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Jakie masz cele negocjacyjne?

O czym warto pamiÚtaÊ, czyli szczypta wiedzy
Tylko niewielka czĊĞü negocjacji koncentruje siĊ wokóá jednej kwestii do ustalenia.
W wiĊkszoĞci przypadków kaĪda z negocjujących stron jest zainteresowana zaáatwieniem kilku spraw. Dlatego idąc na negocjacje, prawie zawsze bĊdziesz miaá kilka celów
negocjacyjnych do osiągniĊcia. OczywiĞcie nie wszystkie bĊdą miaáy dla Ciebie jednakowe znaczenie, toteĪ opáaca siĊ dokáadnie je przemyĞleü i precyzyjnie okreĞliü.

Co oceniaÊ podczas analizy celów?
UwaĪna analiza wáasnych celów negocjacyjnych oraz priorytetów partnera pomoĪe Ci
zaplanowaü taką strategiĊ prowadzenia rozmów, która zwiĊkszy szansĊ na zdobycie
tego, co najwaĪniejsze. Brak takiej oceny moĪe doprowadziü do braku identyfikacji
kluczowych celów i skoncentrowania siĊ na sprawach mniej waĪnych. Nigdy nie zapominaj, z jakiego powodu siadáeĞ do stoáu negocjacyjnego, i pilnuj przebiegu rozmów.
MoĪesz tak zaplanowaü spotkanie, Īeby wiĊkszoĞü czasu poĞwiĊciü sprawom mniej
istotnym, zaáatwiając te kluczowe mimochodem. JeĞli jednak zrobisz báąd i stracisz
z oczu gáówne cele, moĪesz zmarnowaü zbyt duĪo czasu na maáo waĪne kwestie, a potem
w poĞpiechu walczyü o to, po co przyszedáeĞ na negocjacje. Dobrze ilustruje to przykáad
znajdujący siĊ w punkcie 1. w drugiej czĊĞci rozdziaáu.
Podczas analizy celów zbadaj kilka zmiennych:
x waĪnoĞü,
x stopieĔ skomplikowania,
x ryzyko wywoáania konfliktu,
x warunki brzegowe.
W tym poradniku moĪemy jedynie wskazaü kilka podpowiedzi, a raczej przykáadów,
jak oszacowaü poszczególne zmienne.
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WAĩNOĝû CELU
x Dla trenera prowadzącego szkolenia w okresie peánym zleceĔ waĪniejsze jest, Īeby
nie zmieniáa siĊ data planowanego szkolenia, niĪ liczebnoĞü grupy szkoleniowej.
x Dla wáaĞciciela hurtowni, która ma niemal peány magazyn, wiĊksze znaczenie ma
rozbicie dostaw na maáe transze, które otrzymuje w systemie „just in time”1, niĪ
premia za terminowe páatnoĞci.
x Szefa sekcji utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej bardziej interesuje niezawodnoĞü zakupionych maszyn niĪ ich cena.
x Dziaá jakoĞci bardziej zwraca uwagĊ na brak wad niĪ na liczbĊ wyprodukowanych
sztuk. Odwrotnie na te dwa cele patrzy kierownik produkcji.
STOPIEē SKOMPLIKOWANIA
x Organizatorom konferencji trudniej bĊdzie wymyĞliü, jak zapewniü, Īeby wszystkie
zaproszone gwiazdy rzeczywiĞcie przyjechaáy uatrakcyjniü swoimi wystąpieniami
imprezĊ, niĪ ustaliü menu, które nie przekroczy planowanego budĪetu.
x Firma logistyczna bĊdzie miaáa duĪą trudnoĞü, Īeby ustaliü, w jaki sposób przedsiĊbiorstwo Ğwiadczące usáugi lokalizacji pojazdów ma zamontowaü swoje urządzenia, Īeby flota pojazdów miaáa minimalne przestoje.
x Handlowiec firmy produkcyjnej stanie przed nie lada wyzwaniem, gdy bĊdzie musiaá
ustaliü z klientem, jak produkcja ma zmieniaü swój cykl wytwórczy, Īeby podoáaü
zmiennym zamówieniom odbiorcy.
RYZYKO WYWOàANIA KONFLIKTU
x Prawie na pewno poinformowanie dostawcy, Īe nie bĊdzie juĪ strategicznym kontrahentem, wywoáa u niego silne emocje, obawy i utrudni dalsze negocjowanie.
x Poinformowanie usáugodawcy, Īe czĊĞü jego przychodów zniknie, poniewaĪ niektóre z usáug zamierzamy odbieraü od jego konkurenta, moĪe byü powodem zerwania negocjacji.
x Informacja o planach przerzucenia kosztów transportu na rzecz kooperanta oznacza
dla niego zmniejszenie opáacalnoĞci kontraktu i prawie zawsze koĔczy siĊ zaostrzeniem klimatu rozmów.
1

