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რა მინდა მიაღწიო ამ 
მოლაპარაკებას?
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რომელი იქნებოდა საუკეთესო, 
ჩემთვის სრულყოფილი შედეგი?
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რა მნიშვნელობა აქვს ამ 
მოლაპარაკებას ჩემთვის ფულზე?

მაქვს შემნახველი ან შემდგომი 
ხარჯები?

რომელი იქნებოდა მეორე 
საუკეთესო შედეგი ჩემთვის?

რომელი შედეგები მიუღებელია?
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რატომ არ არიან მისაღები?

რომელი კომპონენტია ჩემთვის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი?

რომელი კომპონენტია შედეგის 
მიღწევა?

რომელი კომპონენტია მე მინდა 
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რა ალტერნატივები მაქვს, თუ 
ჩემი სასურველი შედეგი არ 
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რა უკეთესი გადაწყვეტილებებია 
სხვა მოლაპარაკებების 
პარტნიორებთან?
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რა უნდა იყოს განსხვავებული 
საუკეთესო ალტერნატივაზე, 
ისე, რომ ეს უკეთესია ან ჩემი 
თავდაპირველი მოლაპარაკებების 
შედეგია?

17

18

15

16



1514
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რომელი პირობები და 
საკონტრაქტო კონტენტი შეიძლება 
შეიცვალოს ეს ნომერი და რამდენად 
დიდია მისაღები თანხა?

რომელი საკონტრაქტო პირობები არ 
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ჩემი 
მოლაპარაკებების 

პარტნიორი

რა შედეგი მოაქვს ჩემი 
მოლაპარაკებების პარტნიორი 
იმედი ამ მოლაპარაკებებისგან?

რა არის სასარგებლო ჩემი 
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რა მნიშვნელობა აქვს 
მოლაპარაკებებს მატერიალურ 
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მეორე საუკეთესო შედეგი?
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31

32

29

30



2322

რომელი შედეგი არ იქნება მისთვის 
მისაღები?
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რომელი კომპონენტის შედეგია მან 
უნდა მიაღწიოს?
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რომელი კომპონენტია მისი 
მიღწევა?

რომელი ხელშეკრულების 
პირობები და შინაარსი ყველაზე 
მნიშვნელოვანია მისთვის?
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და შინაარსი ნაკლებად 
მნიშვნელოვანია მისთვის?
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რა ალტერნატივა აქვს მეორეს 
მხარესთან მოლაპარაკებები?
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მოლაპარაკებების პარტნიორი, 
თუ მისი სასურველი შედეგი არ 
მოქმედებს?
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მიღება სხვა მოლაპარაკებების 
პარტნიორებთან?
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იქნებ მოლაპარაკებათა პარტნიორი 
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ისე რომ უკეთესია, ვიდრე 
ორიგინალური მოლაპარაკებების 
შედეგი?

რომელი სასურველი პირობები 
დამატებით დადებითად აისახება 
საუკეთესო ალტერნატივას?
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რა სხვა ღირებულებებსა და 
ინტერესებს უნდა მოყვეს ის?

რომელი პირობები და კონტრაქტის 
შინაარსი შეიძლება შეიცვალოს 
ეს რიცხვი და რამდენად დიდია 
მისაღები თანხა?
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გაუადვილოს მოლაპარაკებების 
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მოლაპარაკებების გაწყვეტის გზით?
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მადლიერება
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გადაწყვეტილების 
მიმღები

რომელია არჩევანისა და 
ავტორიზაციის თავისუფლება ჩემი 
მოლაპარაკებების პარტნიორია?

ვიცი ყველა გადაწყვეტილების 
მიმღები პირები?
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ჩემი საბოლოო 
სტრატეგია

რა არის ჩემი 30 ყველაზე 
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პირველი შეთავაზებაა?
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ვინ არის ჩემი 
მოლაპარაკებების 

პარტნიორი

რა არის ჩემი ბოლო შეთავაზება?

