Será que é hora de mexer no meu preço?

Um dos pontos mais delicados para quem tem negócios, seja uma
empresa, seja um profissional liberal é a questão preço. É ele quem
determina os níveis de faturamento, da margem de contribuição e de
lucro (ou prejuízo). Para tratar o preço, precisa ter claro quem são os
clientes e seu perfil, quem são os concorrentes e quais os nossos
diferenciais em termos de produto/serviço e qual o valor que
transmitimos nessa relação.
Em épocas de ”vacas magras” e principalmente para produtos/serviços do
dia a dia, é o caso de considerar se não precisa mexer no preço. Cada
ramo tem sua dinâmica, citemos o caso dos restaurantes, bares e
lanchonetes.
Se seu negócio não é uma referência em produtos e marca, para um clube
muito seleto de consumo, certamente você está sendo pressionado pelo
mercado a rever seus preços. Isso pois, o cliente do almoço/jantar de todo
o dia, já não tem mais o mesmo orçamento à disposição em consumo
como a 2 ou 3 anos atrás. Então se você não quer mexer nos pratos
principais, crie pratos em promoções e combos com opções de preços
diferentes, procurando aumentar o giro do restaurante, principalmente
nos dias e horários não favoráveis ao negócio, estimulando assim o
consumo. Fique de olho nisso, pois quem sabe os vizinhos da rua e do
bairro estão fazendo algo a respeito, então é o momento de avaliar seu
preço sim!
Uma ferramenta útil para o segmento de bares e restaurantes é a
pesquisa feita do consumo médio dos vales refeição.
Abaixo um passo a passo de como ela pode ser usada. Se você é de outro
ramo que não tenham pesquisas, vá aos concorrentes, seja pessoalmente,
seja seu funcionário, seja se informando por telefone ou pela internet,
isso é que eu chamamos “beber água na fonte” e de olho no mercado!
Como usar a pesquisa:

Vá ao site: http://precomediosodexo.com.br/
Coloque seu email e selecione a cidade e bairro, clique em pesquisar

Sairá uma tabela com tipos e valores de refeição

