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TAJLANDIA

Umawianie spotkaƒ
• J´zykiem urz´dowym jest syjamski, który lingwistycznie zbli˝ony jest do j´-

zyka chiƒskiego;
• W u˝yciu sà równie˝ j´zyki chiƒski i angielski (chocia˝ ten ostatni nie jest

tak popularny jak w innych paƒstwach tego regionu);
• Od obcokrajowców oczekuje si´ punktualnego przybycia. PunktualnoÊç

jest oznakà uprzejmoÊci;
• W Bangkoku, z uwagi na znaczne przecià˝enie ruchu ulicznego i podta-

pianie si´ ulic w sezonie deszczowym, nale˝y uwzgl´dniç odpowiedni czas
na dojazd na spotkanie;

• Najlepszym czasem na zło˝enie wizyty jest okres mi´dzy listopadem a marcem;
• W okresie kwietnia i maja wi´kszoÊç miejscowych biznesmenów przebywa

na wakacjach;
• Nie nale˝y umawiaç si´ w tygodniu przed i po Bo˝ym Narodzeniu oraz

w kwietniu. W kwietniu odbywa si´ Tajlandzkie Âwi´to Wody i przez cały
tydzieƒ biura sà zamkni´te;

• W celu umówienia spotkania napisz list z miesi´cznym bàdê dwumiesi´cz-
nym wyprzedzeniem. Potwierdê spotkanie w umówionym dniu;

• Tajowie niezbyt ch´tnie podejmujà rozmowy biznesowe z osobami, których
nie znajà, a zwłaszcza z obcokrajowcami. Bardzo pomocne jest postaranie si´
o list polecajàcy i znalezienie poÊrednika ułatwiajàcego nawiàzanie kontaktu.

Powitanie i tytułowanie
• Tradycyjny sposób powitania: złó˝ dłonie jak do modlitwy, trzymajàc r´ce

blisko ciała, pochyl głow´, a˝ do dotkni´cia palców i powiedz „Wai” (wy-
mawiaj „łaj”). Ten tradycyjny sposób u˝ywany jest zarówno w momencie
spotkania, jak i przy po˝egnaniu. Im wy˝ej podniesione sà r´ce, tym wi´k-
szy okazuje si´ szacunek;

• Witajàc si´ z Europejczykami i ogólnie z ludêmi Zachodu, wymieniajà
uÊcisk dłoni, ale sprawisz im przyjemnoÊç, witajàc si´ z nimi ich tradycyj-
nym sposobem;

• Je˝eli jesteÊ przedstawiany zakonnikowi, nie dotykaj go. Powitaj go słowa-
mi bez podawania r´ki;
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• W Tajlandii wa˝nym atutem sà wysokiej jakoÊci bilety wizytowe;
• Zawsze wr´czaj swój bilet wizytowy, najlepiej z tłumaczeniem na odwrot-

nej stronie na j´zyk syjamski (mo˝na to wydrukowaç na miejscu);
• Bilet wizytowy wr´czaj zawsze prawà r´kà (szczególny szacunek okazujesz,

kiedy lewà dłonià podtrzymujesz łokieç prawej r´ki);
• Od czasu wprowadzenia na poczàtku XX wieku nazwisk, etniczni Tajowie

u˝ywajà ich, podajàc w pierwszej kolejnoÊci imi´, a nast´pnie nazwisko;
• Do Tajów mo˝na zwracaç si´, u˝ywajàc ich tytułu (lub formy Pan, Pani,

Panna) i imienia. W j´zyku Tajów odpowiednikiem Pan, Pani, Panna jest
Khun (chocia˝ wyst´pujà równie˝ inne, dłu˝sze formy tych terminów);

• W Tajlandii tytuły sà bardzo wa˝ne;
• Bardzo popularne w Tajlandii sà przydomki. Nie bàdê zdziwiony, je˝eli

nadadzà ci jakiÊ przydomek, zwłaszcza gdy twoje nazwisko b´dzie dla nich
trudne do wymówienia;

• U Tajlandczyków chiƒskiego pochodzenia pełne nazwisko z reguły obejmuje:
nazwisko i wymieniane po nim dwa (czasem jedno) imiona. Np. je˝eli ktoÊ wy-
st´puje jako Chang Wu Jiang, to Chang jest nazwiskiem. Zwracajàc si´ do nie-
go, nale˝y u˝yç tytułu oraz tego nazwiska (np. Mr. Chang lub Dr Chang itp.);

