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Đào tạo đàm phán 2: Đàm phán một vấn đề 
 
Giáo sư Umphress: Được rồi. Chào mừng mọi người. Tôi thực sự vui mừng về tất cả những tài 
nguyên thực sự thú vị này đang được cung cấp và tôi rất vui mừng được chia sẻ một số nội dung 
với bạn hôm nay. Tôi sẽ bắt đầu với chương trình làm việc trong ngày của chúng ta. 
 
Đầu tiên, tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về một số khái niệm mà chúng ta đã 
xem qua lần trước. Lý do tại sao điều này thực sự quan trọng là vì lần trước, chúng ta đã biết rằng 
kế hoạch trước khi đàm phán hoặc lập kế hoạch của bạn trước khi đàm phán sẽ hoàn toàn quan 
trọng trong sự thành công của bạn cho bất kỳ cuộc đàm phán nào. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng 
bạn biết những khái niệm đó. Ngoài ra, nếu bạn truy cập liên kết trang web được cung cấp trong 
e-mail, bạn sẽ thấy một số video. Chúng tôi có một video dài từ phiên đầu tiên, nhưng chúng tôi 
cũng có một số video ngắn ba phút thực sự nhanh; trong những video đó cũng có mô tả về kế 
hoạch thương lượng trước. Sau đó, chúng ta sẽ nói về việc tạo ra một đề nghị đầu tiên. Và hóa 
ra, có rất nhiều nghiên cứu về lời đề nghị đầu tiên của bạn trong một cuộc thương lượng và tôi 
khuyến khích bạn đưa lời đề nghị đầu tiên của mình vào kế hoạch trước khi thương lượng. Sau 
đó, chúng ta sẽ nói về "Làm cách nào để bắt đầu một cuộc thương lượng?" Đó là điều mà tôi 
thường được hỏi trong các lớp học của mình vì đó là một tình huống không thoải mái khi bắt đầu, 
để bắt đầu một cuộc thương lượng, vậy làm cách nào để chúng ta làm điều đó một cách bớt khó 
chịu hơn? 
 
Sau đó, chúng ta sẽ nói về các chiến lược cho các cuộc đàm phán một vấn đề. Hầu hết các cuộc 
đàm phán là đàm phán nhiều vấn đề và chúng tôi sẽ thêm vào các chiến lược đó để đàm phán 
nhiều vấn đề vào lần sau. Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào các cuộc đàm phán về một vấn đề 
duy nhất, nhưng chúng vẫn có thể hữu ích. Lần sau, tôi sẽ mô tả cách chúng có thể hữu ích cho 
các cuộc đàm phán nhiều vấn đề đó. 
 
Đây là khuôn khổ cho các phiên của chúng ta. Chúng ta đã bắt đầu hai tuần trước với phần giới 
thiệu về các cuộc đàm phán. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang thương lượng một vấn đề và 
phiên tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang thương lượng nhiều vấn đề. Sau đó, chúng ta sẽ nói về 
các chiến thuật gây ảnh hưởng hoặc cách chúng ta có thể ảnh hưởng đến người khác; điều đó có 
xu hướng khá quan trọng trong các cuộc đàm phán. Cuối cùng, chúng ta sẽ nói về những việc cần 
làm khi bạn đàm phán nhóm cho phiên cuối cùng của chúng ta. Như Alyssa đã đề cập, chúng tôi 
sẽ có những phiên họp này hai tuần một lần, vì vậy trong hai tuần nữa, chúng tôi sẽ nói về các 
cuộc đàm phán nhiều vấn đề. 
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Được rồi, lần trước chúng ta đã nói về BATNA của bạn. BATNA của bạn là những gì chúng ta sẽ 
làm nếu thương lượng không thành công. Nói cách khác, đó là điều bạn sẽ làm nếu cuộc đàm 
phán này không thành công. Đó là những gì bạn sẽ làm, không phải những gì người khác sẽ làm, 
không phải những gì bạn sẽ làm trong quá khứ, đó là những gì bạn có thể làm ngay bây giờ nếu 
thương lượng không thành công. Chúng ta cũng đã nói về cách bạn có thể có nhiều lựa chọn thay 
thế. Sự thay thế tốt nhất của bạn sẽ là BATNA của bạn. 
 
Khái niệm tiếp theo mà tôi sẽ nhanh chóng xem xét sẽ là điểm đặt phòng của bạn. Đây sẽ là số 
tương đương với BATNA của bạn. Điều này cho bạn biết khi nào bạn định bỏ đi. Vì vậy, hãy nói 
với BATNA của tôi, tôi đang bán xe hơi của mình. BATNA của tôi trong tình huống đó là để bán 
cho người mua A. Nếu người mua A đưa cho tôi một đề nghị là 14.500 đô la, thì điểm đặt trước 
của tôi sẽ là 14.500 đô la. BATNA của tôi là để bán cho người mua A. 14.500 đô la là điểm đặt 
trước của tôi. 
 
Bây giờ, mục tiêu của tôi là mục tiêu của tôi trong cuộc đàm phán. Chúng ta đã nói về cách chúng 
ta muốn đặt các mục tiêu cụ thể và khó trong các cuộc đàm phán của mình và cách chúng ta có 
thể không giỏi trong việc đặt ra các mục tiêu khó cụ thể ngay bây giờ. Nói chung, có lẽ 99% những 
người tham gia lớp học của tôi lần đầu tiên đều không đặt mục tiêu tốt. Giả sử, bạn là một người 
giống như tôi trong một tổ chức như thế này và bạn đang tìm cách thương lượng mức lương của 
mình. Mức lương cho những người như tôi trong một tổ chức như thế này là từ 40.000 đô la đến 
50.000 đô la. Mục tiêu của tôi cần là 50.000 đô la. Mục tiêu của tôi cần phải cao nhất có thể mà 
không làm bản thân xấu hổ trước một bên thứ ba được tôn trọng. Vì vậy, đó là khá cao; chúng ta 
có thể chịu được một mục tiêu khá cao. Một điều có thể làm tăng đáng kể hiệu suất đàm phán 
của bạn là đặt ra các mục tiêu hoặc mục tiêu khó và cụ thể, thay vì mục tiêu trung bình hoặc mục 
tiêu dễ dàng. 
 
Được rồi, đó là những điều ôn lại của chúng ta. Tôi rất vui khi nói về ba khái niệm khác nhau đó 
trong phiên hỏi đáp và cả trong giờ hành chính vì chúng rất quan trọng đối với sự thành công của 
bạn trong cuộc đàm phán. 
 
Tôi muốn chuyển sang thiết lập đề nghị đầu tiên của bạn. Bây giờ, chúng ta sẽ không có đề nghị 
đầu tiên của chúng ta là điểm mục tiêu của chúng ta. Lý do tại sao chúng ta sẽ không để nó là 
điểm mục tiêu của chúng ta là bởi vì nếu nó là điểm mục tiêu của chúng ta, thì chúng ta sẽ không 
đi đến điểm mục tiêu của mình. Chúng ta sẽ sử dụng điểm mục tiêu của mình làm hướng dẫn 
trong việc thiết lập ưu đãi đầu tiên của chúng ta. Nếu chúng ta là người mua, thì nó sẽ thấp hơn 
điểm mục tiêu của chúng ta. Nếu chúng ta là người bán, thì nó sẽ cao hơn điểm mục tiêu của 
chúng ta. Chúng ta muốn nhận được nhiều tiền hơn hoặc nhiều tài nguyên hơn. 
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Những gì chúng ta sẽ không sử dụng làm hướng dẫn trong việc thiết lập ưu đãi đầu tiên của chúng 
ta là điểm đặt chỗ của chúng ta, hoặc điểm đi bộ của chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng mục 
tiêu của mình làm hướng dẫn để đặt ưu đãi đầu tiên. Đề nghị đầu tiên của chúng ta cần phải tốt 
hơn mục tiêu của chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu của mình. 
 
Để đặt mục tiêu của mình, chúng ta sẽ thực hiện nghiên cứu của mình và chúng ta sẽ tìm kiếm 
nghiên cứu của mình trên thế giới. Giá tốt nhất mà mọi người từng nhận được cho sản phẩm cụ 
thể này là gì? Đó sẽ là mục tiêu của tôi. Đề nghị đầu tiên của tôi sẽ có thể cao hơn một chút nếu 
không có nhiều sự khác biệt trên thị trường. 
 
