
Девет съвета при правене на бизнес с 

Китай 

 
Съвет 1: 

Никога не подценявайте важността на вече създадените лични отношения с азиатец. За 

да имате успех трябва да водите преговорите с човек с влияние във фирмата. Ако този 

човек усети, че може да ви се има доверие шансовете ви за успех се увеличават. 

Азиатците искат да правят бизнес с хора, на които се доверяват. Но истинско доверие 

имат само към хора в техния „кръг”. В началото те не знаят дали ще бъдете добър 

партньор, затова покажете уважение като пазите дистанция и не навлизате много в 

личното пространство на човека насреща. Фокусирайте се първо върху изграждането на 

връзка с китайците преди да говорите за бизнес. Не търсете голямата печалба още в 

първият си договор. 

Съвет 2: 

Защитавайте интелектуалната си собственост, както бихте го правили и в Европа. 

Съвет 3: 

Никога не притискайте азиатските си партньори да вземат бързо решение. За да 

ускорите процеса, намалете! Ако трябва започнете отначало и работете по проблема в 

логична последователност. Отстоявайте позицията си. 

Съвет 4: 

Процеса по преговорите ще бъде всичко друго, но не и лек. Най-добрата стратегия е да 

влезете в преговорите с мисълта, че сделката може и да не се осъществи. Обяснявайте 

позицията си кратко и сбито. Изложете вашите условия ясно и уважително. Бъдете 

готов да си тръгнете ако те не са одобрени от отсрещната страна. 



Съвет 5: 

Показвайте уважение. Никога не спорете, никога не изразявайте различно мнение дори 

и към човек от вашият екип. Никога не казвайте, че някой греши. Никога не казвайте 

„не” директно. Това се смята за грубо и обидно. 

Съвет 6: 

Винаги имайте предвид, че повечето азиатци не говорят толкова добре английски, 

колкото си мислим. Най-лесното нещо в света за китаеца е да каже „да”. Техните 

усмивки и кимвания са повече от учтивост, отколкото знак, че ви разбират. 

Използвайте кратки изречения. Слушайте повече, по-малко говорете. Правете паузи 

между изреченията. Никога не задавайте въпрос, на който може да бъде отговорено 

само с „да”. Избягвайте всякакъв жаргон. Не правете опити за шеги. 

  



Съвет 7: 

Бъдете внимателни в начина, по който представяте писмена инфромация. 

Документирайте всичко писмено и в най-голям детайл. Покажете идеите си плавно, на 

етапи. Пишете ясно, използвайки опростен английски. Използвайте схеми, диаграми, 

рисунки. Азиатците оценяват този вид презентации. 

Съвет 8: 

Убедете се, че фактите, които излагате  са 100% истински във всеки един детайл или ще 

загубите уважение. Не излагайте идея или теория, която не е проучена предварително. 

Само една грешка е нужна, за да загубите доверието на китайците. 

Съвет 9: 

Всички във вашият отбор трябва да са наясно как да избягват скъпо струващи гафове. 

Обучете вашите колеги или служители в културните различия между Азия и Западния 

свят. Това може да има директно отношение към вашата печалба! 

  

След като изградите отношенията с китайските си партньори, се обърнете към 

екипа на АДЕЕЛ за да Ви помогнем при вноса или износа на стоки! 

 


