
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÑAØM PHAÙN 

TRONG KINH DOANH  

 

Trần Văn Của 
trancua102@gmail.com 



 

 

Giôùi thieäu moân hoïc  

“ÑAØM PHAÙN TRONG KINH DOANH” 

 Söï caàn thieát cuûa moân hoïc. 

 Muïc ñích cuûa moân hoïc. 

 Keát caáu cuûa moân hoïc  

 Ñaùnh giaù keát quaû 

    



1.SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA MOÂN HOÏC. 

 Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, moãi 

chuùng ta duø muoán hay khoâng muoán 

cuõng vaãn cöù laø moät nhaø ñaøm phaùn. 

Moät nhaø quaûn trò gioûi ñöông nhieân phaûi 

laø moät nhaø ñaøm phaùn gioûi, nhöng ñeå 

trôû thaønh nhaø ñaøm phaùn gioûi laø ñieàu 

khoâng ñôn giaûn. Muoán trôû thaønh nhaø 

ñaøm phaùn gioûi ñoøi hoûi phaûi coù kieán 

thöùc, coù kinh nghieäm, phaûi hoïc hoûi vaø 

phaán ñaáu khoâng ngöøng. 



1.Söï caàn thieát cuûa moân hoïc (Tieáp) 

     Trong ñieàu kieän hoäi nhaäp, thò tröôøng 

ngaøy caøng môû roäng, caïnh tranh ngaøy 

caøng gay gaét, muoán chieán thaéng ñöôïc 

treân thöông tröôøng laïi caøng caàn coù 

nhöõng nhaø ñaøm phaùn gioûi. 

     Chính vì vaäy, moân hoïc cung caáp nhöõng 

kieán thöùc caàn thieát ñeå giuùp caùc baïn phaán 

ñaáu, reøn luyeän ñeå trôû thaønh nhaø ñaøm 

phaùn  gioûi. 



2. MUÏC ÑÍCH CUÛA MOÂN HOÏC 

-  Môn học cung cấp cho người học những kiến thức 
từ cơ bản đến nâng cao về kỹ năng đàm phán. Bên 
cạnh kiến thức lý thuyết, người học cũng cần phải 
được thực tập tình huống và rút kinh nghiệm  



3. KẾT CẤU CỦA MÔN HỌC 

Chương 1: Tổng quan về đàm phán 

Chương 2: Các kiểu đàm phán 

Chương 3:Tiến trình đàm phán  

Chương 4: Các chiến thuật đàm phán giá 

 

 



4. Đánh giá kết quả 

 Quá trình: 20%    

 Giữa kỳ: 30% 

  Thi cuối kỳ: 50% 



Caùc taøi lieäu tham khaûo chính 

 Đoàn Thị Hồng Vân - Đàm phán trong kinh 

doanh quốc tế - NXB Lao động- Xã hội - 

2010 

 Trần Đức Minh - Nghệ thuật đàm phán – 

NXB Dân Trí - 2012 

 Leigh Thompson – Nghệ Thuật đàm phán – 

NXB Lao động – Xã hội - 2011 

……………………………….. 

 



 TOÅNG QUAN VEÀ  ÑAØM PHAÙN  

TRONG KINH DOANH 

CHÖÔNG 1 



Caùc yeáu toá aûnh 

höôûng ñeán ñaøm 

phaùn? 

 

Ñaøm 

phaùn laø gì 

? 

Caùc nguyeân taéc 

ñaøm phaùn? 



1.KHAÙI NIEÄM: 

Ñaøm phaùn laø haønh vi vaø quaù trình 

maø ngöôøi ta muoán ñieàu hoaø 

quan heä giöõa caùc beân, thoaû 

maõn nhu caàu cuûa moãi beân, 

thoâng qua hieäp thöông maø ñi 

ñeán yù kieán thoáng nhaát.(Tröông 

Töôøng-Trung Quoác) 

 



1.KHAÙI NIEÄM: 

Ñaøm phaùn trong kinh doanh 

laø haønh ñoäng: 

 Hoäi ñaøm vôùi moät hoaëc 

nhieàu beân ñeå ñi ñeán caùc 

thoûa thuaän 

 Daøn xeáp phöông thöùc trao 

ñoåi thoâng qua hôïp ñoàng 



1.KHAÙI NIEÄM: 

 Chuyeån giao quyeàn sôû höõu theo 

luaät ñònh cho moät hoaëc nhieàu 

beân khaùc ñeå ñoåi laáy caùc giaù trò seõ 

nhaän ñöôïc 

 Hoaøn thieän vaø giaûi quyeát thaønh 

coâng caùc toàn taïi cuûa quaù trình 

thöïc hieän hôïp ñoàng 

 



Đàm phán là gì? 

