كتاب سيكولوجية  في سيكولوجية التسعير, و نتناول فيه طريقة التسعير النسبي أو المقارن. هذا هو المقال الثاني في سلسلة

لذلك تحملوا لكنه مثال يقرب النقطة التي نتناولها لي كولدويل يذكر مثاال قد ال ينطبق على ثقافتنا الشرقيه , و لكاتبه  األسعار

 عملية التسعير النسبي أو المقارن. ببساطهمعي و إقرؤا هذا المثال الذي يوضح 

راته حدى سفتناوله في إ حانة يمتلكها, و كان هذا المشروب قد في . يتخيل الكاتب أن شخص ما ينوي بيع مشروب كحولي 

 في بلد إسكندنافي .

المقبول لكل كوب  ويفترض السعر( والكؤوسيقارن الكاتب بين اإلناء الذي ينوي تقديم هذا المشروب فيه )لتعدد نوع األكواب 

 4و ليكن  كأس النبيذسعر كن أن يسعره بسعر مقابل لقدم المشروب في الكأس الذي يقدم فيه النبيذ فمن المم لوفمثال  كأس،أو 

قدم فيه الشمبانيا ألمكنه أن يضع له سعرا تقدم نفس المشروب في الكأس الفاخر الذي  لكنه لو. مللي لتير 175لكمية  دوالرات

 25 دوالرين لكميةأما لوقدمه في كوب صغير مثل أكواب الفودكا فسيكون السعر المقبول هو  .لنفس الكميه دوالرات 7قيمته 

 م ل. 235ر أيضا دوالرين  و لكن ل قدمه في كوب الجعه الكبير فسيكون السع , و أخيرا لومللي لتر

ذهنه بين المنتج و المنتجات الذي سيقارن في  ن سعر حسب طريقة تقديمه للمستهلكبأكثر مإذن فنفس المنتج يمكن بيعه 

عوامل أخرى . بالطبع هناك أو التعبئة في هذه الحاله ستكون المقارنة مبنية على الحاويه و  من هذا المنتج, القريبةالمماثله أو 

 تستخدم في التسعير و لكننا نركز على العامل السيكولوجي الذي يجعل اإلنسان يضع المنتج في حالة مقارنه مع منتجات مثيله.

 حاجتينمرتكزة على  والتي تكون عليها،التي سيحصل  المضافة القيمةعند شراء أي منتج أو خدمه يدور في ذهن المشتري 

. رغم بساطة الطرح إال أننا بالفعل نبدأ المتعةهي جلب المنفعة أو  الثانيةلإلنسان: الحاجة األولى هي دفع الضرر وأساسيتين 

بهذه  للمال الذي كسبناه بالعمل الشاق خسارةالى بنا يؤدي س اقرار يعتبرالذي شراء وفي عقلنا األساسي في بناء قرار ال

 .المنفعة جلب الضرر و, دفع البسيطة الطريقة

فالدافع األساسي عند شراء أي  .األهميةفي لها  يهلالتاثم بتحديد الدوافع  ذكرناه،لذلك تكون البداية بتحديد الدافع األساسي الذي 

 المتعةالحصول على أو  المنفعةيأتي دور جلب ثم  العطش، الذي يتمثل في تجنب ضررو ضررالمشروب هو كما قلنا دفع 

 . كذلكالكحوليةحالة المشروبات في  المغيب ثيرأو التأالتي نحصل عليها منه  الطاقة حالوته، المشروب،الذي يتمثل في طعم و

أو إرتياد المقهى مع جماعه معينه أو اإلنتماء  هناك منفعة تأتي من اإلرتباط بذكرى معينه أو الظهور بمظهر إجتماعي معين

 (. الحالةكل هذه عوامل تؤثر على طريقة تسعير المنتج )المشروب في هذه  .لمقهى معين اليرتاده اال أشخاص ذوي حيثيه

, و لكن هناك صل على الماء من الصنبور في بيتهباً؟ كان المستهلك يحأننا كنا سنتري ماًء معلعاما  40منذ  كان يتصور من

هذه من إستطاع تسعير الماء المعلب في زجاجات بطريقٍة أقنعت المستهلك بالمنفعه العائدة عليه من شراء هذا المنتج و بقيمة 

