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Érzelmi felkészülés a tárgyalásra 

 

 Biztosan te is sokat hallottál a pozitív beállítottságról, a vizualizációról és arról a sok 

okosságról, amelyek önbizalmat próbáltak adni az értékesítőnek, még a tárgyalás előtt. 

 Az ezekkel a baj, hogy a gyakorlatban általában nem működnek. Azért nem működnek,mert a 

valóság nagyon könnyen szétrombolja ezeket az álmokat. Hiába vizualizálom magam előtt, hogy jól 

fogok tudni tárgyalni a partnerrel, ha félek tőle. Ha tartok a tárgyalástól, nem tudom, mit fog 

mondani, mit kell tennem és csak arra tudok koncentrálni, hogy el kell adnom neki. Ez a nyomás és 

ezek az érzelmek meghatározzák a belső valóságomat is, ezekkel szemben a vizualizáció és a 

megerősítések ismételgetése semmit sem ér. 

 De mit lehet tenni? 

 Ismerd nagyon jól a terméket vagy szolgáltatást, amit árulsz. Ha nem értékesítesz, akkor a 

tárgyalás témáját. A nagyon jó ismeret azt jelenti, hogy képes vagy megbízható és ellenőrizhető 

tényekkel felelni a legnehezebb kérdésre is. 

 Egy példa: egyszer fekete bőrcipőt akartam venni. Volt 9.900.- Ft-ért és 19.900.- Ft-ért is. 

Megkérdeztem az eladókat, hogy mi a különbség a két cipő között, miért kerül az egyik a duplájába, 

mint a másik? A válasz: "Nem mi határozzuk meg az árakat!" 

 Ez még nem is volt olyan nehéz kérdés. Ha a partner számára komoly tétről szól a tárgyalás 

vagy tapasztalt tárgyaló, akkor biztosan fel fog tenni izzasztó kérdéseket. Főleg a garancia; biztonság; 

mi van, ha rosszra fordulnak a dolgok témakörben. 

 A gyakorlatban ezekre nem szokták felkészíteni az értékesítőket - de te készülj fel. Ezzel 

ugyan lehet, hogy elveszíted lelkesedésedet a termék iránt és rájössz, hogy nem tökéletes, de nagy 

lépést teszel előre, hogy valódi embereknek add el a valódi terméket. 

 A jó termék- vagy szolgáltatásismeret nagyon megnöveli a magabiztosságodat és tekintélyt is 

ad neked, amikor el tudod mondani az ügyfélnek, hogyan is mennek itt a dolgok. 

 

 Ha önmagától a tárgyalástól félsz, mert úgy gondolod, hogy úgysem érdekli, amiről beszélni 

akarsz vele, gondold végig: ha nem lenne szüksége  rád vagy a tudásodra, akkor nem is lennél ott. 

Nem jött volna létre a tárgyalás.  

 

 A reális látásmód sokat segíthet abban, hogy ne félj a tárgyalástól. A valóság az, hogy sok 

tárgyalás eredménytelen olyan okoknál fogva, amelyekre nincs ráhatásod. Nem a te hibád és nem is 

feltétlenül az ügyfél a hibája. Csak egy kis változás a körülményekben, valaki egy kicsit füllent, 

erőszakosabb a versenytárs, mint te - sok minden lehet. 

 De ezeket a tárgyalásokat semmi sem különbözteti meg a sikeresektől. Ugyanúgy dolgozni 

kell rajtuk - tudva, hogy nem 100% a siker esélye. Ezért nyugodtan fogadd el azt, hogy bármit is 
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teszel, nem mindig lesz eredmény. Ebből lesz az igazi pozitív beállítódásod, mert nem lesznek 

alaptalan elvárásaid és nem teszel túl nagy terhet a válladra azzal, hogy minden kudarcért magadat 

okolod. 

 

 Függetlenítsd magad a céges motiváló rendszerektől! Ez azt jelenti, hogy a legtöbb cégnél 

kiemelik a szupersztárokat, őket teszik meg követendő példának és az ő teljesítményüket díjazzák. S 

gyakran megkapják a nem-szupersztárok, hogy ők mennyire rosszak. 

 Ez rombolja igazán az önbizalmat! 

 Te ne törődj ezzel! Próbáld megtanulni, hogyan csinálják, ha lehet, de foglalkozz a saját 

fejlődéseddel. 

 

 Szerezz tárgyalási rutint: főleg, ha kezdő vagy, tárgyalj még a legreménytelenebb emberekkel 

is. S azt is megtanulhatod majd, hogy vannak meglepetések és az is vásárol, akiből ki sem nézted 

volna. Ha meg nem, akkor is tanulsz valamit a tárgyaláson és legközelebb jobb leszel. 

 

 Végül egy bónusz-tipp, tárgyalás utánra: válogasd meg, kitől kérsz és fogadsz el visszajelzést! 

Mivel az értékesítés és a tárgyalás nem egzakt tudomány, nem lehet biztonsággal állítani, hogy ha ezt 

és ezt mondod, akkor biztos megkötötted volna az üzletet. Csak attól kérj és fogadj el visszajelzést, 

aki fejleszt vele. 

 A jó visszajelzés arra koncentrál, amit jól csináltál. Nem rombolja le az önbizalmad és nem 

kritizál. 

 Alkalmazd ezeket a tippeket és legyél sokkal-sokkal magabiztosabb bármilyen tárgyalás 

során! 

 

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

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

 

 

  

  


