
Syns du inte finns du inte - nu är det dags att paketera ditt ego-budskap. Det 
är viktigt att du snabbt kan presentera dig på ett intressant sätt så att 
mottagaren blir intresserad och vill veta mer om dig.

Ego-pitch
Se det som en stor möjlighet - att på kortast möjliga  tid fånga människors 
intresse  för att förklara vem  du är, vad du kan och din affärsidé. Ett ego-tal är 
en snabb, kreativ och slagkraftig presentation av dig själv och vem du är på 
ca 30 sekunder.

Din kontakt ska  snabbt inse att här finns en person som  är speciell, något 
utöver det vanliga och som kan erbjuda det han/hon vill ha. Du förstår 
garanterat att ditt ego-tal ska förändras beroende på vem du möter och vilket 
budskap du vill förmedla. 

Var
Du använder din korta pitch i alla sammanhang där folk har bråttom. T ex på 
konferenser, mingel, kundmöte, kontakt, pauser på möte, när du råkar spri-
nga på någon du kan ha nytta av, fester eller när du är ute och reser. 

Attention
Du ska ta fram  en formulering med attention. Mottagaren att studsa till, bli 
intresserad och vilja veta mer om dig. Om han/hon säger berätta mer om dig 
själv - ska du ha en tre minuters pitch klar om dig som person och vilket 
resultat du genererat och vad du innebär för dem.

Stödord
Du ska lära  in din pitch via stödord så att du framför ditt budskap på ett na-
turligt sätt. Det viktigaste är att du är engagerad och passionerad när du 
berättar din story. Mottagaren får inte få känslan av att ditt ego-tal är inlärt.

Tänk till!
Vad anser du är mest attention med din idé eller din person.

30 sek
Du behöver en slagkraftig och snabb beskrivning av vem du är. Du ska 
presentera din idé eller dig som person på 30 sek. Enligt Richard Laurits, 
grundare  till Speedpitching, är ditt ego-tal avgörande för din framgång i dag-
ens informationsbrus.

Inledning & avslutning
På så kort tid som 30 sekunder krävs både attention i inledning och  avslut-
ning. Du gör dig intressant så jag vill lyssna på dig och avslutar med en knorr 
så att jag vill komma ihåg dig.

Öva, öva & åter öva
Att ”träna in” ett spontant intryck kräver grundlig förberedelse. Nyttja alla 
tillfällen som bjuds till att träna. 

Öva hemma, på bussen och i sociala sammanhang, spela  in dig själv på video, 
testa på vänner som ska ge konstruktiv feedback.
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