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Menederowie, których domen jest sprzeda, szkoleni s przy zaoeniu, i pierwsze chwile zwizane z poznawaniem nowej osoby, a przy
tym z prezentacj siebie, maj znaczcy wpyw na zawarcie satysfakcjonujcej transakcji. Jednak nie trzeba by handlowcem, by stara si
budowa pozytywny wizerunek za kadym razem, gdy spotykamy si
z klientami, wspópracownikami czy osobami cakiem niezaangaowanymi w nasz zawodow rzeczywisto . Dama i Dentelmen po prostu
wiedz, i pod kad szerokoci geograficzn waciwe powitanie drugiej
osoby jest niezbdnym elementem kulturalnego funkcjonowania w danej
spoecznoci.
Sposób, w jaki si witamy, jest swego rodzaju histori, któr opowiadamy o sobie. Histori, która zawiera rozdziay dotyczce pewnoci
siebie, elegancji, taktu, elastycznoci, a take poczucia humoru i wiedzy.
Jednak, jak to z historiami bywa, raz mamy pilnych i zaangaowanych
suchaczy, a w innym przypadku osoby, które w ogóle nie zwracaj
uwagi na to, czy dobrze podamy rk, czy si ukonimy i dobrze zaprezentujemy. Wyznajc jedn z zasad etykiety, dotyczcej szacunku dla
drugiej osoby, zawsze staram si przedstawia swoj histori z pasj
i zaangaowaniem. O czym z przyjemnoci Pastwu opowiem.
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Jak si witamy?
Na bardzo wiele sposobów. Poczynajc od lekkiego skinienia gowy,
poprzez gbszy ukon, ucisk doni, specjalnie dobrane sowa, czy
wreszcie na pocaunku, czasem nie jednym, koczc. Jednak, co niezwykle istotne, realia zawodowe, przynajmniej na pocztku znajomoci,
wymagaj od nas powcigliwoci. Nawet jeeli osoba, z któr si witamy,
znana jest z familiarnoci, szeroko rozumianego luzu czy bezpretensjonalnego podejcia do ycia.
Wyznaj zasad, i lepiej na pocztku podej z lekkim dystansem
do pierwszego kontaktu, ni „dosta po rkach” od drugiej osoby za zbyt
szybkie wejcie do krainy zayoci. To wszechobecne „Panie Adamie,
Pani Mariolko”. Dlaczego tak szybko przechodzimy na „ty”? Dajmy czas
naszemu klientowi, a tym samym osobie wyszej rang — waniejszej,
by sama zadecydowaa, czy chce by z nami po imieniu. O tym jednak
za chwil.

Kto pierwszy powinien powiedzie „dzie dobry”?
Etykieta biznesowa zakada, i osoba nisza rang pierwsza powinna
okaza szacunek osobie zajmujcej wysze miejsce w hierarchii. Dokadnie tak jak w wojsku, a zatem:
x Specjalista powie pierwszy „dzie dobry” dyrektorowi — nawet
jeeli specjalista jest kobiet i do tego o wiele starsz od przeoonego. Etykieta biznesowa nie uznaje pci ani wieku — liczy si
tylko ranga. Oczywicie nie bdzie gaf, jak szef bdzie si pierwszy kania, uznajc tym samym zasady zaczerpnite z etykiety
towarzyskiej, jednak to on o tym decyduje.
x Pracownik firmy pierwszy powinien okaza szacunek klientowi,
gdy klient jest wyszy rang. Rozwiewajc wszelkie wtpliwoci,
naley pamita , i w kocu nawet szef wszystkich szefów zaley
wanie od klienta. A jeeli stawia si ponad nim, jest to nie tylko
nietaktowne, ale krótkowzroczne. Dzi ju aden wysoki rang
przedstawiciel firmy nie pozwoliby sobie na sowa sawnego
kapitalisty Williama Vanderbilta „Spoeczestwo, a niech je szlag!”.
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x Dyrektor wchodzcy do pomieszczenia, w którym znajduj si
jego podwadni, pierwszy powinien pozdrowi pracowników (nie
tyczy si to sytuacji oczywistych, gdy wchodzimy do pokoju co
chwila. Stosujc si lepo do zasad etykiety, moemy narazi si
na mieszno i osign zgoa inny efekt od zamierzonego. Jedno
powitanie w cigu dnia w zupenoci wystarczy).
x Bdc klientem, jeeli wchodzimy np. do banku, pierwsi powinnimy powiedzie „dzie dobry”. Zawsze osoba wchodzca do
pomieszczenia powinna pozdrowi innych ju si tam znajdujcych. Zarówno pracowników, jak i pozostaych klientów.
x Wygaszajc referat czy prowadzc konferencj prasow jako
np. moderatorzy, zawsze witamy si pierwsi z audytorium, nawet
jeeli wczeniej na korytarzu ju przywitalimy si z wiksz
czci publicznoci.
Zaobserwowaem, i podczas szkole lub odczytów, które prowadz
w caym kraju, osoby wchodzce do pomieszczenia, gdzie bd przemawia, witaj si z innymi wprost proporcjonalnie do iloci ju przebywajcych na sali — im mniej uczestników, tym „dzie dobry” przychodzi
w miar atwo do wypowiedzenia. W miar zapeniania si sali grzeczno
gdzie ginie w tumie. Fascynujce.
x W sytuacjach towarzyskich modszy oddaje pierwszy szacunek
starszemu, a mczyzna kobiecie. Co prawda i tu pojawiaj si
wyjtki, gdy np. mczyzna jest obdarzany bardzo duym szacunkiem albo jest zdecydowanie starszy. Wtedy moe by przyjte, i kobieta powinna pierwsza odda mu honory, niemniej
prawdziwy Dentelmen nigdy nie powinien na to pozwoli .
Póki ma siy.
POLECAM: Wielu pracowników recepcji narzeka, i osoby, które ich
mijaj, wchodzc do dalszych czci budynku, w ogóle nie mówi „dzie
dobry”. Co wicej, poszukujc informacji zwizanych z firm, nawet
ich nie powitaj, tylko od razu przechodz do meritum — „gdzie jest biuro obsugi klienta?”. Jest to dua gafa. To, e kto pracuje na innym
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stanowisku ni my, nie oznacza, i jestemy uprawnieni do ignorowania
go tylko dlatego, i my jestemy account menederem, a recepcjonistka
office menederem. Pastwo czytajc t publikacj, z pewnoci zauwayli,
i w chwili pozdrowienia drugiej osoby — pracownika ochrony, obsugi
sprztajcej czy pracowników recepcji, od razu wida szeroki umiech na
ich twarzach. Czy moe by co bardziej przyjemnego ni dobre sowo na
pocztek dnia? Osobom, które mimo wszystko unikaj kontaktu ze wspomnianymi pracownikami niszego szczebla, pomn jedynie, i czsto
z pani Barbar z recepcji czy panem Mirosawem z ochrony mona
o wiele wicej „zaatwi” ni z niejednym dyrektorem. Jednak to nie
ch zysku czy interesowno powinna nami kierowa.

