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આ વાટાઘાટ સાથે હંુ શું પ્રાપત કરવા માંગું છંુ?હંુ
મારા માટે શકય તેટલું શ્ેષ્ઠ, સંપૂર્ણ પફ્રરામ શું છે?
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પૈસામાં મારા માટે આ વાટાઘાટ કઈ કકંમત છે?

શું મારી બચત અથવા ફોલો-અપ ખચ્ણ છે?

મારા માટે બીજો શ્ેષ્ઠ પફ્રરામ કોર હશે?

કયા પફ્રરામો અસવીકાય્ણ છે?
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તેઓ સવીકાય્ણ કેમ ્થી?

પફ્રરામ્ા કયા ઘટકો મારા માટે સૌથી અગતય્ું છે?

પફ્રરામ્ા કયા ઘટકો્ે હંુ પ્રાપત કરં?

પફ્રરામ્ા કયા ઘટકો હંુ પ્રાપત કરવા માંગુ છંુ?
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હંુ કયા ઉપ-પાસાં છોડી શકું?

કયા કોન્ટ્ેકટલ સામગ્ી અ્ે શરતો સૌથી મહતવપૂર્ણ 
છે?

મારા માટે કોન્ટ્ાકટ દવષયવસતુ અ્ે શરતો કઈ ઓછી 
મહતવ્ી છે?

જો મારી ઇદચછત પફ્રરામ ભરાઈ જાય તો મારે કયા 
દવકલપો છે?
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હંુ આ દવકલપો્ે કેવી રીતે સુધિારી શકું?

અન્ય વાટાઘાટો્ા ભાગીદારો સાથે વધિુ સારા ઉકેલો 
શું છે?

્વી વાતચીતમાં હંુ કઈ વાટાઘાટો કરી શકું?

શ્ેષ્ઠ દવકલપ દવશે શું અલગ હોવું જોઈએ, જેથી તે 
મારા મૂળ ઇદચછત વાટાઘાટો્ા પફ્રરામથી વધિુ સારં 
અથવા સમા્ હોય?
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મારે કઈ રીતે દૂર કરવા માટે ઔપચાફ્રક અવરોધિો છે?

મારા માટે આ દવકલપ્ું મૂલય શું છે?

શું મારી બચત અથવા ફોલો-અપ ખચ્ણ છે?

જો ્ારાકીય બાબતો સામેલ છે, તો સૌથી વધિુ અ્ે 
સૌથી ્ીચો રકમ જે હંુ સવીકારી શકું છંુ?

21
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આ શરતો અ્ે કરાર દવષયક સામગ્ી આ ્ંબર બદલી 
શકે છે અ્ે પછી સવીકાય્ણ રકમ કેટલી મોટી છે?

હંુ કયા કરાર્ા દ્યમો સવીકારવા માંગતો ્થી?

વાટાઘાટો સમાપત કરી્ે સારી શરૂઆત્ી દસથદતમાં 
પ્રવેશવા્ી તક છે?

વાટાઘાટો બંધિ કરવા માટે મારાથી કયા પાસાઓ સરળ 
બ્શે?
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મારો વાટાઘાટો ભાગીદાર
આ વાટાઘાટમાંથી મારા વાટાઘાટો કર્ાર ભાગીદાર્ે 
શું પફ્રરામ મળે છે?

મારા વાટાઘાટો ભાગીદાર માટે્ો ફાયદો શું છે?

27

28
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મારા વાટાઘાટ કર્ાર ભાગીદાર માટે વાટાઘાટોમાં 
ખરેખર શું મૂલય છે?

બીજી બાજુ વાટાઘાટો અ્ે પફ્રરામ કેટલું મહતવપૂર્ણ 
છે?

મારા વાટાઘાટો ભાગીદાર માટે બીજા ક્રમ્ું શ્ેષ્ઠ 
પફ્રરામ શું હોઈ શકે?

મારા વાટાઘાટો ભાગીદાર માટે કયા ઘટકો્ો શ્ેષ્ઠ શકય 
પફ્રરામ હશે?31

32

29

30
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જે પફ્રરામ તેમ્ે સવીકાય્ણ ્થી? તે્ા માટે કયા ઘટકો સૌથી મહતવ્ા છે?35

36

33

34 આ પફ્રરામ તે્ા માટે અસવીકાર કેમ છે? પફ્રરામ્ા કયા ઘટકો્ે તે પ્રાપત કરવું પડે છે?
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પફ્રરામ્ા કયા ઘટકો તે પ્રાપત કરવા માંગે છે? તે કોન્ટ્ેક્ટયુઅલ શરતો અ્ે દવષયવસતુ તે્ા માટે 
સૌથી મહતવપૂર્ણ છે?39

40

37

38 તે કયા પાસાં વગર કરી શકે છે? તે્ા માટે કોન્ટ્ાકટલ શરતો અ્ે દવષયવસતુ ઓછી 
મહતવ્ી છે?
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બીજી બાજુ મારી સાથે વાટાઘાટો કઈ દવકલપ છે? તે આ દવકલપો્ે કેવી રીતે સુધિારી શકે છે?43

44

41

42
મારા વાટાઘાટ કર્ાર સાથીએ કયા ત્રર શ્ેષ્ઠ દવકલપો 
જો તે્ા ઇદચછત પફ્રરામ્ું પાલ્ ્ કયુું હોય?