რა ამბავს ვამბობ, რომელთანაც 
შემიძლია ჩემი მოლაპარაკებების 
პარტნიორისთვის ჩემი საუკეთესო 
შედეგი განსაკუთრებით 
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მოლაპარაკებების პარტნიორის 
ინტერესები ჩემს ინტერესებთან 
ერთად?
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როგორ მუშაობს ჩემი 
მოლაპარაკებების პარტნიორი?

მე ვლაპარაკობ პირასა თუ 
კომპანიასთან?63
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შედეგებზე გავლენას ახდენს სხვა 
მოლაპარაკებების გარდა, ჩემი 
მოლაპარაკებების პარტნიორის 
გარდა?

არ ყოფილა რაიმე კონტაქტი ჩემი 
მოლაპარაკებების პარტნიორთან 
წარსულში?
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როგორ მოვიქე ჩემი 
მოლაპარაკებების პარტნიორი 
მაშინ?

როგორ მოვიქე ჩემი 
მოლაპარაკებების პარტნიორი?67
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ოდესმე მე შევეცადე მოლაპარაკება 
მასთან?

როგორ ხდება შიდა 
ორგანიზაციული სტრუქტურა და 
გადაწყვეტილების სტრუქტურა, 
რომელიც მოლაპარაკებების 
პარტნიორია?
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როგორ სურს ამ მიზნების 
მისაღწევად?

რა საერთო მიზნებია ჩემი 
მოლაპარაკებების პარტნიორი?71
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რა კონკრეტული მიზნები აქვს 
საჯაროდ?

რომელი მოტივაცია 
მოლაპარაკებების პარტნიორია?
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რა სარგებელი უნდა 
გამოიყურებოდეს ასე, რომ ჩემი 
მოლაპარაკებების პარტნიორია 
ღირსეულად?

რომელი თემებია ჩემი 
მოლაპარაკებების პარტნიორი 
დაინტერესებული?

75

76

77

78
რა სარგებელს შემიძლია ჩემი 
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კონკრეტულად ამ სარგებელს, 
როგორც დაჯილდოება?
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რომელი ქცევისა და საუბრის 
სტრატეგიები შეიძლება უარყოს 
უარი?

რომელი კონკრეტული ენა 
უნდა გამოვიყენო ისე, რომ ჩვენ 
შეგვიძლია გავაგრძელოთ ჩვენი 
მოლაპარაკებების პარტნიორი?

79

80

81

82
რომელი საკვანძო სიტყვები 
მნიშვნელოვანია?

რა არის ჩემი მოლაპარაკებების 
პარტნიორის რეალობა?



5150

რა დამოკიდებულება არსებობს? 
(ბანკებს, კომპანიებს, 
ორგანიზაციებს, პირებს)

რა არის მისი კომპანიის ან ოჯახის 
ისტორია?83

84

85

86

რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი 
მოვლენები ბოლო ხუთი წლის 
განმავლობაში?

რა ფინანსური პოტენციალი 
არსებობს?
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რა პიარ კომუნიკაციას 
ახორციელებს იგი ბაზარზე?

რა გარემოშია ჩვენი 
მოლაპარაკებების პარტნიორი?

რა სტრუქტურა აქვს ორგანიზაციას?87

88

89

91

90
რომელ სურათს ჩემი 
მოლაპარაკებების პარტნიორი სურს 
გენერირება?

არის ხანძრის მართვა?
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მოლაპარაკებების 
დაწყებამდე

92

94

93

როგორ აშენდება და აშენდა შენობა, 
სადაც მოლაპარაკება ხდება?

არსებობს მჯდომარე მოწყობა?

რა შენობაშია მოლაპარაკება?
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თუ მოლაპარაკება ბევრად 
უფრო გრძელდება, სად 
ვღელა?

მაქვს სათადარიგო ტანსაცმელი?

როგორ დავრწმუნდები 
მოლაპარაკებების თარიღამდე?

როგორ მოვახდენთ ჩვენ, ან ჩვენი 
მოლაპარაკებების პარტნიორებს?95

96

98

99

97 100

როგორ შევამციროთ დრო ზეწოლა? მაქვს კიდევ ერთი დანიშვნა და 
როგორ გადავურე?
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რა კითხვები გაქვთ 
მოლაპარაკებების დაწყებამდე?
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