Laø quaù trình  

tham gia cuûa hai 

hay nhieàu beân nhaèm 

muïc ñích thaûo 

luaän,trao    ñoåi 

nhöõng moái quan 

taâm,nhöõng lôïi ích vaø 

giaûi quyeát nhöõng 

maâu thuaãn ñeå tìm 

ñeán moät thoûa thuaän 

chung 

(Nguồn: Đàm phán trong kinh doanh quốc tế- NXB Thống Kê, 2004)  



CAÙC NGUYEÂN TAÉC CUÛA ÑAØM PHAÙN 



CAÙC NGUYEÂN TAÉC CUÛA ÑAØM PHAÙN 

Muoán ñaøm phaùn thaønh coâng 

phaûi xaùc ñònh muïc tieâu 

ñaøm phaùn moät caùch khoa 

hoïc, phaûi kieân ñònh, khoân 

ngoan baûo veä quyeàn lôïi 

cuûa mình, ñoàng thôøi phaûi 

bieát öùng phoù moät caùch linh 

hoaït, saùng taïo trong töøng 

tröôøng hôïp  cuï theå 



CAÙC NGUYEÂN TAÉC CUÛA ÑAØM PHAÙN 

     

Phaûi bieát keát hôïp haøi hoøa 

giöõa baûo veä lôïi ích cuûa 

phía mình vôùi vieäc duy trì 

vaø phaùt trieån moái quan heä 

vôùi ñoái taùc 

 



CAÙC NGUYEÂN TAÉC CUÛA ÑAØM PHAÙN 

Phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc ñoâi 

beân cuøng coù lôïi 



CAÙC NGUYEÂN TAÉC CUÛA ÑAØM PHAÙN 

Ñaùnh giaù moät cuoäc ñaøm phaùn 

thaønh coâng hay thaát baïi 

khoâng phaûi laø laáy vieäc thöïc 

hieän muïc tieâu döï ñònh cuûa 

moät beân naøo ñoù laøm tieâu 

chuaån duy nhaát, maø phaûi söû 

duïng moät loaït caùc tieâu chuaån 

ñaùnh giaù toång hôïp 



CAÙC NGUYEÂN TAÉC CUÛA ÑAØM PHAÙN 

Ñaøm phaùn trong kinh doanh 

laø khoa hoïc ñoàng thôøi laø 

ngheä thuaät  



3.CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG 

 

 Thôøi gian 

 Thoâng tin 

 Chuaån bò tröôùc khi vaøo ñaøm 

phaùn 

 Vaên hoaù ñaøm phaùn 

 Naêng löïc vaø öu theá trong ñaøm 

phaùn 

 



Thôøi gian 

 

 Phaûi bieát kieân nhaãn vaø bình 

tónh 

 Phaûi tuaân theo thôøi haïn do 

mình ñaët ra? 

 Neân bieát thôøi haïn cuûa beân kia 

 

 



Thoâng tin 

 

 Ñaøm phaùn khoâng phaûi laø moät 

vieäc laøm ñôn giaûn 

 Thu thaäp thoâng tin caøng sôùm 

caøng coù nhieàu lôïi theá 

 

 



Chuaån bò tröôùc khi vaøo ñaøm phaùn 

 

 Laø vieäc laøm raát quan troïng 

 Caøng coù nhieàu thoâng tin caøng 

toát 

 Những việc cần chuẩn bị 

 

 



Vaên hoùa ñaøm phaùn 

 

 Tránh phạm phải lời nói kiên 
kị dẫn đến khó khăn trong 
đàm phán   

 Tránh phạm phải những kiêng 
kị về văn hóa của các quốc 
gia, vùng lãnh thổ trong đàm 
phán 

 



TEST 

 

 Trong một cuộc đàm phán hai 
bên đối tác đều là người Việt 
(hoặc người Anh). Nhóm của bạn 
cần trao đổi với nhau đã sử dụng 
tiếng Anh (hoặc tiếng Việt). Điều 
đó có đúng hay không? Tại sao? 

