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JAPONIA

Umawianie spotkaƒ
• Japoƒczycy bardzo cenià kontakt osobisty (rozmow´ telefonicznà), zwłasz-

cza w przypadku poczàtkowych kontaktów. Taki kontakt mo˝e byç efek-
tywniejszy ani˝eli wysłanie listu. Ponadto, list z proÊbà o spotkanie mo˝e
pozostaç bez odpowiedzi;

• ZnajomoÊci sà w Japonii bardzo pomocne. Jednak˝e poÊredników (wprowa-
dzajàcych) dobieraj bardzo uwa˝nie. Nie wybieraj osób ni˝szych rangà ni˝
osoba, z którà b´dzie w kontakcie. PoÊrednicy nie mogà byç współpracow-
nikiem ˝adnej z firm zaanga˝owanych w proces negocjacji;

• Zawsze bàdê punktualny. Japoƒczycy sà bardzo punktualni i cz´sto na spotka-
nie zjawiajà si´ 15–20 minut wczeÊniej;

• Tydzieƒ pracy trwa zwykle 48 godzin (za nadgodziny si´ nie płaci) i trwa pi´ç
i pół dnia. Ostatnio wielkie firmy zacz´ły ustanawiaç pi´ciodniowy tydzieƒ
pracy. Niewielu kierowników zabiera prac´ do domu;

• Godziny urz´dowania to od 9.00 do 17.00 lub 17.30. (Wiele osób wycho-
dzi po tych godzinach na obiad, potem wraca do biura i pracuje do 21.00
lub 22.00);

• W czasie Êwiàt banki i biura sà zamkni´te, sklepy natomiast pozostajà
otwarte;

• W trakcie trzech tygodni w roku (wakacje noworoczne: od 28 grudnia
do 3 stycznia, Złoty Tydzieƒ: od 29 kwietnia do 5 maja; i obon – Êwi´-
to zmarłych: w połowie sierpnia) wielu ludzi odwiedza groby swoich
przodków. Prowadzenie biznesu i podró˝owanie sà w tych okresach
utrudnione;

• Ârodowisko biznesu jest zdominowane przez m´˝czyzn;
• Spotkanie mo˝e si´ zaczàç od ceremonii picia herbaty;
• Nie zdejmuje si´ obuwia w biurach.

Powitanie i tytułowanie
• Japoƒczycy dobrze znajà zwyczaje Zachodu i cz´sto przywitajà ci´ uÊciskiem

dłoni. Ich uÊcisk dłoni jest zazwyczaj słaby – na słaboÊç nie wskazuje jednak
asertywnoÊç Japoƒczyków;

• Tradycyjnym japoƒskim powitaniem jest ukłon;
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• JeÊli ktoÊ wita ci´ ukłonem, obserwuj go uwa˝nie. Musisz ukłoniç si´ tak sa-
mo nisko, jak skłoniono si´ przed tobà, gdy˝ gł´bokoÊç ukłonu wskazuje na
stan waszych wzajemnych relacji. Kiedy kłaniasz si´ osobie o wy˝szym sta-
tusie, ukłoƒ si´ nieco ni˝ej;

• W trakcie ukłonu opuÊç wzrok. Dłonie trzymaj płasko wzdłu˝ ud;
• Bilety wizytowe sà szczególnie wa˝ne dla ustanowienia wzajemnych zwiàz-

ków. Mo˝na je przygotowaç w biurach JAL (Japoƒskie Linie Lotnicze). Naj-
lepiej wydrukowaç jednà stron´ po angielsku – z dodatkowà informacjà,
takà jak członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych – i drugà po japoƒ-
sku. JeÊli twój status ulega zmianie, przygotuj natychmiast nowe bilety wi-
zytowe i rozdaj je na nowo;

• Bilet wizytowy wr´cza si´ po ukłonie bàdê uÊcisku dłoni. Bilet wizytowy
wr´czaj, trzymajàc go oburàcz, tekstem (najlepiej w j´z. japoƒskim) skiero-
wanym do osoby, której wr´czasz (tak, aby mogła go natychmiast odczytaç);

• Przeczytaj wr´czony ci bilet, zapami´taj informacje na nim zawarte. PoproÊ
o pomoc we właÊciwej wymowie i zrozumieniu tytułu; jeÊli zrozumiesz to
bez pomocy, zrób odnoÊny komentarz;

