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9.1 - Rozmowy negocjacyjne z klientami i

partnerami biznesowymi

A: Cześć! Jak Ci mija dzień?

B: Cześć! Dobrze, dziękuję. Jak na razie dość intensywnie, ale wszystko

idzie zgodnie z planem. Wieczorem idę do teatru, więc zależy mi na tym,

żeby skończyć dzisiaj na czas. A jak u Ciebie?

A: U mnie też dobrze, dziękuję. Też mamy plany na wieczór, dzisiaj

Walentynki, więc chcę zabrać żonę do restauracji. 

B: Zatem zacznijmy, żeby skończyć przed 16:00. 

A: Dobrze. Co sądzisz o wprowadzeniu nowego wspólnika do firmy?

Prawnik jest nam bardzo potrzebny.

B: Zgadzam się, że jest nam potrzebny, ale nie jestem pewny czy musimy

od razu robić z niego wspólnika. Czy nie sądzisz, że za szybko chce stać

się naszym wspólnikiem? Ja obawiam się, że nie wniesie aż tak dużo

wartości do firmy.

A: Zastanówmy się przede wszystkim nad dobrem firmy. Nasza firma

rozwija się bardzo intensywnie i wkrótce będziemy płacić prawnikowi

więcej niż sami sobie wypłacamy z firmy. Z tego powodu uważam, że

prawnik jako wspólnik, który będzie miał udziały w firmie będzie tak

naprawdę tańszym rozwiązaniem dla nas.

B: Aha, rozumiem Twój punkt widzenia. A czy nie uważasz, że wtedy

będzie miał za dużo do powiedzenia w naszej firmie? My go nie znamy

aż tak dobrze?

A: Niekoniecznie, stworzymy takie umowy na początek, które ograniczą

jego prawa do podejmowania decyzji w firmie. Wyjaśnimy, że chodzi o

poznanie go, a następnie stopniowo będziemy zwiększać jego prawa i

udziały, jak będzie nam się dobrze współpracowało.

B: To dobry pomysł. Ja po prostu nie chcę, by naszą firmą zarządzała

osoba, której nie znamy. Budowaliśmy ją sami tyle lat.

A: Tak, rozumiem Cię. Ja też mam pewne obawy, dlatego porządnie

przygotowane umowy przez notariusza pomogą nam w ochronie

naszych interesów, a jednocześnie w rozwoju firmy. Jeżeli chcemy się

rozwijać, musimy działać.

B: Dobrze. A ile proponujesz dla niego udziałów i ile procent zysku?

A: Obliczyłem ile teraz płacimy za jego usługi, i ile będziemy płacić

zgodnie z planami rozwoju firmy. Myślę, że 15% udziałów w firmie oraz

taki sam procent udziałów w zysku dadzą nam satysfakcjonujące kwoty

dla nas i dla niego.

B: Dobrze, czy podeślesz mi te obliczenia?

A: Tak, oczywiście. Musimy też umówić się z notariuszem na stworzenie

odpowiednich umów.

B: Zgadza się. Umówmy się na spotkanie na początku przyszłego

tygodnia, przemyślę jeszcze raz sprawę, przejrzę te kwoty i będziemy

rozmawiać o tym dalej.

A: Jasne. Dobrze, że udało nam się porozmawiać. Miłego wieczoru!

B: Dziękuję, wzajemnie! Jesteśmy w kontakcie.

A: Tak, do zobaczenia.

Przykład dialogu dotyczącego negocjacji

z partnerem biznesowym odnośnie

wprowadzenia nowych osób do spółki:

Przykłady wyrażeń z lekcji, na które warto

zwrócić uwagę wraz z ich rozszerzeniem:

Pytanie:

Odpowiedź: 

               Ile zamówień macie rocznie?

                      Rocznie mamy około … (ilu?)…

… 5000 (pięciu tysięcy) zamówień / 300 (trzystu) zamówień /

1000 (tysiąca) zamówień / 20 (dwudziestu) zamówień / 150 (stu

pięćdziesięciu) zamówień.

Szukamy nowej firmy, która … (co zrobi?) …

… będzie szybciej dostarczać nam produkty / będzie w stanie

dostarczać nam wyłącznie ekologiczne produkty / wzbogaci

nasz asortyment / będzie lepiej wywiązywała się z terminów

realizacji zleceń / będzie obsługiwała naszych klientów VIP.

Jaką cenę możecie zaproponować za … (co?) …

… dostawy towarów w Polsce / dostawy towarów w Unii

Europejskiej / świadczenie usług poza Unią Europejską /

gwarancję cotygodniowych zamówień od Państwa /

wykończenie całego domu / budowę osiedla domów

pasywnych / cały pakiet weselny?

Możemy zaproponować … (co?) …

…. gwarancję niezmiennej ceny przez cały rok / stałą cenę

przez cały okres obowiązywania umowy / malowanie w cenie

100 (sto) zł za metr kwadratowy przy powierzchni poniżej 60

(sześćdziesięciu) metrów kwadratowych, a przy powierzchni

powyżej 60 (sześćdziesięciu) metrów kwadratowych – cenę 80

(osiemdziesiąt) zł za metr kwadratowy / cenę 200 (dwieście) zł

za osobę w przypadku przyjęcia powyżej 100 (stu) osób, a dla

przyjęć poniżej 100 (stu) osób – 250 (dwieście pięćdziesiąt) zł

od osoby. 

Czy możemy … (co zrobić?) …

… umówić się, że cena spadnie w przypadku zwiększenia ilości

zamówień do 10 (dziesięciu) w tygodniu / umówić się na niższą

cenę w przypadku zamówień powyżej 1000 (tysiąca) sztuk /

uzgodnić niższą cenę od osoby dla dużych przyjęć, a wyższą

dla małych przyjęć?

Co sądzisz o … (czym?)…

… wprowadzeniu nowej osoby do zespołu / zatrudnieniu

dodatkowej osoby do pracy / wprowadzeniu systemu

zmianowego w firmie / zmianie cennika w nowym roku /

wprowadzeniu specjalnej promocji dla stałych klientów /

nowym podziale obowiązków?


