
Пітчинг. Elevator pitch. 
Розповідь про кар'єру. 
Презентація командного 
домашнього завдання та фідбек
День 2



Програма (День 2)

´ Презентация бізнес-ідеї? (1 година)
´ 10 хвилин на команду (6 команд)

´ 3-4 хвилини на презентацію команди

´ 3-4 хвилини на запитання та відповіді, відгуки колег

´ 2-4 хвилини Q&A (питання/відповіді) від коуча

´ Що таке пітчінг? (30 хв)

´ Повертаючись до планування: як це зробити? (30 хв)

´ Історія кар'єри. Чому сторітелінг (storytelling) це важливо? Від сторітелінгу до 
провісництва (fortune-telling*)? (2 год)

´ Персонажі та варіанти їх використання для вашого бізнесу

* Fortune telling (провісництво, передбачення майбутнього) - форма передбачення, інтерпретації (непевного) майбутнього для бізнесу (іноді бізнес карєри)



Пітчінг ідеї



Пітчінг?



Пітчінг?



Пітчінг!



(бізнес) пітчінг - це…

´ ... цілеспрямований комплекс заходів (на конкретних
стейкхолдерів), 

´ включаючи розповідь (історію) про
´ вирішення певної проблеми (задоволення попиту)
´ чітко визначененого споживача, 
´що спрямовані на залучення, продаж або
спонукання до інвестицій чи ділового партнерства. 



Як підготувати хороший пітч
´ Максимально заволодівайте увагою…

´ Відправте глядачів у подорож...

´ ... але не заходьте занадто далеко (не робіть її занадто довгою),

´ розкажіть їм історію, яка є прикладом вашої ціннісної пропозиції.

´ Відпрацьовуйте виступ і плануйте імпровізації.
´ Не забувайте про жарти – гумор завойовує ваших партнерів. 
´ Дізнайтесь про свою аудиторію заздалегідь.

´ Розкажіть їм не лише про продукт, а й про себе та команду, яка стоїть за ним, 
різноманітну та віддану справі



iPod pitch 2001



Elevator pitch/ Elevator Speech*?  
´ Розенцвейг розповідає, що Карузо (обидва журналісти Vanity Fair) викладав свої
ідеї головному редактору в ліфті (оскільки це був єдиний час, коли редактор був
готовий його вислухати)

´ Філіп Кросбі (бізнесмен і письменник) розповідає, що кожен повинен мати
готову промову, щоб продати себе начальству, випадково зустрівши його в ліфті.

´ Перші два речення мають ламати шаблони.

´ 30 секунд до 2 хвилин.

´ Головна мета - зацікавити вашого слухача почути вас і запросити зустрітися для 
подальшого обговорення.

*Прийом elevator pitch це англійський вираз (переклад з англ.: презентація в ліфті), що з'явився в 20-х роках минулого століття
і означає коротку презентацію проекту перед керівником для привернення його уваги та отримання схвалення.



Повертаючись до планування?



Як спланувати діяльність? 
´ Зазвичай у нас є структура бізнес-плану, форми для заповнення (канва), такі
елементи як SWOT... але як пройти увесь шлях від А до Я?

´ Розглядайте бізнес-планування як проект і керуйте ним як проектом

Методології управління проектами:
Waterfall (класична водоспадна модель)
та Гнучка модель Agile



Хто буде читати ваш БП (бізнес план)?
Не забувайте, що БП – це інструмент комунікації.

´ Банк, щоб надати вам кредит? 

´ Інвестор? На якому етапі фінансування? 

´ Журі конкурсу стартапів? 

´ Співзасновник? 

´ Комісія з цінних паперів та фондового ринку для вашого лістингу? 

´ Діловий партнер, який хоче оцінити, наскільки ви надійні з точки зору
перевіреного та якісного постачальника? 

´ Ви та ваші колеги, так як ви робите це для внутрішніх цілей? 

Те, як ви підготуєте, структуруєте та презентуєте свій бізнес план залежить від... 



