
 مذاکره کننده خانم باید به چه شکلی باشد؟نحوه پوشش یک 

تاثیرگذار بوده و چه نکاتی را باید  مذاکره در مقاله های بسیار زیادی برای شما توضیح دادیم که چه عواملی در روند یک

 .کنید تقویت و چه نقطه ضعف هایی را باید برطرف

در این نوشتار نیز قصد داریم یکی از مواردی که به صورت مستقیم بر روی نتیجه و روند مذاکره تاثیر می گذارد را برای 
 .شما بیان کنیم

 .شما در این مقاله مطالبی در خصوص ویژگی های ظاهری و نوع پوشش یک مذاکره کننده را خواهید خواند

تفاوت است. اما ظاهر، یک اصل پررنگ است که تا حدودی شخصیت ما را در فرهنگ های مختلف، تعریف پوشش م
 .معرفی می کند

  

 برای یک مذاکره مطلوب پوششی مطلوب داشته باشید

 .پوشش و ظاهر مذاکره کننده خانم به انداره توانایی او در مذاکره اهمیت دارد

شما باید به عنوان یک مذاکره کننده خانم ظاهری حرفه ای و جذاب داشته باشید که در ادامه اصول آن را بررسی می 

 .کنیم

 .نوع پوشش شما برای مذاکره باید با لباس هایی که در طول روز می پوشید، متفاوت باشد

شاید شما فردی هستید که با ظاهری اسپرت یا فانتزی دارید. اما باید به این موضوع دقت داشته باشید که برای مذاکره تنها 
 .از لباس های باوقار و رسمی حاضر شوید

ا متشخص تر و حرفه ای تر نشان می دهد و برداشت ها از این اشخاص، به عنوان فردی منظم و ظاهرهای رسمی افراد ر

 .شیک است

  

 .دقت کردید یک تیم فوتبال برای رقابت یک ست لباس می پوشند اما برای تمرین ست گرمکن جداگانه دارند

 .پس؛ در مذاکره و زندگی روزمره نیز باید اینگونه عمل نمایید

 .پوشش شغل و بیزینس شما، باید با لباسی که در طول روز می پوشید متفاوت باشد

البته بیان این موضوع که برای مذاکره های خود با لباسی رسمی حاضر شوید، با توجه به فرهنگی است که در کشور ما رایج 

 .است

ت اپل، با یک تیشرت و شلوار جین دیده برای مثال استیو جابز اکثر اوقات در کنفرانس و سخنرانی های معرفی محصوال
 .می شود

 .اما این نوع پوشش در مکان های رسمی در ایران تعریف نشده است
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البته باید به این موضوع نیز باید اشاره نمود که در حال حاضر دنیا به سمت پذیرش سالیق مختلف می رود و به افراد اجازه 
 .انتخاب بیشتری داده می شود

ع غیر قابل انکار است که پوشش مناسب می تواند باعث پیشرفت کار شما شود و در نگاه اول نظر دیگران را اما این موضو
 جلب کرده و مذاکره را به سمت بهتری پیش ببرد

 انند یک سد مقابل پیشرفت شما باشاما پوشش نامناسب می تواند م

ن و مکانی دارد و به این موضوع عادت کنید تا ذهن شما این را به عنوان یک موضوع به ذهن خود بفهمانید هر لباسی زما

 .مهم، جدی بگیرد

 .در ابتدا مواردی را بررسی خواهیم کرد که رعایت آن ها در آقایان و خانم ها مشترک است

 هر روز مخصوصا قبل از مذاکره حمام کرده و از مام یا اسپری استفاده کنید 

  عطر مالیم و خوش بو بزنید. به یاد داشته باشید عطرهای گرم و تند برای جلسات کاری و مذاکره زیاد از حد و
 زننده هستند

 پاچه شلوار خود را چک کنید که سایز بدنتان باشد. کوتاه یا خیلی بلند بودن شلوار جلوه مناسبی ندارد 

 .حتما کفش جلسه و مذاکره خود را جدا کرده و  کفش یکی دیگر از مشخصه های فرد منظم و حرفه ای است
 همیشه واکس زده آماده نگه دارید

 ظاهر زیبا فقط به لباس هایی که می پوشید نیست، مرتب بودن موها نیز نقش عمده ای دارد 

 از انتخاب لباس های براق اجتناب کنید 

 نکاتی که الزم است یک مذاکره کننده خانم به آن ها توجه داشته باشد

  برای شرکت در جلسه، فقط به یک ساعت زیبا و اگر متاهل هستید به یک انگشتر احتیاج دارید. از زیورآالت
 استفاده نکنید، جلسه مهمانی نیست

 هنگامی که باید برای مذاکره حاضر شوید، از استفاده الک های پررنگ و جیغ اجتناب کنید. 

 ت شما جزو آراستگی هایی است که باید به آن توجه کنید صورت شما باید روح و رنگ داشته باشد و آرایش صور

 .اما برای یک مذاکره آرایش غلیظ و رژ لب پررنگ را فراموش کنید

  یک ظاهر رسمی برای مذاکره نیازمند یک کفش رسمی و پاشنه بلند است اما نه کفشی صدای پاشنه اش در سالن

 .بپیچد

 ی مانند حریر و ساتن موجب سر خوردن مدام و کالفه شدن به جنس روسری خود توجه داشته باشید، جنس های

 .شما خواهد شد

 

 