• ˚ony Chiƒczyków nie przyjmujà z zasady nazwiska m´˝a, lecz zatrzymujà
nazwisko panieƒskie. Dlatego, chocia˝ Europejczycy zwyczajowo zwracajà
si´ do zam´˝nych kobiet przez Pani (Mrs.) i dodajà nazwisko m´˝a, bardziej
właÊciwe jest zwracanie si´ do Chinek przy u˝yciu ich nazwiska panieƒskie-
go, dodajàc przed nim, zamiast „Mrs.”, francuskie Madame;

• Powy˝szy problem nie dotyczy tych Chiƒczyków (a jest ich wielu), którzy
przyj´li zachodni system kolejnoÊci imienia i nazwiska.

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Zwyczajowe godziny posiłków: Êniadania 7.00–9.00; lunch 12.00–14.00;

obiad 20.00–22.00;
• Preferowane sà lunche oraz obiady biznesowe (te ostatnie, o ile nie koƒczà

si´ póênym wieczorem);
• Małe grupy podejmuj w du˝ym hotelu, którego restauracja prowadzi kuch-

ni´ zachodnià;
• Dla du˝ej grupy zaaran˝uj obiad bufetowy;
• W tym miłujàcym rozrywki kraju nieformalne obiady bufetowe, pikniki

i wycieczki statkiem sà przedkładane nad oficjalne spotkania;
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• Na obiady biznesowe zawsze zapraszaj ˝ony tajlandzkich partnerów;
• GoÊç siada twarzà do drzwi;
• Na przyj´ciu, w którym uczestniczà osoby pochodzenia chiƒskiego, obo-

wiàzki gospodarza musi pełniç osoba, której status społeczny czy zawodo-
wy uwa˝any jest za najwy˝szy (i to mo˝esz byç ty). Twoim obowiàzkiem
b´dzie wówczas wznoszenie toastów oraz bycie najbardziej czarujàcym
i uprzejmym. Je˝eli nie podołasz temu zadaniu, mo˝e to zadaç „Êmiertelny”
cios twoim biznesowym relacjom z tym kr´giem osób;

• W trakcie posiłku jedz małe porcje, gdy˝ zostanie podanych bardzo wiele daƒ;
• Do jedzenia u˝ywa si´ widelca i ły˝ki. Widelec nale˝y trzymaç w lewej r´-

ce, a ły˝k´ w prawej (je˝eli jesteÊ lewor´czny, mo˝esz trzymaç odwrotnie).
Porcje nale˝y odcinaç bokiem ły˝ki, nie widelcem. Widelec słu˝y do nało-
˝enia jedzenia na ły˝k´;

• Nigdy nie zjadaj ostatniej porcji le˝àcej na półmisku. Czekaj, a˝ ci jà zapro-
ponujà, a nast´pnie, za pierwszym razem, uprzejmie odmów. Kiedy ci jà za-
proponujà ponownie, zgódê si´. Zjedzenie ostatniego kawałka traktowane
jest jako wyró˝nienie;

• Do posiłków pij herbat´ lub piwo. Wod´ pij tylko wtedy, gdy jest podawa-
na w oryginalnej butelce;

• Wielu Tajów pali po obiedzie, ale starajà si´ nie byç pierwszymi, którzy si´-
gnà po papierosa. Chcàc samemu zapaliç, zawsze zaproponuj wszystkim
przy stole pocz´stunek papierosem;

• Chocia˝ tradycyjnie wychowane Tajki nie palà i nie pijà w miejscach pu-
blicznych, akceptowane jest to w odniesieniu do kobiet z Zachodu;

• Rachunek płaci osoba zapraszajàca;
• 10-procentowà opłat´ za obsług´ i 11-procentowy podatek rzàdowy doli-

cza si´ do rachunków wi´kszoÊci hoteli;
• Taksówkarze nie oczekujà napiwków, a opłaty za przewóz nale˝y negocjo-

waç przed jazdà;
• Napiwków nie oczekuje si´ tak˝e w restauracjach.

