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Umawianie spotkaƒ
• J´zykami urz´dowymi w Kanadzie sà angielski i francuski;
• PunktualnoÊç jest bardzo wa˝na. Na wszystkie spotkania zwiàzane z biznesem

zjawiaj si´ w por´. Je˝eli nie mo˝esz zapobiec spóênieniu, uprzedê telefonicznie;
• We francuskoj´zycznych obszarach Kanady postawa wobec czasu jest nieco

bardziej oboj´tna, ale podejÊcie biznesmenów w tym zakresie mo˝e si´ ró˝niç.
Od ciebie, jako obcokrajowca, oczekuje si´ punktualnoÊci, nawet jeÊli twój ka-
nadyjski partner nie jest punktualny;

• W cz´Êci francuskiej wa˝ne jest posiadanie znajomoÊci. Staraj si´ zostaç
przedstawionym lub próbuj poznaç potencjalnego partnera biznesowego
w trakcie imprezy targowej;

• Bardziej otwarci na bezpoÊredni kontakt sà biznesmeni z cz´Êci angielskiej,
chocia˝ i tu posiadanie referencji jest zawsze korzystne;

• Kontaktujàc si´ z anglofonami, wyÊlij list lub e-mail z podstawowymi in-
formacjami dotyczàcymi twojej firmy i jej produktów, dodajàc, ˝e wkrótce
skontaktujesz si´ w sprawie spotkania. Nast´pnie zatelefonuj, sugerujàc
mo˝liwe daty i proszàc o sugestie odnoÊnie do czasu i miejsca spotkania;
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• W przypadku spotkaƒ towarzyskich dopuszczalne jest około pi´tnastomi-
nutowe spóênienie (ale nie wi´ksze ni˝ 30 minut);

• Na spotkania biznesowe preferowane sà godziny przedpołudniowe;
• Godziny pracy w biznesie to: 9.00–17.00, od poniedziałku do piàtku,
• Bardzo przestrzegana jest przerwa na lunch w godzinach 12.00–14.00.

Powitanie i tytułowanie
• Typowym pozdrowieniem jest uÊmiech, cz´sto połàczony z ukłonem, mach-

ni´ciem r´kà i/lub słownym pozdrowieniem;
• W trakcie spotkaƒ biznesowych przy powitaniu lub przedstawianiu stosu-

je si´ uÊcisk dłoni;
• WÊród Kanadyjczyków brytyjskiego pochodzenia uÊcisk dłoni powinien

byç energiczny, słaby zaÊ mo˝e byç odebrany jako oznaka słaboÊci;
• M´˝czyêni zwykle czekajà, a˝ kobieta pierwsza poda r´k´;
• DoÊç energiczny uÊcisk dłoni stosujà tak˝e Kanadyjczycy pochodzenia fran-

cuskiego. I stosujà go cz´Êciej: na powitanie, podczas przedstawiania si´, na
po˝egnanie – nawet jeÊli z danà osobà witano si´ tego samego dnia wczeÊniej;

• Dobrzy przyjaciele i członkowie rodziny czasem sí obejmujà, szczególnie wÊród
Francuzów (Francuzi nie koƒczà uÊcisku klepni´ciem si´ po ramieniu, tak jak
to robià Amerykanie). Spotykane jest równie˝ całowanie si´ w policzki;

• Je˝eli w pewnej odległoÊci zobaczysz znajomego, machni´cie r´kà jest na
miejscu;

• Pozdrowienie „How are you?” nie jest pytaniem o stan twojego zdrowia.
Najlepsza jest krótka odpowiedê, jak np. „Fine, thanks”;

• Nale˝y zaopatrzyç si´ w znacznà liczb´ biletów wizytowych – bilety wizy-
towe u˝ywane sà w Kanadzie we wszelkich okolicznoÊciach (jeÊli uczestni-
czysz w targach, powinieneÊ zabraç około 200 sztuk biletów wizytowych na
tydzieƒ);

• Bilety wizytowe powinny byç przygotowane w j´zyku angielskim lub fran-
cuskim (jeÊli twój partner jest z Quebeku), a najlepiej w obu tych j´zykach;

• KolejnoÊç podawania imion i nazwisk jest taka, jak w Polsce;
• Aby okazaç szacunek, u˝ywaj razem z nazwiskiem tytułów lub zwrotów

takich jak: Dr, Ms., Miss, lub Mr.;
• Gdy spotkasz kogoÊ po raz pierwszy, u˝ywaj formy Mrs., Mr. i nazwiska, do-

póki nie zostaniesz poproszony o stosowanie innej formy (co mo˝e mieç
miejsce bezzwłocznie);
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• Nale˝y mieç na uwadze fakt, ˝e chocia˝ Kanadyjczycy francuskiego pocho-
dzenia przez telefon zwracajà si´ cz´sto po imieniu, w bezpoÊrednim kon-
takcie mogà powróciç do u˝ywania nazwiska.