• Bilet wizytowy przyjmuj bardzo uwa˝nie. Nie wkładaj go to tylnej kiesze-
ni oraz do portfela, jeÊli trzymasz go w tylnej kieszeni. Nigdy nie pisz nicze-
go na czyimÊ bilecie wizytowym (szczególnie w jego lub jej obecnoÊci);

• Zwracajàc si´, u˝ywaj nazwiska i słowa „san” oznaczajàcego Pan lub Pani
(np. Suzuki-san). Nie sugeruj Japoƒczykowi zwracania si´ do siebie po imie-
niu, dopóki nie spotkacie si´ kilka razy i dobrze si´ nie poznacie;

• Zwracajàc si´ do Japoƒczyka po angielsku, mo˝na u˝yç formy Mr. w miej-
sce „san”;

• Imienia u˝ywa zazwyczaj tylko rodzina i bardzo bliscy przyjaciele.

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Przyj´cia biznesowe zwykle odbywajà si´ po godzinach pracy, bardzo rzad-

ko w domu. B´dziesz cz´sto podejmowany, nieraz ju˝ w poczàtkowej fazie
waszej znajomoÊci. Pierwsze wieczory b´dziesz prawdopodobnie sp´dzał,
chodzàc z Japoƒczykami od baru do baru, od restauracji do baru z hostes-
sami (te ostatnie raczej nie dla paƒ); w póêniejszym czasie mo˝esz zapropo-
nowaç rewan˝. WyjÊcia mogà równie˝ obejmowaç zapasy sumo lub bary
karaoke (bez orkiestry), gdzie mo˝ecie wspólnie Êpiewaç z odtwarzanym
podkładem muzycznym;
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• Gdy jesteÊ zaproszony, twój gospodarz stawia;
• Pozwól gospodarzowi, aby zło˝ył zamówienie za ciebie (b´dzie to łatwiejsze,

gdy˝ menu jest zazwyczaj pisane po japoƒsku). Wyka˝ entuzjazm w trak-
cie jedzenia i serdecznie podzi´kuj po posiłku;

• Chocia˝ przyj´cia biznesowe słu˝à głównie umacnianiu wi´zi przyjaêni,
w trakcie posiłku wieczornego mo˝na rozmawiaç o sprawach biznesu;

• Je˝eli zostałeÊ zaproszony do japoƒskiego domu, pami´taj, ˝e jest to wielki
honor i powinieneÊ okazaç, ˝e czujesz si´ zaszczycony;

• Na spotkania towarzyskie właÊciwy jest ubiór odpowiadajàcy najnowszym
wyzwaniom mody;

• Wchodzàc do japoƒskiego domu, zdejmij buty i zostaw je w domu zaraz za
drzwiami. Ich noski powinny byç skierowane na dwór. Na przejÊcie od drzwi
do pokoju goÊcinnego dostaniesz obuwie domowe, które zdejmiesz przed
wejÊciem do niego i ustawisz pi´tami do pokoju goÊcinnego, co ułatwi po-
nowne ich u˝ycie. Wło˝ysz je znowu, aby przejÊç do łazienki, gdzie wymie-
nisz je na obuwie toaletowe. Nie zapomnij o ich ponownej zmianie w trakcie
powrotu;

• W domu wokół stołu siedzi si´ ze skrzy˝owanymi nogami lub z nogami na
bok. Mogà zaproponowaç ci podpórk´ pod plecy. Gospodarz i gospodyni
siedzà razem przy jednym koƒcu stołu. GoÊç honorowy siedzi naprzeciw
werandy;

• Posiłki trwajà długo, lecz wieczór koƒczy si´ zazwyczaj około godz. 23;
• Nigdy nie wskazuj pałeczkami na innà osob´. Nigdy nie zostawiaj pałeczek

w misce. Kiedy ich nie u˝ywasz, powinieneÊ je odło˝yç na specjalnej pod-
stawce;