Ucisk doni
O ile zwyczaj nakazuje osobie niszej rang powita przeoonego, to
ju wycigniecie doni ley w gestii tego drugiego, czyli waniejszego.
Gaf zatem bdzie, jeeli mówic naszemu przeoonemu „dzie dobry”,
od razu wycigniemy do rk. Pragnbym jednak zaznaczy , i w wielu
firmach moe by praktykowany inny zwyczaj, np. kto pierwszy, ten
lepszy, bez zwracania uwagi na rang. Jeeli zatem zwyczajowo si tak
witamy, nie powinnimy tego zmienia .
Inaczej sytuacja wyglda w obcowaniu z klientem. Nawet jeeli
zwyczaj firmowy pozwala na wiele familiarnych zachowa, to wobec
klienta — przynajmniej na pocztku znajomoci, powinnimy zachowywa si bardziej konserwatywnie, baczc tym samym na wszystkie
zasady etykiety biznesowej. Zatem bdc klientem, to my decydujemy,
w którym momencie podajemy do (oczywicie nie stawiamy drugiej
strony w kopotliwej sytuacji i podajemy prawic jak najszybciej). W miar
upywu czasu klient moe wyj z inicjatyw skrócenia dystansu przy
powitaniach, co moe objawi si mniej formaln form pozdrawiania.
Jednak jest to tylko i wycznie domena osoby wyszej rang, czyli w tym
wypadku klienta.
Zdarza si równie, i stan naprzeciwko siebie osoby o porównywalnych rangach. Wtedy nie bdzie gaf, jak zastosujemy si do zasad
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etykiety towarzyskiej (kobieta inicjuje podanie doni lub osoba starsza).
Jednak jeeli zaoymy, i praca nie uznaje pci ani wieku, bez wahania
podajemy swoj do. To samo czyni druga osoba.
Moemy spotka si równie z sytuacja, i nasz klient, np. dyrektor,
pojawi si na spotkaniu ze swoj asystentk, czyli osob zajmujc nisz pozycj w hierarchii firmy. Zasada pierwszestwa przy powitaniu
podpowiada, i wpierw szacunek naley odda dyrektorowi. Jednak
okazuje si, i dyrektor bardziej ponad etykiet biznesow ceni sobie
towarzysk, a dokadniej pierwszestwo kobiety przed mczyzn.
Wtedy gaf z naszej strony bdzie na si stosowanie si do kanonów
zawodowych. Naszym obowizkiem jest zapewnienie miej atmosfery
klientowi. Nie moemy spowodowa , by poczu si niekomfortowo.
Cenn zatem bdzie ta cecha kulturalnego menedera, która kryje si
pod okreleniami takimi jak elastyczno i dostosowanie.

