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ELEVATOR PITCH TRÉNING* 
A tréning mottója: 

„A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami 
olyasmit nyújtani a világnak, amit a világ másként nem kapna meg.” 

(G. K. Chesterton) 

ALAPGONDOLATKÉNT: 

Ma már a hatékony önmenedzselésnek az is része, hogy egy valós, minőségi tartalmat kellőképpen 
be tudunk-e csomagolni. Megleljük-e azokat a kulcsszavakat, találunk-e olyan kifejezéseket és 
szófordulatokat, amelyekkel elérünk egy maradandó hatást a másik félben a konkrét üggyel, 
feladattal, projekttel, végső soron önmagunkkal kapcsolatban. 
Ha célunk a meggyőzés és több óra vagy akár nap állna rendelkezésünkre, sokan érnénk el biztos 
sikert, ellenben, ha csak pár percünk van, a legtöbben elvérzünk, mert nem ütjük át az 
ingerküszöböt. Pont ezért érdemes felvértezni saját magunkat, hogy mondandónk a megfelelő 
időben és helyen fejthesse ki a neki szánt hatást. 
Egy anekdota szerint Churchillt egyszer megkérdezték, mennyit készül a beszédeire. Churchill 
erre állítólag azt válaszolta, ha háromperces beszédet kell tartania, akkor akár egy egész napot is 
rászán, ha félórásat, akkor legfeljebb egy órát, ha két-három órát beszélhet, akkor pedig akár 
azonnal kezdhetik is. 
A mai munkaerőpiac felfokozott tempója különösen igényli ezen képességünk fejlesztését. 
Darwin szavait felhasználva: „Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, 
aki a legfogékonyabb a változásokra.” (Charles Darwin) 

DEFINÍCIÓ: 

Az elevator pitch egy olyan praktikus technika, amely segítségével mindösszesen néhány 
mondatban a lényeges információtartalmakat adhatjuk át a célszemélynek. A kifejezés onnan ered, 
hogy egy vezérigazgatónak is van két perce, amíg felér a lifttel a legfelső szintre. (Megjegyzés: az 
elnevezés Amerikából származik.) Így ha beszállok mellé és elkezdek beszélni, nem tehet mást, 
mint meghallgat. A cél az, hogy mire felérünk, ne a biztonságiakat hívja, hogy kivezettessen, 
hanem legalább a névjegyünket kérje el, vagy kérdezzen az elmondottakkal kapcsolatban. 

A TRÉNING CÉLJA ÉS TARTALMA:

A tréning elsődleges célja, hogy képes legyél összeállítani, megfogalmazni egy olyan rövid 
beszédet (elevator pitch), melyben néhány mondatban összegezheted egy termék, szolgáltatás, 
munkavállaló vagy az egész vállalat legfontosabb karakterjegyeit, tulajdonságait, jellemzőit.  
Az elevator pitch elsajátításával nagyobb mértékben érvényesülhetsz a munkaerőpiacon. A rólad 
kialakult kép kialakítása legtöbbször egy pillanat műve. Rövidnek tűnik, ám ez idő alatt olyan 
pozitív benyomást kell hagynod beszélgető partneredben, mellyel felkelted figyelmét, így céged 
számára kedvező kapcsolatokat alakíthatsz ki. 

FŐBB TÉMÁK, AMIKET A TRÉNING ÉRINT: 

1. Az elevator pitch személyes célja.
2. Akcióterv készítése.
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3. Személyes márka.
4. A miért?-ek fontossága.
5. Nonverbális felvértezési lehetőségek.
6. Voice-coaching elemek.
7. Az ún. mentáledzés fontossága.
8. Énerősítő technikák.
9. Az ún. Kis Vuk-effektus problematikája, avagy önbizalmi kérdések.
10. Szempomtváltás-gyakorlatok.
11. Célszemély-elemzési lehetőségek.

MÓDSZERTAN: 
 Szituációs szerep- és/vagy helyzetgyakorlatok.
 Páros és kiscsoportos feladatok.
 Interaktív résztvevői tanulás.
 Strukturált kompetenciafejlesztő gyakorlatok.
 Ppt-s háttértámogatás.

ESZKÖZIGÉNY: 
 Flipchart-tábla.
 Projektor.
 Mini hangfal.

ÜTEMEZÉS, KERETEK: 

A tréning jelenlegi formájában egynapos szervezésben valósítható meg. Optimális létszám: 
minimum 8, maximum 16 fő.  
Workshop esetén a téma sarokpontjai megmaradnak, emellett azonban kevesebb gyakorlásra van 
lehetőség, ami a tanultak elsajátításának mértékét és hatékonyságát csökkenti. 


