HINNOITTELUPOLKU
Hinnoittelu on yrityksesi tärkein kannattavuuden osatekijä. Hinnoittelu on kokonaisuus, jonka
suunnitteluun, laskentaan, kokeiluun, seurantaan ja reagointiin kannattaa varata aikaa ja ajatusta.

MYYTÄVÄT TUOTTEET / PALVELUT

MYYNTIHINNAN LASKEMINEN

HINNOITTELUN TARKISTUS

HINNOITTELUN VIILAUS

•
•
•
•
•

• Todellisen työajan selvittäminen
• Palkkatason asettaminen (yrittäjän palkka
= ammattityöntekijän palkka x 2150h x 1,3)
• Omakustannusarvo & tuntihinta
• Myyntiyksikkö (kpl, aika, kg, elämys...)
• Komissiovara 25-30 %

• Rahoituslaskelmat asiantuntijan avulla

• Kanta-asiakkaiden palkitseminen
• Erilaiset kampanjat
• Alennukset (muista, että syövät
katetta ja heikentävät kannattavuutta)

Tuotteen / palvelun asiakkaat
Tuotteen / palvelun elinkaari
Tuotteen / palvelun saatavuus
Tuotteen / palvelun sesongit
Markkinatilanne (kysyntä & tarjonta)

-> Pohdi myytkö palvelua vai
palvelua ja tuotetta palvelun osana?

KUSTANNUKSET

TULOSSUUNNIT.

NOLLAPISTE

HINTAKOKEILU

MENEKIN
SEURANTA

TARJONTA

MINIMILIIKEVAIHTO

TUOTE / PALVELUPILOTTI

•
•
•
•

• LV, jolloin asetetut tavoitteet (esim. tulos
tai kate-%) saavutetaan
• Myyntitavoite kk, vko ja pv-tasolla

• Hinnan määrittäminen
• Myynnin aloitus

-> Pohdi mitä tarvitaan palvelun tuottamiseen!
-> Varaa 1300 laskutustuntia vuodessa per hlö.

• laatuun panostaminen
• asiakasarvon luominen (hyöty, arvo, status,
tunne, lifestyle...)
• hinta (osa tuote- / palvelumielikuvaa)
-> Pohdi ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä!
-> Hintakilpailuissa panosta tehokkaampiin
prosesseihin ja halvempaan tuotantoon!
PALMA – Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle
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EROTTAUTUMISTEKIJÄT

-> Pohdi mitä tämä tarkoittaa 		
käytännössä (esim. tarjousta / vko)?
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Myytävien palveluiden lukumäärä
Realistinen vuotuinen myyntimäärä
Käytettävissä olevat resurssit (työaika)
Ryhmäkoot (max ja min)

TARJOOMAN
UUDELLEEN
ARVIOINTI

-> Kysy asiakkailta palautetta myös 		
hinnoittelusta!

REAGOINTI

UUDELLEEN
HINNOITTELU

Lähde: ProAgria yrityspalvelut / Päivi Tiura-Paavola		

KAPASITEETTI

-> Huomioi suunnittelussa inflaation
vaikutus!

-> Muista linjakas hinnoittelu / piilokulut,
ja pohdi, mitä kiinteitä kuluja syntyy joka
tapauksessa, vaikka myyntiä ei olisi.
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TARJOOMA

-> Ota avuksi esim. ProAgrian yrityspalvelut!
-> Lisätietoa hinnoittelusta löydät osoitteesta:
https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/proagria/
aloittava-yrittaja/hinnoittelu/palveluyritys/

