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Alkalmazz újfajta
címsorokat!
A fejezet a következő témaköröket tárgyalja:
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Egy NVV-prezentáció, amely az újságok címoldalára került.
Az NVV valós, gyakorlati alkalmazásban.
Az NVV hatalmas jelentőségének felismerése.

Legalább 253 millió oka lehet annak, hogy miért érdemes a Ne vetíts vázlatot (NVV-)
prezentációs módszert kipróbálni. Egészen biztosan ez a véleménye annak az ügyvédnek, aki az NVV-t hívta segítségül a tárgyalóteremben az esküdtek meggyőzésére,
hogy azok 253 millió dollárt ítéljenek meg ügyfelének egy per tárgyalásán. Az ő története csak egyike azoknak, amelyek világszerte bizonyítják az NVV hatását a prezentációk eredményességére, és egyben azt az erőt is példázza, amelyet az Olvasó
érhet el legközelebbi prezentációjával, ha használja ezt a könyvet.

Valóban megválthatja a világot egy
PowerPoint-prezentáció?
Ha a „Egy PowerPoint-prezentáció, amely megváltoztatta a világot!” szalagcímmel találkoznánk egy újság címoldalán, a hír láttán jót nevetnénk,
hiszen maga a gondolat elég abszurd. Ki gondolná, hogy egy szoftvereszköz – amelyről inkább az unalom, mint a varázslat jut a felhasználók
eszébe – képes olyan visszhangot kiváltani, hogy az újságok cikkeznek
róla? Hisszük vagy sem, pontosan ez történt azzal a PowerPointprezentációval, amelyet ebben a fejezetben ismertetünk. Az NVV segítségével bárki képes létrehozni olyan PowerPoint-prezentációkat, amely
megváltoztatják a világot.
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A könyv fejezetei lépésről lépésre bemutatják az NVV működésének
csínját-bínját, megismerjük, hogyan alkalmazhatjuk következő prezentációnk készítése során, és hogyan tartsuk meg előadásunkat. Az NVV-vel
való ismerkedés legjobb módja, ha megfigyeljük, hogyan válik be a való
életben – egy meghatározott napon, egy konkrét helyen, egyetlen előadóval és hallgatóságával. Ilyen volt az a nap is, amelyen az NVV-t próbára
tették, és megdöbbentő ítélet született.

A PowerPoint — vihart kavar
A Texas állambeli Angleton lakói lélekben minden nyáron felkészülnek a
lehetőségre, hogy Houston melletti városkájukra lecsap a Mexikói öböl
egyik pusztító hurrikánja. De senki és semmi nem készítette fel őket arra
a forró és párás júliusi napra, amelyen egy egészen másfajta vihar csapott
le a 18 ezer lakost számláló csendes kisvárosra. A város főterén a régi,
szürke megyei bírósági épület ajtaján televíziós stábok özönlöttek be az
előcsarnokba, és a filmezésre alkalmas helyeket keresték. Újságírók egy
csoportja tódult a bírósági tárgyalóterembe. A tudósítók bepréselték magukat a kényelmetlen fapadokba, és hordozható számítógépeiken a New
York Times, a Wall Street Journal, az Associated Press, a Fortune, és a Reuters
szerkesztőségeibe küldték a friss híreket.
Az újságírók a nap szenzációjáról tudósítottak Angletonból: egy rendkívül fontos tárgyalás nyitóbeszédeiről, amelyek egy PowerPoint-prezentációval kezdődnek. Mindenki felállt, amikor az esküdtek bevonultak, és elfoglalták helyeiket. A teremben csend honolt, mint a hurrikán szélcsendes
magjában, majd felállt egy ember, és szembefordult az esküdtekkel. Senki
nem sejtette, hogy az ügyvéd saját viharát szabadítja a bíróságra hordozható
számítógépe segítségével. Hiszen, nem hallgatóság és PowerPoint prezentációval készült – „Ne vetíts vázlatot”-prezentáció volt a tarsolyában.
A prezentáció – lehengerlő erejének köszönhetően – a Texason végigsöprő
hurrikánokhoz hasonlóan az újságok címoldalára került.
Furcsának tűnhet, hogy a PowerPoint egy texasi tárgyalóteremben reflektorfénybe került, de ez csak egy a helyszínek közül, ahová a szinte
mindenütt jelenlevő alkalmazás viszonylag rövid, 20 éves történelme során eljutott. Eredetileg üzletemberek számára készült, hogy a tárgyalások
során ötleteiket bemutathassák. Manapság a PowerPointtal bárhol találkozhatunk. Bizonyára az Olvasó is egyike azoknak a millióknak, akik
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használják a PowerPointot, és azoknak a milliárdoknak, akik a hallgatóság soraiban ültek mások prezentációin. A tantermekben a tanárok PowerPoint segítségével mutatják be a tananyagot. A hollywoodi tervezők a
stúdiókban PowerPoint alkalmazásával készítik el a filmek kreatív terveit, és a reklámügynökségek tanácstermeiben PowerPoint-prezentáció harangozza be a nagy kampányokat. Katonai vezetők terepen PowerPoint
segítségével mutatják be a stratégiai terveiket, és a kampányaik során a
politikusok PowerPoint-prezentációkkal vezetik be témáikat. A tárgyalótermekben egyre több ügyvéd hívja segítségül a PowerPointot az ügyek
bemutatására, amint azt kollégájuk Angletonban tette. Az ügyvéd számára, aki szólásra emelkedett, nem volt idegen sem a PowerPoint, sem a bírósági tárgyalóterem. Mark Lanier Texasban született és nevelkedett,
személyi sérüléssel foglalkozó felperesek ügyeinek képviseletére specializálódott, és ügyfelei számára rengeteg pert megnyert. Korábban nagy
ügyvédi irodáknak dolgozott, majd megalapította saját cégét, és Houston
külvárosába költözött. Noha, nem rendelkezett ugyanazokkal az erőforrásokkal, mint a nagy ügyvédi irodák Houston belvárosának felhőkarcolóiban, Mark hamarosan bebizonyította, hogy manapság egy hordozható
számítógéppel és a PowerPoint-programmal – ezek hatékony használatával – bárki ugyanolyan hatást érhet el, mint azok, akiknek korlátlan erőforrások állnak rendelkezésükre.
Mark ügyfeléhez fordult, az ügy felpereséhez, aki családjával az első
sorban ült.
– Bíró úr! – kezdte Mark. – Szeretném bemutatni ügyfelemet az esküdtszéknek és a tisztelt bíróságnak.
Carol Ernst felállt, majd Mark bemutatta őt és lányát. Carol férje, Bob,
szívrohamban hunyt el. Carol gyanította, hogy az a Vioxx fájdalomcsillapító tabletta okozta a szívinfarktust, amelyet Bob szedett. Pert indított az
alperes, a gyógyszer gyártója, azaz a Merck & Co. Inc. ellen. Mark képviselte Carolt a tárgyalások során.
Carol leült, és Mark az alperes ügyvédeinek sora előtt az esküdtek
emelvénye felé sétált. Az ügyvédeket az alperes két nemzetközileg elismert jogi cég képviselői közül kérte fel. A cég – hadipénztárában több
milliárd dollárral – megengedhette magának, hogy a legjobb ügyvédeket
alkalmazza. Mark tudta, hogy ilyen félelmetes és feneketlen zsebekkel
rendelkező ellenféllel szemben mindent bele kell adnia, és a rendelkezésére álló eszközöket és technikákat képességei szerint a legjobban ki kell
használnia, hogy a lehető legmélyebb benyomást tehesse.
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Mark megállt az esküdtek emelvénye előtt, és a szemükbe nézett. Mark
az ügyvédi pódiumot az esküdtek megérkezése előtt a tárgyalóterem szélére tolta, mert nem akarta, hogy bármilyen bútordarab, vagy más tárgy közte és hallgatóság e között álljon. Mark köztudottan közvetlen modorú az
esküdtekkel a tárgyalóteremben, lassú, texasi dialektussal, szabatosan, társalgási stílusban beszél. Mostanra azonban Mark ellenfelei, tekintve Mark
tárgyalóteremben megnyert ügyeinek hosszú sorát, megtanulták, hogy
egyszerű stílusát naivitásként értékelni hatalmas és igen drága hiba.
Az esküdtszék lesz Mark hallgatósága a per elkövetkezendő hat hete
során, és mint azt minden előadó tudja, gyorsan kell döntő benyomást
tenni a nézőkre. Erre kiváló alkalmat biztosít a prezentáció alkalmazása a
nyitóbeszéd során, amely beavatja az esküdteket az ügybe, és felsorakoztatja a fontos bizonyítékokat. Ez kulcsfontosságú az ügyvédek számára,
mivel feltételezik, hogy sok esküdt már a nyitóbeszéd végére elhatározza,
hogyan dönt majd az ügyben. Mark nagyon alaposan felkészült, mielőtt
az esküdtek elé állt – könnyen a helyébe tudjuk képzelni magunkat, ha
voltunk olyan helyzetben, hogy tájékoztató jellegű, és a hallgatóságra
azonnal meggyőző hatást kiváltó prezentációt kellett tartanunk.
ISMERJÜK MEG HALLGATÓSÁGUNKAT
Rendkívül fontos, hogy már a prezentáció tervezésének megkezdése előtt jól megismerjük a hallgatóságunkat. Mark tudott néhány dolgot hallgatóságáról, az emelvényén ülő esküdtekről — mindkét fél jogi képviselői írásbeli kérdőívet állítottak
össze az esküdtek számára, amely segítségével megtudhatták, hogy az esküdtszék
tagjai 20-as és 40-es éveikben járnak, középiskolai végzettséggel rendelkeznek, és
foglalkozásuk rendkívül változatos: van közöttük villanyszerelő, egyetemista, építőipari munkás, műszaki szakértő, háztartásbeli, titkár és kormányzati alkalmazott. Alkalmuk nyílott arra is, hogy személyesen tegyenek fel kérdéseket az esküdteknek. A prezentációk során minél jobban ismerjük a hallgatóságunkat, annál inkább hozzájuk igazíthatjuk az anyagot.

