85%

15%

Av alla företag tror att deras
prisbeslut skulle kunna förbättras. Trots att ledningen anser
att prissättning är ett av deras
fokusområden

Anser att de inte har rätt
verktyg och styrning för att
lyckas

72%
Av alla nya produktintroduktioner
uppnår inte sina försäljningsmål.

Referenser:
Bain & Company 2018 Is pricing killing your profit
HBR The Silent Killer of New Products: Lazy Pricing by Sarah Green Carmichael SEPTEMBER 09, 2014

+13%

Det är lönsamt att jobba med sin prissättning. 1% prisförändring kan förbättra lönsamheten med upp till 13%. Fokuserar ert företag lika mycket på möjligheter att
höja priset med 1% som att hitta kostnadsbesparingar på 1%? Förutom den direkta
effekten ger en tydlig prisstrategi andra fördelar som bättre kundrelationer och
högre hitrate.

+33%

82% av all tillverkande företag anser att prisförhandlingar som resulterar i långa
offerttider leder till färre vunna offerter och därmed lägre intäkter. En tydligt och
etablerad prisstrategi i kombination med en effektiv process ger kortare offerttider
och fler vunna affärer. I ett kund case ökade antal offerter med 33%.

Referenser:
Kund Case

Priskonsulterna erbjuder
Pris och Lönsamhet
optimering

Operational
Excellence

Prissättning av
innovationer

Kunskap

Översyn av prisprocessen där
vi lyfter fram goda exempel
och förslag på förbättringsområde tillsammans med en
plan för genomförande.

Det är först när genomförda
strategier, kan illustreras i
uppföljningen och sedan föras tillbaka i organisationen
som erfarenhet och lärande
som ett företag verkligen kan
ta steget från bra till fantastisk.

Med hjälp av vår ProPricing
canvasmetodik ser vi till att ni
lyckas med prissättningen av
nya produkter och service
erbjudanden.

Genom utbildning, workshops, nätverk och coaching
hjälper vi er att öka medvetenheten och kunskapen
inom pris och lönsamhetsstyrning.

Vi hjälper er att implementera relevanta pris- och lönsamhetsmått för snabbt
kunna mäta effekterna av
genomförda förändringar.

ww

Vår praktiska erfarenhet hjälper er att implementera processer, metoder, verktyg och
system för att lyckas.

Vi hjälper er att skapa en prisStort utbud av program allt
strategi för produktens hela
från nätverksträffar, föreläslivscykel.
ningar, halvdags inspirations
work-shops till längre action
learning program för alla delar av organisationen från
ledningsgrupp till säljare.

.Priskonsulterna.se