  

 



TEST 

 

 Bạn và cộng sự đang ngồi chờ đối 
tác để đàm phán một hợp đồng 
kinh tế quan trọng. Đoàn của đối 
tác có 5 vị và họ là người 
Palestin. Cố vấn của bạn ghé vào 
tai bạn và nói “xin hãy đề nghị 
đàm phán với người bước vào 
phòng cuối cùng”. Tại sao cố vấn 
của bạn lại khuyên như vậy  

 



Naêng löïc vaø öu theá trong ñaøm phaùn 

 

 Raát ít khi moät beân naøo ñoù coù toaøn boä 

naêng löïc vaø öu theá 

 Nhieàu luùc thôøi theá taïo ra naêng löïc vaø 

öu theá 

 Naêng löïc vaø öu theá coù theå thay ñoåi 

theo thôøi gian 

  Thöïc tieãn cuoäc soáng seõ chöùng minh 

naêng löïc cuûa töøng ngöôøi 

 



BAØI TAÄP 

Ñoïc baøi thô daân gian “thaèng Bôøm” vaø luaän baøn veà ngheä thuaät 

thöông thuyeát. 

 



CHÖÔNG 2:  CAÙC KIEÅU ÑAØM  PHAÙN 

TRONG KINH DOANH 



CHÖÔNG 2: CAÙC KIEÅU ÑAØM PHAÙN 

TRONG KINH DOANH 

1.Các phong cách/chiến lược: 

 Kieåu coäng taùc (WIN –WIN) 

 Ñoøi hoûi hai beân cuøng coù lôïi 

 Ñoøi hoûi ø söï saùng taïo cuûa nhaø ñaøm phaùn   



CHÖÔNG 2:  CAÙC KIEÅU ÑAØM PHAÙN 

TRONG KINH DOANH 

1.Caùc phong caùch/chieán löôïc: 

 Kieåu thoaû hieäp(LITTLE WIN-LITTLE LOSE) 

 Tình thế thỏa hiệp có nghĩa là cả 2 bên chấp nhận 
và thực hiện một quan điểm “thắng ít- thua ít”, khi 
nhận thấy một giải pháp để đạt được kết quả 
“thắng-thắng” là không thể 

 Mục đích là tìm ra một số cách có thể dùng được 
chấp nhận mà phần nào làm hài lòng cả 2 bên.  



CHÖÔNG 2: CAÙC KIEÅU ÑAØM PHAÙN 

TRONG KINH DOANH 

1.Các phong cách/chiến lược: 

 Kieåu daøn xeáp/hoøa giaûi (LOSE-WIN) 

 Chòu thua lôïi ích, cho pheùp phía beân kia thaéng 

 Caàn phaûi duy trì moái quan heä caù nhaân baèng 

baát cöù giaù naøo 



CHÖÔNG 2:  CAÙC KIEÅU ÑAØM PHAÙN 

TRONG KINH DOANH 

1.Các phong cách/chiến lược: 

 Kieåu kieåm soaùt(WIN-LOSE) 

 Ñaûm baûo muïc ñích caù nhaân ñöôïc thoûa maõn cho 

duø tieâu phí moái quan heä 

 Giaûi quyeát vaán ñeà döïa vaøo söùc maïnh 



CHÖÔNG 2:  CAÙC KIEÅU ÑAØM PHAÙN 

TRONG KINH DOANH 

1.Các phong cách/chiến lược: 

 Kieåu traùnh neù(LOSE-LOSE) 

 Traùnh xa xung ñoät baèng moïi giaù 

 Taïo ra keát quaû laøm hoaøn toaøn thaát voïng cho 

caùc beân  lieân quan 



36 

Các nguyên tắc chung khi sử dụng 
các phong cách đàm phán  

 

 Nguyên tắc 1: Không thể sử dụng tất cả các phong cách 
đàm phán trong mọi trường hợp.  

 

 Nguyên tắc 2: Nhìn chung nên bắt đầu đàm phán bằng 
phong cách hợp tác.  

 

 Nguyên tắc 3: Linh hoạt sử dụng các phong cách 
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    phong cách/chiến lược đàm 

phán lý tưởng???? 



Tình huống 

 Tưởng tượng bạn là một trong mười 
người xa lạ với nhau, ngồi quanh một 
chiếc bàn tròn lớn trong phòng họp. 
Có một người đi vào phòng và đề 
nghị thế này: “Tôi treo giải thưởng 
1.000 đô la cho hai người đầu tiên có 
thể thuyết phục người ngồi đối diện 
đứng dậy, đi vòng quanh bàn và đứng 
ở phía sau ghế của mình.” 