System „just in time” polega na dostarczaniu towaru dopiero po záoĪeniu zamówienia. DziĊki
temu towar nie zalega na póákach hurtowni i nie pogarsza páynnoĞci finansowej firmy.
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x Poinformowanie przewoĨnika o znaczącym podniesieniu opáat lotniskowych moĪe
nawet podwaĪyü sens utrzymywania przez niego poáączeĔ na tym kierunku.

KolejnoĂÊ negocjowania celów
Precyzyjna analiza waĪnoĞci, skomplikowania oraz ryzyka konfliktu pozwoli Ci opracowaü plan negocjowania. OczywiĞcie jest to tylko Twój plan, a Twój partner negocjacyjny bĊdzie miaá swój, wiĊc bĊdziesz go musiaá modyfikowaü po konfrontacji z jego
zamiarami. Ponadto w trakcie spotkania dojdzie do wielu nieprzewidzianych sytuacji,
ale to wáaĞnie dlatego opáaca siĊ mieü zaprojektowany schemat realizacji kolejnych celów.
NiezaleĪnie od tego, co siĊ wydarzy, bĊdzie Ci áatwiej pamiĊtaü, w którym momencie
Twój plan zostaá zmieniony, i dąĪyü do powrotu do pierwotnych zaáoĪeĔ.
Optymalny schemat negocjowania kilku celów wygląda nastĊpująco:
x cel áatwy do wynegocjowania,
x cele trudne prawdopodobnie wymagające poszukiwania kreatywnych rozwiązaĔ,
x cele, które mogą budziü emocje i wywoáaü silny konflikt,
x cele mniej istotne dla Ciebie.
W czĊĞci praktycznej rozdziaáu w punkcie 2. znajdziesz tabelĊ, która moĪe sáuĪyü
Ci jako narzĊdzie do uporządkowania tej kolejnoĞci.
Trzymając siĊ takiego planu, moĪesz zakoĔczyü negocjacje z lepszym wynikiem.
Dobrze jest zacząü od negocjowania celu, który obu stronom bĊdzie prawdopodobnie
áatwo ustaliü. Gdy to siĊ uda, atmosfera spotkania poprawi siĊ i áatwiej bĊdzie zająü siĊ
trudnymi sprawami. Poza tym po pierwszym sukcesie negocjatorzy bardziej zaangaĪują siĊ w rozwiązanie trudnych problemów, poniewaĪ Īal im bĊdzie utraciü to, co juĪ
ustalili. JeĞli rozmówcy nie znają siĊ dáugo, bĊdzie teĪ im áatwiej zaryzykowaü i odkryü
karty podczas omawiania czegoĞ, co nie jest dla nich kluczowe.
Zaraz po ustaleniu pierwszego, áatwego celu zainicjuj rozmowy o tym wszystkim,
co bĊdzie wymagaáo od Was jasnego umysáu i kreatywnoĞci. Chodzi o negocjowanie
takich celów, w których chcesz uniknąü zwykáych kompromisów, poniewaĪ liczysz na to,
Īe uda siĊ zaspokoiü interesy obu stron jakimĞ nietypowym rozwiązaniem. Na początku
negocjacji bĊdziesz bardziej kreatywny, poniewaĪ nie bĊdziesz jeszcze zmĊczony,
poddany presji czasu lub wpáywowi silnych emocji. To wáaĞnie dlatego tymi sprawami
warto zająü siĊ niemal na początku rozmów.
JeĞli znajdziecie rozwiązania dla spraw waĪnych, zajmij siĊ tymi aspektami wspóápracy, które mogą wywoáaü w Tobie lub w Twoim interlokutorze duĪo emocji. Chodzi
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o to, Īeby wzajemne pretensje czy negatywne uczucia zaburzyáy negocjacje tak póĨno,
jak to tylko moĪliwe. Najlepiej, Īeby w ogóle nie doszáo do takich sytuacji, ale naleĪy
siĊ z nimi liczyü i staraü siĊ opóĨniaü ich wystąpienie. Negatywne emocje wywoáywane
są przez punkty zapalne negocjacji, czyli sprawy, które i tak trzeba poruszyü. Przykáadem moĪe byü omawianie zapisu o karach umownych w przypadku nagle pojawiających siĊ wad dostarczanych produktów lub usáug. JeĪeli zaczniesz spotkanie od tych
nieprzyjemnych kwestii, ryzykujesz zerwanie rozmów. Poruszaj je wiĊc niemal pod
koniec negocjacji, bo obu stronom bĊdzie wówczas bardziej zaleĪaáo na dogadaniu siĊ.
W koĔcowej fazie rozmów bĊdziesz zmĊczony, byü moĪe teĪ pod wpáywem emocji
i sáabo skoncentrowany. MoĪesz mieü juĪ wtedy maáo czasu. Na ten etap negocjacji
pozostaw sobie mniej waĪne cele, przy których moĪesz sobie pozwoliü na ewentualne
pomyáki bez wielkiego uszczerbku dla Twoich interesów.

