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Doel en werkwijze van een prijsverhoging

Doel: creëer een hogere omzet door de prijsverhoging en extra golf
van klanten door slim gebruik te maken van de manier waarop je dit
aankondigt.

Als je groeit in je ervaring, is het logisch dat je zo nu en dan jouw
prijs verhoogt. Die prijsverhoging op zich zorgt al voor een hogere
omzet. Maar wat ook een interessant moment is: om de periode
daarvoor, marketingtechnisch goed te benutten. Zodat je in een
korte tijd extra inkomsten genereert. 

Zo kun je dit aanpakken: 
Stuur de mensen op je e-maillijst een e-mail met de aankondiging
van deze prijsverhoging en de reden hiervoor. Geef aan wat de oude
prijs is en wat de nieuwe wordt en natuurlijk wanneer dit ingaat.
Bied hen dan duidelijk de optie om nu nog in te stappen/te kopen
voor de oude prijs. Je werkt dus met een deadline. Uiteraard zijn 1 of
2 herinneringen verstandig.

Hieronder een voorbeeld van zo’n e-mail:

Ik ben de laatste x (noem maanden/jaren) flink gegroeid met mijn
praktijk en heb al x (klanten) mogen helpen naar een prachtig
resultaat. Inmiddels is mijn programma/traject dan ook flink meer
waard geworden. Er zit meer in dan toen ik begon en mijn ervaring
is inmiddels ook enorm toegenomen, waar mijn klanten merkbaar
profijt van hebben.

De prijs/waarde staat voor mij daarom niet meer in verhouding en
dat is de reden dat ik vanaf <datum> mijn tarief fors ga verhogen
van xx naar yy.

Wil je al een tijdje meedoen? Dan is dit wellicht het moment om in
te stappen. Je kunt tot <datum> nog gebruik maken van mijn oude
prijs. Scheelt je toch (verschil in euro of percentage benoemen).

Klik hier voor meer info en om je aan te melden.

Vriendelijke groet,
Ingrid Beerse

PS Vanaf <datum> is de prijs definitief <nieuwe prijs> in plaats van
<oude prijs> Meld je dus snel aan.