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Posiłki biznesowe sà w Kanadzie popularne, chocia˝ koncepcja Êniadaƒ biz-

nesowych dopiero teraz zyskuje akceptacj´;
• Lunch biznesowy to lekki posiłek trwajàcy od jednej do półtorej godziny;
• Wi´kszoÊç przyj´ç organizowana jest w miejscach publicznych, takich jak

restauracje czy kluby noce (w przeciwieƒstwie do panujàcej opinii w wi´k-
szoÊci kanadyjskich miast istnieje aktywne ˝ycie nocne);

• Obiady tradycyjnie były traktowane jako spotkania towarzyskie – je˝eli
w trakcie obiadu dyskutowano na tematy zwiàzane z biznesem, miało to
miejsce pod koniec posiłku. Obecnie to si´ zmienia, ale lepiej poczekaç, a˝
kanadyjski partner pierwszy poruszy t´ tematyk´;

• Je˝eli nie chcesz czegoÊ jeÊç, powiedz „No, thank you”. W tej kulturze
uprzejma odmowa nikogo nie ura˝a;

• Zaproszenia na obiad w kanadyjskim domu nale˝à do rzadkoÊci. Wyjàt-
kiem sà tutaj prowincje zachodnie, gdzie popularnoÊcià cieszà si´ przyj´cia
z ro˝nem urzàdzane w ogrodzie. Par´ dni po przyj´ciu zatelefonuj lub wy-
Êlij liÊcik z podzi´kowaniem na r´ce pana lub pani domu;

• Aby przywołaç kelnera lub kelnerk´, nale˝y krótko machnàç r´kà w celu zwró-
cenia na siebie uwagi. ProÊb´ o rachunek mo˝na wyraziç gestem pisania (w Que-
beku wyra˝a si´ to ruchem głowy do tyłu lub dyskretnym ruchem r´ki);

• Zwyczajowy napiwek w przypadku obiadu wynosi 15 procent rachunku (na-
le˝y go wr´czaç w walucie kanadyjskiej);

• Najbardziej typowym napojem alkoholowym w Kanadzie jest ˝ytnia whi-
skey; bardzo popularne sà równie˝ piwo, wino i szkocka whisky.

Ubiór
• W miastach najlepszy jest ubiór tradycyjny. Kanadyjczycy odziedziczyli po

Brytyjczykach pogard´ do nowego ubioru. Powa˝aniem wÊród ludzi bizne-
su cieszà si´ starsze ubrania, gustowne, czyste i wyglàdajàce na znoszone;
ubrania nowe, zgodne z aktualnymi trendami mogà takiego wra˝enia nie
wywoływaç;
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• Na terenach wiejskich i w małych miastach ubiór jest mniej formalny i mniej
wytworny;

• Po pracy Kanadyjczycy ubierajà si´ stosownie do okazji i mniej formalnie;
• Kanadyjskie zimy bywajà bardzo chłodne. Nale˝y pami´taç o ciepłym

ubiorze.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Ogólnie bioràc, zachowanie angloj´zycznych Kanadyjczyków jest zbli˝one

do zachowania angloj´zycznych obywateli USA. Biznesmeni ci oczekujà
mocnego uÊcisku dłoni, bezpoÊredniego kontaktu wzrokowego i otwarte-
go, przyjacielskiego zachowania si´;

• Pomijajàc powy˝sze podobieƒstwa, zwyczaje angloj´zycznych Kanadyjczy-
ków bli˝sze jest sà zwyczajom powÊciàgliwych Anglików. Stàd wa˝ne jest,
aby nie wyjÊç na kogoÊ ocenionego jako arogancki prostak (co przydarza
si´ biznesmenom z USA);

• Kanadyjczycy pochodzenia francuskiego ogólnie okazujà mniejszà powÊcià-
gliwoÊç ni˝ angloj´zyczni. Ich gesty sà bardziej wylewne, mogà staç bli˝ej
w trakcie rozmowy i istnieje wi´ksze prawdopodobieƒstwo dotykania nas
w trakcie konwersacji;

• W Kanadzie powszechne jest zwracanie si´ do innych z u˝yciem ich imie-
nia – bezpiecznej b´dzie, je˝eli poczekasz, a˝ twój kanadyjski partner to za-
sugeruje;

• Kanadyjczycy sà uprzejmymi słuchaczami i rzadko przerywajà sensownà
wypowiedê lub prezentacj´;

• Spotkania przebiegajà w sposób demokratyczny i ka˝dy ma prawo wyraziç
swojà opini´;

• Retoryczne i przesadnie skomplikowane wypowiedzi nie sà zazwyczaj doce-
niane. Dobrze odbierany jest humor;

