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ZMIENIASZ PARADYGMAT

=   POSTRZEGASZ INACZEJ 

=   MYŚLISZ I ODCZUWASZ EMOCJE 

INACZEJ 

=  DZIAŁASZ INACZEJ 

=  ZMIENIASZ SWOJE ZACHOWANIA

=  ZMIENIASZ SWOJE NAWYKI

=  ZMIENIASZ ŻYCIE



Ćwiczenie – słowa kojarzące 

się z negocjacjami
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Ćwiczenie auto



Obszary przygotowania

Akceptowany zakres cen 

sprzedającego

Akceptowany zakres cen 

kupującego

BATNA

BATNA
20 tys. 24 tys. 

25 tys. 22 tys. 

ZOPA



Obszary przygotowania

Akceptowany 

zakres cen 

sprzedającego

Akceptowany zakres 

cen kupującego

?



Ćwiczenie cd.- słowa związane z 

negocjacjami



ĆWICZENIE

Opanowanie emocji własnych

Słuchanie

Przygotowanie

Akceptacja emocji drugiej strony

Zadawanie pytań

Szukanie rozwiązań

Koncentracja na rozumieniu

Słuchanie i parafrazowanie

Przewaga

Nacisk

Przekonywanie

Triki

Manipulacja

Atak

Walka

Kompromis



„70% naszych decyzji zakupowych 
podejmujemy w oparciu o to, jak jesteśmy 
traktowani jako ludzie, 

a tylko 30% bazuje na właściwościach 
produktu.”

John McKean „Customers are People. The human touch”



… no tak, ale Wy jesteście małym 

związkiem

…a co jeśli nie będzie sukcesu
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TEORIA MÓZGU GADZIEGO



Nie broń się

Nie atakuj

Nie argumentuj

Nie oceniaj

Nie pouczaj

Nie negocjuj ceny 



ZASADY NA „TAK”

Pytaj

Słuchaj

Pytaj

Słuchaj

Podsumuj

Proponuj

Akceptuj



Ćwiczenie – 5 pytań



Obszary przygotowania

Kim jest Twój Klient?

Jakie ma potrzeby?

Dlaczego ma wybrać Ciebie?

BATNA ZOPA PUNKTY ODEJŚCIA



„Im więcej wiesz na 

temat danej grupy 

społecznej czy jednostki, 

tym szybciej ją sobie 

podporządkujesz” Kevin Hogan



Kobra Lew

Ślimak Pies
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Pewny siebie

Głośno, dużo 

mówi

Protekcjonalny 

ton

Jasno stawia 

żądania

Bywa 

nieskromy

Bardzo 

asertywny

Czuły na 

punkcie 

prestiżu

Dąży do 

zwycięstwa



Dystans

Bez 

emocji/chłodny

Logiczny

Operuje 

liczbami, 

konkretami

Nieufny

Szybko myśli, 

znajduje słabe 

punkty

Potrafi uśpić 

czujność

Kobra



Miły, ciepły

Zamknięty w 

sobie

Małomówny

Waha się i 

zwleka z 

decyzją

Raczej ucieka 

ze wzrokiem

Potrzebuje 

akceptacji i 

bezpieczeństwa

Potrzebuje 

ciągłego 

upewniania w 

słuszności 

wyboru

Ślimak



Otwarty

Rozmowny

Ciekawy

Grzeczny

Spontaniczny

Zaangażowany

Optymistyczny

Pies



Negocjacje pozycyjne

Konkurowanie

Walka o racje

Roszczenia

Podział w relacjach



Negocjacje skoncentrowane na 

rozwiązaniu 

Współpraca

Wzajemny szacunek

Wspólna praca nad 

rozwiązaniem

Tworzenie wartości



Negocjacje transformacyjne

Kiedy wzajemne 

zaufanie 

i wartość współpracy 

rysują się w trakcie 

rozmów tak wyraźnie, 

iż nie ma potrzeby 

rozmawiać o cenie



Style negocjacji

Miękki Twardy



Style negocjacji

Win win/transformacyjny

 Negocjacje trwają dłużej

 Budujemy partnerstwo

 Budujemy autorytet i 

zaufanie

 Szukamy optymalnych 

rozwiązań problemów

 Obie strony wygrywają



Zasady stylu transformacyjnego

Oddzielaj ludzi od problemu



Przygotowanie do 
rozmowy

Rodzaj ekspozytora

Opakowanie produktu

Sposób traktowania kupca 

Promocja marki

Cena

Prawo zwrotu

Opłaty marketingowe

Sposób pakowania

Logistyka

Strategia

Koszt dla Sprzedającego 
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DESKA 

