Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

WNOP odcinek 036 - 31 października 2014 r.
Jak przygotować się do prowadzenia prezentacji
i przekraczać oczekiwania słuchaczy?
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/036

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 36.
Cześć i dzień dobry! Witam Cię w 36 odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja
nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby
pomnażania oszczędności. Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie
realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej
i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie!
Dzień dobry, dzień dobry! Dwa tygodnie temu opowiadałem o tym, jak przełamywać
„pierwsze lody” z nowopoznanymi osobami, a dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym co
zajmowało mnie przez kilka ostatnich tygodni. O moich przygotowaniach do poprowadzenia
ważnej dla mnie prezentacji. Opowiem o tym jak to robiłem, układałem sobie scenariusz tego
wystąpienia, z jakich narzędzi korzystałem. O wszystkim tym, co spowodowało, że ta
prezentacja była dosyć efektowna i interesująca dla tych osób, które mnie oglądały.
Prezentację przeprowadzałem na konferencji Blog Forum Gdańsk 2014, która odbyła się
w ubiegły weekend. Na tej konferencji wydarzyła się rzecz jeszcze fajniejsza i taka bardzo
wynagradzająca dla mnie, bo otrzymałem nagrodę Społecznie Odpowiedzialny Bloger, która
w pewnym sensie potwierdza, że to co robię ma jakieś znaczenie w Waszym życiu, w życiu
moich Słuchaczy, moich Czytelników. Ma także znaczenie dla blogerów, którzy tę nagrodę mi
przyznali, bo było to głosowanie blogerów.
I na tej konferencji prowadziłem taką prezentację, która zatytułowana była „Zarabiający blog
od kuchni, czyli jak budować wiarygodność i nie zawieść zaufania Czytelników”. Temat, który
wydaje mi się bardzo, bardzo bliski temu, co robię. I po tej prezentacji, która trwała pół
godziny prowadziłem również panel dyskusyjny z firmami takimi jak Orange, Intel, PZU,
Sommersby, Ikea, których to przedstawiciele opowiadali o tym, w jaki sposób blogerzy mogą
współpracować z firmami, jak ta współpraca może się układać, jak może wyglądać, w jaki
sposób może być inicjowana. Jeżeli byście chcieli, to zarówno tę moją prezentację jak i panel
dyskusyjny można obejrzeć na Youtube. Oczywiście w notatkach do tego odcinka podcastu
zamieszczę linki do obydwu tych wystąpień.
Ale ta moja prezentacja była również szczególna z dwóch powodów. Oprócz samego mojego
wystąpienia równolegle w trakcie trwania prezentacji wysyłałem tweety na Twitterze, do
wszystkich osób, które chciały równolegle obserwować to, co robię na scenie i w mediach
społecznościowych. Za chwilę opowiem jak to robiłem.
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I na koniec tej prezentacji udostępniłem również link do takiej specjalnej, dodatkowej strony,
którą stworzyłem, do takiego poradnika, który stworzyłem „Jak zarabiać na blogu”. Link do tego
poradnika także znajdziecie w notatkach pod tym podcastem.
No właśnie, i teraz pytanie: Jak stworzyć taką prezentację, która będzie interesująca - z jednej
strony. Z drugiej strony - jak się do niej przygotować? W jaki sposób przeprowadzić? Jak
zadbać o to, żeby ci, którzy nas oglądają byli zadowoleni z tego co widzą, z całego tego show,
który oglądają?
Dla mnie prace nad taką prezentacją zaczynają się zwykle od pomysłu, od koncepcji. I to jest
pierwszy element, czyli zadaję sobie pytanie, tak jak mówiłem na mojej prezentacji, w
kontekście Czytelników bloga, zadaję sobie pytanie: „Przez jaką transformację chciałbym
przeprowadzić tego mojego uczestnika prezentacji?”, „Co chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób
chciałbym spowodować, żeby on w pewnym sensie pod wpływem moich słów wykonał coś, być
może zmienił coś w swoim życiu?”. W pewnym sensie porwać go do działania.
Zaczyna się od koncepcji i zazwyczaj wygląda to tak, że kilka tygodni przez takim
zaplanowanym wystąpieniem... mniej więcej tydzień daję sobie na to, żeby pomyśleć,
zastanowić się nad tym, co chcę przekazać, a dopiero później dobrać do tego odpowiedni
sposób przekazu. Czyli spisuję różne pomysły, spisuję je na kartkach, w notesach,
przygotowując się do tej prezentacji. Na Blog Forum Gdańsk zapisałem – myślę jakieś 30 stron
– i dopiero później z tych pomysłów próbuję ułożyć sekwencję luźnych pomysłów,
kompletnie nie związanych ze sobą. Dopiero później staram się ułożyć pewną sekwencję,
czyli ciąg, który układa się w jedną spójną, logiczną całość, jakiś przewód.
