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Zen Presentations



Πριν το λόγο...



Οι ιστορίες...



Η γραφή...



Πλέον η γνώση 
ήταν ευρέως 

διαθέσιμη

http://www.flickr.com/photos/nxb/964760807



Αλλά η αφήγηση 
μίας ιστορίας 

παρέμεινε 
ΤΕΧΝΗ

http://www.flickr.com/photos/szudi/3456689841



Τα χρόνια πέρασαν...



http://www.flickr.com/photos/mateus27_24-25/6233556954

Και ύστερα ήρθε αυτό...



..και αυτό...



..και τελικά αυτό!







STOP!

http://www.flickr.com/photos/26777958@N05/3030934530





Αλλάξτε οπτική!

Vs.

http://www.flickr.com/photos/51490822@N05/5172529273



Όχι μεθοδολογία...

http://www.flickr.com/photos/mngyver/3218111856

μια προσέγγιση



Θέματα

1. Προετοιμασία

2. Σχεδίαση

3. Εκτέλεση

4. Σχετικές πηγές



• Κάθε παρουσίαση είναι μοναδική

• Μάθε το κοινό σου

• Ξεκινήστε με χαρτί

1. Προετοιμασία



Σαν δακτυλικό αποτύπωμα...

• Υποστηρικτικό χαρακτήρα στην 

ομιλία σου

• προσαρμοσμένη στο κοινό

• την ετοιμάζει αυτός/ή που την 

παρουσιάζει

• δεν έχει νόημα χωρίς την 

παρουσία σου



Μάθε το κοινό σου

• πόσα άτομα θα παρευρίσκονται;

• ποιο είναι το background τους;

• τι ηλικία έχουν;

• πως είναι ο χώρος;

• πόσο χρόνο έχεις στη διάθεσή σου;

• σε ποιο timeslot είσαι;

http://www.flickr.com/photos/historian77/6238024672



ΘΥΜΗΣΟΥ!
Τι 

περιμένουν 
από μένα;;;;

http://www.flickr.com/photos/mutsmuts/4695658106



Ξεκινήστε με χαρτί

• Ξεκίνα με όλη την παρουσίασή σε χαρτί

• Πέρνα τα slides σε post it

• Βρες της σωστή σειρά

• Πέρνα τα σε τετράδιο

• Γράψε σημειώσεις

• Κάνε ένα σκίτσο

http://www.flickr.com/photos/zarprey/2845219965



Οι λάθος ερωτήσεις

• Πόσα bullets/slide;

• Πόσα slides/presentation;

• Τι εφαρμογή να 

χρησιμοποιήσω

• Τι γραφικά και μεταβάσεις;

• Τι γραμματοσειρά

http://www.flickr.com/photos/henkg/6041606970



ΞΕΧΑΣΑ!

http://www.flickr.com/photos/mutsmuts/4695658106

Ποιο έιναι το 

απολύτως 
κεντρικό 

νόημα της 
παρουσίασής 

σου;



2. Σχεδίαση
• Φωτογραφίες

• Γραμματοσειρές

• Σχήματα

• Κίνηση



To Amplify, Simplify!

http://www.flickr.com/photos/mcwetboy/337818004



http://www.flickr.com/photos/mcwetboy/337818004

• Αφαίρεση μη απαραίτητης 

πληροφορίας

• Πολύ ελεύθερο χώρο

• Ισορροπία μεταξύ 

απλότητας-ευχρηστίας

• Δεν είναι εύκολο



Ανταγωνισμός (2/3)
Όπως δείχνουν και οι παρακάτω πίνακες τα προϊόντα μας έχουνε λάβει από τις
καλύτερες αξιολόγησεις – βαθμολογίες από τους καταναλωτές και καλύπτουν όλες τις
ανάγκες τους. Ειδικότερα το G-Revolution και το G-desk κρίθηκαν μέσα στα δύο
καλύτερα της κατηγορίας τους. Από την άλλη το Glob@l Evolve βρίσκεται στην 3η

θέση των προτιμήσεων στην κατηγορία του.



