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”Acceptăm numai 

furnizori cu  

preţuri foar te mici! 

”De data asta accept 

ofer ta ta dar la comanda 

următoare accepţi tu 
condiţiile mele!” 

“Îţi mulţumesc pentru 

preţ! Ai putea să mă 
ajuţi şi cu un termen de 

plată mai lung?...  

”Nu-i nicio diferenţă între 
tine și concurenţă!  
Ajută-mă să iau o 

decizie! Oferă-mi ceva 

substanţial în plus! 

“Mie, cel mai mult mi-a 

plăcut să fac afaceri cu 
firma X. Ei ne dădeau 
preţuri foar te mici! 

”Dacă îmi oferi un termen 

de plată mai lung, voi fi 

şi eu mai maleabil la 

preţ!” ” 

”Unul dintre concurenţii 
tăi ne-a înşelat rău 

aşteptările. Ne bazăm 

pe tine să ne dai o 
soluţie care să ne 

salveze...”  

“Tocmai am văzut o 
ofer tă la un prieten. 
Avea un preţ foar te 

mic, de numai X lei/buc. 

Este posibil?” 

”Tu ai cerut 90, eu ţi-am 

oferit 80. Ce facem?” 

“Toată lumea ştie că…” 
“Se practică preţuri mult 

mai mici!” “Normal ar fi 

să îmi dai o reducere de 

minim ...!”  

HIGH#BALLS##
Emite!o!cerere!foarte!pretenţioasă!

încă!de!la!începutul!negocierii!
!

EFECT!SCONTAT:!Să!te!sperie!și!să!te!
facă!să!lași!mai!mult!de!la!@ne!fără!un!

mo@v!real!!!

 
“OK! Vom vedea ce se poate face!” - 

aparent eşti de acord dar  
nu te laşi impresionat!  

RECIPROCITATEA#
Îţi!face!un!favor!mediu,!apoi!îţi!cere!un!
favor!foarte!mare.!!
!
EFECTUL!SCONTAT:!Din!cauza!
tendinței!de!reciprocitate,!data!urmăJ
toare,!te!vei!simți!obligat!să!accepți!
cererea!lui!(care!va!fi!foarte!mare)!!
!
Înainte să accepţi, stabilește care 
vor fi condiţiile lui pentru comanda 

următoare! 

FELIE#CU#FELIE#
Cereri!mici!şi!repetate.!După!ce!îi!

sa@sfaci!una,!o!face!pe!următoarea!!
și!pe!următoarea  

 
EFECT!SCONTAT:!Ajunge!să!îți!ia!

foarte!mult!fără!ca!tu!să!îți!dai!seama.!
În!plus,!dacă!iJai!dat!o!dată,!te!simți!

obligat!să!îi!mai!dai.!!
 

Folosește ”T it for Tat” adică, 
pentru orice îţi cere, cere-i și tu 
ceva! Așa, ori păstrezi echilibrul, 

ori se oprește din cerut! 

AJUTĂ8MĂ!#
Joacă!rolul!"nehotărâtului"!ca!să!te!
facă!să!mai!oferi!ceva!în!plus!faţă!de!
"ul@ma"!ta!ofertă.!Atenţie!(Nu!ş@e!ce!
să!mai!ceară,!doar!vrea!să!mai!obțină!
ceva!în!plus!de!la!@ne!!
!
EFECT!SCONTAT:!Simți!că!reușita!
este!aproape!și!eș@!tentat!să!mai!
cedezi!ceva!ca!să!obții!contractul.!
!
Dacă îţi cere ajutorul ŢIE şi nu 
concurenţei, înseamnă că pe tine te 
vrea! Verifică-i determinarea: ”Dacă 
vă mai ofer ceva, semnăm azi 

contractul?” Și dacă zice da, oferă 
ceva mic și cere semnătura pe loc! 

STORY#TELLING#
Îţi!spune!o!poveste!(uneori!aparent!

fără!legătură!cu!negocierea)!din!care!tu!
să!tragi!nişte!concluzii.!

!
EFECT!SCONTAT:!Asimilezi,!

involuntar,!informaţia!și!eș@!tentat!să!
te!conformezi!poveș@i!respec@ve.!!

(
Conştientizează ce rol au poveștile 

pe care ţi le spune clientul. Ce vrea, 
de fapt, să îţi transmită?  

ANCORA#
Îţi!oferă!o!informaţie!"nevinovată",!
care!devine,!ulterior,!punct!de!
referinţă!în!negociere.!!
!
EFECT!SCONTAT:!Asimilezi,!
involuntar,!informaţia!falsă!și!@nzi!să!
negociezi!în!jurul!ei,!în!loc!să!negociezi!
în!jurul!prețului!de!listă.!
!
Conştientizează ce rol au informaţiile 
pe care ţi le dă clientul și nu te 
lăsa tras în negociere, în jurul unor 
informaţii false! 

TRIUNGHIUL#PSIHOLOGIC#
El!se!erijează!în!VICTIMĂ,!îl!plasează!
pe!concurent!în!poziția!de!AGRESOR!

și!te!determină!pe!@ne!să!devii!
SALVATORUL!lui.!

 

EFECT!SCONTAT:!Simţi!nevoia!să!ajuţi!
VICTIMA!împotriva!AGRESORULUI!și!

împotriva!interesului!tău!!!
!

1. Aminteşte-ţi că în afaceri nu 
există minuni! Întreabă-te cum de 

te-au ales tocmai pe tine. 2. Ajută 
"VICT IMA" fără să ataci 

AGRESORUL și fără să sacrifici 
interesul tău!  

FALSE#ALIANȚE#
Invocă!“alianţe”!care!nu!există!în!
realitate!!Folosește!expresii!hipno@ce!
care!par!argumente!solide!dar!care,!în!
realitate,!nu!înseamnă!nimic.!
!
!EFECT!SCONTAT:!Te!face!să!crezi!că!
are!argumente!bune!pentru!ceea!ce!îți!
cere!și!eș@!tentat!să!te!conformezi.!
!
Clarifică-ţi, în minte sau împreună 
cu el, termenii folosiţi de el. ex: ”Ce 
înţelegeţi prin ”toată lumea”?” 

ÎMPĂRȚIREA#DIFERENȚEI#
Îţi!relevă!că!este!“o!distanţă”!între!voi!

ca!să!te!arunci!să!faci!tu!primul!pas!
către!împărţirea!diferenţei!!!

(
EFECT!SCONTAT:!Cine!se!oferă!

primul!să!împartă!diferenţa!pierde!mai!
mult!la!preţ!(Matema@c!).!!(

 

Nu te oferi primul să  
împarţi diferenţa! Lasă-l pe el să 

facă primul pas! 

FALSA#CONDIȚIONARE#
El!îți!cere!ceva!foarte!concret!şi!îţi!
oferă,!la!schimb,!ceva!vag!(ipote@c)!!
!
EFECT!SCONTAT:!Ai!senzaţia!că!vei!
obţine!ceva!dacă!accepţi!cererea!lui.!!
!
Verifică cu el ce îţi oferă, concret, 
(ex. Ce înseamnă "maleabil?”) şi 
transformă propunerea lui în cifre!  
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