શું અન્ય વાટાઘાટો ભાગીદારો સાથે વધિુ સારા 
પફ્રરામો છે?
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શું મારા વાટાઘાટો કર્ાર ભાગીદાર ફરીથી જોડાઈ 
શકે છે અથવા સામગ્ી ઉમેરી શકે છે અ્ે કયા? તે રસતામાં અવરોધિો દૂર કેવી રીતે કરી શકે?47

48

45

46 શ્ેષ્ઠ દવકલપ દવશે શું અલગ હોવું જોઈએ જેથી તે મૂળ 
વાટાઘાટો્ા પફ્રરામથી વધિુ અથવા બરાબર હોય?

કયા ઇદચછત પફ્રદસથદતઓ વધિુમાં વધિુ સારા દવકલપ્ે 
પ્રભાદવત કરી શકે?
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તે્ે શામેલ કરવા માટે અન્ય કયા મૂલયો અથવા રદચ 
છે?

આ શરતો અ્ે કોન્ટ્ાકટ સમાદવષ્ો આ ્ંબર બદલી 
શકે છે અ્ે પછી સવીકાય્ણ રકમ કેટલી મોટી છે?

કયા પાસાઓ વાટાઘાટો બંધિ કરવા માટે તે્ા માટે 
સરળ બ્ાવશે?

51

52

49

50
જો ્ારાકીય સમસયાઓ સામેલ છે, તો તે સૌથી વધિુ 
અ્ે સૌથી ્ીચો રકમ તે સવીકારશે?

53

શું કોઈ જોખમ છે કે તે વાટાઘાટો બંધિ કરી્ે વધિુ 
સારી રીતે બંધિ થઈ શકે?
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મૂલ્યવૃદ્ધિ જો તમે વાટાઘાટો્ા ખચ્ણ્ી ગરતરી કરવા માંગો 
છો:

એ.  તૈયારી કેટલો સમય લે છે?
બી. વાટાઘાટો કેટલો સમય લે છે?
સી. અમારી બાજુમાં સામેલ લોકો્ી કલાકદીઠ દર શું  
 છે?
ડી.  અન્ય કયા ખચ્ણ (રજૂઆત, મુસાફરી, વકીલો)   
 ધયા્માં લેવાય છે?

54
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ઉત્પાદકો
મારી વાટાઘાટ કર્ાર ભાગીદાર પાસે ખરેખર 
પસંદગી અ્ે અદધિકૃતતા્ી સવતંત્રતા છે?

શું હંુ તમામ દ્ર્ણય લે્ારાઓ્ે જાણં છંુ?

શું પે્લ (બોડ્ણ, વાટાઘાટ બોડ્ણ, અન્યો) દવારા 
્કકી કરાયેલ વાટાઘાટ્ી મયા્ણદાઓ છે?

56

57

55
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મપારી અંદિમ 
વ્યૂહરચનપા

આ વાટાઘાટમાં મારી 30 સૌથી મહતવપૂર્ણ 
માંગરીઓ શું છે?58

59
આ તૈયારીઓ્ા પફ્રરામ રૂપે, મારી પ્રથમ ઓફર 
જેવી છે?
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મપારપા વપાટપાઘપાટો 
ભપાગીદપાર કોણ છે

મારી છેલલી ઓફર શું છે?

હંુ કઈ વાતા્ણ કહંુ છંુ, જે્ી સાથે હંુ મારા વાટાઘાટો 
ભાગીદાર્ે મારા શ્ેષ્ઠ પફ્રરામ, ખાસ કરી્ે 
યાદગાર, પસંદ યોગય અ્ે મૂલયવા્ રજૂ કરી શકું 
છંુ?

60

61

62

મારા વાટાઘાટો્ા ભાગીદારો્ા દહતો કયા ક્ેત્રમાં 
મારા દહતો સાથે ઓવરલેપ કરે છે?



4140

મારા વાટાઘાટો ભાગીદાર કેવી રીતે કામ કરે છે?શું હંુ કોઈ વયદકત અથવા કંપ્ી સાથે વાટાઘાટો કરં 
છંુ?63

64

65

66
મારા વાટાઘાટો ભાગીદાર દસવાય વાટાઘાટ્ા 
પફ્રરામ પર બીજા કયા લોકો્ો પ્રભાવ છે?