Czyli najpierw koncepcja, a później w pewnym sensie obrabianie tej koncepcji i już na tym
etapie jest tak, że muszę zdecydować, czy gdzieś mi czegoś brakuje, czy nie ma jakiś luk
w moim przewodzie myślowym. W jaki sposób mogę je wypełnić, uzupełnić? W jaki sposób
poszczególne elementy, o których chcę powiedzieć mogę ułożyć w jakąś całość? I to jest
bardzo trudny proces, przynajmniej dla mnie.
Ja tutaj zachowuję się w taki sposób, że po prostu te moje luźne myśli z notatek przepisuję
na te takie małe kartki samoprzylepne kwadratowe (post-it) i przepisuję poszczególne myśli,
oddzielnie na każdą karteczkę. Później te karteczki, w zależności od tego ile ich jest, układam
sobie po kolei. Przestawiam ich kolejność, próbuję dopasować w taki sposób, żeby się to
w jedną całość układało. Czasami przyklejam na biurku, czasami na podłodze. Jeżeli coś mi się
„nie klei”, to staram się nie męczyć tym, czyli zostawiam to tak jak jest. Wracam do tego kilka
godzin później, albo następnego dnia, jak mi się to gdzieś tam w trakcie snu w głowie ułoży
i zmieniam tę sekwencję.
U mnie dobrze działa takie szukanie ciągu myślowego pod prysznicem. Jak wstaję rano i idę
się wykąpać, to najlepsze koncepcje przychodzą mi pod prysznicem i czasami autentycznie
żałuję, że nie mam takiego notatnika wodoodpornego, który pozwoliłby mi to notować,
bo wpadam na fajne pomysły, a później wychodzę i nie wszystkie pamiętam, ale staram się
od razu po wyjściu wszystkie zanotować.
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I teraz: jak już obrobię tę koncepcję, to dopiero jest ten moment, kiedy próbuję cokolwiek
przepisać do komputera, czyli wszystko mam na papierowych karteczkach w odpowiedniej
sekwencji i dopiero siadam do tworzenia na komputerze. To mogą być slajdy, ale
niekoniecznie, to mogą być również te same notatki, tylko przepisane już po kolei. Znowu –
przepisując je widzę gdzie są luki, gdzie są dziury i staram się stworzyć taką historię, która
ma jeden ciąg. Tu wykorzystuję jedno z dwóch narzędzi. Albo posługuję się Evernotem, takim
notesem, aplikacją do notowania, albo korzystam z takiego pakietu, który się nazywa
Scrivener. To jest taki pakiet na Maca, który służy w gruncie rzeczy do pisania książek,
ale przydaje mi się w nim taki podział na oddzielne notatki, rozdziały. Wtedy każdy slajd
w prezentacji, który planuję jest dla mnie taką oddzielną notatką.
Myślę, że w notatkach do tego odcinka podcastu dorzucę również screen z tej aplikacji,
żebyście mogli zobaczyć o co mi dokładnie chodzi. Co jest fajne w tym Scrivenerze, to jest to,
że mogę sobie później dowolnie notatkami żonglować i zmieniać ich kolejność. Jeżeli
chciałbym coś przestawić. W Evernote musiałbym wycinać, kopiować, wklejać... to tutaj po
prostu przeciągam w górę, w dół, na liście wszystkich notatek i jest to o tyle łatwiejsze.
I gdy mam już całą strukturę takiej prezentacji, to dopiero siadam do slajdów, czyli muszę
wybrać narzędzie, którym się będę posługiwał do prowadzenia prezentacji.
To też nie jest tak, że jestem skazany na PowerPointa, absolutnie nie. Stosuję 3 różne
rozwiązania, najczęściej tworzę prezentację w Microsoft PowerPoint, bo jestem do tej aplikacji
najbardziej przyzwyczajony. I pomimo tego, że już ponad rok temu przesiadłem się na Maca,
to nadal używam PowerPointa na Macu.
Drugim rozwiązaniem, z którego korzystam jest Prezi. Prezi to jest takie narzędzie, które
pozwala tworzyć nieliniowe w pewnym sensie prezentacje, bo o ile w PowerPoincie mamy
sekwencję slajdów, po których można się przemieszczać do przodu i do tyłu, to Prezi pozwala
stworzyć taką prezentację, która pozwala się nam wielokrotnie zagnieżdżać, gdzieś tam
zagłębiać. Nie mam przykładu takiej prezentacji, którą mógłbym Wam szybko udostępnić.
Dawno już nie korzystałem z Prezi, ale czasami mi się przydaje.
I trzecie rozwiązanie, z którego niestety nie korzystam zbyt często to jest Keynote. Keynote,
to jest odpowiednik PowerPointa na Maca, ale niestety nie nauczyłem się go jeszcze
obsługiwać w takim stopniu, żeby tworzenie prezentacji szło mi łatwo, prosto i przyjemnie.