38 



 1.Ñaøm phaùn vôùi ñoái taùc ñeå  thaønh laäp coâng ty 

lieân doanh 

 2.Ñaøm phaùn mua caên hoä keá beân ñeå môû roäng 

maët baèng kinh doanh 

 3.Ñaøm phaùn  ñeå  giaûm tieáng oàn töø maùy moùc saûn 

xuaát aûnh höôûng caùc hoä daân 

 4.Ñaøm phaùn ñeå thoaû thuaän vaán ñeà taêng löông 

cho coâng nhaân 

 5.Ñaøm phaùn ñeå ñeàn buø thieät haïi cho khaùch 

haøng 

 



 6.Thöông löôïng ñeå baùn hôïp ñoàng baûo hieåm cho 

khaùch haøng  

 7.Thöông löôïng ñeå xin vay voán ngaân haøng 

 8.Thöông löôïng khi saûn phaåm khaùch haøng khieáu 

naïi khoâng duøng ñöôïc 

 9.Thöông löôïng  veà caùc vaán ñeà vöôït quaù thaåm 

quyeàn cuûa mình 

 10.Ñaøm phaùn ñeå kyù hôïp ñoàng cung caáp cho caùc 

ñôn haøng ñaëc bieät, caàn giao haøng gaáp  

                             



CHÖÔNG 2: CAÙC KIEÅU ÑAØM PHAÙN 

TRONG KINH DOANH  

 



CHÖÔNG 2: CAÙC KIEÅU ÑAØM PHAÙN 

TRONG KINH DOANH  

2.CAÙC KIEÅU ÑAØM PHAÙN 

 Ñaøm phaùn kieåu meàm(Soft 

Negotiation):  

 Coi ñoái taùc nhö baïn beø thaân höõu, 

coá gaéng traùnh xung ñoät,  

 Deã daøng chòu nhöôïng boä nhaèm 

ñaït ñöôïc thoûa thuaän. 

 Tin caäy ñoái taùc, coá gaéng giöõ gìn 

moái quan heä thaân thieát 



CHÖÔNG 2: CAÙC KIEÅU ÑAØM PHAÙN 

TRONG KINH DOANH  

 Ñaøm phaùn kieåu cöùng(Hard 

Negotiation):  

 Thường dẫn đến thỏa thuận 

không sáng suốt 

 Thường tốn nhiều thời gian 

 Làm phương hại đến quan hệ 

giữa hai bên 

 



CHÖÔNG 2:  CAÙC KIEÅU ÑAØM PHAÙN 

TRONG KINH DOANH  

 Ñaøm phaùn kieåu nguyeân taéc(Principled 

Negoiation): 

 

 Chủ trương tách con người ra khỏi vấn đề 

 Cần tập trung vào lợi ích chứ không phải 
lập trường 

 Đưa ra các phương án khác nhau để lụa 
chọn 

 Kết quả của sự thỏa thuận cần dựa trên 
những tiêu chuẩn khách quan 



So saùnh caùc kiểu ñaøm phaùn 



Baøi taäp 

1. Baïn haõy ñoïc 1 tôø baùo hoaëc xem 1 chöông trình 

thôøi söï treân ti vi, vaø ñöa ra 5 ví duï veà nhöõng 

cuoäc ñaøm phaùn. Nhöõng cuoäc ñaøm phaùn ñoù ñaõ ñi 

ñeán thoûa thuaän nhö theá naøo? Nhöõng ngöôøi 

thöông löôïng ñaõ aùp duïng kieåu ñaøm phaùn naøo? 

 



       CHÖÔNG  3:TIEÁN TRÌNH  ÑAØM 

PHAÙN TRONG KINH DOANH 



Ñaây laø moät yeâu caàu khoâng theå thieáu tröôùc 

khi baét ñaàu ñaøm phaùn 

 

 

OÂ Chöõ goàm 7 chöõ caùi. 



