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Осы келіссөздермен неге жетуге 
болады?МЕНІ
Мен үшін керемет нәтиже қандай 
еді?
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Менде жинақ немесе кейінгі 
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Қандай нәтиже қолайсыз?
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қабылдауға болатын болса?
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Қандай шарттар мен контрактілер 
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МЕНІҢ 
КЕЛІССӨЗДЕРДЕГІ 

ӘРІПТЕСІМ

Менің келіссөздер жүргізетін серіктес 
осы келіссөзден қандай нәтиже ала 
алады?
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ала алады?
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Қандай нәтиже оған қолайлы болмас 
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Қандай компоненттер оған 
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Келіссөздерден бас тарта отырып, 
ол одан жақсырақ болуы мүмкін бе?
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қосылған құн Егер келіссөздің шығындарын 
есептеп алғыңыз келсе:

а.  дайындық қанша уақытқа    
 созылады?
б.  Келіссөз қанша уақытқа    
 созылады?
с.  біздің жағымызға тартылған   
 адамдардың сағаттық 
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шешім 
қабылдаушы
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mенің соңғы 
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менің 
келіссөздердегі 
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Менің келіссөз жүргізушім қалай 
әрекет етті?

Менің келіссөздер жүргізушім қалай 
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тырыстым ба?

Менің келіссөздер жүргізетін 
серіктесімнің ішкі ұйымдастыру 
құрылымы мен шешім құрылымы 
қалай?
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Ол осы мақсаттарға қалай қол 
жеткізгісі келеді?

Менің келіссөздер жүргізетін 
серіктесім қандай жалпы 
мақсаттарға жетуге тырысады?
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Бұл пайым менің келіссөз жүргізетін 
серіктесіме пайдалы болып көрінуі 
үшін не істеу керек?

Қандай тақырыптар бойынша 
келіссөздер жүргізетін серіктесім 
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Менің келіссөздер жүргізетін 
серіктесіме қандай артықшылықтар 
бере аламын?

Бұл артықшылықты марапаттау 
ретінде нақты және нақты түрде 
кімге беруге болады?
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Қандай мінез-құлық пен әңгімелесу 
стратегиялары қабылданбайды?

Біздің келіссөздер жүргізетін 
серіктесімізбен байланыста болу 
үшін қандай тілде қолдануға 
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серіктесімнің нақтылығы қандай?
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Қандай тәуелділік бар? (Банктерге, 
компанияларға, ұйымдарға, 
тұлғаларға)

Компанияның немесе отбасының 
тарихы қандай?83
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Соңғы бес жылда қандай маңызды 
оқиғалар болды? Қандай қаржылық әлеует бар?
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Нарықта қандай PR-
коммуникацияны жүзеге асырады?

Біздің ортақ әріптесіміз қандай 
ортада құрылады?
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серіктесім қандай бейнені жасағысы 
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Өрт басқару ма?
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Келіссөздер жүргізілетін ғимарат 
қалай жасақталған және салынған?

Орындалатын орын бар ма?

келіссөздер 
күніне дейін
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Қандай үй-жайда келіссөздер 
жүреді?
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Уақыт қысымын қалай болдырмауға 
болады?

Менің басқа кездесуім бар ма және 
оны қалай өткіземін?
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Келіссөздер басталмас бұрын 
сізде қандай сұрақтар бар?

Оларға жауап беріңіз.
Ал енді: келіссөздеріңізде 

көп табыстарға жету.

Еуропалық келіссөздер институтына http://e-n-i.eu/ сайтынан танысуға болады.

Friedhelm Wachs-ге wachs@laxwachssebenius.com арқылы хабарласуға болады
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