FİYAT MI BELİRLİYORUZ DEĞER Mİ BELİRLİYORUZ?

Sektörde geçirdiğim uzun yıllar boyunca hemen her gün müşteriler ile fiyat konusunda
tartıştım. Bu tartışma sadece müşteriler ile değil, hem kendi çalıştığım şirketlerde hem de
diğer şirketlerde çalışan arkadaşlarımla da devam etti. Bu tartışmalarda çatıştığımız genel
konu, fiyatların nasıl belirlenmesi gerektiği ve belirlenen bu fiyatların müşterilere nasıl
anlatılması üzerine yoğunlaşmaktaydı.
Bugün ülkemizde sayısını bilemeyeceğim kadar çok tarımsal girdi pazarlaması ve satışı yapan
birçok şirket var ve her gün bu sayı artmakta. Bu şirketler pazarlama ve satış konusunda
genel bir tahmin olarak sadece ziraat mühendisleri istihdam etmekteler. Yine hepimizin
bildiği gibi ziraat fakültelerinde pazarlama ve satış konularında dersler ya son derece az ve
yüzeyseldir ya da hiç yoktur. Bu durumda mezun olan ziraat mühendisleri pazarlama ve satış
alanında çalışmak istediklerinde bu konu ile sadece kulaktan dolma bilgilerle veya
kendisinden önce bu iş alanında çalışan kişilerden aldıkları bilgilerle yetinmek durumundalar.
Eğer bir ziraat mühendisi şansı iyi gidip bir firmaya işe girerse belki bu eğitimi alma şansı
olabilir. Ancak yine de birçok ziraat mühendisi satış işini yapmak için büyük oranda teknik
bilgisi ile yetinmek durumundadır.
Yine fiyat konusuna dönersek, birçok satış sorumlusu için ana değerlendirme kriteri
gerçekleştirilen ciro ve/veya brüt kar olmaktadır.
Satış sorumluları sahada çalışırken her ne kadar yönetim tarafından belirlenen bazı satış
kuralları ile sınırlı kalsalar da birçok durumda satıcılar satış sırasında kar/zarar analizini
kendileri yapan küçük bir şirket gibi davranırlar. Satıcıların değerlendirilmelerindeki
kriterlerin “değere dayanan” fiyatlandırma yöntemleri ile desteklenmesi aynı zamanda satın
alma davranış değişikliğine de olanak tanıyacaktır. Genelde birçok şirketin yaptığı hata, satış
sorumlularını ağırlıklı olarak ne sattıkları konusunda eğitmeleridir. Aslında bu eğitimin
müşterinin ihtiyaçlarının ne olduğu ve bu ihtiyaçların nasıl karşılanabileceği ile ilgili olması
gerekmektedir.
Diğer yandan müşteriler, ihtiyaçları olan değere odaklanmak yerine fiyata odaklanmayı gayet
hızlı bir şekilde öğrenirler ve neticede “fiyat odaklı müşteri” olmaya teşvik edilirler. Sonuç
olarak satıcılar “değer üzerinden pazarlık” yapmak yerine fiyata odaklanarak zayıf bir satış
sürecine girerler. Bu şekilde bir süreç ve sonuçtan kaçınmak için adı “değer “ olan oyunu iyi
oynamak ve satıcıları değere dayanan satış konusunda desteklemek gerekir. Bu amaçla
kullanılabilecek bazı kavramlar ve yöntemler vardır.
ŞELALE ANALİZİ
Bu analiz, liste fiyatından net kara kadar olan süreçte mevcut olan fiyat erime noktalarını
tanımlar. Şelale analizi, satış sorumluları için özel müşterilerin gerçekte ne kadar maliyet
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yarttıklarını teyit eden/belirleyen yardımcı analizdir. Analiz, “resmi” liste fiyatından
cebimizde ne kaldığına kadar olan tüm bileşenlerin neler olduklarını ve her birinin ne kadar
ağırlıkta olduklarını gösterir.
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EKONOMİK DEĞER TAHMİNİ (EDT)
EDT, ürünlerin müşterilere yaratılan değeri belirleyen bir analizdir. Bu analiz fiyat belirlemek
için kullanılan en zor yöntemlerden birisidir. Ancak, ürünlerin (ve şirketin) farklılık avantajını
en iyi ortaya çıkardığı yöntemdir. EDT, müşterilerin rakip ürün yerine sizin ürünleri tercih
ettiklerinde ne kadar extra kazanç sağladıklarını belirlemeye çalışır. Yani başka bir deyişle,
“farklılaşma değeri” ne odaklanır. Bu değer tabii ki ürünün rakiplerden faklı olan özellikleri ile
oluşan değerdir. Burada yaratılan değer sadece ürünün teknik özellikleri olmayıp müşteriye
sunulan toplam paketi kapsamaktadır.
Negatif değer
Pozitif değer
TOPLAM
EKONOMİK
DEĞER
Ortalama
piyasa değeri

EDT, ürününüzün “genel faydaları” ile “farklı olan
faydaları” arasındaki ayrımı yapmaya odaklanır. Bu
hesabı yapabilmek için şu adımlar izlenir.
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Net fiy





İlk olarak referans değeri, ürün özellikleri ve rakip fiyatları belirlenir. Böylelikle
“ortalama piyasa değer” bulunur.
Daha sonra, ürünle ilgili olarak rakiplere göre sağlanan ekstra özellikler/hizmetler ve
bunların fiyat karşılığı hesaplanarak “pozitif farklılık değeri” bulunur.
Ürünün negatif farklılıkları da hesaba katılarak hangi açılardan rakiplerden geride
kaldığı belirlenir.
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SONUÇ
Şirketlerin ürettikleri ve pazarladıkları ürünlerinin gerçek değerini elde etmek ve bu şekilde
rekabetin son derece sıkı olduğu bu pazarda öne geçmek için yapmaları gereken konulardan
birisi de fiyat ile ilgili daha titiz bir çalışma içine girmeleridir. Satış sorumlularının fiyat
analizleri ve fiyat yapıları konusunda bilgi sahibi olmaları bu yönde atılacak birinci adım
olacaktır. Satış sorumluları şirket ile müşteri arasındaki en hayati bağlantıdır. Satıcıların tüm
davranışları ve yaptıkları müşteri tarafından satıcının bireyselliği olarak değil fakat şirketin
kimliği olarak algılanır. Bu nedenle, satış sorumlularının müşteri algılaması ve ihtiyaçların
belirlenmesi ile ilgili donanımlı olması, verilecek olan kararların daha sağlıklı olmasını
getirecektir. Şüphesiz bu konuda farklı yaklaşımlar içinde olan ve farklı düşünen şirketler
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vardır. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Bana,
argun.sahin@arstraining.com adresinden ulaşabilirsiniz
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