Quy trình đàm phán 

KEÁT THUÙC 



1.TOÅ CHÖÙC THU THAÄP VAØ XÖÛ LYÙ  

THOÂNG TIN  

 

Thoâng tin veà thò tröôøng-haøng hoùa 

 Thoâng tin veà ñoái taùc 

Thoâng tin veà baûn thaân 



1.1 THOÂNG TIN VEÀ THÒ TRÖÔØNG 

 

 
 Caùc thoâng tin ñaïi cöông veà ñaát nöôùc, 

con ngöôøi, tình hình chính trò, xaõ hoäi 

Nhöõng thoâng tin kinh teá cô baûn  

Cô sôû haï taàng 

Chính saùch ngoaïi thöông 

Tính thôøi vuï  

Laõi suaát ngaân haøng,tyû giaù, möùc ñoä laïm 

phaùt… 

Sôû  thích thò hieáu cuûa  khaùch haøng 



1.1 THOÂNG TIN VEÀ HAØNG HOÙA 

 

Nghieân cöùu, tìm hieåu kyõ nhöõng 

maët haøng döï ñònh kinh doanh 

Nghieân cöùu chu kyø soáng cuûa 

saûn phaåm 

Giaù caû cuûa caùc coâng ty caïnh 

tranh 



1.2 THOÂNG TIN VEÀ ÑOÁI TAÙC  

Thöïc löïc cuûa ñoái taùc  

Nhu caàu vaø yù ñònh cuûa ñoái taùc 

Nhaân vieân ñaøm phaùn cuûa hoï 



1.3 THOÂNG TIN VEÀ BAÛN THAÂN 

 

o Caàn ñaùnh giaù nhöõng ñieåm 

maïnh, yeáu moät caùch khaùch 

quan ,toaøn dieän: 

Quyeàn 

Theá 

Löïc 

Thôøi gian  

 



 2.CHUAÅN BÒ NHAÂN SÖÏ ÑAØM PHAÙN. 

 

 

Kieán  thöùc 

Phaåm chaát taâm lyù 

Kyõ naêng ñaøm phaùn 

  Phaân coâng nhieäm vuï 

 

 



3.CHUAÅN BÒ THÔØI GIAN/ÑÒA ÑIEÅM VAØ 

PHÖÔNG TIEÄN HOÃ TRÔÏ CHO ÑAØM PHAÙN 

Thôøi gian 

Ñòa ñieåm 

Trang phuïc 

Phöông tieän hoã trôï 

Catalogue, Brochure 

Taøi lieäu kyõ thuaät 

  Haøng maãu 

  Quaø taëng 

  Phöông tieän trình baøy. 

http://www14.24h.com.vn/news.php/70/129672


4.LAÄP MUÏC TIEÂU, KEÁ HOAÏCH  ÑAØM PHAÙN 

  Muïc tieâu caàn coù tính co giaõn 

 Xaùc ñònh muïc tieâu chính xaùc laø heát söùc phöùc taïp 

 Löu yù: muïc tieâu khoâng phaûi caøng roõ raøng caøng toát. 



5.  ÑAØM PHAÙN THÖÛ 

Keá hoaïch ñöôïc laäp moät caùch tyû mó chöa chaéc ñaûm 

baûo cho söï thaønh coâng cuûa ñaøm phaùn 

Chia toå ñaøm phaùn ra laøm hai nhoùm 

 



II. GIAI ÑOAÏN ÑAØM PHAÙN 

Hi,How 
are 

you? 



1.Giai ñoaïn tieáp xuùc    

„ Taïo khoâng khí tieáp xuùc 

„ Thaêm doø ñoái taùc 

„ Söûûa ñoåi keá hoaïch. 

Hi,How 
are 

you? 



1.1 TAÏO KHOÂNG KHÍ TIEÁP XUÙC 

Laøm cho ñoái taùc tin caäy mình 

Tìm moïi caùch theå hieän thaønh yù cuûa 

mình 

Laøm cho ñoái taùc tin caäy mình baèng 

nhöõng haønh ñoäng chöù khoâng phaûi 

chæ baèng lôøi noùi 

Söû duïng kyõ naêng giao tieáp 

 



Giao tieáp baèng lôøi vaø khoâng lôøi 

  

10 cöû chæ neân laøm laø gì? 

  

10 cöû chæ khoâng neân laøm laø gì? 

  

Ngoân ngöõ giao tieáp baèng lôøi ? 



GIAO TIEÁP PHI NGOÂN NGÖÕ: 

Thaùi ñoä 

Ñoäng taùc 

Baét tay  

Trao vaø nhaän danh thieáp. 



BAÉT TAY 

Khi naøo? 

 

 

 

 

Ngöôøi đưa tay tröôùc 

Traùnh 



GIÔÙI THIEÄU 

TRAO VAØ NHAÄN DANH THIEÁP 



Giao tieáp baèng ngoân ngöõ: 

Tieáng chaøo cao hôn maâm coã 

Caùch xöng hoâ 

Haïn cheá tieáng loùng trong giao dòch 

Choïn ñeà taøi ñeå noùi chuyeän  



1.2 Thaêm doø ñoái taùc 

  Ñaët caâu hoûi. 

