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Кратка презентација – Elevator pitch 

 

Доколку имате идеја за вашиот бизнис, порано или подоцна ќе треба да вклучите некого. Без 

разлика кому ја претставувате идејата – треба да можете да го направите на начин кој е лесен, кој 

се памти и кој е убедлив. Кратката презентација е концизен и практичен преглед на вашата бизнис 

идеја, срочена на начин кој е едноставен, лесен за паметење и разбирлив за слушателот.  

Па, што е тоа што ја прави кратката презентација одлична? 

Првата и најважната работа што треба да се запомни е дека тоа е шанса да се кажат неколку 

најважни работи за идејата, производот – за да им покажете на луѓето зошто е вашата идеја 

вредна за инвестирање. Зошто го работите тоа што го работите и зошто ви е важно? 

За да го направите тоа треба да ги направите следниве две клучни работи? 

1-Идентификување на потребата – Првата работа за која треба да зборувате е потребата за 

вашата идеја или производ? Кој е постоечниот проблем, на кого се однесува и како вашите 

производи ќе помогнат? 

2-Идентификување на предлог за единствена продажба – Со други зборови, што е она што го 

прави вашиот производ или идеја единствен/а за решавање на проблемот што го 

идентификувавте? 

Доколку можете јасно да ги изразите овие две работи – проблемот и  решението што го нуди 

вашиот производ или идеја за решавање на проблемот – тогаш ја имате суштината на изјавата. 

За крај, доколку сакате презентацијата да ја направите најдобра што може, има неколку основни 

правила што треба да ги запомните: 

1. Бидете кратки 

2. Одбегнувајте жаргон 

3. Нека биде привлечно 

4. Бидете возбудени, бидете страст, бидете ентузијазам, бидете самите вие и бидете горди на 

своите достигнувања. 

Последен совет – вежбајте. Вежбајте гласно, вежбајте писмено, проверете со пријателите, оние 

пријатели кои не се плашат да ви ја кажат вистината. 

 


