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Τακτικές και Κόλπα  
κατά την  Διαπραγμάτευση 

 
Τακτική της Τμηματοποίησης 
Αν σκοπεύεις να διαπραγματευτείς ένα π.χ. συμβόλαιο 

τριών ετών, διαπραγματεύσου σκληρά για ένα 
συμβόλαιο ενός έτους μόνο.  Όταν η διαπραγμάτευση 

τελειώσει ρώτησε τι καλύτερο μπορούν να σου 
προσφέρουν για να κάνεις το συμβόλαιο 2ετές και 

επανέλαβε το ίδιο για 3ετές.   
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αντίστροφη τακτική είναι επικίνδυνη. 

 
Τακτική Ρωσικού Μετώπου 
Ισχυρίζεσαι ότι εάν δεν συμφωνήσουν στο τάδε σημείο 
τότε θα χρειαστεί να επαναδιαπραγματευθούν όλα τα 

ήδη συμφωνηθέντα.  Ο αντίπαλος ή συμφωνεί ή 
αντιμετωπίζει μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. 

 
Τακτική της Αναβολής 
Ανέβαλε τη συζήτηση θεμάτων για τα οποία δεν είχες 
προετοιμασθεί.  Αυτό θα αναγκάσει τον αντίπαλο να 
επαναλάβει πολλές φορές το ίδιο σημείο.  Η σύγκριση 
των ισχυρισμών του επί του σημείου μεταξύ των 
επαναλήψεων μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη.  Στο 
μεταξύ κερδίζεις χρόνο, ενώ το συγκεκριμένο θέμα 
μπορεί και να επιλυθεί από τα όσα θα ειπωθούν στα 
πλαίσια των επομένων προς συζήτηση θεμάτων.      
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Τακτική του Πονοκεφάλου 
“Ώ, όχι σήμερα, έχω φοβερό πονοκέφαλο“.  Αυτή η 
τακτική συναισθηματικής φόρτισης -  να μην συζητηθεί 
κάποιο σημείο - σκοπό έχει να κάνει τον αντίπαλο να 
αισθανθεί μη λογικός σε περίπτωση που θέλει να 
συνεχίσει επί του συγκεκριμένου σημείου.  Κανένας 
δεν θέλει να φαντάζει μη λογικός. 
  
Τακτική της Συσχέτισης 
Όταν μετά από πολλή ώρα διαπραγμάτευσης πιέζεσαι 
να συμφωνήσεις σε κάτι αφού πραγματικά ο αντίπαλος 
έδειξε καλή θέληση, τότε χρησιμοποίησε την έκφραση 
“θα συμφωνήσω μαζί σου αλλά θέλω και …“.   
 
Τακτική Ατομικής Βόμβας 
Απείλησε ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τη 
συγκεκριμένη αγορά τότε η επιχείρησή σου θα 
σταματήσει κάθε συνεργασία μαζί τους. 
 
Τακτική των Επαναλήψεων 
Η συνεχής επανάληψη ενός αιτήματος μερικές φορές 
οδηγεί σε υποχώρηση του αντιπάλου επειδή  
1. Αηδιάζει από την επιμονή σου και  
2. Αισθάνεται ότι για να υπάρξει πρόοδος στη 
διαπραγμάτευση θα πρέπει να υποχωρήσει στο 
συγκεκριμένο αίτημα. 
 
Τακτική του Αλόγου της Τροίας 
Να είσαι σκεπτικός σε προτάσεις που είναι “πολύ καλές 
για να τις αρνηθείς“.     
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Τακτική της Κατά Μέτωπο Επίθεσης 
“Έχω μια παραγγελία 12 τόννων, δώσε μου την τάδε 
τιμή και γράφω το όνομά σου στην επιταγή εδώ 
και τώρα“.  Η έκφραση πανικοβάλει τον αντίπαλο. 
 
Τακτική του Απλού Αποστολέα 

 “σου μεταβιβάζω αυτά που μου είπαν οι μηχανικοί της 
εταιρίας.  Με πιέζουν να πετύχω μια μείωση τιμής 5%”.  

Δεν είσαι υπεύθυνος για την διαμόρφωση της 
πρότασης και επιπλέον μπορείς να υποχωρήσεις χωρίς 
να δημιουργείς κίνδυνο πιστότητας για το πρόσωπό 

σου. 
 
Τακτική της Σε Βάθος Άμυνας 
Ισχυρίζεσαι ότι η συμφωνία που προτείνεις αποτελεί μια 
πάγια τακτική της επιχείρησής σου.  Αυτό δείχνει 

στον αντίπαλο ότι θα πρέπει να συμμορφωθεί με τα 
καθιερωμένα. 

 
Τακτική της Φυσικής Ενόχλησης του Αντιπάλου 
Χρησιμοποίησε μια από τις εξής βίαιες μεθόδους για να 
εμποδίσεις την αυτοσυγκέντρωση του αντιπάλου σου: 
Εισέβαλε στην περιοχή του χρησιμοποιώντας ένα 
μεγάλο μέρος του τραπεζιού. 
Κάθισε στη θέση σου κατά τρόπο μή συμβατικό 
Κάθισε πάρα πολύ κοντά του 
Ζήτησέ του να μην καπνίσει αν γνωρίζεις ότι καπνίζει 
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Τακτική της Σιωπής 
Αν η απάντηση του αντιπάλου είναι μη ικανοποιητική, 

τότε μη λες τίποτα. Οι περισσότεροι αντίπαλοι όταν 
αντιμετωπίζουν τη σιωπή προχωρούν σε επιπλέον 
υποχωρήσεις.  Χρησιμοποίησε τη σιωπή σου αλλά 
προετοιμάσου και για την αντίδρασή σου αν αυτή 

χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. 
 
