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● Lietuvių 
verslininkas,  
Elvis Preslis  
ir Bono 

Vis prisimenu vieną solidų vyrą. 
Visiškas pasitikėjimas savimi. 
Laikydavo vairą dviem pirštais, 

kai greitkeliais lėkdavo savo tyliu limu-
zinu. Į įmonės vadovų susirinkimą įei-
davo kaip tikra žvaigždė: visi kiti – kos-
tiumuoti, o jis – laisvomis drobinėmis 
kelnėmis, basom kojom įsispyręs į pato-
gius mokasinus. Buvo matyti, kad tai ne 
vienos garsios įmonės savininkas. Per 
renginius pasisveikinti prie jo prieida-
vo ir miesto, ir šalies valdžia. Į jo gim-
tadienius su brangiomis dovanomis at-
vykdavo ryškiausios verslo figūros. Jis 
pažinojo visus reikalingus žmones ir su 
visais mokėjo greitai rasti bendrą kalbą. 

Ir štai jo nuosavos įmonės renginys: 
pristatoma nauja prestižinė praban-
gos prekė. Jau susirinko 500 garbin-
gų svečių, tarp jų ambasadoriai ir vyrai 
bei moterys „iš žurnalų viršelių“. Mūsų 

(vietoj įžangos)
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herojus susikaupęs – kaip renginio šei-
mininkas netrukus turės tarti sveiki-
nimo žodį. Viskas parengta: patikima 
reklamos agentūra jau prieš 2 savaites 
parašiusi efektingą atidarymo kalbos 
tekstą. Pakako laiko perskaityti ir sure-
petuoti... Iki kalbos lieka pusė valandos. 
Renginio šeimininkas (ir įmonės savi-
ninkas viename asmenyje) prieina prie 
savo „dešiniosios rankos“ ir sako: „Ži-
nai, aš nusprendžiau nesakyti įžanginės 
kalbos. Padarysim kitaip: vietoj manęs 
tą kalbą pasakyti teks... tau“. „Dešinia-
jai rankai“ tą pačią akimirką prasideda 
pasaulio pabaiga. „Kaip čia dabar? Aš 
nepasiruošęs, net ir teksto nematęs!“ –  
„Nieko nieko – štai viskas atspausdinta, 
imk, susipažink ir improvizuok...“ 

Akyse tebematau staiga išbalusį pa-
smerktojo veidą. 

Ir neklauskit manęs, ar lygiai toks pat 
scenarijus nepasikartojo kitame tos pa-
čios įmonės renginyje po trejų metų. 
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Susitikimai su publika kelia nerimą ne 
tik dviem minėtiems ponams. Štai Elvio 
Preslio (Elvis Presley) žodžiai: 

„Aš niekada nenugalėjau to, kas 
vadinama jauduliu prieš išeinant į 
sceną. Mane jis aplankydavo prieš 
kiekvieną šou“.

 Grupės „U2“ lyderis Bono yra sakęs, kad 
yra koncertavęs jau tūkstančius kartų, 
bet prieš kiekvieną koncertą nervinasi 
nuo pat ryto. Apie savo viešo pasiro-
dymo baimę yra prisipažinę Vinstonas 
Čerčilis (Winston Churchill), Džonas 
Kenedis (John F. Kennedy) ir Marga-
ret Tečer (Margaret Thatcher). Trečia-
sis JAV prezidentas Tomas Džefersonas 
(Thomas Jefferson) turėjo tokią didelę 
viešojo kalbėjimo baimę, kad vieną svar-
biausių kalbų kongrese pristatė ne pats, 
o pavedė perskaityti kitam. 

Apie jaudulį prieš susitikimą su publi-
ka skirtinguose interviu yra kalbėjęs ne 
vienas garsus Lietuvos žmogus, duonai 
užsidirbantis būtent viešaisiais pasiro-
dymais, pvz., aktorius Giedrius Savic-
kas („Verdu iš jaudulio prieš kiekvieną 
spektaklį“), operos legenda Violeta 
Urmana („Jaudulys visada išlieka, net 
ir prieš „Aidą“, kurioje dainuota daugy-
bę kartų. Pastebėjau: kuo labiau jaudi-
nuosi, tuo geriau pavyksta – žinoma, tai 



6

kainuoja daug nervų.“), aktorė Kristina 
Kazlauskaitė („Jaudulys visada yra“), 
TV laidų vedėjas Marijus Žiedas („Ne 
vienų metų patirtis tiesioginiame etery-
je padeda įveikti jaudulį, tačiau šiek tiek 
jo vis tiek lieka prieš kiekvieną laidą“).

Kodėl net patyrę žmonės nekomfortiš-
kai jaučiasi atsidūrę „kitoje barikadų pu-
sėje“ nei klausytojai ar žiūrovai? Todėl, 
kad daugelis nėra linkę ieškoti rizikos. O 
pasirodant viešai būna visko. Atrinkau 
10 istorinių faktų – kas tykojo žmonių, 
einančių sakyti kalbą arba ją jau pasa-
kiusių:

1991 m. Vokietijos kanclerį Helmutą 
Kolį (Helmut Kohl) Halės mieste de-
monstrantas apmėtė kiaušiniais – patai-
kė į veidą ir petį. Kancleris nesusigūžė – 
priešingai, įpykęs pasuko prie užpuoliko 
ir tik apsaugos žmonių pastangomis 
buvo atskirtas nuo demonstrantų.

1999 m. Vokietijos užsienio reika-
lų ministrui Joškai Fišeriui (Josch ka 
Fisc her) Žaliųjų partijos suvažiavime 
raudonų dažų butelis pataikė į galvą ir 
pažeidė ausies būgnelį.

2000 m., jau pasitraukęs iš didžiosios 
politikos, Helmutas Kolis Berlyne susiti-
ko su savo skaitytojais. Jam į veidą pa-
taikyta plikytu pyragaičiu su grietinėlės 
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įdaru. H. Kolis nebekibo agresoriui į at-
lapus. Jis stebėtinai ramiai dalijo auto-
grafus savo naujos knygos pirkėjams.

2000 m. Kanados ministrui pirmininkui 
Žanui Kretienui (Jean Chretien) į veidą 
lėkė grietinėlės tortas – apsaugos vyrai 
nespėjo laiku sureaguoti, bet vėliau nu-
sikaltėlį sugavo.

2008 m. per spaudos konferenciją Bag-
dade į JAV prezidentą Džordžą Bušą 
(George W. Bush) vietinis Irako žurna-
listas sviedė batą. Prezidentas vikriu ju-
desiu išvengė smūgio.

2009 m. Italijos vyriausybės vadovui 
Silvijui Berluskoniui (Silvio Berlusconi) 
piktavalio paleistas metalinis Milano ka-
tedros maketas pataikė į veidą ir išmu-
šė dantį.

2009 m. Egipte į JAV užsienio reikalų 
ministrę Hilarę Klinton (Hillary Clinton) 
skriejo batai, pomidorai ir vandens bu-
teliai.

2010 m. Dubline buvusį D. Britanijos 
ministrą pirmininką Tonį Blerą (Tony 
Blair), nusiteikusį dalinti autografus 
savo memuarų skaitytojams, protes-
tuotojai apmėtė naujos receptūros mi-
šiniu – batais ir kiaušiniais.
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2014 m. Prahoje minint 25-ąsias „akso-
minės revoliucijos“ metines, protestuo-
tojų pomidorai ir kiaušiniai buvo skirti 
Čekijos prezidentui Milošui Zemanui 
(Miloš Zeman), bet pataikė į Vokietijos 
prezidentą Joachimą Gauką (Joachim 
Gauck). Greta stovėjusiems Slovakijos, 
Vengrijos ir Lenkijos prezidentams ne-
kliuvo.

2016 m. kandidatas į JAV prezidentus 
Donaldas Trampas (Donald Trumph) 
buvo apmėtytas pomidorais...

Taigi, populiariausių skraidančiųjų pro-
duktų penketukas daugmaž prognozuo-
jamas: pomidorai, kiaušiniai, batai, tor-
tai ir buteliai. 
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O verslo konferencijoje? Sutikite: tiki-
mybė, kad pranešėjas bus apšaudytas 
pomidorais, batais arba kiaušiniais – ar-
tima nuliui. Konferencijų dalyviai retai 
su savimi nešiojasi atliekamą batą arba 
pomidorą. Realesnis kitoks pavojus. 
Kad vietoj pomidorų prieš pranešėją 
bus panaudoti... telefonai. Jų atsineša 
kiekvienas! 

2012 metų pasaulio rekordas: 18-me-
tis suomis mobilųjį telefoną sugebėjo 
numesti 101 metrą (tai reiškia, kad net 
didokoje 600 vietų salėje jo telefonui iš 
paskutinės eilės atsidurti scenoje – vie-
ni niekai). Geroji žinia: konferencijose 
pasaulio rekordininkų iš Suomijos pasi-
taiko ne tiek jau daug. Prastesnė žinia: 
net ir normalūs konferencijų klausytojai 
mėto. Tik mėto ne telefonus, o prane-
šėjus. Išmėto sau iš galvos – kaip never-
tus susidomėjimo. Ir panyra į telefonus. 
O po konferencijos mestelėję apie pra-
nešėją vieną kitą nepalankų žodį (tar-
si minkštą pomidorą), jį pamiršta. Tai 
šiuolaikinė partizaninė taktika: slėptis 
telefonuose ir už pranešėjo nugaros 
šaudyti žodžiais. Būtent to pranešėjai ir 
prisibijo. 

