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సౌమ్య 
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానిక ిస్ాాగతం. ప్రస్తు తం చర్చలోో  ఉన్ా ఏదన్నా ఒక్ అంశం 

గుర ంచి మీర్ూ మాట్ాో డనలన్తక్ ంట్ున్నారా – దననికి ఉప్యోగప్డే భాషన్త మీర క్కడ న్ేర్చచకోవచతచ. న్నే్త 

స్ౌమయ. ఇదగిో న్నతో పాట్ూ ...  
 

Phil 

Hi, I’m Phil 

 

Sam 

And I’m Sam, hello… 

 

సౌమ్య 

ఇవాలి్ట కార్యక్రమంలో persuasion అంట్ ేఒప్పంచడం గుర ంచి తెల స్తక్ ందనం. So, అమ్మేవాళ్లో  ఉంట్ార్చ 

క్ద...sales people..వాళో్ గుర ంచిన్ ఒక్ ప్రశాతో మొదలెడతనం - ఒప్పంచడమ్మ వాళో్ ఉదయ యగం క్దన! 
   

Organizational Behavior and Human Decision Processes అన్ే జర్ాల్ ప్రకార్ం, sales 

representatives కి వాళ్ళ ప్ని వేళ్ల  మొదలయ్యయ ముందత, అంట్ ేవాళ్ళ ష్ఫి్ట మొదలయ్యయముందత ఏం 

చూప్స్తు  వాళ్ళ performance పెర్చగుత ంద?ి అంట్.ే.ఏది చూప్స్తు  వాళ్లళ sales ని పెంచగల గుతనర్చ?  
 

అది 

a) their weekly sales figures - వాళ్ళ వార్ం వార్ం అమేకాల ? 
b) వాళ్ళకి వచ్ేచ బో న్స ని ఎలా ఖర్చచచ్ెయ్యయచ్ోచ చ్ెపతప అంశాల ? 

c) విజయాల  అందతక్ ంట్ున్ా ఒక్ అథ్ెో ట్ బొ మే 
 



 

 
English Together © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 2 of 4 

 

 

Phil 

I really don’t know…  

Sam 

If people see their sales figures, they can work out what they need to do to improve – facts, 

logic and reason – that’s what it’s all about. 

 

సౌమ్య 

Sam, న్తవవా logic అన్నావవ క్దన, BBC Radio 4 లో Today programme with Jay Henrichs లో 

వచిచన్ ఈ ఇంట్ర్ూాూ విందనం. ఇది ఎవర న్ ైన్న ఒప్పంచడం ఎలా అన్ే అంశం గుర ంచి- అతనికి logic 

గుర ంచి స్పషిమ్ ైన్ అభిపరా యం ఉంద.ి  
News Insert 

Well, the first thing I say, I get straight from Aristotle who, as you know, wrote the book on 

logic as we know it today. Aristotle himself said that logic is not the most powerful tool of 

persuasion, now here I am on a highly logical programme, so forgive me for this, but 

Aristotle actually said that if you can get people to like and trust you, that’s the more 

powerful tool. 

 

సౌమ్య 

So ఎదతట్ివాళ్ళని ఒప్పంచడంలో logic పెదదగా ప్ని చ్ెయయదని అంట్ున్నార్చ - న్తవేామంట్ావవ Sam? 

Sam 

Yeah, I’m not convinced – If you make a logical argument, using facts, people will be 

persuaded. 

 

Phil 

But we deal with people not computers – and people sometimes make decisions illogically. 

We learnt from that interview that people need to have the trust of the other person to be 

persuasive. 

 

సౌమ్య 

So, trust అంట్ ేన్మేక్ం... న్న దృష్ిలో న్ేర్చగా మాట్ాో డేవాళ్లో , అభిపరా య భేదనల న్నా స్ర ేనిజాయ్తీగా 

ఉన్ావాళ్లళ, ఎదతట్ివయకిు మీద స్ాన్తభూతి ఉన్ావాళ్లళ న్మేక్స్తు ల గా అనిప్స్ాు ర్చ న్నక్ . 