• W czasie negocjacji z Kanadyjczykami pochodzenia francuskiego materia-
ły pisemne nale˝y przygotowaç zarówno w j´zyku francuskim, jak i w an-
gielskim;

• W Quebeku istniejà bardzo surowe wymagania dotyczàce stosowania j´zy-
ka francuskiego we wszystkich przedsi´wzi´ciach handlowych. J´zyk fran-
cuski jest tam jedynym legalnym j´zykiem prowadzenia biznesu; wszystkie
wywieszane tam szyldy, wywieszki czy reklamy mogà byç jedynie w j´zy-
ku francuskim (chocia˝ dopuszczalne sà angielskie wyra˝enia niemajàce od-
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powiedników w j´zyku francuskim, jak np. „happy hour” czy „bargain ba-
sement”);

• W tracie negocjacji nie zawy˝aj zalet twojego produktu, mo˝e to wywołaç
pretensje o nielegalnà promocj´. Nie zawy˝aj tak˝e zbytnio wyjÊciowej ofer-
ty (taka taktyka razi wielu kanadyjskich biznesmenów);

• Kanadyjczycy lubià, kiedy potwierdza si´ ich „kanadyjskà to˝samoÊç”
– rób to;

• Kanadyjczycy sà z zasady dobrze poinformowani i otwarci na racjonalnà
dyskusj´ (mniej otwarci sà mieszkaƒcy prowincji Quebec). Kanadyjczycy
sà analityczni i przedkładajà informacj´ obiektywnà nad subiektywnà. Do
rozwiàzania problemów podchodzà raczej z perspektywy zasad uniwersal-
nych ani˝eli z osobistej perspektywy osób zaanga˝owanych;

• Po wzajemnej prezentacji cz´sto ma miejsce krótka rozmowa na tematy nie-
zwiàzane z biznesem. W rozmowach unikaj zabierania głosu na temat po-
działu Kanady na dwa paƒstwa: angloj´zyczne i francuskoj´zyczne;

• Wielu kanadyjskich partnerów mo˝e nie posiadaç wystarczajàcej wiedzy
o Polsce. Stàd nale˝y byç przygotowanym na udzielanie informacji o poło-
˝eniu geograficznym, dost´pie do morza, kwalifikacjach siły roboczej, zale-
tach kraju z punktu widzenia biznesu, a tak˝e informacji o swojej firmie
(forma własnoÊci, wielkoÊç, profil produkcji i eksportu itp.);

• W trakcie negocjacji fakty traktowane sà jako najwa˝niejsze dowody; do od-
czuç przykłada si´ niewielkà wag´;

• Przygotuj wystarczajàcà iloÊç materiałów drukowanych; u˝yteczne w roz-
mowach handlowych sà równie˝ wzory (próbki). (Wzory powinny byç
w dobrym stanie techniczno-u˝ytkowym); miej przynajmniej trzy egzem-
plarze katalogów i list cenowych na ka˝de spotkanie;

• List´ cenowà nale˝y przygotowaç w oparciu o ceny FOB, najlepiej w dola-
rach kanadyjskich, chocia˝ akceptowane bywajà równie˝ cenniki w USD
(nie nale˝y prezentowaç list cenowych we własnej walucie lub w walutach
innych ni˝ wymienione);

• Dla wysyłek w du˝ych iloÊciach nale˝y podaç ceny dla kontenerów (nie dla
przewozów ci´˝arówkami);

• NoÊ ze sobà notatnik, gdy˝ kanadyjski partner oczekuje od ciebie robienia
notatek w trakcie negocjacji – jest to oznakà twojego zainteresowania (nie-
wskazane jest u˝ywanie dyktafonów);

• JeÊli kanadyjski partner oferuje ci swoje materiały informacyjne, weê je – b´-
dzie z wi´kszym szacunkiem traktował twoje;
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• JeÊli czegoÊ nie zrozumiałeÊ lub chciałbyÊ uzyskaç wi´cej informacji, zada-
waj pytania;

• W ramach poszczególnych prowincji zauwa˝alny jest silny etnocentryzm;
• Podejmowanie decyzji jest w niezwykle wysokim stopniu indywidualne,

chocia˝ osoba podejmujàca decyzje musi dostosowaç je do polityki firmy,
stàd ka˝dy członek zespołu negocjacyjnego mo˝e byç w ka˝dej chwili zastà-
piony innym bez powodowania przerwy w negocjacjach;

• Chocia˝ Kanadyjczycy nie lubià traciç czasu, to decyzje nie sà podejmowa-
ne pochopnie; zalecany jest pewien margines ostro˝noÊci;

• Porozumienie jest ch´tniej poszukiwane ni˝ narzucone i negocjacje muszà
doprowadziç do klarownego planu działania;