Phương sai trên thị trường là sự phân bố của giá cả trên thị trường. Nếu có nhiều sự khác biệt, 
do đó, có một lượng lớn các loại giá khác nhau trên thị trường, thì sẽ có một chút linh hoạt hơn 
khi đưa ra mức giá đầu tiên cao hơn. Nếu thị trường có xu hướng khá chặt chẽ và tôi nghĩ trong 
thời gian COVID, thị trường có xu hướng khá chặt chẽ, thì bạn sẽ có ít phương sai hơn ở trên. Vì 
vậy, bạn có thể chỉ tăng 3% so với mục tiêu cho ưu đãi đầu tiên của mình. 
 
Khi chúng ta thiết lập đề nghị của mình, chúng ta sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ tham khảo nó và 
đặt nó như một mỏ neo trong tâm trí của chúng ta. Khi tôi nói neo, ý tôi là đó sẽ là một con số 
mà tôi nghĩ đến trong đầu và điều đó sẽ khiến tôi có nhiều khả năng đạt được con số đó hoặc 
gần với con số đó trong cuộc thương lượng . 
 
Được rồi, tôi muốn nói về mẹo nâng cao mà tôi rất hào hứng. Có nghiên cứu gần đây cho thấy 
rằng những gì chúng ta muốn làm trong phiếu mua hàng đầu tiên của mình, khi chúng ta có giá 
trị số, là đưa ra một phạm vi. Bây giờ, trước hai hoặc ba năm trước, tôi sẽ nói rằng bạn chỉ đưa 
ra một số làm đề nghị đầu tiên bởi vì nếu bạn thực hiện một phạm vi, thì bên kia sẽ chọn đầu cao 
hơn hoặc thấp hơn của phạm vi đó và nó sẽ không để giúp bạn cung cấp phạm vi đó. Nhưng thay 
vào đó, nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc cung cấp một phạm vi tăng cường thực sự sẽ giúp 
ích cho bạn. Vì vậy, tôi sẽ nói nếu bạn có một kết quả số mà bạn quan tâm, rằng tôi muốn bạn 
cung cấp như đề nghị đầu tiên của bạn, cái được gọi là phạm vi tăng cường. 
 
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có ba loại phạm vi khác nhau mà bạn có thể cung cấp. Giả 
sử mục tiêu của tôi là 100 đô la. Một phạm vi tăng cường, nó khi điểm dưới của tôi là mục tiêu 
của tôi và sau đó tôi có sự hung hăng, nhưng hợp lý, tăng lên ở số trên. Ví dụ, tôi đi từ 100 đô la 
đến 120 đô la nếu tôi là người bán. Vì vậy, một lần nữa, mục tiêu của tôi là 100 đô la và đối với 
một đề nghị phạm vi, tôi sẽ cung cấp từ 100 đến 120 đô la cho phía bên kia. 
 
Hoặc bạn có thể thử một cái gì đó kém cao cấp hơn; Tôi sẽ đề nghị không làm điều này. Đó là khi 
mục tiêu được bao gồm trong hai con số, đây là phạm vi tăng giá. Vì vậy, một lần nữa, mục tiêu 
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của tôi sẽ là 100 đô la. Phạm vi tiếp thị giá trị là nơi tôi cung cấp từ 90 đô la đến 110 đô la như là 
cung cấp phạm vi. Cuối cùng, chúng ta có phạm vi dự phòng trong đó số trên cùng là mục tiêu và 
sau đó là số dưới cùng tồi tệ hơn nhiều so với mục tiêu. Đây hoàn toàn không phải là một ý kiến 
hay. 
 
Các nhà nghiên cứu đã đi và họ đã cố gắng khám phá hơn năm nghiên cứu khác nhau, nghiên cứu 
nào trong số những nghiên cứu này sẽ là tốt nhất. Họ cũng phát hiện ra so với việc đưa ra giá trị 
một điểm thì điều gì sẽ tốt nhất. Như bạn có thể thấy từ nghiên cứu này, chúng ta có một lĩnh 
vực này ở đây mà nếu bạn có phạm vi tăng cường, bạn sẽ có hiệu suất cao hơn đáng kể cho mình. 
Bên còn lại sẽ đưa ra các đề nghị truy cập tốt hơn. Ý tôi muốn nói tốt hơn là nó sẽ giúp bạn làm 
tốt hơn chứ không phải họ. Họ cũng sẽ cho rằng điểm đặt phòng của bạn cao hơn và giải quyết 
dự kiến hoặc kết thúc giải quyết cũng sẽ cao hơn. Bạn sẽ thực hiện tốt hơn trong cuộc thương 
lượng đó so với việc bạn chỉ nói một con số so với việc bạn thực hiện phạm vi tăng giá hoặc phạm 
vi giảm xuống. 
 
Vì vậy, những gì bạn muốn làm, đề nghị của bạn sẽ là mục tiêu của bạn hoặc cao hơn một chút 
so với mục tiêu của bạn và sau đó vượt lên trên điều đó. Nghiên cứu còn phát hiện ra rằng bạn 
không thể đi quá xa nếu xét về phạm vi của mình. Họ đã thử nghiệm các loại phạm vi tăng cường 
khác nhau. Họ đã thử nghiệm những cái mà nó bắt đầu ở mức 100 đô la và sau đó tăng lên 300 
đô la và mọi người chỉ nghĩ rằng điều đó là vô nghĩa. Vì vậy, điều đó sẽ không hiệu quả với bạn. 
Thay vào đó, bạn muốn tăng 100 đô la và sau đó khoảng 20% phương sai trên đó. Đó là mức độ 
mà mọi người sẽ chịu đựng nó ở nơi nó sẽ giúp bạn. Lý do tại sao tôi vui mừng về điều này là vì 
đây là lần đầu tiên tôi trình bày điều này với khán giả theo cách này, vì vậy tôi thực sự mong đợi 
phản hồi của bạn về điều này. 
 
Các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu, tại sao điều này lại hoạt động? Bởi vì, một lần nữa, điều này 
trái ngược với tất cả các nghiên cứu đã được thực hiện trong hơn 40 năm qua về đàm phán, vì 
vậy điều này thực sự là một chìa khóa cho sự hiểu biết của chúng ta. Những gì họ phát hiện ra là 
bằng cách thực hiện một phạm vi củng cố, nó cung cấp cho bạn thông tin. Nó cung cấp thông tin 
cho bên kia về điểm đặt chỗ của bạn hoặc họ cho rằng nó cung cấp cho bên kia thông tin về điểm 
đặt chỗ của họ. 
 
Lý do khác là lịch sự. Khi bạn đưa ra một lời đề nghị có phạm vi phù hợp, thì bên kia sẽ thấy điều 
đó là lịch sự và sau đó họ có động lực để đáp lại sự lịch sự đó. Nếu bạn không đưa ra một phạm 
vi và bạn chỉ đưa ra một con số, thì bên kia sẽ ít có khả năng nghĩ rằng bạn đang công bằng. Họ 
có thể nghĩ rằng bạn hơi cứng đầu. Nhưng nếu bạn đưa ra một phạm vi, điều đó được coi là ít 
cứng đầu hơn, công bằng hơn và họ nhận thấy rằng họ cần phải lịch sự hơn trong hoàn cảnh đó. 
Đó là điều tôi nghĩ đặc biệt thú vị về điều này. 
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Bây giờ, phạm vi tăng cường của bạn sẽ chỉ hoạt động cho ưu đãi đầu tiên của bạn. Chúng ta sẽ 
không thực hiện một phạm vi tăng cường cho các ưu đãi khác trong các ưu đãi thứ hai, thứ ba, 
thứ tư của bạn vì điều đó một lần nữa sẽ rất lạ. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung vào lời đề nghị 
đầu tiên mà bạn sẽ thực hiện và chúng ta sẽ thực hiện một phạm vi tăng cường. Vì vậy, cao hơn 
mục tiêu của bạn một chút và sau đó cao hơn mức đó, nhưng không vượt quá mức đó. Đừng 
vượt quá 20%. 
 
Một điều khác mà nghiên cứu đã chỉ ra đôi khi khiến mọi người khó chịu, đặc biệt là các kỹ sư 
trong nhóm của chúng ta, vì vậy tôi xin lỗi trước. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn có những 
con số chính xác hơn thì điều đó sẽ được phía bên kia nhìn nhận tích cực hơn. Họ nghĩ rằng bạn 
có giá trị hơn trong những con số mà bạn đã làm bài tập về nhà của mình, khi bạn trình bày những 
con số đó và chúng sẽ được coi là công bằng hơn là chỉ là những con số tròn trĩnh. Tôi khuyến 
khích bạn sử dụng những con số chính xác hơn. Bây giờ, chúng ta không cần phải ngớ ngẩn về 
điều này. Chúng ta không cần phải tham gia vào một phần tám của một xu. Hoặc có thể nó thậm 
chí không thích hợp để nhận được xu hoặc thậm chí giá trị đô la nếu chúng ta đang nói về các 
giao dịch hàng triệu đô la. Nhưng hãy đưa ra những con số chính xác như lời đề nghị đầu tiên của 
bạn và thực sự là mọi lời đề nghị sau đó. Hãy nói chính xác hơn. Kết hợp điều này với phạm vi 
tăng cường, thì chúng ta có thể cung cấp từ 104 đô la đến 125 đô la. Bằng cách chính xác hơn về 
các con số của chúng ta mà chúng ta cung cấp, phía bên kia sẽ nghĩ rằng điều đó công bằng hơn. 
 