 دفعها في الحصول على المنتج.القيمه الماديه التي سي تفوقله بطريقة المنفعه 

 ماءلكنه كان بمقارنة بالطبع ال.  هل كان هذا بمقارنة سعر زجاجة الماء بالسعر الزهيد جدا لنفس كمية الماء من الصنبور؟

, أو مقارنة فائدة أخذ زجاجتك األنيقه لجبال الثلجيه في فرنسا , الخ""الصافي, النقي, المستخرج من ا الصنبور بالماء 

 ومكافحة جفاف بشرتك و التعب الناتج من جفاف الحلق  في أي وقتالكريستالية المنظر معك في كل مكان إلرواء عطشك 

 ر(.اضر)األ

و ليس الكوال أو الشاي ون الماء )و هم يتناولالوسامه و الجمال ن و رياضيات في منتهى بمقارنة هيئتك بهيئة رياضييهذا كان 

 مليء, فهذه سوائل مضرة بالنسبة لزجاجة ماء منعش نقي بارد مكرر أو الصائر السكريه عاليق الكالوريات أو القهوه

 بالمعادن و الفيتامينات.

, فأقبل مشروبات غازية أو عصائرسعر من  اقريبالمقبول للماء المعلب سعر الكل هذه المقارنات جعلت من الممكن وضع 

بمنتهى السعاده و قامت صناعات كامله تدر المليارات على أصحاب األعمال الذين إستفادوا من الماء هذا الناس على شراء 

 أخرىتسعير ها في هذا المقال البسيط, و الى لقاء آخر مع طريقة تي شرحناطريقة التسعير النسبي أو المقارن ال
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 )تكلفةال على المبني التسعیر الثالث المقال( التسعیر سیكولوجیة
لفة المنتج , ثم إضافة على تحدید تك المبنیةفي سلسلة سیكولوجیة التسعیر, و نتناول فیھ طریقة التسعیر  ھذا ھو المقال الثالث

على خالف التسعیر النسبي أو المقارن الذي ناقشناه سابقا و لم نشر فیھ الى سعر تكلفة المنتج , بل مستوى السعر  ھامش ربح
 .للمنتج الذي نرید تسعیره بمنتجات مشابھھ مقارنة استخدامھالواجب 

ذلك طریقة التسعیر طبق بعد لحساب السعر ثم ن كقاعدةتستخدم ھذه الطریقة بمفردھا كطریقة تسعیر أساسیھ, أو تستخدم 
سعره بعد حساب  و نجد أنبحساب سعر منتج ما  المنتج بغیره, فقد نقومسعر المقارن لحساب السعر العادل بناء على مقارنة 

  ل.ادوالرات على سبیل المث 10و إضافة الربح ھو  التكلفھ

 , لذلك فمن العبث أن نبیع منتجنا بنصف تكلفة مثیلھ في السوقدوالر 22في الوقت ذاتھ قد یكون ھناك منتج مماثل یباع بسعر 
فنحقق أرباحا كنا سنخسرھا لو طبقنا طریقة  دوالر 18مكننا أن نبیع منتجنا ب و لكن بعد تطبیق طریقة السعر المقارن ی

 .فقط التسعیر المبني على التكلفھ

و حساب التكالیف فإننا سنورد مثاال على طریقة التسعیر دون نا لیسوا من المتخصصین في علوم المحاسبھ ؤقرا نا ونظرا ألن
دعونا نفترض أننا سنقوم بحساب  .و متغیرهثابتھ و  مباشرهكالیف الى سیم التبتق التكلفةحساب یبدأ الدخول في تفاصیل فنیھ. 