A bíró korábban tájékoztatta az esküdteket, hogy esküjük letétele után
ugyanolyan hivatalos személyekké léptek elő, mint saját maga és az ügyvédek. Feladatuk, hogy ebben az ügyben igazságot szolgáltassanak. Figyelemmel kell kísérniük a nyilvános tárgyaláson felhozott összes bizonyítékot, majd a tények és bíró utasításai, valamint a törvények rendelkezései alapján döntést kell hozniuk. Hálás hallgatóság módjára készen álltak arra, hogy meghallgassák az előadó mondanivalóját.

4

A PowerPoint — vihart kavar

A legtöbb tapasztalt előadó állítja, hogy nagyobb prezentációk előtt
ideges lesz, és bizonyára Mark is izgulhatott, valószínűleg nem pusztán
azért, mert az esküdtek feszülten figyelték. A felperesi ügyvédek, mint
Mark, legfeljebb 1 millió dollárt költhetnek arra, hogy ügyfeleik nevében
perre vigyenek egy ügyet, és ha veszítenek, akkor a szó szoros értelmében elveszítenek mindent, amit az ügybe fektettek. Az alperesnek is sok a
veszítenivalója, mivel ez volt az első eset, amelyben valaki gyógyszeripari
cég ellen indított pert. Az ügy által kiváltott negatív médiavisszhangon
túl a cég ellen hozott ítélet súlyos következményekkel járhat – kedvezőtlen ítélet esetén dollármilliókat veszíthet, és a hírek hatására a részvényárak esésével a cég piaci értéke milliárdokkal csökkenhet.
MEG–
JEGYZÉS

Mark Lanier a tárgyalásra való felkészülés során egy online könyvkereskedőnél belebotlott a Ne vetíts vázlatot! első kiadásába, és
meghívott Texasba, hogy segítsek az NVV–megközelítés segítségével
elkészíteni a nyitóbeszédét. Prezentációjának felépítése során lépésről lépésre követtük a könyvben ismertetett módszert, magam
válogattam ki a képeket, és terveztem meg a diákat, amelyek hasonlítanak a fejezetben megjelenő ábrákhoz. Ha a könyv további
részében található példákon keresztül követjük az NVV–megközelítés részletes leírásait, saját prezentációinkban ugyanezt a hatékony
módszert alkalmazhatjuk.

