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्ा वाटाघाटीसह मला का् प्राप्त करा्चये आहये?मी
माझ्ासाठी सवावात चांगलये, िररियूणवा िररणाम 
कोणतये असयेल?

1

2
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िैिांमध्ये माझ्ासाठी हा का् फरक आहये?

माझ्ाकडये बचत ककंवा िाठिुरावा खचवा आहये का?

माझ्ासाठी दसुरा सववोत्तम िररणाम कोणता 
असयेल?

कोणतये िररणाम अ्वीका्वा आहयेत?

5

6

3

4
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तये ्वीका्वा का नाहीत?

िररणामांचये कोणतये घटक माझ्ासाठी सवावात 
महतवाचये आहयेत?

मला कोणतये िररणाम साध् करावये लागतात?

मला कोणतये िररणाम प्राप्त करा्चये आहयेत?

9

10

7

8
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मी कोणत्ा उि-घटक सोडयू िकतो?

कोणत्ा करार सामग्ी आपण अटी सवावात 
महतवाचये आहयेत?

माझ्ासाठी कोण करार आपण अटी कमी 
महतवाच्ा आहयेत?

माझ्ा इपचछित िररणामाची ियूतवाता होत 
नसल्ास माझ्ाकडये कोणतये ि्ावा् आहयेत?

13

14

11

12
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मी ्ा ि्ावा्ांमध्ये सुधारणा किी करू िकतो?

इतर वाटाघाटी करणा्ावा भागीदारांबरोबर 
कोणतये चांगलये उिा् िक् आहयेत?

मी नवीन वातावालाि कोणत्ा वातावालाि साकार 
करू िकतो?

सववोत्तम ि्ावा्ाबद्दल का् वयेगळये असावये, 
जयेणयेकरुन तये माझ्ा मयूळ इपचछित वातावालाि 
िररणामांियेक्षा चांगलये ककंवा समान असयेल?

17

18

15

16
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मला मागावावरुन दयूर करण्ाचये कोणतये औिचाररक 
अड्थळये आहयेत?

माझ्ासाठी ्ा ि्ावा्ाचये मयूल् का् आहये?

माझ्ाकडये बचत ककंवा िाठिुरावा खचवा आहये का?

जर आर्थवाक बाबींचा समावयेि असयेल तर मी 
सवावात जा्त आपण सवावात कमी रक्कम मी 
्वीकारू िकये न?

21

22

19

20
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कोणत्ा अटी आपण करार सामग्ी ्ा नंबरमध्ये 
बदलयू िकतात आपण त्ानंतर ्वीका्वा रक्कम 
फ्कती मोठी आहये?

मला कोणत्ा करारनाम्ांचा ्वीकार करण्ास 
आवडत नाही?

वातावालाि संिवयून चांगली सुरुवात होण्ाची 
िक्ता आहये का?

वाटाघाटी ्थांबवणये माझ्ासाठी कोणतये िैलयू सोिये 
करयेल?

25

26

23

24
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माझा वाटाघाटी 
भागीदार

माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदारानये ्ा 
चचचेतयून का् िररणाम अियेपक्षत आहये?

माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदारासाठी नक्ककी 
का् फा्दा आहये?

27

28
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माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदारासाठी 
वाटाघाटीचये वा्तव्य फ्कती मयूल्वान आहये?

इतर बाजयूनये वाटाघाटी आपण िररणाम फ्कती 
महत्वाचये आहयेत?

माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदाराचा दसुरा 
सववोत्तम िररणाम का् असयू िकतो?

माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदारासाठी 
कोणतये घटक सववोतककृ ष्ट संभाव्य िररणाम होतील?31

32

29

30
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त्ाचा िररणाम कोणाला मा्स् होणार नाही? त्ाच्ासाठी कोणतये घटक सवावात महतवाचये 
आहयेत?35

36

33

34
हये िररणाम त्ाला न ्वीकारण्ासारखये का 
आहये?

िररणामाचये कोणतये घटक त्ाला प्राप्त करावये 
लागतात?
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िररणामाचये कोणतये घटक त्ाला प्राप्त करा्चये 
आहयेत?

