
Na nastop nikoli
nepripravljeni

Najprej pomislite, kaj bo vsebina. Ce si boste pripravili power-
point prezentacijo, to pomeni dodatno delo. Dobro prezen-
tacijo ne naredite v enem večeru. Predvsem pa se izognite

najpogostejšim napakam, da naslovi niso informativni in zanimivi. Ni
dovolj napisati Vreme. Napišite na primer: Danes je najtoplejši dan
v tem letu. Naslovu dodajte informacijo in zanimivost. Na strani naj
bo malo vsebine, saj poslušalci ne morejo pozorno poslušati preda-
vatelja in hkrati brati. Je velika verjetnost, da sploh ne bodo sledili,
kaj govorite. Fotografije so zaželene in to velike, zanimive, udarne.
Vzemite si čas za ustvarjanje, če sami ne utegnete, pa naj vam foto-
grafije na vašo temo že prej nekdo poišče, vi pa jih potem samo še
izberite. Prava poživitev predstavitve so filmi. Velja pa si zapomniti, da
si poslušalci zapomnijo manj kot 10 odstotkov povedanega, zato ni
potrebno povedati vsega, kar veste in znate.

Z vsakim nastopom se promoviramo in prodajamo
Nastop na konferenci je izjemna priložnost, da predstavite vaše

podjetje in dosežke. Ne za samohvalo, navesti morate izbrane po-
datke, iz katerih lahko vsak, ki vas posluša, strne zaključek o vas in
o podjetju.

Predpriprava vključuje jasno strukturo vsebine, kaj boste povedali,
kakšne zgodbe in izkušnje vključili. Brez zgodb in živosti ali zanimi-
vega primera ali izvirnega humorja bo nastop pozabljen v nekaj mi-
nutah. Pazite na dolžino. Vsi imamo rajši predavatelje, ki so kratki.
Lahko se tudi zgodi, da vam bodo namenili manj od predvidenih mi-
nut za predstavitev ali pa boste na vrsti pozneje, kot je bilo prvotno
načrtovano, zato naj bo nastop pripravljen tako, da se ga da ustrezno
skrajšati.

Kako si me bodo zapomnili?
Govoriti moramo preprosto, da lahko razume vsakdo, in zanimivo,

da si poslušalci lahko v glavi ustvarijo sliko o povedanem in z zanima-
njem sledijo. Če ne sledijo, o vsebini predstavitve ne morejo ničesar
povedati drugim, da bi nas predstavili.

Malenkost, ki šteje
Ob vsem povedanem pa upoštevajte pravila javnega nastopanja,

o katerih smo več pisali v prejšnjih številkah Naše žene: jasnost go-
vora, delanje poudarkov, premorov med besedami in igranje z dina-
miko govora. Če dodate še humor, izvirnost in drugačnost, pa ste na
zmagovalni poti. Potrebna je predhodna vadba in to glasna. Če se
pripravljamo potihoma, je enako, kot da ne bi vadili.

Mag. Andreja Jernejčič Vizjak
Fotografije: Dreamstime, Uroš Zagožen in Mediaspeed

Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex:
»Danes je vse več konferenc, in če
želiš, da si te udeleženci zapomnijo,
se moraš dobro pripraviti. Osebno si
vedno pripravim prezentacijo, ki jo
po možnosti dodelam že prej. Opazi-
la sem, da čeprav imamo davčni, fi-
nančni in pravni portal s kar 25.000
registriranimi uporabniki, moram še
vedno mnogokrat preprosto poveda-
ti, kaj vse se da dobiti pri nas. Zato
velikokrat rečem, da smo edini pri
nas, ki ponujamo ažurne informacije
z davčnega, finančnega in pravnega področja na enem me-
stu in to dnevno. Posebej pomembni so vsi čistopisi besedil
vse trenutno veljavne zakonodaje - samo teh informacij je
prek 15.000 dokumentov. Ljudje niso tako pozorni, dokler
nečesa ne potrebujejo. Še najbolj pa si zapomnijo, če do-
dam zgodbo, kako se nam je zgodilo nekaj nenavadnega,
smešnega. Recimo, ko izgovorim ime podjetja, mi je nekdo
enkrat rekel, da taksija ne potrebuje, pa so se vsi smejali. In
dvorana si nas je zapomnila.«

Sporočili so vam, da boste
na neki konferenci predsta-
vljali podjetje, v katerem ste
zaposleni (produkt ali po-
nudbo), imeli pa boste 15
minut časa. Ker imate veliko
dela, se za nastop pripravlja-
te zadnji večer. Če morate
že prej oddati prezentacijo,
vam jo je mogoče celo kdo
pripravil kak dan prej. To je
pogost način, ki pa ni pravi
in ga odsvetujem. Nikoli si
ne smete dopustiti, da bi na
nastop odšli neustrezno pri-
pravljeni.

Mag. Andreja Jernejcic Vizjak je di-
rektorica podjetja za piar, javno na-
stopanje in komunikacije Lin&Nil.
Je avtorica prvega celostnega pri-
ročnika v Sloveniji o nastopanju
Skrivnosti javnega nastopanja,
priročnik za vsakogar. Več na www.
andreja-jernejcic.si.
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