Warunki brzegowe, czyli minima i maksima celów
Spójrz raz jeszcze na tabelĊ znajdującą siĊ w punkcie 2. w drugiej czĊĞci rozdziaáu. Są
w niej kolumny „Minimum opáacalnoĞci” oraz „Maksimum tolerancji partnera”. KaĪda
z nich dotyczy innej kwestii. Minimum opáacalnoĞci to Twój warunek brzegowy, czyli
taka wartoĞü celu, poniĪej której nie opáaca Ci siĊ ewentualna wspóápraca z potencjalnym partnerem. MoĪe to byü na przykáad:
x minimalna marĪa, którą zaakceptujesz,
x najkrótszy sensowny dla Ciebie termin páatnoĞci,
x maksymalna cena, którą jesteĞ gotów zapáaciü,
x minimum logistyczne, czyli najmniejsza wartoĞü zamówienia, którą zgodzisz siĊ
zrealizowaü bez szkody dla Twoich interesów,
x maksymalna liczba rat páaconych przez kontrahenta, na które siĊ zgodzisz,
x najkrótszy okres wypowiedzenia umowy,
x maksymalna liczba uczestników szkolenia, przy której zobowiąĪesz siĊ zrobiü je
efektywnie.
Dla kaĪdego celu przyjmij swoje minimum, czyli taką wartoĞü, której nie powinieneĞ
przekroczyü podczas negocjacji. Byü moĪe zmienisz zdanie, jeĞli partner negocjacyjny
zaskoczy CiĊ wyjątkowo korzystną ofertą, ale prawie na pewno tak siĊ nie stanie. ZaáóĪ
wiĊc, Īe jeĞli Twój rozmówca wymusi na Tobie duĪe ustĊpstwa, które doprowadzą CiĊ
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aĪ do Twojego akceptowalnego minimum, to tego dnia nie bĊdziesz dalej negocjowaá.
Zaproponuj wtedy albo zmianĊ warunków, albo przerwanie rozmów i ustalenie daty
kolejnego spotkania. Piszemy o tym, poniewaĪ niejeden negocjator w ferworze walki
zapĊdziá siĊ za daleko i ustąpiá poniĪej opáacalnoĞci. Negocjacjami nie rządzi tylko
trzeĨwe, racjonalne spojrzenie. MoĪesz byü zbyt emocjonalny lub zmĊczony, moĪe Ci
za bardzo zaleĪeü na porozumieniu, a wówczas nawet nie zauwaĪysz, Īe godzisz siĊ na
coĞ, co jest wbrew Twoim interesom. Zdarza siĊ to szczególnie wtedy, gdy wáoĪyáeĞ
duĪo wysiáku w negocjacje i wydaje siĊ, Īe jesteĞ o krok od podpisania porozumienia.
Taki báąd jest niekiedy okreĞlany zamroĪoną konsekwencją. Przyczyny jego popeániania zostaáy dokáadnie opisane w ksiąĪce SprzedaĪ, zarządzanie i efektywnoĞü osobista
w 101 praktycznych przykáadach2. Zapisanie warunków brzegowych i konsekwentne
ich przestrzeganie chroni przed tym wáaĞnie báĊdem. Zawsze powinieneĞ je zanotowaü, poniewaĪ podczas negocjacji moĪe pojawiü siĊ tak wiele zmiennych, Īe moĪesz
siĊ pogubiü — zwáaszcza gdy bĊdziesz siĊ spieszyá lub odczuwaá presjĊ albo zmĊczenie.
W przykáadzie w punkcie 3. opisaliĞmy niekorzystne skutki przekroczenia warunków
brzegowych.
„Maksimum tolerancji partnera” to z kolei warunek brzegowy Twojego potencjalnego kontrahenta. Z reguáy moĪesz oszacowaü go w przybliĪeniu i mieü na uwadze. Na
ogóá nie opáaci Ci siĊ go przekroczyü. MoĪe negocjator siĊ na to zgodzi, ale prawdopodobnie bĊdzie to pyrrusowe zwyciĊstwo. W negocjacjach najczĊĞciej nie chodzi o to,
Īeby wygraü dla siebie jak najwiĊcej, lecz o to, Īeby podpisaü taką umowĊ, która przyniesie korzyĞci obu stronom i da nadziejĊ na dáugą kooperacjĊ. Dlatego zapisz sobie
prawdopodobne maksimum tolerancji partnera i obserwuj uwaĪnie jego reakcje, gdy
bĊdziesz siĊ do tej wartoĞci zbliĪaá. Przekroczenie warunku brzegowego partnera
przyniesie Ci wprawdzie krótkotrwaáą korzyĞü, ale prawdopodobnie Twój rozmówca
wáoĪy potem wiele wysiáku w znalezienie atrakcyjniejszych partnerów do wspóápracy
na przyszáoĞü. Nawet jeĞli wywiąĪe siĊ z umowy, raczej nie podpisze juĪ kolejnej.
OczywiĞcie ta reguáa nie dotyczy negocjacji skoncentrowanych na jednorazowej
umowie, jaką siĊ zawiera na przykáad przy kupnie samochodu z komisu. W takim
przypadku przygotuj siĊ na to, Īe i Ty, i przeciwnik bĊdziecie starali siĊ zmaksymalizowaü zysk i nie bĊdziecie przejmowali siĊ maksimum tolerancji drugiej strony. Raz
jeszcze odsyáamy do przykáadu znajdującego siĊ w punkcie 3. w drugiej czĊĞci rozdziaáu.
MoĪna siĊ zastanowiü, jakie byáo nastawienie Michaáa do szkoleĔ przygotowanych dla

