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 گذاریاجرای استراتژی قیمت

نننندا امنا ن نان ارزش  خواهند قیمت "معمواًل مدیران می ها ارزش محصوالت و خدماتشان را مننعس  
ن ننا  ا ننراب هنناب زننازار در قالننق قیمت گننرارب  ا ننارات ب قیمتنننار زاننیار د  یننده و تحلیلننی ا ننتا 

نننار را  ننراهم می نننن  چننارچو ا منندب و ن نننب الز  نننراب ایننر  ننننونی  ن ننا  در دنینناب  نننندا ملالعننن ایننر 
شندت  نننندا زن ها را زا یسدیگر مقایان می هاب مخالف د ار ی دارند و آن خریداران زن اطالعات شرنت

 شودا" توصین می

ننندا توانند  ازمان گرارب می هاب قیمت  یاام در دو مرحلن ننر  بگرار متیق اامی  ها را ماحوب 
تریر  ا نراا  نخت هاا گنرارب و ا نراب اینر ا نارات ب هاب قیمت تندییر ا نارات ب :گنراردیها اثر من ازمان

زنن راهنمناین نیناز حانی ا نراد ماخصنی نین  در اینر مرحلنن  گرارب ا تا مرحلن در  رایند ا ارات ب قیمت
و توانناین تانلب ننر رقازنت  یا ننی  دقنت در تحلین ا ها نیازمنند خالقینتا مرحلنن تندییر ا نارات ب دارنندا

ننراب  زاشندا امنا اینر ات نا  در ینط محنیب شنناخان شنده خواهند ا انادا نراب د ایانن زن منازع نمیا  می
ننن  ها  نریع زنن  لنو دن ب نرییندا ا راب ا ارات ب  تواننند ملنانب زنا  رتنیات خنود دن ب نرونندا نمیرقبناین 
 تغی ننرات  ننبط رهبننربا تغی ننر  ننلیقن مشنناریانا هاب  دینندا  رصننت تعننارد داخلننیا رقبنناب  دینندا

گرب هاناند ننن نن ر  همگنی ماغیرهناب مداخلنن ن نی نرخ رشد زنازارا د ب یا تغی رات غیرقان  مداخالت نظارتیا
اینر ن نا  درنرگیرننده  گیرنندا شود قنرار می ت ب نن در واقعیت ا را میشده و ا ارا گرارب تدییر ا ارات ب قیمت

 ایر ن ا  شام : نندا گرارب نمط می هاب قیمت هاین ا ت نن زن ا راب اثرزخب ا ارات ب نظرین
  گرارب را زن نهاریر شس  ا را نردا هاب قیمت توان ا ارات ب هاین نن می یط مریر نلی نر نهاریر روش 
  ناننق  ننود از طریننب ا ننراب  ارائننن دینندگاه نادمیننط نننراب  هاین مبانننی نننر  دینندتریر تحقیقننات آ

 گراربا هاب قیمت ا ارات ب



 

  

  گراربا هاین از نحوه نرخورد زا تحوالت دیجیااب در حوزه قیمت مثاب 
  زنا  نرد-و ایجاد یط رازلن نرد هماهنگی  ازمانیا ها و ان ارهاین نراب ح  تعارتات داخلیا دیدگاه

 مشاریانا
ن ا  ا راب ا ارات ب نراب ناق دیدگاه نارنردب و تریرب  هاب قیمت هاب  دیدا  گرارب یط ان ار 
زازاریننانن و منندیریت  گننراربا هم نننیر نننراب دانشننجویان و محققننان حننوزه قیمت نننراب منندیران ا راینننا

 زاشدا ا اراتژیط می
یسنی از اعضناب شنرنت  و ون ا ایاالینا ا نتا گروه آموزشی مدیریت دانشگاه یارا ااد آندرس هینارهانرا

نن در  گرارب مشایره تخصصی ارائن  نوده و در امر قیمت مااقر در اینابروک اتریبهینارهانر و شرنا ا ت 
ا  آب تننیا  در نشننریات تخصصننی از  ملننن مجلننن تحقیقننات تجننارب و مجننالت منندیریای دانشننگاه او دهنندا یم

نننرده ا ننتا مقناالت یف تنن لب ماعننددب هننا ن ا گننرارب  قیمت ینننندرزمب هم ننیر و ماعننددب چنناد 
 (ا2102) گننرارب گرارب در قیمت ین ننرما زننازده (ا2102) گننرارب یننت در قیمتخالق  ملننن  از نننرده ا ننتا

