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 کلید یک: هر چیزي قابل مذاکره است

ست. هر ااست که هر چیزي قابل مذاکره  نیا توجه به خرید و فروش در بازاربا اساس شماره ي یک 
چیزي  ظاهربسپارید به خاطر همیشه باید و  این نکته ي کلیدي استخب،  ،چیزي قابل مذاکره است

ین است ا ینهدر این زم خوبباشد. یک مثال می ي قابل مذاکره هر چیزهر چه می خواهد باشد چراکه 
رچسب را یادداشت می کنند یا این که ب یچاپ می کنند یا این که قیمت یتافرادي لیست قیم که

و خواهند کنند ترتیب محصول را به شما ارائه می و بدینمی زنند روي محصوالت و خدمات را  یقیمت
یلی از خ با این وجود .هیچ معنایی نداردقیمت آن است که  ایناما حقیقت  این استگفت که قیمت 
 ،شده نوشته و چونکه قیمت نوشته شده است غیر قابل تغییر است اینکنند به دلیل مردم تصور می

ست ا بازاردر که هر کسی . هستند دلبخواهیقیمت ها  همه ي حقیقت این است کهیک حقیقت است. 
پیش  وريبر اساس سود ا ،بر اساس هزینه هاو  دلبخواهی صورتبه  را تقریبا می داند که قیمت ها

تعیین  ،رهو غیو بر این اساس که بازار چقدر تحمل خواهد کرد  رقابتی اساس وضعیتهاي بر بینی شده
 ديفر قیمتها توسط که است به این معنی .هستند دلبخواهیبنابراین همه ي قیمت ها . می شود

 یا توسطو  شوند تعدیل و دوباره می تواند بازبینیهمه ي قیمت ها  به همین نسبت . وتعیین شده است
ده پیمان شهمیشه به یاد داشته باشید که حتی قیمت هاي نوشته  پس .تعیین شوندوباره د يدیگر فرد

ز هم بایمت هر چه باشد در خودتان تقویت کنید که ق را نگرشاین نیستند. اگر غیرقابل شکستن 
بهبود بال راهی براي میشه به دنه -این کلید شماست -بهبود بخشید به گونه ايرا  هتوانید معاملمی

ي بپردازید، کمترول پ بخرید، تاسریع تر تا آن را  ،بخرید ارزان تر آن راتا  خودتان باشید به نفع همعامل
کننده ي  براي این که یک مذاکره و روش کلیدي این است، .ي داشته باشید و غیرهدریافت بیشتر تا

نه ، صادقادرخواست کنیدچیزي را که می خواهید است.  درخواست کردن ،موفق باشید روش کلیدي
 ت کنیددرخواس، به هر روشی که دوست داریددر خواست کنید بدون تزلزل  ،درخواست کنیدو مصرانه 

 رخواست کنیدد. کنید درخواست شانبهبود پیشنهادات براينها آاز . درخواست کنید يي بهترمعاملهاما 
 نه.  که و بگویید چرا بله و چرا
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