Бізнес Клієнт планування

´ Бізнес створює цінність для своїх клієнтів, тому вам потрібно планувати своїх
клієнтів.

´ Пам’ятайте – ми всі працюємо на ринку сторітелінгу, іноді навіть провісництва
(fortune-telling).

´ Отже, у вас повинні узгоджено пов’язуватись:
´ кар'єрні історії команди стартапу, 

´ історія створення цінності та

´ клієнт історія про використання вашого продукту та послуг. 

´ У цьому контексті на бізнес-план значно впливає маркетинговий план.

´ Часто маркетинг не є продовженням, а радше рушійною силою для
розробки/розвитку продукту.



Кар'єрна історія – особистий бізнес-
план? 
´ Кар’єрна історія — це розповідь, яка спирається на ваш власний минулий, 

поточний досвід і компетенції та пов’язує їх із тим, що потрібно для 
працевлаштування на наступну роботу.

´ Один сюжет може складатися з кількох історій, і кожна історія може
служити багатьом цілям у передачі вашого ставлення, здібностей і 
соціальної цінності. 

´ Ваша кар’єрна історія – це живий документ, який потрібно регулярно 
оновлювати. 

´ Кар’єрні історії засновників стартапів часто є ключовими для інвестиційних
рішень, а не тільки бізнес-ідея, яку в даний момент просувають.

´ Бажане майбутнє також має значення – завжди включайте у свою історію
напрямок і бачення, де ви бачите себе в майбутньому. 



Час саморефлексії
У вас є 7 хвилин, щоб подумати та підготувати кар’єрну історію, яка допоможе
вам приєднатися до стартапу, відмінного від того, над яким ви працюєте у 
вашій групі. Тим часом приготуйте каву або чай. Ми проведемо кілька
співбесід, де ви будете розповідати свої кар'єрні історії. 



Співбесіди та кар'єрні
історії



Inside-Out: 
Давайте зосередимося на 
клієнті



Життєвий цикл клієнта: загальні
відносини/зв’язки клієнта з компанією



Подорож клієнта: повний перелік видів взаємодії клієнта з компанією та/або
брендом.



Персонажі
´ Персонаж - це вигаданий персонаж (архетип), створений, щоб представляти
певний тип користувача (на основі відповідних даних), що вирізняється за:
´ Моделями поведінки

´ Цілями

´ Навичками

´ Ставленням

´ Оточенням

´ Реалістичні дрібні деталі.  

´ Точки дотику для взаємодії персонажів та компанії

´ Персонажами можуть бути клієнти, а також працівники та всі інші зацікавлені
сторони (стейкхолдери).

´ Потреби користувачів та сценарії/ варіанти використання персонажей в бізнесі



Персонаж та провісництво (fortune-telling)

´ Довгострокове сценарне планування (творче планування)

´ Бек-кастинг (back-casting) повернення до того, що необхідно дослідити та 
розробити зараз, щоб знайти шлях до ще не існуючого продукту за рамками 
звичайного горизонту планування

´ Формування блакитних океанів для майбутніх персонажів

´ Діджиталізація та цифрова трансформація створюють новий світ можливостей, 
у тому числі нові послуги, на основі даних, створених за рахунок використання
існуючих продуктів і послуг і через точки взаємодії



Workshop (практичне заняття)
(почніть на уроці і продовжити як домашнє завдання)

´ Розробіть свій проект персонажів (які будуть їх ключові характеристики / архетипи)

´ Опишіть ваші основні точки дотику

´ І намалюйте «customer journey map» (карту подорожі клієнта)

´ Пов’яжіть їх із наявною бізнес-моделлю та ціннісною пропозицією та, якщо
необхідно, адаптуйте те, що маєте на даний момент.

´ Визначте виклики, пов’язані з тенденціями сталого розвитку та екологізації

´ (лише як домашнє завдання): Визначте свої фінансові потреби та де ви шукатимете
фінансування. Скільки б ви готові були «пожертвувати» від частки володіння
компанією?



Дякуємо!


