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Doskonalenie umiejętności miękkich poprzez rozszerzoną rzeczywistość w erze post-COVID



Pitching. Prezentacja windy
Opowiadanie historii kariery
Prezentacja pracy zespołowej i informacja zwrotna. 



Program (dzień 2)

Prezentowanie / przedstawianie pomysłów biznesowych? (1 godzinna sesja)
10 minut na drużynę (6 drużyn)
3-4 minutowy rzut drużyny
3-4 minuty pytań i odpowiedzi oraz informacje zwrotne od rówieśników
2-4 minuty pytań i odpowiedzi od mentora
Co to jest pitching? (30 minut)
Wracając ponownie do planowania: jak to zrobić? (30 minut)
Historia kariery. Dlaczego opowiadanie historii jest ważne? Od opowieści do 
wdrożenia? (2 godziny)
Persona i przypadki użycia dla twojego biznesu.



Idea pitchingu



Pitching?



Pitching?

Pitching?



Pitching!



(biznes) pitching to…

… ukierunkowane (do konkretnego interesariusza) złożone 
działanie, w tym przekazanie narracji (historii) 
rozwiązanie określonego problemu (zaspokojenie żądania).
dobrze zdefiniowany konsument, mający na celu 
zaangażowanie, sprzedaż lub nakłonienie do partnerstwa 
inwestycyjnego lub biznesowego



Jak przygotować dobry pitching?
Angażuj się, angażuj, angażuj…
Zabierz słuchaczy w podróż…
… ale nie odchodź za daleko (za długo)
Opowiedz im historię, która jest przykładem Twojej 
propozycji wartości
Ćwicz mowę i planuj improwizacje
Nie zapomnij o żartach – humor wygrywa nie tylko z twoją 
informacją, ale także z twoimi partnerami
Poznaj swoich odbiorców z wyprzedzeniem
Opowiedz im nie tylko o produkcie, ale także o sobie i 
stojącym za nim zespole – różnorodnym i zaangażowanym



iPod pitch 2001



Elevator pitch? - "przemowa w windzie" ?
• Rosenzweig mówi, że Caruso (obaj dziennikarze z Vanity Fair) 

przedstawiał swoje pomysły redaktorowi naczelnemu w windzie 
(ponieważ był to jedyny czas, kiedy redaktor mógł go wysłuchać)

• Philip Crosby (biznesmen i autor) mówi, że każdy powinien mieć 
przygotowaną przemowę, aby sprzedać się przełożonym, przypadkowo 
spotykając ich w windzie

• Pierwsze dwa zdania to łamacze umów

• 30 sekund do 2 minut

• Główny cel: zainteresować słuchacza i zaprosić na dłuższą rozmowę.



Wróćmy ponownie do planowania!



Jak planować?
Zwykle mamy strukturę biznesplanu, wszystkie puste pola do wypełnienia (cavas), elementy jak SWOT… ale 
jak przejść od A do Z?

Traktuj planowanie biznesowe jako projekt i zarządzaj nim jako takim



Kto zmierzy Twoje BP? Nie zapomnij — BP to 
narzędzie komunikacji

• Bank udzieli ci kredytu?
• Inwestor? Na jakim etapie finansowania?
• Jury konkursu dla startupów?
• Współzałożyciel?
• Komisji Bezpieczeństwa i Giełdy dla Twojego notowania?
• Partner biznesowy, który chce ocenić, na ile jesteś wiarygodny, jeśli chodzi o 

solidnego i wysokiej jakości dostawcę?
• Ty i twoi współpracownicy robicie to dla celów wewnętrznych?
• Sposób przygotowania, ustrukturyzowania i prezentacji BP zależy od tego…



Biznes Planowanie klientów

Firmy dostarczają klientom wartość, więc musisz planować swoich klientów
• Pamiętaj – wszyscy jesteśmy na rynku opowiadania historii, czasem nawet
przepowiadania przyszłości
• Musisz więc spójnie łączyć
- historie kariery zespołu start-upowego,
- historie tworzenia wartości i
- historię korzystania przez klienta z Twojego produktu i usług.
• W tym kontekście na biznesplan duży wpływ ma plan marketingowy
• Często działania marketingowe nie będą kontynuacją, ale raczej podciągną
rozwój produktu



Historia kariery – osobisty biznesplan?
Historia kariery to narracja, która opiera się na twoich przeszłych i obecnych 
doświadczeniach i kompetencjach oraz łączy je z tym, co jest potrzebne do 
rekrutacji na następną pracę.
Jedna fabuła może łączyć kilka historii, a każda historia może służyć wielu celom 
w komunikowaniu postaw, możliwości i kapitału społecznego.
Twoja historia kariery jest żywym dokumentem i powinna być regularnie 
aktualizowana.
Historie kariery założycieli start-upów są często kluczem do decyzji 
inwestycyjnych – nie tylko techniczny pomysł na biznes, który jest obecnie 
przedstawiany.
Liczy się też oczekiwana przyszłość – zawsze w swojej historii umieść kierunek i 
wizję, w której widziałbyś siebie w przyszłości.



Czas na samorefleksję

Masz 7 minut na przemyślenie i przygotowanie historii kariery, która 
pomogłaby Ci dołączyć do start-upu innego niż Twoja obecna grupa. 

W międzyczasie przygotuj kawę lub herbatę. 

Przeprowadzimy kilka wywiadów, w których wykorzystasz historie swojej 
kariery.



Interview i historie kariery



Na lewą stronę:
Skupmy się na kliencie



Cykl życia klienta: klient ogólny
związek z firmą



Pitching!



Podróż klienta: 
Kompletny zestaw doświadczeń klienta w jego interakcji z 
firmą i/lub marką



Persona to fikcyjna postać (archetyp), stworzona do reprezentowania typu użytkownika,
w oparciu o dane, które wyróżniają:
 Wzorce zachowań
 Cele
 Umiejętności
 Postawy
 Środowisko
 Realistyczne małe szczegóły.
 Punkty styku interakcji osoby i firmy
 Personami mogą być klienci, ale także pracownicy i wszyscy inni interesariusze
 Wymagania użytkowników i przypadki użycia person

Persona



Persona 
i przepowiadanie przyszłości

Długoterminowe planowanie scenariuszy (planowanie z wyobraźnią)
• Cofanie się wstecz do tego, co należy teraz zbadać i opracować
można by mieć przed sobą ścieżkę prowadzącą do jeszcze nie istniejącego produktu
normalny horyzont planowania
• Tworzenie błękitnych oceanów dla przyszłych postaci
• Cyfryzacja i transformacja cyfrowa tworzą nowy wszechświat
możliwości, w tym nowych usług opartych na danych, generowanych przez
z wykorzystaniem istniejących produktów i usług oraz poprzez punkty styku.



Warsztaty (zacznij na zajęciach i 
kontynuuj jako zadanie domowe)

Opracuj swoje wstępne persony (jakie byłyby kluczowe cechy / archetypy)

 Opisz swoje główne punkty styku

 I narysuj mapę podróży klienta

 Połącz je z istniejącym modelem biznesowym i propozycją wartości i w razie potrzeby dostosuj 
to, co masz do tej pory

 Zidentyfikuj niektóre wyzwania związane z trendami zrównoważonego rozwoju i green deal

 (ostatecznie jako praca domowa): Zidentyfikuj swoje wymagania finansowe i gdzie będziesz 
szukać finansowania. Ile byłbyś gotów „poświęcić”.
własność firmy?



Dziękuję!
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