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Είσαι Υπεύθυνος Πωλήσεων και ο διευθυντής σου, σου  
έδωσε εντολή να επιτύχεις αύξηση των τιμών πώλησης  
των προϊόντων σας κατά 20% ώστε να αντισταθμίσετε τις  
μη ευνοϊκές συναλλαγματικές ισοτιμίες που 
αντιμετωπίζετε.  Άν αποτύχεις τότε η εταιρία σου θα 
πρέπει να σταματήσει να εμπορεύεται.  Ο πληθωρισμός 
τρέχει με 3-4%, και οι περισσότεροι πελάτες σας θα 
μπορούσαν να αγοράσουν υποκατάστατα των προϊόντων 
σας σε διάστημα 3-4 μηνών. 
 
 
ΤΙ  ΚΑΝΕΤΕ ; 
 
 
Α. Τηλεφωνείς τους πελάτες και τους ζητάς αυξήσεις    
     τιμών 
Β. Στέλνεις γράμμα ζητώντας αυξήσεις τιμών 
Γ. Ζητάς συνάντηση χωρίς να αναφέρεις συγκεκριμένο 
    λόγο 
Δ. Τους προσκαλείς σε γεύμα και εκεί τους περιγράφεις το 
    πρόβλημα 
Ε. Κάνεις κάτι άλλο  
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Η γραμματέας σου σε πληροφορεί ότι ο σημαντικότερος  
προμηθευτής σου σε ζητά στο τηλέφωνο για να 
συζητήσετε για κάποιες αυξήσεις στα βασικά προϊόντα 
που σας προμηθεύει. 
 
ΤΙ  ΚΑΝΕΙΣ ; 
 
Α. Του μιλάς για να διαπιστώσεις τί θέλει 
Β. Τον προσκαλείς να έρθει για να συζητήσετε το θέμα 
Γ. Του λες ότι δε δέχεσαι αυξήσεις στις τιμές 
Δ. Λες ότι δεν είσαι εκεί 
Ε. Ζητάς από τη γραμματέα σου νατου πει ότι περιμένεις           
    εγγράφως τις θέσεις της επιχείρησής του 
Ζ. Κάνεις συγκρίσεις με τις κινήσεις άλλων προμηθευτών 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Σου τηλεφωνεί για να μάθει τις θέσεις σου και να 
σχεδιάσει την στρατηγική σου. Ζητάς επιστολή για να 
μάθεις τις θέσεις του. 
Μη δεχτείς συνάντηση για συζήτηση του θέματος πριν  
μελετήσεις τις έγγραφες θέσεις του 
Η σύγκριση των τιμών δεν είναι το Α και το Ω. 
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Σου τηλεφωνεί ο μεγαλύτερος πελάτης σου και σου λέει 
ότι θα αυξήσει το διάστημα αποπληρωμής των 
υποχρεώσεών του από 45 σε 60 ημέρες.  Επίσης, σου λέει 
ότι αντιλαμβά-νεται τις επιπτώσεις στην επιχείρησή σου 
αλλά δεν έχει εναλλακτική λύση. 
 
ΤΙ  ΚΑΝΕΙΣ ; 
 
Α. Του ζητάς να σου εξηγήσει τους λόγους 
Β. Του λες ότι κατα αυτό τον τρόπο υπερβαίνει το μέσο    
    όρο του χρόνου συλλογής των χρεών προς την  
    επιχείρησή σου        
Γ. Ξεκαθαρίζεις την θέση σου λέγοντας ότι αν επιμείνει    
    σε κάτι τέτοιο θα αναγκασθείς να σταματήσειςτην    
    αποστολή εμπορευμάτων 
Δ. Προτείνεις συμβιβασμό στις 52 ημέρες 
Ε.Τον προσκαλείς για συζήτηση χωρίς προς στιγμή να  
    σχολιάσεις το θέμα    
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Διαπραγματεύεσαι με κάποιον για πρώτη φορά. Μετά από  
μια μικρή εισαγωγική συζήτηση σου προτείνει 
συμβιβασμό στην τιμή λέγοντας  Ας μοιράσουμε την 
διαφορά.  Άν το δεχτείς η τιμή που θα πετύχεις είναι 
καλύτερη αυτής που θα προσδοκούσες πριν την 
συνάντηση. 
 
ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ; 
 
Α. Δέχεσαι 
Β. Απορρίπτεις την προσφορά  
Γ. Του λες ότι η προσφορά του είναι προσβλητική 
Δ. Αντιπροτείνεις τιμή μικρότερη κατα 10% της αρχικής  
Ε. Δεν μιλάς 
Ζ. Του προσφέρεις κάτι άλλο σε αντάλλαγμα για την  
    αναθεώρηση της θέσης του 
 
Μην επιλέγεις Γ.  Ευχαρίστησέ τον για την προσφορά  
αλλά πες του να μετακινηθεί και άλλο.  Είναι σημαντικό 
να αισθάνεται φιλικά και άνετα.  Η απόρριψη δημιουργεί 
εκνευρισμό.   
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Διαπραγματεύεσαι την αγορά αυτοκινήτου.  Ρωτάς τον  
πωλητή τί έκπτωση γίνεται στην περίπτωση πληρωμής  
εφ άπαξ και με μετρητά.  Ο πωλητής σε ρωτά  
Τί προτείνεις; Εσύ; 
 
 
Α. Προτείνεις έκπτωση 5 % 
Β. Προτείνεις έκπτωση 10% 
Γ. Προτείνεις έκπτωση 20% 
Δ. Τον ξαναρωτάς για το ποσοστό έκπτωσης 
Ε. Ζητάς επιπρόσθετο εξοπλισμό χωρίς επιβάρυνση 
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Διαπραγματεύεσαι την αγορά 1.000.000 τεμαχίων ενός  
προϊόντος στην τιμή των 100 δρχ έκαστο.  Ο αγοραστής 
σε προσκαλεί σε συνάντηση και σου λέει Η τιμή σου δεν 
είναι αρκετά καλή 
 
ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ; 
 
Α. Μειώνεις την τιμή οριακά 
Β. Υπερασπίζεσαι την τιμή που προτείνεις 
Γ. Τον ρωτάς για τις τιμές που πρότειναν οι  
     ανταγωνιστες σου 
Δ. Τον ρωτάς τί τιμή προτείνει 
Ε. Του λες ότι η τιμή σου είναι ανταγωνιστική και για 
     αυτό το λόγο μπορείς να κάνεις πολύ λίγα πράγματα  
     για να τον ικανοποιήσεις 
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Βρίσκεσαι σε διαπραγματεύσεις για μεγάλο χρονικό  
διάστημα και πλησιάζεις το κλείσιμο κάποιας συμφωνίας.  
Ξαφνικά, ο Αντίπαλος βγαίνει από την αίθουσα - επειδή 
τον καλούν στο τηλέφωνο - και επιστρέφοντας σου 
ανακοινώνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τις 
διαπραγματεύσεις.  Σου προτείνει να δεχτείς την τρέχουσα 
θέση του επειδή διαφορετικά δεν θα υπάρξει συμφωνία.  Η 
τρέχουσα θέση του δεν είναι ιδιαίτερα ασύμφορη, όμως αν 
τη δεχτείς θα έχεις υποχωρήσει περισσότερο από όσο είχες 
προγραμματίσει. Θέλεις περισσότερα. 
 
ΤΙ  ΚΑΝΕΙΣ  ; 
 
Α. Ζητάς διάλειμμα 5 λεπτών για να το συζητήσεις με  
     άλλους εμπειρογνώμονες της επιχείρησής σου 
Β. Δέχεσαι την προσφορά του 
Γ. Ζητάς χρόνο να μιλήσεις με τον Γενικό Διευθυντή 
Δ. Προσπαθείς να τον κάνεις να φανεί παράλογος 
Ε. Απορρίπτεις την προσφορά του 
Ζ. Του λες ότι αυτό είναι εκβιασμός   
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Είσαι αγοραστής μιας ομάδας προϊόντων.  Βρίσκεσαι σε 
διαπραγματεύσεις και ο προμηθευτής σου σε εκπλήσει 
προτείνοντας μείωση των τιμών κατά 1% χωρίς να το έχεις 
προηγουμένως ζητήσει. 
 
ΤΙ  ΚΑΝΕΙΣ ; 
 
Α. Του λες να μειώσει την τιμή κατά 5% 
Β. Τον ρωτάς αν θα μπορούσε να κάνει έκπτωση 5% με την  
    προϋπόθεση να αυξήσεις την παραγγελία 
Γ. Κάνεις και ο ίδιος μια υποχώρηση για να τον ευχαριστή- 
    σεις 
Δ. Του λές Δεν είναι αρκετή 
Ε. Τον ευχαριστείς, αλλά επιμένεις ότι θα πρέπει να κάνει 
     καλύτερη τιμή 
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