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PHÒNG THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

---------o0o-------- 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN 

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH 
Thời lượng: 02 ngày (tương đương 4 buổi, mỗi buổi 03 tiếng) 

 

MỤC TIÊU 

Sau chương trình tập huấn này, học viên có khả năng hiểu và vận dụng được:  

1. Tất cả chiến lược, chiến thuật, giao dịch của tất cả nhân viên phải tập trung:   

➢ Bán được sản phẩm, dịch vụ với chi phí thấp nhất 

➢ Khách hàng duy trì, mua lặp lại 

➢ Giới thiệu người khác đến mua 

2. Thương lượng: dành được nhiều lợi ích, lợi thế cho Công ty mình nhưng: 

➢ Không được hy sinh lợi ích của công ty 

➢ Giữ được quan hệ bền vững tốt đẹp với đối tác 

➢ Tạo ra nhiều lợi nhuận lành mạnh cho doanh nghiệp 

NỘI DUNG CHÍNH 

Lược lại những khái niệm căn bản trong đàm phán thương lượng 

1. BATNA 

➢ Nhận biết khi nào tuyệt đối không nhân nhượng  

➢ Xem xét cần phải nhân nhượng ít nhiều 

➢ Chấp nhận vô điều kiện vì mục đích cao hơn 

2. Mục tiêu thương lượng 

3. Điểm ao ước 

4. Điểm từ bỏ 

5. Hiểu được yêu cầu bề mặt của đối tác 

6. Nhận diện rõ mục đích thực sự của đối tác 

Tạo sự tự tin khi bước vào thương lượng 

Học viên cần hiểu rõ về Công ty theo cấu trúc này trước khi thương lượng. 

➢ Đặc điểm Công ty, cấu trúc sản phẩm, thành tựu đạt được... 

➢ Lợi thế Công ty đang có so với đối thủ  

➢ Lợi ích, Đối tác sẽ nhận được khi hợp tác với Công ty. 
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Các chiến lược sử dụng khi thương lượng 

1. Bắt đầu thương lượng 

➢ Luôn yêu cầu cao hơn mong đợi 

➢ Chú ý điểm nhấn của đối tác 

➢ Không bao giờ thể hiện hài lòng, đồng ý với đề nghị đầu tiên 

➢ Thể hiện do dự, miễn cưỡng khi đối tác đề nghị 

➢ Tập trung vào tiến triển của công việc, không tập trung vào con người đang thương 
lượng 

2. Tiếp diễn thương lượng 

➢ Cần phê duyệt từ cấp cao 

➢ Không đối đầu khi thảo luận, luôn luôn đề nghị 

➢ Luôn đề nghị “Có đi, có lại” 

➢ Không chủ ý: chia trung bình 

➢ Không “gánh” vấn đề của đối tác 

3. Kết thúc thương lượng 

➢ Người ủng hộ/ Người không ủng hộ 

➢ Khai thác tận dụng tối đa đối tác, đòi hỏi thêm các yếu tố có lợi  

➢ Mô hình nhân nhượng 

➢ Rà soát, đúc kết các thỏa thuận thành văn bản 

➢ Phương pháp theo dõi việc thực hiện các cam kết hai bên thỏa thuận  

➢ Khẳng định luôn mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp lâu dài 

Chiến thuật sử dụng trong giao dịch 

1. Thuyết phục : Dành được nhiều cho Công ty, nhưng chi phí rất thấp 

2. Thương lượng: Dành được cho Công ty với chi phí chấp nhận 

3. Thua thiệt: Dành được quá ít so với chi phí bỏ ra – Cần tránh bằng mọi giá 

 

Tài liệu nguồn dùng để xây dựng chương trình:  

1. How to Master the Art of Negotiation and Get What You Deserve, Negotiation Advice 
(Negotiation, Negotiation Skills, Negotiation Strategies – Henry Lee). 

2. Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It (Tahl Raz). 
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