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በዚህ ድርድር ውስጥ ምን መድረስ እፈልጋለሁ?እኔ

ለእኔ የተሻለ እና ፍጹም የሆነ የትኛው ውጤት ነው?
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ይህ ገንዘብ በገንዘብ ለእኔ ምን ትርጉም አለው?

ገንዘብ ወይም የቁጥጥር ወጪዎች አሉን?

ለእኔ ሁለተኛ ደረጃ ውጤት ምንድነው?

የትኞቹ ውጤቶች ተቀባይነት የሌላቸው ናቸው?
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ተቀባይነት የሌላቸው ለምንድን ነው?

የውጤቱ የትኛው ክፍል ለእኔ በጣም አስፈላጊ ነው?

ውጤቱን የትኞቹን ውጤቶች ማሟላት አለብኝ?

ውጤቱን የትኞቹን ውጤቶች ማሟላት እፈልጋለሁ?
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የትኞቹ ንዑስ ገጽታዎች መተው እችላለሁ?

የትኞቹን ውሎች እና ሁኔታዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው?

የትኛው ውሳነያዊ ይዘት እና ሁኔታዎች ለእኔ ያን ያህል 
አስፈላጊ አይደሉም?

የተፈለገውን ውጤት ካላገኘሁ ምን አማራጮች አሉኝ?
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እነዚህን አማራጮች እንዴት ማሻሻል እችላለሁ?

ከሌሎች የመደራደር አጋሮች ጋር ምን የተሻለ 
መፍትሄዎች አሉ?

አዲስ የትርጉምን ይዘት እንደገና መጨመር እና 
መጨመር እችላለሁን?

ከእኔ ጋር በተደረገው ድርድር ውጤት የተሻለ ወይም 
እኩል ሊሆን ስለሚችል ጥሩ አማራጭ ሌላ የተለየ ነገር 
ምን መሆን አለበት?
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በመንገዴ ሊይ ሇመቀነስ የሚያስችሌኝ የትኞቹ 
መሰናክቶች ምንዴ ነው?

የዚህ አማራጭ አማራጭ ዋጋ ምንድን ነው?

የቁጠባ ወይም ክትትል ወጪዎች አሉኝ?

የገንዘብ ነክ ጉዳዮችን የሚያካትት ከሆነ የትኛው 
ከፍተኛና ዝቅተኛ መጠን ነው?
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የትኞቹ ሁኔታዎች እና የውል ስምምነቶች ይሄን ቁጥር 
ሊቀይሩት እንዲሁም ያን ያህል ተቀባይነት ያለው ድጎማ 
ምን ያህል ትልቅ ነው?

የትኞቹን የኮንትራት ውሎች ለመቀበል አልፈልግም?

ውይይቱን በማቆም በተሻለ አጀማመር ላይ የመግባት 
እድሉ አለን?

ድርድሩን ለማስቆም ምን ነገሮች አሉኝ?
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የእኔ ድርድር አጋር
ከዚህ ስምምነት ጋር ላለመወያዬ ምን አይነት ውጤት 
ይኖረናል?

ለድርድር አጋርዬ ጥቅሙ ምንድ ነው?
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ድርድሩ ለኔ ድርድር አጋዥ ምን ያህል ዋጋ አለው?

ድርድርና ለሌላኛው ወገን ውጤት ምን ያህል አስፈላጊ 
ነው?

ለድርድር አጋርዬ ሁለተኛው ጥሩ ውጤት ምን ሊሆን 
ይችላል?

ለድርድር አጋርዬ የተሻለ ውጤት ሊኖረው የሚችለው 
የትኛው ክፍል ነው?31
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የትኛው ውጤት በእሱ ዘንድ ተቀባይነት የለውም? ለየትኛው ክፍል ለእርሱ በጣም አስፈላጊ ናቸው?35

36

33

34 ይህ ውጤት ለምን ይቀበላል? የትኞቹ ውጤቶች ማሟላት አለበት?
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የትኞቹን የጤንነት ውጤቶች ማሟላት ይፈልጋሉ?
የትኞቹ ውሎች እና ይዘቶች ለእሱ በጣም አስፈላጊ 
ናቸው?39

40

37

38 የትኞቹን ገጽታዎች ሊሰራ ይችላል?
የትኞቹ ውሎች እና ይዘቶች ለእሱ ብዙም አስፈላጊ 
አይደሉም?
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በሌላኛው በኩል ከእኔ ጋር ያሉት ንግግሮች ምን አማራጭ 
አላቸው?