 على سبیل المثال.تكالیف إنتاج حاسب لوحي (تابلت) 

الخارجي والغالف ي اإللكترون وھي البوردبتكالیف المواد  ، ولنبدأوالعمالةلھذا المنتج ھي تكالیف المواد  المباشرةالتكالیف 
یقومون بتجمیع التابلت و من  فھي من العمالة. أما تكالیف أندروید أو ویندوز)مثل ( وبرامج التشغیل التفاعلیة والشاشة

 المخازن  الىالخ الى أن یصل  یعبئونھ،یختبرونھ و من 

كذلك تكالیف التسویق من و العملیات،والتسویق و إلدارةاالعاملین في مرتبات  المال،التكالیف الثابتة األخرى ھي رأس 
یتم حساب (والمخازن والمصنع جار المكاتب المنتج. یضاف الى ھذا إی لتسویق الالزمةحمالت إعالنیھ الى غیرھا من النفقات 

 ).المحاسبةفي معاییر  المعمول بھاحسب المدد  المختلفةبأنواعھا  الثابتةاستھالك األصول 

التي سیحددھا قسم التسویق بناء على أبحاث یتم تحدید السعر بناء على عدد الوحدات التي سیتم بیعھا وتجمع عناصر التكلفة و
 القدرةب تتأثرلتي او المباعة،بالطبع ستقل تكلفة اإلنتاج كلما زادت عدد الوحدات تسویقیھ لألسواق التي سیتم بیع المنتج فیھا. 

 الخ الخام،المال الالزم لشراء المواد توافر رأس و للشركة اإلنتاجیة

وحده,  350,000في حالة إنتاج  دوالر 15وحده, أو  200,000ي حالة إنتاج دوالر ف 20ھو مثال  السعر الذي سنحصل علیھ
و لیس سعرا نھائیا, ألن السعر النھائي یعتمد على تحدید موضع المنتج في السوق  إرشادي ھذا السعرأن  اعتبارالمھم ھنا ھو 

 لتسعیر المقارن).(ا

و بین سعر البیع  الكلیة التكلفة, فسیكون ھناك مجال لھامش ربح یساوي الفرق بین دوالر 60إن كان المنتج المماثل یباع ب 
 .)دوالر 49,99لبیع بسعر أرخص من سعر المنافسین , و لیكن الذي سنقرره (في ھذه الحالة سیكون القرار با

سعر المنتج المنافس  االعتبار%, لكننا أخذنا في 50% أو حتى 30علیھ ھامش ربح قیمتھ  ونضیفلم نأخذ سعر التكلفة  إذن،
 الى لقاء آخر مع طریقة تسعیر أخرى, و%100ربحا یفوق ال  وبالتالي حققناسعرا أقل منھ بنسبھ تنافسیھ  اخترناثم 

 

  2016القاھره  عثمان،أشرف  



 )الرابع: أشھر األسعار في التاریخ المقال( التسعیر سیكولوجیة

لیھا المشتري. في مقال ھذا األسبوع سنتطرق التي یحصل ع المنفعةضع قیمھ مادیھ مقابل عن وو  ،التسعیرعن  تحدثنا في المقاالت السابقة

السلعھ باألسعار المذكوره و التي ستثیر التعجب في ذھن الى أمثلھ على أشھر األسعار في التاریخ الحدیث و الى المنطق وراء تسعیر 

 القارئ:

. كان باعث الروس على ملیون دوالر أمریكي 7,2بمبلغ قدره  1867والیة أالسكا األمریكیھ باعتھا روسیا الى أمریكا عام  •

كان ھناك إتجاھین, أحدھما یحبذ  في أمریكا البیع ناتجا من خوفھم خسارة ھذه األرض في ایة حروب قادمھ. على الجانب اآلخر

بینماكان ھناك من یعارض الشراء بسبب تكلفة حراسة و صیانة ھذه  , اإلستحواذ على أراض جدیده و ضمھا الى الدولھ الناشئھ

 100ألرض بعد بالطبع لم یكن الطرفان یعلمان الثروات الھائلھ التي عثر علیھا في باطن ھذه ا المساحھ الشاسعھ من األرض.

 ام من تاریخ الشراءع

لفرنسا , و مع تزاید الھجوم على فرنسا  مملوكة% من األراضي في أمریكا الحالیة في منطقة لویزیانا 15 تكان 1803في عام  •

 15كان المبلغ المطلوب  , والدول األوروبیة التي أقلقھا حدوث الثوره الفرنسیھ قرر نابلیون بیع ھذه األراضي في عجالھمن 

! ببیع ھذه األراضي تبخر حلم "فرنسا الجدیده" و لكن ببیعھا أصنحت أمریكا قوة بحریھ أقلقت العدو األزلي  ملیون دوالر