Az a tény, hogy a PowerPointnak a perben ilyen fontos szerep jutott,
nemcsak azt bizonyította, hogy a program sok szakmát megváltoztatott,
hanem megmutatta, hogy éles helyzetekben is alkalmazható. A PowerPointot a legtöbben termékeladással vagy információátadással kapcsolják
össze, de manapság a vállalatok felső vezetése a legfontosabb munkák
ismertetésére is alkalmazza. A cégvezetők napjainkban a vállalati stratégia meghatározására használják a PowerPointot, a tanácsadók a segítségével ajánlják a szervezetek átformálását, és a tisztviselők használatával
építenek ki fontos kapcsolatokat. Figyelembe véve, hogy a felperes és az
alperes mit kockáztatott a perben, a júliusi tárgyalótermi prezentáció a
lehető legnagyobb kockázatú PowerPoint-előadás volt.
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Fellépés a média színpadán
Mark hordozható számítógépére pillant, amely az esküdtek elől rejtve, az
emelvény előtt egy kis asztalon áll. A hordozható számítógép képernyőjén
a PowerPoint előadói nézete2 jelenik meg, amely az 1.1. ábrán látható képhez hasonlít. A prezentáció speciális, úgynevezett előadói nézetét csak
Mark látja. Ez a sokszor mellőzött PowerPoint-szolgáltatás a televíziós műsorvezetők által használt súgógéphez hasonlatosan olyan információk
megjelenítésére szolgál, amelyet a hallgatóságnak nem kell látnia. Például,
képernyője bal felső részén Mark azt az üres diát látja, amelyet az esküdtek
is látnak. A jobb felső részen szemmel tarthatja jegyzeteit, amelyek emlékeztetik arra, hogy milyen érveket kíván felhozni az egyes diák vetítése során, a képernyő alján pedig megjelenik a következő diák előnézetének sora,
és így az egyik diáról zökkenőmentesen térhet át a következőre.
Lásd még! A PowerPoint 2007 programmal készített NVV–prezentációk előadói nézetének használatával kapcsolatos részleteket lásd a CD–melléklet B függelékében.

1.1. ábra: A PowerPoint előadói nézete biztosítja Mark számára, hogy miközben látja
azt a diát, amelyet az esküdtek a képernyőn látnak, belepillanthasson jegyzeteibe,
és lássa a következő diák miniatűrjeit
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Ez a leírás az Office 2007 PowerPoint alkalmazásának figyelembevételével készült. A leírtak azonban lényegében változatlanul alkalmazhatók a PowerPoint 2003-as alkalmazásban is. Ez a változatfüggetlenség vonatkozik a fejezet egészére – a szerk.

Fellépés a média színpadán

Mark elkezdi a nyitóbeszédét, és hüvelykujjával megnyomja a prezenter
gombját (az 1.2. ábrán látható eszközhöz hasonlít). A prezentert tenyerébe rejti, hogy a hallgatóság ne vehesse észre. Ez a kis eszköz állandó társa
lesz a következő néhány órában. Beszéd közben a prezenter segítségével
lép a soron következő PowerPoint-diához, ami lehetővé teszi számára,
hogy beszédsebességének megfelelően lassítsa vagy gyorsítsa a váltásokat, és így biztosítsa az esküdtek számára az előadás gördülékenységét.

1.2. ábra: A prezenter segítségével az előadó a billentyűzet használata nélkül lépkedhet
a PowerPoint-prezentáció diái között

– Nagyon fontos számomra, hogy meghallgassák, miről szól ez az ügy
– mondja Mark. – Ezért egybegyűjtöttem különböző bizonyítékokat, hogy
minél jobban az Önök emlékezetébe véssem őket, és szeretném, hogy a
kulcsfontosságú pontokra összpontosítsanak.
Mark, megnyomva a prezenter gombját, a PowerPoint-prezentáció első képének megjelenítésére utasítja a számítógépét. Az esküdtek nem látják az emelvény alatt a számítógépet, Carol és Bob képét a Mark háta
mögött levő 3 méteres kivetítőernyőn látják, nagyjából úgy, ahogy az az
1.3. ábrán látható. Arról a helyről, ahol az esküdtek ültek úgy tűnik, hogy
Mark egy hatalmas televízió képernyőjén jelenik meg, és a háta mögött a
vásznon egymás után tűntek elő a képek, szigorú koreográfiát követve,
mint egy színházi előadáson.

1.3. ábra: Mark PowerPoint-prezentációjának képei megtöltik a 3 méteres kivetítőernyőt,
és meggyőző hátteret biztosítanak beszédéhez
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PREZENTER
A prezentáció során a figyelmet leginkább az tereli el, ha minden egyes diaváltásnál vissza kell mennünk a billentyűzethez. Vizuális kizökkentés, és egyben megszakítja az előadás természetes menetét is, továbbá azt a benyomást kelti, hogy a
számítógép irányít bennünket ahelyett, hogy mi irányítanánk a számítógépet. Ettől
a kötöttségtől megszabadíthatjuk magunkat, ahogyan Mark az angletoni tárgyalóteremben teszi egy kis távirányítóval, az úgynevezett prezenterrel, amellyel a
prezentációban diáról diára léphetünk. A legtöbb ilyen eszköz kimondottan a PowerPoint-prezentációkhoz készült, és a számítógéphez USB–porton csatlakozik.
Használatához nincs szükség semmilyen telepítő programra. Néhány modell csak
arra ad módot, hogy két gombbal előre és visszafelé haladjunk, de van olyan eszköz, amelyben lézermutató, valamint a prezentáció közben a képernyő elsötétítésére alkalmas gomb is található.

A kivetített színek, képek és szavak mélyen integrálódnak az előadási
módba: a kivetítő kikapcsolása olyan érzést kelt, mintha a színházi kellékek egy része eltűnne a színpadról vagy a moziban eltávolítanák a vásznat. Ez az innovatív médiaszínpad egészen új légkört teremt a tárgyalóteremben – teljes elmélyülést kiváltó élményt, amely a prezentáció következő két és fél órája alatt leköti az esküdtek figyelmét. Mark, miközben
egyetlen pillanatra sem szakítja meg a szemkontaktust az esküdtekkel, és
nem néz a kivetítőre, mesélni kezd egy izgalmas történetet, felsorakoztatva a felperes bizonyítékait.

Egy rendkívüli történet
Mark PowerPoint-diáján – az 1.4. ábrán látható – nem volt említésre méltó, amit az esküdtek látnak, inkább az, ami hiányzik róla. Mindenki felsorolásjelekkel zsúfolt PowerPoint-diákat várt, joggal, de ezúttal az esküdtek egyetlen, egyszerű fénykép vizuális erejével szembesülhettek a dián.
PowerPoint-prezentációkban ritkán találkozhatunk teljes képernyőt betöltő képekkel, de ez a kép tökéletesen illeszkedik Mark előadásának következő lépéséhez.
A képernyőn a házaspár fényképe jelenik meg mintegy háttérképként,
és Mark egy történetet kezd mesélni, hogy bemutassa Bobot és Carolt az
esküdteknek.
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1.4. ábra: Családi fénykép Bobról és Carolról: a boldog pár a házasságkötés után

