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Av alla företag tror att deras 
prisbeslut skulle kunna förbätt-
ras. Trots att ledningen anser 
att prissättning är ett av deras 
fokusområden 

Anser att de inte har rätt 
verktyg och styrning för att 
lyckas 

Av alla nya produktintroduktioner 
uppnår inte sina försäljningsmål.  

+13% 

+33% 

Det är lönsamt att jobba med sin prissättning. 1% prisförändring kan förbättra lön-

samheten med upp till 13%. Fokuserar ert företag lika mycket på möjligheter att 

höja priset med 1% som att hitta kostnadsbesparingar på 1%? Förutom den direkta 

effekten ger en tydlig prisstrategi andra fördelar som bättre kundrelationer och 

högre hitrate. 

82% av all tillverkande företag anser att prisförhandlingar som resulterar i långa 

offerttider leder till färre vunna offerter och därmed lägre intäkter. En tydligt och 

etablerad prisstrategi i kombination med en effektiv process ger kortare offerttider 

och fler vunna affärer. I ett kund case ökade antal offerter med 33%.  

Priskonsulterna erbjuder 
Pris och Lönsamhet 
optimering 
Översyn av prisprocessen där 
vi lyfter fram goda exempel 
och förslag på förbättrings-
område tillsammans med en 
plan för genomförande. 

 

Vi hjälper er att implemen-
tera relevanta pris- och lön-
samhetsmått för snabbt 
kunna mäta effekterna av 
genomförda förändringar. 

 

Prissättning av  
innovationer 
Med hjälp av vår ProPricing 
canvasmetodik ser vi till att ni 
lyckas med prissättningen  av 
nya produkter och service 
erbjudanden.  

 

Vi hjälper er att skapa en pris-
strategi för produktens hela 
livscykel. 

 

 

Kunskap 
 
Genom utbildning, works-
hops, nätverk och coaching 
hjälper vi er att öka medve-
tenheten och kunskapen 
inom pris och lönsamhets-
styrning. 

 

Stort utbud av program allt 
från nätverksträffar, föreläs-
ningar, halvdags inspirations 
work-shops till längre action 
learning program för alla de-
lar av organisationen från 
ledningsgrupp till säljare. 

Operational  
Excellence 
Det är först när genomförda 
strategier, kan illustreras i 
uppföljningen och sedan fö-
ras tillbaka i organisationen 
som erfarenhet och lärande 
som ett företag verkligen kan 
ta steget från bra till fantas-
tisk. 

 

Vår praktiska erfarenhet hjäl-
per er att implementera pro-
cesser, metoder, verktyg och 
system för att lyckas. 
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