Κρίση Προϊόντος

Traveler 2nd

Work Horse 3rd

CostCutter 2nd

http://www.flickr.com/photos/sparkfun/4536385818



Top 8 Brand Judgments
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΆ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ (2/2)

o Συνεχής έρευνα και εξέλιξη
τεχνολογιών αιχμής με σκοπό
την ακόμα καλύτερη
ικανοποίηση των πελατών

o Διαρκής προσαρμογή στις
γρήγορα μεταβαλλόμενες
ανάγκες της αγοράς με στόχο
την κυριαρχία της αγοράς

12/1/2012

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης 
Παίγνια Αποφάσεων



Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

 Έρευνα & ανάπτυξη

 Διαρκής προσαρμογή
σε ανάγκες αγοράς

 Κυριαρχία στην 
αγορά

http://www.flickr.com/photos/damiral/5083480766/



Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

 Έρευνα & ανάπτυξη

 Διαρκής προσαρμογή
σε ανάγκες αγοράς

 Κυριαρχία στην 
αγορά

http://www.flickr.com/photos/damiral/5083480766/



3. Εκτέλεση

«Εσύ είσαι η 

παρουσίαση!»

http://www.flickr.com/photos/o5com/5220980010



http://www.flickr.com/photos/40032755@N06/5491894374

Η παρουσίασή σου είναι ό,τι 
η κρέμα για το μπισκότο....

... πάτε πάντα
«μαζί»!!



Προτιμήστε ένα φυλλάδιο 

http://www.flickr.com/photos/aaacbc/3861719646



http://www.flickr.com/photos/lightfiresound/2586620512

Ποτέ μην
γυρνάς την 
πλάτη στο 

κοινό!



http://www.flickr.com/photos/ashish_anuj/6121110874

Μην κλείνεις 
τα φώτα!



http://www.flickr.com/photos/tereneta/107491739/

Μην «κλειδώνεις» 
στο ακροατήριο!



http://www.flickr.com/photos/aeylabs/5129514374

«Πάρε» τον 

χρόνο σου...



http://www.flickr.com/photos/fourthography/2257739664

Σταμάτα τη μη 

απαραίτητη 

κίνηση...



…ή βρες κάτι να 

ασχολείσαι.



http://www.flickr.com/photos/jesstyle/540034954

Βρες τη 

στάση που 

σε βολεύει…



… και προσπάθησε να 

καταλάβεις το κοινό σου



… και προσπάθησε να 

καταλάβεις το κοινό σου



Θέσε τους όρους σου

I AgreeCancel

Terms of use



4. Σχετικές πηγές

• Φωτογραφίες

• Βιβλία

• Παραδείγματα



Μεγάλοι Ομιλητές

Sir Ken Robinson Steve Jobs

Guy Kawasaki
Al Gore



Pitching

Πόνος/Πρόβλημα

Λύση

Μέγεθος αγοράς

Ανταγωνισμός

Ομάδα

Χρηματοοικονομικά

20’



Παρουσίαση με 10 slides

1. Τίτλος 2. Πρόβλημα/ευκαιρία

3. Πρόταση Αξίας
4. Μοναδικό πλεονέκτημα 

(μαγεία)

5. Επιχειρηματικό Μοντέλο 6. Πλάνο εξόδου στην αγορά

7. Ανάλυση ανταγωνισμού 8. Ομάδα Διοίκησης

9. Χρηματοοικονομικές 

προβλέψεις & σημαντικές 

μετρικές

10. Τρέχουσα κατάσταση, 

επιτεύγματα, χρονοσειρά

γεγονότων, και χρήση των 

πόρων





















































Βιβλία



Φωτογραφίες

• http://www.flickr.com/creativecommons/

• http://eu.fotolia.com/

• http://photobucket.com/

• http://www.istockphoto.com/

...ξεκίνηστε από τα τελευταία 

αποτελέσματα

http://www.flickr.com/creativecommons/
http://eu.fotolia.com/
http://photobucket.com/
http://www.istockphoto.com/


http://www.youtube.com/watch?v=c_m2F_ph_uU