 لفرنسا : إنجلترا 

إذن فالبیع تم عندما وضع الطرفان المبلغ المطلوب مقابل المنفعھ العائدة علیھ. لألسف إذا نظرنا الى قیمة ھذا المبلغ اآلن سنجد 

 ون دوالر , و ھو مبلغ مازال زھیدا جدا لمثل ھذه المساحھ الھائلھملی 270أنھ یقابل 

دوالر  1000 یساوي( جیلدر 60جزیرة مانھاتن للھولندیین من قبل سكان أمریكا األصلیین بمبلغ بیعت   1626في عام  •

و كانت جزیرة مانھاتن في حالھ بریھ  ,ھبروكلین الحالی منطقة! كان السكان األصلیون یعیشون في ) في ذلك الوقت أمریكي

منذ ذلك ھذا المبلغ استثمر البائعون أنھم حصلوا على صفقھ جیده. في الواقع لو  , بالتالي ظنو ال نفع لھا في نظرھم مزریھ

 اآلن, ترى ھل ھي صفقھ جیده؟  بلیون دوالر أمریكي 3.75% ألصبح 4الوقت بفائدة قدرھا 

 لمن ؟

 2, ففي حالة بیع لویزیانا تكون تكلفة ھكتار األرض أو المقارنھ ینا تسعیرا مبنیا على القیمھ و لیس التكلفھفي األمثلھ السابقھ رأ •

في ذلك الوقت, و لكن التسعیر كان مبنیا على قیمة الفائده (المادیھ, السیاسیھ,  حتى سنت أمریكي , و ھو سعر المعنى لھ

 ك في المقابل القیمھ النقدیھ المعادلھ التي سیحصل علیھا البائع .العقائدیھ, الخ) للسلعھ بالنسبة للمشتري. كذل

قطعة فضیھ) و الذي كان تسعیرا  30بالطبع أشھر األسعار في التاریخ كان سعر تسلیم السید المسیح الى السلطات الرومانیھ ( •

نعلم تأثیر ھذه الصفقھ على التاریخ مبنیھ على السعر المقارن، حیث كان سعر العبد في ذلك الوقت یساوي ھذا المبلغ، لكننا 

 البشري و اإلنسانیة جمعاء

قدم البشري, و الى في ھذا المقال ضربنا أمثلھ تاریخیھ على طرق مختلفھ للتسعیر كان لھا أثار ھائلھ على االقتصاد العالمي و الت •

 لقاء آخر في حدیث سیكولوجیة التسعیر
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 )و أثرھا على زیادة المبیعات األسعارفي  المتعمدة التفرقة: الخامس المقال( التسعیر سیكولوجیة

تي ألي صاحب عمل یود تسعیر المنتج أو الخدمة القد أضافت الكثیر من المعرفة من المقاالت  السلسلةأتمنى أن تكون ھذه 
 أعلى. أرباحامبیعات و یقدمھا, حتى یحقق 

الفكرة لنقرب  حتى نجتذب أكثر من نوعیة من المستھلكین.قصودة في األسعار مقال الیوم سنتحدث عن خلق تفرقة مفي 
 :والتي قام بھا أحد المتاجر المجوھرات لتسعیر) Case Studyأقرب ترجمھ لمصطلح (ما یسمى "دراسة إفرادیھ"  سنأخذ

 ئةالتجزمن الزبائن: محالت  مع نوعین والذي یتعامل LM Jewelersویدعى سنأخذ حالة أحد مصنعي المجوھرات  -
 الشركة الذین یزورون معارض والمستھلكین المباشرین

 
الجملة ضعف سعر لمساویا البیع عر سیكون  أنبین المنتج و تاجر التجزئة  االتفاقو في بعض األحیان  جرت العادة -

جاتھ لدیھ نوع من السیطره على أسعار منت ) LM Jewelersأن المنتج ( الذي إشترى بھ السلعھ, بالتالي سنفترض
 في السوق

 
أكثر ندرة من الیاقوت مثال , فاأللماس مھ دندرة األحجار المستخیقوم على ر قیمة المجوھرات یتقدمن المعروف أن  -

 ثیرا من نفس الوزن من معدن الفضھ., و البالتین أكثر ندرة من الفضھ لذلك یكون سعره أعلى ك
 

