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 PASTABOS 

 

DERYBŲ STRATEGIJOS IR 
TAKTIKOS 

1.  Svarbiausia tarpasmeninio intelekto dalis yra 
gebėjimas puikiai sau atstovauti derybose. 

 
a) Visas gyvenimas yra  , 

tai – sandoris nuo vaikystės iki pilnametystės. 
 

b) Yra vienintelis klausimas: „Tu 

   derybininkas ar ne?“ 
 

c) Derybos yra žaidimas. Tai yra 
   įgūdis. 

 

d) Jūsų sugebėjimas puikiai sau atstovauti yra 
svarbiausias dalykas, siekiant                                   
visame, ką darote. 

 
e) Jūs turite išmokti                            derybas ir 

išsireikalauti sau geriausią atlyginimą ir 
privilegijas. 

 
f) Jūs turite sugebėti išsiderėti geriausias 

   ir galimybę 
būti paaukštintas, kai gaunate darbą.
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g)  Jūs turite sugebėti puikiai derėtis, kai 

  , paaukštinate 
ir skiriate atlyginimą geriausiems 
darbuotojams. 

 
h) Jūs turite sugebėti sudaryti pačius 

geriausius sandorius savo    
ir sau. 

 
2. Pagrindinė taisyklė: dėl visko galima derėtis! 

 

a) Kiekvieną kainą, terminą arba sąlygą     
 . 

b) Kai pamatysite kainą, negalvokite, jog ji 
yra    . 

c) Visada ieškokite, kas turi    
derėtis. 

 
3. Žinojimas, ko iš tiesų norite, yra esminis 
jūsų sėkmės garantas. 

 
a)                       yra būtinas – 
kokio rezultato jūs iš tikrųjų siekiate? 

PASTABOS  
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 PASTABOS  
  

 
b) Ką esate pasiryžę    ,                  

kad pasiektumėte to, ko norite? 
 

c) Kiek    
esate pasiryžę sumokėti? 

 
d) Kur yra riba   , 

su kuria sutiktumėte? 

 
e) Kuriuo momentu esate pasiryžę tiesiog  

                               ? 

 
4. Yra trys pagrindiniai tikslai  verslo 

derybose. 
 

a) Pirmas – pasiekti                                  .                            

 
b) Antras – užtikrinti, kad visos šalys būtų 

  . 
 

c) Trečias – užtikrinti, kad visos šalys 
norėtų derėtis                                                   
su tomis pačiomis šalimis. 
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d) Raktas –  siekti    
ir lygybės kiekvienose derybose; 

 
e) Siekite  „ “ 

arba jokio sandorio. 

 
5. Svarbiausias klausimas, kurį turėtumėte užduoti 

verslo derybose, yra šis: „Kas yra  svarbu šioje 
situacijoje? “ 

 
a) Pagrindinė verslo derybų taisyklė yra ši: 

   arba jokio 
sandorio. 

 
b) Verslo derybose reikia             

      , 

o ne konkuruoti. 

c) Esate          ,  
o ne kovingi. 

 
d) Koks yra verslo derybų tikslas? 

Pasiekti susitarimą, kuriuo abi šalys 
būtų pakankamai patenkintos ir būtų 
pasirengusios derėtis     
su tomis pačiomis šalimis. 

PASTABOS  
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e) Abi šalys yra    
vykdyti derybose pasiektus susitarimus. 

 
6. Pagrindinė derybinių galių naudojimo 

taisyklė – kuo daugiau  derybinės galios  
turėsite, tuo geresnį sandorį sudarysite. 

 
a) Pirmoji derybinės galios forma yra 

vadinama 
   arba  
geresnių žinių turėjimas. Iš anksto sužinokite 
viską apie būsimas derybas. 

 
b)   , ko reikia 

kitai šaliai, yra galios šaltinis. 

 
„Kodėl, jūsų manymu, esame čia ir ką 
norėtumėte pasiekti šia diskusija?“ 

 
c)    

yra dar vienas galios šaltinis. 

 
Skirkite laiko pažinti kitą šalį ir užmegzti 
draugiškus santykius. 
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d) Antrasis galios šaltinis  yra                                        
  ir praradimas. 

 

Žinokite, kokią naudą gautų, ar kokių 
nuostolių patirtų kita šalis, sudarius šį 
sandorį. 

 
e)    yra 

svarbi derybų priemonė. Tai – laiko, 
pinigų ir emocijų investicija.  

 
7. Emocijos gali padėti arba pakenkti jums 

derybose. Tai priklauso nuo emocijų pobūdžio 
ir jų kiekio.  
a)    yra svarbi 

derybų dalis. Abi šalys turi norėti pasiekti 
susitarimą. 

 
b) Ar labai to   ? 

