
ਹਰੇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਸਵਾਲ
ਫ੍ਰੀਡੇਲਮ ਵਾਚਸ, ਪ੍ਰੈਜਰੀਡੈਂਟ, ਯੂਰੋਪਰੀਅਨ ਨੇਗੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਰੀਚਚਊਟ ਦੁਆਰਾ



Punjabi Erstausgabe

ਤਕਰਰੀਬਨ ਸਾਰਰੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾ ਬੁਰਰੀ ਤਰਾਂ ਚਤਆਰ ਹਨ. ਇਹ ਚਕਤਾਬ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਰੀ ਚਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚਕਵੇਂ ਚਿੱਤਣਰੀ ਹਰੈ. ਪਰ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਚਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਤਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਿਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ 
ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਰੈ  ਲਓ. 
 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦਾ ਹਰੈ ਫ੍ਰੀਡੇਲਮ ਵਾਚ

ਮਰੈਨੂੰ

ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ

ਕਦਰ

ਚਨਰਮਾਤਾ

ਮੇਰਰੀ ਆਖਰਰੀ ਰਣਨਰੀਤਰੀ

ਮੇਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥਰੀ 
ਕੌਣ ਹਰੈ?

ਗੱਲਬਾਤ ਦਰੀ ਤਾਰਰੀਖ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ

4

18

32

34

37

39

54

© 2018 Friedhelm Wachs

Umschlag/Illustration: Friedhelm Wachs
Autor: Friedhelm Wachs

Die Originalausgabe erschien 2018 im
Verlag: Metropolis Medien Verlags GmbH, Leipzig

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. 
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, 
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im 
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Titel: ਹਰੇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ

ISBN: 978-3-7479-0204-2

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਚਲੰਗ ਚਨਰਪੱਖ ਹਨ.



54

ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ?ਮਰੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੀਆ, ਸਹਰੀ ਨਤਰੀਿਾ ਚਕਹੜਾ 
ਹੋਵੇਗਾ?
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ਪਰੈਚਸਆਂ ਚਵਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਹਰੈ?

ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਤ ਹਰੈ ਿਾਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਲਾਗਤ?

ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੀਆ ਨਤਰੀਿਾ ਚਕਹੜਾ 
ਹੋਵੇਗਾ?

ਚਕਹੜੇ ਨਤਰੀਿੇ ਮਨਜੂਰ ਹਨ?
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ਉਹ ਸਵਰੀਕਾਰ ਚਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?

ਨਤਰੀਚਿਆਂ ਦੇ ਚਕਹੜੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ?

ਨਤਰੀਚਿਆਂ ਦੇ ਚਕਹੜੇ ਭਾਗ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪਰੈਣਗੇ?

ਮੈਂ ਚਕਹੜੇ ਨਤਰੀਿੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ?
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ਚਕਹੜੇ ਉਪ-ਪਚਹਲੂ ਮਰੈਨੰੂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਚਕਸ ਸੰਕਰਮਤ ਸਮੱਗਰਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?

ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਕਹੜਰੀ ਸੰਕਰਮਤ ਸਮੱਗਰਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘੱਟ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?

ਿੇ ਮੇਰੇ ਲੋੜਰੀਦੇ ਨਤਰੀਿੇ ਦਾ ਨਤਰੀਿਾ ਨਹੀਂ ਚਨਕਲਦਾ ਤਾਂ 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਕਹੜੇ ਚਵਕਲਪ ਹਨ?
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ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਚਕਵੇਂ ਸੁਿਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਕਹੜੇ 
ਵਿਰੀਆ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹਨ?

ਚਕਹੜਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੱਗਰਰੀ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਚਸਰ ਿੋੜ ਸਕਦਰੀ ਹਾਂ 
ਿਾਂ ਿੋੜ ਸਕਦਰੀ ਹਾਂ?

ਇੱਕ ਵਿਰੀਆ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਕਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਿੋ 
ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਤੇ ਨਤਰੀਿੇ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਿਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ?
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ਰਾਹ ਚਵਚ ਮਰੈਨੰੂ ਚਕਹੜਰੀਆਂ ਰਸਮਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ 
ਕਰਨਾ ਚਪਆ ਹਰੈ?

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਬਦਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਰੀ ਹਨ?

ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਤ ਹਰੈ ਿਾਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਲਾਗਤ?