• Siorbanie makaronu i herbaty jest dobrze odbierane;
• Kiedy wzniosà toast za ciebie, pami´taj, aby si´ odwzajemniç;
• Chwyç dwiema r´kami czark´ lub fili˝ank´, którà chciałbyÊ mieç napełnionà;
• Pałeczki trzyma si´ w prawej r´ce, misk´ zupy lub ry˝u w r´ce lewej. Nie

nale˝y wkładaç kciuka do swojej miski z zupà lub ry˝em;
• Do potraw – bardzo drogich – podaje si´ du˝o napojów. Nigdy nie nalewaj

sobie sake (nalewa si´ innym osobom przy stole i pozwala nalaç sobie);
• Koƒczàc posiłek, zostaw nieco jedzenia na talerzu, aby pokazaç, ˝e jesteÊ

najedzony;
• JeÊli zaprosisz swoich gospodarzy, bàdê stanowczy w sprawie płacenia ra-

chunku (nawet, jeÊli twierdzà, ˝e obcokrajowiec nie powinien płaciç za nic).
Najlepiej wybraç restauracj´ prowadzonà w stylu zachodnim;
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• Do rachunku dolicza si´ automatycznie 10% opłaty za obsług´. Gdy chcesz
daç wi´kszy napiwek, pieniàdze wło˝one do koperty nale˝y wr´czyç dyskret-
nie głównemu kelnerowi. Natomiast przebywajàc w ryokanie (zajazd, go-
spoda), mo˝esz daç pokojówce 5-procentowy napiwek.

Ubiór
• Panów obowiàzuje ubranie klasyczne i nigdy nie powinni pojawiaç si´

w stroju swobodnym. Jednak koszule mogà byç w kolorach pastelowych,
a nawet wielobarwne i nie spotyka si´ to z negatywnym odbiorem;

• Wsuwane buty sà najlepsze (cz´sto b´dziesz je zdejmował);
• Panie obowiàzuje strój klasyczny, z minimum bi˝uterii, perfum i makija˝u.

Spodnie nie sà stosowne. Nale˝y unikaç wysokich obcasów, gdy˝ istnieje
ryzyko bycia wy˝szà od japoƒskich partnerów;

• Latem w Japonii jest bardzo goràco, dlatego dobrze jest nosiç odzie˝ ba-
wełnianà. Postaraj si´ o odpowiednià iloÊç odzie˝y, gdy˝ Japoƒczycy zwra-
cajà du˝à uwag´ na schludnoÊç;

• JeÊli nosisz kimono, zawijaj je od lewej do prawej! Jedynie zwłoki owija si´
od prawej do lewej;

• Wchodzàc do Êwiàtyƒ i mieszkaƒ oraz w niektórych ryokanach (tradycyj-
nych gospodach japoƒskich), mo˝esz spodziewaç si´ koniecznoÊci zdj´cia
butów;

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Wydeleguj na rozmowy negocjacyjne starszego m´˝czyzn´ posiadajàcego

odpowiednie pełnomocnictwa. Kobiety sà zdecydowanie niemile widziane
jako negocjatorki;

• Japoƒczycy niech´tnie podejmujà negocjacje z młodymi ludêmi, poniewa˝
w Japonii pełnomocnictwo do działania w imieniu firmy mo˝na otrzymaç
najwczeÊniej po upływie co najmniej 15–20 lat nieprzerwanej pracy w tym
samym przedsi´biorstwie;

• Zalecane jest powstrzymywanie si´ przez kilka (kilkanaÊcie) pierwszych mi-
nut od rozmowy na tematy biznesowe, dopóki japoƒski partner nie powie
„Jitsu wa ne…” (Przedmiotem sprawy jest…);

• Japoƒska odpowiedê „rozwa˝´ to” w rzeczywistoÊci oznacza „nie”. Aby wy-
raziç „nie” u˝ywajà równie˝ innych sposobów: cisza, kontrpytanie, nagła
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zmiana odpowiedzi i zachowania, wyjÊcie, odło˝enie rozmowy (złe samopo-
czucie, inne obowiàzki), odmowa odpowiedzi: „tak, ale...”, opóênienie od-
powiedzi („napiszemy list”), przeprosiny;

• Na pytanie wyra˝ajàce negacj´ Japoƒczyk odpowie „yes”, je˝eli si´ z nià
zgadza. Na takie pytanie jak „Doesn’t Company A want us?” Japoƒczyk od-
powie „yes”, je˝eli sàdzi, ˝e firma A rzeczywiÊcie nie chce z nami współpra-
cowaç. Prawidłowo po angielsku odpowiedê powinna brzmieç „No, they
do not want you”;