Jak podajemy do?
Do przed podaniem drugiej osobie powinna by przede wszystkim
sucha i czysta. Niemie skojarzenia budzi wilgotna i zimna prawica,
któr pozwoliem sobie roboczo nazwa „rozmroon pang”. Z pewnoci nieraz trzymali Pastwo w doni jeszcze zimne i mokre filety
rybne. Nie jest to wraenie szczególnie nieprzyjemne, jeeli chodzi
o kulinaria, bynajmniej ryba posiada ciekawe walory smakowe. Jednak
przy pierwszym kontakcie nasza do, która nie do , e mokra, to jeszcze
podana bez wyrazu, powoduje niemie skojarzenia u osoby, która wanie
j ucisna. Wielu osobom nasze nazwisko i twarz mog kojarzy si z t
odawian w Wietnamie rybk.
Do podajemy w sposób zaprezentowany na zdjciu 1.1. Nie
powinna by ani przekrcona do góry, ani do dou. Jej wewntrzna
i zewntrzna cz powinny by ustawione prostopadle do ziemi, pod
ktem mniej wicej 90 stopni. Jeeli kto poda nam do „z góry”,
bdzie to informacja, i jest bardzo pewny siebie i chce nad nami
zdoby przewag od samego pocztku znajomoci. Moemy do delikatnie odkrci do poziomu wskazanego na fotografii.
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Zdjcie 1.1. Do waciwie podana do powitania

Zdjcie 1.2. Do niewaciwie podana. Do podana z góry sugeruje, i chcemy
górowa, nie jest to zbyt eleganckie
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Zdjcie 1.3. Do niewaciwie podana. Zbyt wczenie chwycona do drugiej
osoby nie pozwala odwzajemni ucisku, ponadto druga osoba moe poczu
si zniewolona

Osoba, z któr si witamy, powinna identycznie jak my wycign
swoj do w naszym kierunku. Ucisk, który dokonuje si po zaoeniu
doni w do — punkt kocowy ucisku wyznacza naturalnie kciuk —
powinien by krótki i wywaony pomidzy silnym a lekkim. Nie moemy
cisn doni zbyt lekko, gdy przywouje to mao atrakcyjne skojarzenia.
Nie moemy równie ciska zbyt mocno, eby nie zrobi krzywdy
drugiej osobie.

Czego jeszcze nie powinnimy robi, ciskajc drug do?
Nie machamy doni w gór i w dó. Zachowanie takie przywodzi na
myl podnoszenie samochodu za pomoc lewarka. Niektórzy lubuj si
w takim „lewarkowaniu” nawet do kilkunastu lub, o zgrozo, kilkudziesiciu sekund. Unikniemy machania nasz doni, gdy j lekko, po krótkim
ucisku, rozlunimy (tak samo powinnimy postpi , gdy spotkamy si
z osob z syndromem Herkulesa). Dla bystrego rozmówcy bdzie to
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sygna, i skoczylimy powitanie. Niestety tylko dla bystrego. W innym
wypadku moemy rk lekko usztywni . To ju mocniejszy sygna.
Nie ograniczamy si przy powitaniu jedynie do ciskania palców.
Niedokadnie chwytajc do drugiej osoby, pozbawiamy j moliwoci
odwzajemnienia si rzeczowym uciskiem. Wyglda to jak chwycenie
bezwiednych palców rkawiczki.
Ucisk powinien by naturalny. Dlatego wysunicie caej rki
sztywno do przodu z otwart doni jest pretensjonalne, chyba e osoba,
z któr si witamy, na si chce zwikszy dystans przy powitaniu — co
jest równie dla nas pewn informacj. Niektórzy wycigaj do do powitania w jeszcze inny sposób. Rka jest co prawda lekko zgita, ale wyglda to nienaturalnie, gdy okie jest mocno wygity w praw stron.
Prosz mnie le nie zrozumie . Nie spdzam kadego dnia na fanatycznym wrcz wyapywaniu milimetrowych odstpstw od waciwego
uoenia doni podczas powita. Zaley mi po prostu na tym, bymy
unikali wszelkiej nienaturalnoci w kontaktach zawodowych, jak równie
towarzyskich. Powitanie uciskiem doni duo o nas mówi i tworzy
pierwsze, czsto dugo zapamitywane wraenie.
Podajc do, powinnimy zwróci si tuowiem w stron osoby,
z któr si witamy. Tam te powinien pody nasz wzrok, a dokadniej
w kierunku oczu. Moemy przy okazji lekko skin gow. W krgu
kulturowym, w którym si znajdujemy, patrzenie drugiej osobie prosto
w oczy pozwala stworzy wraenie, i jestemy pewni siebie. Jest to
równie forma okazania szacunku. Bardzo nieeleganckie jest witanie si
z kim i jednoczenie odwracanie wzroku w drug stron. Niestety czsto
spotykane.
Podaniu rki moe towarzyszy kilka grzecznociowych zwrotów,
np. popularne „dzie dobry”, „bardzo si ciesz, e pani widz”. Jeeli
okolicznoci na to pozwalaj, dodajmy do naszego powitania odrobin
umiechu. Od razu bdzie milej.
POLECAM: Wiele osób ma problem z wilgotn i zimn doni, ale
prosz si nie martwi. Jest to cz naszej fizjologii. U wielu moe to
by spowodowane stresem, du iloci wypitej kawy czy po prostu
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warunkami atmosferycznymi. Aby unikn niemiego wraenia zwizanego ze ciskaniem naszej doni, proponuj kilka rad. Od Pastwa
bdzie zaleao, która zostanie wybrana. (a) Znajc swoj fizjologi,
zawsze mona nosi ze sob chusteczk. Zarówno papierow, jak i bawenian, w któr przed wejciem na spotkanie wytrzemy do. (b) Na
chwil przed spodziewan wymian ucisków udajmy si do toalety,
gdzie umyjemy do w ciepej wodzie, a nastpnie dokadnie j osuszmy.
(c) Majc wiadomo, i nikt nas nie widzi — gdy moe si to okaza
mocno podejrzane — moemy wytrze do w garderob. Uwaajmy
jednak, by nie spowodowa trwaego zabrudzenia odziey. (d) Jadc
np. wind, moemy podnie do na wysoko ust i przez chwil — tak
dugo, jak jedziemy — dmucha w ni. Jest to metoda, któr sam czsto
stosuj. Z sukcesem. NIE wycierajmy doni o wosy, gdy kosmetyki,
które zostay wczeniej wykorzystane do utrwalenia fryzury, mog jeszcze
pogorszy sytuacj.