اد الخام (األحجار , فقیمة المولكن كما ذكرنا في مقاالت سابقھ یتم تسعیر المجوھرات بناء على القیمھ و لیس التكلفھ -
 التنفیذللتصمیم الفني و  العالیةقیمة الط بینھا) یشكالن جزئیة بسیطھ في سعر البیع , حیث تكون و المعدن الراب

 .الحرفي
 

 شتري قطعة المجوھرات:ي ستالت أو السیدة للمستھلكة المضافة القیمةاآلن دعونا نحلل عناصر  -
 

o ھذا السوارترتدي  وھي ترید أن تشعر بأنھا جمیلة  
o ترید أن تبھر صدیقاتھا 
o  ه بقیمة الھدیھإبھار ترید فھيإن كانت ستشتري المجوھرات لزوجھا  
o  معینھ لمناسبةترید أن تخلق ذكرى 
o  للعالقھ بین الطرفین تعتبر قطعة المجوھرات رمز قیم 

 
 وھو أن المضافة للقیمة. دعونا نأخذ العامل األول ختلفھم ھتسعیری اتباختیارالتعبیر عنھا  كل من ھذه العوامل یمكن -

بحكم وجود الشركھ في مجال . "ھذا السوارھي ترتدي و ترید أن تشعر بأنھا جمیلة " أو المشتریھ المستھلكة
و الذي سیجعلھا في السوار  شتریھیھ المھالمجوھرات لسنوات طویلھ فإننا نفترض أن المصمم یعلم ما الذي ستشت

لتغطیة  ھ تسعیریھ مقصودةو خلق تفرق ضع السعر المناسب للسوار المناسبدور و اآلن جاء .جمیلة عندما ترتدیھ
 .شرائح متعدده من المستھلكین

 
 جنیھ، ثم 9,000ثم  جنیھ، 5,000 یبدأ منلھذا النوع من السوارات ھرما سعریا  (LM Jewelers)المنتج سیخلق  -

جنیھ. سیتعمد المصنع أن  22,000فاخر بسعر  ریتربع سواقمة الھرم  وأخیرا علىجنیھ  15,000یزید السعر الى 
حتى یقول للمستھلك أن ھذا السوار لسوارات األعلى سعرا ل قیمة بالنسبةقة وأنا أقلیزین السوار األرخص بأحجار 

 .المحدوده لمیزانیتھممناسب مخصص لنوعیھ معینھ من الجمھور الذي یرید شراء منتج یحمل إسمنا و لكن بسعر 
 

و  ر أناقھالقطعة أكث بحلتصالسعر  ارتفاع و یتحسن مع finishingنفیذ النھائي ال الخامات و مستوىبالطبع سیختلف  -
 , الخبدال من معدن مطلي بالذھب 18و ذھب عیار أفضة البدال من  مثل البالتینخامات أرقى  تستخدم كالسیكیھ و

 



 
جنیھ  5,500 رقم التسعیریة البطاقةو یكتب على   جنیھ 5,000سیكمل الخطة بأن یعرض السوارات من سعر  -

 البطاقةو یكتب على جنیھ  9,000 بنفس المنطق سیعرض السوار بسعر  و%) 10و بجواره (تخفیض  مشطوبا 
 .%)10و بجواره (تخفیض  مشطوبا جنیھ  9,900 رقم التسعیریة

 
 Satisfaction) عبارة "رضاؤكم مضمون 22,000و  15,000عة السعر (فسیضع على القطع مرت -

guaranteed”  أي أنھ یمكنكم إرجاع القطعة في خالل عدد من األیام لو لم تعجبكم. في الوقت ذاتھ لن یمنح
 ".المخفضةاألصناف " اشترىالمشتري ھذه المیزة إذا 

 
 العادیةو  المخفضةبین السوارات  لیخلق تفرقة كاملھ على السوارات األعلى سعرا مختلفةیكتمل األمر بوضع أسماء  -

 " أرقى, أكثر تمیزا, األغلى, الخ"المستھلك ال  یھاراألعلى سعرا و التي یشتالتي یشتریھا من ال یستطیع شراء 
 

المختلفة التي یبدأ بعضھا من السعر  البیع طرق من التسعیر جاء دور فریق البیع الذي سیتدرب على  االنتھاءبعد  -
 و الجنس , الخ األعلى الى األقل , أو بالعكس حسب قراءة العمیل من ناحیة الملبس و التصرف و العمر

