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PRIJS = POSITIONERING







REKENEN VOLGENS DE 3 
METHODES VAN PRIJSBEPALING



REKENEN OP 3 MANIEREN

Marktgebaseerde prijs
Hoeveel vragen anderen?

Waardegebaseerde prijs
Hoeveel is mijn product of dienst waard voor de klant?

Kostengebaseerde prijs
Hoeveel kosten heb ik om het product of dienst te maken?



KOSTPRIJS IS NIET ALLES

Jouw basisprijs is niet wat de klant betaalt

Marges hangen af van sector tot sector

Hou rekening met de winkelprijs van bij het begin



IMPACT OP DE WINST



KLEINE PRIJSVERHOGING
> GROTE STIJGING VAN DE WINST

100
90

10

110

90

20



JE BENT MISSCHIEN 
TE GOEDKOOP?









SYMBOLISCHE WAARDE 
VAN CREATIVITEIT









WESTENDORP

Bij welke prijs denk je …

dit is zo duur dat je het zelfs niet overweegt om te kopen?

dit is zo goedkoop dat het onrecht doet aan de kwaliteit?

dit is te duur, maar niet te duur om te kopen?

dit is een koopje (value for money)?



INZICHT IN AL JOUW KOSTEN





marketing

reclame/advertenties

website

hosting

drukwerk

beursstand

huisvesting

huur
water

elektriciteit

internet

telefonie

verzekering

overhead

boekhouder bank

post

pensioen

materiaal

meubels

computer

specifieke apparatuur

software

vervoer
leasing

openbaar vervoer

parkeren

carwash

km-vergoeding

abonnement

kranten

organisaties magazines

jouw loon



NOOIT ZOMAAR 
KORTING GEVEN







ZORG VOOR 
EEN PRIJS OP MAAT









INDIVIDUELE AANPAK



NIET IEDEREEN MOET 
EVENVEEL BETALEN

Basis voor prijsbepaling zijn jouw kosten
Zorg ervoor dat je nooit met verlies werkt

Kan je mensen verleiden om meer te betalen?
Mensen willen naast jouw aanbod soms graag voor extra opties

Of durf je mensen zelf te laten kiezen hoeveel ze betalen?
Pitslamp experimenteerde met een pay-what-you-want model







CONTINU AANPASSEN







HET IS ALLEMAAL 
NIET GEMAKKELIJK





TOOLBOX!



SAMENVATTING

P rijs = positionering

R ekenen op 3 manieren

I mpact op d ewinst

J e bent misschien te goedkoop

S ymbolische waarde van creativiteit

I nzicht in al jouw kosten

Z org voor een prijs op maat

I ndividuele aanpak

C ontinu aanpassen

Het is allemaal niet gemakkelijk

T oolbox: www.prijsinzicht.be



www.prijsinzicht.be


