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WIETNAM

Umawianie spotkaƒ
• Wzrastajàca, zwłaszcza na południu kraju, liczba biznesmenów mówi po

angielsku;
• Je˝eli nie reprezentujesz du˝ej, dobrze znanej firmy lub nie poznałeÊ poten-

cjalnego wietnamskiego partnera w czasie targów lub misji handlowej, naj-
lepiej jest skorzystaç z powa˝anego poÊrednika;

• Zadbaj o nawiàzanie osobistych kontaktów z miejscowymi urz´dnikami.
Pewnego dnia twój partner mo˝e wypaÊç z łask, zostawiajàc ci´ w trudnej
sytuacji;

• Na umówione spotkania nale˝y przychodziç na czas (chocia˝ Wietnamczy-
cy cz´sto si´ spóêniajà);

• Poczàtkowy okres nawiàzywania relacji przejawia si´ wi´kszà liczbà bezpo-
Êrednich spotkaƒ ni˝ kontaktów listownych czy telefonicznych;

• Staraj si´ planowaç spotkania w godzinach mi´dzy 9.00 a 11.00 oraz mi´-
dzy 15.00 a 17.00;

• Niezb´dne sà cz´ste odwiedziny na tym rynku.

Powitanie i tytułowanie
• Wietnamczycy witajà i ˝egnajà si´ lekkim uÊciskiem dłoni na poczàtku i na

koƒcu spotkania;
• Wiele Wietnamek preferuje lekki skłon głowà, dlatego nale˝y poczekaç,

czy same podadzà nam r´k´;
• Niektórzy Wietnamczycy witajà si´ oburàcz, wtedy lewà r´k´ kładà na

wierzchu prawego nadgarstka;
• Wietnamczycy najcz´Êciej witajà goÊci zwrotem „xin ch∫o” wraz z nazwi-

skiem i tytułem;
• W Wietnamie pierwsze podaje si´ nazwisko, potem imi´;
• Do Wietnamczyków mo˝na zwracaç si´, u˝ywajàc nazwiska i tytułu lub

imienia i tytułu – w zale˝noÊci od tego, jak si´ nam przedstawià;
• Bilet wizytowy odbieraj oburàcz z lekkim ukłonem, zapoznaj si´ z nim

i schowaj;
• Swój bilet wizytowy, na jednej stronie w j´zyku angielskim lub wietnam-

skim, wr´czaj prawà r´kà lub obiema r´koma;
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• Wietnamczyk nie odmówi przyj´cia twojego biletu wizytowego, ale mo-
˝esz nie otrzymaç w zamian jego wizytówki. Nie poczuj si´ tym ura˝ony (nie
wszyscy wietnamscy biznesmeni posiadajà bilety wizytowe).

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Przyj´cia sà wa˝nym elementem budowania skutecznych relacji z miejsco-

wymi partnerami;
• NiegrzecznoÊcià jest nie wypiç choçby łyka podanej herbaty, jak równie˝

nie spróbowaç czegoÊ podanego do jedzenia;
• GoÊcie powinni proponowaç zapłat´ za lunch i obiad, chocia˝ w sposób

uprzejmy Wietnamczyk odmówi przyj´cia tej propozycji;
• Nale˝y zrewan˝owaç si´, oferujàc posiłek w mi´dzynarodowym hotelu lub

dobrej restauracji;
• W trakcie lunchu cz´sto bywajà prowadzone rozmowy biznesowe, nato-

miast obiady to spotkania towarzyskie (poruszanie tematów biznesowych
w trakcie obiadu jest mo˝liwe, o ile rozpocznie je wietnamski partner);

• W trakcie przyj´cia oczekuje si´, ˝e kierownik waszego zespołu wygłosi
krótkà mow´ lub, co najmniej, toast;

• Bardzo popularne w Wietnamie jest karaoke. Dobrze mieç przygotowanà
na tà okazj´ piosenk´ (je˝eli nas o to poproszà);

• Je˝eli jesteÊ zaproszony do prywatnego domu, czekaj na wskazanie miej-
sca, gdzie masz usiàÊç.

Ubiór
• W kontaktach biznesowych obowiàzuje koszula z długim r´kawem i kra-

wat dla panów oraz tradycyjna suknia lub spódnica i bluzka dla paƒ;
• W kontaktach z wy˝szymi urz´dnikami paƒstwowymi panowie powinni

zało˝yç ciemne ubranie i tradycyjny krawat;
• Ubiór biznesowy w południowym Wietnamie jest bardziej swobodny;
• W upalne miesiàce mo˝na zostawiç marynark´ w domu.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Nale˝y byç przygotowanym na pewien stopieƒ formalnoÊci, ale w miar´

post´pu w rozwijaniu wzajemnych relacji ulega on rozluênieniu;
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• Istotnym aspektem całego procesu negocjacji jest nawiàzanie dobrych rela-
cji osobistych z wietnamskim odpowiednikiem. Słu˝à temu wspólne obia-
dy oraz konsumpcja „napojów”;

• W wa˝nych negocjacjach wymagajàcych tłumacza zaleca si´ korzystanie
z usług własnego tłumacza (nie z zaproponowanego przez wietnamskiego
partnera);