• Je˝eli jedziesz do Japonii, włàcz na stałe do swojego słownika zwrot „prze-
praszam” („I’m sorry”). Ale nie przesadzaj, bàdê po prostu uprzejmy;

• Negocjacje zaczynajà si´ na szczeblu kierownictwa i kontynuowane sà na
szczeblu Êrednim;

• W celu przedyskutowania niekorzystnych wieÊci korzystaj z pomocy po-
Êrednika, najlepiej, takiego, który skontaktował ci´ z firmà;

• Korzystanie z usług japoƒskiego prawnika (zamiast swojego) wskazuje na
twojà gotowoÊç do współpracy (strona japoƒska jest szczególnie podejrzli-
wa wobec cudzoziemców, jeÊli wÊród nich b´dzie prawnik);

• Pierwsze spotkanie Japoƒczycy z zasady wykorzystujà do poznania partne-
ra, co nie przeszkadza im zadawaç pytaƒ dotyczàcych twojej propozycji;

• Pierwsza osoba, z którà b´dziesz miał kontakt w japoƒskiej firmie, b´dzie
obecna przez cały okres negocjacji;

• Członkowie zespołu mogà si´ zmieniaç lub liczebnie wzrastaç, gdy˝ Japoƒ-
czycy chcà, aby mo˝liwie jak najwi´cej pracowników firmy ci´ poznało;

• Kontrakty nie sà postrzegane jako ostateczne uzgodnienia. Obie strony mo-
gà je renegocjowaç;

• Poniewa˝ wiek odzwierciedla rang´, najwi´kszy szacunek wyra˝aj wobec
najstarszych członków zespołu Japoƒczyków, z którymi prowadzisz rozmo-
wy;

• Nie usłyszysz pod swoim adresem komplementów za dobrà prac´, gdy˝ to
grupa, a nie jednostka, jest nagradzana. Dlatego te˝ nie jest dobrym pomy-
słem wyró˝nianie pojedynczych Japoƒczyków;

• Japoƒczyk nie wyjaÊni dokładnie, czego od ciebie oczekuje;
• Nie czyƒ zarzutów lub nie odmawiaj czegoÊ bezpoÊrednio; u˝ywaj formy po-

Êredniej. Nie zadawaj tak˝e pytaƒ, na które twój rozmówca mo˝e nie byç
w stanie odpowiedzieç;

• W czasie pracy Japoƒczycy sà bardzo powa˝ni i nie próbuj rozluêniaç atmos-
fery humorem;
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• Współpracujàc z Japoƒczykami mówiàcymi po angielsku, czy te˝ korzy-
stajàc z usług tłumacza, bàdê cierpliwy. Mów powoli, cz´sto rób przerwy
i unikaj kolokwializmów. Tłumacz cz´sto mówi dłu˝ej, ani˝eli wypowiada-
liÊmy naszà kwesti´ – wynika to stàd, ˝e tłumaczàc u˝ywa rozwlekłych form
wyra˝ania szacunku;

• Nie bàdê zdziwiony, je˝eli twój tłumacz tłumaczy japoƒski na angielski pra-
wie symultanicznie, ale czeka, a˝ mówca angielski skoƒczy, zanim zacznie
tłumaczyç na japoƒski. W odró˝nieniu od angielskiego j´zyk japoƒski jest
bardzo „przewidywalny”. Zanim japoƒski biznesmen dotrze do połowy zda-
nia, tłumacz b´dzie prawdopodobnie znał jego zakoƒczenie;

• Czasem musisz udawaç, ˝e jesteÊ pewny, i˝ twoi japoƒscy rozmówcy zrozu-
mieli ci´, nawet je˝eli wiesz, ˝e nie jest to prawda. Jest to wa˝ne dla utrzy-
mania dobrych wzajemnych relacji,

• Nale˝y unikaç forsowania sprzeda˝y „na sił´”. Japoƒczycy êle tolerujà agre-
sywnych sprzedawców mówiàcych zbyt du˝o, głoÊno i bez przerwy;

• Negocjatorów nale˝y wyposa˝yç w odpowiednie pełnomocnictwo, aby nie
było potrzeby odwoływania si´ za ka˝dym razem do dyrekcji biura macie-
rzystego po dalsze instrukcje. JeÊli Japoƒczycy stwierdzà, ˝e ktoÊ zbyt cz´-
sto kontaktuje si´ ze swoimi przeło˝onymi i posiada mały zakres uprawnieƒ,
przestajà go traktowaç powa˝nie i nawet próbujà unikaç z nim rozmów;

