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 תמחור ושיווק:

דברים : מה הוא מקבל וכמה הוא  2ינים יין תהליך התמחור אותו מענאת הלקוח שלנו לא מעני 

אף אחד אלא אם כן זה ין ימשלם. לכן כשבאים לספר סיפורים על כמה זה עלה לי וכיו"ב זה לא מענ

 .( ערוגת הכפרמבבוקר להביא עגבניה טריה  5)קמתי ב עוזר לשיווק

 שיטות תמחור עיקריות:

את העלות שלי באיזשהו מקבוע כלשהוא . לדוגמא:  תמחור לפי מכפלות: אני קונה מוצר ומכפיל .1

מתאים  . 25ומוכר ב 5שקל. מכפיל ב 5מייבא צעצוע מסין,   שעלותו כולל השילוח פר פריט הוא 

בעיקר למוצרים מוגמרים שקונים ומוכרים ומתאים גם לשוק המזון. בשוק המסעדנות נכנסים 

כשאני היצרן אני גם יכול  נכונה על המנות.עלויות נוספות של כל האירוח שצריך להעמיס בצורה 

 .(נספח העמסת עלויות בסוף העמוד.)העמסת עלויות נכונה עללעבוד בשיטת המכפלות עם דגש 

שקלים  Xשקלים לשעת עבודה. האם  המחיר יהיה  Xויח ו: אני רוצה להרשעה תמחור לפי ערך .2

וח פר השעות? לרוב לא, במקרה שכזה אני חייב להוסיף את עלות גיוס הלקוח )כל לקכפול מס

של , עלות פייסבוק או גוגל עולה סכום כסף לגייס, בין אם זה באמצעות קמפיין ממומן,

זמן, כסף למפגש דלק וכיו"ב(. בנוסף לכל זה יש להעמיס עלויות ייצור –השתתפות בנטוורקינג 

יקר דוגמא שעת קליניקה לעיסוי, עלות של בית קפה ונסיעות וכיו"ב (. מתאים בע–שונות )שכ"ד 

כרו אתם לא שכירים רוב הסיכויים שאתם לא יכולים ותים. כשאתם מתמחרים שעת ייעוץ זלשיר

ימי עבודה בשבוע . סביר להניח שחלק לא מבוטל מהזמן  5יום עבודה מלא באמת לתת שירות 

 הולך לפגישות מכירה, פגישות עסקיות כאלה ואחרות וכיו"ב.

חיר השוק: בודקים את מחיר השוק מחליטים איפה אתם רוצים למצב את עצמכם, תמחור לפי מ .3

 ביקר של מחירי השוק, בזול של מחירי השוק או באמצע.

איזה ערך אתם נותנים ללקוח וכמה אותו התמחור הכי שיווקי, –תמחור לפי ערך ללקוח  .4

לאן הוא לוקח *  מה הוא נותן? * ? נות של תמחור שכזהה היתרומ* ערך שווה ללקוח.  

 אתכם כבעלי עסק?

 מה להשתמש במוצר פיתוי?ל? ? מה זה מוצר פיתויר פיתויתמחור של מוצ .5

 בלי להיכנס לכובע של רואה חשבון .  העמסת עלויות דוגמאות

 מפגשי ביז , קמפיינים שיווקיים וכיו"ב. עלויות שיווק:

 ה+ תשלום לאתר+ עמלות(= עלות ללקוח הזמן + הוצאות נסיע תעלויות המפגשים + עלו)/ מספר לקוחות

 הזמן + הוצאות נסיעה+ תשלום לאתר+ עמלות(= עלות הכסף  )עלויות המפגשים + עלות/כסף נכנס 

)עלות הקמפיין + עלות ניהול הקמפיין+ עלות עמוד הנחיתה(= עלות ללקוח )כדאי לדעת /מספר הלקוחות  

 כמה עולה ליד, מה יחס ההמרה וכל דבר למדוד(.

 עלויות ייצור תכשיטים בהנחה שהטבעות אחידות בגודלן .

 (= עלות לטבעת ...ות החומרים +עלות הבלאי + עלות הציוד לחודש +דלק+ זמן) על/מספר הטבעות 

 שבמסעדה יש סוג מנות אחת מנה פשוטה( לשם הפשטות העמסת עלויות מסעדה)נניח

  עלות למנה(= שכ"ד + משכורות+ חשמל+ הוצאות קבועות ) / )כמות המנות הפשוטות הצפויה בחודש(