Apginti pranešimą nuo telefonų ir yra 
šios knygos pagrindinė paskirtis. Knygą 
pirmiausia skiriu verslo konferencijų pra-
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nešėjams, bet ji pravers ir sakantiems 
kalbą kitokio pobūdžio konferencijose. 

Tris pranešimo apsaugos priemones 
pristatau artimiausiuose trijuose kny-
gos skyriuose. Pirmoji apsauga – pati 
svarbiausia. Pranešėjai jai vis dar skiria 
per mažai dėmesio ir rizikuoja savo re-
putacija. 

Maždaug per valandą perskaičius šią 
knygą, rizika sumažės nuo kelių iki ke-
liolikos kartų. 



11

apsauga  
nuo pomidorų:
kryptis pagal 
taisyklę „TIPS©“

1-oji
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Viena priešais kitą mūšiui išsiri-
kiuoja dvi kariuomanės. Į priekį 
išeina pats stambiausias vienos 

pusės karys. Kokių dviejų metrų ūgio 
(kiti sako, kad pustrečio metro ar dar 
daugiau). Jis kreipiasi į priešininkų ka-
riuomenę: „Kurių galų mums vieniems 
su kitais kautis? Šiandien aš jums metu 
kitokį iššūkį. Išsirinkite iš savo gretų vie-
ną vyrą. Tegu stoja prieš mane. Jeigu 
jis mane nugalės, mes tapsime jūsų ver-
gais. Bet jei aš nugalėsiu jį, jūs būsite 
mūsų vergai ir mums tarnausite. Duoki-
te man vyrą dvikovai!“ 

Priešininkai – priblokšti. Nė vienas ne-
tiki, kad įmanoma tokį raumenų kalną 
įveikti. Netikėtai pasisiūlo vienas jau-
nuolis. Kiti ima jį atkalbinėti: „Tu nega-
li su juo susikauti, nes esi tik vaikas, o 
jis – karys nuo pat jaunystės!“ Jaunuolis 
neatlyžta. Jis atsisako vilktis šarvus ir 
neštis kalaviją. Eina prie upės. Pasirin-
kęs penkis nuglūdintus akmenis, įside-
da juos į piemens maišelį. Rankoje laiko 
svaidyklę. 

Sutartu laiku priešais jaunuolį išeina 
galiūnas: žvynuoti šarvai, vario šalmas, 
sunkus kalavijas, ietis ir durklas. Jis su 
panieka žvelgia į smulkaus sudėjimo 
jaunuolį. Grėsmingai žengia į priekį. 
Jaunuolis iš maišelio išsitraukia akme-
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nį, deda į svaidyklę, išsuka virš galvos ir 
paleidžia. Akmuo švilpia milžino link ir 
tiesiog įsminga į kaktą. Siaubūnas krin-
ta veidu į žemę... 

Tai biblinis pasakojimas apie filistinų mil-
žiną Galijotą ir nediduką Izraelio pieme-
nį Dovydą. Galijotas tikėjosi, kad pagal 
įprastas kovos taisykles su juo susirems 
stipriausias priešo karys. Staig mena: 
Dovydas nesikauna kaip lygus su ly-
giu. Jis paprasčiausiai nušauna Galijotą 
akmeniu. 

Galijotas lieka nesupratęs, kad senie-
ji laikai baigėsi, o kadaise įprastos tai-
syklės nebegalioja, nes per vieną naktį 
„rinka pasikeitė“.

Panašiai kaip Galijotui nutinka šimtų 
šimtams pranešėjų, kurie pervertinę 
savo galimybes nesupranta, kad pralai-
mėjo jau prieš mūšio pradžią – scenoje 
dar neištarę pirmojo žodžio. Jie įsitikinę, 
kad konferencijoje su kitais pranešėjais 
konkuruos pagal senąsias kovos taisy-
kles: visi vienodai migdys numeruotais 
punktais ekrane, kad visiems svarbiau-
sia bus ginkluotė – kompiuteris, projek-
torius, ekranas ir, žinoma, skaidrės. Kuo 
daugiau skaidrių. Deja... Rinka pasikei-
tė. Ne per vieną naktį, o per paskutinį 
dešimtmetį. Dabar laimi nebe įspūdin-
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ga išvaizda ir garsus vardas (dinozau-
ras Galijotas), bet idėja ir originalumas 
(išmanusis Dovydas). Publikos simpa-
tijos – Dovydo pusėje.

Svaidyklė – nuo antikos 
laikų žinomas nesudė-
tingas mechaninis įtai-
sas iš perlenkto odinio 
diržo. Ties viduriu dir-
žas praplatintas akme-
niui įdėti. Dešine ranka 
suimami abu perlenkto 
diržo galai, į praplatė-
jimą ties diržo viduriu dedamas kumščio 
dydžio akmuo, išsukama greitėjančiu ju-
desiu virš galvos, vienas diržo galas palei-
džiamas, kitas lieka delne... Išcentrinė jėga 
akmenį bloškia neįtikėtinai smarkiai. Da-
bartiniai istorikai teigia, kad antikos laikų 
kariai ir piemenys sugebėdavo svaidyklė-
mis akmenį nusviesti 200–300 metrų. 
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Imkimės išmaniosios taktikos pagal Do-
vydo pavyzdį. Pirmoji mano siūloma tai-
syklė: TIPS. Ją sudariau iš 4 žodžių paė-
męs po pirmąją raidę. Gal atspėtumėte, 
kokie tie 4 žodžiai? Siūlau atsakymo va-
riantus:

1. Tikėtina išplaukti paskutinę sekundę;
2. Tvarkingos ir profesionalios skaidrės;
3. Trumpam išjungus PowerPointą,  

susimąstyti;
4. Trumai, ikrai, pelėsinis sūris;
5. Tortas ir paskui silkė.

TIPS
Šioje vietoje privalau jūsų atsiprašy-
ti. Tarp 5 atsakymo variantų neįrašiau 
nė vieno tokio, kuris padėtų pasirengti 
svarbiam pranešimui. Iš tikrųjų taisyklė 
TIPS iššifruojama kitaip:

Tikslas – Idėja – Požiūris – Susilaikymas

Neprofesionalūs pranešėjai pradeda 
tuo, kad įsijungę kompiuterinę skaidrių 
kūrimo programą, ima maketuoti pir-
mąją skaidrę. Pranešėjai profesionalai 
startuoja kitaip: stovėdami vakarinėse 
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automobilių spūstyse, vaikštinėdami 
savaitgalį po parką ar gulėdami vonioje 
pirmiausia apsvarsto:

•	 Koks mano pranešimo tikslas? (Kaip 
po pranešimo turi pasikeisti klausyto-
jų mąstymas arba požiūris?)

•	 Kokia pagrindinė mano pranešimo 
idėja? (Ką turėtų atsakyti klausyto-
jas, po pranešimo paklaustas: apie 
ką buvo kalbama, kokia pranešimo 
esmė?)

•	 Kuo mano požiūris į temą skiriasi nuo 
to, ką klausytojai jau žino? (Kas nau-
jo ir netikėto, kuo pasireiškia „kitoks 
matymo kampas“?)

Pirmiausia – išsamiau apie tikslą, idėją 
ir požiūrį. Vėliau – apie rekomenduo-
jamą susilaikymą (geroji žinia: ne nuo 
visko).
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1. Tikslas
Publika gali atleisti palyginti daug. Jei 
pranešėjui scenoje ne viskas slysta tarsi 
sviestu patepta – ką padarysi, visko pa-
sitaiko. Viena kita klaidelė – tiek jau to, 
visi mes tik žmonės. Tačiau jei prane-
šėjas visiškai aplaidžiai žiūri į tą darbą, 
dėl kurio yra pakviestas į konferenciją ir 
už kurį publika paaukojo pinigus ir lai-
ką – čia jau peržengta raudonoji linija. 
Kiekviename darbe nepateisinama, kai 
žmogus nepakankamai pasirengęs svar-
biai užduočiai. Įsivaizduokite situaciją: 
ligoninės operacinėje įpusėjusi kojos 
amputavimo operacija. Staiga chirur-
gas stabteli ir klausia: „Beje, gerbiamie-
ji, o kodėl mes tą koją pjauname? Koks 
čia sumanymas?..“ 
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Jei pranešėjas nežino, kodėl jis stovi 
ant scenos, jam nebegali padėti net ir 
kantriausia publika („Kodėl jis pjauna 
mano laiką ir pinigus, koks čia suma-
nymas?“). Pasakysiu, kaip to išvengti. 
Paprastai – susimąstant apie tai, ko pa-
geidauja publika, susirinkusi į konferen-
ciją. Skirtingi klausytojai iš pranešėjo ti-
kisi skirtingų dalykų derinio:

1. ką nors naujo sužinoti ar išmokti,
2. rasti atsakymą į svarbų klausimą, 
3. pasisemti įkvėpimo ir motyvacijos,
4. paįvairinti kasdienybę,
5. rasti teigiamų įspūdžių, kuriais bus 

galima pasidalyti su kitais.

Organizatorių sėkmingai parinktas kon-
ferencijos pranešėjas turėtų:

1. informuoti (su saiku, neskandinda-
mas informacijos potvynyje),

2. įtikinti (arba bent jau išjudinti klau-
sytojo įsitikinimus),

3. motyvuoti (nė vienas nesupyks už 
šviežios energijos užtaisą), 

4. suteikti malonumo (tokia jau pra-
mogų amžiaus realybė),

5. provokuoti (daugiau ar mažiau – tai 
jau atskiras klausimas).
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Jei būsimasis konferencijos pranešimo 
autorius mano, kad jis klausytojams 
turi ką pasiūlyti bent dviem punktais iš 
pirmojo penketuko ir mažiausiai dviem 
punktais iš antrojo penketuko – visai 
įmanoma laiminga pabaiga. Jei ne – gali 
atsitikti taip, kad vienintelis pranešėjo 
privalumas bus pavardė. Atsivežti vien 
pavardę – nesaugu, nes pavardė visais 
laikais buvo priskiriama prie greitai gen-
dančių produktų. 