Inne sposoby powitania
Buchnicie w mankiet lub tzw. cmok nonsens, czyli caowanie w do
— w kontaktach biznesowych jest praktycznie odradzane, w towarzyskich odchodzi wprawdzie do lamusa, niemniej jest stosowane. Sam
byem wychowywany w duchu caowania kobiecych doni i wiem, e jak
ju jedn Dam caujemy, to powinnimy pocaowa pozostae (nie liczc
bardzo modych panien).
Wspomniaem, i jest to praktycznie odradzane. Wyobramy sobie
dwie róne sytuacje. W pierwszej nasz klient jest Dam cenic sobie
t form powitania. Salomonowym wyjciem moe by stosowanie owej
metody jedynie w okolicznociach, gdy jestemy sam na sam lub w gronie, które skada si ze wspomnianej Damy i Dentelmenów. W innym
wypadku moglibymy spowodowa zakopotanie u innych Dam menederów — ze strony klienta. Pamitajmy jednak, i nie mamy obowizku
caowania, chodzi jedynie o dobr atmosfer. Drugi wariant dotyczy
klienta, który jest reprezentantem starej szkoy dobrych manier. Ów
Dentelmen nie uznaje czego takiego jak kobieta nisza rang, zawsze
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bdzie jej oddawa honor, co wicej, bdzie to pocaunek w do. Rodzi
si teraz pytanie, co zrobi , jeeli kto jest kobiet? Najlepszym wyjciem z sytuacji byoby da si pocaowa . Rozmawiaem kiedy na ten
temat z jedn Dam, która tak jak ja zajmuje si zawodowo etykiet.
Powiedziaa, i unikajc pocaunku w przypadku wspomnianego Dentelmena, naraamy go na duy dyskomfort. Jeeli chce i sprawia mu to
przyjemno, nie bd go jej pozbawiaa, wskazaa znajoma. Jeeli jednak
nie chcemy by caowane, usztywnijmy do, bdzie to jasny sygna dla
mionika caowania damskich rczek.
Jeeli ju caujemy, to jak to zrobi?
Na pewno nie tak, jak to z reguy widzimy w telewizji. Chwytamy
delikatnie do Damy, nieznacznie j podnosimy, lekko si schylamy
— nigdy w pó — i muskamy ustami bd jedynie markujemy ten gest.
Nigdy nie powinnimy sobie pozwoli na siarczysty pocaunek w do,
gdy jest to wyjtkowo nieestetyczne i mao przyjemne dla Dam. Wane:
nigdy nie caujemy na otwartym powietrzu. Ponadto starajmy si by
powcigliwi z tym gestem poza Polsk lub wobec Dam z zagranicy.
Pocaunek w policzki — praktyka biznesowa nie uznaje tej mocno
towarzyskiej formy powitania. Nawet jeeli bdzie to tzw. „air kiss”,
czyli pocaunek w powietrze, przez wielu uwaany za mieszny i mocno
przesadzony.
Na nied wiedzia — w kontaktach biznesowych unikajmy tego.
Jeeli w trakcie pracy okae si, i nasz klient ze Wschodu lub z Poudnia chciaby przeama sztywn formu „dzie dobry”, a nie stoi to
w sprzecznoci z naszymi pogldami, czemu zatem nie przywita si jak
z dobrym przyjacielem. Jednak zaznaczam, i podejmowanie nowo poznanej osoby w taki sposób moe zosta odebrane jako grubiaskie nawet
przez mieszkaców krajów, gdzie jest to na porzdku dziennym. Klasyczne zasady etykiety biznesowej dalekie s od wspomnianych praktyk.
Dlatego jak zwykle musimy wykaza si czujnoci i wyczuciem taktu.
Chwytanie pod okie — prosz zaobserwowa polityków, którzy
chtnie i czsto czerpi z caego arsenau gestów. Ma to miejsce równie przy powitaniach. Jeeli jeden chwyci drugiego pod okie , tamten
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od razu zrobi to samo — na zasadzie lustra. Jeeli jeden chwyci drugiego
za rami, drugi czyni dokadnie to samo. Z pewnoci byli przeszkoleni,
i nie mona da drugiej osobie górowa nad sob, w zwizku z czym
broni si odwzajemnianiem gestów. W polityce wszystkie chwyty
dozwolone. Kiedy niezwykle dowiadczony dyplomata powiedzia mi,
i nie naley wzorowa si na zachowaniu polityków. Có, wielu z nich
to naprawd obyci przedstawiciele spoeczestwa i patrzenie na nich
w sytuacjach oficjalnych napawa optymizmem. Myl, i kady z nas
ma swoje zdanie na ten temat. Wracajc do meritum, unikajmy i tego
sposobu powitania.
Podsumowujc — najbezpieczniejsz i najbardziej wskazan przez
zasady etykiety zawodowej form powitania, gdzie dochodzi do kontaktu cielesnego, bdzie ucisk doni. Inne, o których wczeniej wspomniaem, nie powinny mie miejsca, chyba e wyjtkowe okolicznoci
na to pozwalaj. Przede wszystkim powcigliwo i takt, a nastpnie
elastyczno i sztuka obserwacji. Jeeli bdziemy stosowali si do tych
czterech cech, nie popenimy gafy.

