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Zapamiętaj

1 slajd – 1 idea

Nie potrafimy skutecznie czytać i słuchać jednocześnie. 

Prezentując taki slajd jak poniżej (lewa strona), błyskawicznie tracisz uwagę  
odbiorców, ponieważ ich wzrok podąża za tekstem, a nie za twoim głosem.

Podziel dużą ilość tekstu na mniejsze fragmenty

i rozłóż na kilka slajdów.

Dodatkowe elementy odsłaniaj stopniowo, 

gdy kolejno o nich mówisz.

Jeden slajd - jedna idea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nam nisi sapien, vehicula nec nulla nec, rhoncus 
molestie purus. Phasellus nec gravida enim, nec 
blandit velit. Maecenas congue varius nulla ac 
convallis. Integer sed ex ut velit semper semper. 
Maecenas nec arcu mi. Curabitur et pellentesque leo, 
at tristique diam. Morbi sed interdum erat, sit amet 
porta dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit nam nisi sapien.

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
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Arial 30 pt

Arial 60 pt

Arial 90 pt

Arial 120 pt Lorem ipsum
Lorem ipsum

Lorem ipsum 
Lorem ipsum

Jeśli nie jest to odgórnie narzucone, używaj prostych fontów – takich jak Arial, 

Helvetica, Poppins, czy Montserrat. Dwa ostatnie do pobrania za darmo  
np. z Google Fonts.

Używaj prostej skali typograficznej. Najmniejszy zalecany font do wykorzystania 

na slajdach to 30 pt. Aby otrzymać kolejną wartość pomnóż go razy 2. 

Potrzebujesz jeszcze większego rozmiaru fontu? Zatem pomnóż 60 x 2 i masz 120 pt.

120 pt to jednak trochę za dużo? Odejmij od tej wartości rozmiar najmniejszego fontu 

i w ten sposób otrzymujesz zgrabną skalę typograficzną do Twoich slajdów.

PS - Trzymaj tytuły slajdów i ich treść w tych samych miejscach. Dzięki temu 

odbiorca nie musi szukać wzrokiem gdzie co się znajduje, w myśl zasady 

KISS (Keep It Simple, Stupid! - czyli rób najprościej jak się da ) 

Zadbaj o typografię
Brak spójnej typografii sprawia, że prezentacja nie wygląda profesjonalnie, 

a to, bardzo podświadomie, może zostać przeniesione na osobę 

prezentującego. Nie chcesz tego.
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Wstęp

Rozwinięcie

Zakończenie

Konstrukcji narracji
Prezentacja to historia. Opowiadaj ją klarownie, aby odbiorca wszystko zrozumiał.

Opowiedz o czym 

chcesz mówić.

Rozwiń temat, 

wejdź w szczegóły.

Podsumuj to co 

powiedziałeś oraz

zakończ wezwaniem

do działania.
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Konstrukcji narracji +

Inne podejście do konstrukcji narracji bazuje na analizie ponad 100 najlepszych

przemówień i prezentacji w historii i zostało stworzona przez Nancy Duarte, 

pionierkę w dziedzinie tworzenia skutecznych prezentacji.

Powiedz o bieżącej rzeczywistości

twojej publiczności i o problemach 

z jakimi się mierzą – potwierdź ich 
rzeczywistość. Po prostu, powiedz 
jak jest.

Przedstaw rozwiązanie problemu

poprzez pryzmat produktu czy idei, 

którą prezentujesz. 

Opisz jak bardzo może zmienić się

rzeczywistość twoich odbiorców.

Zakończ prezentację podkreślając

korzyści płynące z twojego rozwiązania

oraz jak wpłyną one na świat twoich 

odbiorców. Na koniec dodaj 

wezwanie do działania.
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Potrzebujesz pomocy

z prezentacją?

Zastanawiasz się 

jak projektuję prezentacje?

Daj znać, chętnie Ci pomogę.

Poniżej linki do dwóch przykładowych projektów:



Prezentacja typu pitch deck



Prezentacja sprzedażowa




PS - ze względu na informacje objęte tajemnicą handlową 

prezentacje w portfolio zawierają treść typu „Lorem ipsum”, 

lub inny tzw. wypełniacz. 

contact@marekmatysiak.com

693 856 002
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https://marekmatysiak.com/portfolio/pitch-deck-presentation/
https://marekmatysiak.com/portfolio/b2b-solution-presentation/

