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Қариб ҳамаи гуфтушунидҳо хеле бад омода карда шудаанд.

Ин китоб ба шумо гуфт, ки чӣ тавр ба гуфтушунидҳо ғолиб 

шавед. Аммо агар шумо бо ин саволҳо бодиққатона 

кор карда бошед, шумо ба шарикони худ гуфтушунидро 

бартараф хоҳед кард. Шитоб накун. Ин бартарии шумо аст.
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Ман мехоҳам бо ин гуфтушунид 
муваффақ шавам?Ман
Кадомтарин имконпазиртарин, 
барои натиҷаҳои беҳтарин ба шумор 
меравад?
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доштам?
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иловашуда

Агар шумо хоҳед, ки арзиши 
гуфтушунидро ҳисоб кунед:

• Тайёрӣ чӣ қадар вақт мегирад?
• Протокол чанд вақт мегирад?
• Миқдори соатаи онҳое, ки дар канори 

мо иштирок мекунанд, кадом аст?
• Кадом харољоти дигар (презентатсия, 

сафар, њуќуќшиносон) бояд баррасї 
карда шаванд?
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Пеш аз оғози гуфтушунид шумо кадом 
саволҳоро доред?

 Ба ин савол ҷавоб диҳед.

Ва ҳоло: муваффақияти бисёр дар 
гуфтушунидҳои шумо.

Шумо метавонед ба Институти аврупоии Аврупо дар http://e-n-i.eu/

Friedhelm Wachs дар wachs@laxwachssebenius.com дастрас аст
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Friedhelm Wachs яке аз экспертҳои пешсадаи 
ҷаҳонӣ, шарикони LaxWachsSebenius ва 
президенти Иттиҳоди Аврупо оид ба робитаҳои 
аврупоӣ мебошад. Ӯ дар давраҳои ҷанги сард 
ва Чин бо музокироти сиёсӣ оғоз кард. Имрӯз 
вай ба ширкатҳои ҷаҳон, ҳукуматҳо ва ҳизбҳо 
дар гуфтушунидҳои душвор маслиҳат медиҳад. 
Муаллифи беҳтарин барои кори худ сершумори 
байналхалқии зиёд гирифтааст.
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