• Kopie lub szkic swojej prezentacji nale˝y przekazaç z wyprzedzeniem (tłu-
maczàc to na j´zyk wietnamski, okazujesz im wielki szacunek);

• Gdzie to mo˝liwe, wykorzystuj pomoce wizualne, zwłaszcza dla prezentacji liczb;
• Cz´sto upewniaj si´, czy twoi miejscowi partnerzy nadà˝ajà za prezentacjà;
• Niedelikatne jest publiczne okazywanie irytacji, zniecierpliwienia lub złoÊci;
• Konfrontacja zakłóca harmoni´ oraz prowadzi do zniszczenia wizerunku

i mo˝e doprowadziç do zerwania obiecujàcych negocjacji handlowych;
• Je˝eli chcesz sprostowaç błàd popełniony w negocjacjach przez wietnamskie-

go partnera, poproÊ o przerw´ i dyplomatycznie, przy fili˝ance herbaty,
zwróç uwag´ na błàd;

• Dla wi´kszoÊci Wietnamczyków unikanie konfliktu i utrzymywanie miłych
relacji jest o wiele wa˝niejsze ani˝eli sama jasnoÊç przekazu;

• Unikaj przerywania innym ich wypowiedzi. Czekaj z odpowiedzià, a˝ wiet-
namski negocjator skoƒczy mówiç;

• Wietnamscy negocjatorzy majà skłonnoÊç do ostrych negocjacji i cz´sto
oczekujà przyznania im du˝ych ust´pstw w kwestii cen i warunków;

• Swój sukces mierzà osiàgni´tymi ust´pstwami. Dobrà taktykà b´dzie stwo-
rzenie bezpiecznej rezerwy w swojej poczàtkowej ofercie;

• Wiele uwagi poÊwi´ç na tworzenie ust´pstw warunkowych: równe warto-
Êciowo coÊ za coÊ;

• Na ust´pstwa gódê si´ po długim ociàganiu si´ i tylko po długim wahaniu
(w trakcie negocjacji jest to jedyna okazja, kiedy mo˝na wyraziç twarzà ne-
gatywne emocje i pokazaç, jakie to było dla ciebie bolesne);

• Âmiech i chichot cz´sto bywajà oznakà zakłopotania, a nie rozbawienia. Uni-
kaj w trakcie spotkania włàczania si´ w wesoły ton, dopóki nie zorientujesz
si´, o co chodzi;

• Decyzje podejmowane sà przez naczelne kierownictwo i zawsze zabiera to
sporo czasu. W małych firmach przebiega to szybciej;

• Nie bàdê zdziwiony, kiedy twój wietnamski partner kilka tygodni po podpi-
saniu umowy skontaktuje si´ z tobà, aby renegocjowaç kluczowe jej cz´Êci;

• Dobre tematy do rozmów to: podró˝owanie, pogoda, własne zainteresowania.



Gestykulacja i zachowania publiczne
• Silny, bezpoÊredni kontakt wzrokowy mo˝e byç niewłaÊciwie zrozumiany ja-

ko przejaw wrogoÊci;
• Zbyt mocny uÊcisk dłoni jest odbierany jako niedelikatny;
• Dystans przestrzenny mi´dzy osobami wi´kszy ni˝ na Zachodzie;
• Nie wykonuj gwałtownych i wylewnych gestów i unikaj machania r´kà;
• Unikaj wskazywania kogoÊ palcem wskazujàcym;
• Aby przywołaç kogoÊ, wyciàgnij r´k´ z dłonià skierowanà w dół i palcami

machaj ku sobie;
• U˝ywaj obu ràk do przekazania czegoÊ innej osobie;
• Nie dotykaj niczyjej głowy;
• Trzymanie si´ za r´ce przez dwóch m´˝czyzn (jak równie˝ kobiet) w trak-

cie spaceru jest oznakà przyjaêni;
• Nie przesuwaj i nie dotykaj niczego stopà i nie pokazuj ich w trakcie siedze-

nia – przez wielu Wietnamczyków uwa˝ane sà za nieczyste.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Upominki sà w Wietnamie elementem kontaktów biznesowych. Pod koniec

pierwszego spotkania wr´cz obiema r´kami ka˝demu uczestnikowi spotka-
nia starannie zapakowany upominek;

• Obdarowany najprawdopodobniej odło˝y upominek na bok i odpakuje po
twoim wyjÊciu;

• Kiedy to tobie wr´czajà upominek, odbierz go oburàcz i uÊmiechnij si´, ale
odpakuj go póêniej;

• Niektórzy Wietnamczycy odpakowujà upominek natychmiast. Zawsze po-
st´puj jak oni;

• Do opakowania upominków nie u˝ywaj papieru w białym i czarnym kolo-
rze (kolory te kojarzone sà ze Êmiercià i pogrzebem);

• Zawsze miej przy sobie kilka drobnych dodatkowych upominków;
• Kosztowne upominki najlepiej wr´czaç póêniej, np. po podpisaniu umowy;
• Dobrym upominkiem b´dzie markowy koniak lub whisky,
• Inne dobrze odbierane upominki to: wyroby zwiàzane z twoim regionem,

zestaw do pisania i gustowne drobiazgi z logo firmy;
• B´dàc zaproszonym do domu, zawsze przynieÊ upominek: wino, słodycze

i kwiaty to tradycyjny wybór.
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