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Η Ιεροτελεστία των Διαπραγματεύσεων 
 
 Πληρώνεις 4.200.000 δρχ για ένα αυτοκίνητο και 
είσαι ευτυχισμένος. 
Πληρώνω 4.000.000 δρχ για το ίδιο αυτοκίνητο και 
αισθάνομαι δυστυχισμένος. 
Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει; 
 
Κανόνας 1ος 
 

Όταν διαπραγματεύεσαι, δώσε στον άλλο την 
ικανοποίηση ότι οι παραχωρήσεις που έκανες ήταν 

πολύ σημαντικές για σένα.   
Με άλλα λόγια, όταν κάνεις παραχώρησης πρέπει να 

υποχωρείς πολύ-πολύ σιγά.  
 
Κανόνας 2ος 
 
Όταν κάνεις παραχωρήσεις μην προχωρείς σε δεύτερη 

παραχώρηση εάν το αντίπαλο στρατόπεδο δεν 
προβεί σε κανενός είδους παραχώρηση.   

 
Όταν δίνεις κάτι πάντα να ζητάς ανταλλάγματα. 

Στην αντίθετη περίπτωση είναι σαν να ομολογείς ότι οι 
αρχικές θέσεις σου δεν είχαν λογικό υπόβαθρο.   
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Πότε πραγματικά αρχίζει  
μια Διαπραγμάτευση  

Θα το πιστεύατε ότι μια επιχείρηση αύξησε τις τιμές 
των προϊόντων της κατά 35% σε μια άκρως 

ανταγωνιστική αγορά και παρόλα αυτά επέζησε;  
Το πρόβλημα 

Λόγω αλλαγής συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα 
προϊόντα μιας επιχείρησης έγιναν 35% ακριβότερα στη 

χώρα προορισμού. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που 
είχαν έδρα τη χώρα προορισμού δεν αντιμετώπιζαν το 

συγκεκριμένο πρόβλημα.  Τί έκανε η επιχείρηση;  
Τακτική Αντιμετώπισης 
•Προσπάθησε να ελαχιστοποιήσει το κόστος 
παραγωγής και πραγματικά εξοικονόμησε ένα 15%. 
•Ο Υπεύθυνος Πωλήσεων σε συνεργασία με ειδικούς 
προετοίμασε επιχειρηματολογία. 
•Ο ίδιος τηλεφώνησε στους πελάτες του στη χώρα 
προορισμού χρησιμοποιώντας κάποια πρόφαση και με 
την ευκαιρία τους μίλησε για τις συνέπειες της αλλαγής 
των ισοτιμιών πάνω στην επιχείρησή του.  Δεν έκανε 
κανένα λόγο για αύξηση των τιμών των προϊόντων 
της επιχείρησής του. 
•Κάλεσε σε γεύμα όλους τους πελάτες.  Μίλησε για 
το πρόβλημα των ισοτιμιών αλλά πάλι δεν έκανε λόγο 
για αύξηση τιμών. 
•11 μεγάλοι πελάτες δέχτηκαν να πληρώσουν 35% 
χωρίς να τους ζητηθεί 
•Σε 1-2 εβδομάδες ζήτησε αύξηση τιμών 25%.  Οι 
περισσότεροι πελάτες δέχτηκαν. 
 

Οι Διαπραγματεύσεις αρχίζουν  
πολύ πριν το αντιληφθούμε. 
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Αίτια Αποτυχίας Διαπραγματεύσεων 
  
Ιδανικό  Ρεαλιστικό 

   Ρεαλιστικό   Ιδανικό 
 
 
Η συμφωνία είναι δυνατή μόνο όταν οι θέσεις των 

δύο μερών υπερκαλύπτονται 
 

Στην πράξη σπάνια υπάρχει πλήρης καθορισμός 
των θέσεων όχι μόνο του αντίπαλου στρατοπέδου αλλά 
και αυτών ακόμη των δικών μας θέσεων.  Για αυτό το 
λόγο, τα διαπραγματευτικά όρια του καθενός 
αλλάζουν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αποτέλεσμα εξαρτάται και από την 

προσωπικότητα των διαπραγματευτών. 
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