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Deneyim Seviyesi :
Yeni başl ıyorsanız,  rahat
hissettiğiniz bir miktarı
seçmenizi  tavsiye ederim.
Başlangıçta daha az ücret
almanın yanlış bir  tarafı  yoktur…
Sanki öğrenmek için para
alıyorsunuz! Birkaç dersiniz
sonra güven kazandınız ve
fiyatlarınızı  yükseltmek daha
kolay olacaktır .  Ayrıca,
bölgenizdeki talep ve i lgi l i  süre
için daha iyi  bir  f ikir
edineceksiniz.

Hedefler :  
Neden öğretiyorsun? Tecrübe
kazanmak için? Kendinizi  bir
uzman olarak kanıtlamak için mi?
Markanızı  tanıtmak için mi? Para
kazanmak? Yukarıdakilerin
hepsi? "Neden" bi lginiz size
mükemmel ipuçları  verecek ve
genell ikle ne kadar talep etmeniz
gerektiğini  bel ir leyecektir .

Genel Giderler / Yer:  
Çoğu yer,  konumlarını
kullanmanız için sizden bir ücret
al ır .  Bazı ları  saatl ik bir  ücret
talep eder (kurulum ve
temizleme süresinin dahil  olup
olmadığını  sorduğunuzdan emin
olun… çoğu zaman değildir) .
Diğerleri  bir  yüzde bölüşümü
yapacak.
Yüzde almak iyidir çünkü en az
bir kişi  geldiği  sürece para
kaybetmemeniz garantidir .
Bir konumla i lgi l i  genel masraflar
olmadan da başlamanın bir
yolunu bulabil irsiniz.  Evinizde,
ders almak isteyenin evinde,  bazı
organisayonlar i le de anlaşma
yapabil irsiniz,  mesela doğum
günü için programın bir parçası
olabil irsiniz.
Açıkçası ,  bir  yer için ödeme
yapmanız veya herhangi bir  yerde
kira ödemeniz gerekiyorsa,  bunun
ücretlerinize göre hesaplanması
gerekecektir .
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Hedef Pazar:
Sınıf ları  f iyatlandırırken hedef
pazarınızın kim olduğunu
düşünün. 
Örneğin,  çocuklara dersler
veriyorsanız,  büyük olası l ıkla
yetişkinler için olan derslerden
daha ucuz olacaktır .  Daha kısa
dikkat süreleri  nedeniyle çocuk
dersleri  de genell ikle daha
kısadır.
Yat kulübünde sosyete eşlerine
gündüz dersleri  veriyor
musunuz? Öyleyse,  ücretinize
başka bir rakam ekleyin.

Rekabet :  
Eşyaların maliyeti  her zaman arz
ve talepten etki lenir .  
Etrafınıza bakın ve bölgenizde
benzer konuları  öğreten başka
biri  olup olmadığına bakın.
Değilse,  araştırmanızı  genişletin
ve ders veren bir sonraki  en
yakın kişiyi  veya yeri  bulun.  
Ne kadar ücret aldıklarını  görün
ve sınıf larınızı  f iyatlandırırken
bunu göz önünde bulundurun.

Zaman :
Ve son olarak,  ancak en önemlisi ,
s ınıf ları  f iyatlandırırken,
harcayacağınız tüm zamanı
hesaba kattığınızdan emin olun.  
3 saatl ik bir  ders asl ında ne
kadar zaman al ır?
Emin değilseniz i lkini  takip edin.
Sınıfa öğretmek için harcanan
saatlerin denklemin küçük bir
parçası  olduğunu görünce
şaşırabil irsiniz.
Doğru bir f iyat belir lemek için
toplam sürenizi  bi lmeniz gerekir .