– Hadd meséljek egy kicsit Bobról! – mondta Mark. – Nagyszerű ember
volt, aki Carolt csodálatos és érdekes helyekre vitte. Washington államban ellátogattak egy sárkányeregető fesztiválra. Albuquerque-ben hőlégballonok felszállását nézték végig. Remekül érezték magukat. Bob rávette
Carolt, hogy kezdjenek el tandemkerékpározni. Nem nyertek versenyeket. Csak azért űzték ezt a sportot, hogy együtt lehessenek, és jól érezzék
magukat egymás mellett, az éveik során.
Mark tisztában van vele, hogy egy újabb és bonyolultabb téma bevezetésének hatásos és hatékony módja egy ilyen elbeszélés a házaspárról. A
tandemkerékpározás egyszerű történetével az esküdtek gyorsan képet
alkothatnak Carol és Bob kapcsolatáról, életükről. A családi fényképre
pillantva könnyen a felperesre asszociálnak, és emlékezteti őket a családjukban készült vagy sokszor nézegetett hasonló fényképekre. A fénykép
és a pár életének kiragadott részletei segítenek abban, hogy az esküdtek
gyorsan megismerjék Carolt és Bobot, és érzelmi kapcsolat alakuljon ki
velük. A fénykép jobban beválik, mint egy felsorolásjelekkel zsúfolt oldal,
mivel életünket nem felsorolásjelekben éljük – sokkal inkább képekben és
történetekben.
– Csak néhány évnyi együttélés után házasodtak össze – folytatja Mark.
– Érdekes módon, a sport révén ismerkedtek meg egymással. Carol majd
elmeséli, hogy lánya volt a házasságközvetítő kettejük között. –Mark egy
közbevetett részlet segítségével tudatja az esküdtekkel, hogy Carolt a bíróság kihallgatja, és egyúttal a várakozás érzését keltette az esküdtszékben,
hogy első kézből szerezhetnek majd információkat. Mark tudja, hogy az elkövetkezendő események burkolt utalásai felkeltik a hallgatóság érdeklődését. Carol és Bob életének részleteivel és a képernyőn megjelenített fényképpel Mark a képhez köti a hallgatóság érzelmeit.
Mark ismét megnyomja a prezenter gombját. Megjelenik ugyanaz a
kép, de ezúttal a kép háttere az 1.5. ábrán látható módon eltűnt.
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– Csodálatos napokat töltöttek együtt – folytatja Mark, ahogy az új
fénykép megjelenik. – De, végül...
A kép halványulni kezd, és a dolgok kezdenek megváltozni.
– Hadd mondjam el az okát.
Az emberek nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy olyan családi fényképeket nézegessenek, amelyeknek a háttere hirtelen eltűnik, tehát Mark vizuálisan előkészíti annak bevezetését, hogy valami váratlan esemény következett
be Carol és Bob életében. A hallgatóság érzelmei, amelyeket Mark korábban
összekötött a fényképpel, egyszer csak visszájukra fordulnak.

1.5. ábra: A következő dián ugyanaz a kép látható a háttér nélkül, ami jelzi,
hogy valami váratlan dolog történt

Megnyomva a gombot, Mark a fénykép újabb verzióját vetíti a képernyőre, de ezúttal Bob hiányzik a képről. Bob helyén vastag fekete vonal jelenik meg az 1.6. ábrán látható módon, a bűnügyi helyszínek krétával rajzolt körvonalaihoz hasonlóan.
– Mint tudják, Bob Ernst már nincs közöttük – mondja Mark. – Az
egyik tanút, akit szeretnék az ügybe bevonni, nem tudom a tárgyalóterembe hívni. Bob Ernst nem jöhetett ma ide. Már nincs velünk. Nem tudta, hogy egyszer pedig szükség lenne itt rá. Nem hagyott hátra semmilyen képes üzenetet. Nem hagyott ránk semmilyen írást, amelyben a ma
megvitatni kívánt dolgokról esne szó.
Ez a megdöbbentő fénykép vizuálisan közli az esküdtekkel, hogy a lehető legrosszabb történt – Bob és Carol boldog házassága hirtelen és váratlanul véget ért, amikor Bob szívrohamban elhunyt. Bob helyének fekete körvonala a fényképen vizuálisan rávezet a lényegre, hogy Bob halála
fájdalmas űrt hagyott Carol életében és szívében.
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Egy rendkívüli történet

1.6. ábra: A dián Bob hiányzik a fényképről, csak vastag fekete körvonal jelzi,
hogy hol volt egykor

Mark tudta, hogy a hallgatóság Texas egyre konzervatívabbá váló részéből
került ki, és az esküdtek általában nem hajlamosak nagy kártérítést ítélni a
felperesnek egy ehhez hasonló termékfelelősségi perben. A vastag fekete
vonallal, amely Bob helyét jelzi a képen, Mark bevezeti prezentációjának
újabb, hatékony kontúrját. Fogadják bár az esküdtek elutasítóan a termékfelelősségi ügyet, Mark egy vizuális trükkel új mederbe tereli nyitóbeszédét egy olyan történettel, amely leköti a konzervatív esküdteket – gyilkossági ügyet kezd taglalni. A harmadik fényképen a fekete körvonal finoman
utal egy ismerős helyzetre, amelyet az esküdtek azonnal megértenek – a televízióban gyakran látott bűnügyekre. Az ismerős szituáció szokatlan
használata meglepi az esküdteket, és az ötletet azonnal elülteti a fejükben.
Ezt a diát a prezentációban tematikailag kulcsfontosságú dia követi.
Mark ismét megnyomja a prezenter gombját, és ezúttal egy fekete dia jelent meg a CSI: Angleton3 felirattal (1.7. ábra). „A következőkben mint
mesterdetektívek fogjuk keresni a bizonyítékokat.”

1.7. ábra: A következő dián a CSI: Angleton szöveg jelenik meg, majd Mark közli
az esküdtekkel, hogy bűnügyi nyomozásba kezdenek, és megpróbálják kideríteni
Bob halálának okát, ezért átvizsgálják a bizonyítékokat
3

CSI: Crime Scene Investigation, a. m. „helyszíni bűnügyi szemle” – utalás az ismert tévésorozatra
– a szerk.
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Ezzel az egyszerű diával Mark mélyen elgondolkodtatja hallgatóságát.
Ha manapság prezentációt tartunk, tudjuk, hogy a hallgatóság rendszerint elvárja, hogy valamilyen formában bevonjuk az előadásba, legalább
egy kérdés erejéig, vagy azzal, hogy válaszukat kézfeltartással jelezzék. A
bíróságon Marknak erre nem volt lehetősége, és sokkal nehezebb dolga
volt az esküdtek figyelmének lekötésével. A probléma megoldása, hogy
prezentációjában felkínálja az esküdteknek a főszerepet, és bűnügyi helyszínelőkké lépteti elő őket.
Egy szépirodalmi műben a főszereplőt az olvasók hallgatóság kívülről
szemlélik. A nem szépirodalmi prezentációban viszont, ha a hallgatóság
kerül a középpontba, drámaian növelhetjük azt az érzésüket, hogy
együttműködnek velünk. A 4. fejezetben, amikor megtervezzük első öt
diánkat, megtanuljuk, hogyan tehetjük prezentációnk főszereplőjévé a
hallgatóságot.
Mark következő lépése a klasszikus novella előírásaiknak megfelelően
a főszereplők és a megoldásra váró probléma bemutatása.