Powitania w innych kulturach
Etykieta biznesowa, tak samo jak protokó dyplomatyczny, zakada
okrelony kanon zachowa. Dziki tym zasadom jestemy w stanie
unikn przynajmniej wikszoci gaf. Jednak podróujc po wiecie
lub przyjmujc goci zagranicznych, powinnimy mie wiadomo
odmiennoci kulturowych, i to nie tylko na gruncie jzykowym, kulinarnym, ale te tych zwizanych np. z powitaniem. Zagraniczni biznesmeni mog stosowa si do midzynarodowych zasad pozdrawiania
i okazywania sobie szacunku, niemniej zawsze zrobimy lepsze wraenie,
jeeli okae si, i przynajmniej staralimy si dowiedzie co nieco na
temat kultury naszego gocia lub gospodarza. Absolutnym minimum
bdzie nauczenie si kilku podstawowych zwrotów grzecznociowych
w jzyku naszego klienta. Czy nie jest nam mio, gdy zagraniczny go
przy pierwszej wizycie mówi „dzie dobry”?
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Arabia Saudyjska
Z reguy powitanie jest ciepe i uprzejme, Arabowie sprawiaj wraenie,
i witanie si sprawia im du przyjemno . S przy tym do otwarci.
Przy kolejnym spotkaniu mog wzi rk rozmówcy w swoje donie,
pokazujc tym samym, i ciesz si na nasz widok. Spotykajc mieszkaca Arabii Saudyjskiej mówimy „As-Sal mu `Alaykum”, co oznacza
„pokój z tob”; odpowiedzi bdzie „wa alejkum as-salam” — czyli
„z tob te niech bdzie pokój”. Znajc ju naszego rozmówc, moemy
si spodziewa , i zostaniemy pocaowani w policzki. Odwiedzajc
Arabi Saudyjsk, warto mie na uwadze relacje pomidzy pciami,
równie na gruncie zawodowym. Najlepszym ródem informacji bdzie
nasza placówka dyplomatyczna w kraju gospodarza lub przedstawicielstwo Arabii Saudyjskiej w Warszawie.

Chiny
Unikamy zbyt bliskiego kontaktu przy powitaniach. Lekki ukon bdzie
dobrze przyjtym gestem. Biznesmeni mog ucisn nasz do, jednak
warto poczeka na ten gest ze strony Chiczyków, gdy to powitanie
moe nie by ich ulubionym. ciskajc do, robimy to zdecydowanie
delikatniej, ni przyzwyczaiy nas do tego standardy europejskie. Nie
poklepujemy ani nie ciskamy oburcz naszych goci. Moemy spotyka
si z ciekawym zwyczajem oklasków, kiedy odwiedzamy miejsce pracy,
w którym przebywa duo osób. Kulturalnie wtedy bdzie równie zacz
klaska .

Japonia
Przede wszystkim ukon. Tym bardziej i w Kraju Kwitncej Wini jest
co najmniej dwadziecia rodzajów ukonu. Bdc podróujcym biznesmenem, na pocztek poznawania kultury gospodarzy wystarczy, i
zastosujemy si do kilku kluczowych zasad. Im waniejsza osoba, tym
gbszy ukon — osoba nisza rang bdzie si niej kaniaa. Jeli nie
wiemy, jak kto zajmuje pozycj, lepiej ukoni si troch niej ni
osoby, z którymi si witamy. Osoba nisza rang pierwsza kania si osobie
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wyszej rang. Japoscy biznesmeni mog poda nam do i jednoczenie si ukoni . Lub najpierw si ukoni , a potem poda do. Przy
powitaniu nie patrzymy w oczy, jest to oznaka braku szacunku. Chcc
odda honor drugiej osobie, powinnimy przy powitaniu spuci wzrok.

