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Razlika med Edisonom in Teslo?



„Imaš lahko briljantne ideje, a če jih ne znaš 
predstaviti drugim, ne boš daleč prišel z njimi.“  

Lee Iacocca



Prepričevalna sredstva

Aristotelov 
retorični 
trikotnik

Etos

Patos Logos
Kaj – logika, 
razum, dejstva

Kdo – kredibilnost, 
zaupanje

Kako – čustva, 
vrednote



7 vprašanj pri pripravi predstavitve

1. Zakaj?

2. Komu?

3. Kdo?

4. Kaj?

5. Kako?

6. Kdaj?

7. Kje?
Zlato državno priznanje 2016



Namen predstavitev za inovacije 
2018

Osebna predstavitev 
inovacije komisiji

?

Predstavitev na 
podelitvi nagrad

?

Informiranje,

pojasnjevanje,

izobraževanje, 

prepričevanje,

navduševanje 
(inspiracija),

zabava,

vplivanje,

spodbujanje, 

dokazovanje,

….



Analiza poslušalcev

Kdo so?

Kaj pričakujejo od predstavitve?

Kaj že vedo o temi?

Koliko jih tema zanima? 

So naklonjeni temi in predstavitelju? 

Kako jih lahko najbolje prepričamo? 



Poslušalci za inovacije 2018

Komisija Publika na podelitvi 
nagrad

Etos, patos ali logos?

Podatki o kazalnikih glede 
na merila

Razumljivost inovacije 
za vse



Namen in poslušalci določijo vsebino 
predstavitve

Za inovacije 2018 pred 
komisijo:
1. Inventivnost
2. Gospodarski rezultati
3. Trajnostni vidik

Za inovacije 2018 na 
podelitvi:
1. Novost
2. Korist

Zlato državno priznanje 2017



„Če ne znaš razložiti enostavno, tega 
pač ne razumeš dovolj dobro.“

Albert Einstein



Uvod

Jedro

Zaključek



Oblikovanje vsebine predstavitve
- za inovacije 2018

Najprej pripravimo osrednji del
vsebine, nato uvod in zaključek.

Jedro:
 na kratko opišemo inovacijo
 predstavimo kazalnike glede na

merila
 za vsako glavno točko izdelamo

nekaj podtočk (3-7), s katerimi
utemeljimo oziroma podkrepimo.

 predstavimo koristi, ki jih prinašajo
predstavljene ideje za podjetje in za
širšo skupnost,

 pravilo: “manj je več”



Uvod – najpomembnejši del predstavitve

Vzbudi pozornost, vzpostavi naklonjen odnos,
uvod v vsebino:

• vprašanje,

• izzivalna začetna trditev,

• zgodbica,

• sklicevanje na znano osebo,

• dogodek, citat,

• pozivanje na čustva udeležencev,

• humor ?

Oblikovanje vsebine predstavitve



Srebrno priznanje 2015



Primeri uvodnega stavka

„Danes boste izvedeli nekaj, kar bo vaše 
življenje podaljšalo za 10 let.“

„ Čez 20 let dela, ki ga danes opravljate, 
ne bo več.“

„Ali ste vedeli, da ima danes na svetu več 
ljudi mobilni telefon kot pa urejeno 
stranišče?“ 

Best TED talk openings

http://blog.visme.co/how-to-start-a-presentation/


Zaključek

• 3 bistveni vsebinski poudarki, 

• udarna misel,

• zahvala poslušalcem,

• povabilo k postavljanju vprašanj.

Kako bi ravnali, če na vprašanje iz 

publike ne boste znali odgovoriti?

Oblikovanje vsebine predstavitve



Naše življenje niso alineje …

QuickShoeLace

• Elastična vezalka z rinčico
• Ni potrebno zavezovanje
• S potegom za držalo se zapne za 

rinčico
• Vsi deli so zamenljivi
• Vsi deli so hitro razstavljivi
• Lahko zapnemo z eno roko
• V več barvah
• Lahko je modni dodatek

Priznanje za najbolj inovativno 
mlado podjetje 2017



… ampak slike …

Slike zbudijo 100 % več zanimanja 
kot tekst
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https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif44L49cPZAhUmB8AKHaGAAQwQjRx6BAgAEAY&url=https://www.kickstarter.com/projects/indavidual/one-hand-tying-quickshoelace-is-a-new-fashion-acce&psig=AOvVaw0iizXVTEV2p7LoCHDm_Zdl&ust=1519746200581190


Ko slika ne pove dovolj, 
dodamo video….



… in zgodbe

Ljudje pripovedujejo zgodbe že več tisočletij!



Newton je pil čaj na svojem vrtu pod jablano. Kar naenkrat je 
zapihal veter in jabolko je padlo z drevesa. Isaac je začel
razmišljati o tem, kako lahko jabolko pade, Luna pa ne. 

To je odkrival še naprej in prišel do zaključka, da Luna pada kot
jabolko proti tlom in nanju deluje neka privlačna sila, ki jo je 

Newton poimenoval gravitacijska sila.

Leto 1666



Vizualizacija 
podatkov



Slikovna ponazoritev 
podatkov

Prihodek od 
inovacije

16% rast



Infografika



Pripomočki za predstavitev
Pomen kreativnosti!

• .ppt ali druga podlaga predstavitve prezi

• Drugi pripomočki – izdelki, prototipi,
idejne zasnove

• Pisna gradiva

http://prezi.com/ubhhrado3yeg/identity-ideas-matter-contest-of-prezi-and-ted-designed-and-created-by-hedwyg-van-groenendaal-of-prezi-university-wwwpreziuniversitycom/?kw=view-ubhhrado3yeg&rc=ref-5650923




Izvedba predstavitve

Uporabimo napisani opomnik – oporne točke.

Čim več povemo na pamet – ohranjamo očesni 
stik s poslušalci.

Trema je normalen pojav, zmerna celo koristi!



„Sta samo dve vrsti govorcev. 
Prvi so tisti, ki jih je strah 
nastopa. Drugi so lažnivci.“

Mark Twain



Vaja, vaja, vaja …



Zmaguje navdušenost 
govorca!






