Cele
7 Secrete ale unei

PREZENTÃRI

Cum$să$faci$un$PPT$foarte$bun$$

atunci$când$ai$nevoie$să$$
impresionezi$plăcut$spectatorii!$

Bună ziua cititorule,
M-am decis să relev aceste 7 secrete ale unei bune prezentări,
în timpul unei conferințe. Mă uitam la prezentările speaker-ilor
și am realizat că unele dintre ele sunt dezastruoase: informații
diluate, scris mult și ilizibil, culori obositoare, scheme complicate
și, probabil cel mai rău lucru, erau foar te, foar te lungi.
Dacă meseria ta nu este să faci prezentări dar vrei totuși
să impresionezi plăcut pe cei care te privesc, respectă aceste
7 secrete. Indiferent dacă este vorba de o conferință, o ședință,
o prezentare de proiect sau de vânzări, spectatorii vor fi
foar te încântați de prezentarea ta și succesul tău va fi asigurat!
Cu drag,
Bogdan Comănescu

Cu peste 500 de prezentări
publice și traininguri

1. Interesul spectatorilor

1.
INTERESUL
SPECTATORILOR

Nu contează cât de interesant ți
se pare ție că este ce ai de gând
să spui. Impor tant este ce îi
interesează pe spectatori. Când
concepi prezentarea, întreabă-te:
”La ce îi va folosi spectatorului
informația pe care i-o voi da?”

2. Constant = mai elegant

2.
CONSTANT =
MAI ELEGANT

O prezentare care păstrează
același tipar de la primul la ultimul
slide este mai elegantă. În plus,
este mult mai ușor de ”digerat”
de spectatorii tăi. Fă-ți un slide
model (Master Slide) și folosește-l
pentru toate slide-urile.

3. Mai scur t = mai intersant

3.
MAI SCURT =
MAI INTERSANT

Dacă ai fi un cântăreț iubit
oamenii te-ar asculta, fără să se
plictisească, vreo 90 min. Dacă ai
fi James Bond, s-ar uita la tine
vreo 60 min. Dacă ai fi președintele
țării, te-ar asculta cu interes vreo
20 de min. Deci, prezentarea ta
ar trebui să dureze maxim 15 min.

4. Mai simplu = mai frumos

4.
MAI SIMPLU =
MAI FRUMOS

IQ

5.
MAI PUTIN =
MAI INTELIGENT

Cel mai frumos, cel mai dur și
cel mai valoros este Diamantul.
Tot Diamantul are și cea mai
simplă structură! Deci, cu cât este
mai simplu designul prezentării tale,
cu atât va arăta mai bine! Scris
simplu! Grafice simple! Poze simple!
MAXIM 10 CUVINT E/SLIDE!

5. Mai puțin = mai inteligent
O lege matematică simplă ne spune
că: ”Numărul de prostii spuse de un
speaker este direct proporțional cu
lungimea prezentării lui”. După
ce ai terminat de scris prezentarea,
întoarce-te și scur teaz-o la jumătate! Este un exercițiu de inteligență
și îți face prezentarea valoroasă.

6. Contrast = mai vizibil

6.
CONTRAST =
MAI VIZIBIL

Indiferent cât de frumoasă ar fi
o poză, dacă nu este clară, nu ne
place! Este mai impor tant să
faci o prezentare foar te vizibilă
și lizibilă decât una frumoasă.
Pentru asta folosește culori contrastante: alb-negru, roșu-verde,
albastru-por tocaliu, violet-galben,…

7. Cu imagini = mai cuceritor

7.
CU IMAGINI =
MAI CUCERITOR

”O imagine face cât
o mie de cuvinte!”
Folosește imagini: fotografii, icons,
scheme și grafice dar respectă
trei reguli: 1. să fie la subiect,
2. să fie de cea mai bună calitate
și 3. să fie simple!
Îi vei cuceri pe toți!
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