• Gdy jedna ze stron uczyni na rzecz drugiej jakieÊ ust´pstwo, fakt ten nie mo-
˝e ju˝ podlegaç zmianie;

• Kontrahentom japoƒskim nie powinno si´ udost´pniaç własnych planów
wyjazdowych lub powinno si´ utrzymywaç t´ dat´ mo˝liwie jak najdłu˝ej
w tajemnicy. (Japoƒczycy mogà tak zaplanowaç rozmowy, ˝e zagraniczny
partner jeszcze na kilka godzin przed odlotem mo˝e nie byç pewny, czy uzy-
ska kontrakt, dla którego specjalnie przyjechał do Japonii);

• Japoƒczycy cz´sto stosujà technik´ „zawy˝onego pierwszego ˝àdania” (na-
zywajà jà „sprzeda˝ bananowa” – po jap. „banana to tataki uri”). Najpierw
przedstawiajà bardzo wysokie ceny po to, by wkrótce potem znacznie je
obni˝yç;

• Japoƒczycy mogà przerwaç negocjacje, kiedy druga strona jest zbyt szcze-
ra, zniecierpliwiona lub nie dba o przestrzeganie protokołu;

• W Japonii przywiàzuje si´ du˝à wag´ do informacji. Kiedy proÊby o infor-
macje kwitowane sà niejasnymi i niedokładnymi odpowiedziami, strona ja-
poƒska najprawdopodobniej negatywnie oceni perspektywy rozwoju
współpracy;
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• Dobrym punktem wyjÊcia sà pytania o rodzin´;
• Nie poruszaj tematu drugiej wojny Êwiatowej. Dobre tematy to: historia,

kultura, sztuka i sport (skoki narciarskie).

Gestykulacja i zachowania publiczne
• Japoni´ cechuje kultura wysokokontekstowa; nawet najmniejszy gest ma

du˝e znaczenie. Dlatego unikaj rozwierania ramion i ruchów r´kà, nieco-
dziennych wyrazów twarzy lub jakichkolwiek dramatycznych gestów;

• Nasz znak OK (kciuk i palec wskazujàcy uło˝one w kształcie litery „O”)
w Japonii oznacza „pieniàdz”;

• Niektóre gesty ludzi Zachodu nie przekazujà Japoƒczykowi niczego, np.
wzruszanie ramionami czy mrugni´cie okiem mi´dzy przyjaciółmi;

• Wskazywanie palcem traktowane jest jako niegrzecznoÊç. Nale˝y machaç r´-
kà i podnieÊç dłoƒ w kierunku wskazywanej rzeczy (tak robià to Japoƒczycy);

• Kiwni´cie oznaczajàce „chodê tutaj” wykonuje si´ dłonià zwróconà do dołu;
• Poruszanie przed twarzà r´kà z otwartà dłonià skierowanà w lewo, w sposób

przypominajàcy ruch wachlarzem, wskazuje na odpowiedê negatywnà;
• Pociàganie nosem, parskanie i spluwanie w miejscu publicznym jest akcepto-

wane, lecz nie wydmuchiwanie nosa. Kiedy musisz wyczyÊciç nos, skorzystaj
z chusteczki higienicznej i natychmiast jà wyrzuç. Wycieranie nosa w staran-
nie zło˝onà chustk´ do nosa z tkaniny jest dla Japoƒczyków groteskowe;

• Aby przedostaç si´ przez tłum, Japoƒczyk mo˝e popychaç innych. Istnieje
równie˝ japoƒski gest „przepraszam” składajàcy si´ z ukłonu i ruchu r´kà
w powietrzu jak do uderzenia karate;

• Japoƒczycy nie aprobujà kontaktów (dotykania si´) m´sko-damskich
w miejscu publicznym;