KREŚLARSKA

Trzy wymiary negocjacji 

Projektowanie 

porozumienia Ustawienie
Taktyka przy 

stole



Cel:

Wspólne 

rozwiązanie 

problemów

Bariery Strategia:

Negocjacje 

przełamujące

Siedzimy razem przy 

desce kreślarskiej 

Nasze reakcje

Emocje drugiej strony 

„Idź na galerię”

Przejdź na ich stronę

Koncentrujemy się na 

problemie

Stanowisko drugiej 

strony 

Przekształć

Osiągnięcie 

porozumienia 

satysfakcjonującego 

obie strony 

Brak satysfakcji 

drugiej strony

Siła drugiej strony 

Zbuduj złoty most

Użyj siły aby 

edukować

William Ury „Odchodząc od nie”



»Trzy naturalne reakcje
 Kontruderzenie

 Poddanie się

 Zerwanie stosunków

»Trzy rodzaje taktyk  
 Blokowanie 

 Atak

 Triki

Twoje reakcje – Idź na galerię



 Rozpoznaj taktyki. 

 Bądź świadom swoich czułych miejsc.

 Kup sobie czas – zdobądź czas na myślenie
» Przerwij i nic nie mów

» Akceptuj

» „Przewiń taśmę”

» Zrób przerwę

» Nie podejmuj natychmiast istotnych decyzji

Twoje reakcje – Idź na galerię



»Słuchaj aktywnie
» Wysłuchaj drugiej strony

» Parafrazuj i proś o korektę

»Uznaj ich punkt widzenia
» Uznaj ich uczucia

» Zaproponuj przeprosiny okazując 
jednocześnie pewność siebie

Ich emocje 

– przejdź na ich stronę



»Zgadzaj się wszędzie tam, gdzie to 
możliwe
» Zgadzaj się bez ustępowania

» Zgromadź słowa „tak”

» Dostrój się do ich częstotliwości

»Wyraź uznanie dla osoby
» Uznaj ich autorytet i kompetencje

» Buduj dobre stosunki

Ich emocje –

Przejdź na ich stronę



»Wyrażaj swe poglądy bez prowokowania
» Nie mów „ale”

» Składaj oświadczenia „ja” a nie „Ty”

» Optymistycznie podejdź do ujawnionych 
różnic

» Stwórz korzystny klimat negocjacji

Ich emocje –

Przejdź na ich stronę



»Aby zmienić grę, zmień układ 
odniesienia

»Zadawaj pytania rozwiązujące problem
» Z czego wynika że.. ?

» Dlaczego nie?

» A jeżeli?

» Proś ich o radę

» Pytaj „dlaczego to jest uczciwe?”

» Stawiaj pytania otwarte

» Wykorzystaj siłę ciszy

Ich stanowisko –

przekształć



»Taktyki przekształcania, zmiany układu 
odniesienia
» Obejdź kamienny mur

» Ignorowanie muru

» Potraktuj blokowanie jako wyraz aspiracji

» Potraktuj blokowanie poważnie, jednak poddaj je 
próbie

» Odchyl ich ataki
» Zignoruj atak

» Przekształć atak na Ciebie w atak na problem

» Zinterpretuj atak personalny jako sympatyczne 
posunięcie

» Zmień błędy przeszłości w siłę na przyszłość

» Zmień interpretacje z „Ty” i „ja” na „My”

Ich stanowisko –

przekształć



»Taktyki przekształcania, zmiany 
układu odniesienia 
» Ujawnij Triki

» Zadawaj pytania wyjaśniające

» Złóż rozsądna prośbę

» Obróć trik na swoją korzyść

» Negocjuj reguły gry
» Wywołanie tematu – odkryj, że wiesz

» Negocjuj na temat negocjacji

» Punkt zwrotny

Ich stanowisko –

Przekształć



»Przeszkody na drodze do porozumienia
» Nie ich pomysł

» Niespełnione interesy

» Obawa o utratę twarzy

» Zbyt wiele za szybko

»Zbuduj „złoty most”

