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Bloque I 

Como convencemos a 

audiencia de que o noso 

proxecto paga a pena?



ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES MIEDOS DEL SER HUMANO

A escuridade

As alturas

Os insectos

Os problemas económicos

Falar en público

……….

... son emocións



O 80 % do éxito dunha 

presentación eficaz baséase na boa 

preparación e o 

ensaio

En que radica o éxito dunha boa 

presentación?



A comunicación oral para falar e comunicarse en público

Para comunicar con eficacia hai que ter certas 

habilidades e non todas son innatas. Por sorte, 

poden ser adquiridas e resultan clave para lograr esa 

comunicación: desde usar unha linguaxe

adecuada ao público que escoita, ser breves e 

concisos ou falar con entusiasmo, ata 

estilizar a forma de falar e os xestos etc.



Saber falar ben en público

Falar ben en público, ser un bo orador é 

expresarse con eficacia e convicción.

Para conseguir unha intervención pública de calidade e 

con éxito, o orador debe:

Preparar a súa intervención 

antes da súa exposición 

pública



Fala ben

Sempre ten algo que dicir

E, sobre todo, sempre ten algo que conseguir.

O bo “presentador”



Interesar

Instruír

Incentivar



Preparamos 

unha presentación?



Parte 1. A preparación
• Quen: o orador

• O oxectivo

• Para quen: a audiencia

• Onde: o escenario

• Cando: a duración

• Que: contido, guión, datos, estrutura

• Como: os soportes 

Parte 2. A posta en escena
• Control da ansiedade

• A linguaxe: verbal e corporal

Parte 3. A simulación práctica



Parte 1. A preparación

1.1 Quen

O orador

O seu éxito ou fracaso falando en público depende fundamentalmente de:

1.O nivel de seguridade en si mesmo (AUTOCONFIANZA)

2. A súa habilidade para comunicarse

3. A confianza e a simpatía para enganchar a audiencia



O orador

Fala só do que sabe

Ten claro o obxectivo

Ten que preparase

Estuda as necesidades, os desexos e as características da audiencia

Parte 1. A preparación

1.1 Quen



INFORMAR

CONVENCER e PERSUADIR

REFORZAR IDEAS

Parte 1. A preparación

1.2 Obxectivo



A audiencia Respostas

Quen son? Clientes, provedores, financiadores, investidores,...

Cantos son? Número

Por que veñen? Mercar un produto, oportunidades de investimento,...

Coñecementos do tema

Coñecen a nosa empresa? 

Saben sobre a actividade do meu proxecto? 

Son coñecedores do sector?

Parte 1. A preparación

1.3 Para quen? A audiencia



Modalidade: presencial vs. en liña

Equipamento dispoñible vs. plataforma de conexión

Sala: como é? pechada/aberta, escenario-tarima, teatro, podo compartir pantalla/visualizo os 

participantes/acceso a chat/probas de son, acoplamento de son…

Condicións ambientais: luz, acústica, calor.

Disposición audiencia: U – horizontal vs. tipo de webinar (vexo ou non a audiencia)

Parte 1. A preparación

1.4 Escenario



1.5 Hora e duración

Mín. e  máx. … canto tempo teño? 

Mañá ou tarde? Día da semana?

Parte 1. A preparación



Fases do deseño Quen

Guión Eu

Recompilación de datos Eu

Primeiro borrador Eu

Revisión Outro

Documento final Eu

Ensaio
Eu + outros

Parte 1. A preparación

1.6 O contido



APERTURA (10%)
NÚCLEO (80%)
PECHE (10%)

Parte 1. A Preparación

1.6 A estrutura



1.7 Os soportes

Deseño sinxelo / contido breve 

Máximo 1 imaxe / 1 gráfico

Texto escrito diferente ao oral

Parte 1. A Preparación



Nervios= adrenalina positiva= enerxía

Boa preparación

Uso de soportes: visuais

Apoio na audiencia: nunca vos pasou…

Ensaio

Usar trucos

Parte 2. A posta en escena

2.1 Control da ansiedade



40% 60%

Parte 2. A posta en escena

2.2 Linguaxe verbal e corporal



1. Manter sempre contacto visual con toda a audiencia

2. Moverse cara ao auditorio

3. Non obstruír a visión da proxección

4. Non meter as mans nos petos

5. Utilizar os xestos de palmas abertas

6. Utilizar os dedos para enumerar

7. Nunca darlle as costas á audiencia

Parte 3. Simulación práctica

Trucos
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Elevator pitch

“É unha descrición breve e sinxela da túa idea de negocio que calquera 

podería entender no tempo que un ascensor sobe tres pisos”



Elevator pitch



• Breve

• Claro

• Conciso

Vector de personas creado por freepik - www.freepik.es

Elevator pitch



Vector de persoas creado por freepik -

www.freepik.es

• Que necesidade resolves?