Stany Zjednoczone
Ucisk doni zdecydowany, mocny i energiczny. Pozdrowienie powinno
by poczone z utrzymaniem kontaktu wzrokowego. W innym wypadku
zostaniemy uznani za nieszczerych. Obejmowanie si i dotykanie, ew.
poklepywanie, moemy zostawi na moment, kiedy dojdziemy do mniej
formalnego sposobu powitania. Jednym z czstszych powita bdzie
„How are you”, na co odpowiadamy — wbrew temu, co moemy odczuwa „Fine, thanks”. Bardzo dobitnie naszego ducha w kontekcie
powyszego oddaje wypowied Pawa Niziskiego CMD z Upstairs
Young & Rubicam, która znalaza si w lipcowym (2007) numerze branowego miesicznika „BRIEF”, powieconemu brandingowi narodowemu. Niziski twierdzi, i — cytuj: […] Nie znam drugiego kraju,
w którym na pytanie „how are you?” obcokrajowiec uzyskiwaby tak
wyczerpujc odpowied , wyliczajc wszelkie plagi, jakie nas ostatnio
dotkny. […] Co w tym musi by . Nawet jak jest le, powstrzymujmy
si. Inaczej popenimy po prostu gaf.

Przedstawianie przez osoby trzecie
Zarówno w biznesie, jak i w yciu prywatnym spotykamy si czasem
z sytuacj, i naley kogo przedstawi drugiej osobie. Czasem moemy
zosta o to poproszeni przez znajomego z pracy lub wrcz bdzie to
naszym obowizkiem np. w trakcie penienia funkcji gospodarza przyjcia
lub podczas asystowania wanej osobie.
Kilka wanych zasad dotyczcych przedstawiania przez osob trzeci:
1. W pracy przedstawiamy osob nisz rang osobie zajmujcej
wysze miejsce w hierarchii.
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2. W yciu towarzyskim mczyzn kobiecie, osob modsz starszej — wystpuje co prawda wyjtek, tak jak przy powitaniu,
kiedy to moemy przedstawi kobiet mczynie, który cieszy
si w spoeczestwie wyjtkowo wysokim powaaniem lub jest
zdecydowanie starszy od kobiety.
3. Podczas przyjcia osoba bez partnerki/partnera przedstawiana
jest parze, chyba e zachodzi znaczca rónica w kwestiach rangi
zarówno spoecznej, jak i zawodowej.
4. Kobieta bdzie przedstawiona zwierzchnikowi swojego ma
— stary zwyczaj, niemniej w konserwatywnym rodowisku praktykowany.
5. Osoba przybywajca na przyjcie jest przedstawiana ju obecnym. Wyjtkiem bdzie sytuacja, w której t osob bdzie go
honorowy, który z reguy przybywa na kocu. Wtedy to gociowi
honorowemu przedstawiani s pozostali uczestnicy przyjcia.

Jak przedstawiamy sobie inne osoby?
1. Upewniamy si co do imienia, nazwiska oraz rangi tych, których
bdziemy sobie przedstawia .
2. Przedstawiajc sobie osoby, moemy o kadej z nich powiedzie
kilka sów wprowadzenia, uatwia to podjcie potem rozmowy.
3. Jeeli nie pamitamy dokadnie imienia i nazwiska przedstawianej osoby, mamy cztery wyjcia:
a. Proponujemy, by osoby same si sobie przedstawiy.
b. Czekamy na inn okazj, szybko weryfikujc nasz wiedz,
i dopeniamy obowizku.
c. Znajc nazwiska, a nie pamitajc jednego imienia, przedstawiamy tylko wedle nazwisk.
d. Zrzucamy win na swoj sab pami i przepraszajc, prosimy o przypomnienie personaliów.
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POLECAM: Starajmy si przed wanym spotkaniem stworzy list
z wszystkimi zaproszonymi gomi, najlepiej jeeli lista byaby uzupeniona o zdjcia — co moe by niezwykle trudne. Wtedy chcc peni rol
odpowiedzialnego gospodarza, uczymy si wszystkich nazwisk na pami
lub przynajmniej tych najwaniejszych. Zakadajc jednak, i mamy
list z nazwiskami, imionami i przypisanymi do stanowiskami, a jest ich
do poka na liczba, zróbmy sobie ma cigawk, z której dyskretnie
bdziemy mogli podczas przyjcia goci korzysta. Wiksza lista moe
spoczywa w miejscu odosobnionym, gdzie w sytuacji kryzysowej bdziemy mogli j szybko znale . Ciekaw perspektyw moe okaza si
podrczny telefon z rozbudowan funkcj kontaktów.
Przykad przedstawienia sobie dwóch osób
Zaómy, i nasz znajomy z dziau sprzeday bardzo nas prosi
o przedstawienie dyrektorowi firmy, która moe by jego potencjalnym
klientem. My znamy dyrektora na stopie formalnej, zatem formua powinna wyglda nastpujco:
[…] Panie dyrektorze, pozwoli pan, i przedstawi pana Michaa
Kupca, szefa zespou sprzeday firmy Bon Tonex. Pan Grzegorz Kulturalny dyrektor dziau zamówie publicznych Butonierka i Partnerzy. […]
Za kadym razem, kiedy mówimy o danej osobie — w tym wypadku
wymieniamy imi, nazwisko, funkcj i miejsce zatrudnienia, powinnimy
by zwróceni twarz w stron teje osoby.
Po przedstawieniu nastpuj krótka wymiana uprzejmoci: […]
bardzo mi mio pana pozna […], starajmy si doda do kurtuazji troch
emocji, czyli umiechu.
Jeeli osoba wysza rang, w tym wypadku bdzie to dyrektor
Kulturalny, zagai rozmow, pan Kupiec powinien j podtrzyma —
zreszt jest tym jak najbardziej zainteresowany. Jeeli jednak dyrektor
tego nie zrobi, gaf bdzie narzucanie si z jakimkolwiek tematem.
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Jak przedstawiamy siebie bez udziau osób trzecich?
Podchodzimy do osoby, z któr chcielibymy zawrze znajomo , i wymawiamy nastpujc formu:
[…] Pani pozwoli, e si przedstawi, Andrzej Wcibski. […]
[…] Przepraszam, e przeszkadzam, ale bardzo chciaam pana pozna.
Nazywam si Mariola Taktowna. [...]
Jeeli okolicznoci na to pozwalaj, postarajmy si o umiech. Jednoczenie musimy patrze drugiej osobie w oczy. Inaczej okaemy brak
szacunku, a to w kocu nam zaley na poznaniu drugiej osoby.
Warto przy tym mie konkretny powód, dla którego si chcemy
z kim zapozna . Poznanie dla samego gestu jest przez niektórych niezbyt wysoko oceniane.