እነዚህን አማራጮች እንዴት ማሻሻል ይችላል?43
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41

42
የሽግግሩ ፓኬጅ ፍላጎቱ ካልተሳካ የትኞቹ ሶስት ጥሩ 
አማራጮች አሉኝ?

ከሌሎች የሽምግልና አጋሮች ጋር የተሻሉ ውጤቶች ሊኖሩ 
ይችላሉን?
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የእኔ ድርድር አጋዥ እንደገና ለማጣመር ወይም ይዘትን 
ለማቅረብ እና የትኞቹን ማካተት ይችላሉን?

በመንገድ ላይ እንቅፋቶችን እንዴት ማስወገድ ይችላል?47

48

45

46 ከመጀመሪያው ድርድር ውጤት የተሻለ ወይም የተሻለ 
እንዲሆን ስለ ጥሩውን አማራጭ የተለየ ነገር ምን መሆን 
አለበት?

የትኞቹ ተስማሚ ሁኔታዎች ተጨማሪውን ተመርጦ 
አዎንታዊ ተፅእኖ ሊኖራቸው ይችላል?
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ምን ዓይነት ዋጋዎችን ወይም ፍላጎቶችን ሊያካትት 
ይችላል?

የትኞቹ ሁኔታዎች እና የውስጠኛ ይዘቶች ይሄንን ቁጥር 
ሊቀይሩ ይችላሉ እንዲሁም ምን ያህል ትልቅ እሴት ነው?

ድርድሩን ማቋረጥ ለህዝቡ ቀላል እንዲሆን የሚያደርጉት 
ነገሮች ምንድን ናቸው?

51
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የፋይናንስ ችግር ከተከሰተ, የትኛው ከፍተኛ እና ዝቅተኛ 
መጠን ሊቀበለው ይችላል?

53

የንግግሩን መስበር በማቆም የተሻለ ኑሮ ይኖር ይሆን?
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አድናቆት የሽግግር ወጪዎችን ለማስላት ከፈለጉ;

ሀ.  ዝግጅት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?
ለ.  ድርድር ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?
ሐ.  ከእኛ ጎን ለጎን የሚሠሩ ሰዎች የጊዜ ገደብ ምን  
 ያህል ነው?
መ.  ሌሎች ወጪዎች (ማቅረቢያ, ጉዞ, ጠበቃዎች)  
 ሊታሰቡ ይገባል?
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ሰሪዎች
የክርክር አጋሬዎ ምን ዓይነት ነጻ የመምረጥ ነጻነት ነው?

ሁሉንም ውሳኔ ሰጪዎች አውቃለሁን?

የቦርዱ መድረክ በቦርድ (ቦርድ, ድርድር, 
ሌሎች) የሚወሰን ነው?
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የመጨረሻው ስልቴ
በዚህ ድርድር ውስጥ ለእኔ 30 ዋና ዋና ነገሮች ምንድን 
ናቸው?58

59
በእነዚህ ዝግጅቶች ምክንያት, የእኔ የመጀመሪያ ስጦታ 
ነው?
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የእኔ ድርድር አጋር ነዎት
የመጨረሻ ቅናሽዬ ምንድን ነው?

ለምወዳደር ጓደኛዬ የእኔን ምርጥ ውጤት በተለይም 

የሚረሱ, የሚወደዱ እና ዋጋ ያላቸው እንዲሆን 

የምችለው የትኛው ታሪክ ነው?

60
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62

የእኔ ድርድር አጋር ከእኔ ፍላጎቶች ጋር የሚጣጣመው 
በየትኛው ቦታ ነው?
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የክርክር አጋሬዎ እንዴት ነው የሚሰራው?ከአንድ ሰው ወይም ከድርጅት ጋር መደራደር አለብኝን?63

64

65

66
ከድርድሩ አጋሮች ውጭ ሌሎች የትኞቹ ተሳታፊዎች 
የሽምግልና ውጤቶች ይኖራቸዋልን?