ਿੇ ਚਵੱਤਰੀ ਪਚਹਲੂਆਂ ਚਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਰੀ 
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹਰੈ ਿੋ ਮੈਂ ਸਵਰੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ?
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ਚਕਹੜਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਗਰਰੀ ਇਸ 
ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਰੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸਵਰੀਕਾਰਯੋਗ ਰਕਮ 
ਚਕੰਨਰੀ ਵੱਡਰੀ ਹਰੈ?

ਮਰੈਨੂੰ ਚਕਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਰੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ 
ਨਹੀਂ?

ਕਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਬਹਤਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤਰੀ ਸਥਾਨ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹਰੈ?

ਕਰੀ ਪਚਹਲੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਆਸਾਨ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?
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ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 
ਭਾਗਰੀਦਾਰ

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥਰੀ ਦਰੀ 
ਕਰੀ ਉਮਰੀਦ ਹਰੈ?

ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਰੀ ਹਰੈ?
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ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਚਕਉਂ ਹਰੈ?

ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਤਰੀਿੇ ਚਕੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਹਨ?

ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਦਾ ਦੂਿਾ ਸਰਬੋਤਮ ਨਤਰੀਿਾ ਕਰੀ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ?

ਚਕਹੜਰੀਆਂ ਕੰਪਨਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਦਾ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਿਰੀਆ ਨਤਰੀਿਾ ਦੇਣਗਰੀਆਂ?31
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ਚਕਹੜਾ ਨਤਰੀਿਾ ਉਸਨੰੂ ਸਵਰੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਚਕਹੜੇ ਭਾਗ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ?35

36

33

34 ਇਹ ਨਤਰੀਿਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮੁਰਾਦ ਚਕਉਂ ਹਰੈ? ਨਤਰੀਚਿਆਂ ਦੇ ਚਕਹੜੇ ਭਾਗ ਉਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰੈ?
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ਨਤਰੀਚਿਆਂ ਦੇ ਚਕਹੜੇ ਭਾਗ ਉਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹਨ?

ਚਕਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰਰੀ ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?39
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38 ਉਹ ਚਕਹੜਾ ਪਚਹਲੂ ਬਗਰੈਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ? ਚਕਹੜਾ ਠੇਕਾ ਚਨਯਮ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰਰੀ ਉਸ ਲਈ ਘੱਟ 
ਜਰੂਰਰੀ ਹਨ?
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ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੀ ਚਵਕਲਪ 
ਹਰੈ? ਉਹ ਇਨ੍ਾਂ ਚਵਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਚਕਵੇਂ ਸੁਿਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?43
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ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਹੱਸੇਦਾਰ ਦਾ ਚਕਹੜਾ ਚਤੰਨ 
ਵਿਰੀਆ ਚਵਕਲਪ ਹਰੈ ਿੇ ਉਸ ਦਾ ਲੋੜਰੀਦਾ ਨਤਰੀਿਾ 
ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਕਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੀਆ ਨਤਰੀਿੇ 
ਚਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ?
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ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਮੁੜ ਿੋੜਨ ਿਾਂ ਸਮੱਗਰਰੀ 
ਿੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਕਹੜੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਰਸਤੇ ਚਵਚ ਚਕਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਸਰੀ?47

48

45

46 ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੀਆ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਕਰੀ ਵੱਖਰਰੀ ਹੋਣਰੀ ਪਵੇਗਰੀ, ਤਾਂ 
ਚਕ ਇਹ ਮੁਢਲਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਤਰੀਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਚਬਹਤਰ ਹੋਵੇ 
ਿਾਂ ਬਰਾਬਰ?

ਚਕਹੜਰੀਆਂ ਵਕਹੜਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੀਆ 
ਬਦਲ ਪ੍ਭਾਚਵਤ ਹੋ ਸਕਦਰੀਆਂ ਹਨ?
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ਉਸ ਨੰੂ ਚਕਹੜਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਦਰਾਂ-ਕਰੀਮਤਾਂ ਿਾਂ ਰੁਚਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਰੀ ਜਰੂਰਤ ਹਰੈ?

ਚਕਹੜਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਗਰਰੀ ਇਸ 
ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਰੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਚਫਰ ਸਵਰੀਕਾਰਯੋਗ 
ਰਕਮ ਚਕੰਨਰੀ ਵੱਡਰੀ ਹਰੈ?

