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Θα αναφερθώ σε μια εμπορική διαπραγμάτευση από την εργασιακή μου 

πείρα. Πρόκειται για μία τηλεφωνική διαπραγμάτευση.  

 

  Εργαζόμουν για τρία έτη σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση (Όμιλος 

Ξενοδοχείων Mitsis). Εργαζόμουν ως  διευθυντής του κέντρου εξυπηρέτησης 

πελατών, σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της επιχείρησης στο νησί της Κω. Η 

θέση μου χαρακτηριζόταν από μεγάλη ευθύνη επειδή έπρεπε να έρχομαι καθημερινά 

σε επαφή με χιλιάδες ανθρώπους, όπως πέλατες και τουριστικούς πράκτορες. Επίσης, 

έπρεπε να διαπραγματεύομαι όλη την ώρα και να επιλύω οποιοδήποτε είδος 

προβλήματος που πιθανώς εμφανιζόταν.  

 

Μια ημέρα, ο γενικός διευθυντής της εταιρίας «φυσικά καλλυντικά Κorres» 

με κάλεσε στο γραφείο και με ρώτησε εάν είχαμε διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο για 

πέντε ημέρες, για την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, για 24 άτομα (12 δίκλινα 

δωμάτια) και με πλήρη διατροφή (πρόγευμα, μεσημεριανό γεύμα και δείπνο). Άμεσα, 

έλεγξα στον υπολογιστή και του απάντησα ότι είχαμε διαθεσιμότητα για αυτόν τον 

αριθμό προσώπων από τις 3 Σεπτεμβρίου. Αυτός το σκέφτηκε για δέκα δευτερόλεπτα, 

και μου απάντησε ότι αυτή η ημερομηνία ήταν εντάξει.  

 

Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά κοινά για όλες τις καταστάσεις 

διαπραγμάτευσης (Lewicki, 1992; Rubin and Brown, 1975). Σε αυτήν την 

διαπραγμάτευση, υπήρχαν  δύο συμβαλλόμενα μέρη: Ο κ. George Korres και εγώ. 

Διαπραγματευτήκαμε επειδή μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια μορφή 

επιρροής για να κάνουμε μια καλύτερη συμφωνία. Όταν διαπραγματευτήκαμε, 

αναμέναμε να δώσουμε και να πάρουμε. Και οι δύο πλευρές προσδοκούσαμε να 



τροποποιήσουμε ή να υποκύψουμε κάπως στις εναρκτήριες δηλώσεις μας, στα 

αιτήματα ή στις απαιτήσεις μας.  

 

Κατόπιν ο κ. George Korres με ρώτησε πόσο θα κόστιζε η παραμονή τους στο 

ξενοδοχείο. Του είπα ότι κάθε διπλό δωμάτιο (με πλήρη διατροφή) κοστίζει 120Ε - 

60E για κάθε άτομο. Εξεπλάγη για την τιμή, την οποία βρήκε λίγο ακριβή.  

Επειδή είχα εμπειρία σε παρόμοιες διαπραγματεύσεις, ειδικά με τις τιμές των 

δωματίων και τα τουριστικά πακέτα, είχα προετοιμάσει  ήδη τη διαπραγματευτική 

μου στρατηγική  προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι μου. Ήξερα ακριβώς τι 

ήθελα να επιτύχω σε αυτόν τον βασιλιά της διαπραγμάτευσης και προετοιμάστηκα 

καλά για αυτά τα γεγονότα εκ των προτέρων. Αφού καθόρισα τα θέματα που ήταν 

πιθανό να συζητηθούν, καθόρισα ποια ζητήματα είναι τα σημαντικότερα και ποια 

είναι λιγότερο σημαντικά. Σύμφωνα με την παρπάνω δήλωση, ήθελα να 

διαπραγματευτώ για τις ευκολίες (ανέσεις) που προσφέρει το ξενοδοχείο αλλά όχι για 

την τιμή. Επίσης, θα μπορούσα  να συγκεντρώσω όσες περισσότερες πληροφορίες 

μπορούσα για το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και να αναλύσω τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες του (Stein, 1996).  

 

 Εξήγησα στον κ. Korres ότι σύμφωνα με τις ευκολίες (ανέσεις)  που 

προσφέρει το ξενοδοχείο, η τιμή ήταν χαμηλότερη στο ξενοδοχείο που εργαζόμουν 

σε σχέση με τις τιμές  άλλων ξενοδοχείων του νησιού στην ίδια κατηγορία. Κατόπιν 

με ρώτησε εάν θα μπορούσα να κάνω μια καλύτερη τιμή επειδή είναι πολλά άτομα 

και επειδή θα πληρώσει ο ίδιος όλο το ποσό του λογαριασμού. Σε αυτό το στάδιο, 

προσπάθησα να παράγω (βρω) εναλλακτικές λύσεις  (Karrass, 1999), για να 

αποφύγω τη μείωση της τιμής.  