»Włącz drugą stronę
» Proś ich o pomysły i buduj na ich podstawie

» Proś o konstruktywną krytykę

» Zaoferuj im wybór

Ich brak satysfakcji –

Zbuduj im „złoty most”



»Zrealizuj niespełnione interesy
» Nie zbywaj ich jako irracjonalnych

» Nie przeocz podstawowych ludzkich potrzeb

» Nie zakładaj, że ciastko ma stałą wielkość
» Poszukaj możliwości wymiany

» Stosuj formułę „jeżeli… to”

»Pomóż im zachować twarz
» Pomóż im zrezygnować bez wycofywania się

» Pokaż jak zmieniły się warunki

» Proś o rekomendację trzeciej strony

» Wskaż na kryterium uczciwości 

Ich brak satysfakcji –

Zbuduj im „złoty most”



»Pomóż im napisać mowę zwycięstwa

» Idź powoli, aby dojść szybko

»Prowadź ich krok po kroku

»Nie proś o ostateczne zobowiązanie aż 
do końca

»Nie przyspieszaj na finiszu

»Jeżeli wciąż nie powiedzą „TAK”, uczyń 
wszystko, aby im trudno było powiedzieć 
„NIE”

Ich brak satysfakcji –

Zbuduj im „złoty most”



»Niech poznają konsekwencje

»Zadawaj pytania testujące 
rzeczywistość

» Jak myślisz, co się stanie jeżeli nie 
dojdziemy do porozumienia?

» Jak myślisz, co zrobię?

» Co zrobisz?

» Ostrzegaj, nie stosuj gróźb

» Zademonstruj swoją BATNA

Ich siła – Nie eskaluj, 

użyj siły aby edukować



»Zastosuj swoją BATNA, rozbrój ich 
reakcje

»Rozwiń swoją BATNA bez 
prowokowania

»Zneutralizuj ich ataki

»Wykorzystaj trzecią siłę
» Zbuduj koalicję

» Użyj trzeciej strony aby zachęcić do negocjacji

Ich siła – Nie eskaluj, 

użyj siły aby edukować



»Cały czas wyostrzaj ich wybór
» Niech dowiedzą się, że mają wyjście

» Niech dokonają wyboru

» Nawet, gdy możesz zwyciężyć – negocjuj

»Wykuwaj trwałe porozumienie
» Zaprojektuj porozumienie tak, aby zminimalizować 

twoje ryzyko

» Zbuduj procedurę rozwiązywania sporów

» Potwierdź wzajemne stosunki

Ich siła – Nie eskaluj, 

użyj siły aby edukować



Zmierzaj do obustronnej 
satysfakcji, a nie do 
zwycięstwa 

Zamieniaj wrogów w przyjaciół

Ich siła – Nie eskaluj, 

użyj siły aby edukować



»Gdyby był sposób na …, to czy byłaby 
Pani zainteresowana zapoznać się z… 

»Czy jeżeli byłby sposób, aby…. to czy 
byłaby Pani skłonna zapoznać się z… 

»Rozumiem, że… - …w związku z tym… 

»Jeżeli dla Pani najważniejszym jest… -
to proponuje przyjrzeć się (zapoznać 
się, sprawdzić) 

Przydatne pytania i zwroty



»Oczywistym jest, że decyzja o 
zmianie kontrahenta wzbudza Pana 
ostrożność i znaki zapytania. Moją 
rolą jest odpowiedzieć Panu CZY i 
JAK możemy pomóc, aby było to w 
Pana najlepiej pojętym interesie, 
wliczając zarówno koszty, jak i Pana 
komfort. 