Ar labai to nori kitas asmuo? 

 
c)    sumažina 

jūsų derybinę galią derybose ir didina norą 
susitarti. 

PASTABOS 
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 PASTABOS  8. Laikas yra vienas kritinių veiksnių 
derybose. 

 
a) Kuo   didesni 

laiko apribojimai, tuo derybininkas yra 
mažiau efektyvus. 

 
b) Nustatykite    kitai 

šaliai, kai tik tai įmanoma. 

 
c)    priimti 

sprendimus rimtose derybose, per kiek 
įmanoma ilgesnį laiką, kad geriau 
suprastumėte esančią situaciją. 

 
9. Įvairių pasirinkimų parengimas yra dar viena 

galios forma. 
 

a) Kuo daugiau                     turite, tuo 
geresnė jūsų padėtis derybose. 

b) Derybose turite tiek laisvės, kiek gerai yra 
apgalvotos jūsų  . 

c) Jei neturite kito pasirinkimo, o tik 
sutikti, neturite jokios . 



8 BRIAN TRACY  | DERYBŲ STRATEGIJOS IR TAKTIKOS 
 

© Brian Tracy. Visos teisės saugomos. Turinys ar jo dalys negali būti kopijuojami be rašytinio Brian Tracy leidimo. [GEN-20] 
 

 

 

 

10. Pasiruošimas sudaro 80 % visų derybų 
sėkmės. 
a) Kruopščiai apgalvokite derybų situaciją,                                      

 . 

 
b) Aptarkite derybas su                                , 

kad sužinotumėte jų nuomonę ir gautumėte 
patarimų. 

 
c) Kokie yra jūsų ar jų    

šiose derybose?  Išsiaiškinkite! 

 
d) Kokios yra kiekvienos šalies                                          

pozicijos ir pirmieji žingsniai? 

 
e) Kokie yra  

šiose derybose? 
 

f) Kokia jūsų žemiausia riba? 

  ? 
Kokios yra kitos šalies ribos? 

 
11. Harvardo derybų projekte akcentuojami 4-i 

svarbiausi derybų žingsniai: 

PASTABOS 
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  PASTABOS  a)    – neleiskite 
savo asmeninėms savybėms pakenkti 
deryboms. Atskirkite emocijas nuo derybų, 
kai tik įmanoma. 

b)     – išsiaiškinkite 
abiejų šalių interesus ar pagrindinius 
poreikius prieš pradėdami svarstyti, kaip 
juos pasiekti. 

 
c)           – prieš 

pradėdami derėtis, apgalvokite įvairias 
galimybes, kaip galite pasiekti tai, ko 
norite. 
 

d)    – 
susitarkite dėl objektyvių kriterijų, 
pagal kuriuos nustatytumėte, ar tai 
tinkamas sprendimas. 

12. 4-ių klausimų  taisyklė yra taikoma 
kiekvienoms deryboms. 

 
a) Yra    

ir trys mažiau svarbūs klausimai. 

 
b)    dėl 

spręstinų klausimų svarbos leidžia derėtis. 
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13. Derybų taktikos gali būti naudojamos 
derybose geresniam sandoriui sudaryti. 

 
a) Krūptelėjimas – išgirdę kainą ar 

sąlygas, turėtumėte krūptelėti. 
 

1. Padarykite tokią veido išraišką, lyg jus 
būtų ištikęs migrenos ar širdies 
smūgis. 
 

2. Atrodykite įskaudinti ir nusivylę, kai  
                    ar sąlygas. 

 
3. Jei atrodysite labai nusivylę, 

kaina dažnai iš karto sumažės. 
 

b) Klausinėkite – „Ar tai geriausia, ką 
galite pasiūlyti?“ 

 
1.                               ir žiūrėkite žmogui 

tiesiai į akis. 
 

2. Jei tas produktas ar paslauga kažkada 
buvo parduota už   
ar kitomis sąlygomis, nei jums yra 
siūloma, kita šalis dažniausiai tai 
pripažins ir pasiūlys geresnę kainą. 

PASTABOS  
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PASTABOS  c) Užtikrinto teiginio metodas – tvirtai ir 
aiškiai pasakykite, jog galite gauti geresnį 
pasiūlymą kur nors kitur. 

 
1. Pasakykite pardavėjui, kad jo 

konkurentai parduoda už        . 

 
2. Pasakykite pardavėjui, kad kitur 

galima įsigyti už . 
 

3. Aiškiai parodykite, jog turite daug kitų 

   (net jei jų neturite.) 

 
d)  Kainos sumažinimo metodas naudojamas 
tada, kai dėl kainos galima derėtis, pvz. 
perkant papuošalus, naudotus daiktus, 
automobilius ar net namus. 