• Dystans interpersonalny jest wi´kszy ni˝ wÊród ludzi Zachodu;
• BezpoÊredni kontakt wzrokowy nie jest regułà;
• UÊmiech mo˝e oznaczaç zadowolenie; ale mo˝e równie˝ byç formà samo-

kontroli w celu ukrycia braku zadowolenia;
• UÊmiechaj si´ nawet wtedy, kiedy jesteÊ zdenerwowany;
• Âmiech mo˝e oznaczaç za˝enowanie, zmieszanie lub szok (a nie rozbawienie);
• Cisza nie jest tak nieswoja dla Japoƒczyków, jak dla ludzi z Zachodu; trak-

towana jest raczej jako po˝yteczna;
• Stanie z jednà bàdê obiema r´kami w kieszeniach traktowane jest jako nie-

grzecznoÊç;
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• Poniewa˝ drzwi do toalet cz´sto sà niezamykane, Japoƒczycy pukajà do
drzwi, aby sprawdziç, czy toaleta jest zaj´ta. JeÊli jesteÊ w Êrodku „odpukaj”.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• W Japonii prezenty sà bardzo powszechne i stanowià wa˝ny element ja-

poƒskiego protokołu w biznesie. Upominki „biznesowe” muszà byç ko-
niecznie wr´czone w połowie roku (15 lipca) i w koƒcu roku (1 stycznia).
Cz´sto wr´cza si´ je w trakcie pierwszego spotkania biznesmenów;

• Dla Japoƒczyków ceremoniał wr´czania prezentu jest znacznie wa˝niejszy
ani˝eli sam prezent. Upominek odbieraj dwiema r´kami;

• NaÊladuj post´powanie Japoƒczyków, z którymi si´ stykasz. Pozwól im
pierwszym wr´czyç prezent; prezent, który zamierzasz wr´czyç, powinien
byç tej samej jakoÊci, co otrzymany od nich;

• Japoƒczycy zazwyczaj nie odpakowujà prezentów po ich otrzymaniu. Je˝e-
li to zrobià, b´dà powÊciàgliwi w ich docenianiu. Nie oznacza to, ˝e prezent
otrzymany od ciebie nie podoba im si´. Równie˝ post´puj jak oni;

• Dobrymi prezentami sà: pióra, spinki do mankietów, coÊ, co odzwierciedla
zainteresowania odbiorcy, importowana szkocka whisky, koniak lub mro˝o-
ne steki; zabawki elektroniczne dla dzieci; wyroby wyprodukowane w bar-
dzo znanych firmach. Najlepsze sà zawsze marki zagraniczne. Mo˝e to te˝
byç zwykła pamiàtkowa fotografia (np. ze spotkania, w którym uczestniczył
obdarowany);

• Zawsze pakuj swoje prezenty w Japonii (mo˝esz zleciç to słu˝bie hotelo-
wej). Najlepiej kupiç papier na miejscu – w kolorystyce typowej dla tego
kraju (np. nie jest akceptowany papier w kolorze białym i czarnym). Naj-
lepszy jest papier ry˝owy w kolorach pastelowych. Nie wià˝e si´ kokard na
opakowaniach;

• Dobrym rozwiàzaniem jest zabranie ze sobà zestawu upominków. B´dàc
niespodziewanie obdarowanym, b´dziesz mógł si´ odwzajemniç;

• Upominek najlepiej wr´czyç pod koniec wizyty. Dyskretnie podejÊç do ob-
darowywanego, wskazujàc, ˝e masz dla niego miły upominek;

• Upominek dla osoby nale˝y wr´czaç prywatnie. Je˝eli wr´cza si´ go grupie
osób, powinni byç obecni wszyscy jej członkowie;

• JeÊli zostałeÊ zaproszony do japoƒskiego domu, przynieÊ kwiaty, ciastka lub
słodycze. Kwiaty nie powinny byç białe (kolor ten wià˝e si´ ze Êmiercià).
Tak˝e lilie, kwiaty lotosu i kamelie wià˝à si´ z pogrzebem;



• Unikaj wr´czania prezentów o parzystej liczbie elementów (np. parzysta
liczba kwiatów w wiàzance). Szczególnie czwórka nie wró˝y nic dobrego
(oznacza Êmierç) – nigdy nie wr´czaj niczego w liczbie czterech. Pechowa jest
równie˝ liczba 9;

• Istnieje te˝ zabobon, ˝e roÊliny w doniczkach sprzyjajà chorobom;
• Kosztowny upominek nie b´dzie postrzegany jako łapówka;
• Przed przyj´ciem upominku grzecznie jest jedno- lub dwukrotnie odmówiç

jego przyj´cia przed ostatecznà akceptacjà.
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