Được chứ. Câu hỏi? 
 
Alyssa: Laura nói rằng cô ấy thích ý tưởng về một phạm vi tăng cường và nhận thấy rằng điều này 
có hiệu quả trong việc đàm phán tăng lương. Cô ấy đã có kinh nghiệm với điều này, điều đó thật 
tuyệt vời. 
 
Giáo sư Umphress: Tôi sẽ nói với bạn một điều, có những vấn đề khác nhau mà bạn thương 
lượng. Một số vấn đề mang tính phân loại, chẳng hạn như "Tôi muốn sống ở Seattle." Vì vậy, đối 
với các vấn đề loại “Tôi muốn sống ở Seattle”, là những vấn đề mang tính phân loại hơn, đừng 
làm nhiều vấn đề vì nó không có ý nghĩa gì. Ở một nơi nào đó giữa Tacoma và một số thành phố 
khác ở phía bắc, Kent, điều đó sẽ không có ý nghĩa nhiều. Thay vào đó, chỉ cần nói sở thích của 
bạn cho các vấn đề phân loại. Nhưng đối với các vấn đề về số, đó là khi phạm vi tăng cường của 
bạn sẽ hoạt động. 
 
Alyssa: Kevin đang tự hỏi liệu bạn đã xem tác phẩm này chưa. 
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Giáo sư Umphress: Vâng, tôi có. Khi nghiên cứu này được đưa ra, tôi rất vui mừng về nó và dĩ 
nhiên là tôi đã chia sẻ điều này với các sinh viên của mình. Rất nhiều sinh viên MBA điều hành 
của tôi, một trong những dự án rất phổ biến của họ là ra ngoài và cố gắng thương lượng một mức 
lương hoặc tăng lương khác và nó thực sự thành công đối với không chỉ tôi mà còn cả sinh viên 
của tôi. Tôi nghĩ rằng trong các cuộc đàm phán và đất nghiên cứu, đây là một vấn đề thực sự lớn. 
Chúng tôi rất vui mừng về nó. 
 
Alyssa: Tuyệt vời. Judith cho biết cô ấy thích được hỗ trợ bởi dữ liệu. 
 
Giáo sư Umphress: Vâng, bạn biết điều buồn cười là mọi người luôn giả định rằng đưa ra một 
con số là tất cả những gì bạn cần làm, và như bạn có thể thấy từ biểu đồ mà tôi đã vẽ, bạn vẫn 
làm rất tốt tốt với đề nghị điểm đó. Người ở xa nhất, bạn vẫn làm khá tốt trong tình huống đó, 
bạn đang làm tốt hơn một số tình huống khác. Tuy nhiên, bạn sẽ làm tốt nhất với phạm vi tăng 
cường của mình, đó là tình huống tốt nhất của bạn. Nhớ lại, đây chỉ là ưu đãi đầu tiên được đưa 
ra ở đó. Có nhiều cuộc đàm phán khác trên đường đi, nhưng phạm vi tăng cường này thực sự có 
tác dụng mạnh mẽ. Tôi nghĩ nó sẽ thực sự thay đổi hiệu suất đàm phán của bạn, đó là lý do tại 
sao tôi nói về nó hôm nay. 
 
Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu cuộc thương lượng bằng cách nào? Tôi sẽ không khuyến khích 
bạn chỉ nói, "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán." Đó không phải là một cách tốt. Thay vào 
đó, hãy liên hệ với người đó qua email hoặc điện thoại và nói, "Tôi có một số câu hỏi." Nói những 
gì bạn có thắc mắc, vấn đề rất cụ thể mà bạn có thắc mắc, và điều đó giúp họ hiểu rõ về điều bạn 
sắp nói. 
 
Vào thời điểm đó, điều này đã xảy ra với tôi rất nhiều và với nhiều người khác mà tôi biết rất 
nhiều, hãy sẵn sàng thảo luận vấn đề đó ngay lập tức. Đừng gửi email đó mà không chuẩn bị vì 
người đó có thể gọi cho bạn ngay lúc đó để nói chuyện với bạn về nó. Vì vậy, chỉ liên hệ với người 
đó khi bạn đã sẵn sàng thực hiện cuộc thương lượng đó. 
 
Nhưng đôi khi, người đó không muốn thương lượng ngay lập tức, và nếu không, bạn sẽ sắp xếp 
thời gian thích hợp cho cả hai người. Bây giờ hãy nhớ lại lần trước, đặc biệt là trong COVID và với 
tất cả sự không chắc chắn, chúng ta muốn đảm bảo rằng đây là thời điểm thích hợp cho người 
đó. Ngay cả khi người đó gọi cho bạn ngay lập tức nói, "Bây giờ là thời điểm thích hợp để nói về 
điều này?" Hãy hỏi câu hỏi đó. Nếu họ nói không, hãy tiếp tục và hẹn thời gian khác để thảo luận. 
 
Điều khác là tôi thực sự khuyến khích bạn không bao giờ sử dụng từ “thương lượng” trong khi 
thương lượng hoặc khi bắt đầu một cuộc thương lượng. Mọi người có xu hướng nghĩ những điều 
nhất định là phi đạo đức, và một điều là thương lượng. Một số người chỉ có phản ứng tiêu cực 
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với từ đàm phán. Tôi biết điều này bởi vì tôi đã dạy đàm phán trong một thời gian dài và khi tôi 
lần đầu tiên đi dự tiệc hoặc gặp nhau và mọi người hỏi tôi làm gì để kiếm sống, tôi nói rằng tôi là 
giáo sư và sau đó họ hỏi tôi, “Bạn làm nghề gì? Bạn dạy gi?" Khi tôi nói với họ rằng tôi dạy thương 
lượng, thông thường họ lùi lại một vài bước và sau đó lấy ví của họ hoặc ví của họ như thể tôi 
ngay lập tức sắp đánh cắp mọi thứ mà họ sở hữu. Mọi người có phản ứng tiêu cực với từ “thương 
lượng” và vì vậy tôi khuyến khích bạn không nên sử dụng từ đó, trước khi đàm phán khi bạn liên 
hệ với họ hoặc trong khi đàm phán. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng những từ như, “Tôi có một 
số câu hỏi. Bạn nghĩ gì về kết cục này?” Chúng ta sẽ không sử dụng từ đó. 
 
Bây giờ tôi muốn nói về một quá trình đàm phán. Nó trông như thế nào khi chúng ta bắt đầu đàm 
phán? Điều đầu tiên bạn sẽ làm là chia sẻ đề nghị của mình. Bây giờ hãy nhớ rằng, trong kế hoạch 
trước khi đàm phán, bạn đã viết ra lời đề nghị nào, là lời đề nghị đầu tiên của bạn và bạn đã làm 
khá nhiều bài tập về nhà để tìm ra nó là gì. Bạn đang thực hiện phạm vi củng cố của mình nếu đó 
là một giá trị số hoặc chỉ nói, "Tôi muốn sống ở Seattle" nếu đó là một vấn đề phân loại. 
 
Bạn sẽ đưa ra lời đề nghị đầu tiên của mình, sau đó bạn sẽ nói tại sao nó công bằng và bạn sẽ 
tham khảo nghiên cứu của mình. Bạn sẽ nói những con số này đến từ đâu. Bạn sẽ không nói cụ 
thể về chính xác họ đến từ đâu nhưng nói rằng bạn đã nghiên cứu về số lương trong các ngành 
tương tự và trong các nghề tương tự và đối với những người như tôi với các loại kỹ năng và khả 
năng này và đây là loại phạm vi mà mọi người tìm kiếm. Chúng ta sẽ nói tại sao nó công bằng. 
 
Nếu bên kia gọi điện và cho bạn biết lý do tại sao điều đó không công bằng, bạn sẽ thừa nhận 
rằng họ có thể có quan điểm khác về sự công bằng và điều đó không sao cả vì tất cả chúng ta đều 
có nhận thức khác nhau về sự công bằng. Thay vì tranh luận về nó, chỉ cần thừa nhận quan điểm 
của họ và nói rằng đây là nguyên nhân dẫn đến các con số của bạn. Và bạn có thể hiểu nếu họ có 
một cảm giác công bằng khác. 
 