Saugiau pasirengimą pradėti savęs 
klausiant: kokią naudą galėtų gauti pub-
lika, ateinanti manęs pasiklausyti konfe-
rencijoje? Ką gero galėčiau jiems duo-
ti, koks mano pranešimo tikslas? Pvz., 
jie galėtų išgirsti, KAS yra tas naujasis 
mano siūlomas problemos sprendimas. 
Arba sužinoti, KODĖL sprendimas nau-
dingas išskirtinai jiems. Svarstytina ir 
trečia galimybė: informuoti, KAIP jiems 
pasinaudoti tuo pasiūlymu, kurį prista-
tysiu. 

Keletas pavydžių. Garsiausio dabartinio 
Lietuvos buriuotojo pranešimo tikslas 
vadovų konferencijoje buvo toks: infor-
muoti, KAS iš ekstremalaus sporto gali 
būti perimta kaip veiksmingi principai 
verslui. Kito pranešimo tikslas: paaiš-
kinti, KODĖL dideliame versle jau labiau 
verta skaičiuoti laiką, o ne vien pinigus. 
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Trečias pavyzdys: žmogus, patyręs tris 
statistiškai mirtinas situacijas ir išgy-
venęs, savo pranešimu siekė parodyti, 
KAIP pasinaudoti jo patirtimi, kai pa-
čioje beviltiškiausioje padėtyje nusvyra 
rankos.

Visai išmintinga pranešimo tikslą užsi-
rašyti ir pasidėti į gerai matomą vietą. 
Kiekvieną kartą, kai galvon šaus mintis, 
kuo dar būtų galima papildyti pranešimą 
(tyrimo duomenimis, situacijos pavyz-
džiu, anekdotu ir bet kuo kitu), discipli-
nuotas pranešimo autorius žvilgtelėtų 
į užsirašytą tikslą ir savęs paklaustų: 
ar tas naujasis papildymas padės man 
siekti pagrindinio tikslo? Jei padės, ge-
rai. Jei nepadės (arba nuves į lankas), 
papildymą geriau dėti į stalčių.
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Įsivaizduokite situaciją: pirmykštis žmo-
gus miške renka uogas. Staiga už trijų 
žingsnių iššoksta didelis riaumojantis 
lokys. Ir artėja prie potencialios aukos. 
Kokios mintys pirmiausia šmėsteli žmo-
gelio galvoje? Variantai:

1. „Ar jis mane suės?“;
2. „Įdomu, kiek jis turi dantų, kaip toli 

pažengęs ėduonis, gal ir burnos hi- 
giena apleista?“.

Balsuoju už variantą „a“. Amerikietis 
smegenų efektyvumo tyrinėtojas Džo-
nas Medina (John Medina) teigia, kad 
žmogaus smegenys per šimtus tūkstan-
čių metų yra „išmokytos“ visų pirma su-
vokti situacijos esmę (t. y. pagrindinę 
žinią), o ne viską mesti ir pirmu nume-
riu mėgautis detalėmis. Detalės – tikrai 

2. Idėja
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svarbios. Bet svarbios vėliau (kai lokys 
toli toli „likęs ant ledo“). 

Ne kitokios yra ir konferencijos dalyvių 
smegenys: geriausias „PIN kodas“ jų 
susidomėjimui atrakinti – kuo aiškesnė 
pagrindinė idėja. Jei pranešimo esmė 
net ir pačiam pranešėjui lieka neaiški, 
klausytojų smegenų „filtrai“ užsidaro – 
detalės nuo jų paprasčiausiai atšoksta. 
Moralas paprastas: išmintingiau pirma 
susitvarkyti su aiškia pagrindine idėja ir 
tik vėliau pereiti prie detalių. Išgryninta 
idėja pravers ir atrinkinėjant argumen-
tus, ir kuriant pranešimo pabaigą, ir šli-
fuojant pavadinimą.

Konferencijose pastebiu priešingą reiš-
kinį: skandalingai daug pranešėjų palie-
ka blankų įspūdį, nes išvis nesusimąsto 
apie savo pagrindinę idėją. Jiems nie-
kas nepasako: daugiausiai jėgų ir laiko 
skirkite ne skaidrėms maketuoti, o idė-
joms apmąstyti. Didžiausias sėkmingo 
pranešėjo darbas atliekamas dar neįsi-
jungus kompiuterio: kai padrikos min-
tys suplaukia į aiškias įžvalgas ir jas api-
bendrinančią žinią.

Pasakysiu jums, kokiais sugebėjimais 
vidutiniai pranešėjai neginčytinai atsi-
lieka nuo geriausių pasaulyje kalbų sa-
kytojų – tarkime, kad ir nuo buvusio JAV 
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prezidento Ronaldo 
Reigano (Ronald Rea-
gan). Tai susiję ne tiek 
su gebėjimu KALBĖTI, 
kiek su gebėjimu GAL-
VOTI ir didingas idėjas 
išreikšti AIŠKIAI. Tiktai 
iš pirmo žvilgsnio gali 
atrodyti, kad R. Reiganui buvo bepigu – 
jis gi Holivudo aktorius. Žinoma, su ak-
toriaus patirtimi lengviau. Tačiau mažai 
kam žinomas svarbesnis faktas. Buvęs 
R. Reigano kalbų rašytojas ir White Ho-
use Writers Group vadovas Klarkas Dža-
džas (Clark S. Judge) prie kavos man 
yra sakęs, kad tekstus JAV prezidentui 
kurdavo 14–18 kalbų rašytojų. Jie daug 
laiko praleisdavo GALVODAMI. Ilgai gal-
vodami, kol dar neužrašytas nė vienas 
žodis. Tai nematomas darbas, todėl ir 
susidaro klaidingas įspūdis, kad vienas 
ar kitas žmogus yra tiesiog geras kalbė-
tojas („Komplimentas, gerai pakalbė-
jai!“). 

Stivas Džobsas (Steve Jobs) buvo įspū-
dingas pranešėjas. Tačiau eiliniai žiūro-
vai nematė, kad prieš lipdamas į sceną 
jis ruošdavosi 90–120 val., didelę dalį 
laiko praleisdamas su pieštuku rankoje. 
Jis galvodavo apie svarbiausius teigi-
nius ir pagrindinę žinią.
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Du stebuklingi klausimai, kurie būsimą 
pranešėją apsaugo nuo publikos parti-
zaninio pasipriešinimo:

1. Kokią vieną naują idėją turi sužinoti ir 
įsidėmėti klausytojai?

2. Kodėl ta idėja publikai svarbi?

Jei norite, kad idėja būtų aiški ir įsimin-
tina, užrašykite ją kompaktiškai: iki 160 
rašybos ženklų. Jei formuluotė ilgesnė, 
grįžkite prie jos ir trumpinkite.

Prieš daugelį metų, kol dar nebuvau pa-
rašęs knygos „Prezentacija kitaip, arba 
pamirškite migdančias skaidres“, dariau 
pirmąjį savo pranešimą apie prezentaci-
jų pagerinimą. Prie manęs priėjo žmo-
gus ir paklausė: „Ar teisingai supratau 
pagrindinę pranešimo idėją: velniop Po-
werPointą, nes laimi ne skaidrės, o stip-
rus turinys?“ (61 rašybos ženklas su 
tarpais). Aš linktelėjau. 

Nors, jei atvirai, buvo ne visai taip, kaip 
ką tik parašiau. Žmogus pavartojo ne 
žodį „velniop“ (7 raidės), bet stipresnę 
nenormatyvinę leksiką, kuriai užrašyti 
pakaktų ne daugiau kaip 5 raidžių (to-
kiu atveju jo visai formuluotei užrašyti 
pakaktų mažiau negu 60 ženklų). „Dėl 
laiko stokos“ to trumpesnio žodžio ne-
minėsiu...
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Savo namiškių galima paklausti: 
„Ar norite vakarykštės sriubos?“ 
Arba klausimą pateikti elegantiš-

kiau (mano dukros Andromedos mėgs-
tamas variantas): „Ar norite tokios 
skanios sriubos kaip vakar?“ Mintis ta 
pati, formuluotė – kita. Skiriasi POŽIŪ-
RIO KAMPAS. Kiekvieną mintį galima 
pasukti įdomesniu kampu. 

Netikėtas požiūrio kampas pranešimo 
sėkmę lemia iki 70 proc. Net ir turint 
neblogą pranešimo idėją, siūlyčiau pa-
žvelgti į ją skirtingais rakursais, užsi-
rašyti keletą „atsarginių idėjos formu-
luočių“ ir išsirinkti tą, kurios požiūrio 
kampas pats netikėčiausias.

Pasirinkite stiprią poziciją – išreikškite 
ryškią nuomonę temos atžvilgiu. Kiek-

3. Požiūris
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vienas konferencijos pranešimas pri-
valo turėti aiškų požiūrį – jis negali būti 
nei „truputį nėščias“, nei „truputį mi-
ręs“. Jau geriau „Trys mano prieštara-
vimai tradicinei nuomonei apie (...)“ 
(skliausteliuose įrašoma tema), negu 
„Kultūros procesų tęstinumas, daugia-
pusiškumas ir prieinamumas savivaldy-
bėje“. 