 (ا2102) یمتق(ا و اوب ارزش  پ  2102نار )و نیروب  گرارب قیمت
ی شنرن  ا تا Value Innoruptionگرار شرنت مشایران  یانزنیرعام  شرنت تال  و مد ا ا ان ا الیوزوا

وب  ب دیجیااب تخصنی دارداگرار ارزشمد از طریب دردازش داده و آدر ناق باگرار ارزشنن در زمینن 
 ماحننده آمریسننا ا ننتا یاالتاو ننارن ریننورس در  دانشننسده منندیریت وایاهنند در دانشننگاه ا ننااد و دژوهشننگر

گنراران  ا ا ان ب هنا ن ا نویاننده  او ب ا نتاا حر ننعضو هیئت مشنایران لوردویننت و انجمنر قیمنت 
ب در نننوآیر (ا2102) یاناننانو  ننرماین  گننرارب قیمت زاشنندا از  ملننن  گننرارب می مخال ننی در زمینننن قیمت

 (ا2102نار )گرارب و نیروب  ( و قیمت2102) گرارب گرارب قیمت ین رما زازده (ا2102) گرارب قیمت
 

 

 

 

 



 

  

 نویسندگاندرباره 

ننارآ رینی در دانشننسده زازرگنانی هننارواردا نو نناونا 1فرانک  سسکک د   MAمندرس ارشنند واحند منندیریت 
ننننرده ا نننتا  MBAب آموزشنننی ماعنننددب در رشنننان هنننا دیرهو  ا نننت ینننانن هنننا دیرهنرگننن ار  ب مننندیریت زازار

نرده ا ت و مدیر و  ردر ت  زاشندا وب  ب زازارینانن اایندار میها نرنامننا اراتژیط نراب مدیران ارشد ارائن 
مشنغوب  Bain company د ب از یرود زن دانشسدها یط دانشیار تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد نود و در شرنت

نار نودا  زن 

ککک  نک در آلمنننان ا نننت و مننندیریت   Bayer AG Leverkusenگنننرارب شنننرنت قیمت واحننندمننندیر  2اینگککِک هک
ازایرا وب مانئولیت تندییر   بدنعهنده داردا ب ایر شرنت را نرگرار ارزشگرارب و  هاب قیمت ا ارات ب
یر تنننر نزرگهاب مننندیریت مشنناربا رهبنننرب واحنندهاب عملیننناتی در اتننریب و مننندیریت نرخننی از  ا ننارات ب

زمیننن مندیریتا هننط یسنی از  اب  نازقن و تجرزنن در 52داشتا زا ن ب از  عهدهنرب ایر شرنت را ها نرند
 المللی ا تا  رنب ها نن ران  روش و زازاریانن و یسی از  خنرانان  بینندرزمب و نرتر ا حر نمشایران 

گننننروه منننندیریت دانشننننگاه وننننن ا در ایاالیننننا و یسننننی از شننننرنا شننننرنت 3آنککککدر  هینترهککککا ر         ا نننناادیار 
Hinterhuber & Partners   نن یط گنرارب ماناقر در  قیمتب یننندرزمشرنت مشنایره و ماخصنی ا ت 

و  Business researchب ماعددب در مجالت معابر از  ملن مجلن ها مقالنوب  .اینابروکا اتریب ا ت
ننرده ا نتا هم ننیر  MITمجلن دانشگاه  گنرارب زنن  قیمت بیننندرزمب مخال نی هنا ن ا مناشنر 

گنننرارب  قیمت ROI(ا ننننرخ 5105گنننرارب ) ن نننا  ننننوآیرب در قیمت :چننناد ر نننانیده ا نننت از ملنننن
ن ا  اوب ارزش  پ  قیمت )5102گرارب و نیروب  روش ) (ا قیمت5102)  (ا5102( و 

                                                             
1 Frank Cespedes 

2 Ingo Hennecke 

3 Andreas Hinterhuber 

 



 

  

 دهنننده ارائن ننازب حاشننین  ننود و  ینننهگننراربا  ب در حننوزه قیمتا حر نننیننط طننرا   1مایکککد دیل لککی
 نننیا  بها  نناب تجرزننن در عرصننن 22وب ننن ب از ا ننتا   Vendavoراهسارهنناب تجننارب منا ننق در شننرنت

در زازاریننانن  Orica و BASF ا لننی زنناVendavo قبنن  از .عملینناتیا زازاریننانن و زازرگننانی صنننایع شننیمیاین دارد
همسنارب   نروش گرارب و نهبنود حاشنین عملیاتیا تعالی قیمت  ازب یننمحصوب و مدیریت مشاغ ا نه