Sau khi chia sẻ đề nghị của mình, bạn đã nói lý do tại sao bạn nghĩ nó công bằng, sau đó tôi muốn 
bạn im lặng và cho phép bên kia trả lời. Vì vậy, một lần nữa, bạn chắc chắn sẽ nói cho bên kia biết 
tất cả lý do tại sao bạn nghĩ đây là một lời đề nghị thực sự tốt, nhưng điểm khác, im lặng, cũng 
rất quan trọng. Tôi đã trải qua điều này nhiều lần khi tôi đàm phán với những người khác và họ 
tự nói về lời đề nghị của mình. Tôi muốn bạn im lặng, cho phép đối phương phản hồi. Kiên nhẫn. 
Hy vọng rằng các cuộc đàm phán của chúng ta sẽ diễn ra trên Zoom hoặc một số nền tảng khác 
mà nó đang hoạt động và bạn có thể thấy phản ứng trên khuôn mặt của họ và bạn có thể biết 
cảm nhận của họ về đề nghị này. 
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Giả sử họ không trả lời sau một phút. Và ý tôi là, đã khá lâu để im lặng. Tôi muốn bạn một lần 
nữa cảm thấy thoải mái với sự im lặng. Nếu họ không trả lời sau một phút, hãy đặt câu hỏi. Và 
câu hỏi đó có thể là, “Bạn nghĩ điều gì là công bằng? Lời đề nghị tốt nhất của bạn sẽ là gì? 
Nhận thức của bạn về những gì tôi vừa nói là gì? ” Thực sự chỉ đặt câu hỏi cho bên kia và tìm hiểu 
cảm nhận của họ về đề nghị của bạn. 
 
Giả sử họ không trả lời sau một phút. Và ý tôi là, khá lâu để im lặng. Tôi muốn bạn một lần nữa 
cảm thấy thoải mái với sự yên lặng. Nếu họ không trả lời sau một phút, hãy đặt câu hỏi. Và câu 
hỏi đó có thể là, “Bạn nghĩ điều gì là công bằng? Các đề nghị tốt nhất của bạn sẽ là gì? 
Nhận thức của bạn về những gì tôi vừa nói là gì? ”Thực hiện chỉ đặt câu hỏi cho bên kia và tìm 
hiểu sự cảm nhận của họ về các vấn đề của bạn. 
 
Được rồi, lần trước trong giờ hành chính, chúng ta đã có một câu hỏi rất hay về việc "Tôi có nên 
đưa ra đề nghị đầu tiên không?" Và nghiên cứu về điều này đã được khoảng một thời gian. Chúng 
ta đã nói trong hơn 10 năm rằng chúng ta nên đưa ra đề nghị đầu tiên mà người đưa ra đề nghị 
đầu tiên thường làm tốt hơn trong thương lượng. Bạn sẽ thể hiện ở cấp độ cao hơn, bạn sẽ đạt 
được kết quả như mong muốn nếu bạn đưa ra đề nghị đầu tiên. Tại sao? Đó là vì neo. Đó là vì 
điều thú vị này xảy ra với con người, chúng ta có xu hướng nghĩ về một hoặc hai số cùng một lúc 
và nếu bạn là người đầu tiên nói lời đề nghị của mình với đối phương, thì họ đang nghĩ về những 
con số của bạn; bạn đã neo chúng. 
 
Nó khá mạnh mẽ. Như bạn có thể thấy, ưu đãi đầu tiên quyết định 50% các biến thể trong kết 
quả cuối cùng. Đó là rất lớn. Vì vậy, bạn thực sự muốn được đưa ra đề nghị đầu tiên. Bây giờ, hãy 
thừa nhận rằng trong một số trường hợp, việc đưa ra lời đề nghị đầu tiên có thể không phù hợp, 
nhưng khi bạn có thể, bạn muốn. 
 
Một lý do khác khiến bạn muốn đưa ra lời đề nghị đầu tiên đó, điều này khá quan trọng, nó quyết 
định trọng tâm. Điểm neo cao, ưu đãi đầu tiên cao khiến bên kia tập trung nhiều hơn vào các 
thuộc tính tích cực của bạn và ít tập trung hơn vào các thuộc tính tiêu cực của bạn. Bạn thực sự 
muốn đưa ra đề nghị đầu tiên đó vì nó sẽ tập trung vào bạn và đưa ra đề nghị đầu tiên thực sự 
cao hoặc tích cực bởi vì nó thực sự sẽ khiến bên kia tập trung vào tất cả các thuộc tính tích cực 
của công ty bạn, của nguồn cung cấp của bạn , về bất cứ điều gì bạn đang cung cấp về kỹ năng và 
khả năng của mình. Khi đưa ra lời đề nghị đầu tiên đó, hãy tập trung vào những mặt tích cực. 
Trong khi nếu bạn có một đề nghị khá thấp, nó sẽ không giúp ích gì cho bạn cả. Nhưng bạn sẽ 
không làm điều đó bởi vì bạn sẽ đặt mục tiêu thực sự cụ thể và khó khăn của mình, sau đó bạn 
sẽ có phạm vi tăng cường của mình và bạn sẽ sẵn sàng với đề nghị đầu tiên thực sự tốt đó. 
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Một điều khác mà việc có một lời đề nghị đầu tiên thực sự mạnh mẽ mang lại cho bạn là nó giúp 
bạn linh hoạt nhượng bộ. Giả sử bạn đưa ra lời đề nghị đầu tiên khá yếu và lời đề nghị đó khiến 
bạn thực sự chật vật, bạn đã gần đến điểm đặt chỗ đó. Bạn không có nhiều phòng để di chuyển; 
bạn không thể nhượng bộ nhiều. Hóa ra bên kia xem sự công bằng của bạn trong cuộc thương 
lượng dựa trên cách bạn nhượng bộ. Nếu bạn không thực sự nhượng bộ bên kia vì bạn đã bắt 
đầu với một đề nghị đầu tiên thực sự yếu kém, thì họ sẽ coi bạn là người thiếu linh hoạt và không 
công bằng. Nếu bạn bắt đầu lại với lời đề nghị đầu tiên thực sự mạnh mẽ đó, thì điều đó sẽ khiến 
bạn được nhìn nhận một cách tích cực và bạn sẽ linh hoạt hơn trong việc nhượng bộ. 
 
Điều gì sẽ xảy ra khi họ đánh bại bạn? Một số ngành, chẳng hạn như nếu bạn đang cố gắng nhận 
được một lời mời làm việc, thì việc đưa ra lời đề nghị đầu tiên cho phía bên kia là một điều kỳ lạ 
hoặc không phù hợp. Bạn không nói cho nhà tuyển dụng biết mức lương của bạn, chỉ là việc làm 
đó không được xã hội chấp nhận. Đôi khi bạn rơi vào tình huống không thể đưa ra lời đề nghị đầu 
tiên, vậy bạn sẽ làm gì trong những trường hợp đó? Thật thú vị, bạn không chấp nhận lời đề nghị 
đầu tiên. Bây giờ nếu bạn còn nhớ lần trước, chúng ta đã nói về lời nguyền của người chiến thắng. 
Lời nguyền của người chiến thắng là khi lời đề nghị đầu tiên của bạn được chấp nhận ngay lập 
tức. Nếu lời đề nghị đầu tiên của bạn được chấp nhận ngay lập tức, bạn cảm thấy tồi tệ và bạn 
cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Những gì nghiên cứu đang chỉ ra là ngay cả khi bên kia đưa ra 
cho bạn một lời đề nghị tuyệt vời, tôi muốn bạn thương lượng một chút. Bây giờ, nếu đó thực sự 
không phải là một lời đề nghị tốt đầu tiên, tất nhiên, chúng ta sẽ thương lượng rất nhiều. Nếu đó 
là lời đề nghị tốt nhất mà bạn có thể nhận được, tôi vẫn muốn bạn thương lượng một chút. Lý 
do tại sao là vì vậy bên kia sẽ không cảm thấy tồi tệ; bên kia thực sự sẽ cảm thấy hài lòng hơn 
nếu bạn cố gắng thương lượng một chút vì nếu không, họ sẽ phải chịu lời nguyền của người chiến 
thắng. 
 