న్మేక్స్తు ల  - trustworthy. But why do you think it is so persuasive? 
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Phil 

OK, think about when you go shopping – do you sit down, compare prices and quality and 

make a logical decision, or do you go for the shop, or brand that you trust? A shop might be 

very cheap, but if you are distrustful of the brand, you probably won’t buy anything. 

 

Sam 

I am very trusting of logic…. I like to compare all the prices… You can have a look at my 

spreadsheet if you want? 

 

Phil 

Yeah, that sounds fun… I use trust when I’m choosing where to shop, and I use trust when I 

choose who to believe… and an important part of that for me, is their credibility. 

 

సౌమ్య 

Credibility అంట్ ేవిశాస్నీయత - ఎవర క ైన్న మన్ మాట్ల మీద న్మేక్ం క్లగాలంట్ే ఏం చ్ెయాయల్ట? 

న్న ఉదేదశంలో..మన్ం మాట్ాో డేది విశాస్నీయంగా అనిప్ంచ్నలంట్ే నిజాయ్తీ గా ఉండనల్ట. ఉన్ాది 
ఉన్ాట్ుి గా మాట్ాో డనల్ట. 
 

Sam 

If I show people when their logic is flawed – I’m sure that will help them see my credibility. I 

don’t think they like it when I do it though. 

 

Phil 

Well, that’s the other thing that we heard about – Aristotle said it was important to get 

people to like you. You need to build a relationship. 

 

సౌమ్య 

అవవన్త, న్ేన్త ఒప్వపక్ ంట్ాన్త...'building a relationship'...ఒక్ మంచి బంధం ఏర్పర్చచతకోవడం చ్నలా 
ముఖయం. అద ిఏర్పడనలంట్ే న్న ఉదేదశంలో న్తవవా-న్ేన్త స్మాన్ం అని అవతల్ట వయకిుక ిచ్ెప్పగలగాల్ట. 
న్ేన్త నీక్న్నా గొప్ప అన్ే భావన్ క్ల్టగ ంచక్ూడదత. న్ేన్త నీ శరరయోభిలాష్ని అని న్మేక్ం క్ దిరేలా 
మాట్ాో డనల్ట. ముఖయంగా నిజాయ్తీగా ఉండనల్ట. 
 

Phil 

If you are good at relationship building, and can show people that you are credible and get 

them to trust you – then you will have a much better chance of persuading them 
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Sam 

Maybe that’s where I’ve been going wrong. 

 

సౌమ్య 

Ok, do you remember the question I asked you earlier? Sales people క్  ఏది చూప్స్తు  వాళ్ళక్  

ఉతనాహం వచిచ అమేకాల  పెంచ్ే ప్రయతనాల  చ్ేస్ాు ర్చ?  

జవాబు c) విజయాల  అందతక్ ంట్ున్ా ఒక్ అథ్ెో ట్ బొ మే 
 

Sam 

That doesn’t sound very logical! 

 

Phil 

See, it’s not always about logic; These things can be complicated…. Have I managed to 

persuade you yet? Do you trust me? 

 

Sam 

Hmm… I’m not so sure – have we built a good enough relationship yet Phil? 

 

సౌమ్య 

Right, వాళ్ళళదదర్ూ ఒక్ మంచి బంధం ఏర్పర్చచతకోవడం కోస్ం ప్రయతిాస్తు న్నార్చ. ఈలోగా మన్ం ఇవాళ్ 
న్ేర్చచక్ న్ా ప్దనలన్త మరోస్ార  చూదనద ం.  

Logic అంట్ ేతర్కం, trust అంట్ే న్మేక్ం, credible అంట్ే విశాస్నీయత, building a relationship 

అంట్ ేమంచి బంధం ఏర్పర్చతకోవడం. 
 

Thanks for joining us and see you next week for more English Together. 

 

 