2

Andrzej Niemczyk, Bartáomiej Sapaáa, SprzedaĪ, zarządzanie i efektywnoĞü osobista w 101
praktycznych przykáadach, Onepress, Gliwice 2013.
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firmy, która wymusiáa na nim zgodĊ na cenĊ nieopáacalną dla niego. I rozwaĪyü, jak
jego nastawienie przekáadaáo siĊ na jego zaangaĪowanie w prowadzenie zajĊü.
W czĊĞci praktycznej zamieĞciliĞmy krótkie studium przypadku oparte na rzeczywistym zdarzeniu i nawiązujące do warunków brzegowych kontrahenta.

PowiÈzanie celów obu stron z moĝliwymi rozwiÈzaniami
Ostatnim związanym z analizą celów zadaniem, które stoi przed Tobą, jest opracowanie
moĪliwych rozwiązaĔ zaspokajających interesy Twoje i Twojego partnera biznesowego.
Zastanów siĊ, w czym nie powinieneĞ ustĊpowaü. PomyĞl teĪ, które z celów są waĪne
dla Twojego partnera, i rozwaĪ, czy moĪesz pozwoliü mu na ich osiągniĊcie. OczywiĞcie nie zrobisz tego za darmo, bo za kaĪde ustĊpstwo bĊdziesz Īądaá czegoĞ w zamian.
Im szybciej tak postąpisz, tym wiĊksza szansa, Īe otrzymasz to, czego potrzebujesz.
Planowanie odstąpienia od mniej waĪnych ĪądaĔ jest elementem strategii negocjacyjnej, spodziewaj siĊ wiĊc podobnych zachowaĔ takĪe ze strony swojego partnera.
Najlepsi negocjatorzy poĞwiĊcają okoáo 40% czasu przygotowania do negocjacji na
poszukiwanie jeszcze przed spotkaniem sposobów na realizacjĊ celów obu stron. Potwierdziáo to angielskie badanie, w którym przeanalizowano sposób pracy 49 zawodowych
negocjatorów biznesowych przez okres dziewiĊciu lat ich pracy3. Rzecz jasna Twoje
pomysáy na rozwiązania bĊdą musiaáby byü zmodyfikowane podczas negocjacji, poniewaĪ nie jesteĞ w stanie przewidzieü wszystkich reakcji partnera oraz dokáadnie okreĞliü jego priorytetów. Nie chodzi o to, ĪebyĞ na etapie analizy celów stworzyá pomysá
idealny, który Twój rozmówca przyjmie z zadowoleniem i zachwytem nad Twoją pomysáowoĞcią. Po prostu im wiĊcej przewidzisz i wymyĞlisz przed spotkaniem, tym áatwiej
zakoĔczysz pertraktacje sukcesem.
Kilka lat temu pomagaliĞmy przez trzy dni przygotowywaü siĊ do negocjacji pewnej firmie. Przez wiele godzin üwiczyliĞmy róĪne warianty rozmów i testowaliĞmy kilka
rozwiązaĔ. Po rzeczywistych negocjacjach nasz klient szczerze podziĊkowaá, poniewaĪ
udaáo nam siĊ przewidzieü okoáo 20% rzeczywistego rozwoju zdarzeĔ. Niby niewiele,
ale dostatecznie duĪo, Īeby rozmowy zaowocowaáy intratnym dwuletnim kontraktem.

3