Tôi muốn bạn làm ngược lại. Tôi muốn đối tác của bạn cũng vậy, bởi vì bạn đã làm xong bài tập 
về nhà, nó đã nằm trong kế hoạch đàm phán trước của bạn, nó sẽ giống như khi bên kia không 
có cơ hội đưa ra lời đề nghị đầu tiên. Bạn đã biết lời đề nghị đầu tiên của mình trước khi bước 
vào cửa và bạn có thể rơi vào tình huống muốn điều chỉnh đề nghị của mình, dựa trên những gì 
họ đã nói với bạn, đừng làm vậy. Đừng làm vậy. Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà của mình; bạn 
biết lời đề nghị đầu tiên của bạn nên là gì; không thực hiện những điều chỉnh đó. Việc thực hiện 
những điều chỉnh đó là lý do giải thích tại sao việc đưa ra lời đề nghị đầu tiên lại có tác dụng mạnh 
mẽ như vậy: đó là sự cố định. Đừng để họ neo bạn vào con số của họ. Thay vào đó, chúng ta sẽ 
tập trung vào các con số của mình và chúng ta sẽ thực hiện phản công công bằng mà chúng ta sẽ 
có. Ngay cả khi họ đánh bại bạn với nó. 
 
Bây giờ tôi sẽ nói rằng tôi đã có một mức độ kinh nghiệm đàm phán nhất định rằng việc tôi đưa 
ra lời đề nghị đầu tiên hay không thực sự không quan trọng bởi vì tôi biết lời đề nghị đầu tiên của 
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tôi sẽ như thế nào cho dù tôi có nó trong kế hoạch đàm phán trước. Tôi sẽ nói rằng nếu bạn đã 
xác định lời đề nghị đầu tiên và bạn không điều chỉnh nó dựa trên những gì phía bên kia đang 
nói, thì ai đưa ra lời đề nghị đầu tiên sẽ ít quan trọng hơn. Nhưng ngay bây giờ, nếu bạn không 
tự tin lắm vào khả năng đàm phán của mình, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ đưa ra lời đề nghị đầu tiên 
nếu thấy phù hợp. 
 
Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói về một vài tình huống mà bạn không nên đưa ra lời đề nghị đầu tiên 
và một tình huống lớn là khi bạn không biết mình đang nói về điều gì. Nếu bạn chưa làm bài tập 
về nhà, nếu bạn không có mục tiêu, nếu bạn không có phạm vi bồi dưỡng, thì bạn không nên đưa 
ra đề nghị đầu tiên. Hy vọng rằng bạn có thể trì hoãn cuộc đàm phán để có thể đi làm bài tập về 
nhà và bạn có thể tìm ra mục tiêu của mình và phạm vi củng cố của bạn, vì vậy bạn sẽ sẵn sàng 
cho cuộc đàm phán đó. 
 
Tuy nhiên, nếu bạn không có cơ hội để làm như vậy, hãy nói rằng, tôi đang lái xe cùng, và tôi bị 
hỏng lốp và tôi được đưa đến cửa hàng gần nhất để sửa lốp. Đó không phải là thời điểm của tôi, 
mặc dù tôi đang tìm kiếm trực tuyến để cố gắng thực hiện một số nghiên cứu và tìm ra lốp xe giá 
bao nhiêu và mọi thứ, tôi sẽ không đưa ra đề nghị đầu tiên trong trường hợp đó, bởi vì tôi không 
có nhiều nghiên cứu như Tôi muốn. Vì vậy, chúng ta sẽ để bên kia đưa ra đề nghị đầu tiên khi 
chúng ta chưa chuẩn bị. 
 
Được rồi, tôi rất hào hứng với câu hỏi của chúng ta. 
 
Alyssa: Được rồi, tôi đang xem hộp trò chuyện. Tony đang hỏi, "Bạn trả lời như thế nào khi các 
bên khác không cho phép bạn hoàn thành lời giải thích ban đầu về lý do tại sao đề nghị của bạn 
là công bằng?" 
 
Giáo sư Umphress: Được rồi, đây có thể là một chiến thuật, hoặc có thể là bên kia rất xúc động 
về cuộc đàm phán này. Chỉ cần cho phép bên kia tham gia và hỏi bên kia về nhận thức của họ về 
sự công bằng là gì và thực sự hiểu được lợi ích của họ là gì, bởi vì đây là thông tin để bạn sử dụng 
trong tương lai để có thể nhượng bộ những điều ít hơn quan trọng đối với bạn để đạt được 
những điều quan trọng hơn đối với bạn. 
 
Tôi sẽ để họ ngắt lời bạn, mặc dù tất cả chúng ta đều biết điều đó là thô lỗ và mọi người không 
nên làm như vậy và tôi không khuyến khích bất cứ ai làm điều đó trong một cuộc thương lượng 
cả. Nhưng nếu bên kia làm điều đó, hãy cho phép họ làm điều đó và sau đó đặt câu hỏi cho họ. 
Có thể là người này thực sự muốn được lắng nghe. Và một khi họ cảm thấy rằng họ đã được lắng 
nghe, thì bạn có thể gọi họ trở lại đề nghị của bạn và nói lại về các số của bạn. Đó là một câu hỏi 
thực sự hay. 
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Alyssa: Kevin muốn biết liệu bạn có thể nói thêm về các công cụ tâm lý để sử dụng để duy trì sự 
bình tĩnh, chẳng hạn như sự im lặng. 
 
Giáo sư Umphress: Được rồi, vì vậy trước khi chúng ta nói về việc thực hiện tư thế quyền lực 
trước cuộc đàm phán của bạn để khiến bản thân cảm thấy mạnh mẽ hơn nếu bạn không có 
BATNA thực sự tốt vì khi đó bên kia thấy bạn thuyết phục hơn. Ngoài ra, trước khi đàm phán, hãy 
đảm bảo rằng bạn bình tĩnh. Chắc chắn, khi tôi đang đàm phán, đặc biệt là với những người cảm 
thấy thực sự say mê về những vấn đề này và tôi cũng cảm thấy thực sự đam mê về những vấn đề 
này, thì việc có một bức tranh về cuộc chơi dài hơi thực sự hữu ích. Chúng ta đang cố gắng đạt 
được một thỏa thuận thực sự có lợi cho cả hai chúng ta và người này thô lỗ trong trường hợp 
này đang cản trở khả năng của anh ấy hoặc cô ấy và khả năng của tôi để tham gia trận đấu dài 
hơi đó. Thay vì tận dụng khoảnh khắc đó một cách cá nhân, tôi sẽ tập trung trở lại vào trận đấu 
dài hơi và cả đội cũng như chúng ta sẽ tiến xa hơn. 
 
 
Làm thế nào để tôi làm điều đó tốt? Hít thở sâu là một chuyện. Điều thực sự thú vị về con người 
là chúng ta có xu hướng đáp lại đối phương. Nếu tôi bước vào và tôi tích cực và tôi lắng nghe 
bạn, thì nhiều khả năng bạn sẽ tích cực và lắng nghe tôi. Nếu tôi phòng thủ và thô lỗ, thì bạn có 
nhiều khả năng trở thành phòng thủ và thô lỗ. Những gì bạn đang nói đến là một trường hợp mà 
có thể bên kia bước vào, tỏ ra phòng thủ và thô lỗ và bạn đang cố tỏ ra bình tĩnh và tích cực và 
điều đó khá khó khăn. Tôi sẽ khuyến khích bạn nghỉ giải lao. Tôi khuyến khích bạn có một giấc 
ngủ thật ngon, điều này rất quan trọng trước khi bạn đàm phán. Tôi khuyến khích bạn đi lấy thức 
ăn trước khi đàm phán. Tất cả những điều đó dẫn đến mức độ chú tâm cao hơn và khả năng kiểm 
soát và tập trung trở lại vào mục tiêu thứ tự cao hơn trong cuộc đàm phán đó, đó là giải quyết 
câu đố này cùng nhau và đạt được kết quả tích cực. Vì vậy, hãy nghỉ ngơi. 
 
Một điều thực sự hữu ích, đặc biệt là vào lúc này, là có thể khuyến khích đối phương và bạn đi 
dạo bên ngoài. Tôi biết các bạn không làm điều đó cùng nhau, nhưng bạn có thể chỉ cần đeo tai 
nghe và gọi cho họ và tiếp tục cuộc đàm phán đó trong khi cả hai đang đi dạo bên ngoài. Đi dạo 
trong thiên nhiên thực sự có thể giúp điều chỉnh tâm trạng của đối phương. 
 
Alyssa: Tôi đang tự hỏi liệu ngay bây giờ, đặc biệt là với rất nhiều cuộc đàm phán đang diễn ra 
qua Zoom liệu có khi nào phù hợp sau khi bạn đưa ra đề nghị đầu tiên hay không và bạn đưa ra 
mọi lý do để tự đặt mình vào trạng thái tắt tiếng và loại tín hiệu đó là của họ quay sang nói chuyện 
hoặc phản bác. 
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Giáo sư Umphress: Bạn biết không, tôi thích điều đó và tôi đã không nghĩ về điều đó trước đây. 
Tôi không biết cụ thể có nghiên cứu nào về chủ đề đó, nhưng tôi nghĩ nó rất hay. Những gì tôi 
nghĩ là nó chỉ ra và đặc biệt nếu bạn đang nghiêng người về phía trước, thực sự nhìn vào máy 
ảnh, nó cho thấy rằng bạn đang thực sự chú ý đến bên kia và bạn sẵn sàng lắng nghe. Có vẻ như 
bạn đã sẵn sàng lắng nghe họ và tắt tiếng. Tôi nghĩ đó là một chiến lược tuyệt vời. Lưu ý rằng bạn 
không muốn nhìn vào ảnh của họ, điều này rất khó thực hiện, bạn muốn nhìn vào máy ảnh. 
 