 ا داشت
گنننروه  2اسکککت ان الل لیکککو                گنننرار شنننرنت مشنننایران تنننال   یانزنو www.thalesgroup.comتنننال مننندیر ارشننند 

گننرارب  قیمت بزمیننننگننرارب ا ننتا شننرنت تننال  یننط شننرنت مشننایره تخصصننی در قیمت بزمینننندر
ا ناادیار و عضنو زاشدا وب هم ننیر  می گرارب دیجیااب ها و قیمت ارزشا ناق درآمد از دادهنر مبانی

اوهنایو ا نتا لینوزو  نلیولننداCase Western Reserve در دانشنسده مندیریت وایاهند در دانشنگاه  علمی یئنته
زاشنندا او مفلننف  میاب نینن   گننرارب حر ننن و انجمننر قیمت LeveragePoint Innovationعضننو هیئننت مشننایران 

ن ننا  در (ا 2102گننرارب و  ننرماین اناننانی ) ن ننا  قیمت  ملننن ازگننرارب ا ننت  قیمت بزمیننننچننندیر 
 (ا5102گرارب و نیروب  روش ) (ا قیمت5102گرارب ) قیمت ROIخ (ا نر2102گرارب ) نوآیرب در قیمت
ننن ینط زانار  با ن ار نر ا ینط شنرنت LeveragePoint Innovations  شرنت یرعام مد 3پیتون مارشال ا نت 

نننندا  ننراهم  را ا نرا می  نروش ارزش محننورو محنور هاب ارزش  ننن ا ننارات ب B2B هاب اننرب را ننراب شنرنت
منندیر ارشنند  عالیننت  عنوان زننن B2B هاب ازایرا وب در واحنند منندیریت تولینند و  ننروش شننرنت  بدننا نننند می

 مالی در شرنت گلدمر  ان   عالیت داشان ا تاگرار و تحلیلگر  ین رما عنوان زنهم نیر  نردا وب یم

نِک دیریت شنعبن ماناقر در منیالنا ایاالینا ا نت و منا Hinterhuber Partners  شنرنت یرعام مند 4ا اندر  پِِل
در  Alcala de Henares گننرارب ا نناراتژیط در دانشننگاه منندرس قیمت ا وبرا نننر عهننده دارد در ایاالیننا مانناقر

 بها را ننراب زانیارب از شنرنت B2B و B2C گرارب قیمت بها زایارب از دریژه مو قیتوب زا  تا ا پانیا ا
 تازن اایان ر انده ا  VPS و Bosch اTietoا Swarcoا Fazerا Lufthansa AirPlusا Exxelia از  ملن المللی  رمعابر ن

مندیرعام  و رئنی  انجمنر حانازدارب مندیریت ا ناراتژیط ننوده ا نتا  5112از  ناب  5 رنارد کِانکارد
گنروه مشنایران نو ناون ننوده ا نت و زنا شنرنت  بدوب  هاب  ننراب الس رینطا تو نعن تجنارت  ازایر عضو 

   هانی اشنایدر و نهاد حاازدارب مدیریت ا اراتژیط  هانی همسارب داشان ا تا

                                                             
1 Mitchell D. Lee 
2 Stephan M. Liozu 
3 Peyton Marshall 
4 Evandro Pollono 

5 Bernard Quancard 

http://www.thalesgroup.com/


 

  

 نابت زن رقبا ا تا CGIمائوب تحقیقات صنعتا زازار و نرر ی عملسرد شرنت  1کتی ریچاردسون
اینارننت اشنیا و صننایع خندماتی داراب تجرزنن  بزمیننن اب تجرزن در زخب تولیدا ری ارد نون در 21زا 

 ا ت و در زمینن تدییر ا ارات با تو عن تجارت و مدیریت دریژه داراب مهارت ا تا

گرارب و صادرات صنعت د اع و هواد مناین ماناقر در منونی   مدیر واحد تولید و قیمت 2گرهارد ریهد
 ازایرا وب مدیر قراردادهاب تجارب در ایرزاس نودا  بدآلمان ا تا 

ماناقر در ایرالنندوا  لوریندا  ی ننیدمدیریت درآمد و  نود در دنیناب والنت واحدمعاون ارشد  3مارک ش ر
در خلنو  هنواین قناره آمریسنا  المللنی  رگنرارب ن مندیریت و قیمتواحد د مدیر ارشوب  ازایر  با تا د

