
TRI KORAKI DO POSTAVITVE
PRAVE CENE

Da boš
samozavestno in
brez trohice
dvoma postavila in
povedala pravo
ceno svojega
produkta.

Tatjana Brumat, poslovna coachinja in 
mentorica za časovno in finančno obilje.
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A veš tisto…

Ko pride stranka vsa navdušena do tebe, da bi kupila tvoj izdelek in potem se
ti naredi en tak cmok v grlu, ko je čas, da poveš ceno?

Ali pa čisto nezavedno postajaš jezna na svoje stranke, ker jim prodajaš pod
ceno. Ob tem, da stranke rade in brez ugovora kupijo tvoj produkt po ceni, ki 
si jo postavila.

Kaj pa če…

Imaš sestanek, srečanje s potencialno stranko.

Že v prvem trenutku veš, da je to tvoja idealna stranka. Točno taka, kot si jo
lahko samo želiš.

         Veš, da ji resnično lahko pomagaš. In čutiš, da tudi ona to ve.

         Pove ti, kateri so njeni izzivi, ti ji poveš, kako jih lahko skupaj razrešita.

         Se pogovarjata, z lahkoto poglabljata odnos.

Pride do neizbežnega trenutka - ko ji ti ponudiš svojo storitev in poveš ceno.

Še ne dolgo nazaj, ti je bil to najbolj mučen trenutek. In točno na tej točki si
izgubila nešteto strank. Ker si ceno za svoj produkt povedala s strahom in
nesigurnostjo. 

Ampak zdaj pa temu ni več tako. Sedaj ceno svojega produkta poveš
popolnoma samozavestno.

TRI KORAKI DO POSTAVITVE PRAVE CENE
Da boš samozavestno in brez trohice dvoma postavila in povedala pravo ceno svojega produkta.
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Ker točno veš, da je to prava cena. Čisto taka, kot mora biti. Ne previsoka, 
ne prenizka. To je cena, ki jo čutiš z vsem svojim bitjem. In s to ceno tudi 
z lahkoto prodaš.

A ne bi bilo to fino, da tako samozavestno poveš ceno in seveda zaradi tega
tudi prodaš svoj izdelek ali storitev? 

Draga moja, čisto te razumem... 

Tudi sama sem, tako kot ti:

     Bila vedno v dvomih, kako naj sploh določim ceno. Če sem čisto odkrita -
pojma nisem imela kako.

     Imela za 20 - 30% nižje cene od ostalih, ker sem bila prepričana, da moja
cena MORA biti nižja od ostalih, ker nisem še tako "znana" kot ostali.

     Stalno sem se primerjala z drugimi in ob tem imela občutek manjvrednosti.

     Imela nizke cene, ker sem stranke želela vsaj na ta način pridobiti. Ja, z nizko
ceno!

     Bila vedno v krču, ko je bilo potrebno povedati ceno.

     Počasi sem postajala nezavedno jezna na stranke, ker sem jim toliko nudila
za tako nizko ceno.

Draga moja srčna podjetnica.

Prav zate, sem pripravila tale brezplačni priročnik, kjer se boš spoznala s 
tremi koraki, ki ti bodo pomagali samozavestno postaviti pravo ceno za tvoj
produkt. Tako, za katero boš res 100% stala in jo tudi brez trohice 
dvoma povedala.
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TRIJE KORAKI DO PRAVE CENE

LASTNA VREDNOST oziroma 
LASTNA CENA

VREDNOST ZAME in 
ZA MOJO STRANKO

VELIKOST FINANČNE ŠKATLICE
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Ko si v dvomih ali ta strošek upoštevaš ali ne, se vprašaj, ali bi bil moj
produkt boljši brez tega stroška ali z njim.

To je cena, pod katero enostavno nikoli ne greš, saj bi v tem primeru
prodajala z izgubo. Tega pa nočemo, mar ne?

To je osnova in prvi korak pri postavljanju prave cene. Temelji na vseh
stroških, ki jih imaš pri kreiranju produkta.

Zdaj pa previharimo malo naše možgančke.

Vzemi list papirja ali pa si pripravi delovni list 1, ki te čaka na koncu 
tega freebie-ja in svinčnik ter začni pisati, kaj vse potrebuješ, da tvoj 
produkt narediš.

Napiši čisto vse od ideje do končnega produkta.

ZVEZDNI UTRINEK

1

LASTNA VREDNOST OZIROMA LASTNA CENA
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VREDNOST ZAME

     Kaj želim s tem produktom doseči, kaj je moj veliki ZAKAJ?
     (Poglej delovni list 2, ki ti bo v pomoč pri iskanju odgovora na to vprašanje)

     Za kakšne vrste produkt gre:
           Ali gre za produkt, ki ga enkrat ga narediš in potem prodajaš (e-tečaj)
           Ali ta produkt zahteva tvojo 100% prisotnost (masaža, coaching)
           Je to serijski proizvod (enkrat oblikuješ, potem pa delaš po istem vzorcu)
           …

VREDNOST ZA TVOJO STRANKO

     Ta naj bi bila 5 do 10 krat večja, kot je cena produkta.
     Kdo je moja idealna stranka?
     Kako dobro poznam svojo idealno stranko?
     Kako ji s tem produktom izboljšujem življenje?

VREDNOST ZAME IN ZA MOJO STRANKO

Razlika med vrednostjo in ceno. Umetniška slika in ribiški čoln imata isto
ceno. Kaj je več vredno za ribiča v amazonskem pragozdu?

