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FRONTUL#SOVIETIC#
Îţi!oferă!2!opţiuni,!una!rea!şi!una!
FOARTE!rea.!!
!
EFECTUL!SCONTAT:!Teama!de!
versiunea!foarte!rea,!te!face!să!uiți!că!
pot!există!şi!alte!opţiuni,!mai!bune!!
EșK!tentat!să!o!alegi!pe!cea!rea!ca!și!
cum!ar!fi!bună!!
!
Conștientizează tactica. Nu te panica 
și nu alege nici una dintre versiuni. 
Propune-i o nouă versiune mult mai 
constructivă.  

”Ori vii cu un preţ mic ori 
iau de la concurenţă şi 
gata! Da’ ce? Mă rog de 

tine ?!?” BĂIAT#BUN#–#BĂIAT#RĂU#
Doi!clienți:!unul!este!rău,!celălalt!este!
“de!treabă”.!Cel!BUN!te!îndeamnă!să!

fii!mai!“flexibil”!ca!să!nu!!
îl!superi!pe!cel!RĂU.!!

!
EFECT!SCONTAT:!SenKmentul!de!

vină!și!dependenţa!de!cel!BUN!te!fac!
să!lași!din!preț.! 

 
“1. Dacă face par te din echipa lui, 

NU EST E DE PART EA TA!  
2. Nu te lăsa distras! 3. Nu te lăsa 
intimidat!  4. Păstrează-ţi planul! – 

dacă s-au chinuit să facă jocul ăsta 
cu tine înseamnă că îi  
intersează marfa ta!  

“L-ai supărat pe colegul 
meu și vrea să renunţe. 
Fii mai flexibil. Dă-mi  
un preţ mai bun şi 

vorbesc eu cu el să...!” 

by#Bogdan#Comănescu#și#Octavian#Grozea##
www.accelera.ro#

AUTORITATEA#FALSĂ#
PreKnde!că!mai!trebuie!să!se!

sfătuiască!cu!cineva,!ca!să!câşKge!Kmp!
sau!ca!să!mai!poată!face!noi!cereri.!!

!
EFECT!SCONTAT:!Vei!fi!tentat!să!
scazi!din!preț!pentru!a!convinge!

persoana!care,!în!realitate,!nu!există!! 
 

Roagă-l să te ducă la persoana de 
decizie şi priveşte-l în ochi  

când îţi răspunde!  

““Nu iau eu decizia! 
Trebuie să mă sfătuiesc 
şi cu X... / El a zis că 
dacă mai scazi cu 15%, 
ar putea fi de acord.”” PRESIUNEA#TIMPULUI#

Dacă!simte!că!eşK!presat!de!Kmp,!se!
"lungeşte”.!Dacă!simte!că!ai!Kmp!şi!un!
plan!de!aplicat,!te!"grăbeşte”.!
Foloseşte!Kmpul!împotriva!ta.!
(Amânare!sau!Presiune)!!
!
EFECTUL!SCONTAT:!EşK!tentat!să!lași!
din!preț!pentru!a!grăbi!procesul!de!
vânzare!!!
!
1. Verifică dacă presiunea timpului 
este reală.  2. Ai răbdare şi auto-
control. 3. Reprogramează întrevede-
rea pentru când ”are timp mai mult”  

“Mă mai gândesc!...” sau 
”Am numai 7 minute, 

spune-mi direct cea mai 
bună ofer tă a ta!” ” 

CEREREA#DE#ULTIM#MOMENT#
Când!afacerea!pare!!terminată!şi!eşK!

gata!să!pleci,!îţi!mai!cere!încă!!
ceva!(uneori!important).!!

!
EFECT!SCONTAT:!Când!te[ai!relaxat!şi!

eşK!bucuros!că!ai!finalizat,!ţi!se!face!
mai!repede!frică!şi!eşK!tentat!să!cedezi!

fără!să!!
mai!ceri!ceva!la!schimb.! 

 
1. Fără teamă; o avea planificată! 
2. Fără frustrare; este dreptul lui 
să negocieze! 3. Cere și tu ceva, la 

schimb!  