Vienas iš būdų įdomesniam požiūrio 
kampui „išpešti“ – pasvarstyti, kokius 
prieštaravimus gali pateikti kai kurie 
klausytojai, sužinoję apie pranešėjo po-
žiūrį į temą. Tarkim,  mano pranešimo pa-
grindinė idėja bus „PowerPointo skaid-
rių kūrimas atitraukia pranešėjo dėmesį 
nuo svarbesnių dalykų“, o viena iš ne-
tikėtų naujienų – kad „The Washington 
Post“ 2015 m. Amerikos organizacijas 
paragino iš viso uždrausti PowerPointo 
skaidres. Iš patirties galiu prognozuoti, 
kokius kontrargumentus išgirsiu:

•	 „Bet juk visi prezentacijoms naudoja 
skaidres – negi visi kvaili?“

•	 „Dauguma žmonių turi regimąją at-
mintį, todėl jiems reikia ir vaizdinės 
informacijos“

•	 „Jei per pranešimą neturėsiu skaid-
rių, vadovas manys, kad atėjau nepa-
sirengęs“
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Tokie kontrargumentai – atspirties taš-
kas mažų mažiausiai trims netikėtiems 
požiūrio kampams, kuriuos galiu pasiū-
lyti būsimiems klausytojams. Tie požiū-
riai turės nevienodą „pipirų“ dozę (pri-
klauso nuo to, kaip aštriai planuosiu 
provokuoti konkrečią publiką):

•	 „Visuotinis XX a. paklydimas –  
„PowerPoint“ skaidrės“

•	 „3 tikrieji dalykai, kurių per prezenta-
ciją nori publika“

•	 „5 pavojingiausi mitai apie skaidres 
įmonėse“  

Jeigu iš visos šios knygos prisiminsite 
tik vieną mintį, ir ta mintis bus ta, kurią 
perskaitysite dabar, aš jausiuos pasie-
kęs ne patį blogiausią rezultatą. Štai toji 
mintis. Didžiausi pralaimėjimai praside-
da gerokai anksčiau, negu konferencijos 
pranešėjas scenoje parodo pirmą skaid-
rę arba ištaria pirmą žodį. Vienas iš to-
kių pralaimėjimų – kai pranešėjas siūlo 
požiūrį, kuris publikai nei įdomus, nei 
naujas, nei aktualus. Į požiūrio paieškas 
verta investuoti labiau, negu į skaidres.
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„Išminties taisyklė tokia: naudokis, bet 
nepiktnaudžiauk. Nei susilaikymas, nei 
nesaikingumas laimės nesuteikia.“ Tai 
Voltero mintis. Net jei susilaikymas ir 
nesuteikia laimės, kiekvienam konfe-
rencijos pranešimo autoriui primygtinai 
rekomenduoju susilaikyti. Kuo ilgiau su-
silaikyti nuo... Neatspėsite – nuo skaid-
rių maketavimo!

Jau turint savo pranešimo tikslą, pag-
rindinę idėją ir netikėtą požiūrį į temą, 
dar per anksti įsijungti kompiuterinę 
skaidrių programą. Esu matęs atvejį, 
kai buvo rengiamas pranešimas poten-
cialiems investuotojams. Už įspūdingus 
vaizdus ekrane sumokėta 3 500 eurų, 
už pranešėjo teksto sutvarkymą – 0,00 
eurų („ačiū, nereikia, pašnekės pats, 

4. Susilaikymas
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ne pirmas kartas, moka pakalbėti“). 
Baigėsi tuo, kad pranešimo vertė – nu-
linė. 

Pranešėjai žlunga ne tuomet, kai pa-
ruoštos nepakankamai geros skaidrės. 
Dažniausiai – kai nepakankamai pamąs-
tyta apie scenarijų ir tekstą. Sakomąjį 
tekstą. 

Kai klientams padedu pasirengti konfe-
rencijai, skaidrių mes imamės tik tada, 
kai rankose turime visą pranešimo sce-
narijų ir tekstą. Kol teksto dar nėra – vi-
siškas susilaikymas nuo skaidrių! 
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apsauga:  
turėkite
neperšaunamą 
scenarijų

2-oji
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Paaiškinsiu, ką turiu omeny, kai sa-
kau „pranešimo scenarijus“. Tai 
trijų dalykų komplektas: 

1. pranešimo struktūrinis planas su nu-
meruotomis dalimis (įžanga, dėsty-
mas, pabaiga ir pan., tik, žinoma, iš-
samiau);

2. visas tekstas, kurį sakys pranešėjas 
(ne rodys ekrane, bet sakys); 

3. vaizdo priemonių sąrašas, kuriame 
surašyta, ką konkrečioje pranešimo 
vietoje rodysime publikai (pvz., kad 
pradedant skelbti apklausos rezulta-
tus, įjungiama 4-oji skaidrė su kam-
barinių šlepečių nuotrauka, arba kad 
maždaug 4-ąją minutę davus sutartą 
ženklą, pagalbininkai į sceną įneša 
tik rą benzininį pjūklą, ir pan.).

Struktūrinis planas, įžanga, pagrindinės 
dalies tekstas ir pabaiga išsamiau – arti-
miausiuose puslapiuose.
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1. Struktūrinis planas

Prigalvota visokiausių struktūrinio 
plano modelių. Pvz., konservaty-
vusis penkių dalių planas:

1. Įžangoje apibūdinama situacija ir jos 
komplikacija (kokia nors problema, 
kurią reiktų spręsti)

2. Antroje dalyje nurodomas tikslas – ko 
reiktų siekti norint išspręsti proble-
mą?

3. Pasiūlomas sprendimas
4. Pristatoma pasiūlymo nauda
5. Nurodomi artimiausi žingsniai – ką 

siūloma daryti?

Man toks plano modelis atrodo atsar-
gus, bet ne visuomet gerai veikiantis. 
Labiau mėgstu plano modelį, kurį juo-
kais vadinu „Trejos devynerios“ (pra-
nešimo struktūrą sudaro įžanga, pa-
grindinė dalis ir pabaiga; kiekviena iš 
šių trijų sudedamųjų dalių turi po tris 
smulkesnes dalis ir tokiu būdu gaunama  
3 x 3 = 9, arba „trejos devynerios“).

Kai reikia greito, veiksmingo, lengvo 
ir universalaus įrankio (o konferencijų 
pranešėjams tokio dažniausiai ir rei-
kia), rekomenduoju tą pačią „5 saki-
nių taisyklę“, kurią esu pasiūlęs knygo-
je „Prezentacija kitaip, arba pamirškite 
migdančias skaidres“ ir po knygos iš-
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leidimo patikrinęs daugybėje situacijų. 
Esmė tokia – pranešimo planą sudaro 5 
dalys:

1. „Užkabinanti“ įžanga

2. 1-oji dėstymo dalis (pirmas temos 
aspektas arba pirmas argumentas, 
žodžiu, pirmoji potemė)

3. 2-oji dėstymo dalis

4. 3-ioji dėstymo dalis

5. Pagrindinę idėją pabrėžianti pabaiga.

Visada gali kilti pagunda į struktūrinį 
planą įtraukti daugiau dalių (pvz., pa-
grindinėje dėstymo dalyje vietoj trijų už-
sirašyti penkias ar septynias potemes). 
Svarstant, ar to reikia, pravers klausi-
mas: kiek papildymai prisidės siekiant 
savojo pranešimo tikslo ir atskleidžiant 
pagrindinę idėją? Konferencijų organi-
zatoriai man pritars, kad geriau prane-
šimą pabaigti kokiomis 3 min. anksčiau 
ir pereiti prie klausmų bei atsakymų da-
lies, negu prarasti publikos dėmesį ban-
dant aprėpti daugiau punktų.

Jei daugiau jėgų skirsite kuo aiškesnei 
pranešimo struktūrai, palengvės visas 
kitas darbas su tekstu.   
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2. Pranešimo įžanga

Nuo pirmųjų 45–60 sekundžių pri-
klauso, ar publika toliau klausy-
sis, ar mintyse apmėtys pranešė-

ją pomidorais ir sulįs į telefonus. Įžanga 
ir kuriama tam, kad klausytojai nepa-
bėgtų. 

Galimybės pačioms įvairiausioms įžan-
gų idėjoms – neišsemiamos, apie jas 
būtų galima parašyti atskirą knygą. Bet, 
taupydamas jūsų brangų laiką, šįkart 
pateiksiu tris idėjas: citata, situacija ir 
klausimas.
 

Citata gali būti susijusi arba su pagrin-
dine idėja, arba su pranešimo tema. 
Išleista ir knygų su garsių asmenybių 
citatomis, bet jomis galima apsirūpinti 
ir internete. Beje, citata lygiai taip pat 
puikiai tinka ir pabaigai. Štai citatos pri-
taikymo pavyzdys iš „Pricewaterhouse-
Coopers“ partnerio Nerijaus Nedzins-
ko pranešimo konferencijoje „Verslas 
2017“: „Didžiausios Pietų Korėjos vers-
lo grupės steigėjas Lijang Šiulas (Lee 
Byung Chul) yra pasakęs: „Vadyba – tai 
ne skaičiai, o darbas su žmonėmis.“ 
Sklando legendos, kad nuo 1957 iki 
1986 m. Lijang Šiulas pats asmeniškai 
dalyvavo visuose pokalbiuose su naujai 
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priimamais darbuotojais, t. y. susitiko 
su 100 000 kandidatų...“ (pranešime 
buvo kalbama apie pasaulinę vadovų 
apklausą ir norėta pabrėžti, kad tyrimo 
centre – žmonės, o ne skaičiai). 