 
 Pasiūlykite kainą, kuri būtų  
žema, kaip pirmąjį pasiūlymą. 

 
1. Jei asmuo parduoda papuošalą už 

1 000 dolerių, pasiūlykite 100. 
 

2. Jei asmuo parduoda namą už 
100 000 dolerių, pasiūlykite 50 000. 
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3. Kartais nustebsite, kaip dažnai prašoma 

kaina                                 , kai pasiūlysite 
neįtikėtinai žemą sumą. 

 
e)                          galia – kai jums pasako 

kainą ir sąlygas, nieko nesakykite ir 
būkite abejingi.  Neatsakykite. 

 
1.  Pažiūrėkite į žmogų lyg būtumėte   

                                 dėl tokio pasiūlymo 
ir neturėtumėte, ką pasakyti. 

 
2. Tai privers jį nerimauti ir    kainą arba pateikti geresnį pasiūlymą. 

 

f) „Papildomo kąsnelio metodas“ – 
pasitelkite šį metodą pirkimo sandorio 
pabaigoje. 

 
1. Paklauskite asmens, ar jis 

   dar ką nors, 
pvz., nemokamą siuntimą, 
papildomą daiktą, nemokamą 
įrengimą, ilgesnę garantiją ir kt. 

    PASTABOS  
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  PASTABOS  2. Pasinaudokite „papildomo kąsnelio metodu“, 
kai jau ruošiatės pasirašyti sutartį, tačiau to dar 
nepadarėte. 

 
14. Atsitraukimas – visada būkite pasiruošę 

pasinaudoti atsitraukimo metodu. 
 

Niekada nesužinosite    
iki tol, kol neatsistosite ir neišeisite. 

 
Žinojimas, kad galite atsistoti ir išeiti, 
leidžia                                                                                              
derėtis. 

 

Galite taktiškai atsistoti ir parodyti, jog 
išeinate. Tada galite apsisukti, grįžti ir 
tiesiog pasakyti: „                           “.  

 
Tačiau visada būkite pasiruošę  
   . 
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15.  Derybos niekada nebūna baigtos. 
 

Laikykitės Kinijoje propaguojamo 
požiūrio į verslą ir derybas. Būkite 
pasiruošę                                             ar 
pridėti į sandorį naujų punktų. 

 

Net jei sutikote kažką pirkti ar parduoti už tam 
tikrą kainą, gavę naujos informacijos būkite 
pasiruošę                        ir paprašyti 
kitokio sandorio. 
 
Galutinėje verslo derybų analizėje abi šalys 
turėtų būti                                    ir 
pasiruošusios bendradarbiauti ateityje. 

 
Taisyklė: derybose dėl asmeninės 
gerovės, jūsų tikslas yra tuo metu sudaryti 
geriausią sandorį sau, nepaisant to, 

 

ateityje. 
 

Kuo geresnį sandorį sudarysite, tuo labiau jūsų 
oponentas gerbs jus ateityje. 

PASTABOS 
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PASTABOS  

Neleiskite baimei, kad jūsų nemėgs ar jūsų                             
 kiti asmenys, sutrukdyti jums 
sudaryti sau kuo geresnį sandorį. 
 

16. Derybos dėl sudėtingų sandorių  ar 
sutarčių: 

 
a) Sutikite su viskuo, dėl ko nekyla   
                                                            . 

                              
 

b) Peržiūrėkite visą susitarimą nuo 
pradžios iki pabaigos ir atidėkite                       
                                             klausimus 
vėlesniam aptarimui. 
 
 
c) Kai kažkurioje vietoje padarote bet kokią  
                                            , visada 
paprašykite abipusės nuolaidos. 
 
d) Niekada nesuteikite nuolaidos 
negaudami nuolaidos                        . 

 
 

17. Viena iš veiksmingų derybų taktikų  yra 
ribų nustatymas. 

 
a) Žmonės derybose dažnai sutinka tartis 

dėl  . 
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b) Natūrali tendencija bus tartis dėl 
   tarp 
nurodytų ribų. 

 
c) Padidinkite arba sumažinkite siūlomą 

sumą, kad pasiektumėte tokį 
kompromisą, kurį 
   ir norėjote 
pasiekti. 

 

18. Derybose galite naudotis įtikinėjimo, 
nurodymo, kaip kiti žmonės pasielgė 
tokioje situacijoje, taktika. 

 
a) Žmones paveikia žinojimas, kad           

                                                                 
sutiko su tokiomis pačiomis 
sąlygomis. 

b) Jei ši taktika yra naudojama prieš 
jus,                                                      
tam patikrinti. 

 
Kokį vieną dalyką darysite kitaip po šios sesijos? 

PASTABOS 
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