Đây là một điểm thực sự quan trọng để khiến bên kia nhận thấy rằng bạn đang nghe thấy họ. 
Một trong những điều tiêu cực về COVID ngay bây giờ là chúng ta đang thực hiện các cuộc đàm 
phán này thông qua Zoom hoặc các phương tiện khác. Vì vậy, cố gắng giao tiếp bằng mắt là điều 
thực sự kỳ lạ trong một hoàn cảnh. Vì vậy, một lần nữa, hãy nhìn vào máy ảnh. Và thực sự cố 
gắng chú ý đến những gì họ đang nói. Tuy nhiên, vấn đề khi nhìn vào máy ảnh là chúng ta đang 
làm cho nó không thể nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của họ. Hãy nhìn vào máy ảnh cũng như nhìn 
vào ngôn ngữ cơ thể của họ cùng lúc càng nhiều càng tốt, nhưng hãy cố gắng thể hiện bằng ngôn 
ngữ cơ thể mà bạn sẵn sàng lắng nghe. 
 
Alyssa: Có thể có một mẹo khác và tôi chỉ nhận ra rằng trong khi bạn đang nói chuyện, đó là ở 
chế độ Thu phóng khi màn hình của người nói nhỏ hơn, bạn có thể đưa nó lên phía trên cùng, 
ngay cạnh máy ảnh của mình. Hiện giờ, Giáo sư Umphress đang ở trên cùng màn hình của tôi, 
nhưng có thể có vẻ như tôi đang nhìn vào máy ảnh vì nó thực sự gần với ống kính của tôi, vì vậy 
bạn có thể thử. 
 
Giáo sư Umphress: Được rồi. Cảm ơn mọi người về những câu hỏi tuyệt vời đó và cảm ơn Alyssa, 
vì ý tưởng tuyệt vời đó. 
 
Tiếp theo, chúng ta có các cuộc đàm phán phân phối. Đàm phán phân tán là các cuộc đàm phán 
về một vấn đề duy nhất, đó là chủ đề của ngày hôm nay. Các cuộc đàm phán về vấn đề đơn lẻ đôi 
khi là cuộc đàm phán khó khăn nhất của chúng ta, đặc biệt nếu chúng ta không đồng ý, bởi vì đó 
là miếng bánh. Đó là khi chúng ta đi đến mức thực tế là nếu tôi nhận được 80% thì bạn nhận 
được 20% hoặc nếu tôi nhận được 50% thì bạn nhận được 50%. Đó là một cuộc thương lượng 
siêu khó. Bạn thực sự sẽ làm tốt hơn trong các cuộc đàm phán của mình nếu bạn không đàm 
phán một vấn đề. Tôi khuyến khích bạn, nếu bạn có một cuộc thương lượng về một vấn đề nào 
đó, chẳng hạn như tiền thuê cửa hàng của bạn, tôi sẽ khuyến khích bạn cố gắng đưa ra các vấn 
đề khác như thời hạn hợp đồng hoặc điều khoản thanh toán của bạn hoặc điều gì đó khác, vì khi 
nhiều vấn đề khác được đưa ra, nó trở thành một cuộc đàm phán đôi bên cùng có lợi. 
 
Đó là lý do tại sao việc lắng nghe đối phương thực sự quan trọng, bởi vì khi đối phương chia sẻ 
thông tin của họ, hãy cố gắng lắng nghe xem họ có đang nói về một vấn đề khác hay không. Nếu 
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họ đang nói về một vấn đề khác và đó là điều bạn có thể thương lượng, hãy đưa nó vào cuộc 
thương lượng đó và điều đó sẽ chỉ có lợi cho bạn. Nếu đó là một vấn đề khác mà bạn đang sử 
dụng 50/50 hoặc đó là cắt bánh, thì nó sẽ không giúp được bạn, nhưng khá hiếm khi gặp vấn đề 
về loại cắt miếng. Hầu hết thời gian thêm các vấn đề khác vào bảng sẽ giúp bạn. 
 
Khi chúng ta đang trong một cuộc thương lượng mang tính phân phối, chúng ta gặp phải tình 
huống động cơ hỗn hợp này. Chúng ta có động lực để tìm ra thứ được gọi là vùng thương lượng 
tích cực. Chúng ta muốn tìm ra một giải pháp thực sự tốt cho cả hai bên, nhưng đồng thời, chúng 
ta muốn nhận được nhiều nhất có thể. Chúng ta rất quan tâm đến bản thân và đồng thời cũng 
quan tâm đến những người khác. Chúng ta có động cơ hỗn hợp trong tình huống này. Cố gắng 
nghĩ lại về mục tiêu cuối cùng đó; mục tiêu cuối cùng đó là tìm ra lời giải cho câu đố này cho bạn 
và bên kia. 
 
Trong các cuộc đàm phán phân bổ, hoặc đàm phán một vấn đề, chúng ta muốn sẵn sàng nhượng 
bộ. Hãy nhớ ưu đãi đầu tiên của chúng ta sẽ rất mạnh, chúng ta sẽ có một ưu đãi đầu tiên thực 
sự tốt. Đó sẽ là phạm vi củng cố, nhưng sau đó chúng ta muốn sẵn sàng nhượng bộ. Nhượng bộ 
chính là điều chúng ta muốn trong một cuộc thương lượng từ phía bên kia. 
 
Chúng ta nhượng bộ như thế nào mới là điều quan trọng. Trước hết, chúng ta sẽ nhượng bộ song 
phương. Có một mô hình để nhượng bộ: Tôi sẽ nhượng bộ, bên kia sẽ nhượng bộ và tôi sẽ 
nhượng bộ. Nói cách khác, chúng ta thay phiên nhau, giống như chúng ta đã học ở trường mẫu 
giáo. Nếu bên kia không nhượng bộ sau khi chúng ta đã nhượng bộ, bạn có thể nhấn mạnh, “Tôi 
đã nhượng bộ. Đây là sự nhượng bộ mà tôi đã thực hiện và tôi thực sự muốn nghe ý kiến từ bạn. 
Nhượng bộ của bạn là gì? Bạn có sẵn sàng giải quyết vấn đề này không? ” Và nếu không, hãy nói, 
"Chà, tôi đã tiến xa đến mức này và tôi thực sự đang tìm kiếm một sự nhượng bộ mạnh mẽ hơn 
vào lần tới." 
 
Bây giờ bạn muốn phát triển một số cơ sở lý luận cho sự nhượng bộ của bạn. Tại sao bạn sẵn 
sàng từ bỏ điều này? Tại sao bạn nghĩ rằng đây là một thỏa thuận đặc biệt tốt? Nếu đó là một 
cuộc đàm phán kiểu nhanh chóng, có thể không thích hợp để nói lời biện minh cho mọi nhượng 
bộ mà bạn đưa ra, nhưng hãy đảm bảo cố gắng kéo mọi thứ trở lại công bằng. Công bằng là 
những gì chúng ta gọi là một từ quyền lực. Đó là từ mà đối phương có thể sẽ cảm thấy tích cực 
và nó báo hiệu rằng bạn quan tâm đến đối phương. 
 
Được rồi, vì vậy những gì chúng ta không muốn làm, và loại này quay lại một số câu hỏi mà chúng 
ta đã có trước đó, những gì chúng ta không muốn làm là nếu bên kia không nhượng bộ, chúng ta 
không làm muốn tiếp tục nhượng bộ bản thân. Nếu chúng ta tiếp tục nhượng bộ và chúng ta 
nhượng bộ hai lần hoặc ba nhượng bộ liên tiếp, điều đó báo hiệu cho bên kia rằng chúng ta đang 
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đàm phán với chính mình, không phải với bên kia. Nếu phía bên kia không nhượng bộ, thì bạn sẽ 
tạm dừng và chờ đợi một sự nhượng bộ. Một khi họ bắt đầu tỏ ra khó chịu, thì hãy hỏi họ, “Giải 
pháp tốt nhất cho bạn là gì? Bạn quan tâm đến điều gì trong cuộc đàm phán này? ” Chúng ta nên 
cố gắng đưa ra các vấn đề khác, nhưng chúng ta sẽ không thương lượng với chính mình. 
 