A probléma lényege
Mark a prezenter segítségével a következő diára lép, amelyen az 1.8. ábrán látható felhőkarcolószerű hasonló vállalati épület jelenik meg.

1.8. ábra: A következő dián Mark a gyógyszeripari cég központi épületét mutatja meg
– amely hasonlít az ábrán látható épülethez –, és elmondja az esküdteknek,
hogy az ügy bizonyítékai a cég ajtajához vezetnek

– A bizonyítékok egyetlen helyre vezetnek majd bennünket. A világ
egyik legnagyobb gyógyszeripari cégének kapujához.
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Mark kifejteti, hogy a bemutatni kívánt bizonyítékok több forrásból
származnak, és mindegyik azt igazolja, hogy a gyógyszer okozta Bob
szívrohamát.
– Lehet ezt csűrni-csavarni – teszi hozzá. – Az esküdteknek végül öszsze kell vetniük a bizonyítékokat mindazzal, ami a tárgyalóteremben elhangzik.
Mark a prezenter gombjának segítségével megjeleníteti a következő
diát, a kalapács és a zászló képét4 (1.9. ábra).

1.9. ábra: A képernyőn megjelenő kalapáccsal és zászlóval Mark arra utal,
hogy az ügyben az esküdteknek kell igazságot szolgáltatniuk

– Önöknek meg kell ismerniük az összes bizonyítékot, mert az Önök feladata igazságot szolgáltatni – mondta Mark. – Csak Önök rendelkeznek
ezzel a hatalommal. Sem a bíró. Sem a politikusok. Ezt senki más nem teheti meg. Ezen a ponton megváltoztathatják a világot. Az ítéletet jelképező kalapács és Mark szavai megmutatják a problémát, amellyel az esküdtek szemben állnak: megkapják a cég ellen felhozott bizonyítékokat, meg
kell vizsgálniuk őket, és igazságot kell szolgáltatniuk ebben a helyzetben.
A 3. fejezetben megtanuljuk, hogyan fokozhatjuk a drámai feszültséget
prezentációnk során, amikor két olyan diát tervezünk meg, amelyek
megoldatlan probléma elé állítják a hallgatóságot, és a prezentáció segítségével vezetjük el őket a megfejtéshez.
A következő percekben Mark az 1.10. ábrán látható diasorozathoz hasonló képek során lépeget végig.
– És most hogyan tovább? – teszi fel a kérdést. – Ismét azt javaslom,
hogy kövessük a bizonyítékokat.

4

Az amerikai bírósági tárgyalások lényegi kellékei – a szerk.
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Ez a mondat, és a kivetített képek egyértelművé teszik azt a vonalat,
amelyen Mark továbbviszi a prezentációt, és minden újabb információdarab kellő figyelmet kap. A témavezetéssel és következő prezentációnk
témájának a kiválasztásával a 3. és 4. fejezetben foglalkozunk.

1.10. ábra: Az esküdteknek csak követniük kellett egy gyilkossági ügy felépítésének
ismerős képletét: indíték + eszközök = halál.

Mark az indíték fogalmát – ismétlődően, képi vagy szóbeli formában –
úgy használja, mint egy gyilkossági ügyben, és így a történetet logikussá
és emlékezetessé teszi.
– Először megmutatom az indítékot. – A képernyőn (fent) megjelenik
az indíték szó, valamint egy pénzköteg.
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– Most lássuk az eszközöket! – mondja. A kivetítőn (középen) az esküdtek néhány tabletta képe mellett az eszközök szót olvashatják.
– Megmutatom a halált – folytatja Mark. A képernyőn (lent) a halál
szó, és Carol mellett Bob ismerős körvonala jelent meg.
Ezekkel a diákkal Mark arra készteti az esküdteket, hogy kövessék azt
az egyszerű képletet, amely minden gyilkossági ügy hátterében megtalálható: indíték + eszközök = halál. Könyvekből, társasjátékokból vagy a
hírekből még azok az esküdtek is ismerhetik ezt a gondolatmenetet, akik
nem néznek tévét. Mark korábban a fekete körvonallal burkoltan utalt
gyilkossági ügyre, majd a bűnügyi helyszínnel ismét erre hivatkozik, és
nyitóbeszéde legfontosabb pontján a gyilkossági ügy alapgondolatára
alapozza a prezentáció hátralevő részének szerkezetét.
A témavezetés megtervezésével, valamint a szóbeli és képi minták saját prezentációnkba építésével a 4. fejezet elején foglalkozunk.

A lényeg kiemelése
Amikor ismét megnyomja a prezenter gombját, és az 1.11. ábrán látható
kép jelenik meg, Mark drámaian egyszerű, de rendkívül hatékony dolgot
valósít meg. Ez az egyetlen dia a teljes történet lényegét egyetlen képbe
sűríti – hasonló diát készítünk majd a 7. és 8. fejezetben. A dia első pillantásra rendkívül egyszerűnek tűnik, hatását tekintve rendkívül kifinomult,
mert egy összetett ügyet könnyen érthetővé és követhetővé tett.

