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A tárgyalás irányításának 7 alapvető szabálya  

 

 Ha a tárgyalás irányítását a kezedben tartod, akkor egy valódi eszközt kapsz a kezedbe, hogy 

magabiztos legyél a tárgyalás során. 

 Azért írtam, hogy valódi az eszköz, mert léteznek olyan technikák, amelyek pl. a vizualizáción 

alapulnak, illetve olyan erős és kemény értékesítési forgatókönyvek is, amelyek nem teszik lehetővé 

az ügyfél számára, hogy övé legyen az irányítás. Ez utóbbira jó példa a McDonalds: ott szép lehetsz, 

de okos nem. Teljes mértékben ők tartják kezükben az irányítást: igaz, hogy sokfél étel és ital közül 

választhatsz, de csak az irányítás látszata van meg. Nem variálhatsz, nem kérhetsz üdítő helyett egy 

pohár csapvizet, nem kérhetsz külön ízesítést, stb. 

 Személyes értékesítésnél ezek a kemény értékesítési forgatókönyvek  csak korlátozottan vagy 

egyáltalán nem használhatóak. 

 De mégis szükséged van arra, hogy irányíts, mert ha a hagyományos módon tárgyalsz, akkor 

pont a végén fogod elveszíteni az irányítást. Sok mindent megtehetsz a tárgyalás elején, de amikor 

döntésre szólítod fel, kikerül a kezedből a kontroll. Ő dönt, átveszi a kezdeményezést és már csak 

reagálni tudsz. 

 De mit tehetsz, hogy Te irányíts? 

 Ezeket: 

1. Legyél felkészült! Előtte nézd át a rendelkezésre álló információkat, minél többet tudsz a 

tárgyalópartnerről, annál magabiztosabb leszel. A tárgyalás témájából is készülj fel, legyen 

termékismereted, legyél képben! 

 

2. Legyenek kérdéseid! S tudj kérdezni! Aki kérdez, az irányítja a beszélgetést. Ő határozza meg 

az alaphangot. A kérdésekkel információkat gyűjthetsz az ügyfélről, információkat adhatsz 

neki, edukálhatod és teljesen meg tudod változtatni a beszélgetés irányát, ha szükséges. S 

persze vissza is tudod venni az irányítást a partnertől. 

 

3. A szemkontaktus ereje: olyan szituációban, ahol többen tárgyalnak veled, csak a 

tekinteteddel meg tudod adni a szót az egyik félnek és el tudod venni a másiktól. Ez úgy 

működik, hogy az egyik fél beszél és te ránézel. De azt akarod, hogy a másik is szólaljon meg 

(vagy látod rajta, hogy beszélni szeretne) és akkor elveszed a tekinteted az elsőről és a 

másodikra nézel. Ő úgy érzi, hogy szót kapott és beszélni kezd. 

 

4. Legyen értékesítési forgatókönyved: ez egy olyan forgatókönyv, amely azt az értékesítési 

folyamatot modellezi, amelyen átmegy az ügyfél. Van benne bizalomépítés, 

információátadás,az ügyfél érzelmi igényeinek kezelése,  a prezentációs része előre kezeli a 

kifogásokat  és mindez úgy felvezetve, hogy az ügyfél csak látszólag tudja átvenni az 

irányítást , valójában nem. 
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5. Korlátozott választék: ilyenek például a különböző csomagok bizonyos termékeknél - ilyen 

esetben a partner nem tudja kimazsolázni az ajánlatod számára legjobb pontjait, hanem 

olyan csomagokat tudsz felkínálni neki, amellyel mindenképpen jól jársz. 

 

6. Korlátozott felhatalmazás: neked, mint tárgyalónak nincs mindenre felhatalmazásod, van, 

amitől nem térhetsz el pl. a céges irányelvek  vagy bizonyos értékhatár felett nem dönthetsz 

stb. Ez az alku során lehet hasznos. (Ha eladó vagy, ilyen az ügyféljelöltnek biztosan van. Úgy 

hívja: "Még meg kell beszélnem a plüssmackómmal"). 

 Ha önmagad nevében tárgyalsz, ezt helyettesítheti annak meghatározása, hogy mikor állsz 

fel a tárgyalóasztaltól, bővebben erről itt: 

www.ertekesitestamogatas.blog.hu/2017/01/15/targyalas_nehez_emberekkel_de_hogyan 

4-es és 6-os pont 

 

7. Irányítás a környezet megváltoztatásával: ha a tárgyalásod a te területeden zajlanak, akkor a 

környezetet is úgy alakíthatod, ahogy a céljaidnak megfelel. Pl. ezért nincsenek sok 

ügyfélszolgálaton székek, hogy az ügyfelek gyorsabban tárgyaljanak, ne tudják hová letenni a 

kabátjukat, stb. ezért gyorsabban végezzen velük az ügyfélszolgálatos. 

 Tehát ez a 7 legfontosabb módszer, amellyel szinte bármilyen tárgyalást irányíthatsz. 

 Írd meg nekem, mi vált be, mi történt, amikor elkezdted használni ezeket a módszereket! 

 Ha kérdésed van, azt is írd meg, válaszolni fogok! 
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