Caâu hoûi ñoùng(Yes/No) 

 -Kieåm tra söï phaûn hoài 

 -Kieåm chöùng caùc cam keát. 

Caâu hoûi môû(5 Wh+H) 

--Khuyeán khích saùng taïo vaø suy nghó 

-Tìm hieåu chieàu saâu cuûa vaán ñeà. 

 

 



1.3 Söûa ñoåi keá hoaïch: 

Phaân tích kyõ laïi thoâng tin veà ñoái taùc 

Coù theå thay ñoåi keá hoaïch thöông löôïng 

Ñöøng quaù sôùm hình thaønh caùch nhìn coá ñònh yù ñoà ñoái 

taùc 



2.GIAI ÑOAÏN THÖÏC CHAÁT 

Ñöa ra yeâu caàu 

Nhaän vaø nhöôïng boä 

 Phaù vôõ beá taéc tieán tôùi ñaït 

thaønh thoûa thuaän  



2.1 ÑÖA RA YEÂU CAÀU: 

Ñöa ra yeâu caàu moät caùch hôïp lyù 

Dieãn ñaït chính xaùc yù kieán cuûa baïn. 

Ñöa ra con soá, baèng chöùng cuï theå 

Luoân nhôù ñeán caùc lôïi ích cô baûn 



2.2 NHAÄN VAØ NHÖÔÏNG BOÄ: 

  Caàn ñeå ñoái taùc caûm thaáy  baïn 

chòu nhöôïng boä laø moät böôùc quan 

troïng 

Haõy laáy phöông aùn thay theá maø 

giaù trò ngang nhau ñoåi laáy söï thay 

ñoåi laäp tröôøng cuûa ñoái taùc 

Laáy nhöôïng boä ñoåi laáy nhöôïng 

boä, khoâng neân nhöôïng boä ñôn 

phöông. 

  ( nguyeân taéc ONE BY ONE) 



2.3 PHAÙN VÔÕ BEÁ TAÉC, TIEÁN TÔÙI THOÛA THUAÄN: 

  Ñôn phöông phaù vôõ beá taéc 

Nhôø beân thöù ba 



III.GIAI ÑOAÏN HAÄU ÑAØM PHAÙN 

Soaïn thaûo vaø kyù keát hôïp doàng 

Xaùc nhaän caùc vaên baûn coù lieân 

quan 

Hoïp ruùt kinh nghieäm cho caùc 

laàn ñaøm phaùn sau 
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 Bài tập SX áo sơ mi 

BÀI TẬP 



CHÖÔNG 4 

CÁC CHIẾN 

THUẬT ĐÀM 

PHÁN GIÁ 



Chiến thuật 1: do dự 

 Bất kể đối phương 

đưa ra mức giá nào, 

hãy tỏ vẽ do dự 

Đôi khi chỉ do dự như 

vậy thôi cũng đủ khiến 

đối phương điều chỉnh 

giá ngay lập tức 



Chiến thuật 2: Đặt câu hỏi 

 Hãy đặt câu hỏi: “ Đây có 

phải là điều tốt nhất anh có 

thể đưa ra không? Anh có 

thể làm gì tốt hơn thế 

không?” 

Bạn cũng có thể hỏi: “ Nếu 

bây giờ tôi ra quyết định, 

điều tốt nhất anh có thể làm 

là gì?” 



Chiến thuật 3: Khẳng định 

 

 Dù đối phương nói với 

bạn mức giá của một 

món đò cụ thể là bao 

nhiêu, hãy trả lời ngay 

lập tức 

Hãy nhớ rằng, luôn 

thân thiện và ôn hòa 



 

 

  Chiến thuật 4:  

Trả giá thấp 



 

 

 

 

 

 

Chiến thuật 5: Những phần phụ thêm 

nho nhỏ 

 

  Là các đề nghị bổ sung 

 Nếu đối phương do dự 

về việc bổ sung thêm 

điều khoản vào thỏa 

thuận 

 Chìa khóa giúp sử 

dụng hiệu quả chiến 

thuật này 

 



Bài học từ việc mua nhà 



 Phương thức rút lui 
 

 

Chuẩn bị rút lui khỏi 

cuộc đàm phán 

Tận dụng lợi thế 

Từ chối nói nước đôi 

 

 

 