1.11. ábra: Ez az összefoglaló dia a teljes ügyet vizuálisan egyetlen képbe sűríti.
A képek felett és alatt vízszintes piros vonalak jelzik, hogy ez a dia
a prezentáció legfontosabb darabja
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A prezentáció tervezése során Mark hatalmas, a hallgatóságának bemutatható információmennyiséggel állt szemben – biztosan mindenki járt már
így a prezentációjával. Mark nehezen tudta volna elmagyarázni a gyógyszer bonyolult hatásmechanizmusát, fejlesztését, felülvizsgálatát és tanulmányozását. Feleslegesen bonyolult lenne minden eseményt, az ügyben
érintett személyt, és az ügy kibontakozásának összes részletét felidézni.
Ijesztően hangzik az ötlet, hogy több mint 3 millió dokumentumból, és a
tanúk vallomásairól készült több száz órányi videofelvételből kell kiválasztani a legfontosabb bizonyítékot, amely az ügyet érthetővé teszi.
A felhasználható irdatlan információmennyiség birtokában Mark
– csakúgy, mint bármely előadó – szembe került a kommunikációhoz
rendelkezésére álló idő korlátaival. Kevesebb, mint 2 és fél óra alatt áttekintést kellett adnia az esküdteknek az ügyről, be kellett mutatnia a
kulcsfontosságú alapfogalmakat, és a megfelelő információkkal fel kellett
készítenie az esküdtszéket a következő hat hét tanúvallomásainak megértésére. Mindezt úgy kellett elérnie, hogy az esküdtek figyelmét és érdeklődését egy pillanatra sem veszítse el.
Mint azt majd az 5. fejezetben látjuk, Mark megoldotta a problémát.
Nem árasztja el a hallgatóságát adatokkal, hanem nagyjából három
egyenlő részre osztva lényegre törő prezentációját ugyanannyi időt tölt
minden egyes rész kifejtésével. Mark nyitóbeszédében egy összegző dián
a három kulcsfontosságú pont azonosításával és a gyilkossági rejtély ismerős szerkezetének alkalmazásával, szavakkal és képekkel, egyszerű,
könnyen érthető esetként vezeti be az esküdtek számára ezt a rendkívül
bonyolult ügyet.
Mark a prezenter segítségével megjeleníteti a következő – az 1.12. ábrán látható képhez hasonló – diát, amely a kulcsfontosságú pontokat tartalmazta, és a prezentáció három részére tereli a szót. Ahelyett, hogy
3 millió dokumentumot zúdítana az esküdtekre, Mark egy egyszerűnek
látszó történet vonalán vezeti végig az esküdtszéket miközben sorra veszi
az ügy három legfontosabb részét, és a prezentáció folytatása során részletesen kifejteti az egyes részeket. Az esküdtek nyugodtan figyelik és
hallgatják a kibontakozó történetet.
Minden prezentációra igaz, hogy a hallgatóság nem jegyzi meg az öszszes látott és hallott információt, de képek segítségével az emlékezetükbe
véshetjük a prezentáció felépítését és a diák fontossági sorrendjét. A három dia megjelenését Mark a korábbi összegző dia stílusára alapozza, és
a történet vizuális folytatása kiegészíteti mondanivalóját. A diák egysze16
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rű, osztott képernyős megjelenése, a feltűnő piros szín alkalmazása és a
konzisztens grafikai stílus használata biztosítja, hogy megjelenésükkor a
több diához viszonyított fontosságuk azonnal nyilvánvalóvá váljék. E
módszerek alkalmazásával a 7. fejezetben ismerkedünk meg, amikor saját
bemutatónkat készítjük.

1.12. ábra: Lezárva nyitóbeszédének három részét, Mark levetíti azokat a diákat,
amelyek továbbviszik a korábbi összefoglaló dia témáját, valamint a vörös
hátteret a diák baloldalán
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Több szemléltetőeszköz alkalmazása
Nyitóbeszédének ezzel az egyszerű, mégis világos és figyelemfelkeltő bevezetőjével Mark sikeresen építi fel az esküdtek számára könnyen követhető szerkezetet. A következő néhány órában a történetet a hátralevő diák segítségével zökkenőmentesen teljes egésszé kerekíti. Noha, valószínűleg ritkán tartunk ilyen hosszúra nyúló prezentációkat, az NVV- megközelítés alkalmazásával bármelyiket arányosan csökkenthetjük 45 percről 15 percre, majd 5 percre.
Mark folytatja az előadást. A prezentációban sok dia hasonlít az 1.13.
ábrán látható képekre. A diák elrendezése az esküdtek figyelmét a képernyő tetején olvasható legfontosabb információra irányítja – a címsorra,
amely az újságok szalagcíméhez hasonlóan összegezte a lényeget. Ezt
követően az esküdtek a címsor illusztrációjaként egy képet látnak. Végül
az esküdtszék figyelme a képernyőről Markra terelődik, aki részletesen
elmagyarázza a dia lényegét. A diákon a vizuális eszközök széles skálája
jelenik meg, többek között rengeteg fénykép, orvosi ábra, dokumentum,
képernyőfelvételek, idővonalak és még sok más eszköz.

1.13. ábra: A prezentáció egyes részeinek diái hasonló elrendezésűek, ami segíteti
hogy az esküdtek gyorsan befogadják az információkat

Mark 153 dián lépeget végig prezentációjában. Egy-egy dia kevesebb, mint
egy percig látható. Ez az idő elég ahhoz, hogy a hallgatóság megeméssze a
képernyőn megjelenő információkat, mielőtt a következő diához és a történet a következő részhez érkezik. Ez a sebesség vizuálisan leköti az esküdtek figyelmét. Mint azt az 1.13. ábrán látjuk, minden dia alján navigációs
sáv helyezkedik el, amelyben a prezentáció főbb részei jelentek meg, hogy
a történet témájára és szerkezetére összpontosítsák az esküdtek figyelmét.
Hasonló navigációs sáv létrehozásával a 8. fejezetben foglalkozunk.
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A hagyományos PowerPoint-diák túl sok információt zúdítanak a
hallgatóságra a kivetítőernyőn, de Mark prezentációjában a diák csak
egyetlen gondolatot foglalnak magukba, így az esküdteknek kellő idejük
van átgondolni az egyes pontokat, miközben Mark magyarázatát hallgatják. Felsorolások felolvasása helyett Mark vizuális emlékeztetőként használja a diákat, amelyek segítenek feleleveníteni a következő lényeges
kérdést, amelyre rátér. Ez lehetővé teszi számára, hogy mondandóját
természetes és spontán stílusban adja elő, ami a téma alapos ismeretéből
és szakmai hozzáértéséből fakad. Ahelyett, hogy a képernyőt nézné, hogy
lássa annak tartalmát, Mark figyelmét az esküdtekre összpontosíthatja, és
prezentációja során minden esküdttel szemkontaktust létesít.
A PowerPoint-diákon túl Mark több szemléltetőeszközt és kelléket is
alkalmaz, hogy előadása során lekösse hallgatóság e figyelmét. A kivetítőt időnként írásvetítőre cseréli, ezeken hivatalos iratokat jelenít meg, a
lapokon sárga kiemelővel jelöli meg az egyes szakaszokat, miközben a
bizonyíték jelentőségét ecseteli. Később notesztáblát (flip-chart) – amelyet
„dupla széles” táblának nevez – hív segítségül, amelyre a filctollal a
kulcsszavakat és az alapgondolatokat írja fel. Néhány alkalommal a diák
után rövid videót vetít, hogy a lényeget illusztrálja. Esetenként szemléltető
eszközöket vesz kézbe, például a szív műanyag modelljét, amikor a szívrohamok tudományos hátterét ismerteti az esküdteknek.
Mark különböző eszköztípusokkal teszi változatossá és érdekessé prezentációját, így elkerüli, hogy előadása felületesnek és mesterkéltnek tűnjön. Az egyes eszközök használata után mindig visszatér a 3 méteres kivetítőn megjelenő PowerPoint-prezentációhoz, mivel ez egyesíti vizuálisan előadását, segítségével mindent egységbe foglal, és folytatja a történetet. A hallgatóság érdeklődését a hatalmas vászonra irányítja, az egymást
követő és átvezető képek Mark fizikai jelenlétével és hangjával együtt
mindent tökéletesen egybeforrasztanak. Az angletoni tárgyalóteremben a
PowerPoint új szerepre tett szert – hatékony, meggyőző háttér lett, amely
hatalmas hatást gyakorolt az esküdtekre a PowerPoint-vihar szélcsendes
magjában.