Thương lượng với chính mình là khi bạn nhượng bộ và sau đó bạn lại nhượng bộ. Điều này xảy ra 
khá nhiều. Nó xảy ra nhiều hơn bạn có thể nghĩ như vậy. Điều này xảy ra trong những tình huống 
mà mọi người được đào tạo, thật không may, và đây thực sự không phải là một ý kiến hay, tôi 
không khuyến khích bạn làm điều này vì nó khuyến khích hành vi khá kém từ phía bên kia, nhưng 
khi bạn đưa ra đề nghị thì phía bên kia đã một số phản ứng siêu kịch tính. Tôi phải ngừng cười 
trước một số câu trả lời mà đôi khi tôi có trong các cuộc đàm phán, nhưng không được cười. Đôi 
khi phía bên kia đưa ra một phản ứng thực sự kịch tính và điều xảy ra thường khiến một nhà đàm 
phán chưa qua đào tạo nói, “Được rồi,” và sau đó họ nhượng bộ. Đừng làm vậy. Đừng làm điều 
đó, nó không có lợi cho bạn. 
 
Chúng ta sẽ gọi ra những nhượng bộ không được đáp lại và chúng ta sẽ viết ra mọi nhượng bộ 
mà mọi người đưa ra, vì vậy tôi sẽ viết ra những nhượng bộ của mình. Tôi cũng sẽ viết ra những 
nhượng bộ mà bên kia thực hiện. Lý do tại sao tôi làm điều này là tôi sẽ nêu rõ nếu tôi đã chuyển 
số của mình nhiều hơn số của bên kia. Nếu tôi đã chuyển nhiều hơn thì tôi sẽ nói điều gì đó như, 
“Tôi đã chuyển 200 đô la so với phạm vi ban đầu mà tôi đã đưa. Tôi chỉ thấy bạn chuyển khoảng 
150 đô la, vì vậy lần nhượng bộ tiếp theo này, tôi đang tìm kiếm nó lớn hơn một chút từ bạn. ” 
 
Những nhượng bộ này và thực tiễn nhượng bộ, có rất nhiều nghiên cứu về nó. 
 
Một lần nữa, chúng ta muốn nhượng bộ song phương và chúng ta sẽ không thưởng cho hành vi 
cố chấp mà không may được dạy cho những người thường ở đại lý xe hơi và những nơi khác mà 
họ hành động thực sự cố chấp để bạn nhượng bộ hai lần liên tiếp. Tuy nhiên, điều xảy ra là bên 
kia, khi họ thấy rằng bạn sẽ không nhượng bộ và họ sẽ không được khen thưởng bởi hành vi xấu 
của mình, họ thường tiến về phía trước và tiếp tục thương lượng một cách bình thường hơn 
đường. 
 
Một điều nữa, hãy để tôi tiếp tục nói về việc củng cố hành vi. Vì vậy, những người bạn có vật nuôi 
hoặc trẻ em. Bạn có thể biết về một thứ trong tâm lý học được gọi là củng cố hành vi, đó là khái 
niệm rằng chúng ta củng cố các hành vi mà chúng ta muốn thấy. Vì vậy, nếu ai đó hành động thực 
sự tích cực trong một cuộc đàm phán và nhượng bộ, thì một lần nữa, tôi sẽ nhượng bộ để đáp 
lại. Chúng ta sẽ đi và thay phiên nhau. Nếu bên kia không cư xử theo cách tích cực, chúng ta 
không muốn thưởng cho hành vi kém đó bằng một sự nhượng bộ. Đó là những gì đã được củng 
cố cho người này và lý do tại sao họ cư xử kém trong một trường hợp cụ thể này là vì hành vi 
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kém đó đã được khen thưởng trong quá khứ. Điều bạn muốn làm là dập tắt hành vi đó chứ không 
phải khen thưởng hành vi đó. Nó được gọi là củng cố hành vi và nó được sử dụng trong tâm lý 
học, nó được sử dụng để huấn luyện chó, huấn luyện người; nó có một hiệu ứng khá mạnh mẽ. 
 
Được rồi, nên bây giờ nhượng bộ. Có nghiên cứu đã được thực hiện nếu bạn nên nhượng bộ lớn 
hơn và lớn hơn, hoặc nếu bạn nên nhượng bộ ngang nhau theo thời gian, hoặc nếu bạn nên 
nhượng bộ ngày càng nhỏ hơn theo thời gian. Nó chỉ ra rằng bạn muốn thực hiện các nhượng bộ 
ngày càng nhỏ hơn theo thời gian. Bạn muốn bắt đầu với những nhượng bộ lớn hơn và sau đó 
thực hiện những nhượng bộ ngày càng nhỏ hơn theo thời gian. Hãy tưởng tượng một tình huống 
mà bạn và tôi đang đàm phán và mỗi khi tôi đưa ra đề nghị hoặc nhượng bộ, mỗi lần tôi đều 
nhượng bộ 50 đô la. Điều đó có nghĩa là nó thúc đẩy bạn tiếp tục đàm phán đến vô tận. Vì vậy, 
chúng ta sẽ tiếp tục và có một cuộc thương lượng siêu dài, bởi vì mỗi lần bạn quay lại với tôi, tôi 
sẽ cho bạn 50 đô la. Bạn có thể thấy điều đó không thực sự mang lại lợi ích cho bạn khi làm như 
vậy. Tệ hơn nữa, giả sử mỗi lần bạn đến gặp tôi, tôi cho bạn 50 đô la cộng thêm 5 đô la, vì vậy tôi 
sẽ tăng lên 60 đô la và cao hơn. Vì vậy, mỗi khi bạn đến với tôi, bạn sẽ được thưởng nhiều tiền 
hơn hoặc nhiều kết quả hơn. Bạn có thể thấy lý do tại sao điều đó không hiệu quả lắm, nhưng 
nếu tôi nhượng bộ ngày càng nhỏ hơn theo thời gian, bạn có thể thấy điều đó có thể hiệu quả 
đến mức nào. Sau đó, bạn đang báo hiệu rằng đã kết thúc cuộc đàm phán này rằng chúng ta đang 
tiến gần hơn đến điểm đặt chỗ của tôi. 
 
Bạn muốn lập kế hoạch nhượng bộ của mình. Trong kế hoạch đàm phán trước của bạn, tôi sẽ 
khuyến khích BATNA, điểm đặt chỗ và mục tiêu. Bạn sẽ biết tất cả những điều đó và bạn sẽ có ưu 
đãi đầu tiên. Đối với những vấn đề con số này, tôi muốn khuyến khích bạn có kế hoạch cho các 
nhượng bộ của mình, vì vậy bạn không cần phải ngồi tính toán xem nhượng bộ tiếp theo của 
mình sẽ như thế nào, bạn biết nó sẽ như thế nào. Tôi đã luyện tập với điều này, và tôi nghĩ rằng 
thật vui khi thực hiện các nhượng bộ và tìm ra những gì sẽ xảy ra trước đó và tôi đã thực sự thành 
công với nó. Các sinh viên của tôi cũng vậy, những người đang đàm phán về tiền lương và các 
khoản vay cho sinh viên, xe hơi và tất cả những thứ khác có giá trị bằng số, họ thực hiện các 
nhượng bộ ngày càng nhỏ hơn theo thời gian. 
 
Chúng ta sẽ nói về một số chiến lược khác để có nhiều miếng bánh hơn hoặc kết quả tốt hơn. 
Một là bạn muốn sử dụng lý do xuất hiện khách quan. Bạn sẽ thực hiện nghiên cứu của mình; 
bạn sẽ tham khảo nghiên cứu của mình. Nó cần phải đến từ một nguồn hợp lệ nếu bạn có thể 
đặt tên cho nguồn đó thì thật tuyệt. Nếu bạn cảm thấy nó gây ra các vấn đề về bảo mật hoặc ẩn 
danh, bạn có thể nói rằng, tôi cảm thấy đây là một nguồn đáng tin cậy đối với tôi. Bạn sẽ sử dụng 
cơ sở lý luận đó khi đưa ra logic cho đề nghị của mình. Thường thì khi nói chuyện với một bên 
khác, chúng ta đang nghĩ đến tất cả những điều thực sự thông minh để nói nhưng chúng ta không 
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thực sự nói ra. Điều thực sự quan trọng là bạn phải nói ra lý do tại sao bạn cho rằng đây là lý do 
thực sự mạnh mẽ đối với bạn. 
 