Teraz w przypadku tworzenia prezentacji, chcę jeszcze powiedzieć o dwóch elementach, które
są istotne. Pierwszy element to są zdjęcia, z których korzystam. Mówi się, że obraz jest warty
1000 słów. Zdjęcia wykorzystuję po to, żeby gdzieś tam zobrazować moje myśli, które chcę
przekazać. Tutaj korzystam z dwóch rozwiązań jeśli chodzi o takie banki zdjęć. Jedno to jest
Fotolia, a drugi to jest taki serwis, który się nazywa Depositphotos. Obydwa są płatne, ale
można w nich kupować zdjęcia dosyć tanio. To jest tak, że nawet nie wiem po ile te zdjęcia
kupuję, ponieważ kupuję abonament, który jest warty kilkadziesiąt dolarów i w ramach tego
mogę mieć dostęp do... w Depositphotos chyba nawet ponad 100 zdjęć. Ostatnio kupowałem
chyba za 60 dolarów 100 zdjęć, także koszt wynosi poniżej dolara za zdjęcie.
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Są to zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, można jest wykorzystywać w prezentacjach, które
mają dużą rozdzielczość, pokazujemy je na projektorach, które obsługują 1920 pikseli na
1080, więc slajdy w proporcjach 16/9 - takie najczęściej przygotowuję. I te serwisy pozwalają
nam tematycznie przeszukiwać zdjęcia, tak jak korzystamy z wyszukiwarki Google. Tak - tam
można również wyszukiwać zdjęcia. Ta wyszukiwarka nie jest zbytnio zaawansowana, ale
wpisując hasła można sobie dopasować takie, jakie pasują nam do prezentacji.
Czyli zdjęcia to jest jeden aspekt, ale drugim ważnym aspektem jeżeli chodzi o slajdy to jest
oczywiście design, czyli w jaki sposób my szablon tej prezentacji przygotujemy. I ja mam tutaj
kilka wskazówek.
Staram się przede wszystkim dobierać kolorystykę w taki sposób, żeby ona była zbieżna
z kolorystyką mojego bloga. Kolory z jednej strony, z drugiej strony czcionka. Ja korzystam
z czcionki, która się nazywa Open Sans. Na blogu jej odpowiednik to PT Sans. Takie czcionki
są dostępne bezpłatnie, niekoniecznie trzeba korzystać z czcionek standardowych, które są
w systemie operacyjnym. Do przeglądania i ściąganie ciekawych czcionek korzystam z takiego
serwisu który się nazywa Font Squirrel. Link też znajdzie się w notatkach do tego odcinka.
I wskazówka przy samym tworzeniu slajdów jest taka: jeżeli macie duży monitor do
komputera, dwadzieścia kilka cali, to warto zrobić sobie tak, że puścicie sobie slajdy które
tworzycie na cały ekran, odejdziecie na 3-4 metry i dobrze by było, żeby wszystko było
czytelne z takiej odległości. Czyli żeby wielkość czcionek w prezentacji była taka, żeby dała
się odczytać.
Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli pokazujecie taką prezentację na kilkumetrowej
przekątnej ekranu, to osoby które nie siedzą blisko (siedzą gdzieś z tyłu na dużej sali),
nie będą po prostu widziały co tam napisaliście. Lepiej żeby czcionki były dobrze widoczne,
żeby były na kontrastowym tle. Warto o to zadbać na pewno. Ja staram się stosować prostą
i nieprzeładowaną formę moich slajdów.
I tu kolejny aspekt chciałbym poruszyć, bo są różne szkoły jeżeli mówimy o zawartości
slajdów. Jedni powiedzą Wam, że slajdy są tylko tłem dla mówcy, dla prelegenta, który
występuje, czyli po pierwsze – nie może być zbyt wiele w prezentacji, a po drugie – te slajdy
w zasadzie nie powinny się dać oglądać bez głosu, który im towarzyszy. Ja się z tym nie do
końca zgadzam. Ja nie potrafię mówić dzisiaj przez kilka minut do jednego slajdu. Staram się,
żeby slajdy zmieniały się mniej więcej co minutę, co dwie minuty maksymalnie,
a jednocześnie staram się, żeby slajdy niosły dodatkową informację. Czasami jest wręcz tak,
że nawet jeżeli mam listę punktów na slajdzie, to oczywiście nie powinienem ich czytać.
Ta lista punktów w pewnym sensie podsumowuje pewną myśl czy zestaw myśli, a ja innymi
słowami skupiam się np. tylko na jednym aspekcie, który na slajdzie jest opisany. To pozwala
z jednej strony tym osobom, którą są takie łatwo nudzące się na sali gdzieś podążać za tą
dynamiką, którą to przełączenie slajdów narzuca, a z drugiej strony jednocześnie ja nie
zanudzam ich tym, co mówię. Ta formuła mi się fajnie sprawdza.
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Czasami, żeby zdynamizować prezentację, stosuję slajdy przejściowe, czyli jeżeli mam różne
sekcje w mojej prezentacji to pojawiają się slajdy z atrakcyjnym zdjęciem, z jednym hasłem,
jednowyrazowym, dwuwyrazowym i to jest taki slajd, który widać przez 10-15 sekund, tylko
po to, żeby zaakcentować drobną zmianę tematu, czy optyki w mojej prezentacji. I pomimo,
że tak jak powiedziałem, staram się, żeby mój przekaz był uzupełniający w stosunku do slajdu,
to dbam o to, żeby slajdy dało się czytać również bez mojego głosu w tle. Czyli dało się
przejrzeć prezentację i zrozumieć z grubsza o co w niej chodziło, wynieść jakąś wartość z tej
prezentacji.