19

1. fejezet: Alkalmazz újfajta címsorokat!

Elszürkülés
Miután Mark befejezte prezentációját, a bíró szünetet rendel el, és az esküdtek elhagyják a tárgyalótermet. Most az alperes csapatán van a sor,
hogy megtartsák nyitóbeszédüket. Az alperes ügyvédeinek hordozható
számítógépén is készen állt a PowerPoint-prezentáció, az ügyvédek viszszagurítják a pódiumot eredeti helyére, az esküdtszék emelvénye elé.
Amikor az esküdtek visszatérnek, a védőügyvéd a pódiumhoz sétál,
nyomtatott jegyzeteibe néz, és nekikezd nyitóbeszéde felolvasásának.
Az első néhány kulcsfontosságú percben, amikor a hallgatóságot arról
kell meggyőzni, hogy az előadás kizárólag róluk szól, az ügyvéd a vállalat egyébként elismerésre méltó történetét részletezi. Ahelyett, hogy a
prezentációt emberibbé tenné, mondjuk egy anekdotával, száraz adatokat
ismertet azokról az emberekről, akikhez a vállalat különböző termékeivel
szeretne eljutni. Miközben az előre elkészített kéziratot olvassa hivatalos
és személytelen hangon, egyik kollégája lépeget előre a PowerPointdiákon. Időnként kiesnek a szinkronból, megszűnik az összefüggés az
ügyvéd által elmondott és az esküdtek számára vetített információ között. Az ügyvéd alkalmanként hátrafordul a képernyőhöz, hogy rámutasson egy bonyolult grafikonra vagy egy hosszabb szövegrészre.
Ahelyett, hogy dinamikus és figyelemfelkeltő vizuális élményt biztosítana, az ügyvéd a következő dián a vállalat korábbi igazgatójának öltönyös fényképét mutatja, eközben az igazgatóról és családjáról beszél, az
igazgató szakmai karrierjét, közéleti munkásságát és állampolgári elkötelezettségét ecseteli. Elmulasztja az alkalmat, hogy az esküdtszék soraiban
ülő hétköznapi emberekkel kapcsolatot teremtsen. A védőügyvéd folytatja a vállalat felsőbb vezetőinek fényképét tartalmazó diák vetítését, amelyek az igazgatók iskolázottságát, részletes életrajzát és szakmai sikereik
hosszú listáját tárják a hallgatóság elé. Figyelmen kívül hagyva a szabályt, miszerint a kevesebb több, az ügyvéd az ismerős felsorolásjeleket,
grafikonokat és hosszú szövegrészeket veti be, amelyeket az esküdtek
erejüket megfeszítve olvasnak.
Az előre megírt beszéd hűvös és hivatalos hangnemének következtében a védőügyvéd kapcsolata az esküdtekkel nem válik közvetlenné.
A pódium – amely az esküdtszék előtt magasodik – falat emelt az előadó
és hallgatósága közé, az előre elkészített szöveg megfosztotta az ügyvéd
előadását természetes hangjától és spontaneitásától, és a képernyőn megjelenő PowerPoint-diák 3 méteres figyelemelterelő tényezővé váltak.
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Az alperes képviselőjének prezentációja végén mindenki feláll, amikor
az esküdtek elhagyják a tárgyalótermet, a bíróság a tárgyalást aznapra
berekeszteti. Ha az ügyvédek állításai igazak, a nemrég látott prezentáció
lényegesen befolyásolja, hogy az esküdtek a bírósági per végén milyen
ítéletet hoznak. Azt, hogy az esküdtek azon a napon mit gondoltak, nem
tudni, de a tárgyalóteremben ülő újságírók késlekedés nélkül nyilvánosságra hozták a két PowerPoint prezentációról alkotott véleményüket.

Határozott választás
A hírekben napi rendszerességgel szerepelnek bírósági tudósítások, de kissé szokatlannak tűnik, amikor a beszámoló a prezentációk stílusáról szól.
A nyitóbeszédről másnap megjelent tudósítások szerint valami kivételes
dolog történt az angletoni tárgyalóteremben. A Fortune beszámolója szerint
Mark „ijesztően meggyőző és mesteri nyitóbeszédet tartott”, „jegyzetek
nélkül és üdítően egyszerű nyelven” beszélt, és az alperest „kíméletlen és
lenyűgöző hévvel” hívta harcba (Roger Parloff, „Stark Choices at the First
Vioxx trial,” Fortune, 2005. július 15.). Az újságíró nem vette észre, hogy
Mark mégis csak rendelkezett valami jegyzetfélével – PowerPoint prezentációja előadói nézetben jelent meg számítógépén az esküdtek emelvénye
előtt. A New York Times hírül adta, hogy Mark nyitóbeszédével szemben a
védőügyvéd prezentációja „higgadt” volt, és „felolvasta beszédének egy
részét, majd főként kék-sárga PowerPoint-kördiagramokkal illusztrálta
mondanivalóját, illetve hosszú bekezdéseket idézett az Élelmiszer- és
Gyógyszer-engedélyezési Hivatal leveleiből” (Alex Berenson, „Contrary
tales of Vioxx role in texan's Death,” New York Times, 2005. július 15.).
A két módszer közötti különbség azon a napon választási lehetőséget
biztosított az esküdtek számára, és a Fortune magazin szerint: „a tárgyalás határozott választási lehetőséget ajánl az esküdteknek. Követhetik
Lanier felhívását, és hihetnek az egyszerű, csábító és katartikus történetekben” vagy elfogadhatják a védelem „színtelen, döcögős altató hatású
magyarázatát”. Lanier izgalmas kihívással fordul az esküdtekhez, kéri,
hogy tartsanak vele, fogják el a bűncselekmény elkövetőjét, és állítsák az
igazságszolgáltatás elé. Ezzel szemben a Fortune cikke így folytatódik: a
védelem „valami nehéz és kellemetlen feladat végrehajtására kéri az esküdteket, mint például valamilyen gyógyszer bevételére.”

21

1. fejezet: Alkalmazz újfajta címsorokat!