 ا گرارب ا ت وب هم نیر عضو هیئت تحریرین مجلن مدیریت درآمد و قیمتا نود

ننوده  SKF و شرنت ABB معاون ارشد شرنت قبالً ب ا ت و گرار ارزشماخصی در زمینن  4تاد اسنلگر 
المللنی   رنب هنا نن ران ا تا وب در مجالت مخالف مقاالت ماعنددب زنن چناد ر نانیده ا نتا در 

نرده ا ت و در   المللنی  ردانشسده تجارت لندنا انگلاناان  و انانایاوب نب لندن ها دانشگاه خنرانی 
نرده ا تا MBA بها دیره تو عن مدیریتا لوزانا  وئی   نرگ ار 

ا د شننرو در زمینننن تجننارت صنننایع  نناختا دیجیانناب و Spandex شننرنتگننرارب  منندیر قیمت 5جککو ه  ا
داشنان  عهندهنررا  ها شرنتا د ب از ایر وب  مت مدیریت ارشد شرنت ا پاندن  و  ایر نمایب ا ت

 ا تا

                                                             
1 Katie Richardson 
2 Gerhard Riehl 

3 Mark Shafer 

4 Todd Snelgrove 

5 Jose Vela 



 

  

 پیشگ تار مترجمین

نننندا تواننند  نازمان گنرارب می قیمتهاب   یاام     در دو مرحلنن گنرارب   یانام قیمت ها را ماحنوب 
تریر  ا راا  نخت هاا گرارب و ا راب ایر ا ارات ب هاب قیمت تدییر ا ارات ب :گرارندیها اثر منر  ازمان

راهنمناین نیناز حانی ا نراد ماخصنی نین  در اینر مرحلنن زنن  گرارب ا تا مرحلن در  رایند ا ارات ب قیمت
رقازنت  یا ننی  و توانناین تانلب ننر دقنت در تحلین ا ها نیازمنند خالقینتا مرحلنن تندییر ا نارات ب دارنندا

زاشدا اما ایر ات نا  در ینط محنیب شنناخان شنده خواهند ا انادا زندیر  نراب د ایانن زن منازع نمیا  می
گنرارب در دنیناب رقنازای امنریز از اهمینت زانیار زناالین نرخنوردار  ترتیق مائلن طراحنی  راینندهاب قیمنت 

 ا تا 
ن نا  تنالیف آنندرس هینارهنانر و ا نا ان ا ا لینوزو  "alitip  mclic  y isar s pcicirp"  ن ا  حاتر تر منن 

ن نا   زن چاد ر یده ا نتا ننراب نانق دیندگاه 5102زاشد و نراب نخاایر زار در  اب می هاب  دیندا 
نننارنردب و تننریرب نننراب منندیران ا راینننا هاب قیمت ا ننراب ا ننارات ب هم نننیر نننراب  گننرارب یننط اننن ار 

 نناین از ایننر  زاشنندا در زازاریننانن و منندیریت ا نناراتژیط می گننراربا دانشننجویان و محققننان حننوزه قیمت
نننندا  خواهند قیمت ن میخوانیم "معمواًل مدیران ا  می هنا ارزش محصنوالت و خدماتشنان را مننعس  

ن ننا  ا ننراب ا ننارات ب  امننا ن ننان ارزش در قالننق قیمت نننار زاننیار د  یننده و تحلیلننی ا ننتا  هنناب زننازار 
ننار را  نراهم می قیمت ن نا  در دنیناب  گرارب چارچو ا مندب و ن ننب الز  ننراب اینر  ننندا ملالعنن اینر 

نن خریداران ز ننندا  ها را زا یسدیگر مقایان می هاب مخالف د ار ی دارند و آن ن اطالعات شرنتننونی 
 شودا"  شدت توصین می زن

ن ا  نراب تشریح ملالق مخالف از ملالعات موردب و مصاحبن گر ان شده در ایر  هاب ماعدد نهره 
ن ننا  از  دینندتریر مقالننن هنناب مصنناحبنهنناب ریز دنیننا ا ننا اده شننده ا ننت و ا ننتا در هننر زخننب از 

گرارب زن عمن  آمنده ا نتا هاب قیمتگرارب و ا اقرار مدبماعددب زا ا راد ماخصی در زمینن قیمت

 



 

  

ن ننا  در قالننق  گردیننده ا ننتا در زخننب اوب مباحننر مقنندماتی ا ننراب ا ننارات ب  02ایننر   صنن  تنندییر 
هاب   ننارات بهمنناهنگی  ننازمانی در  هننت ا ننراب اگننرددا در زخننب دو ا اقنندامات الز  نننراب مننی معر ننی
گننرارب هناب قیمنتگنرارب ارائنن منی شنودا در زخنب  نو ا نقننب نینروب  نروش در ا نراب ا نارات ب قیمت