Andrzej Niemczyk, Mariusz KĊdzierski, Zawód handlowiec. Skuteczna sprzedaĪ bez manipulacji, Onepress, Gliwice 2011.
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Przykïady, podpowiedzi, narzÚdzia i Êwiczenia,
czyli aspekty praktyczne
1. Przykïad
Koncentrowanie siĊ na mniej waĪnym celu zamiast na celu gáównym
Ten przykáad jest tak kuriozalny, Īe aĪ trudno uwierzyü, Īe opisana sytuacja faktycznie
miaáa miejsce. DuĪa firma telekomunikacyjna organizowaáa w Warszawie konferencjĊ
promocyjną dla dwóch tysiĊcy swoich klientów. Sukces imprezy mógá daü szansĊ na
wiele nowych kontraktów, dlatego przedstawicielom firmy zaleĪaáo na zapewnieniu
doskonaáej obsáugi ze strony wáaĞciciela obiektu, w którym konferencja miaáa byü zorganizowana. Równie duĪe znaczenie miaáa jakoĞü cateringu i oczywiĞcie koszt wynajmu i obsáugi caáego wydarzenia. Byáo tak wiele spraw do omówienia, Īe negocjacje nie
skoĔczyáy siĊ podczas jednego spotkania. TakĪe i drugie toczyáo siĊ od wielu godzin,
a mnóstwo spraw nadal pozostawaáo do rozwiązania.
Przedstawiciele firmy telekomunikacyjnej przez caáy czas spierali siĊ z organizatorem o kwestie wyeksponowania stoisk sponsora konferencji. Po obu stronach hallu
chcieli wystawiü dwa duĪe stoiska informacyjno-promocyjne. Na kaĪdym z nich miaáo
byü kilkunastu pracowników firmy oraz hostessy. Stoiska byáy na tyle duĪe, Īe ich lokalizacja w miejscu wybranym przez przedstawicieli firmy telekomunikacyjnej byáa
niemoĪliwa ze wzglĊdu na przepisy bezpieczeĔstwa, których naleĪy przestrzegaü podczas imprez masowych. WáaĞciciele obiektu powoáywali siĊ na ustawĊ, a sponsorzy upierali siĊ, Īe tylko taka lokalizacja pozwoli im skutecznie przyciągnąü kontrahentów.
Ostatecznie zmarnowano kilka godzin na szermierkĊ na argumenty i kontrargumenty.
Byáo juĪ tak póĨno i wszyscy byli na tyle zmĊczeni, Īe kwestie zapewnienia dobrej obsáugi
potraktowano pobieĪnie. Nie ustalono dokáadnie wielu istotnych szczegóáów w tej
materii, a co gorsza, nie zrobiono stosownych zapisów w umowie.
Podczas konferencji znaczna czĊĞü zaproszonych goĞci nie byáa zadowolona z jakoĞci
obsáugi oraz posiáków. Uczestnicy podkreĞlali to jeszcze wiele miesiĊcy po caáym wydarzeniu. Kosztowne spotkanie skoĔczyáo siĊ umiarkowanym sukcesem oraz PR-owską
klapą, poniewaĪ negocjatorzy poĞwiĊcili za maáo czasu na ustalanie tego, co byáo najwaĪniejsze.
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2. Tabela
Analiza celów negocjacyjnych
Cele
(zagadnienia
do negocjacji)