• Por que es o máis indicado?

• Como pretendes resolvela?

• Que necesitas para resolvela?

• Que beneficios achegas?

Elevator pitch



7 minutos máximo e unha 

posible rolda de preguntas de 3 

minutos

Parte dun problema e céntrate 

nunha solución como valor 

diferencial

Pitch deck



“…o propósito dun elevator pitch é describir unha situación ou 

solución tan cativadora que, unha vez acabada a viaxe en 

ascensor, a outra persoa desexe escoitar máis.”

Seth Godin

Non é un pitch para vender

Non é un pitch sobre unha grande idea, equipo ou 

produto 



É un pitch sobre o teu negocio

Necesitas  mostrar como o teu 

proxecto resolve un problema ou 

unha necesidade real

Introdución potente



A maior parte das decisións son inconscientes ou emocionais

Con paixón debemos trasladar:

Talento do equipo

Valores

Viabilidade

Oportunidade de negocio

Mercado

………

Paixón



Estrutura  do pitch deck

1. Introdución / apertura

2. Equipo

3. Problema / necesidade

4. Produto / servizo

5. Mercado

6. Competidores e diferenciación

7. Modelo de negocio

8. Métricas, proxeccións e roadmap

9. Necesidades financeiras

10. Propostas de peche



Exemplo de pitch

VIDEOS/Pitch Këndra.mp4


1º Presentación / equipo: 22´´

2º Problema: 8´´

3º Produto: 25´´

4º Métricas, proxeccións e roadmap: 17´´

5º Contacto e peche: 17´´

Como o fai Këndra?





Formas de abrir un elevator deck:

Forma Vantaxes / Desvantaxes

Humor Desvantaxe: parecer graciosillo. O mellor é rirse dun 

mesmo.

Preguntas retóricas: “algunha 

vez algún de vós...?”

Vantaxe: obriga o destinatario a manter a atención, a 

pensar sobre o problema, a reflexionar e conectar 

consigo mesmo. Axuda a intentar ver que é un 

problema masivo. 

Historia persoal Vantaxe: conecta emocionalmente co público. É 

unha boa técnica para realizar logo o peche: “grazas 

a este proxecto, espero…”

1. Introdución / apertura



2. O equipo

Sobre todo, falar dos perfís, poñer caras



Poñemos de relevo a magnitude do problema

• Ten que captar a atención

• Persoal

• Problemas / necesidades reais, é o centro do noso proxecto

3. O problema



O mellor é xerar expectativa previa, polo que non a desvelamos ata 

a metade da presentación.

A solución



En que consiste?

Como se lle dá solución ao problema? (nada 

técnico)

KISS (keep it simple, stupid)

Beneficios para o cliente

4. Produto / servizo



É a materialización da vosa proposta para solucionar o problema ou resolver 

a necesidade. 

4. Produto / servizo



Quen son os teus clientes?

Menciona como é o cliente tipo

Que o motiva para comprar?

Tamaño do mercado

Hai tendencias? Amósaas

5. Mercado



Identifica os teus competidores e 

categorízaos

Como te diferencias deles? – Value

Proposition

6. Competidores e diferenciación



Como ganas diñeiro. Fontes de ingreso

Cal é a estrutura de custos

Cales son as vías de ingreso

Quen paga

Que achegamos

Como 

7. Modelo de negocio



Realista

Breve, pero rigoroso

De onde vés? Principais fitos

Deseña un bo roadmap estratéxico 

(escalable e crible)

8. Métricas, proxeccións e roadmap



1. Os resultados actuais

2. A estratexia de crecemento

3. As proxeccións financeiras

8. Métricas, proxeccións e roadmap



Que necesitas e para que?

Sé realista

Canto necesitas?

Para que?

9. Necesidades financeiras

Paul Graham (investidor de capital risco): 

“Se cando che preguntan 1+1 tes interiorizado que son dous, da mesma 

maneira deberías responder á pregunta de se a túa empresa é unha boa 

oportunidade de negocio”. 



É o momento de incidir en que tes un proxecto interesante.

10. Propostas de peche

As preguntas



Estrutura  do pitch deck

1. Introdución / apertura

2. Equipo

3. Problema / necesidade

4. Produto / servizo

5. Mercado

6. Competidores e diferenciación

7. Modelo de negocio

8. Métricas, proxeccións e roadmap

9. Necesidades financeiras

10. Propostas de peche




