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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε όλα τα στελέχη μιας επιχείρησης, τα οποία στο
πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών τους με πελάτες
ή και προμηθευτές διαπραγματεύονται προσπαθώντας
να βρουν το ‘σημείο επαφής’ τους και να καταλήξουν σε
συμφωνία.

Το σεμινάριο
Σκοπός του προγράμματος που είναι βασισμένο στην
φιλοσοφία Sandler, είναι να εκπαιδεύσει τους
συμμετέχοντες να ετοιμάσουν και να αντιμετωπίσουν
μια διαπραγμάτευση με επιτυχία, ακολουθώντας την
στρατηγική «κερδίζω- κερδίζεις», όπου και οι δύο
πλευρές μένουν ικανοποιημένες από το αποτέλεσμα.

Πιο συγκεκριμένα μετά το πέρας του σεμιναρίου 
οι συμμετέχοντες θα:

• έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένη αντίληψη της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης

• γνωρίζουν ποιες ακριβώς είναι οι συμπεριφορές και
η προσέγγιση κατά την διαπραγμάτευση που οδηγούν
σε επιτυχή έκβαση της διαδικασίας

• μπορούν να προετοιμάσουν αποτελεσματικά μια
συνάντηση διαπραγμάτευσης, λαμβάνοντας υπόψη 
τα χαρακτηριστικά της άλλης πλευράς

• αντιλαμβάνονται τα ενδεχόμενα λάθη τακτικής κατά
τη συνάντηση ώστε να μην τα επαναλάβουν στο
μέλλον

Μεθοδολογία
Το πρόγραμμα είναι δομημένο ως προς τις ενότητες
που αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε ενότητα υπάρχουν
πρακτικές ασκήσεις για εμπέδωση των τεχνικών/
συμπεριφορών ενώ η κεντρική άσκηση αφορά σε
προσομοίωση διαπραγμάτευσης. Όλοι οι ρόλοι είναι
σύμφωνοι με τη σημερινή τους εργασία. Επίσης, σε
κάθε τεχνική που διδάσκεται οι συμμετέχοντες
εξασκούνται στην εφαρμογή της πάνω στην πραγματική
τους εργασία. Στο τέλος του σεμιναρίου διαθέτουν ένα
“workbook” το οποίο περιέχει όλη τη νέα προσέγγιση
στις διαπραγματεύσεις, αποτελεί δηλαδή, το εγχειρίδιό
τους.

Τεχνικές Διαπραγμάτευσης για Πωλήσεις
/ Negotiating with Sandler 
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Εισηγητές

Πολύ συχνά στη Διαπραγμάτευση οι ενστικτώδεις
αντιδράσεις μας δεν είναι οι καταλληλότερες. Πρέπει να
συνηθίσουμε λοιπόν στην υιοθέτηση συμπεριφορών που
είναι πιο παραγωγικές και προωθούν τη Διαπραγμάτευση
στα επόμενα στάδια με τρόπο επωφελή.

Για εξάσκηση, πραγματοποιείται σύντομη αναπαράσταση
ρόλων. Οι συμμετέχοντες σε ομάδες των δύο ατόμων
(αυτές που έχουν ήδη καθοριστεί) παίζουν μεταξύ τους ως
προς το μέρος που αφορά στο μοντέλο κινητής άμυνας. 

Το Μοντέλο Επιτυχίας στη Διαπραγμάτευση
1. Αρχική Τοποθέτηση 
2. Συναινετική Προώθηση 
3. Παζάρεμα  
4. Συμφωνία  
Προετοιμασία Ρόλων σε κάθε βήμα

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί και θα εξηγηθεί
διεξοδικά το μοντέλο επιτυχίας στη Διαπραγμάτευση. Μετά
την παρουσίαση σε βάθος κάθε επιμέρους βήματος, οι
συμμετέχοντες στις προκαθορισμένες ομάδες ετοιμάζουν
τους ρόλους τους και τους συζητούν στην ολομέλεια, ώστε
να πάρουν χρήσιμο feedback. Με αυτό τον τρόπο,
φθάνοντας στο τέλος της ενότητας θα διαθέτουν πλήρεις
σημειώσεις για την αναπαράσταση που θα ακολουθήσει. 