Tytuowanie
Niezwykle irytujcy dla wielu osób jest zwyczaj szybkiego, wrcz
automatycznego przechodzenia na „ty”. Niestety dzieje si to nie tylko
w przypadku relacji starszy – modszy, kobieta – mczyzna, przeoony
– podwadny, ale te usugobiorca – klient. Z dowiadczenia wiem, i
formua „Panie Marianie” czy „Pani Krystynko” moe doprowadzi do
szybkiego zakoczenia biznesowej znajomoci lub w najlepszym wypadku j mocno osabi . Tak, s poród nas osoby, które nie ycz sobie
zwracania si do nich z wykorzystaniem imienia. I to nie tylko osoby
wysze rang, ale i te zajmujce nisze miejsce w hierarchii — cho
tym bdzie trudniej walczy o swoj racj — chyba e trafi na osob,
która uszanuje ich zdanie (bez konsekwencji).
Na pocztku znajomoci zwracamy si per „pani” lub per „pan”. Tylko
i wycznie od osoby wyszej rang powinna wyj inicjatywa zmniejszenia dystansu w tytuowaniu. Nie jest adnym novum, i wiele firm ma
wprowadzony bardzo prosty kod porozumiewania si, co czasem uatwia
kontakty, a czasem utrudnia. Jednak nie wolno si zapomina i przenosi
zwyczajów wewntrzfirmowych do pierwszych kontaktów z klientem.
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Etykieta uznaje tytuowanie wedug zajmowanego stanowiska, czyli:
„Pani Dyrektor”, „Panie Kierowniku”, „Panie Prezesie”, „Panie Doktorze”. Jednak za niegrzeczne bdzie uznane zwracanie si po nazwisku,
czyli np. „Panie Wcibski”, „Pani Kulturalna”.
Oprócz tytuowania, które opisaem powyej, istniej w naszym jzyku
tytuy kurtuazyjne, zwyczajowe, przypisane do konkretnych profesji.
Dlatego warto, abymy znali form, w jakiej naley zwraca si do osób
piastujcych te wyjtkowe funkcje. W kocu nieraz moemy przemawia na konferencji, gdzie bdziemy musieli powita : biskupa, rektora,
ambasadora czy wiceministra.