• Przed podj´ciem ostatecznej decyzji staraj si´, o ile jest to mo˝liwe, pozyskaç
zgod´ wszystkich obecnych w pokoju;

• Powiedzenie „nie” przychodzi Kanadyjczykom z łatwoÊcià;
• Nale˝y przestrzegaç prywatnoÊci kanadyjskiego partnera i w trakcie nego-

cjacji nie wolno rozmawiaç na temat spraw rodzinnych czy osobistych;
• Tydzieƒ, najdalej dwa, po spotkaniu wyÊlij list potwierdzajàcy ch´ç zawar-

cia transakcji;
• Kluczowe uzgodnienia powinny byç potwierdzone w formie pisemnej

(faks i telefon słu˝à jedynie do przekazania krótkich, podstawowych infor-
macji);

• Przyjaênie zawierane sà rzadko i stosownie do potrzeb;
• Nie oczekuj ze strony Kanadyjczyków ˝arliwej dyskusji na ka˝dy temat. To

nie w ich stylu;
• Zawsze dobrze widzianym tematem rozmowy jest hokej.

Gestykulacja i zachowania publiczne
• Typowy dystans interpersonalny wynosi około 60 cm (2 stopy). Kanadyj-

czycy brytyjskiego pochodzenia odczuwajà dyskomfort, stojàc bli˝ej. Ka-
nadyjczycy francuskiego pochodzenia mogà staç nieco bli˝ej;

• Kanadyjczycy, szczególnie brytyjskiego pochodzenia, nie przejawiajà skłon-
noÊci do cz´stego i wylewnego gestykulowania;

• Ogólnie, przyjaciele tej samej płci nie chwytajà si´ za r´ce. Tylko Kanadyj-
czycy francuskiego pochodzenia zwykle dotykajà si´ w czasie rozmowy;

• Aby coÊ wskazaç, mo˝na u˝yç palca wskazujàcego, chocia˝ nie jest uprzej-
me wskazywanie tym palcem na osob´;
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• Aby kogoÊ przywołaç, zamachaj palcami ruchem zgarniajàcym dłonià skie-
rowanà do góry;

• W celu okazania aprobaty mo˝na stosowaç dwa gesty. Pierwszy oznacza
OK i wykonuje si´ go, robiàc kółko za pomocà kciuka i palca wskazujàce-
go. Drugi oznacza „brawo” i wykonuje si´ go, zwijajàc pi´Êç i podnoszàc
kciuk w gór´;

• gest „V” jak „zwyci´stwo (victory)” wykonuje si´ kierujàc dłoƒ na zewnàtrz.
Je˝eli zostanie wykonany z dłonià skierowanà do wewnàtrz, mo˝e byç uzna-
ny za zniewag´;

• WÊród Kanadyjczyków brytyjskiego pochodzenia poklepanie po plecach
jest oznakà bliskiej przyjaêni. Gest ten jest rzadkoÊcià wÊród Kanadyjczy-
ków pochodzenia francuskiego;

• BezpoÊredni kontakt wzrokowy pokazuje, ˝e jesteÊ szczery, chocia˝ nie po-
winien byç zbyt intensywny;

• W trakcie siedzenia Kanadyjczycy cz´sto sprawiajà wra˝enie bardzo rozluê-
nionych. Zakładajà nog´ na nog´ bàdê opierajà stopy na krzeÊle lub biurku;

• W kontaktach biznesowych zachowaj właÊciwà postaw´ (unikaj niedbałej
pozy).

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Upominki biznesowe powinny byç skromne. WystawnoÊç w tym zakresie

mo˝e spotkaç si´ z dezaprobatà Kanadyjczyków;
• Kiedy składasz wizyt´ w domu, powinieneÊ przynieÊç upominek. Najbar-

dziej powszechnymi upominkami sà kwiaty, słodycze lub alkohol (nie nale-
˝y przynosiç lilii – kojarzà si´ z pogrzebem, niewskazane jest tak˝e
przynoszenie czerwonych ró˝ z uwagi na ich romantyczny kontekst);

• Składajàc wizyt´ w domu, warto tak˝e pomyÊleç o upominkach dla obec-
nych w nim dzieci, zwłaszcza przy dobrej znajomoÊci z gospodarzem;

• Składajàc wizyt´ w domu Franko-Kanadyjczyka nale˝y pami´taç, ˝e jego
dom jest podzielony na pomieszczenia „publiczne” (do których odwiedza-
jàcy mo˝e wejÊç) i „prywatne” (do których mo˝na wejÊç wyłàcznie wtedy,
kiedy jest si´ o to poproszonym). Kuchnia zaliczana jest cz´sto do pomiesz-
czeƒ „prywatnych”;

• Prezenty wymienia si´ w trakcie Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Swoim kanadyj-
skim współpracownikom mo˝na sprezentowaç coÊ przydatnego w biurze
albo wino lub wódk´;