 

 Απάντησα στον κ. Korres ότι εάν κάνουν κράτηση για 7 δίκλινα δωμάτια, 2 

τρίκλινα δωμάτια και 1  δωμάτιο για τέσσερα άτομα τότε θα χρέωνα τα άτομα που θα 

έμεναν στο τρίκλινο δωμάτιο και στο οικογενειακό δωμάτιο στη μισή τιμή. Έτσι από 

το αρχικό ποσό, το οποίο ήταν συνολικά 7200E, τώρα με την προσφορά μου θα 

πλήρωνε μόνο 5700E. Ο κ. Korres ήταν συγχυσμένος (μπερδεμένος) τώρα. Του 

άρεσε η προσφορά που του έκανα, αλλά ήταν ακόμα αναποφάσιστος σχετικά με το 

εάν θα δεχτεί την προσφορά ή όχι. 

  



 Εφόσον, η «Korres» είναι μία επιχείρηση που παράγει φυσικά καλλυντικά, θα 

μπορούσα να κάνω μία πρόταση βασισμένη στα  ενδιαφέροντα και τις ανάγκες  των 

υπαλλήλων της επιχείρησης. Συνέχισα να του λέω ότι το ξενοδοχείο είναι στην 

παραλία, ότι έχει καταπληκτική θέα και ότι παρατήρησα ότι το ξενοδοχείο διαθέτει 

μία μεγάλη αίθουσα συνεδρίων όπου θα μπορούσαν να οργανώσουν  μια  έκθεση για 

τα προϊόντα της επιχείρησής του. Με αυτόν τον τρόπο, άγγιξα τις ανάγκες των 

εργαζομένων που είναι να ξεκουραστούν και να απολαύσουν τον ήλιο και τη 

θάλασσα και επιπλέον άγγιξα τα ενδιαφέροντά τους που είναι τα καλλυντικά, τα 

οποία θα είχαν την ευκαιρία να τα εκθέσουν στο κοινό. 

 Άκουσε με ενθουσιασμό την ιδέα μου για την έκθεση. (Μου έδειξε τα θετικά 

του συναισθήματα για την ιδέα μου, πέτυχα να τον προσελκύσω, και έτσι θα 

μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτήν την εναλλακτική λύση στην τελευταία προσφορά 

μου). Αλλά είχε ακόμα τις αμφιβολίες του σχετικά με το εάν θα μπορούσε να 

καταβάλλει αυτό το χρηματικό ποσό. Με ρώτησε πάλι εάν θα μπορούσα να κάνω μια 

καλύτερη προσφορά. Του εξήγησα ότι αυτό που ζητούσε είναι πολύ δύσκολο επειδή  

ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας υψηλής ζήτησης για τα ξενοδοχεία και δεν θα 

μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο για αυτόν το συγκεκριμένο μήνα. Συνέχισα 

λέγοντάς του ότι θα μπορούσα να κάνω μια καλύτερη προσφορά (Pruitt, 1981 and 

Tutzauer, 1991) μόνο εάν έρχονταν τον Οκτώβριο. Οι τιμές των δωματίων θα ήταν 

για αυτούς με έκπτωση 30%. Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο θα πλήρωνε μόνο 

3990E. Έτσι του πρότεινα ότι εάν το πρόβλημα ήταν το χρηματικό ποσό, θα 

μπορούσε να κάνει μία κράτηση στο ξενοδοχείο για τον Οκτώβριο.  

 

Ο κ. Korres ήταν τώρα πραγματικά συγχυσμένος. Τον άκουσα να ξεφυσά και 

έτσι κατάλαβα ότι δεν του άρεσε η παραπάνω προσφορά και επίσης ότι θα μπορούσα 

να τον απομακρύνω περισσότερο από την αρχική του θέση. (Αυτή τη φορά τα 

συναισθήματά του  ήταν αρνητικά).  

 

Ο ρόλος των συναισθημάτων και της διάθεσης στη διαπραγμάτευση 

διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο.  Οι διαπραγματεύσεις δημιουργούν και θετικά 

και αρνητικά συναισθήματα (Kumar, 1997).  

 

Ο κ. Korres γνωρίζοντας πως δεν θα μπορούσαν να έρθουν τον Οκτώβριο 

απέρριψε την προηγούμενή μου πρόταση και υπέβαλε το τελευταίο του αίτημά 



λέγοντάς μου να κάνω την κράτηση το Σεπτέμβριο αλλά στη συνολική τιμή των 

4000E. Του είπα ότι το αίτημά του θα γινόταν αποδεκτό μόνο εάν τα δωμάτια που 

θέλει να κρατήσει δεν θα είναι με θέα στη θάλασσα αλλά με θέα στον κήπο. «Ωχ, 

όχι!» είπε απογοητευμένος. «Θέλουμε να απολαύσουμε τη θάλασσα!» πρόσθεσε. 

