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 ווָאס טָאן איך ווילן צו דערגרייכן מיט 
מירדעם ָאּפמַאך? 1

2
 ווָאס ווָאלט דער בעסטער מעגלעך, 

גאנץ רעזולטַאט ֿפַאר מיר?
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 ווָאס ווָאלט זיין די רגע-בעסטער 
רעזולטַאט ֿפַאר מיר?

 ווָאס רעזולטַאטן זענען 
ַאנַאקסעּפטַאבַאל?

 ווָאס ווערט דעם מיר הַאנדלונג אין 
געלט?

 צי איך הָאבן סייווינגז ָאדער נָאכגיין-
ַארויף קָאס?
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 ווָאס קַאמּפָאונַאנץ פון דער 
רעזולטַאט טָאן איך הָאבן צו 

דערגרייכן?

 ווָאס קַאמּפָאונַאנץ פון דער 
רעזולטַאט איך ווילן צו דערגרייכן?

 פארוואס זענען זיי נישט ּפַאסיק?

 ווָאס קַאמּפָאונַאנץ פון דער 
רעזולטַאט זענען רוֿב וויכטיק צו מיר?
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ווָאס קָאנטעקסטוַאל אינהַאלט און 
באדינגונגען זענען ווייניקער וויכטיק 

צו מיר?

 ווָאס ַאלַאוז איך טָאן אויב מיין 
געוואלט רעזולטַאט טוט נישט 

מַאטיריַאלייז?

ווָאס סַאב-ַאסּפעקץ קענען איך 
פַארלָאזן?

ווָאס קָאנטעקסטוַאל אינהַאלט און 
באדינגונגען זענען רוֿב וויכטיק?
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 ווָאס כוידעשלעך אינהַאלט קען איך 
רעקָאמביינען ניי ָאדער לייגן?

 ווָאס ווָאלט הָאבן צו זיין ַאנדערש וועגן 
ַא בעסטער ָאלטערנַאטיוו, ַאזוי עס איז 

בעסער ָאדער גליַיך צו מיין ָאריגינעל 
געוואלט נָאודערלייַאד רעזולטַאט?

 ווי קען איך ֿפַארבעסערן די 
ַאלטערנַאטיוון?

 ווָאס בעסער סַאלושַאנז זענען 
מעגלעך מיט אנדערע ניגָאושיייטינג 

ּפַארטנערס?
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 צי איך הָאבן סייווינגז ָאדער 
נָאכפָאלגן קָאס?

 אויב פינַאנציעל ַאסּפעקץ זענען ינווַאלווד, ווָאס 
איז די העכסטן און די לָאוַאסט סומע ווָאס איך 

קען ָאננעמען?

 ווָאס פָארמַאל בַאריערז טָאן איך 
הָאבן צו עלימינירן צוזאמען דעם 

וועג?

 ווָאס איז די ווערט פון דעם אנדער 
ברירה ֿפַאר מיר?
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איז עס ַא געלעגנהיַיט צו בַאקומען 
אין ַא בעסער סטַארטינג שטעלע 

דורך ענדיקן די פַארהַאנדלונג?

 ווָאס ַאסּפעקץ ווָאלט עס גרינג צו 
ֿפַארשטיין די פַארהַאנדלונג?

 ווָאס באדינגונגען און קַאנטרַאקטשוַאל 
צופרידן קענען טוישן דעם נומער און ווי גרויס 

איז די ּפַאסיק סומע דעמָאלט?

 ווָאס קַאנטַאקטשַאל טנָאים איך טָאן 
נישט ווי צו ָאננעמען?
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 מיין פַארהַאנדלונג
שוטעף

 ווָאס רעזולטַאט איז מיין 
ניגָאושיייטינג שוטעף ֿפַאר דעם 

ָאּפמַאך?

 ווָאס ּפונקט איז די נוץ ֿפַאר מיין 
ניגָאושיייטינג שוטעף?



2120

31

32

29

30

 ווער קַאמּפָאונַאנץ ווָאלט הָאבן די 
בעסטער מעגלעך רעזולטַאט ֿפַאר 

מיין ניגָאושיייטינג שוטעף?

 ווָאס קען זיין די רגע-בעסטער 
רעזולטַאט ֿפַאר מיין ניגָאושיייטינג 

שוטעף?

 ווָאס ווערט די דערציאונג הָאט 
מַאטיריַאללי ֿפַאר מיין ניגָאושיייטינג 

שוטעף?

 ווי וויכטיק זענען די פארהאנדלונג 
און דער רעזולטַאט ֿפַאר די אנדערע 

זיַיט?
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 ווער קַאמּפָאונַאנץ זענען רוֿב וויכטיק 
צו אים?

 ווָאס קַאמּפָאונַאנץ פון דער 
רעזולטַאט טוט ער הָאבן צו 

דערגרייכן?

 ווָאס רעזולטַאט ווָאלט נישט זיין 
ּפַאסיק צו אים?