شنود و در گرارب ملر  میهاب قیمتشودا در زخب چهار ا نقب زازاریانن در ا راب ا ارات بنرر ی می
ننن زنن ننرد در معنامال هاب قیمت ا نراب ا نارات بنهایت در زخب انجما  شنود معر نی  ت منجنر میگنرارب 

 شوندا می
ننن در نلینن ا نرادب  ن ا  نراب مدیرانا دانشجویانا ا اتید و  تندییر و  بزمینننامید ا ت ملالعن ایر 

 عالیننت دارننندا م ینند واقننع شننودا در اایننان از زحمننات گننرارب زازارینناننا  ننروش و قیمننت اا ننراب ا ننارات ب
 و  نرنارخانم شنری ات ییرا ناار محانر  ریزاناشارات ادیبان  نا  آقاب دامون صالحیا مدیریت محار 

 اننیمصمیمانن تشسر و قدردانی می

 1رضا جالل  اده دکتر سید
 (علمی دانشگاه خاتم هیئتعضِ )

 مرضیه بابایی

                                                             
1 www.drjalalzadeh.com 
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 23 بخش اول: مقدمه

 ا ا لیوزو(ا ا ان و  آندرس هینارهانر) گذاریهای قیمتی استراتژیاجرا.1
 

25 

 26 گذاریقیمت هایهماهنگی سا مانی در جهت اجرای استراتژیبخش د ل: 

 ی  رای کسب سِد ا  طریق  ررسی حرکات قیمتچهارچو  گذاری:های قیمتاجرای استراتژی.2
  (آندرس هینارهانر)
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  ش ری با مارک امصاحبه ل ار یا ی هزینه فرصت ا  دست رفته:3
 29 مارک ش ر(آندرس هینارهانرا اواندرو دولونو و )

3 نیروی فر ش نقش گذاری:اجرای استراتژی قیمتبخش سِل: 

 33 (و  رانط  اپدس نارهانریآندرس ه)گذارینقش نیروی فر ش در اجرای استراتژی قیمت.4

ِان رهبر نقش مدیر  احد حسابداری استراتژی  به.5  گذاریکسب سِد ا  طریق قیمت اکِسیستم:عن
 )آندرس هینارهانر و نرنارد نوانسارد(

3. 

35 

د اجککرای6  گککذاریهای قیمتاسککتراتژی ل طراحککی  رنامککه جبککران خککدمات نیککروی فککر ش باهککد   هبکِک
 ا ا ان ا ا لیوزو()

6. 
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 40 گذاری: نقش با اریا یهای قیمتاجرای استراتژی بخش چهارل:

 های تخ ی یگذاری ا  طریق تدوین   اجرای  رنامههای قیمتاجرای استراتژی.7

 )اواندرو دولونو و  وزه وال(
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 46 ن ی ری ارد ون()ا ا ان ا ا لیوزو و  B2Bهای بندی مشتریان در بنگاهطبقه.8

 ا ا ان ا ا لیوزو() گذاریهای قیمتهای آمو شی  رای  هبِد در اجرای استراتژی رنامه.2
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 52 اینگو ِهِنط()گذاریرویکرد ساختار یافته در اجرای استراتژی قیمت.10

 شِدیکه به  رد در معامالت منجر م یگذارمتیق یهایاستراتژ یاجرابخش پنجم: 
 شِدگذاری که به  رد در معامالت منجر میهای قیمتاجرای استراتژی

57 

که به سِدآوری در معامالت هایی درباره قابلیتدیدگاه گذاری معامالت  زرگ:قیمت.11 ها   ا زارهایی 
 )آندرس هینارهانر(کند  زرگ کم  می

4.)
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 گککذاری اسککتراتژی شککدن در مناقصککه: چهککارچو ی  ککرای قیمتگککذاری  ککرای  رنککدهل قیمت12

 گرهارد ریه ()
 

63 

 B2Bهای  هترین رویکردهای مستندسا ی   سنجش ار ش در شرکت سنجش ار ش:.13

 66 )آندرس هینترهابر(

کّمیهای قیمتجرای استراتژیا.14  تاد ا نلگرو()  گذاری ا  طریق ار ش پیشنهادی 
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 72 )د اون مارشاب(  هترین شیِه  رای ایجاد تغییر سا مانی پایدار فر ش ار ش محور:.15

 مایس  دبا لی()گذاری در پنج مرحله سادهنظارت  ر فرایند قیمت.16
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 ا ا ان ا ا لیوزو()گذاریهشت ر ش  رای  هبِد اجرای استراتژی قیمت.17
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