«Συνεπώς,  κ. Korres θεωρώ ότι θα  πρέπει να δεχτείτε την πρώτη μου προσφορά, 

είναι μια πολύ καλή προσφορά - και σας υπόσχομαι πως οι διακοπές σας εδώ θα σας 

μείνουν αξέχαστες και είμαι βέβαιος ότι θα επιθυμούσατε να έρθετε πάλι και να 

μείνετε στο ξενοδοχείο μας», πρόσθεσα.  

 

Ο κ. Korres με ευχαρίστησε για την προσφορά μου αλλά δεν συμφώνησε 

προς το παρόν. Μου είπε ότι θέλει να το σκεφτεί και θα με ξαναπάρει σε δύο ημέρες. 

(ήθελα αυτή τη στιγμή να κάνω μία συμφωνία από το να του αφήσω χρόνο να το 

σκεφτεί και να ψάξει σε άλλα ξενοδοχεία για μια πιθανή χαμηλότερη τιμή). Έτσι, του 

εξήγησα ότι δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα δωμάτια για την ημερομηνία την οποία 

ζήτησε και ότι ίσως σε δύο ημέρες να τα είχα ήδη κάνει κράτηση. Έτσι, του πρότεινα 

να κάνει την κράτηση (7 δίκλινα δωμάτια, δύο τρίκλινα και ένα οικογενειακό 

δωμάτιο) με ημιδιατροφή (πρόγευμα και μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο) και όχι με 

πλήρη διατροφή για 4500E. Συνέχισε λέγοντάς μου ότι θα μπορούσε να δώσει μόνο 

4000E για τις διακοπές των υπαλλήλων του.  

 

Επειδή ήθελα να κάνω αυτή την κράτηση χωρίς  να μετακινηθώ περισσότερο 

από την αρχική μου θέση (να διαπραγματευτώ την τιμή), του έκανα μια  τελευταία 

προσφορά  (Walton και McKersie, 1965). Του είπα ότι η τελευταία και πολύ καλή 

προσφορά μου για την επιχείρησή του, ήταν να κρατήσω τα δωμάτια με ημιδιατροφή 

στη συνολική τιμή των 4500E και το ξενοδοχείο θα παρείχε την αίθουσα συνεδρίων 

για την επιχείρησή του χωρίς καμία χρέωση και επιπλέον το ξενοδοχείο θα τους 

πρόσφερε ένα μικρό λεωφορείο για τις πρωϊνές ώρες, ώστε να έχουν την ευκαιρία 

(όλοι μαζί - σαν ομάδα) να δουν όλες τις ομορφιές του νησιού της Kω. Στο τέλος, 

πρόσθεσα: «Αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω». 

 

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης  με  τον κ. Korres, έπρεπε να τον 

πείσω ότι έχω  προσφέρει κάτι που αξίζει, ότι η προσφορά  μου ήταν λογική και ότι 

δεν μπορώ να προσφέρω περισσότερα (Shannon and Weaver, 1948). Επιπλέον, 

επειδή ήθελα να τον πείσω ότι η τελευταία μου προσφορά μου ήταν πραγματικά ότι 



καλύτερο μπορούσα να κάνω για αυτόν και για την επιχείρησή του, του έκανα την 

παραπάνω δελεαστική προσφορά (Μichener και Suchner, 1971),σχεδίασα το μήνυμα 

με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το άλλο συμβαλλόμενο μέρος να πει «ναι».  

 

Τέλος, πείθω τον κ. Korres και επιτύχαμε μία συμφωνία.  

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα  

 

Οι καλές διαπραγματεύσεις απαιτούν να βάζεις αποτελεσματικά σε εφαρμογή 

μια σειρά δεξιοτήτων και μια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων (Steele, Murphy and 

Russill, 1989). Στην ανωτέρω τηλεφωνική διαπραγμάτευση προσπάθησα να μην 

μετακινηθώ από την αρχική θέση μου αλλά να αλλάξω τις αρχικές θέσεις του άλλου 

συμβαλλόμενου μέρους. Του πρότεινα εναλλακτικές λύσεις και προσπάθησα να 

καταλάβω τα συναισθήματά του, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσω αποτελεσματικά 

στις επόμενες στρατηγικές μου κινήσεις. Έτσι, στο τέλος του έκανα μερικές 

προσφορές που του φάνηκαν πολύτιμες (συμφέρουσες) αλλά για το ξενοδοχείο που 

δούλευα, ήταν λογικές. Τέλος, με αυτήν την συμφωνία το ξενοδοχείο κέρδισε 

(κράτησε συνολικά 10 δωμάτια - τα δωμάτια που ήθελα να πουλήσω, και έκανα μία 

κράτηση με όχι χαμηλότερη τιμή από το σταθερό πρόγραμμα του τιμοκαταλόγου που 

αναρτίζεται στις πόρτες).  
 


