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 Nosaukums:  30 sekunžu lifta runa 

● Anotācija:  

Saziņas spējas ir fundamentāli svarīgas uzņēmējam. Šī tēma palīdzēs izveidot īsu runu, kuru prezentēt 

potenciālajiem investoriem, izmantojot piedāvāto PowerPoint prezentāciju: “30 sekunžu lifta runa”. 

Informācija var tikt apskatīta neatkarīgi  vai kopā ar tēmu par biznesa ideju. 

 Galvenā kompetence: 

Izveidot runu, kura ir atbilstošs publikai. 

 Sagaidāmais rezultāts: 

Apmācāmie saprot, kas ir un kā veido lifta runu. 

  Atslēgvārdi:  

Lifta runa, komunikācija 

● Mērķi:  

Spēt Izteikt ideju/pakalpojumu koncentrētā veidā izmantojot maz teksta. 

Teorētiskā daļa – satura skaidrojums: 

Šī aktivitāte ļaus skolēniem saprast, kas ir lifta runa, un vadīs viņus tās izveidē. Viņi izmēģinās to darīt 

kopā ar grupas biedriem un ierakstīs paši sevi video, lai saprastu, kas var tikt uzlabots. Šim 

uzdevumam pamatā ir Power Point prezentācija. 

1. Slaids 1, 2 un 3 – Uzsāc prezentāciju, parādot pirmo slaidu, un pajautā skolēniem, kas, viņuprāt, ir 

lifta runa. Pēc tam, parādi 2. un 3. slaidu. 

2.  4. slaids – Pirms nodemonstrēt  4. slaidu, pajautā skolēniem, no kā šādai runai būtu jāsastāv. Pēc 

tam, kad viņi atbild, parādi 4. slaidu. 

3. 5. slaids –Parādi 5. slaidu grupai, viņi individuāli sāk rakstīt savas runas, sekojot norādēm 

prezentācijā. Viņi var izmantot pulksteni, lai uzņemtu laiku.  Ja nepieciešama papildus palīdzība, 

parādi 7. slaidu, tajā ir lifta runas piemērs. 

4. 6. slaids –Pēc tam, kad visi ir pabeiguši savas 30 sekunžu lifta runas, parādi 6. slaidu, viņiem 

jāturpina sekot norādēm un jāuzlabo sava runa. 
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5. 8. slaids – Pēc tam, kad visi pabeiguši uzdevumu, nolasi citātu no 8. slaida un pajautā grupai, kā viņi 

sevi ar to saista pēc paveiktā darba. 

 

 

Atsauces: 

https://inn.org/wp-content/uploads/2014/07/Elevator-Pitch-Presentation.pdf 

https://cwovc.rice.edu/sites/g/files/bxs1031/f/Preparing%20and%20Delivering%20an%20Elevator%
20Pitch_Embree_2.pdf 

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/accelerate-
cambridge/downloads/elevator-pitch.pdf 

https://www.mindtools.com/pages/article/elevator-pitch.htm 
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