Dar viena galimybė – performuluoti ži-
nomą citatą, pakeičiant bent vieną žodį.

Situacija, arba dar kitaip – istorija, at-
sitikimas, trumpas pasakojimas. Tinka 
ir asmeninis nutikimas, ir perskaitytas 
laikraštyje ar matytas per televiziją. Aš 
pats tokius pasakojimus pradedu be jo-
kio „apšilimo“ – kad nuo pirmų žodžių 
klausytojus tarsi filme įtraukčiau į veiks-
mą. Pvz., „Ispanija, Madridas. Miesto 
vidury – prabangūs rūmai. Jų savinin-
kas  – trečias įtakingiausias žmogus Is-
panijoje...“ ir pan. 

Pavyzdys iš 2014-ųjų metų, kai Lietu-
voje buvo planuojama vietoj litų įvesti 
eurus. Konferencijos pranešimo įžanga: 
„Vienas milijonierius sėkmingai vado-
vauja laivybos kompanijai. Pietvakarių 
Prancūzijoje jis nusiperka 200 metų 
senumo pilį. Pasak ankstesniosios savi-
ninkės, XVIII amžiaus pilis – tai „mies-
telio puošmena ir pasididžiavimas“... 
Pilis jau sena. Milijonierius iš vietinės 
valdžios gauna leidimus – kad galėtų 
restauruoti senąją pilį ir nugriauti ne-
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toliese kiurksantį mažą priestatėlį. Jis 
išvyksta. Atvažiuoja statybininkai ir pra-
deda darbus. Vieną gražų rytą miestelio 
gyventojai, išėję į gatvę, negali patikėti 
savo akimis. Pilis – sulyginta su žeme. 
Paliktas tik sutriušęs priestatas. 

Pasirodo, darbininkai supainiojo pasta-
tus, nes nesugebėjo perskaityti nuro-
dymų prancūzų kalba. Darbininkai už 
mažą kainą buvo pasamdyti Lenkijoje. 
Jie nemokėjo prancūzų kalbos. Šitaip 
rusų milijonieriaus Dmitrijaus Stroskino 
piliai Prancūzijoje nutiko 2012 m. gruo-
dį.

Šiuo atveju darbuotojai, nesuvokę si-
tuacijos rimtumo, pridarė nuostolių už 
1,5 milijono eurų... Panašiai gali nutikti 
daugybei Lietuvos įmonių jau šių metų 
gruodį. Nes daugeliui įmonių iki šiol dar 
nesuprantamas situacijos rimtumas, 
kuris, nesiimant reikiamų priemonių, 
įmonėms pridarys didelių nuostolių. 
Nuostolių dėl 2015 m. sausio 1 d. Lie-
tuvoje įvedamo euro...

Pirmiausia pažiūrėkime, kas prieš me-
tus jau įvyko Latvijoje...“ 

Visos įžangos metu pranešėjas ekrane 
parodė viso labo 2 skaidres. Jose nebu-
vo parašyta nė vieno žodžio. Vienoje – 
pilies nuotrauka prieš „remontą“, antro-
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je – po „remonto“. Šis pranešimas pagal 
dalyvių apklausą buvo geriausias konfe-
rencijoje (iš viso – 21 pranešėjas).

Klausimas auditorijai – taip pat tinka 
įžangai. Bet su sąlyga, kad jis sudomi-
nantis ir netikėtas. Žmogaus smegenys, 
gavę sėkmingai sukonstruotą klausimą, 
tiesiog nepajėgios dėmesį nukreipti ki-
tur. Tiesiog nevalingai pradedama gal-
voti apie atsakymą. O galvojanti publi-
ka – geriau negu snaudžianti.

„Lūžio taško“ konferencijoje buriuotojas 
Rokas Milevičius savo pranešimą pradė-
jo būtent klausimu: „Ar žinote, KĄ šioje 
salėje galėtų lengvai atlikti kiekvienas iš 
mūsų, o jachtoje regatos aplink pasau-
lį metu – nė vienas? Aš irgi negalėčiau.  
Parodyti?“ (nieko nesakydamas, Ro-
kas atkimšo mineralinio vandens butelį 
ir pripylė stiklinę, stovinčią ant stalo). 
„Jachtoje būtų neįmanoma štai šitaip 
stiklinę pripilti iki pat viršaus. Kodėl? 
Nes didesnę laiko dalį jachta plaukia, 
pasvirusi į šoną 30 laipsnių kampu. Tai 
reiškia, kad stiklinė ant šitokio stalo išsi-
piltų ir net nukristų. Tiesą sakant, laive 
ir normalaus stalo visai nėra. Laive visą 
laiką vaikščiojama ne dviem kojom, bet 
„dviem kojom ir viena ranka“. 
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Tačiau sunkiausia plaukiant netgi ne tai, 
kad visas gyvenimas „pasviręs“. Sun-
kiausia – kad viskas šlapia arba bent drė-
gna. Štai čia, šalia scenos, demonstruo-
jami patys geriausi pasaulyje buriuotojo 
drabužiai, kurie nepraleidžia vandens. 
Ir netgi jie neišgelbėja. Ar žinote, kokia 
vienintelė vieta visame laive būna sau-
sa? Netrukus sužinosite. Bet pirmiau-
sia – trumpai apie pačią regatą...“

3. Pranešimo pagrindinė 
dalis ir pabaiga

Tarp jūsų klausytojų bus apie 20–
30 proc. tokių, kurie turi girdimąją 
atmintį. Jiems išskirtinai svarbus 

jūsų sakomas tekstas. Tačiau tai – tik 
antroji priežastis investuoti į viso teksto 
kokybę. Pirmoji ir svarbiausia priežastis 
yra ta, kad absoliuti klausytojų daugu-
ma pranešėją vertins ne pagal jo skaid-
res, o pagal tai, ką iš jo išgirs. Įmano-
ma padaryti net visoje konferencijoje 
geriausią pranešimą, neparodžius nė 
vienos skaidrės. Bet neįmanoma palikti 
publikai geriausio įspūdžio, rodant vien 
skaidres ir nepratarus nė žodžio.
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Pagrindinė dalis 

Profesionalu! Klausytojams toks įspūdis 
susidaro tada, kai pranešimas aiškiai 
sustruktūruotas – pvz., kai jį sudaro 3 
dalys. Konsultuodamas žmones, rašan-
čius pranešimo tekstą, pasiūlau sugalvo-
ti, kaip pranešimo temą suskirstyti į 5–7 
potemes, o po to jau padedu iš jų išsi-
rinkti 3 reikšmingiausias ir įdomiausias. 
Kitas galimas metodas: savęs necenzū-
ruojant tarsi per „smegenų šturmą“ pri-
galvoti kuo daugiau idėjų – viską, kas tik 
šauna į galvą, galvojant apie pranešimo 
temą. Kiekvieną idėją užsirašom ant 
lipnaus geltono užrašų lapelio ir tuos 
lapelius (jų gali būti ir 20, ir 30) susi-
grupuojam į tris lapelių „debesis“. Gau-
nam 3 pranešimo potemes. Kai matyti 
bendras vaizdas, galima pereiti ir prie 
teksto. Čia jau kiekvienas atvejas indi-
vidualus, bet savo konsultuojamiems 
pranešėjams patariu – vardan geriausio 
rezultato – visą pranešimo tekstą 

už-si-ra-šy-ti.
Užsirašyti visą tekstą – žodis žodin. Tik 
taip galima prognozuoti tikslią būsimo 
pranešimo trukmę. Ir tik taip pranešimą 
apsaugosim nuo daugybės „spąstų“, į 
kuriuos pakliūva ne vienas pranešėjas.
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Pirmieji spąstai: per daug sausos in-
formacijos (vien skaičiai, grafikai, len-
telės, profesinė terminologija ir pan.), 
kuri nepadės „parduoti“ pagrindinės 
idėjos, o tik pernelyg greitai atbukins 
klausytojų dėmesį. Galėtume ilgai kal-
bėti apie smegenų veikimo principus, 
bet jei trumpai drūtai: kairysis smege-
nų pusrutulis yra atsakingas už logiką, 
analizę, argumentus, skaičius ir faktus 
(viskas, kas racionalu). Dažniausiai 
būtent tokie duomenys sudaro dalyki-
nę (nuobodžiąją) prezentacijos dalį. 
Dešinysis smegenų pusrutulis apdoroja 
kūrybinius reikalus, muzikinę ir vaizdi-
nę informaciją, istorijas, nuotaikas (vis-
kas, kas emocionalu). Ir štai pranešimų 
autoriams svarbus faktas: kairysis sme-
genų pusrutulis sueikvoja labai daug 
energijos ir klausytojams sparčiai „nu-
sodina akumuliatorius“ – jie pavargsta 
ir nebeišlaiko dėmesio. Tačiau jei pra-
nešėjas pateikia istoriją ar nuspaudžia 
kitokį emocinį užtaisą, kuris prakalbina 
dešinįjį pusrutulį, klausytojų „akumulia-
torius“ lieka įkrautas. Štai dėl ko galima 
nenuvargstant 3 valandas žiūrėti filmą, 
bet nusikamuoti per pusvalandžio pre-
zentaciją, prigrūstą sausų faktų. 

Išmintingiausia, ką gali padaryti prane-
šėjas – išsigryninti savo teiginius, juos 
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pateikti koncentruotai, bet „paskani-
nant“ istorijomis, pavyzdžiais, iliustraci-
jomis ir kitais emociniais pagardais.