Teraz gdy slajdy mam już przygotowane, to rozpoczynam ćwiczenia, czyli ćwiczę prezentację
„na sucho”. Puszczam sobie te slajdy, puszczam w takim trybie, w jakim będę później
prowadził prezentację. Czyli podłączam do komputera prezenter, czyli takie urządzenie które
pozwala mi bezprzewodowo poruszać się do przodu, do tyłu, zatrzymać prezentację. Ja
korzystam z takiego prezentera, który się nazywa Logitech Presenter, z tego co pamiętam. Też
zamieszczę link do konkretnego modelu w notatkach. I podczas takich ćwiczeń zwracam
uwagę na 3 elementy, można powiedzieć:
Pierwszy element – o tym zapomniałem powiedzieć – kopiuję notatki, które miałem
w Evernote albo w Srivenerze. Kopiuję je pod slajdy, czyli już pod konkretnym slajdem
znajduje się to, co chcę na tym slajdzie powiedzieć. Staram się, żeby notatki nie były słowo
w słowo. Raczej takie punkty, hasła, które potrafię opowiedzieć. Tak samo zresztą
przygotowuję się do nagrywania podcastów, teraz mówię z listy, na której jest łącznie
17 punktów. A teraz jestem właśnie na punkcie 11 - czyli notatki.
Drugi element, to jest czas. Sprawdzam, czy mieszczę się w czasie, czyli puszczam sobie
stoper. Jeżeli korzystacie z PowerPointa, to jest taki fajny tryb, który się nazywa Presenter View,
po którego włączeniu na ekranie będziecie widzieli nie tylko same slajdy, ale będzie ekran
podzielony na kilka części, będziecie widzieli zarówno miniaturę slajdu, jak również notatki,
jak również następny slajd, który po kliknięciu myszą się pojawi. Także to jest taki tryb, który
pozwala się przygotować dobrze do prowadzenia prezentacji i jednocześnie cały czas
prezentuje nam ściągawkę na ekranie. Od momentu rozpoczęcia prezentacji pojawia nam się
czas i widzimy ile czasu zabierają nam poszczególne slajdy i cała prezentacja. I podczas
takich ćwiczeń sprawdzam, czy mieszczę się w czasie, czy na którymś slajdzie nie gadam za
długo, czy za krótko. To jest bardzo pomocne i bardzo ważne.
Kolejnym elementem, który sprawdzam to jest tzw. flow, czyli czy mi ta prezentacja „płynie”,
czy się „klei”, czy nie ma właśnie jakichś przeskoków tematycznych, czy gdzieś się nie gubię
w moim wywodzie. To jest też coś, co ćwiczę na sucho i jeżeli na sucho poćwiczę kilka razy,
zawsze ćwiczę stojąc, czyli już przygotowuję również gestykulację do tego właściwego
występu. Nastrajam się. To jest coś, co mi bardzo pomaga później uwierzyć, że wszystko
pójdzie dobrze.
Jeżeli mam tylko szansę, to po testach na sucho, po wszystkich poprawkach, które
wprowadziłem na sucho staram się pokazać taką ważną dla mnie prezentację prawdziwym
widzom. Rzadko sobie na to pozwalam, rzadko mogę rzeczywiście taką grupę znaleźć, ale
akurat w przypadku tej prezentacji, którą przygotowywałem na Blog Forum Gdańsk tak się
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świetnie złożyło, że tydzień wcześniej byłem umówiony na występ przed pracownikami firmy
Analizy Online. Nagrywałem podcast z Michałem Duńcem i w ramach podziękowania, że
zgodził się wystąpić w moim podcaście zadeklarowałem, że poprowadzę prezentację dla
pracowników jego firmy. Także udało mi się tydzień wcześniej poprowadzić prezentację, którą
miałem przygotowaną na Blog Forum Gdańsk, dla ok. 30 osób. Przy okazji serdecznie
pozdrawiam wszystkich pracowników tej firmy i dziękuję za miłe przyjęcie!
Byli oni dla mnie takimi „królikami doświadczalnymi”, ale to właśnie dzięki nim mogłem
wyłapać to wszystko, co w mojej prezentacji mi się nie podobało. Przede wszystkim okazało
się, że prezentację, którą miałem przygotowaną na pół godziny prowadziłem blisko godzinę –
50 minut. Także już wiedziałem, że jest przegadana, pewne slajdy są niepotrzebne.
Wiedziałem, gdzie pojawiają się te momenty, w których moi słuchacze nieszczególnie za mną
nadążają - nie były one dla nich interesujące. No i po piątku usiadłem do poprawek. I te
poprawki w mojej prezentacji zabrały mi kolejne 3 dni. A więc to też nie jest tak, że jak
zrobicie występ przed prawdziwymi widzami, to zawsze przekonacie się, że wszystko jest OK.