 

شرائح كل ال احتیاجاتحتى نستطیع تغطیة  مقصودةتفرقھ سعریھ  وخلق سلسلھ من المنتجات  تسعیرھذا مثال على كیفیة 
 قادم بعون الرحمن, فتزداد مبیعاتنا و أرباحنا, و الى اللقاء في مقال من المستھلكین  المختلفة
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(قطاعات الى السوق تجزئة :السادس المقال) التسعير سيكولوجية

أن   افتراضو من الخطأ  تحديد القطاعات السوقيه التي سيباع لها المنتج, فمن الصعب التسويق في الهامه العوامل من

تقليل الفائض السعري لدى التقسيم السوقي هو  غرض عملية. الزبائن أو العمالء اعلكل أنويكون هناك منتج واحد 

جنيهات , بينما تقدير  10المشتري بحيث يدفع القيمة التي يجدها مناسبة للسلعه المعروضه, فإن كان سعر السلعه محدد ب 

جنيه, فإن المنتج يترك نقودا فائضه في جيب  15لغ هو مب  Willingness To Payلمعامل اإلستعداد للدفع  يالمشتر

 جنيهات فقط. 10المشتري عندما يسعر المنتج ب 

 .ما حدث هوأن أبل وجدت أن 5C , 5Sمنه موديل  صدر ينذكر على سبيل المثال هاتف أبل من الجيل الخامس الذ

 Cult, و أبل تعد من العالمات التجاريه الطائفيه لمنافسهالمماثله و اليس فريدا من نوعه بالمقارنة مع المنتجات  المنتج

brand    تقديرا يكاد يكون طائفيا و مميزا لطائفة من  ما تنتجه الشركه  يقدرأي أن هناك شريحة من المستهلكين

يشترونه. كلنا نذكر الطوابير الطويله من المستهلكين الذين يقضون الليل أمام المحل ليكونوا أول من يمسك بهاتف أبل 

مهما كان سعره.

أصبح األمر  و تعطل بوصلة اإلبداع الذي إشتهرت به أبل , لكن في سنوات ما قبل الجيل الخامس و بعد وفاة ستيف جوبز

كهاتف    5Cلهذا السبب كان إصدار  ساسا و لزم إتخاذ سياسه تسعيرية حكيمه لترفع المبيعات و تعظم هامش الربح.ح

ع لقطا  5Sمنخفض(. ثم أصدروا هاتف  WTPللشباب الحيوي )الذي اليمتلك المال الكافي و لديه معامل إستعداد للدفع 

التصميم أن تجتذب قطاعين أعلى من القطاع اآلخر. بهذه الطريقه إستطاعت أبل بتغيير طفيف اليذكر في  WTP ه ل

 سوقييين و أن تعظم مبيعاتها و أرباحها في حالة عدم وجود رياده فنيه واضحه لهذا الجيل من المنتجات.

تكون   5S, 5C من الحمالت اإلعالنيه, ففي حالة  ي تركيز الفائدهتجزئة و تقسيم السوق الى قطاعات ه إحدى فوائد 

خالل تصفيات كرة الشاطيئ أو مهرجان موسيقي عالمي,   5Cالحملة اإلعالنيه موجهة للقطاع المنشود, فتأتي إعالنات 

 الن.في توقيتها و محتوى اإلع  5Sتختلف الحمله اإلعالنيه ل بينما 

يقول فيها:( شهيره د أوجلفي )مؤسس وكاله إعالنيةديفيهناك مقولة رائعه ذكرها 

" ال يعرف العمالء ما يشعرون به تجاه المنتج, و ال يقولون ما يعرفونه , و اليفعلون مايقولون" بالتالي البد من إستخدام 

سؤال عينات يتم إختيارها بعنايه مجموعة من األسئلة مثل:و تبيان العملي و النزول الى األسواق اإلس آلية