कोणत्ा करारिद्धती आपण सामग्ी त्ाच्ासाठी 
सवावात महतवाची आहयेत?39

40

37

38 तो कोणत्ा गोष्टी करू िकतो? कोणकोणतये करार व अटी त्ांच्ासाठी कमी 
महत्वाच्ा आहयेत?
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माझ्ा बाजयूनये दसुरी बाजयू कोणती आहये? ्ा ि्ावा्ांमध्ये तो कसा सुधारणा करू िकतो?43

44

41

42

माझ्ा वातावालाि भागीदाराला त्ाच्ा 
इचछियेनुसार िररणाम पमळत नसल्ास कोणतये 
तीन सववोत्तम ि्ावा् आहयेत?

इतर वाटाघाटी करणा्ावा भागीदारांसह चांगलये 
िररणाम आहयेत का्?
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माझा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदारानये िु्सहा 
एकत्र करणये ककंवा सामग्ी जोडणये आपण कोणतये? तो मागावावर अड्थळये कसा काढयू िकतो?47

48

45

46 सववोत्तम ि्ावा्ांबद्दल पभन्न असणये आवश्क आहये 
जयेणयेकरुन मयूळ वातावालाि पनषकरावाियेक्षा चांगलये 
ककंवा समान असयेल?

कोणती वांपछित िररप््थती अपतररक्त सकारातमक 
ि्ावा्ावर सकारातमक िररणाम दयेऊ िकतये?
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त्ाला इतर कोणती मयूल्ये ककंवा रूची समापवष्ट 
करण्ाची गरज आहये?

कोणत्ा अटी आपण करार सामग्ी ्ा नंबरमध्ये 
बदलयू िकतात आपण त्ानंतर ्वीका्वा रक्कम 
फ्कती मोठी आहये?

वाटाघाटी तोडणये त्ांच्ासाठी सोिये कसये होईल?

51

52

49

50

जर आर्थवाक अडचणींचा समावयेि असयेल तर तो 
सवावात जा्त आपण सवावात कमी रक्कम ्वीकारू 
िकये ल?

53

वातावालाि बंद करून तो चांगला होऊ िकतो का?
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कौतुक जर आिण वाटाघाटीच्ा खचावाची गणना 
करा्ची असयेल तर:

अ.  त्ारी फ्कती वयेळ घयेतये?
बी.  वाटाघाटी फ्कती वयेळ घयेतये?
सी.  आमच्ा बाजयूनये सहभागी झालयेल्ांचये तास  
 दर का् आहये?
डी.  इतर कोणतये खचवा (प्रयेझेंटयेिन, प्रवासी,   
 वककील) पवचारात घयेतलये जातात?

54
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निर्मात््ांि् माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदाराकडये 
खरोखर पनवड आपण अपधककृ तता कोणती 
्वातंत्् आहये?

मी सववा पनणवा् घयेणाऱ्ांना ओळखतो का?

िॅनयेल (बोडवा, वातावा बोडवा, इतर) ्ांनी 
ठरवलयेल्ा वाटाघाटीची म्ावादा आहयेत 
का?

56

57

55
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र्झी अांनतर 
रणिीती

्ा वाटाघाटीतील माझ्ा 30 सवावात महतवाच्ा 
मागण्ा का् आहयेत?58

59
्ा त्ारींमुळये माझा िपहला प्र्ताव किासारखा 
आहये?
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र्झ् व्ट्घ्टी 
भ्गीद्र कोण आहे

माझी ियेवटची ऑफर का् आहये?

मी कोणती गोष्ट सांगयू िकये न, ज्ात मी माझ्ा 
वाटाघाटी करणा्ावा भागीदाराला सादर करू 
िकये न सववोत्तम िररणाम पवियेरतः सं्मरणी्, 
आवडण्ा्ोग् आपण मौल्वान?

60

61

62

माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदाराच्ा 
्वार््ये कोणत्ा क्षयेत्रात माझ्ा ्वार््ांिी 
संबंपधत आहयेत?
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माझा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदारानये कसये का्वा 
कये लये?

मी एखाद्ा व्यक्तकीबरोबर ककंवा कंिनीिी 
वाटाघाटी करतो का?63

64

65

66

माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदाराव्यपतररक्त 
वाटाघाटीच्ा िररणामावर इतर कोणाचाही 
प्रभाव िडतो?

भयूतकाळात माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा 
भागीदारािी काही संिकवा  आहये का?
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माझा वाटाघाटी करणारा िाटवानर नंतर कसये 
वागलये?

माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा िाटवानरनये नंतर कसये 
वागलये?67

68

69

70
मी कधी त्ाच्ािी वाटाघाटी करण्ाचा प्र्त्न 
कये ला आहये का?

माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदाराद्ारये 
अंतगवात अंतगवात सं््थातमक संरचना आपण पनणवा् 
संरचना किी चालपवली जातये?
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हये लक्् कसये पमळवा्चये आहये?माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदारानये कोणती 
सामा्स् व्यवसा् उद्दीष्टये साध् करा्ची आहयेत?71

72

73

74त्ानये कोणतये ठोस लक्् जाहीर कये लये आहये? माझा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदाराला प्रयेरणा 
कोण?
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हा फा्दा कसा फ्दसला िापहजये जयेणयेकरून माझ्ा 
वाटाघाटी करणा्ावा भागीदारास हये ्ोग् वाटयेल?

माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदारानये कोणत्ा 
पवर्ावर पवियेर रूची आहये?75

76

77

78
माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदाराला मी 
कोणतये फा्दये दयेऊ िकये न?

हये फा्दये मला बक्षीस महणयून कसये आपण कसये 
फा्दयेकारकिणये सादर करावये लागतील?
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कोणतये वतवान आपण संभारण धोरण नाकारलये 
जाऊ िकतये?

मी कोणती पवपिष्ट भारा वािरली िापहजये 
ज्ा्ोगये आमही आमच्ा वाटाघाटी करणा्ावा 
भागीदारासोबत लटकवयू िकयू ?

79

80

81

82कोणतये िबद महतवाचये आहयेत? माझ्ा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदाराची 
वा्तपवकता का् आहये?
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कोणत्ा अवलंपबतव अप्ततवात आहयेत? (बँका, 
कंि्स्ा, सं््था, व्यक्ततींना)

त्ांच्ा कंिनीचा ककंवा कुटंुबाचा इपतहास का् 
आहये?83

84

85

86
गयेल्ा िाच वराांत सवावात महतवाच्ा घटना का् 
आहयेत? आर्थवाक क्षमता अप्ततवात आहये का्?
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माकचे टमध्ये तो कोणत्ा प्रकारचा जनसंिकवा  संचार 
करतो?

आिल्ा वातावालाि भागीदारानये कोणत्ा 
वातावरणात ््थापित कये लये आहये?

सं््थयेची कोणती रचना आहये?87

88

89

91

90

माझा वाटाघाटी करणा्ावा भागीदारानये कोणती 
प्रपतमा व्युतिन्न करा्ची आहये?

अपनिमन आहये का?
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व्ट्घ्टी त्रीख 
आधी

92

94

93

हा वातावालाि कसा बनवला आपण बांधला गयेला 
आहये?

बसण्ाची व्यव््था आहये का?

वातावालाि कोणत्ा िररसर मध्ये घडतये?
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जर वाटाघाटी जा्त वयेळ घयेतये, मी कुठये  
झोितो?

मला माझ्ाबरोबर किडये घाला्चये आहयेत का?

मी वातावालाि तारखयेियूववी फ्कती आराम करतो?

आमही, ककंवा आमच्ा वातावालाि करणा्ावा 
भागीदार कसये िोहोचयेल?95

96

98

99

97 100

मी वयेळयेचा दाब कसा टाळतो? माझी आणखी एक पन्ुक्तकी आहये आपण मी ती 
किी रद्द करावी?



58

वाटाघाटी सुरू होण्ाियूववी आिल्ाकडये कोणतये प्रश्न आहयेत?

्ाचये उत्तर द्ा.
आपण आता: आिल्ा वाटाघाटीमध्ये बरयेच ्ि.

आिण http://e-n-i.eu/ ्ये्थये ्ुरोपि्न नयेगोपिएिन इप्स्टट्यूटमध्ये िोहचयू िकता.

Friedhelm Wachs ्ये्थये िोहोचयू िकता wachs@laxwachssebenius.com
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रिये डहयेलम वाच जगातील आघाडीच्ा वाटाघाटी तजांिैककी 
एक आहयेत, लॅकसवॅकस सयेबयेपन्सचये भागीदार आपण 
्ुरोपि्न नयेगोपिएिन इप्स्टट्यूटचये अध्क्ष. िीत्ुद्ध 
आपण चीनसह राजककी् वाटाघाटी घयेऊन त्ांनी करर्र 
सुरू कये ला. आज, तये आवहानियूणवा वाटाघाटीमध्ये जागपतक 
कंि्स्ा, सरकार आपण िक्षांना सलला दयेतात. बये्टसयेजलंग 
लयेखकानये त्ाच्ा का्ावासाठी अनयेक आंतरराष्टी् िुर्कार 
प्राप्त कये लये आहयेत.
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