Tych poprawek może być całkiem dużo. Wymieniłem też część zdjęć na slajdach, no
i oczywiście kolejny raz próbowałem to przećwiczyć na sucho.
No i oczywiście im bardziej zbliżamy się do tego finalnego ważnego dla nas występu, tym
bardziej zżera nas stres. Przynajmniej ja tak mam. Myślę, że każdy się denerwuje, każdy się
boi, zwłaszcza, gdy to jest coś, co jest dla niego ważne. I ja wiedziałem, że występuję przed
bardzo wymagającym gronem – przed blogerami, moimi znajomymi w większości, albo
w sporej części. Osobami, które oczekiwały, że zrobię bardzo dobry show, opowiem o tym jak
zarabiać na blogu jednocześnie nie tracąc twarzy. No właśnie - a ja tak naprawdę chciałem
mówić o czymś innym.
Miałem pół godziny czasu i chciałem mówić o fundamentach blogowania. I teraz
zastanawiałem się, w jaki sposób mogę spełnić oczekiwania tej grupy, nawet jeżeli się okaże,
że niestety w te oczekiwania nie trafiłem. To jest też taki ważny punkt, że przygotowując się
do jakiegokolwiek ważnego wystąpienia dobrze być świadomym tego, czego oczekuje od nas
słuchacz z jednej strony, a z drugiej strony zadbać o to, żeby w jakiś sposób przekraczać te
oczekiwania. Ja wiedziałem, że nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby wykazać się moją
ekspertyzą w temacie blogowania. W związku z tym postanowiłem się skupić na bardzo
podstawowych aspektach, fundamentach, tym, co uważam, za najważniejsze, a wszelkie
szczegóły, czy taktyki dotyczące tego, jak zarabiać na blogu, zdecydowałem się przenieść poza
tę prezentację.
Przygotowałem specjalny poradnik jak zarabiać na blogu. Są w nim szablony moich cenników,
ofert, umów. Różne wskazówki dotyczące współpracy blogera z firmami. I ten poradnik
opublikowałem u mnie na blogu w formie takiej specjalnej strony. Traktowałem go też trochę
jako takie zabezpieczenie: jeżeli moja prezentacja przypadkiem z jakiegoś powodu pójdzie mi
słabo, pójdzie mi do kitu, np. „spalę się” na scenie, zatnę się, nie będę potrafił wyrzucić
z siebie tego, co zaplanowałem, to dzięki temu, że zaoferuję taki bonus – wyjdę z twarzą.
Bonus był wcześniej przygotowany na spokojnie, bez stresu. Przyłożyłem się do niego i wiem,
że to jest dobry zestaw informacji, to jeżeli to udostępnię, to gdzieś tam mi się upiecze,
w jakiś sposób się zrehabilituję, nawet jeżeli prezentacja będzie słaba.
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Jeszcze jeden aspekt – chciałem zaskoczyć też w jakiś sposób moich słuchaczy. Chciałem
znaleźć coś takiego, co będzie czymś specjalnym, będzie taką „wisienką na torcie”.
Wiedziałem, że mam bardzo mało czasu na tę prezentację, że nie wszystko mi się uda
powiedzieć, bo na pewno o czymś zapomnę i zdecydowałem się przygotować te
najważniejsze myśli, najważniejsze frazy, w formie tweetów. Czyli na Twitterze je
opublikowałem i zrobiłem to w taki sprytny sposób, żeby te tweety wyszły w trakcie
prezentacji, czyli żeby na bieżąco, jak pokazuję poszczególne slajdy, dochodzę do danego
tematu, to żeby ta informacja równolegle na Twitterze „poleciała” do wszystkich osób, które
mnie śledzą na Twitterze.
Miałem gigantyczną ilość notatek do tej prezentacji. To było 12 stron A4 zapisanych od góry
do dołu i wydrukowanych, więc wybrałem z nich 10 najważniejszych myśli i skorzystałem
z takiego specjalnego narzędzia, który się nazywa Buffer, BufferApp.com - też będzie
w notatkach. I Buffer to jest taka aplikacja, która nam pozwala ustawić w różnych social
mediach: na Facebooku, na Twitterze, na LinkedInie – pozwala nam ustawić komunikaty na
konkretną godzinę, czyli żeby one wyszły o konkretnej godzinie. I zrobiłem to w taki sposób,
że wiedziałem, że moja prezentacja rozpoczyna się o godz. 15:10, więc poprosiłem Radka
Kotarskiego, który prowadził BFG żebyśmy zaczęli punktualnie. I 2 dni wcześniej,
w zasadzie dzień wcześniej – w nocy przed prezentacją ustawiłem tweety na konkretne
godziny i minuty.
Pierwszy tweet o godz. 15:10, drugi o godz. 15:20, zrobiłem to w taki sposób, żeby
z grubsza tweety wychodziły mniej więcej 2 minuty po tym, jak skończę mówić dany slajd.
