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Prezentările fără scop sunt ca un sistem de GPS 
fără partea de navigație încorporată. 

Prezentările sunt create pentru a educa, pentru a 
face publicul să creadă în ceva, să simtă sau să 
acționeze în mod diferit. 

Prezentările sunt create cu scopul de a produce 
schimbare. 

La fel ca și aceast document caută să îți ghideze 
prezentarea în direcția corectă, slide-urile tale ar 
trebui să răspundă în mod clar la întrebarea 
“Pentru ce este această prezentare?" 

Pur și simplu urmează pașii din acest ghid pentru 
a face această schimbare.  
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1 Care este mesajul cheie al prezentării tale?     

Care este un lucru, cel mai important, pe care publicul ar trebui să îl rețină din prezentarea ta? 

Publicul țintă ar trebui să dentifrice imediat acest lucru, deci să fie scurt, simplu și la obiect. 
Rezumă-te la una, două linii.



Copyright © Slide Comet LLP

2 Cine este audiența ta țintă?     

Află cât am multe lucruri desire aceasta. 
Această informație îți va fi foarte utilă în crearea 
prezentării. Enumeră cât mai multe caracteristici. 
Fii specific!

Examplu:
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Oameni de afaceri în domeniul financiar

Persoane cheie în compania din care fac parte

Țin prezentări de cel puțin 2 ori pe săptămână
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SĂ SIMTĂ 
Ce fel de impact emoțional vrei să produci? 
Example: Vreu să inspir publicul țintă să acționeze spre a inspira la rândul său alte persoane.

SĂ ACȚIONEZE 
Există o acțiune care trebuie luate după ce susții prezentarea? 
Example: Vreau ca audiența să meargă la controale medicale în mod regulat.
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3 Ce vrei ca aceștia să facă?     

SĂ GÂNDEASCĂ 
Există o schimbare de comportament pe care încerci să o creezi? 
Examplu: Vreau ca audiența să fie mai receptivă la problemele ecologice și față de 
mediul înconjurător.

                    GHID PRIVIND                                             

OBIECTIVELE UNEI PREZENTĂRI 



Copyright © Slide Comet LLP

Această prezentare 
(verb) 

că 
(audiența țintă) 

va furniza  ………    
(subiectul principal)

(mesajul cheie)
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