ਉਨ੍ਾਂ ਪਚਹਲੂ ਕਰੀ ਹਨ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 
ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?
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ਿੇਕਰ ਚਵੱਤਰੀ ਮੁੱਚਦਆਂ ਚਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਕਹੜਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਉਹ 
ਸਵਰੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ?
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ਕਰੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਰੈ ਚਕ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰੀ ਚਤਆਰਰੀ ਕਰ 
ਕੇ ਚਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ?
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ਕਦਰ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਖਰਚਚਆਂ ਦਰੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:

ਏ.  ਚਤਆਰਰੀ ਚਕੰਨਰੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲੈਂਦਰੀ ਹਰੈ?
ਪੇ.  ਗੱਲਬਾਤ ਚਕੰਨਰੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਦਰੀ ਹਰੈ?
ਸਰੀ.  ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਰੀ ਘੰਟਾਵਾਰ 
 ਦਰੀ ਦਰ ਕਰੀ ਹਰੈ?
ਡਰੀ.  ਹੋਰ ਚਕਹੜਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (ਪੇਸ਼ਕਾਰਰੀ, ਯਾਤਰਾ,   
 ਵਕਰੀਲਾਂ) ਨੂੰ ਚਵਚਾਚਰਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹਰੈ?
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ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੇਰਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥਰੀ ਦਰੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ 
ਅਚਿਕਾਰ ਦਰੀ ਕਰੀ ਆਜਾਦਰੀ ਹਰੈ?

ਕਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਨੰੂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ?

ਕਰੀ ਪਰੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਚਨਰਿਾਰਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰਰੀ 
ਦਰੀਆਂ ਸਰੀਮਾਵਾਂ (ਬੋਰਡ, ਸੌਦੇਬਾਜਰੀ ਬੋਰਡ, ਹੋਰ) 
ਹਨ?

56

57

55
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ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ 
ਰਣਿੀਤੀ

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਚਵੱਚ ਮੇਰਰੀ 30 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰੀ 
ਹਨ?58

59
ਇਹਨਾਂ ਚਤਆਰਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤਰੀਿੇ ਵਿੋਂ, ਮੇਰਰੀ ਪਚਹਲਰੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਰੀ ਹਰੈ?
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ਮੇਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿ 
ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਮੇਰਰੀ ਆਖਰਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੀ ਹਰੈ?

ਮੈਂ ਚਕਹੜਾ ਕਹਾਣਰੀ ਦੱਸਾਂ, ਚਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਰੀ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੀਆ 
ਨਤਰੀਿਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ, 
ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕਰੀਮਤਰੀ?

60

61

62

ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਦੇ ਚਹੱਤਾਂ ਦਰੀ ਚਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ 
ਆਪਣੇ ਚਹੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲਰੈਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?
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ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥਰੀ ਨੂੰ ਚਕਵੇਂ ਕੰਮ ਚਮਲਦਾ 
ਹਰੈ?

ਕਰੀ ਮੈਂ ਚਕਸੇ ਚਵਅਕਤਰੀ ਿਾਂ ਕੰਪਨਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ?63

64

65

66

ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 
ਨਤਰੀਿੇ 'ਤੇ ਚਕਹੜੇ ਹੋਰ ਚਵਅਕਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਭਾਵ 
ਹਰੈ?

ਕਰੀ ਚਪਛਲੇ ਚਵਚ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥਰੀ ਨਾਲ 
ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹਰੈ?
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ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥਰੀ ਨੇ ਪਚਹਲਾਂ ਚਵਹਾਰ 
ਚਕਵੇਂ ਕਰੀਤਾ?ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਨੇ ਚਕਵੇਂ ਚਵਹਾਰ ਕਰੀਤਾ?67

68

69

70
ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਰੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਤਰੀ 
ਹਰੈ?

ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥਰੀ ਦਰੀ ਅੰਦਰੂਨਰੀ 
ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਫਰੈਸਲਾ ਢਾਂਚਾ ਚਕਵੇਂ 
ਚਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹਰੈ?
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ਉਹ ਇਹ ਟਰੀਚਚਆਂ ਨੰੂ ਚਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?ਮੇਰਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥਰੀ ਨੂੰ ਚਕਹੜੇ ਆਮ 
ਵਪਾਰਕ ਟਰੀਚਚਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?71

72

73

74ਉਸਨੇ ਿਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਕਨ੍ਾਂ ਠੋਸ ਟਰੀਚੇ ਤਰੈਅ ਕਰੀਤੇ ਹਨ? ਚਕਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਨੰੂ ਪ੍ੇਚਰਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ?
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ਇਸ ਲਾਭ ਦਰੀ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਚਦਖਾਈ ਦੇਣਰੀ ਚਾਹਰੀਦਰੀ ਹਰੈ ਤਾਂ 
ਚਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਨੰੂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗੇ?

ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਚਕਹੜੇ ਚਵਚਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ' ਤੇ ਚਦਲਚਸਪਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?75

76

77

78ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਨੰੂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮਰੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਨੰੂ ਚਕਸਮਤਪੂਰਵਕ ਤਰਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਚਕਵੇਂ ਫਲ ਕਾਰਰੀ ਹਰੈ?
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ਚਕਹੜੇ ਵਤਰੀਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰੀਆਂ ਰਣਨਰੀਤਰੀਆਂ 
ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਰੀਆਂ ਹਨ?

ਚਕਹੜਾ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰੈਨੰੂ ਵਰਤਣਰੀ ਚਾਹਰੀਦਰੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਿੋ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਨਾਲ ਐਂਕਰ ਕਰ 
ਸਕਰੀਏ.

79

80

81

82ਚਕਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਦਰੀ ਅਸਲਰੀਅਤ ਕਰੀ ਹਰੈ?
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ਕਰੀ ਚਨਰਭਰਤਾ ਮੌਿੂਦ ਹਨ? (ਬੈਂਕਾਂ, ਕੰਪਨਰੀਆਂ, 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਵਅਕਤਰੀਆਂ)ਉਸ ਦਰੀ ਕੰਪਨਰੀ ਿਾਂ ਪਚਰਵਾਰ ਦਾ ਇਚਤਹਾਸ ਕਰੀ ਹਰੈ?83

84

85

86
ਚਪਛਲੇ ਪੰਿ ਸਾਲਾਂ ਚਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਕਰੀ ਹਨ? ਚਕਹੜਰੀ ਚਵੱਤਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਿੂਦ ਹਰੈ?
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ਉਹ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਪਰੀਆਰ ਸੰਚਾਰ ਮਾਰਕਰੀਟ ਚਵੱਚ ਲਾਗੂ 
ਕਰਦਾ ਹਰੈ?

ਚਕਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਵਚ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਿਕ ਦਰੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀਤਰੀ ਗਈ ਹਰੈ?

ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਚਕਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹਰੈ?87

88

89

91

90

ਮੇਰਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚਕਹੜਰੀ ਤਸਵਰੀਰ 
ਬਣਾਉਣਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰੈ?

ਕਰੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਬੰਿਨ ਹਰੈ?
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ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ

92

94

93

ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਚਤਆਰ ਕਰੀਤਰੀ ਗਈ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਚਵਚ ਚਨਰਮਾਣ ਕਰੀਤਾ ਚਗਆ ਹਰੈ?

ਕਰੀ ਬਰੈਠਣ ਦਰੀ ਚਵਵਸਥਾ ਹਰੈ?

ਗੱਲਬਾਤ ਚਕਸ ਿਗ੍ਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਰੀ ਹਰੈ?
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ਿੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹਰੈ, 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਕੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ?

ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਿੂ ਕੱਪੜੇ ਹਨ?

ਗੱਲਬਾਤ ਦਰੀ ਚਮਤਰੀ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਮੈਂ ਚਕਵੇਂ ਆਰਾਮ 
ਕਰ ਸਕ?

ਅਸੀਂ, ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਚਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ?95

96

98

99

97 100

ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਚਕਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਨਯੁਕਤਰੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੰੂ ਚਕਵੇਂ 
ਮੁਲਤਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
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ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਕਹੜੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ?

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਿਵਾਬ ਚਦਓ.
ਅਤੇ ਹੁਣ: ਤੁਹਾਡਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ.
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ਫਰੇਥਲਮ ਵਾਕ ਚਵਸ਼ਵ ਦੇ ਮੋਹਰਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਹਰਾਂ ਚਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰੈ, 
ਲੇਕਵਾਚਸ ਸੇਬਰੀਨੇਸ ਦੇ ਸਾਥਰੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪਰੀਅਨ ਨੇਗਰੈਸਰੀਸ਼ਰੀਆਸ਼ਨ 
ਇੰਸਟਰੀਚਚਊਟ ਦੇ ਪ੍ਿਾਨ. ਉਸਨੇ ਸ਼ਰੀਤ ਯੁੱਿ ਅਤੇ ਚਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਚਸਆਸਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਤਾ. ਅੱਿ, ਉਹ 
ਚੁਣੌਤਰੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚਵਚ ਚਵਆਪਕ ਕੰਪਨਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਪਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਚਦੰਦੇ ਹਨ. ਸਰਵੇਖਣ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ
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