Skąd wiedziałem ile będzie trwał dany slajd? Znowu wracamy do początku tego planowania –
moja prezentacja miała pół godziny, miała 29 slajdów i po prostu zakładałem, że na każdy
slajd poświęcę około minuty. Ten bufor dwuminutowy to był taki „bezpiecznik”, że gdybym
jednak przesunął się gdzieś tam w tej prezentacji i gdzieś tam przeciągnął tę prezentację,
to mniej więcej te tweety powinny trafiać w to, co mówiłem. I z tego, co słyszałem od publiki,
to rzeczywiście tak było.
Chciałem również zadbać o to, żeby nie denerwować się przed samą prezentacją,
a jednocześnie przypomnieć wszystkim osobom, które nie były na Blog Forum o tym, że ta
prezentacja jest, że jest streaming internetowy, że można prezentację zobaczyć na żywo
z dowolnego miejsca na świecie, więc przygotowałem też 2 przypomnienia. Jedno poszło
o godz. 9:30, a drugie o 14:10, czyli na godzinę przed prezentacją i trzecie wyszło jeszcze
o 15:10 i w tym trzecim było napisane: „Zaczynamy? Zobaczymy czy moje wystąpienie na Blog
Forum Gdańsk nadąży za moim Twitterem”. I część z Was już się wtedy zorientowała, że chyba
będę robił coś „automagicznego” – przynajmniej takie odpowiedzi zaczęły spływać
i oczywiście ja ich w trakcie mojej prezentacji już nie widziałem. Dopiero później mogłem je
przeczytać.
I teraz ta „wisienka na torcie” okazała się być czymś naprawdę spektakularnym, bo nie
spodziewałem się aż tak dużej reakcji tych osób, które na Twitterze śledziły co robiłem.
Okazało się, że w ciągu jednej godziny mojej prezentacji – prezentacji i panelu później –
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stałem się tzw. trendem w Polsce, czyli byłem jednym z dziesięciu najczęściej cytowanych na
Twitterze źródeł - osób, w tę niedzielę 26 października. Dzięki temu mój zasięg na Twitterze
i zasięg mojej prezentacji był dużo, dużo większy niż 250 osób, które siedziały na sali
w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.
Także można powiedzieć, że plan wypalił.
Jeszcze Wam powiem o samym takim przygotowaniu do prezentacji tuż przed. To jest tak, że
im częściej powtarzam cały przebieg prezentacji, tym gorzej się z tym czuję i tym słabiej się
czuję. Czasami wolałbym pójść na taką pełną spontaniczność. W zasadzie te moje prezentacje
są spontanicznym wystąpieniem, bo ja nigdy nie czytam od początku do końca notatek, które
przygotowałem, ale dzięki temu, że je przygotowuję, to też wiem, co chcę powiedzieć. Często
skupiam się na tym, żeby powiedzieć te najważniejsze zdania, które sobie wynotowałem,
które uważam za absolutnie kluczowe i które w jakiś sposób wpływają na transformację
moich słuchaczy.
Im większy jest ten stres, tym bardziej pomaga mi uświadomienie sobie jednej rzeczy, bo – to
mówiłem również podczas prezentacji w Gdańsku – mamy tendencję do wyolbrzymiania
wszelkich problemów, czy fantomów, które gdzieś tam w głowie siedzą. Ja zawsze głos
rozsądku próbuję przywołać i mówię sobie tak: „Słuchaj Michał. Tak naprawdę to tylko ty jeden
wiesz, co chcesz powiedzieć. Nikt tego nie wie, poza mną. Czyli tak: nawet jeżeli powiem tylko
połowę z tych informacji, które sobie przygotowałem, to i tak nikt nie będzie wiedział, że to jest
połowa. A jeżeli jestem dobrze przygotowany, to powinni być słuchacze zadowoleni, czyli połowa
będzie wartościowa.” I dopiero jak sobie to wmawiam i uświadamiam, to gdzieś tam się
wewnętrznie troszeczkę się uspokajam.
Prawda jest taka, że podczas wystąpienia w Gdańsku powiedziałem mniej więcej ¾ tego,
co planowałem powiedzieć, ¼ mi gdzieś umknęła. Albo świadomie ją pomijałem, dlatego że
czasu mi brakowało, więc pod koniec prezentacji próbowałem podgonić. Był też stres, na
początku się spaliłem, denerwowałem się też, że nie działa mi pilot do przełączenia slajdów,
co też pokazuje, że nigdy, ale przenigdy nie można wierzyć organizatorom i zawsze trzeba
stawiać na swoim. Być przygotowanym również ze swoim sprzętem.
I jeszcze o przygotowaniu – z jednej strony ten aspekt mentalny, radzenie sobie ze stresem.
Ja nie stosuję żadnych technik uspokajających – nie słucham muzyki itd. dla mnie najlepszym
„uspokajaczem” jest to, że czuję się przygotowany. Jeżeli jestem przygotowany, potrafię
dobrze zacząć prezentację, pamiętam od czego chcę zacząć, to później jakoś to idzie.