Ubiór
• Biznesmeni powinni nosiç lekkie ubrania, białe koszule i krawaty; busi-

nesswoman gładkie, tradycyjne sukienki lub kostiumy. Panie nie powinny
ubieraç si´ na czarno – ten kolor zarezerwowany jest na pogrzeb i okres
˝ałoby;
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• Dbaj o ubiór. Tajlandczycy sà wra˝liwi na jego wyglàd, gdy˝ wskazuje on
twojà przynale˝noÊç do wy˝szej klasy. Panie zazwyczaj stosujà pełen makija˝;

• Nie b´dàc słu˝bowo, panowie noszà luêne spodnie i koszule lub bluzy. Do-
puszczalne sà koszule z krótkimi r´kawami, ale nie bez r´kawów;

• Zarówno panie, jak i panowie mogà nosiç jeansy (ale mo˝e byç w nich za
goràco);

• Krótkie spodnie dopuszczalne sà na ulicy, ale nie w Êwiàtyni;
• W okolicznoÊciach oficjalnych panowie powinni nosiç strój oficjalny: białà

marynark´ i czarne spodnie oraz czarnà muszk´; panie długà sukni´ (czar-
ny kolor jest akceptowany w sytuacjach oficjalnych);

• Kiedy masz zamiar zwiedziç Êwiàtyni´, wybierz stare lub niedrogie buty.
Musisz je zdjàç przed wejÊciem i czasem mo˝e si´ zdarzyç, ˝e zostanà one
skradzione;

• Nie noÊ rzeczy na gumowych paskach (rzemieniach). Sà one traktowane ja-
ko przynale˝ne do ni˝szych klas społecznych.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Pierwsze spotkanie z miejscowym biznesmenem mo˝e byç połàczone z lun-

chem lub drinkiem, w celu lepszego poznania ci´. Nie oczekuj poruszania
tematów biznesowych w trakcie lunchu;

• Zrobisz dobre wra˝enie na tajlandzkim biznesmenie, opanowujàc kilka słów
w jego j´zyku;

• Bioràc pod uwag´ szacunek Tajów dla rangi i autorytetu, wszystkie zapy-
tania i korespondencja, zanim dotrà do naczelnego kierownictwa, muszà
przejÊç przez wiele szczebli;

• W poczynaniach biznesowych bàdê elastyczny i cierpliwy. Weê pod uwag´
fakt, ˝e Tajowie nie naÊladujà typowej dla wielu kultur sztywno okreÊlonej
procedury post´powania, od której nie ma odchyleƒ. Zaplanuj wystarcza-
jàcy zapas czasu na osiàgni´cie zamierzonego celu;

• Okazywanie tolerancji, cierpliwoÊci, zrozumienia i poczucia humoru jest
wa˝ne dla tworzenia relacji biznesowych i towarzyskich;

• UÊmiech jest tak samo wa˝ny, jak pozdrowienie, podzi´kowanie lub prze-
prosiny. W Tajlandii uÊmiechajà si´ du˝o i cz´sto, zarówno wtedy, kiedy sà
zadowoleni, jak i niezadowoleni;

• W Tajlandii nie ma miejsca na cynizm, sarkazm i niecierpliwoÊç;
• Nigdy nie traç kontroli nad swymi emocjami;
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• W Tajlandii nigdy nie przerywa si´ mówiàcemu i nie odpowiada si´, dopó-
ki nie jest si´ o to poproszonym;

• Tajowie za wszelkà cen´ unikajà konfrontacji. Nigdy nie powiedzà „nie”,
lecz w zamian b´dà stosowali nieprawdopodobne wymówki lub udawa-
li, ˝e nie rozumiejà po angielsku. Mogà nawet powiedzieç, ˝e muszà to
skonsultowaç z kimÊ na wy˝szym szczeblu, nawet jeÊli taka osoba nie ist-
nieje. Podobnie trudno jest im zaakceptowaç bezpoÊrednià odpowiedê
negatywnà;

• W prezentacji oferty wykorzystuj wizualizacj´ i dane informacyjne, zwłasz-
cza w odniesieniu do materiałów zawierajàcych liczby;

• Przygotuj si´ na pewnego rodzaju bazarowe targowanie si´. Dobrze jest
przygotowaç pewien zapas dla swojej poczàtkowej oferty, aby zostawiç miej-
sce na mo˝liwe ust´pstwa;

• Je˝eli ktoÊ po stronie twojego tajlandzkiego partnera zacznie w trakcie roz-
mowy Êmiaç si´ bez powodu, zmieƒ temat rozmowy. Oznacza to, ˝e on lub
ona sà zakłopotani;