Antrieji spąstai: pranešėjui nepakan-
ka drąsos ryškesniems teiginiams, nes 
jis tiesiog per trumpai susimąstė apie 
temą, argumentus ir įžvalgas. Nepakan-
kamą pranešėjo drąsą klausytojai gali 
nuspėti iš dažnai vartojamų „minkšti-
namųjų“ ir net neigiamų žodžių („gal-
būt galėčiau teigti“, „turbūt su manim 
sutiksite, jei pasakysiu, kad...“). Labiau 
įtikina tas ekspertas, kuris drąsiai tei-
gia: „Pasakysiu, kokį dėsningumą esu 
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atradęs per paskutiniuosius 10 metų“ 
arba „Esu pasirengęs lažintis, kad ge-
riau yra...“ ir pan.

Neseniai konsultavau vieną žavią klien-
tę. Ji rašė savo pranešimo tekstą, kurį 
pristatys tarptautinėje konferencijoje 
Austrijoje. Įžangoje buvo sakoma, kad 
ji atvyko „iš mažos šalies“, todėl jos ro-
domos apyvartos ir kiti rodikliai nebus 
tokie įspūdingi kaip Lenkijoje ar Vokie-
tijoje. Aš toje vietoje ją mandagiai su-
stabdžiau ir atkreipiau dėmesį į tai, kad 
„maža šalis“ neskamba reklamiškai. 
Šveicarijos plotas yra trečdaliu mažes-
nis už Lietuvos, o Izraelis – mažesnis 
dviem trečdaliais, bet ar dažnai tenka 
išgirsti tų valstybių žmones akcentuo-
jant, kad jie – iš mažos šalies? Ne. Nes 
mažumas neskamba kaip privalumas. 
Jį galima „konvertuoti“ teigiant, kad 
esame atvykę iš veržlios, lanksčios, 
veiklios, energingos, mėgstančios nau-
joves šalies ir pan. Arba iš šalies, kuri 
greičiau už dideles šalis prisitaiko prie 
besikeičiančių sąlygų, naujų technologi-
jų ir pan. Geras pranešimas klausytojus 
turi įkvėpti, uždegti kitokiam požiūriui, 
sužavėti gerosiomis patirtimis. Visa 
tai kuriama pozityviais žodžiais. Save 
menkinantys teiginiai – mažiausiai pa-
geidaujami ir reklamoje, ir pranešime. 
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Užuot sakę „pigus“, juk galime pasakyti 
„nebrangus“, „brangus“ – keisti į „pres-
tižinis“ arba „išskirtinis“, „blogas“ – į 
„dar neatskleidęs visų galimybių“ arba 
„vertas patobulinti“. Tai grynai požiūrio 
ir pasirinkimo klausimas – kaip ir su gar-
siaisiais posakiais „Stiklinė yra pustuš-
tė“ ar „Stiklinė yra puspilnė“.

Pranešimo pabaiga 

Pasakysiu, ką daryčiau, jeigu manęs 
paprašytų per rekordiškai trumpą 30 
sekundžių laiką bet kurį pranešimą su-
trumpinti 10 kartų: tarkim, iš 20 minu-
čių palikti tik 2 minutes. Aš išbraukčiau 
visą pranešimo tekstą, palikdamas tik... 
pačią pabaigą. Bet yra viena sąlyga – 
pranešimas turi būti profesionaliai pa-
rengtas. Tai reiškia, kad jo pabaiga turi 
būti stipri. 

Pagal vieną tikrai gerą receptą pabaigą 
galima konstruoti iš trijų sudedamųjų 
dalių:

1. Apibendrinimas
2. Pagrindinė idėja (žinia)
3. Raginimas veikti.

Jei mane priremsite prie sienos, reika-
laudami apsispręsti ir palikti tik vieną iš 
trijų pabaigos dalių, aš išsirinksiu tre-
čią – raginimą veikti. 
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Pateiksiu pabaigos pavyzdį (praneši-
mas buvo skirtas moterų auditorijai, 
tema – vėžiniai susirgimai): „Šiandien 
jūs sužinojote 3 dalykus: kokios būna 
vėžinių susirgimų rūšys, kaip kovoti su 
vėžiu ir kokie nemokami sveikatos tyri-
mai jums priklauso pagal sveikatos ap-
saugos ministro įsakymą. Jūsų žinoji-
mas – tai laimingas bilietas į gyvenimą. 
Pasinaudokite juo – pasitikrinkite svei-
katą per artimiausius 3 mėnesius, ne-
delskite!“

Tekstas, kurį pranešėjas sakys pabaigo-
je – vertas didesnių laiko sąnaudų negu 
visos skaidrės drauge sudėjus.

Pranešimo pavadinimas

Pranešimų pavadinimus atsainiai para-
šo 7 iš 10 pranešėjų. Vien tik blankiai 
nurodyti temą – nepakanka. 

Atsivertę konferencijos programą, 
žmonės pagal pranešimų pavadinimus 
spręs, ar verta ateiti jūsų pasiklausyti. 
Kitaip tariant, savo pranešimo pavadi-
nimu jūs konkuruojate su kitais prane-
šėjais ir net su kitomis laiko praleidimo 
formomis – žmonės nebūtinai nutars 
sėdėti toje konferencijos salėje, kurioje 
būsite ir jūs.
Kartais nutinka taip, kad konferencijos 
organizatoriai jau turi sugalvoję jūsų 
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pranešimui pavadinimą. Tačiau niekas 
nedraudžia pasiūlyti dar geresnę jo for-
muluotę. 
Vienas iš receptų ieškant taiklaus pava-
dinimo – pagalvoti, ką pasakytumėt, jei 
iš viso pranešimo galėtumėte išsirinkti 
tik vieną teiginį, tik vieną esminį punktą. 
Žemiau – 10 pranešimų pavadinimų iš 
skirtingų konferencijų. Palieku patiems 
pasitikrinti – kurie iš tų pavadinimų jus 
suviliotų nueiti pasiklausyti?
1. TOP 500 bendrovių vadovai pro-

gnozuoja kitus metus. Specialios 
apklausos pristatymas.

2. Kaip veiklos vertinimą paversti vei-
klos valdymu ir daryti įtaką įmonės 
rezultatams panaudojant personalo 
programinę įrangą

3. Kūrybiškumas = inovacijos

4. Lietuvos identiteto įvaizdžiai teatre 

5. Jaunieji vadovai transformuoja 
verslą: su kokiais vadovais konku-
ruosime?

6. Lietuvos teismų praktika ir teisėkū-
ros tendencijos

7. Kai santykiai prasideda troleibuse

8. Kodėl tarptautinė partnerystė svar-
bi siekiant rezultatų Lietuvoje
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9. Mano kiemas: kiek lietuvis yra mies-
tietis?

10. Vyriausybės ekonominė politi-
ka 2017 m.: prioritetų kryptys ir 
galimybių ribos. 

Kai jau apgalvosite visą pranešimo teks-
tą, būtinai savęs paklauskite – ar savo 
pranešimu jūs atskleidžiate tai, ką ža-
dėjote pavadinimu? Jeigu ne – tikėtina, 
kad ir klausytojai, ir organizatoriai jums 
neatleis – kaip ir už bet kurią nuviliančią 
reklamą. 

Viename laisvesnio formato renginyje 
buvau pakviestas padaryti pranešimą. 
Specialiai sugalvojau „kreivą“ pavadi-
nimą: „Džinas su toniku, 20 pliušinių 
žaislų ir trumpiausia jūsų prezentaci-
ja“. Tikras atvejis su netikru lietuvišku 
džinu su toniku mano pranešime buvo 
pateiktas. Didelis lagaminas su 20 tikrų 
mano dukros pliušinių žaislų buvo pa-
rodytas susiejant su pagrindine idėja. 
Trumpiausios veiksmingos prezentaci-
jos receptas buvo atskleistas. Pavadini-
mas sukūrė intrigą ir nė kiek nemelavo.
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apsauga:  
laikykitės 
„skaidrių 
dietos©“

3-ioji



48

Jeigu dabar perskaitysite šią pas-
traipą ir daugiau nieko nedarysite, 
pasak neurobiologų, po 3 dienų 

prisiminsite apie 10 % informacijos. Bet 
jei prie teksto yra pridėtas paveikslėlis – 
jūsų atmintyje po 3 dienų išliekančios 
informacijos kiekis gali padidėti ir siekti 
65 %. Skaidrės gali būti naudingos. Jei 
naudojamos protingai.

= 65 %

Pristatysiu 2 būdus: kaip skaidres kurti 
efektyviau už daugelį pranešėjų. Pirmas 
būdas bus greitas ir lengvas. Antras – 
sunkiau įgyvendinimas, bet veiksmin-
gesnis. Žinoma, tų būdų yra gerokai 
daugiau, bet ši knyga sumanyta kaip 
„greitoji pagalba“ pranešėjams, tad vis-
ką pateikiu kompaktiškai.

Omletas ant plikės 

Pirmas būdas –  
taisyklė „10 / 20 / 30“

Pabrėžiu: taisyklė „10 / 20 / 30“ nėra 

= 10 %
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nei vienintelė, nei teisingiausia, tačiau 
viena lengviausių „skaidrių dietų“. Auto-
rius – amerikietis Gajus Kavasakis (Guy 
Kawasaki). Jo taisyklę galima taikyti 
naudojant bet kurią kompiuterinę skai-
drių kūrimo programą: „PowerPoint“, 
„Keynote“, „Prezi“, „Emaze“ ir kt. 