Przygotowuje się w ten sposób, że notatki sobie drukuję w dwóch egzemplarzach. Jeszcze
przed wyjazdem w Warszawie wydrukowałem i zabrałem. Dwa egzemplarze, bo jeden
zszywam sobie zszywką, a drugi mam na luźnych kartkach. Dlaczego to jest takie ważne? Bo
z tych kartek zszytych zszywką się przygotowuję, gdzieś sobie kreślę i notuję, a później na
tym czystym egzemplarzu przepisuję sobie luźne myśli, które przyszły mi do głowy
w ostatniej chwili.
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Jeżeli jest mównica na scenie, to staram się notatki zabrać ze sobą. Oczywiście zawsze mam
dobre rozpoznanie terenu, czyli wiem, czy mównica jest, czy nie ma. Wiem, w jakich
proporcjach będą slajdy, też żeby je odpowiednio przygotować. To wszystko jest ważne, żeby
to wszystko wcześniej sprawdzić.
Kolejny element – zawsze staram się występować ze stoperem. I w tej chwili stosuję już
stoper, który mam w telefonie – w iPhone. Robię to w ten sposób, że dbam o to, żeby telefon
był naładowany, czyli mam ze sobą zawsze jakiś „power bank”, z którego ładuję moją
komórkę. Nawet jeżeli się rozładowuje w trakcie konferencji, to zawsze przed wystąpieniem
ją podładuję. I druga rzecz, która jest istotna – ustawiam telefon w taki sposób, żeby on się
automatycznie nie wyłączał, czyli wyłączam tryb wyłączania telefonu np. po 2 minutach.
Telefon mi cały czas działa, cały czas wyświetlacz świeci przez te pół godziny, godzinę, czy
2 godziny mojej prezentacji. Dzięki temu jeden rzut oka na stoper i dokładnie wiem, w którym
miejscu jestem. Zresztą jak obejrzycie tę prezentację z Gdańska, to tam dokładnie pod koniec
prezentacji słychać, że cytuję ile mi jeszcze czasu zostało.
Kolejny aspekt – zawsze mam zapasowe baterie do pilota do prezentacji. Zawsze mieć ze
sobą pamięć flash po to, żeby chociażby przerzucić prezentację na inny komputer, jeżeli
okazałoby się, że jakiś problem jest z jakimś komputerem. Ja na flasha prezentację zgrywam
jeszcze w domu, czyli zabieram komputer, nawet jakby komputer mi ktoś ukradł, to mam
prezentację przy sobie. Mam ją również na Dropboxie, czyli na sieciowym dysku, a więc od
biedy jestem w stanie się do tej prezentacji dostać. Mi się akurat ten flash w Gdańsku bardzo
przydał, ponieważ musiałem przegrać prezentację na komputer prezentacyjny.
To kolejna rzecz, która sprzyja przygotowanym – szczęście sprzyja przygotowanym – tak jak
mówiłem. To jest dogadanie się z ekipą, która jest na miejscu, upewnienie się, czy można
puścić prezentację ze swojego komputera, czy koniecznie trzeba puścić z ich komputera,
bo np. jest podłączony do sprzętu nagrywającego.
I kolejna jeszcze rzecz w moim przypadku bardzo istotna: w moich prezentacjach korzystam
z nietypowych fontów, których standardowo w Windowsach nie ma. Również na tym flashu
miałem nagrane moje fonty – czcionkę Open Sans w taki sposób, żeby - jeżeli wgram
prezentację w Power Poincie z Windows - to wgrywam również czcionki, instaluję tam te
czcionki. Po to, żeby prezentacja mi się nie „posypała”. Czyli po wgraniu prezentacji na cudzy
komputer, sprawdzam również czy na pewno na wszystkich slajdach poprawnie się wszystko
wyświetla. Wolałbym nie być tym wszystkim zaskakiwany w trakcie prezentacji.
No i dwa ostatnie elementy sobie wynotowałem: pierwsza rzecz – warto przygotować sobie
wodę do picia. Zawsze butelka wody gdzieś tam w okolicy mównicy powinna stać – stała
w Gdańsku. Jak się przyjrzycie na nagraniach, to po mojej prawej stronie, po Waszej lewej
stronie od mównicy – stała butelka wody. Nie potrzebowałem jej na szczęście, nie zaschło mi
w gardle.
I kolejna rzecz – rozciągnięcie. Rozciągnięcie zarówno ciała... ja tam zawsze trochę
przysiadów, wymachów rąk robię itd. żeby być bardziej rozluźnionym, a jednocześnie
pewniejszym siebie. A druga rzecz – trochę ćwiczę sobie dykcję, twarz sobie porozciągam
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i dziwne dźwięki wydaję przed samą prezentacją, po to żeby nie seplenić za bardzo. No
wiadomo o co chodzi... Tak, żeby to dobrze brzmiało w miarę.