Hat héttel később a per befejeződik, és az esküdtszék elvonulnak az
esküdtek szobájába, hogy fontolóra vegyék az ügyet. Másfél napi tanácskozást követően ítéletet hoznak. Az újságírók és ügyvédek ismét megtöltik a tárgyalótermet, hogy meghallgassák az esküdtszék mondanivalóját.
Az esküdtek megdöbbentő 253 millió dolláros ítéletet hoztak a felperes
javára. A nemzetközi hírverés hatására a gyógyszeripari cég tőkéje 5 milliárd dollárral csökken (Alex Berenson, „Jury Calls Merck Liable in Death
of Man on Vioxx,” New York Times, 2005. augusztus 20.).
Miután az ügyben ítéletet hirdettek, a Wall Street Journal megszólaltatta
az egyik esküdtet: „Amikor [a védelem] beszélt, blablanák tűnt az egész.”
„Fogalmunk sem volt mi a fenéről van szó.” (Heather Won Tesoriero,
„Merck Loss Jolts Drug Giant, Industry,” Wall Street Journal, 2005.
augusztus 22.)
A PowerPoint-prezentációnak – amelyet Mark nyitóbeszéde során vetített – a hatása jóval a bírósági tárgyalás után is érezhető volt. Hat hónappal
később Mark ismét találkozott az angletoni esküdtekkel, hogy lássa, mire
emlékeznek még a tárgyalásról, és az esküdtek emlékezetében még élénken élt a történet és a képek, amelyeket Mark nyitóbeszédében bemutatott.

A változás szele
Noha a PowerPoint alkalmazása hozzájárult a felperes győzelméhez, a
történetnek még nincs vége. A 253 millió dolláros kártérítést a texasi törvényeknek megfelelően hozott hasonló ítéletek alapján a bíróság 26,1 millió dollárra mérsékelte, és az ügyben az alperes fellebbezett. Kis idő elteltével a gyógyszeripari cég visszaszerezte piaci tőkéjét. De Angletonban
azon a bizonyos júliusi napon drámai hatékonyságságú eredmény példája volt megfigyelhető, amelyet ezzel a PowerPoint-módszerrel lehet elérni
egyetlen prezentáció során, egyetlen előadóteremben, egyetlen hallgatóság színe előtt.
Az NVV-módszert az angletoni per előtt senki nem alkalmazta tárgyalóteremben, de a kiváltott hatás visszhangja még azóta sem ült el a jogi
szakmában. Ha ügyvédek egy csoportja a tárgyalóteremben NVV-t alkalmazó ellenféllel találja szemközt magát, tudják, hogy felelniük kell a
kihívásra, és prezentációjuk színvonalának mércéjét magasabbra kell
emelniük. Azok az ügyvédi csapatok, akik NVV-vel dolgozó ellenfelekbe
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botlottak a tárgyalóteremben, elkezdték a másik fél által alkalmazott témákat és grafikákat alkalmazni. Például, az angletoni ítéletet követő tárgyalásokon a gyógyszeripari cég védőügyvédei prezentációikban a
„Bűnügyi helyszínelés” témát kezdték alkalmazni. Amikor Mark ismét
visszatért a tárgyalóterembe, a védőügyvédek stratégiájával szemben ellentétes módszereket használt, és a mércét még magasabbra emelte.
Más szakmákban is ugyanezek a hatások érezhetőek, miközben az
NVV szinte minden területen átformálja a korábbi helyzetet az előadók
számára. Amikor a könyv olvasása során azt fontolgatjuk, hogy saját prezentációinkban alkalmazzuk-e az NVV-t, nem mindig könnyű elképzelni,
hogyan alkalmazhatjuk ezeket a módszereket saját szakmánkban. Az
ügyvédeken és ügyvédi irodákon kívül más szakmában tevékenykedő
szakemberek és szervezetek is jelentős eredményeket érnek el az új megközelítés alkalmazásával – többek között a nagyvállalatok, kormányügynökségek, egyetemek, kutató cégek, és nonprofit szervezetek előadói.
Ezekben a csoportokban az előadók az NVV-t sokféle funkcióban használják, például marketing, kereskedelmi, képzési és oktatási céllal.
A könyvben különböző területeket érintő, különböző céllal készült prezentációkkal találkozunk, hogy lássuk, hogyan alkalmazhatjuk saját helyzetünkre az NVV-t.
A könyv részletesen elmagyaráz mindent, amit Mark és a többi előadó
az NVV-megközelítés segítségével elért. A 2. fejezetben megismerkedünk
az NVV alapjaival és a szükséges kulcsfontosságú kutatási eredményekkel, majd a 3. fejezetben az NVV-megközelítés három lépését tekintjük át.
Ezt követően, a 4. fejezetben elkezdjük az első öt dia megtervezését, illetve az 5. fejezetben a többi dia kialakítását. A 6. fejezetben megtervezzük
saját forgatókönyvünket és a kísérőszöveget; a 7. fejezetben elkészítjük a
forgatókönyvet, és a 8. fejezetben hozzáadjuk a grafikus elemeket. A 9. fejezetben megvizsgáljuk, hogy az NVV a környezetek és célok milyen skáláján alkalmazható, a 10. fejezet az NVV- prezentációk előadásával kapcsolatban ad tanácsokat. A könyvhöz tartozó CD-melléklet bónusz fejezete bemutatja, hogyan készíthetünk 5 perces NVV-tesztet csapatunkkal, és
további, azonnal alkalmazható eszközöket és erőforrásokat nyújt.
A könyv webhelye, amely a www.beyondbulletpoints.com címen található,
speciális erőforrásokkal szolgál az NVV-módszert alkalmazó előadók
egyre gyarapodó táborának. A könyv végén birtokunkban lesz a tudás és
eszköztár, amelyre szükségünk lehet, hogy az NVV-t saját prezentációinkban alkalmazhassuk.
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Az NVV-erő velünk van
Mark angletoni prezentációja csak egy példája annak, hogyan szabadíthatjuk fel az NVV segítségével a magunkba zárt, megnyerő és ellenállhatatlan történeteket. Amikor Mark azon a júliusi napon belépett az angletoni tárgyalóterembe, hogy elmondja nyitóbeszédét, ugyanaz a PowerPoint-program állt rendelkezésére, mint nekünk. Pusztán innovatív módon
használta, ami drámai eredményekhez vezetett, és a sajtó is felfigyelt rá.
Mindegyikünknek lehetősége van rá, hogy az öreg kutyának új trükköket
tanítsunk. Ha nem is tudjuk teljes egészében magunkévá tenni az NVV-t,
legalább elhintjük a változás apró magvait, amelyek egy napon a letisztult, hatékony prezentációk pozitív kulturális forradalmává érhetnek.

24