ભૂતકાળમાં મારા વાટાઘાટો ભાગીદાર સાથે કોઈ સંપક્ણ 
થયો છે?
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મારા વાટાઘાટ કર્ાર સાથીએ કેવી રીતે વતતે છે?મારા વાટાઘાટ કર્ાર સાથીએ કેવી રીતે વતતે છે?67

68

69

70
શું મેં કયારેય તેમ્ી સાથે વાટાઘાટ કરવા્ો પ્રયત્ 
કયયો છે?

મારા વાટાઘાટો ભાગીદાર દવારા સંચાદલત આંતફ્રક 
સંસથાકીય માળખું અ્ે દ્ર્ણય માળખું કેવી રીતે છે?
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તે આ લક્યો કેવી રીતે પ્રાપત કરવા માંગે છે?મારા વાટાઘાટો કર્ાર ભાગીદાર કયા સામાન્ય ધયેય 
દસદધિ કરવા માંગે છે?71

72

73

74તેમરે કયા જાહેર લક્યો જાહેરમાં ગોઠવયા છે? મારા વાટાઘાટ ભાગીદાર્ે પ્રેરરા આપ્ારા કયા 
હેતુઓ?
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આ ફાયદો જેવો જ હોવો જોઈએ જેથી તે મારા 
વાટાઘાટ કર્ાર સાથી્ે યોગય લાગે?

મારા વાટાઘાટ કર્ાર સાથી્ે ખાસ કરી્ે કયા દવષયો 
પર રસ છે?75

76

77

78હંુ મારા વાટાઘાટો ભાગીદાર્ે શું લાભ આપી શકું? આ ફાયદાકારક રૂપે ફાયદાકારક રૂપે હંુ કેવી રીતે અ્ે 
કો્ે રજૂ કરં?
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કયા વત્ણણૂક અ્ે વાતચીત્ી વયૂહરચ્ા્ે ્કારવામાં 
આવે છે?

હંુ કઈ ખાસ ભાષા્ો ઉપયોગ કરં જેથી કરી્ે આપરે 
અમારા વાટાઘાટો ભાગીદાર સાથે એન્કર કરી શકીએ?79

80

81

82કયા કીવરસ્ણ મહતવપૂર્ણ છે? મારા વાટાઘાટો ભાગીદાર્ી વાસતદવકતા શું છે?
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કયા દ્ભ્ણરતા અદસતતવમાં છે? (બેંકો, કંપ્ીઓ, 
સંગઠ્ો, વયદકતઓ)તેમ્ી કંપ્ી અથવા પફ્રવાર્ો ઇદતહાસ શું છે?83

84

85

86છેલલા પાંચ વષ્ણમાં સૌથી મહતવપૂર્ણ ઘટ્ાઓ શું છે? ્ારાકીય સંભદવતતા શું છે?
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માકતેટમાં તે કેવી રીતે પીઆર સંચાર કરે છે?

આપરી વાટાઘાટ કર્ાર ભાગીદાર કયા પયા્ણવરરમાં 
સથપાય છે?

સંસથા શું માળખું ધિરાવે છે?87

88

89

91

90

મારી વાટાઘાટો કર્ાર ભાગીદાર કઈ છબી બ્ાવશે?

શું ફાયર મે્ેજમેન્ટ છે?
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વપાટપાઘપાટ િપારીખ 
્હેલપાં

92

94

93

વાટાઘાટો કઈ રીતે થાય છે અ્ે તે્ું દ્મા્ણર કેવી રીતે 
થાય છે?

શું તયાં બેઠા ગોઠવર છે?

વાટાઘાટો કયા સથળે થાય છે?
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જો વાટાઘાટ ખૂબ લાંબી લાગે, તો હંુ કયાં સૂઈ 
શકું?

શું મારી સાથે કપડાં ફારયા છે?

વાટાઘાટ્ી તારીખ પહેલાં હંુ કેવી રીતે આરામ કરી 
શકું?

અમે, અથવા અમારા વાટાઘાટ ભાગીદારો, કેવી રીતે 
આવશે?95

96

98

99

97 100

હંુ સમય્ા દબાર્ે કેવી રીતે અટકાવી શકું? શું મારી પાસે બીજી મુલાકાત છે અ્ે હંુ તે્ે કેવી રીતે 
સથદગત કરી શકું?
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વાટાઘાટ શરૂ થાય તે પહેલાં તમારી પાસે કયા પ્રશ્ો છે?

આ્ો જવાબ આપો.
અ્ે હવે: તમારી વાટાઘાટમાં ઘરી સફળતા.

તમે http://e-n-i.eu/ પર યુરોદપય્ ્ેગોશીયેશ્ ઇદન્સટ્ટયુટ પર પહોંચી શકો છો.

Friedhelm Wachs પર પહોંચી શકાય છે wachs@laxwachssebenius.com
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