WaĪnoĞü/
áatwoĞü/zapalnoĞü

1

àatwy

2

WaĪny, wymagający
kreatywnoĞci

3

Zapalny, moĪe
wywoáaü konflikt

4

Mniej istotny

Minimum
opáacalnoĞci

Maksimum
tolerancji
partnera

Zastanów siĊ, które cele gáówne ukryü, áącząc je z innymi celami.
Zastanów siĊ, czy niektórych celów nie bĊdziesz negocjowaá pakietowo
(jeĞli jest ich duĪo).
Opisz obszary negocjacyjne, nadaj im waĪnoĞü i optymalną
kolejnoĞü negocjowania:
1 — sprawy, co do których prawdopodobnie szybko i áatwo porozumieją siĊ obie strony,
2 — sprawy bardzo waĪne, kluczowe, które prawdopodobnie bĊdą wymagaáy poszukiwania
nietypowych rozwiązaĔ,
3 — sprawy waĪne lub bardzo waĪne, prawdopodobne punkty zapalne, podczas omawiania
których moĪe pojawiü siĊ duĪo emocji,
4 — sprawy maáo waĪne, których moĪna nie wynegocjowaü lub w których moĪna pozwoliü
sobie na duĪe ustĊpstwa.
Wyznacz sobie nieprzekraczalne minimum opáacalnoĞci tego, co chcesz osiągnąü.
Wyznacz nieprzekraczalne maksimum tego, co chcesz osiągnąü, które nie
zniechĊci do Ciebie partnera negocjacyjnego.
Przykïadowa wypeïniona tabela

JesteĞ agentem biura podróĪy. Przed Tobą negocjacje z hotelem, w którym chcesz
zakwaterowaü swoich klientów. JeĞli uda Ci siĊ sprzedaü wycieczkĊ w caáoĞci, zapeánisz caáy hotel.
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Maksimum
tolerancji
partnera

Ustalone na dwa
dni przed
przyjazdem goĞci.

Zaopatrzeniowiec
hotelu ma zrobiü
zakupy pasujące do
zamówionego menu.
Powinien wiĊc dostaü
listĊ wybranych przez
goĞci posiáków nie
póĨniej niĪ dwa dni
przed ich przyjazdem.

WaĪny,
Szybkie
wykwaterowanie wymagający
kreatywnoĞci
goĞci w taki
sposób, Īeby rano
wszyscy zdąĪyli
dojechaü
autokarami
na lotnisko

Nie chcesz budziü
goĞci o 3 rano, wiĊc
wykwaterowanie
wszystkich goĞci
powinno trwaü
maksimum
30 minut.

MenedĪer hotelu
chce, Īeby o 4 rano
pracowaáo nie wiĊcej
niĪ dwóch
recepcjonistów.

3

Termin odwoáania Zapalny, moĪe
wywoáaü konflikt
rezerwacji dla
tych wszystkich
goĞci, którzy
jednak nie
wykupią
wycieczki

Nie wczeĞniej niĪ 6
dni przed
przyjazdem goĞci.

Nie póĨniej niĪ 14 dni
przed przyjazdem
goĞci.

4

Zasady
korzystania
z mini-baru
i páatnej telewizji

Mniej istotny

Co najmniej páatna
telewizja kosztem
po stronie hotelu.

Mini-bar i páatna
telewizja kosztem
po stronie organizatora
wycieczki lub goĞci
hotelowych.

5

Zapewnienie
posiáków
wegetariaĔskich

Mniej istotny

Menu ustalone na
dwa dni przed
przyjazdem goĞci.

Zaopatrzeniowiec
hotelu ma zrobiü
zakupy pasujące
do zamówionego
menu. Powinien
wiĊc dostaü listĊ
wybranych przez
goĞci posiáków nie
póĨniej niĪ dwa dni
przed ich przyjazdem.

1

Menu dla goĞci

2
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