ZVEZDNI UTRINEK
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VELIKOST FINANČNE ŠKATLICE

Najbolj odločilni korak pri postavljanju prave cene za tvoj produkt je ravno
velikost tvoje finančne škatlice. Velikost finančne škatlice pomeni tvoje
razmišljanje in občutenje glede denarja.

Pri tem v resnici ne gre za to, koliko so tvoje stranke pripravljene plačati 
za tvoj produkt. Gre za to, koliko si ti denar sposobna »prežvečiti« v 
tem trenutku.

Nekaj vprašanj, ki ti bodo v pomoč (delovni list 3):

     Kaj je zate denar?
     Kaj ti pomeni denar?
     Katera čustva te prevzamejo, ko pomisliš na denar?
     Kakšen je tvoj odnos do denarja?
     Ali v zvezi z denarjem občutiš, da ga imaš dovolj, preveč, premalo?
     Kaj je lažje v zvezi z denarjem: pritoki ali odtoki?

Tista cena je prava, ob kateri se zares dobro počutiš, katero samozavestno
in brez trohice dvoma tudi poveš. 

ZVEZDNI UTRINEK
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Draga moja srčna podjetnica.

Jaz verjamem vate!

Jaz vem, da ti to zmoreš!

Samozavestno in brez trohice dvoma postaviti in povedati pravo ceno, ki ti bo
pomagala do finančnega obilja.

Zakaj ti tako z lahkoto obljubljam, da bo delovalo to tudi zate?

Ker sem bila tudi sama na tem, da nisem vedela ali bom imela za položnice 
ali ne. Tudi v mesecih, ko sem imela priliva dovolj!

Denar je kar nekako izpuhtel, izginil. Kot pesek, ki ga primeš v roke. Bolj kot
stiskaš pest, manj ga je.

Popolnoma te razumem. Ker sem tudi sama bila v tem.

Dokler…

Ja, dokler nisem spoznala:

    Da je vse energija – tudi denar.
    Da položnica ni nekaj slabega, pač pa dobrega.
    Da ko spremeniš odnos do denarja, ga imaš vedno dovolj.
    Da ti red, organizacija in načrtovanje prineseta mir in svobodo v življenje.
    Da ko na vse to pogledaš iz malček drugačnega zornega kota, potem to        
     počneš na lahkoten in čisto naraven način.
    Da to ne velja samo zame, pač pa je rezultate prineslo tudi mojim strankam.
    Da je to vredno deliti naprej in da to res želim deliti naprej.
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Dajva se še majčkeno spoznat…

Sem Tatjana. Mama, nadvse važna in ponosna nona. Partnerka že toliko let, 
da jih niti prešteti več ne znam.

Rada kuham, tečem, berem, pletem ali kvačkam. Velikokrat rada naredim kaj
čisto nenavadnega in neobičajnega zame. Da me premakne iz tam kjer sem,
proti temu, kamor bi rada šla.

Obožujem naravo. Ker v njen ni nič popolnega in prav zaradi tega je tako
enkratno popolna.

Nora na živali. Še posebno na našo Meo (psička), Lukrecijo (zelo stara in tečna
muca) in Mucifixa, najbolj pregnanega in potepinskega muca.

A ja… zelo rada jem palačinke, pijem vročo čokolado (domačo) in gledam
romantične komedije. No, tisto zadnje samo v zimskih mesecih. 😊

Se že veselim, da se bolje spoznava.

En velik objem
Tatjana

Tatjana Brumat, poslovna coachinja in 
mentorica za časovno in finančno obilje

Najdeš me tudi na spletu:

Spletna stran: 
tatjanabrumat.si/

Ali pošlji mi mail na:
info@tatjanabrumat.si

Facebook stran: 
Tatjana Brumat Podjetništvo s Srcem

Pridruži se Facebook skupini: 
Podjetništvo s srcem with Tatjana Brumat

https://tatjanabrumat.si/
mailto:info@tatjanabrumat.si
http://www.facebook.com/tatjanabrumat.si
https://www.facebook.com/groups/1842217805995737


1DELOVNI LIST
Vzemi svinčnik ter začni pisati, kaj vse potrebuješ, da tvoj produkt narediš. Napiši čisto vse od ideje do
končnega produkta. 
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Telefon, Internet, Prispevki,...
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DELOVNI LIST
Najprej mora biti tebi popolnoma jasno, kaj želiš s tem produktom doseči. Spodaj si previhari možgane. 
V pomoč naj ti bodo te alineje:

    Ali želiš s tem produktom pridobiti nove potencialne stranke (freebie)
    Je to nizkocenovni produkt, ki ti služi kot vstopna točka za tvoje nadaljnje produkte
    Gre za enkratni dogodek (delavnica, seminar, webinar,…)
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3DELOVNI LIST
Tukaj imaš priložnost, da se razpišeš, in odgovoriš na spodnja vprašanja, ki so ti v pomoč, da ugotoviš kako 
 velika je tvoja finančna škatlica v tem trenutku:
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Kaj je zate denar?

Kaj ti pomeni denar?

Katera čustva te prevzamejo, ko pomisliš na denar?

Kakšen je tvoj odnos do denarja?

Ali v zvezi z denarjem občutiš, da ga imaš dovolj, preveč, premalo?

Kaj je lažje v zvezi z denarjem: pritoki ali odtoki?
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