Silne zdanie - przykład



 Nie wyjawiaj faktu, iż jesteś na 
słabszej pozycji

 Wykorzystaj ich słabe punkty

Negocjacje z pozycji słabszej



Negocjacje z pozycji słabej 

 Brakujący puzzel Zidentyfikuj i wykorzystaj fakt 

posiadania odrębności, która jest wartością dla 

drugiej strony (distinct value proposition)

 Szachownica – przewaga zielonego

 Szafa – proces, czas, równomierność 



 Przedstaw różne propozycje

 Obniż swoją propozycję po to, aby przejść do drugiej 
rundy

 „Wyedukuj” swojego klienta

 Pokaż, jak słaba jest Twoja pozycja

 Przyjmij strategię statystyki wygranych

Negocjacje z pozycji słabszej



»Zwiększ swoją siłę poprzez budowanie 
koalicji z innymi słabszymi partnerami

»Wykorzystaj siłę swojej największej 
słabości – druga strona może 
potrzebować, „abyś” przeżył

»Zidentyfikuj – i zaatakuj – źródło ich siły

Jak niwelować różnicę sił pomiędzy 

pozycjami negocjacyjnymi?



»Raczej podkreśl potencjalne straty niż zyski

» „Rozłóż” to co mogą zyskać, skumuluj ich 
straty

»Zastosuj taktykę „drzwi w twarz”

»Zastosuj taktykę „noga w drzwi”

»Użyj wytłumaczenia „dlaczego” coś chcesz 
uzyskać

Taktyki wpływu



Do dwóch razy sztuka

Taktyka ubiegnięcia

Konfrontacja nieantagonizująca

Obnażenie słabości 

Ucieczka ze zła w dobro

Pomocne taktyki



ROBERT CIALDINI

Społeczny dowód słuszności

Reguła wzajemności

Reguła sympatii

Reguła konsekwencji

Reguła autorytetu

Reguła niedostępności



1. PRAWO KONTRASTU

2. LISTA KONTROLNA

3. PRAWO CZASU – akcja oraz 

wyobrażenie

4. PRAWO MNIEJSZEGO WYBORU

5. WSPÓLNY WRÓG

Kevin Hogan



Dobry i zły policjant

Gra na zwłokę

Odwoływanie do instancji 

wyższej

Złośliwości, ataki personalne, 

pogróżki, szantaż 

Gra na zwłokę

Niska piłka/bierz lub spadaj

Taktyki manipulacyjne



 Oddziel ludzi od problemu
 Opracuj różne możliwości rozwiązań korzystne dla 

obu stron, zanim przystąpisz do rozmów
 Skoncentruj się na interesach (różnorodnych 

korzyściach, które chcesz uzyskać - negocjacje 
rzeczowe), a nie na stanowiskach (początkowych 
racjach, wyobrażeniach, przekonaniach - negocjacje 
pozycyjne)

 Bądź przygotowany na modyfikację rozwiązania 
przed ostatecznym podjęciem decyzji.

 Domagaj się, aby wynik rozmów oparty został o 
sprawdzalne i wymierne kryteria.

Zasady negocjowania



 Przygotowuj się do negocjacji minimum 2 razy dłużej niż 
przewidywany czas trwania samych negocjacji

 Zawsze szukaj rozwiązań, które są dobre dla obu stron, nigdy tylko 
dla Ciebie

 Celem negocjacji nie jest udowodnienie komuś czegokolwiek, ale 
znalezienie rozwiązania dobrego i optymalnego dla obu stron –
dlatego siła argumentu często odbierana jest jako argument siły, a 
to nie buduje atmosfery negocjacyjnej

 Potrzeby stron negocjacyjnych nie zawężają się do elementów 
merytorycznych. Należą do nich potrzeby typu: sposób 
traktowania, styl komunikacji, poziom zaufania. W ramach 
przygotowania należy odpowiedzieć sobie na pytanie: “na czym 
zależy kontrahentowi?” i odpowiedzieć na nie uwzględniając 
wszystkie możliwe obszary potrzeb i potrzeby, których 
uwzględnienie może podnieść prawdopodobieństwo sukcesu w 
negocjacjach 

 Nie mów dużo, mów wystarczająco, aby wzbudzać zaufanie  

Zasady negocjowania



Jeśli chcesz zwiększyć swoją skuteczność w 

sprzedaży i negocjacjach, zapraszam do 

konsultacji i na sesje mentoringowe.

502 371 267

renata.kozlowska@higher.pl

www.higherconsulting.pl

mailto:renata.kozlowska@higher.pl
http://www.higher-consulting.pl/