ባለፉት ጊዜያት ከአደራዳሪ ባልደረባዬ ጋር ግንኙነት 
ነበረን?
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የእኔ ድርድር አጋርዬ እንዴት ነበር?የእኔ ድርድር አጋር እንዴት ነበር የሰራሁት?67

68

69

70ከእሱ ጋር ለመደራደር ሞክሬያለሁ?
በውጤታማነት ባልደረባዬ የሚመራ የውስጥ ድርጅታዊ 
መዋቅር እና የውሳኔ አወቃቀሩ እንዴት ነው?
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እነዚህን ግቦች እንዴት ማሳካት ይችላል?
የክርክር አጋሬዎ የትኛውን የሥራ አጠቃላይ ግብ 
ይፈልገዋል?71

72

73

74በሕዝብ ፊት ግልጽ የሆነ ምን ግብ አለው? የክርክር ባልደረኝነቴን ያነሳሳኝ የትኛው ነው?
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ይህ ጥቅማችን ለድር ጋሪዬ ዋጋ ያለው ይመስለኛል?ያቀረብኩኝ የትኛው ድርድር አጋር ነው?75

76

77

78
ለድርድር አጋርዬ ምን አይነት ጥቅማጥቅሞችን መስጠት 
እችላለሁ?

ይሄንን ጥቅማ ጥቅሞች ለህይወቱ በምክንያት ለማቅረብ 
እና ለማን ማዎቅ ነው?
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የትኞቹ ባህሪዎች እና የውይይት ስልቶች ተቃውሞ 
ሊያጋጥማቸው ይችላል?

እኛ ከአደራጃዊ ባልደረባችን ጋር ለመደራደር የትኛውን 
የትርጉም ቋንቋ መጠቀም አለብኝ?79

80

81

82የትኞቹ ቁልፍ ቃላት ጠቃሚ ናቸው? የክርክር ባልደረባዬ እውነታ ምንድነው?
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ምን ጥገኛነቶች አሉ? (ለባንክ, ኩባንያዎች, 
ድርጅቶች, ግለሰቦች)

የእርሱ ኩባንያ ወይም ቤተሰብ ታሪክ የትኛው ነው?83

84

85

86
ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆኑት 
የትኞቹ ድርጊቶች ናቸው?

ምን የፋይናንስ አቅሞች አሉ?
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በገበያው ውስጥ ምን አይነት የመገናኛ ግንኙነትን 
ይፈጥራል?

የትኛው የአከባቢ አስተባባሪነት ነው?

ድርጅቱ ምን መዋቅር አለው?87

88

89

91

90

የመዳሴ (ፓስተር) ባልደረባዬ የትኛውን ምስል 
መፍጠር ያስፈልገዋል?

የእሳት አደጋ መቆጣጠሪያ አለን?
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ከድርሻው ቀን በፊት
92

94

93

ውይይቱ የተደረሰው እና የተገነባው ሕንፃ እንዴት ነው 
የተካሄደው?

የተቀመጠው ቦታ አለ?

ድርድሩ የሚካሄደው በየትኛው ቦታ ነው?
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ድርድሩ ብዙ ጊዜ የሚወስድ ከሆነ የት ነው 
የምተኛው?

ከእኔ ጋር ትርፍ ልብስ አለብኝ?

ከማስታረቂያ ቀኑ በፊት እንዴት ዘናለሁ?

እኛ ወይም ድርድር አጋሮቻችን እንዴት ነው 
የምንመጣው?95

96

98

99

97 100

የጊዜ ገደብን እንዴት መከላከል እችላለሁ? ሌላ ቀጠሮ አለኝ እና እንዴት ላስተላልፍ እችላል?
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ድርድሩ ከመጀመሩ በፊት ምን ጥያቄዎች አሉዎት?

እነዚህን ጥያቄዎች ይመልሱ.

እና አሁን በአርስዎ ድርድር ውስጥ በጣም ብዙ ስኬት.

የአውሮፓውያንን የመደራደር ተቋም በ http://e-n-i.eu/ ድረ ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ.

Friedhelm Wachs በ wachs@laxwachssebenius.com ሊደረስ ይችላል
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