Taisyklės esmė pasakoma trimis skai-
čiais ir su jais susietais teiginiais. 

10: kai pranešimui naudojate skaidres, 
maksimalus leistinas skaidrių kiekis – 
10.

20: pranešimas turi trukti ne ilgiau kaip 
20 min., o likęs laikas – klausytojų klau-
simams (jeigu konferencijos organiza-
toriai jūsų prašo kalbėti 45 min. ir jokiu 
būdu ne mažiau – ignoruokite taisyklę 
„10 / 20 / 30“ ir peršokite prie taisy-
klės „STT“).

30: mažiausias leistinas skaidrėje užra-
šyto teksto dydis – 30 punktų. 

Dar kartą trumpai ir aiškiai:

•	 10 skaidrių (arba mažiau),
•	 20 minučių (arba mažiau),
•	 30 punktų šriftas (arba daugiau).

10 | 20 | 30
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STAMBINKITE. Pagalvokite apie 
sėdinčius paskutinėse eilėse – ar 
jie tikrai įžiūrės smulkius objek-

tus ekrane? Viena didelė diagrama vi-
suomet geriau negu trys mažos vieno-
je skaidrėje. Vienas teksto fragmentas 
didelėmis raidėmis – geriau negu trys 
mažu šriftu (pvz., publikos vertinimais, 
konferencijoje „Lūžio taškas 2016“ vie-
nas pačių geriausių buvo dr. Daliaus 
Misiūno pranešimas: visose jo skaidrė-
se drauge sudėjus buvo parašyta tik 50 
žodžių, t. y. po 1–6 žodžius vienoje skai-
drėje). Gerai pasirengę pranešėjai rodo 
skaidres su dideliais pavieniais objek-
tais, menkiau pasirengę – daug mažų 
objektų.

Antras būdas – taisyklė „STT“

Ši mano sugalvota 3 raidžių taisyklė 
iššifruojama taip: stambinkite, trinki-
te, tingėkite (STT). Visi trys taisyklės 
„STT“ patarimai – tam, kad publika jūsų 
pranešimo metu jaustųsi patogiau.
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TRINKITE skaidrėje viską, kas ne-
būtina. Iš patirties žinau, kad net-
gi tada, kai palikta nedaug, vis 

vien yra ką ištrinti. Jeigu netikite, gali-
me lažintis – atsiųskite man savo skaid-
rę elektroniniu paštu 

a.laskauskas@gmail.com
ir jei nerasiu, kaip sumažinti tekstinės ir 
grafinės informacijos kiekį, nemokamai 
jums perdarysiu 10 skaidrių (mano tel. 
8 616 00021), bet jei rasiu – vaišinsite 
mane šampanu ir ikrais. 

Leonardas da Vinčis (Leonardo da Vin-
ci) yra gerai pasakęs: „Paprastumas 
yra aukščiausia tobulumo pakopa“. Kuo 
paprastesnė skaidrė (kuo mažiau infor-
macinio triukšmo) – tuo geriau. Žmo-
nės atvyksta į konferenciją ne pasižiū-
rėti skaidrių, o pasiklausyti pranešėjo. 
Gera skaidrė atrodo panašiai kaip geras 
reklaminis plakatas – viskas lakoniška.

TINGĖKITE rašyti skaidrėse – ver-
čiau naudokite vaizdus.

Esu konsultavęs žmogų, kurio 
pranešimas „Microsoft“ konferencijo-
je konkuravo su 20 kitų pranešimų. Tą 
pranešimą publika išrinko pačiu geriau-
siu visame renginyje. Išduosiu jums pa-
slaptį. Viena iš gudrybių, garantavusių 
sėkmę, buvo tokia: mes skaidrėse rašė-

mailto:a.laskauskas@gmail.com
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me rekordiškai mažai teksto! Pirmose 
10 skaidrių drauge sudėjus buvo užra-
šyti 6 žodžiai. Palyginimui: kiti pranešė-
jai vienoje skaidrėje užrašo vidutiniškai 
40 žodžių, tad 10 standartinių skai-
drių būtų turėję 400 užrašytų žodžių, o 
mes – tik 6. 
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10 
klaidų, 
dažniausiai 
kenkiančių 
pranešimams
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1. Įžūliai nepasirengta

Tarkime, pasiklausyti pranešėjo ateina 
200 klausytojų. Kai pranešimo trukmė 
30 min. – bendras publikos paaukotas 
laikas sudarys 100 valandų. Jei prane-
šimo autorius nesugebėjo surasti mažų 
mažiausiai 10–20 valandų, kad apgal-
votų klausytojų poreikius, suformuluo-
tų savo įžvalgas, atrinktų argumentus 
ir pavyzdžius – ką galima pasakyti apie 
tokį požiūrį? Neprofesionalu? Per švel-
niai pasakyta. Jeigu pranešėjui jo pa-
ties 10 valandų atrodo svarbesnės negu 
100 auditorijos valandų – tai visiška ne-
pagarba klausytojams. Dėmesio – jie tai 
pajunta!
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2. Nesutvarkyta struktūra

9 iš 10 pranešimų turi kaip tik šią bėdą 
– klausytojai gauna padriką informacijos 
srautą ir lieka neaišku:

•	 kas buvo svarbiausia? 
•	 kodėl prieita prie būtent tokios išva-

dos? 
•	 kodėl tai turėtų rūpėti ne vien pačiam 

pranešėjui, bet ir klausytojams? 

Galite pasitikrinti tokiu klausimu: ar pri-
simintumėte, ką sakyti, jei staiga liktu-
mėte be savo kompiuterio, be skaidrių 
rinkinio ir be atspausdinto teksto? Jei 
tai skamba kaip situacija be išeities  – 
gali būti, kad dar reiktų padirbėti su 
struktūra: kad ji būtų aiškesnė pirmiau-
sia sau. Tvarkinga struktūra – nesunkiai 
įsimenama pačiam pranešėjui ir lengvai 
„virškinama“ klausytojų.

3. Svetima mišrainė

Citata iš vieno šaltinio, nuotrauka iš an-
tro, diagrama iš trečio – ir nieko savo. Tai 
nuvilia. Publika laukia ne tik sumestinės 
apžvalgos, bet ir stiprios paties prane-
šėjo nuomonės, įžvalgos, susimąstyti 
provokuojančio požiūrio, asmeninių re-
ceptų, atradimų ir svetimų klaidų, iš ku-
rių galėtų pasimokyti.  
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4. Informacinis tvanas

Geras specialistas apie savo temą suge-
ba kalbėti ištisas valandas. Dar geres-
nis  – atrinkti iš savo temos vos keletą 
„perlų“ ir apie juos pranešti per 20 min.

„Sąžiningumo priepuoliai“ gresia di-
džiajai daliai pranešimų autorių: jiems 
atrodo, kad viskas viskas labai svarbu ir 
būtų „nesąžininga“ praleisti kad ir vie-
ną niuansą ar detalę. Bet konferencijų 
klausytojai iš pranešėjo laukia ne enci-
klopedinės duomenų lavinos, bet drą-
sos. Drąsos atrenkant tai, ką realu per 
ribotą laiką pasakyti trumpai, aiškiai, 
nemigdomai.

5. Per anksti atskleidžiami koziriai

Daugybė pranešėjų jau pačioje pradžio-
je pateikia savo tyrimo išvadas, naują 
pasiūlymą, netikėtą problemos spren-
dimą, geležinį argumentą ar kitą įdo-
mybę. Likusią laiko dalį publikai belieka 
nuobodžiauti. Geri filmai taip nekuria-
mi – kine visas įdomumas išdėliojamas 
pagal tam tikrą logiką, o ne per anksti 
išduodant, ko dar galima tikėtis. 

6. Ekranas tarsi ramentai vienakojui 

Užsirašyti visą pranešimo tekstą – nor-
malu ir pagirtina. Visą tekstą, sudėliotą 
numeruotais punktais, rodyti ekrane  – 
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toks pat iškrypimas, kaip ir kino ekra-
ne 2 valandas rodyti ne filmą, bet filmo 
scenarijaus tekstą. Jau sakiau, bet pa-
sikartosiu: į konferenciją žmonės ateina 
ne teksto paskaityti, o gyvo žmogaus 
pasiklausyti. 

Perkrautos tekstinės skaidrės išduo-
da, kad pranešėjui reikia suflerio, nes 
jis  nepasirengęs... Jeigu sufleris tikrai 
tikrai būtinas – yra kitų būdų jį matyti 
priešais akis, nerodant publikai. 

7. Per vėlai atvykstama 

Netinkamų proporcijų vaizdas ekra-
ne (kai žmonių figūros ištemptos 
arba suspaustos). 

Nepavyksta įjungti filmuotos vaizdo 
medžiagos. 

Filmo fragmentas rodomas be jokio 
garso arba triukšmas iš kolonėlių 
ima griaudėti tada, kai jo visai ne-
reikia...

Tai tik keli techniniai nesklandumai, pa-
gal kuriuos konferencijų profesionalai 
konstatuos diagnozę: pranešėjas per 
vėlai atvyko į konferencijos vietą ir ne-
spėjo iš anksto išsibandyti nuotolinio 
valdymo pultelio, mikrofono, kompiute-
rio, garso kolonėlių ir kt. Tada praside-
da techniko paieškos, bėgiojama, per-
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kaišiojami laidai, o publika turi laukti 
arba eiti kavos... Pranešėjo savijautai 
toks šurmulys ne į naudą. O publika vi-
suomet mato tik vieną visų nesklandu-
mų kaltininką – pranešimo autorių. Tai 
jis viskuo nepasirūpino iš anksto.