“..A!...Şi încă ceva: aş mai 
dori şi câteva mostre 

gratis pentru...  
Se poate?” VINA#

Îţi!spune!că!eşK!vinovat!pentru!ce!se!
va!întâmpla!!(sau!pentru!ce!s[a!
întâmplat)!şi!te!acuză!de!"inflexibili[
tate",!"insensibilitate",!"nepăsare",!etc.!!
!
EFECTUL!SCONTAT:!Nu!îți!place!să!fii!
vinovat!!Din!cauza!asta!vei!fi!tentat!să!
acționezi!în!direcţia!dorită!de!el!!!
!
1. Stai liniștit: NU EŞT I VINOVAT!  
2. Arată-i cum poate ajuta EL în 
finalizarea afacerii respective!  

“Eşti hotărât să câştigi 
numai tu. Din cauza ta, X 

va avea de suferit!”  

VANITATEA#
Te!laudă!foarte!mult!încă!de!la!bun!
început.!Te!face!să!te!simți!bine,!
relaxat,!apreciat.!!
!
EFECTUL!SCONTAT:!Îți!gâdilă!vanita[
tea!pentru!a!te!putea!exploata!mai!
uşor!!!
 
1.. Nu te amăgi! Dacă te laudă în 
perioada de Negociere, are un 
interes! 2. Hrăneşte-ţi EGO-ul cu 
REZULTAT E, nu cu vorbele lui! 

“Sunt sigur că tu poţi! 
Se vede că tu eşti bun 
în ceea ce faci! Tu poţi 

să îmi dai un preţ 
foar te bun! Nu-i așa?!?”   

”ULTIMA”#OFERTĂ#
Îţi!induce!ideea!că!este!gata!să!încheie!
şi!îţi!cere!“ulKma!ofertă”.!După!ce!faci!
“ulKma!ofertă”!începe!să!o!negocieze!!!

!
EFECT!SCONTAT:!"Pui!cărţile!pe!faţă"!
[!îi!oferi!cel!mai!bun!preț!în!speranța!că!

s[a!terminat!negociere!și!urmează!!
să!semnezi.!

 
1. NU te arunca! 2. Chiar şi "ultimul 

preţ" dă-l cu 10% mai mare decât 
ultimul tău preţ. Ori vinzi mai 

scump (dacă îl acceptă), ori mai ai 
de unde să "laşi" la preţ (dacă mai 

vrea să negocieze).  

“Uite, te întreb pentru 
ultima dată: Care este cel 
mai bun preţ pe care 

poţi să mi-l dai?” 

BAGATELIZAREA#
Cel!mai!important!aspect!ți[l!va!descrie!
ca!fiind!neimportant!şi!te!lasă!pe!Kne!
să!rezolvi!problema!în!favoarea!lui.!!
!
EFECTUL!SCONTAT:!Face!apel!la!
vanitatea!ta!și!la!speranța!ta!că!nu!va!
trebui!să!lupți!pentru!preț.!Vei!fi!tentat!
să!îi!dai,!de!prima!dată,!un!preț!foarte!
bun!!
 
1. Nu te amăgi! Preţul este foar te 
impor tant pentru toată lumea! 2. 
Dă-i un preţ mare fiindcă oricum îl 
va renegocia! 

“Lasă că nu preţul este 
impor tant. Principalul 
este să ne înţelegem şi 
să ne ajutăm. Sunt 

sigur că o să găseşti 
tu un preţ foar te bun 

şi pentru noi."  

PLAY#STUPID#
Clientul!face!pe!prostul!pentru!a[ţi!lăsa!

garda!jos!şi!apoi!te!zăpăceşte!cu!o!
mulţime!de!cereri!antagoniste!!!

!
EFECT!SCONTAT:!Face!apel!la!
vanitatea!ta.!Vei!fi!tentat!să!dai!

informații!importante,!vei!ține!garda!
jos!și,!când!se!va!ajunge!la!subiectele!

importante,!te!va!ataca.!
! 

1. NU presupune că celălalt este mai 
prost decât tine! Tactica asta este 

folosită de clienţii foar te  
pricepuţi în domeniu.  

2. Ai grijă ce spui pentru că: 

““Eu nu mă pricep!
Explică-mi, te rog, cam ce 
preţuri se practică? Ce 
preţ minim se poate 

obține?” 

"Tot ce spui  
poate şi va fi folosit 

împotriva ta!"  