Τακτική της Επαναδιαπραγμάτευσης 

Σε κρίσιμα σημεία των διαπραγματεύσεων και όταν 
εμφανίζεται κάποιο αδιέξοδο ζήτησε break για καφέ.  
Αυτό βοηθά τα μέρη στο να αναθεωρήσουν την λογική 

των αιτημάτων τους.  Η μέθοδος αυτή συνήθως 
αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

 
Τακτική των Χρονικών Περιορισμών 

“Έχω δεσμευθεί να απαντήσω στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
μέχρι τις 12:00”.  Αυτό ενθαρρύνει τα μέρη στο να 

συγκεντρωθούν σε δημιουργικό διάλογο όπως και στο 
να αντιληφθούν ότι πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις και 

μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
 
Τακτική του Γιατί 

Αμφισβήτησε τις θέσεις/ υποθέσεις των άλλων, ιδίως 
κατά τα πρώτα στάδια της διαπραγμάτευσης.  Θα 
αποκτήσεις φήμη κάποιου που απαιτεί από τον 

αντίπαλο πλήρως αιτιολογημένες θέσεις.   
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Τακτική Δήθεν Συμπάθειας στον Αντίπαλο 
Τόνισε πόσο κουράστηκες για να βοηθήσεις τον 

αντίπαλο.  “Κουράστηκα πολύ να πείσω τους 
μηχανικούς της εταιρίας μου ακόμα και για να 

ασχοληθούν με το προϊόν σου“ ή “Έπρεπε να κάνω 
ειδικές συμφωνίες όπως και να εγγυηθώ προσωπικά για 

να πληρωθείς την ημερομηνία που πληρώθηκες“ ή 
“Χρειάζομαι να πουλήσω ένα ακόμα κομμάτι για να 

πάρω το bonus της επιχείρησής μου“. 
 
Τακτική της Έκπληξης 

Δείξε μεγάλη έκπληξη όταν ακούσεις την προσφορά 
τους αλλά μην λές τίποτα.  Τις περισσότερες φορές θα 

σου γίνει αμέσως μια νέα, καλύτερη προσφορά. 
 
Τακτική Σαλαμιού 

Ζήτησε πλήρη αιτιολόγηση και εξέταση των 
ισχυρισμών του αντιπάλου σχετικά με ένα πακέτο 

θέσεων.  Σε πολλές περιπτώσεις ο αντίπαλος, μόνο και 
μόνο για να αποφύγει μια δύσκολη διαδικασία 

αιτιολόγησης και παρουσίασης στοιχείων δέχεται να 
αναθεωρήσει τη θέση του. 

 
Mr. Nasty and Mr. Nice 

Σε διαπραγματεύσεις ομάδων, κάποιος της ομάδας 
εμφανίζεται στην αρχή με υψηλές απαιτήσεις και 

ανυποχώρητος.  Όταν η διαπραγμάτευση φτάσει σε 
αδιέξοδο τότε άλλο μέλος της ομάδας, με πιο λογικές 

θέσεις, εισέρχεται στη συζήτηση - προς μεγάλη 
ανακούφιση των αντιπάλων - και προσπαθεί να πετύχει 

το second best. 
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Τακτική Ανοικτών Χαρτιών 
Εφαρμόζεται όταν οι διαπραγματευτές έχουν 

ξανασυναντηθεί σε προηγούμενες συζητήσεις και για 
αυτό το λόγο πιστεύουν ότι έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους 

μια “φιλική“ σχέση.  “Θα είμαι τελείως ανοικτός μαζί 
σου“.  Να ξέρεις μόνο, ότι τελείως ανοικτοί μαζί σου 

δεν θα είναι. 
 
Τακτική του Ας Πάμε Για Ένα Γεύμα 
Εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις αδιεξόδου και έχει 

αποδειχθεί πολύ αποδοτική. 
 
Τακτική Μείζονος Άμυνας σε Δευτερεύον Θέμα 
Μεγιστοποίησε τη σημαντικότητα ενός δευτερεύοντος 
ζητήματος και πολέμησε για την επίτευξή του.  Όταν 
τελικά έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του θέματος και 
έχεις υποχωρήσει, τότε θα μπορείς να ισχυρισθείς ότι 
έχει ήδη κάνει μια σημαντική υποχώρηση και γι‘ αυτό 

απαιτείς ανάλογη συμπεριφορά από τον αντίπαλο.  
Επίσης, εξασφαλίζεις τη μειωμένη προσοχή του 

αντιπάλου στη συζήτηση των επόμενων θεμάτων, αφού 
θα πιστεύει ότι ήδη έχεις συμφωνήσει στο θέμα που 

είναι μείζονος σημασίας για σένα. 
 
Τακτική Μεταφοράς της Πίεσης 
Χρησιμοποίησε τη φράση “Τί πρέπει να κάνουμε ώστε 
να σε διευκολύνουμε στο να μας κάνεις μια καλύτερη 
τιμή;”.  
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