Αναπαράσταση Ρόλων - Σχόλια
Η προετοιμασία που έχει γίνει στις προηγούμενες ενότητες
θα ολοκληρωθεί και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να
παίξουν σε μικρές ομάδες τους ρόλους τους. Κάθε ομάδα
παίζει με την επόμενη εναλλάσσοντας τους ρόλους ώστε
τελικά όλες οι ομάδες να μπορέσουν να αναπαραστήσουν
και τις δύο πλευρές. Μετά κάθε αναπαράσταση ρόλων
ακολουθεί σχολιασμός στην ολομέλεια για να
αποσαφηνιστούν τα ενδεχόμενα σφάλματα προσέγγισης
και οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική
τους ικανότητα. 

Οι Δώδεκα Ελιγμοί και τα Επτά Σφάλματα τακτικής 
• Ποιοι είναι οι συνήθεις ελιγμοί ή «κόλπα» στη

διαπραγμάτευση και πώς τους αντιμετωπίζουμε
• Τα πιο συνήθη σφάλματα και πώς να τα αποφύγουμε 
Πολύ συχνά συναντάμε ανθρώπους που χρησιμοποιούν
«τεχνικές» εκτός συναλλακτικού ήθους, οι οποίες όμως
δυστυχώς έχουν αποτέλεσμα, αν δεν είμαστε
προετοιμασμένοι γι’ αυτές. Στην ενότητα αυτή
παρουσιάζονται όλα τα συνήθη «κόλπα» των δήθεν
«διαπραγματευτών» και δίνονται οδηγίες για την
αντιμετώπισή τους, χωρίς να καταστραφεί η
διαπραγματευτική μας θέση. 

Εισαγωγή στη διαπραγμάτευση
• Διαφορές πώλησης και διαπραγμάτευσης 
• Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης , Win/Win ή Win/Lose;
• Άσκηση κατανόησης της διαπραγμάτευσης και

διδάγματα
• Παιγνίδια Ισχύος και πώς τα αντιμετωπίζουμε
• Ταυτότητα και Ρόλοι

Στην Εισαγωγή γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ Πώλησης και
Διαπραγμάτευσης και παρουσιάζονται οι περιπτώσεις που
η διαπραγμάτευση είναι χρήσιμη ή ακόμα και απαραίτητη.
Η άσκηση σε ομάδες προσφέρει μια σειρά από χρήσιμα
διδάγματα και γίνεται αντιληπτό πως μια στρατηγική της
μορφής «Κερδίζω-Χάνεις» τελικά σημαίνει «χάνουμε και
οι δύο»!. 

Πηγές Διαπραγματευτικής Ισχύος (ΠΔΙ)
• Πεποιθήσεις, Ανάγκες, Συναισθήματα, Χρόνος,

Πληροφόρηση, κλπ
• Άσκηση: Έλεγχος των ΠΔΙ στους ρόλους

Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε όλους τους παράγοντες
που επηρεάζουν την επιτυχία ή μη μιας διαπραγμάτευσης,
ώστε να είμαστε σε θέση είτε να τους διαμορφώσουμε
προς το συμφέρον μας, είτε να ετοιμαστούμε πιο
αποτελεσματικά. Για εξάσκηση, θα δοθούν οι περιγραφές
της Αναπαράστασης Ρόλων που θα παιχτούν αργότερα,
ώστε οι συμμετέχοντες σε ομάδες των δύο ατόμων να
προσδιορίσουν τις ΠΔΙ.   

Προετοιμασία Διαπραγμάτευσης 
• Ιεράρχηση παραχωρήσεων δικών μας και της άλλης

πλευράς
• Λίστα επιπρόσθετων θεμάτων που έχουν αξία για μας
• Άσκηση: Προετοιμασία στην αναπαράσταση ρόλων
• Η τυπολογία Extended DISC, πού και πώς μπορεί να μας

βοηθήσει 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα εργαλεία με τα οποία
ο διαπραγματευτής θα ετοιμαστεί για μια αποτελεσματική
προσέγγιση στη συνάντησή του με την άλλη πλευρά. Για
εξάσκηση, οι συμμετέχοντες στις ομάδες τους θα
προετοιμαστούν ως προς τους ρόλους που θα παίξουν. 

Τακτικές κατά τη Διαπραγμάτευση 
• Οι αντιδράσεις μας και οι συμπεριφορές που προάγουν

τη Διαπραγμάτευση
• Το μοντέλο των τριών βημάτων κινητής άμυνας
• Η Τέχνη και η Επιστήμη των παραχωρήσεων
• Άσκηση: Αναπαράσταση Ρόλων για τα 3 βήματα

Συνοπτικό πρόγραμμα

Πιστοποιημένο από τη Sandler Training