I ostatni aspekt, na który chcę zwrócić uwagę to jest to, żeby dbać o detale. Dbać o detale
w każdym aspekcie, bo jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani na wszystkich frontach
i wszystko nam zagra, to będziemy mieli świetną prezentację, świetne show, które zostanie
super odebrane przez uczestników. A z drugiej strony, jeżeli gdzieś na którymś froncie
polegniemy, to pozostałe elementy mogą nas uratować. Ja mówię tak – zawsze chcę mieć
boskie slajdy, bo jeżeli będę miał boskie slajdy, to być może wybaczą mi to, że mówię słabiej.
Chcę też świetnie mówić, chcę dawać jakieś dodatkowe gratisy, tak jak tutaj w tej prezentacji
w Gdańsku był ten poradnik, który zaoferowałem na blogu. A z tymi tweetami, to powiem
szczerze w ostatniej chwili mi to przyszło do głowy. Wcześniej sobie myślałem o tym, ale nie
byłem przekonany, czy to w ogóle chwyci. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę.
I teraz ostatni, już naprawdę ostatni element. I na początku, i w trakcie, i na końcu
przygotowań trzeba pamiętać, że to my jesteśmy tam dla publiki. My jesteśmy po to, żeby coś
przekazać. To nie jest tak, że prezentacja ma się nam podobać, ona ma się podobać tym,
którzy w niej uczestniczą.
Ja nigdy nie jestem do końca zadowolony z moich występów. Autentycznie nigdy. Zawsze
wiem, że mogłem coś zrobić lepiej i dopiero taki moment na koniec, kiedy osoby, które
uczestniczyły w mojej prezentacji podchodzą, cieszą się, klepią mnie po plecach dają mi taki
dowód tego, że im się podobało widzę, że to jest prawdziwe i autentyczne. A nie jakieś
wazeliniarstwo. To dopiero wtedy czuję się spełniony i zadowolony.
Nigdy mi się nie zdarzyło niestety, żebym był zadowolony z prezentacji, którą przygotowałem,
zanim ją zaprezentowałem. Absolutnie nie, to dopiero przychodzi gdzieś tam na końcu.
I myślę, że też to jest coś, co wyróżnia te osoby, które chcą robić dobre prezentacje, dobre
wystąpienia...
Ja jeszcze taką jedną zasadę mam – teraz mi się przypomniała, nie mam tego w notatkach.
Chyba Dale Carnegie kiedyś powiedział coś takiego, a może ktoś inny, nie mam pojęcia –
powiedział coś takiego: „Jeżeli chcesz zrobić dobre wystąpienie publiczne, to musisz stosować się
do trzech zasad. Zasada numer 1 – na początku powiedz wszystkim zebranym, o czym za chwilę
od ciebie usłyszą. W trakcie prezentacji powiedz im to, co im zapowiedziałeś, a na koniec
prezentacji podsumuj, o czym im właśnie opowiedziałeś”. I myślę, że to jest esencja dobrego
show. Czyli wiemy co chcemy powiedzieć, skutecznie to mówimy i na koniec powtarzamy
jeszcze, żeby się dobrze utrwaliło.
Przy okazji chcę tutaj podziękować tym wszystkim z Was, którzy oglądali mnie w Gdańsku
na żywo, a także tym, którzy siedzieli przed ekranami komputerów i oglądali ten streaming.
Byliście naprawdę niesamowici, byliście dla mnie niesamowitym wsparciem, niesamowicie
świetnie mi się tę prezentację prowadziło, jak widziałem przed sobą te osoby zasłuchane.
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Jestem niesamowicie wdzięczny organizatorom Blog Forum Gdańsk – Idzie, która ogarnęła to
wszystko, Marcie, która jej bardzo mocno pomagała – za to, że miałem okazję tak fajne
wystąpienie dla tak fajnego audytorium poprowadzić. I dzisiaj jestem naprawdę bardzo
zadowolony, że to się tak fajnie spięło oraz, że jeszcze na koniec nagrodę otrzymałem.
Strasznie przedłużam chyba dzisiaj, 40 minut na zegarku, będę już kończył.
Zachęcam oczywiście do obejrzenia nagrań z mojej prezentacji. Link do notatek do tego
odcinka podcastu znajdziecie oczywiście pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/036, tak jak
36 odcinek podcastu. Tam też będą wszystkie linki do narzędzi, które wymieniałem w tym
odcinku.
Niestety przesunął się podcast z Rafałem Brzoską – założycielem i szefem firmy InPost. Miał
wystąpić właśnie teraz, ale będzie za 2 tygodnie. Jutro właśnie... ja ten podcast dzisiaj
nagrywam – w środę. Który dziś mamy? Tak, 29 października, środa, wieczór, a jutro
z samego rana, gdzieś tam koło szóstej rano wsiądę w samochód i pojadę do Krakowa, po to
właśnie, żeby porozmawiać z Rafałem. A teraz chyba pora się żegnać!
Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Ci nieustająco powodzenia w przygotowywaniu
się do wszelkich prezentacji, które możesz gdzieś tam kiedyś prowadzić oraz skutecznego
przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom.
Gdzież bym był, gdybym tego nie powiedział? Trzymajcie się, do usłyszenia!
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