 المنتج؟ فيها هذاأو تستخدم  المرات التي تشتري ما عدد

ماھي النوعیات المختلفة و الماركات أوالعالمات التجاریھ التي تفضلھا و تشتریھا ؟ 

من أین تشتریھا ؟ 

ما ھي تجربتك أو الشعور الذي یرتبط في ذھنك أثناء استخدامك ھذا المنتج ؟ 



  البديل الذي سيتبادر الى ذهنك؟ بعينه, فماهذا المنتج لو قررت عدم شراء

ما األشیاء المكملھ التي تستخدمھا مع ھذا المنتج ؟ 

 من الجنیھات لتشتري بجزء منھا ھذا النوع من المنتجات , فأین ستذھب لشرائھ ؟  یجب  XXX لو أعطیتك 
أن یكون المبلغ أكبر من السعر المقترح لشراء المنتج  

ما القیمة التي تتوقع أن تدفعھا في شرائھ ؟ 

تستمر األسئلة على ھذا المنوال الى أن تتبین الصوره الكاملھ للمنتج الذي یفضلھ ھذا القطاع من المستھلكین و نقطة اإلستعداد 
و بالتالي يتم إطالق المنتج بموديالته المختلفه التي تتناسب مع القطاعات السابق تحديدها Willing To Payللدفع 

آخر من مقاالت سيكولوجية التسعيرمع مقال  قريبالى لقاء 
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 )$ 2,99تسعیر السلعھ ب ھناك منطق وراء  ھل :السابع المقال( التسعیر سیكولوجیة

كثیرا ما نرى خالل أسفارنا في بالد العالم المختلفة طریقة تسعیر شھیرة تعتمد على كسر الوحدة النقدیة سواء كانت 
یورو. یتساءل البعض عن أصل ھذه الطریقة في التسعیر  19.99دوالر أو  1.99دوالرا أو یورو بقدار ضئیل جدا مثل 

 .وعن جدواھا

وھو أن الكاشیر القدیم كان یصدر صوت جرس عند فتح الدرج  السعر،ھناك قصة طریفة تروى عن السبب األصلي لھذا 
األصلي. لتفادي أن یضع العامل السعر في جبیھ (لو كان دوالرا كامال  وبین السعرإلعطاء العمیل فرق القیمة بین ما دفعھ 

سنتا حتى یضطر العامل الى فتح  99مال درجوا على تسعیر السلعة ب فإن أصحاب األع یسجلھ،على سبیل المثال) و ال 
 و ھو سنتا واحدا, الي العمیل. الباقي،یصدر صوتا عند فتحھ) إلعطاء  (الذيالدرج 

, والسبب سیكولوجي التسعیریة الطریقةلھذه  وجیھ القصة من عدمھ , و لكن ھناك سبب تأكید على صحة ال یوجدبالطبع 
یمیل الناس الى وضع أسعار السلع في مجموعات ذھنیھ تقریبیھ (ما تحت الدوالر, ما بین ول. في المقام األو نفسي 
دوالر فإن ذھن المشترى یصنف السعر  2,99و العشره, الخ). بالتالي عندما یسعر بائع القھوة المشروب ب  الخمسة

ن و حاجھ" , بینما لو غیر السعر الى دوالر, أو كما نقول بالمصري "إثنی 2القھوه "بالتقریب" و یضعھ في مجموعة 
دوالر (بالمصري سیصبح ثالثھ و حاجھ) مما  3دوالرا فإن ذھن المشترى سیضع المشروب فورا في مجموعة ال  3,05

 %.1.9رغم أن الفرق ال یتعدى ال  3,05على سعر  2,99سیرجح كفة سعر 

دوالر فوجد أن  25دوالر و األخرى ب  20دة بسعر واح متشابھتین،في الواقع قام أحد دارسي التسعیر بوضع سلعتین 
 دوالر إلحدى السلعتین و 19.99اإلقبال على الشراء متشابھ و ال یشكل نمطا ملفتا للنظر. بینما عند تغییر السعر الى 

األقل ثمنا. السبب ھو ما ذكرناه عن تصنیف سعر السلع في ذھن  السلعةلألخرى وجد األقبال ھائال على   24.99
 مستھلك ووضعھا في مجموعات تقریبیھ.ال

ھي طریقة ناجحة بجمیع المقاییس , و السبب ھو سیكولوجیة التسعیر,  $ 2.99الخالصة في ھذا المقال ھو أن طریقة 
 .الى لقاء قریب مع مقال آخرو
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