Đồng thời, chúng ta không muốn nói với bên kia rằng lý do của họ là sai. Nó có thể sai nhưng dựa 
trên sự đáp trả, nếu tôi nói với bên kia rằng lý do của họ là sai, thì nhiều khả năng họ sẽ nói với 
tôi rằng lý do của tôi là sai. Thay vào đó, tôi khuyến khích bạn nói, "Tôi có thể hiểu tại sao bạn lại 
nghĩ về vấn đề này theo cách đó." Thừa nhận bên kia và quan điểm của họ và sau đó họ có nhiều 
khả năng sẽ thừa nhận bạn và quan điểm của bạn. “Tôi có thể thấy quan điểm của bạn” không có 
nghĩa là “Tôi đồng ý với quan điểm của bạn” mà chỉ có nghĩa là tôi có thể thấy quan điểm của bạn 
và đó là những điều thực sự khác biệt. 
 
Bây giờ chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Tôi đang nghiên cứu về công bằng tổ chức trong các tổ 
chức. Tôi thực sự nghĩ rất nhiều về sự công bằng và sự công bằng thực sự quan trọng. Họ nói 
rằng sự công bằng là ở con mắt của người xử. Chà, điều đó chắc chắn đúng và điều gì đó mà tôi 
nghĩ là công bằng có thể không được bên kia coi là công bằng. Đây sẽ là một trường hợp mà 
chúng ta muốn thừa nhận cảm giác công bằng của bạn và những gì bạn cho là công bằng cũng 
như thừa nhận quan điểm của bên kia. Bạn sẽ áp dụng tiêu chuẩn công bằng phù hợp nhất với 
bạn trong khi nhận ra rằng có nhiều cách khác nhau để nhìn nhận sự công bằng. 
 
Tất nhiên, một cách để nghĩ về sự công bằng là công bằng. Bạn có thể thấy công bằng ở rất nhiều 
nơi khác nhau trong thế giới của chúng ta; một là trong môi trường việc làm của chúng ta, nơi 
chúng ta có xu hướng nghĩ rằng những người có thành tích cao nhất nên được trả nhiều nhất. Đó 
là một kiểu phân bổ phần thưởng công bằng. 
 
Sau đó, chúng ta có sự bình đẳng và bạn cũng thấy điều này trong các tổ chức của chúng ta. Vì 
vậy, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người như nhau, mọi người đều nhận được bảo hiểm y tế như nhau, 
mọi người đều được tiếp cận với những kết quả nhất định này. Nó bình đẳng, mọi người đều có 
cơ hội như nhau. 
 
Sau đó, chúng ta có một cái gì đó dựa trên nhu cầu. Và tôi nghĩ rằng cuộc thảo luận dựa trên nhu 
cầu công bằng này đặc biệt nổi bật ngay bây giờ trong COVID. Rõ ràng, có một số người trong 
chúng ta có nhu cầu lớn hơn những người khác. Tôi cảm thấy như sự công bằng dựa trên nhu cầu 
này là một cái gì đó có thể đặc biệt hiệu quả ngay bây giờ trong các cuộc đàm phán của bạn. Nếu 
nhu cầu phù hợp với cuộc đàm phán của bạn, thì hãy sử dụng sự công bằng dựa trên nhu cầu. 
Nhưng một lần nữa, bạn sẽ sử dụng bất kỳ loại công bằng nào phù hợp với bạn trong khi thừa 
nhận rằng bên kia cũng sẽ sử dụng bất kỳ loại công bằng nào phù hợp với họ. Điều đó không làm 
cho họ sai, nó chỉ có nghĩa là họ có một nhận thức khác về sự công bằng. Vì vậy, tôi sẽ thừa nhận 
nhận thức đó và sau đó họ có khả năng thừa nhận của chúng ta. 
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Đây là mẹo cuối cùng của tôi, đó là chơi chia đều. Bây giờ, giả sử bạn đang trong một cuộc đàm 
phán và việc bên kia chỉ nói: “Hãy chia nhỏ giữa chừng”. Điều đó nghe có vẻ rất công bằng phải 
không? Nó dựa trên sự bình đẳng; nó nghe rất tuyệt phải không? Nhưng có lẽ là 99% thời gian, 
bạn không nên làm như vậy. Lý do tại sao bên kia sử dụng điều này, và tại sao tôi gọi nó là một 
mưu đồ, là bởi vì bên kia có thể đã nói về những giá trị thực sự cực đoan. Nếu bên kia dừng lại 
hoặc bắt đầu ở một điều gì đó không hợp lý và sau đó nhượng bộ rất nhỏ trên đường đi và bạn 
nói về những con số hợp lý và nhượng bộ lớn hơn trong suốt chặng đường, thì việc gặp gỡ giữa 
chừng sẽ không có lợi cho bạn.  
 
Tôi mỉm cười và tôi nói điều này bởi vì chỉ có một trường hợp mà cuộc gặp ở giữa là quyết định 
đúng đắn cho tôi trong các cuộc đàm phán của tôi. Tôi đang giúp một người bạn thương lượng 
đề nghị mua xe và chúng ta đã ở đó khá nhiều cả ngày. Gần cuối ngày, người chia bài đến và nói, 
"Được rồi, hãy chia nó ra giữa chừng." Hóa ra đó là một mức giá thực sự tốt. Nhà cái khác, mặc 
dù họ có giá trị cực cao, chúng ta biết họ sẽ là giá trị cực đoan và chúng ta chỉ có thể đạt được 
một thỏa thuận thực sự tốt khi chúng ta gặp nhau ở giữa và đó là một giá trị tốt. Nó chỉ xảy ra 
một lần, vì vậy tôi khuyến khích bạn làm toán, tìm xem nó có phải là một việc tốt cho bạn hay 
không. Hầu hết thời gian gặp gỡ ở giữa không phải là một việc tốt cho bạn. 
 
Chúng ta có quan tâm đến phía bên kia trong các cuộc đàm phán không? Chắc chắn nhất là chúng 
ta làm. Tôi biết rằng các cuộc đàm phán rất khó khăn và đặc biệt là bây giờ, chúng rất khó khăn, 
nhưng chúng ta thực sự cần quan tâm đến lợi ích của bên kia, chúng ta cần nghĩ đến lợi ích của 
bên kia. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ mang lại cho họ tất cả những kết quả mà 
họ cần và hy sinh kết quả của chúng ta. Nó có nghĩa là chúng ta sẽ chăm chú lắng nghe phía bên 
kia, chúng ta sẽ bảo vệ kết quả của chính mình và đưa ra khi chúng ta có thể và khi điều đó có ý 
nghĩa. 
 
Nếu bên kia không hài lòng với kết quả, thực sự không hài lòng với kết quả, thì nó có thể khiến 
bạn không thực sự có kết quả. Tôi đang nói về những tình huống mà bạn nghĩ rằng bạn có một 
hợp đồng và tất cả đã hoàn thành và được giao nhưng sau đó khi nói đến nó, bạn thực sự không 
có một hợp đồng nào cả. Chúng ta muốn đảm bảo trong các cuộc đàm phán của mình rằng bên 
kia hài lòng vì điều này làm giảm chi phí giao dịch của bạn, tăng cơ hội bạn sẽ làm tốt hơn trong 
các cuộc đàm phán trong tương lai và nó cũng giúp ích cho danh tiếng của bạn. Một câu hỏi cần 
đặt ra khi kết thúc cuộc thương lượng là họ cảm thấy thế nào về kết quả thương lượng. “Bạn cảm 
thấy thế nào về cuộc đàm phán này? Bạn cảm thấy thế nào về kết quả này? ” Nếu họ nói rằng họ 
cảm thấy thực sự kém cỏi về điều đó, tôi khuyến khích bạn thử quay lại bàn và xem liệu bạn có 
thể đưa ra một kết quả tốt hơn cho cả hai người hay không. Thông thường những gì xảy ra là bên 
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kia thấy rằng bạn thực sự quan tâm đến lợi ích của họ và sau đó họ có nhiều khả năng ở lại bàn 
và đưa ra những vấn đề sẽ giúp bạn và cũng có thể dễ chịu hơn về những vấn đề sẽ giúp họ. 
 
Nó thực sự sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho bạn khi đảm bảo rằng bên kia cũng hài lòng. Lần tới, 
bạn sẽ phát hiện ra rằng việc quay lại bàn ăn có thể làm tăng kết quả của bạn, cho cả bạn và bên 
kia. Quay lại bàn sẽ giúp tăng 75% kết quả của cả hai bên. Vì vậy, đặt câu hỏi này không chỉ vì lợi 
ích của riêng bạn để đảm bảo rằng các thỏa thuận của bạn sẽ có hiệu quả trong tương lai, mà còn 
vì lợi ích của bên kia mà họ có nhiều khả năng đi đến kết quả tốt hơn và bạn cũng vậy. 
 
Và cùng với đó, chúng ta đã hết thời. Cảm ơn mọi người đã đến. 