 פארוואס איז דָאס דער רעזולטַאט 
ַאנַאקסעּפטַאבַאל צו אים?
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39
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 ווער איז דער קַאנטיניושַאנַאל ּתנָאים 
און אינהַאלט זיין מערסט וויכטיק?

 פארוואס זענען פארוואונדעטע 
טערמינען און אינהַאלט ווייניקער 

וויכטיק?

 ווָאס קַאמּפָאונַאנץ פון דער 
רעזולטַאט ער וויל צו דערגרייכן?

 ווָאס ַאסּפעקץ קען ער טָאן ָאן?
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 ווי קען ער ֿפַארבעסערן די 
ַאלטערנַאטיוון?

 קענען עס מעגלעך בעסערע 
רעזולטאטן מיט אנדערע 

פארהַאנדלטערטע ּפַארטנערס?

 ווָאס ָאלטערנַאטיוו טוט די אנדערע 
זיַיט צו רעדן מיט מיר?

 ווָאס הָאבן די דריַי ָאלטערנַאטיוון 
ווָאס מיינט מיין נַאגָאושיייטינג 

שוטעף אויב זיין געוואלט רעזולטַאט 
טוט נישט מַאטיריַאלייז?
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 ווי קען ער בַאזיַיטיקן מניעות 
צוזאמען דעם וועג?

 ווָאס געוואלט טנָאים קען ַאדישנַאלי 
דורכויס השּפעה דער בעסטער 

אנדער ברירה?

 קען מיין ניגָאושיייטינג שוטעף ווילן 
צו שיַיעך-פַארבינדן ָאדער לייגן 

צופרידן און ווָאס ָאנעס?

   ווָאס ווָאלט הָאבן צו זיין ַאנדערש 
וועגן דער בעסטער ָאלטערנַאטיוו 
ַאזוי ַאז עס איז בעסער ווי ָאדער 

גליַיך צו דער ָאריגינעל ניגָאושיייטַאד 
ַאוטקַאם?
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 ווָאס אנדערע ווַאלועס ָאדער 
אינטערעסן טוט ער דַארֿפן צו 

ַאריַיננעמען?

 אויב פינַאנציעל ענינים זענען 
ינווַאלווד, ווָאס ווָאלט זיין די העכסטן 

און די לָאוַאסט סומע ער קען 
ָאננעמען?

 ווָאס טנָאים און ָאּפמַאך אינהַאלט 
קענען טוישן דעם נומער און ווי גרויס 
איז דער ּפַאסיק סַאכַאקל דעמָאלט?

 איז עס ַא ריזיקירן ַאז ער קען זיין 
בעסער ַאוועק דורך ברייקינג ַאוועק 

פון נַאגָאושייישַאנז?

 ווָאס זענען די ַאסּפעקץ ַאז ווָאלט 
מַאכן עס גרינג ֿפַאר אים צו ברייקינג 

ַאוועק פון נַאגָאושייישַאנז?
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 ווערט
צוגעגעבן

אויב איר ווילן צו רעכענען די 
קָאס פון די פַארהַאנדלונג:

ווי לַאנג טוט דער צוגרייטונג נעמען?	 
ווי לַאנג קען די פַארהַאנדלונג נעמען?	 
ווָאס איז די ַאורלי קורס פון די ינווַאלווד אין 	 

אונדזער זיַיט?
ווָאס אנדערע קָאס )ּפרעזענטירונג, 	 

ַארומפָארן, חכמים( זענען געהאלטן?
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ווָאס פרייהייט פון ברירה און 
דערלויבעניש טוט מיין ניגָאושיייטינג 

שוטעף טַאקע הָאבן?

צי איך וויסן ַאלע די בַאשלוס 
מייקערז?

זענען די לימיץ פון די פַארהַאנדלונג 
באשלאסן דורך ַא טַאפליע )ברעט, 

פַארהַאנדלונג ברעט, אנדערע(?

decision 
maker
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 מיין לעצט
סטרַאטעגיע

ווָאס איז מיין 30 מערסט וויכטיק 
פָאדערונג אין דעם ָאּפמַאך?

אין רעזולטַאט פון די ּפרעּפעריישַאנז, 
מיין ערשטער פָארשלָאג איז ווי?
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60

61

62

ווָאס איז מיין לעצטע פָארשלָאג?

אין ווָאס געגנט טָאן די אינטערעסן 
פון מיין ניגָאושיייטינג שוטעף 

ָאוווערלַאּפ מיט מיין אינטערעסן?

ווָאס געשיכטע קען איך דערציילן, מיט וועלכע 
איך קען פָארשטעלן צו מיין ניגָאושיייטינג 

שוטעף מיין בעסטער רעזולטַאט סּפעציעל 
מעמערַאבַאל, וויציק און ווערטפול?

 וואס איז מיין
 פארהאנדלונג

שוטעף
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63
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65

66

וויאזוי טוט מיין נאטירלעכן שוטעף 
ארבעטן?

