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Beslutningsrammeverk for markedsføring av 
høyteknologi

 

          Markedsføring – 4P´er (Kap. 8-12) 
 

 

 

  

Høyteknologibedrift 

Strategisk planleggingsprosess (kap. 2) 

- Kjernekompetanse 

Organisatoriske faktorer (kap. 3) 

- Core rigiditines 

Markedsorientering (kap. 4) 

- Kryssfunksjonelle team 

- F&U-Markedsinteraksjon 

Relasjoner og allianser (kap. 5) 

- Customer Relationship Marketing 

  

Kunder 

Kundeforståelse (kap. 6, 7) 

- Forskning på høyteknologi 

- Prognoser 

- Kunders beslutningstagning 

- Adopsjon og spredning av innovasjon 

- Segmentering, målgruppevalg og 
posisjonering 

 

 
Sosiale, etiske og lovmessige hensyn (kap. 13) 

 

} 
Mohr, Sengupta & Slater, 2013
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Hva er pris?

• Penger

• Tid

• Energi

• Psykiske ”kostnader”

Philip Kotler, 1992
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Mål for prispolitikken

• Maksimere salget

• Markedsandel

• Maksimere fortjenesten

• Ønske om en gitt fortjenestemargin

• Møte eller unngå konkurranse

• Stabilisere prisnivået

• Støtte andre produkter



Sammenhengen pris og kvalitet

• Forbrukeren har en tendens til å bruke pris som kvalitetsindikator og som et mål på kostnader

• Forbrukeren utarbeider ofte referansepriser som de bruker som standarder når priser 
sammenlignes

• Referansepriser er ikke konstant, men endrer seg med ny informasjon fra markedet

• Kjøpere har en tendens til å etablere et prisområde rundt standardprisen og priser innenfor dette 
området kan aksepteres

• Visse faktorer, slik som merkenavn, butikkprofil, kan innvirke på den opplevde pris-
kvalitetssammenheng

• Hvis prisen blir oppfattet som å være den samme for ulike alternativer blir ikke pris lenger noen 
vurderingskriterium når valget skal foretas

(Loudon og Bitta, 1993)
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Priselastisitet.....

Priselastisitet defineres 

som den relative 

mengdeendring dividert 

med den relative 

prisendring (ved uendelig 

små endringer i pris).

K0 - K1

K0

P0 - P1

P0

e =

e = priselastisitet
P0 = opprinnelig pris
P1 = ny pris
K0 = opprinnelig kvantum til pris P0
K1 = nytt kvantum til pris P1
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• Elastisk - den relative mengdeendring er større enn den 
relative prisendring - elastisiteten er større enn 1 (den totale 
omsetning blir større ved lavere pris og lavere ved høyere pris).

• Nøytralelastisk - den relative mengde- og prisendring er like 
stor - elastisiteten er 1 (den totale omsetningen opprettholdes 
fordi pris- og mengdeendring utligner hverandre).

• Uelastisk - den relative mengdeendring er mindre enn den 
relative prisendring - elastisiteten er mindre enn 1 (den totale 
omsetning blir større ved høyere pris og lavere ved lavere pris).
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Elastisk etterspørsel......

Kvantum

P
ri
s P’2

P’1

K1K2

Elastisk etterspørsel -
Den relative mengdeendring er større
eller så og si lik den relative prisendring.
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Uelastisk etterspørsel.....

P
ri
s Uelastisk etterspørsel -

Den relative mengdeendring er
mindre enn den relative prisendring.

P2

P1

K1K2

Kvantum
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Begrensninger i pristeorien

• Teorien tar utgangspunkt i homogene varer og tjenester som ikke gir grunnlag for 
preferanser.

• Tilbyderen søker å maksimere fortjenesten på kort sikt for et bestemt produkt.

• Teorien tar ensidig utgangspunkt i forbrukerne og deres reaksjoner.

• Tar ikke tilstrekkelig hensyn til de øvrige konkurransemidlene og andre variabler, 
men antar at forholdene er konstante.

• Forutsetter at man han fullt kjennskap til etterspørs- og kostnadskurvene.
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Faktorer som bestemmer prispolitikken..........

Interne faktorer

Markedsmål
Markedsmiks
Kostnader
Organisatoriske
betraktninger

Eksterne faktorer

Markedets etterspørsel
Konkurranse
Markedets struktur
Bransjepraksis
Leverandørenes innvirkning
Konjunkturpåvirkning
Andre faktorer i omgivelsene: 
(økonomi, detaljister, 
myndigheter)

Pris
beslutning
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Prisstrategier

• Nivå

• Samme nivå

• Under markedspris

• Over markedspris

• Faste/bevegelige priser

• Sortiment

• Modeller

• Størrelse

• Kvalitet

• Komplementære produkter

• Priskategori

• Produktets livsløp - PLS
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Rabattpolitikk

• Funksjonsrabatter

• Kvantumsrabatter

• Kjøpsbonus

• Kombinasjonsrabatter

• Ekspedisjonsavgift

• Andre rabattformer
• Tidlig ordre

• Sesong

• kampanjerabatt