8. Nežiūrima į klausytojus

Kai žmogus kalba nežiūrėdamas į publi-
ką – arba jis bijo, arba klausytojai jam 
nerūpi. Vieni naujokai scenoje įsistebei-
lija į savo batus (batų blizgintojai), kiti 
akimis įsikimba į lubas (aukštalipiai), 
treti žvelgia kažkur į šalį (pabėgėliai), 
dar kiti – į savo skaidres kompiuteryje 
arba dar blogiau – nusisukę į didįjį sa-
lės ekraną („kalbanti nugara“). Šitaip 
klausytojų simpatijų nepelnysi.
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9. Nesubtiliai reklamuojama  
darbovietė

Pasitaiko pranešėjų, kuriuos bendra-
darbiai iš rinkodaros arba viešųjų ryšių 
skyriaus verčia per konferenciją kiekvie-
noje skaidrėje rodyti savo darbovietės 
logotipą. Sumanymas prastas dėl trijų 
priežasčių: 1) solidesnių konferencijų 
organizatoriai nebus laimingi – jie savo 
publikai scenoje nori pristatyti specialis-
tą, o ne reklamos kaišiotoją; 2) staty-
bos koncerno vadovas į verslo susitiki-
mus vaikšto apsivilkęs solidų kostiumą, 
o ne logotipais apsiuvinėtą uniforminį 
statybininko kombinezoną, tad kodėl 
jis turėtų į verslo konferenciją atsineš-
ti „uniformines“ skaidres? 3) didelėje 
konferencijos salėje iš paskutinių eilių 
mažo logotipo kiekvienoje skaidrėje tik-
riausiai net nesimatys, o brangią vietą 
jis vis dėlto užims, didindamas informa-
cinį triukšmą ir mažindamas įtaigumą 
(kuo daugiau komponentų skaidrėje, 
tuo kiekvieno jų svarba menkesnė).

10. Viršijama pranešimo trukmė

Šis pavojus tyko 99 proc. visų pranešėjų. 
Jei pranešimui skirta 20 min. (neskai-
čiuojant laiko, numatyto atsakymams 
į klausimus), susiplanuokite taip, kad 
viską pasakyti spėtumėt per maždaug 
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17 min. – pasilikite atsargos. Prisime-
nu tipišką atvejį: solidžioje konferenci-
joje solidžiam pranešėjui buvo skirta 
20 min. Pranešimą jis baigė prabėgus 
ne 20, bet 24 minutėms. Iš jų pirmas 
3 min. (t. y. 15 % viso laiko, numatyto 
pranešimui) prakalbėjo specialiai vien 
tik šiam pranešėjui pristatyti pakviestas 
„vienkartinis“ renginio vedėjas (tos pa-
čios srities specialistas). 
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10 
pranašumų, 
būdingų 
geriausiems 
pranešimams
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1. Po pranešimo yra ką papasakoti 
tiems, kas nebuvo konferencijoje. 
Tai vienas svarbiausių kokybės po-
žymių, nes akivaizdu, kad klausy-
tojas išgirdo arba pamatė ką nors 
įdomaus: gerai parinktą atvejį ar is-
toriją, demonstraciją, eksperimen-
tą, pavyzdį ir kt. 

2. Pranešimo turinyje yra kas nors 
naujo ir netikėto – priverčiančio su-
simąstyti ir pakeisti požiūrį. Prane-
šėjui pasisekė, jei po jo pasirodymo 
klausytojas pasakos: „Niekada ne-
būčiau pagalvojęs, kad...“

3. Klausytojams aišku, kokia buvo 
pagrindinė idėja, pvz.: „Svarbu ne 
mažiausia pradinė pasiūlymo kaina, 
o kiek iš viso sumokėsi iki pat darbų 
užbaigimo“.

4. Pranešėją „užveda“ jo tema, jis 
kalba nenuobodžiaudamas. Kad 
taip įvyktų, turi būti įdomu ir pačiam 
pranešimo autoriui – dėl to verta pa-
sirinkti įdomesnį požiūrio kampą.

5. Suintriguoja jau pats pavadini-
mas. Dažniausiai gera formuluotė 
neviršyja 7 žodžių.

6. Skaidrėse vaizdas nurungia teks-
tą. Jei peržiūrėtume „tradicines“ 
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XX amžiaus skaidres, vienoje skaid-
rėje būtų parašyta vidutiniškai 40 
žodžių. Laikai pasikeitė. Dabar jau 
svarbiau ne tai, ką pranešėjas RODO 
ekrane, bet tai, ką SAKO. „Lūžio taš-
ko“ konferencijoje pranešėjo Marty-
no Norkaus skaidrėse drauge sudė-
jus buvo tik 7 žodžiai. Ir 10 didelių 
vaizdų per visą ekraną. 

7. Skaidrės – ne vienintelė vaizdinė 
priemonė. Išvardysiu, ką mano kon-
sultuojami pranešėjai buvo atsinešę 
į sceną: tikrą benzininį pjūklą, laga-
miną su pinigais, kopėčias, kibirą su 
vandeniu, gelbėjimosi ratą, ledro-
ges, šiukšliadėžę, dviračių čempio-
nės marškinėlius ir dar bala žino ką. 
Virtuvės šefas Džeimis Oliveris (Ja-
mie Oliver) į TED konferenciją atsi-
vežė pilną karutį gabalinio cukraus 
ir išpylė ant scenos, o Bilas Geitsas 
(Bill Gates) – atidarė stiklainį su gy-
vais uodais ir išleido į salę... Svarbi 
detalė: kiekvienas iš šių daiktų buvo 
ne atsitiktinis, o padėjo pabrėžti 
pranešėjo teiginius.

8. Netikėta statistika. Pvz., „Vidu-
tiniškai 1 iš 100 žmonių yra psi-
chopatas. Šioje salėje – 400 vietų, 
vadinasi, šiandien čia turi būti 4 psi-
chopatai.“ (aštru – tinka ne visoms 
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publikoms). Ramesnis pavyzdys: 
„Per pirmuosius trejus „sauso įsta-
tymo“ metus JAV bažnyčių mišioms 
suvartojamo raudonojo vyno kiekiai 
padidėjo 3 milijonais litrų“... 

Aš pats jau turiu sukaupęs pusę len-
tynos knygų su panašiomis įdomy-
bėmis. 

9. Stiprūs pavyzdžiai. Geriausiuose 
pranešimuose būtinai yra konkre-
čių pavyzdžių, pagrindžiančių teigi-
nius. Tarkim, vieno Lietuvos miesto 
prisistatyme buvo sakoma, kad jie 
turi „senas gilias metalo apdirbimo 
pramonės tradicijas“ ir gerų specia-
listų. Dar ne pats stipriausias tei-
ginys, nes per abstraktu. Reikalai 
pagerėja, kai pridedamas dar 1 sa-
kinys su konkrečiu pavyzdžiu: „Pvz., 
mūsų mieste šiuo metu gaminamos 
metalinės detalės lėktuvų „Boeing“ 
varikliams“ (beje, tai tikras faktas).

10. Profesionalų pagalba. Kai praneši-
mas tikrai svarbus geram vardui ir 
karjerai – investuojama daugiau laiko 
ir pastangų, o jei savojo laiko nepa-
kanka – pasitelkiami profesionalai. 
Pvz., roko grupės „U2“ dainininkas 
Bono 2013 m. buvo pakviestas pa-
daryti pranešimą TED konferencijo-
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je Edinburge. Vėliau jis prisipažino, 
kad dėl skaidrių ir kitų reikalų jis 
paprasčiausiai kreipėsi į prezenta-
cijų ekspertus. Amerikietis Karmi-
nas Galas (Carmine Gallo), keleto 
knygų apie prezentacijas autorius, 
Bono sprendimą pakomentavo taip: 
„Rekomenduoju taip pasielgti vi-
siems, kurie publikai pasirodo su 
svarbia prezentacija arba nori į save 
atkreipti naujų auditorijų dėmesį“. 
Beje, tas pats Karminas Galas savo 
paskutinei knygai pristatyti naudojo 
skaidres, kurias irgi sukūrė ne pats, 
o užsakė pas specialistus. 
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APIE AUTORIŲ
Prezentacijų ekspertas Arturas Laskauskas 
kuria prezentacijas konkursams 
ir vadovų susitikimams užsienyje, 
konsultuoja rengiant ekspertų pranešimus 
konferencijoms ir veda mokymus.

Yra parašęs knygą „Prezentacija kitaip, 
arba pamirškite migdančias skaidres“ ir 
straipsnių žurnalui „Vadovas“, dienraščiui 
„Verslo žinios“, interneto svetainėms 
www.delfi.lt, www.alfa.lt, www.cv.lt bei 
tinklaraščiui www.prezentavimas.lt.

Tarp A. Laskausko klientų –  
Achemos grupė, ERGO, Heineken, IVECO, 
Microsoft, Maxima Group ir kt.

ŽINIASKLAIDOS ATSILIEPIMAI
„Arturas Laskauskas kuria originalias 
prezentacijas didžiausių Lietuvos įmonių 
vadovams” (lrytas.lt)

„Prezentacijų ekspertas Nr. 1 Lietuvoje“ 
(Kauno diena)

„Prezentacijų eksperto darbo patirtis 
įspūdinga, jis yra dirbęs ir su įmonėmis, 
įeinančiomis į Lietuvos TOP 10“ (15 min.)

http://www.prezentavimas.lt