Czsto zadawane pytania
Jak si mam zachowa, gdy ju si raz witaem z przeoonym, a mijam go kolejny raz w drodze do ksero? Jest to krpujce, czy mam
mówi ponownie „dzie dobry”, czy udawa, e niby go nie widz?
Udawanie, ze kogo si nie zauwaa, jest niegrzeczne. Mówienie po
raz kolejny „dzie dobry” zbdne — cho nikt przez to nie bdzie nas
uwaa za osoby nietaktowne. Najlepszym rozwizaniem byoby spojrzenie prosto w oczy mijanej osoby i lekkie skinienie gow, jakbymy
mówili „witam ponownie”. Mile widziany jest w takich sytuacjach delikatny umiech.
Wycignem do do ucisku przy powitaniu. Byem równy rang
z drug osob. Jednak ta wiadomie nie odwzajemnia mojego gestu, co powinienem zrobi na przyszo w takiej sytuacji? Czuem
si bardzo niekomfortowo.
W adnym wypadku nie powinnimy czu si zaenowani. To osoba,
która nie odwzajemnia przyjaznego gestu, powinna mie wiadomo , i
popenia gaf. Zakadajc, i nasz rozmówca nie ma adnych zdrowotnych przeciwwskaza do witania si z innymi, jego zachowanie okazao
si co najmniej nietaktowne — chyba e wyranie co chcia zamanifestowa (niech , brak szacunku, ignorancj). W przyszoci mona si
mocno zastanowi , czy jest sens podawa swoj prawic, cho moe
jeszcze jeden raz pokusibym si o utwierdzenie w tym postanowieniu.
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Wiadomo, e jak witaj si mczy ni w rkawiczkach, to zdejmuj
je przed uciniciem swoich doni. Jak to jednak jest w przypadku
dwóch kobiet?
Kulturalnie bdzie oczywicie zdj rkawiczk przy powitaniu
z drug osob. Jednak jeeli osoba wysza rang nalega, by tego nie robi ,
posuchajmy si jej. Czsto siarczysty mróz pozwala na chwil zapomnie o etykiecie, która w kocu ma nam suy , a nie tworzy sztuczne
i niemie sytuacje. W przypadku dwóch Dam s równie dwie teorie.
Wedug pierwszej, kiedy Damy maj cienkie rkawiczki (nie balowe,
ale skórzane), nie zdejmuj ich, witajc si ze sob. Z kolei wedle drugiej
teorii Dama modsza powinna okaza szacunek starszej i zdj rkawiczki do przywitania. Podsumowujc — myl, i odrobina kurtuazji
nikomu jeszcze nie zaszkodzia. A okazywanie szacunku starszym
w kocu nie boli.
Wiem, i niektórzy mczy ni lubi caowa kobiety w do. Ja
akurat tego zwyczaju nie praktykuj. Jednak co zrobi, jak zostanie
mi podstawiona do pod usta?
Wymuszenie pocaunku doni przez kobiet jest nieeleganckie.
Jednak prawdziwy Dentelmen powinien kobiecie ustpi i j pocaowa , sprawiajc przy okazji wraenie, i sprawia mu to du przyjemno . Cytujc klasyk „Dentelmen cierpi w milczeniu”.
Jak powinno si postpi w sytuacji, gdy poznamy osob, która si
niewyra nie przedstawia? Czekamy, a w kocu — jako — z kontekstu wyowimy poprawne nazwisko, czy si powinnimy dopyta?
Zdecydowanie dopytujemy na samym pocztku, przy przedstawianiu
si. Takie kwestie lepiej od razu rozwiza , ni potem si gowi , jak
np. przedstawi innej osobie nowo poznanego rozmówc. Oczywicie
win zrzucamy na siebie i swoj „niezdarno ”. Przy okazji moemy
zauway , jak niedokadne przedstawienie si moe zestresowa drug,
Bogu ducha winn osob.
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Wszyscy w dziale naszej firmy jestemy równi rang — oprócz szefa.
Atmosfera w zespole jest do lu na, czsto spotykamy si na gruncie
prywatnym. Co mnie szalenie irytuje to fakt, i w sytuacji gdy stoj
z koleankami i kolegami na korytarzu i podchodzi nasz znajomy, to
wita si najpierw z mczyznami uciskiem doni, a nas, kobiet, jakby
w ogóle nie zauwaa. Z reguy koczy si na niedbaym „cze”.
Przyznam, i jest to problem, który do czsto omawiam podczas
szkole z zakresu etykiety biznesowej. Zakadajc, i wszyscy s równi
rang i panuj przy tym przyjazne stosunki, mczyzna powinien
najpierw skierowa si w stron koleanek i stojc przed pierwsz
z nich powiedzie — w zalenoci od panujcych zwyczajów „dzie
dobry”, „cze ”. Jednoczenie chcc okaza koleance szacunek, daje jej
chwil na wybór powitania. To kobieta decyduje, jak form przybierze
pozdrowienie. Moe to by tylko odpowied „cze ”, ale równie moe
to by ucisk doni lub pocaunek. Z reguy pierwsza z kobiet nadaje ton
powitaniu z pozostaymi paniami. Po oddaniu szacunku koleankom
mczyzna moe przej do powitania z kolegami. PANOWIE, DAJMY
DAMOM MO LIWO
PRZYWITANIA SI !

Kwestie do zastanowienia
x Czy staram si uwaa podczas tytuowania innych, eby nie
narusza sfery prywatnej?
x Mczyzna — czy w kontaktach z kobietami nie ciskam zbyt
mocno ich doni?
x Kobieta — czy w kontaktach z mczyznami nie ciskam zbyt
lekko doni przy powitaniu?
x Kiedy ostatnio kogo przedstawiam/zapoznaem — moe prze wiczy to jutro w pracy?
x Czy wyjedajc za granic, w celach subowych lub podejmujc
w firmie klienta spoza Polski, staram si dowiedzie , jaka forma
powitania obowizuje w jego kraju?