הָאט עס געווען קיין קָאנטַאקט מיט 
מיין ניגָאושיייטינג שוטעף אין דער 

פַארגַאנגענהיַיט?

צי איך פַארהַאנדלען מיט ַא מענטש 
ָאדער ַא פירמע?

ווָאס אנדערע פנים הָאבן ַא 
השּפעה אויף די ַאוטקַאם פון די 

נַאגָאושייישַאנז אין בַאזונדער פון מיין 
ניגָאושיייטינג שוטעף?
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67

68

69

70
ווי האט מיין ניגָאושיייטינג שוטעף 

ביכייוו דעמָאלט?

ווי איז די אינערלעכער ָארגַאניזַאציע 
סטרוקטור און בַאשלוס סטרוקטור 

געטריבן דורך מיין ניגָאושיייטינג 
שוטעף?

ווי האט מיין ניגָאושיייטינג שוטעף 
ביכייוו דעמָאלט?

הָאבן איך אלץ געפרואווט צו 
פַארהַאנדלען מיט אים?
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71

72

73

74

ווי גייט ער צו דערגרייכן די צילן?

ווָאס מָאטיוון מָאטיווירן מיין 
ניגָאושיייטינג שוטעף?

ווָאס ַאלגעמיין געשעפט צילן טוט מיין 
ניגָאושיייטינג שוטעף צו דערגרייכן?

ווָאס בַאטָאנען צילן הָאט ער שטעלן 
עפנטלעך?
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75

76

77

78

ווָאס דארף דָאס נוץ ַאזוי ווי דָאס 
קוקט צו מיין נַאגָאושיייטינג שוטעף?

ווי און צו וועמען הָאב איך 
קָאנקרעטיש פָארשטעלן דעם נוץ ווי 

ריווָארדינג?

אויף וועלכע טעמעס איז מיין 
ניגָאושיייטינג ּפַארטנער הויּפט 

אינטערעסירט?

ווָאס בענעפיטן קענען איך געבן צו 
מיין ניגָאושיייטינג שוטעף?
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79
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ווָאס ביכייוויערז און שמועס 
סטרַאטעגיעס קענען טרעפן 

רידזשעקשַאן?

ווָאס איז די פַאקט פון מיין 
ניגָאושיייטינג שוטעף?

ווָאס בַאזונדער שּפרַאך זָאל איך נוצן 
ַאזוי מיר קענען ַאנקער מיט אונדזער 

ניגָאושיייטינג שוטעף?

ווָאס טערמינען זענען וויכטיק?
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ווָאס דיּפענדַאנסיז ביסט? 
)צו בַאנקס, קָאמּפַאניעס, 

ָארגַאנַאזיישַאנז, פנים(

ווָאס פינַאנציעל ּפָאטענציעל יגזיסץ?

ווָאס איז דער געשיכטע פון   זיין 
פירמע ָאדער משּפחה?

ווָאס זענען די מערסט וויכטיק 
געשעענישן אין די לעצטע פינף יאר?
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ווָאס ביניען טוט די ָארגַאניזַאציע 
הָאבן?

ווָאס בילד ווָאלט מיין ניגָאושיייטינג 
שוטעף ווילן צו דזשענערייט?

ווָאס מין פון ּפר קָאמוניקַאציע טוט ער 
ינַאגרייטיד אין די מַארק?

איז עס ַא פיַיער פַארווַאלטונג?

אין וועלכע סביבה איז אונדזער 
ניגָאושיייטינג ּפַארטנער 

געגרינדעט?
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 איידער די
 פַארהַאנדלונג

דַאטע

92

94

93

ווי איז דער בנין דיזיינד און 
קַאנסטרַאקטַאד אין ווָאס די 

פַארהַאנדלונג קומט?

אין וועלכע לָאקַאל טוט דער 
פַארהַאנדלונג נעמען?

איז עס ַא סיטינג ָארדענונג?
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ווי וועט מיר, ָאדער אונדזער 
ניגָאושיייטינג ּפַארטנערס, ָאנקומען?

ווי טָאן איך פַארמיַידן ציַיט דרוק?

אויב די פַארהַאנדלונג נעמט פיל 
מער, ווו טָאן איך שלָאפן?

צי איך הָאבן סּפער קליידער מיט 
מיר?

צי איך הָאבן אן אנדער ַאּפוינטמַאנט 
און ווי טָאן איך ָאּפלייגן עס?

וויַאזוי איך ָאּפרוען איידער דער 
ָאּפמַאך טָאג?
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ווָאס ֿפראגן הָאבן איר פאר די פַארהַאנדלונג סטַארץ?

 ענטֿפערן די.

און איצט: פיל הצלחה אין דיין פַארהַאנדלונג.

http://e-n-i.eu איר קענען דערגרייכן די אייראפעישע נעגָאטיַאטיָאן אינסטיטוט אין

wachs@laxwachssebenius.com ווַאקס קענען זיין ריטשט אין Friedhelm
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טשיינַא.
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