• BezpoÊrednia konfrontacja traktowana jest jako nieuprzejmoÊç. Nie za-
dawaj pytaƒ wymagajàcych osàdu (np.: Który z tych konkurujàcych ze
sobà produktów jest najlepszy?). Stawianie takich pytaƒ uwa˝a si´ za
zbyt bezceremonialne. W celu uzyskania interesujàcej ci´ odpowiedzi
u˝ywaj bardziej delikatnych lub poÊrednich pytaƒ (np. Którego z tych
konkurujàcych ze sobà produktów Pan u˝ywa?), ale nie buduj na ich
podstawie przypuszczeƒ – np. u˝ycie zwrotu: „Tak wi´c u˝ywa Pan tej
marki, poniewa˝ jest najlepsza” mo˝e wywołaç odpowiedê „tak”, nawet
je˝eli prawdziwym powodem jest prowadzenie sprzeda˝y tej marki przez
krewnego;

• Unikaj organizowania zbyt długich spotkaƒ. Długie dyskusje nale˝y prze-
dzielaç aktywnoÊcià towarzyskà (luêna rozmowa, drink itp.). Tajów znie-
ch´ca „tylko praca, bez przerwy na chwil´ swobody”;

• Proces podejmowania decyzji jest o wiele wolniejszy ni˝ w krajach Zacho-
du i nie nale˝y przyspieszaç tempa negocjacji;

• Decyzje biznesowe i podpisywanie kontraktów cz´sto majà miejsce w cza-
sie wskazanym przez astrologi´ lub po konsultacji z duchami i obserwowa-
niu znaków na ziemi i niebie;

• Dobrymi tematami do rozmów sà: kultura, historia, miejscowa ˝ywnoÊç;
• Nie wolno mówiç niczego negatywnego na temat rodziny królewskiej;
• Nale˝y unikaç krytycznych ocen miejscowej polityki lub religii.



Gestykulacja i zachowania publiczne
• Tajlandczycy mówià cicho i bardzo mało gestykulujà;
• Publiczne okazywanie uczuç przez osoby przeciwnej płci nie jest tolerowa-

ne. Natomiast osoby tej samej płci mogà si´ dotykaç i trzymaç za r´k´;
• W wielu sytuacjach m´˝czyêni majà pierwszeƒstwo, np. wchodzàc do win-

dy, wchodzàc do taksówki, w trakcie obsługi przy stole;
• Nie kieruj na nikogo swojej stopy – jest to uwa˝ane za niegrzecznoÊç (nie

dotykaj te˝ niczego stopà i butem);
• Nie zakładaj nogi na nog´ i nie krzy˝uj nóg przed starszà osobà;
• Nie dotykaj niczyjej głowy, a zwłaszcza głowy dziecka (głowa jest siedzibà

duszy człowieka);
• W autobusach i pociàgach ust´puj miejsca stojàcemu zakonnikowi;
• Nie dotykaj szat osób duchownych;
• Nie przechodê przed modlàcym si´ w Êwiàtyni Tajlandczykiem;
• Przywołuj dłonià skierowanà w dół, machajàc palcami w kierunku do siebie;
• Nie wskazuj palcem, lecz ruchem brody lub wysuni´tà pi´Êcià;
• Unikaj intensywnego kontaktu wzrokowego;
• Europejczycy sà przewa˝nie wy˝si od miejscowych. Uprzejme jest zatem

pochyliç si´ troch´, ˝eby zminimalizowaç ró˝nic´ we wzroÊcie i nie góro-
waç nad tutejszymi partnerami.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Przyj´tymi upominkami sà: gad˝ety high-tech, ładnie wykonane pióra, im-

portowane perfumy, brandy, papierosy, ilustrowane albumy o regionie two-
jego zamieszkania, lokalne r´kodzieła, materiały biurowe;

• Je˝eli zostałeÊ zaproszony na posiłek, przynieÊ kwiaty, ciasteczka lub owo-
ce (nie przynoÊ kaczeƒców, nagietków lub ró˝owych kwiatów, gdy˝ kojarzo-
ne sà z pogrzebem);

• B´dàc zaproszonym do domu Tajlandczyka, mo˝esz przynieÊç tak˝e ładnie
zapakowany prezent (wyroby czekoladowe, gustowny upominek z twoje-
go kraju);

• Prezentów nie rozpakowuje si´ w obecnoÊci darczyƒcy, chyba ˝e darczyƒca
nalega.
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