
Se ditt EGO-tal som en dörröppnare som kan ge dig fördelar inför ett genom-
brott i din professionella  karriär. Den tid du lägger ned på att strukturera upp 
din presentation och att öva in den [via stödord] kommer med största sanno-
likhet vara en av dina bästa investeringar under din livstid. 

Tre ingredienser
Om du inte skapar intresse under din första 10-30 sek slutar man lyssna på 
dig. Det gäller att skapa en struktur i din presentation som består av tre 
variabler, lockbete - bevis - innebörd.

‣ Lockbete  – inledning med attention 

‣ Bevis  – du förklarar vad det är du gör så bra

‣ Innebörd  – avslutning med attention, d v s vad det innebär för den 
    som lyssnar

Lockbete
Din inledning är ett lockbete. Du kan t ex  börja med ett påstående, fråga eller 
tre retoriska argument.

Coach Jag väcker drivkraften hos unga entreprenörer som 
 kommer att skapa framtidens Sverige.
Optiker jag ger dig en ny syn på livet.
Ung entreprenör  Jag skapar min egen framtid.

Dominera dig själv
Tekniken bakom ditt EGO-tal eller vilken annan kortare pitch som helst bygger 
på fyra steg, 1 skapa uppmärksamhet - 2 visa ditt intresse - 3 presentera dig 
- 4 komma till avslut.

1. Skapa uppmärksamhet
väck intresse, fånga lyssnarens uppmärksamhet.

2. Visa intresse
Ställ öppna frågor - fråga dig fram, öva dig i konsten att lyssna.

3. Presentera dig själv eller din idé
Var väl förberedd och ha bra koll vem du pratar med.

4. Våga komma till avslut 
Avrunda med en knorr på slutet, upprepa eller säg något så  de kommer 
ihåg dig.

Skippa detta
Rabbla inte fakta, undvik  känsloargument och förringande ord när du beskri-
ver dig själv och vad du gör. Undvik  även att säga vad du är/arbetar som. Det 
talar bara om vad du är, Inte vad du kan tillföra den du talar med.

Ytterligare tid
När du gjort dig intressant, visat vad din vara/tjänst innebär för mottagaren 
och avslutat med en spännande knorr, kommer du att få ytterligare några 
minuter att berätta mer om sig själv. Fånga denna möjlighet ..

Ego-tal, sid 1  [1]
så här snickrar du ihop det www.biz4you.se

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs www.biz4you.se

http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se

