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Wielu przedsiębiorców rekrutuje w czasie wakacji nowych
pracowników na stanowisko sekretariatu. Wyzwań jest sporo:
nowa praca, nowi klienci i nowe ceny do komunikacji. Dlatego też
postanowiłam napisać dla Was ebooka o tym, jak komunikować
podwyżki klientom i jak sobie radzić z ich obiekcjami cenowymi.

Wiele szkól językowych i przedszkoli podnosi ceny z powodu
galopującej inflacji. Temu procesowi towarzyszy wiele obaw,
które są związane z reakcją klientów na podwyżki. Pojawiają się
pytania, czy klient nie zrezygnuje z naszych usług? Czy nie zapuka
do drzwi konkurencji, która jest nieco tańsza? Czy w naszym
małym mieście nie będzie nam psuł opinii i budował naszego
wizerunku jako nad wyraz drogiej szkoły, której cena jest
nieadekwatna do usług? Wreszcie: jak nasz personel sobie poradzi
z komunikacją cen? Czy będzie wiedział jak zareagować?

Chcę być dla Was wsparciem w trudnych sytuacjach. Ufam, że te
wskazówki będą dla Was przydatne. Zapraszam również do
zadawania dodatkowych pytań na naszym facebooku:



Warto zapowiedzieć podwyżkę, i o planowanych zmianach
cen uprzedzić klientów.

Wraz z zapowiedzią podwyżki uruchom przedsprzedaż,
aby nowi i obecni klienci rezerwowali produkty po niższej
cenie (np. jeżeli ktoś zarezerwuje miejsce w czerwcu,
będzie miał niższą cenę, niż osoba, która zakupy zrobi we
wrześniu).

Podwyżka czy zmiana cen? Jeżeli nic nie tanieje,
powinniśmy ująć to w pojęcie ”podwyżka”, ale jeśli coś
tanieje to zmian cen, jest prawdziwa i nie manipulujemy
informacją.

Podwyżki muszą być, ale… warto obniżyć ceną np. na
podręcznik, warsztaty, konsultacje dodatkowe, klientowi
będzie łatwiej przyjąć coś, co go obciąża, gdy
równocześnie coś dostaje w zamian.

"Chcąc być dobrym rozmówcą , bądź
dobrym słuchaczem i zachęcaj rozmówcę
by mówił o sobie samym." Dale Carnegie



Komunikuj w rozmowie przyczyny zmiany ceny , niech
klient logicznie podąży za tobą. Pozwól mu zrozumieć swój
tok myślenia, a potem informuj o cenie. Oczywiście drugi
człowiek ma prawo mieć obiekcje, ale dasz jemu i sobie
szansę już na wstępie na wytłumaczenia powodów zmiany.

Wprowadzaj systematycznie podwyżki - łatwiej uzasadnić
drobną podwyżkę 10% na rok niż 30% raz na 3 lata.

Możesz zadziałać z drugiej strony  i zmniejszyć produkt.
Skrócić rok szkolny, czas trwania zajęć czy zrezygnować z
dodatkowych bonusów.

Kliknij a przeniosę Cię na
swojego facebooka ;)

https://www.facebook.com/joanna.femiak


To trudna sytuacja dla wielu pracowników, gdy klient dzwoni i
pyta o cenę. Mówić, czy nie mówić?

Moja rada jest taka, aby postępować w zgodzie z prawdą. Kursy
mają inną cenę w zależności od poziomu dziecka czy długości
trwania roku szkolnego. Czasami to, że zajęcia odbywają się w
poniedziałek i środę, a inne we wtorek i czwartek, już ma
znaczenie i wpływa na ich długość, a tym samym cenę. Dlatego
informujemy o widełkach cenowych i zapraszamy konsekwentnie
na lekcję pokazową albo do innej formy spotkania z nauczycielem,
szkołą. Przechodzimy do kolejnego kroku sprzedażowego, który
pozwoli klientowi nas bliżej poznać i zaufać.

Mamy różne ceny w różnych grupach i dlatego, zanim
odpowiem na to pytanie, potrzebuję dodatkowych informacji. O,
dziecko się nie uczyło, to zapraszam na lekcje pokazowe, może
Pani przyjść z dzieckiem do nas we wtorek czy w piątek?

Mamy ceny w przedziale od 30 zł za godzinę semestr do 130 zł
za godzinę. Muszę mieć podstawowe informacje, aby
dopasować grupę i cenę. Jedną z nich jest poziom znajomości
języka, dlatego zapraszam do szkoły na test poziomujący. Kiedy
możemy się umówić?

Czy tylko cena jest dla Pana ważna? Nie, ale też. Rozumiem,
dlatego potrzebuję więcej informacji.



Obiekcje cenowe są dzisiaj jednymi z najczęstszych. Oto kilka
sprawdzonych i praktycznych technik radzenia sobie z nimi:

Nadanie zastrzeżeniu formy pytania
Odłożenie zastrzeżenia na później
Zastosowanie metody bumerangu
Technika zadawania pytań
Bezpośrednie zaprzeczenie
Przewidywanie zastrzeżenia
Kompensacja, metoda równoważenia
Uzyskanie wsparcia osoby trzeciej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dla każdej z technik przygotowałam poniżej przykład rozmowy.

”Uprzejme słowa są krótkie i łatwe do
wymówienia, ale echo niesie je wprost
w nieskończoność” Matka Teresa

K: Macie cenę o 15% wyższą niż szkoła na Kochanowskiego!
JA: Rozumiem, że chce Pan wiedzieć, co składa się na cenę
lekcji?



K: Cena baaardzo wysoka...
JA: dobrze, zanim zajmiemy się ceną, zobaczmy, na jakim
jest Pan poziomie i czego Pan potrzebuje. Potem wrócimy do
ceny.

K: Nie, ta cena jest za wysoka.
JA: Ma Pan rację, że cena nie jest bardzo niska, ale to
właśnie dlatego mamy najlepszych nauczycieli, najlepszą
licencje i bardzo dobrze skomunikowaną siedzibę.

K: Dlaczego kusy są takie drogie? Cena nie została
zmieniona gdy zajęcia przeniesiono na formę online?
JA: A z jakiego powodu Pani uważa, że powinna być niższa?
Gdyby była niższa, to byłaby Pani zainteresowana?



K: Cena najwyższa w mieście!
JA: To nie jest prawda, nasza cena na godzinę jest jedną z
niższych w mieście. Uczymy natomiast około 2 tygodnie
dłużej niż konkurencja, czyli nasze kursy obejmują po prostu
większą liczbę godzin.

JA: Zapewne cena zwraca Pana uwagę? Chcę podkreślić, że
w zamian dostaje Pan nie tylko lekcje, lecz wsparcie
indywidualne podczas konsultacji, dostęp do platformy czy
bieżącą informację o postępach dziecka. Rodzić dla nas jest
tak samo ważny, jak dziecko.

K: O podwyżka!
JA: Tak, ale w zamian oferujemy Państwu tańszy podręcznik
i tydzień nauki dłużej.



K: O, cena znów wzrosła, proszę o wyjaśnienie.
JA: Poproszę Panią Dyrektor, Pani Katarzyna wszystko na
spokojnie wytłumaczy.

To tylko podstawy, które, mam nadzieję, będą dla Ciebie
wsparciem w tym czasie. Dziękuję za to, że z nami jesteś i czytasz
nasze materiały. Zachęcam: prześlij je znajomym, może im też się
spodoba.

Serdeczności, dr hab. Joanna Femiak


