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ElőSZó

M ég sohasem találkoztam Peter-szanhoz hasonló tanárral.
A prezentáció szakértelmet igényel. Ha fejleszteni akar-

juk a szakértelmünket, többnyire a már meglevő technikák 
megismeréséhez folyamodunk, hiszen a tanulás bizonyos érte-
lemben nem más, mint az egyén testre szabása. Első pillantásra 
ez hatékonynak látszik.

Peter-szan azonban más tanítási módszert alkalmaz.
Az előadásai során megmutatja a diákjainknak, hogyan tud-

ják előtérbe helyezni a személyiségüket, és saját maguk fedez-
hetik fel a bennük rejlő képességeket.

Peter-szan nem „tanít”.
„A prezentáció nem csupán a szavakról szól” – ez Peter-szan 

egyik alapelve. De vajon képes-e egy amerikai tanár japán em-
bereket japán nyelvű prezentációk készítésére tanítani? Tény-
leg lehetetlen ez? Nos, az eredmény lenyűgöző volt. A japán 
résztvevők prezentációs képessége drámai javuláson ment 
keresztül.
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Peter-szan módszere túlmutat az országok és a nyelvek 
határain.

A legfontosabb mégis az, hogy amit Peter-szantól tanultunk, 
örökre belénk ivódott.

Általában hamar kimennek a fejünkből a tanultak, de amit 
saját magunk fedezünk fel, azt nehezen felejtjük el. A diákjaink 
a szívükben őrzik mindazt, amit Peter-szan segítségével fedez-
tek fel.

Véleményem szerint Peter-szan nem tanár, hanem vezető: el-
vezet minket a felfedezéshez. Azt az embert, aki másokat vezet 
– azaz a gurukat –, japánul dosinak hívjuk.

Azt hiszem, ez a szó tökéletesen illik rá. Köszönjük, Peter-
dosi!

Akira	Kagami, 
a Dentsu Inc. igazgatója 

és kreatívigazgatója



BEVEZETéS
Richmond,	Virginia	állam,	1975	októbere

John Siddall, Stanley Matus és jómagam alapítottunk egy 
reklámügynökséget 1975 októberében a Virginia állambeli 

Richmondban. Huszonnyolc éves voltam, a társaság legfiata-
labb tagja. Mindhárman okosak és kreatívak voltunk, és szen-
tül elhatároztuk, sikeresek leszünk. Egy valamit azonban nem 
sejtettünk. Ha tudtuk volna, milyen nehéz dolgunk lesz, talán 
bele sem vágtunk volna.

Mai szóhasználattal élve Johnnal voltunk a „kreatívok”, 
Stanley pedig az ügyfélkapcsolati munkatárs. Egyedül neki 
volt öltönye.

A legtöbb ügynökség ún. mellényzsebügyfelekkel indul, te-
hát azzal az ügyfélkörrel, amelyet az egyik igazgató hoz át az 
új ügynökségbe az előző munkaadójától. Nekünk nem voltak 
ilyen ügyfeleink. Csupán néhány kisebb céggel álltunk kap-
csolatban, amelyeknek korábban külsősként végeztem kreatív 
munkákat, ezek azonban a méretüknél fogva alkalmatlanok 
voltak arra, hogy mindhárman megéljünk ebből. őszintén szól-
va akkoriban a feleségeink tartották el a családjainkat.
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Valódi ügyfelekre volt szükségünk, de fogalmunk sem volt, 
hogyan nyerhetnénk meg őket magunknak. Ismeretlenül fel-
hívtuk a Yellow Pagesben szereplő cégeket, de hiába. levelet 
küldtünk a Red Bookben szereplő összes vállalatnak, de hiá-
ba. (A Red Book szerepeltette az összes induló vállalkozást és 
azok ügynökségeit, névvel, titulussal, telefonszámmal, levele-
zési címmel és minden egyéb információval ellátva. Az internet 
akkoriban még a legvadabb álmainkban sem szerepelt.) Ezen-
kívül felvettük a kapcsolatot az ismerőseinkkel, a volt munka-
társainkkal és még azokkal is, akikkel futó ismeretségünk volt, 
de hiába.

Ekkor azonban egy fiatal város, Reston, amelyet a Gulf Oil 
Corporation alapított Fairfax megyében, Virginia államban, úgy 
döntött, versenykiírást tart. Mivel John komoly tapasztalatt al 
bírt az ügyfélkapcsolatok terén az előző munkahelyének kö-
szönhetően, udvariasságból meghívást kaptunk az első körös 
prezentációra. Olyan ügynökségekkel kellett versenyeznünk, 
mint például a jó nevű Cargill Wilson & Acree, amely gyakor-
latilag megteremtette a kreatív reklámot a déli államokban, és 
amelyet korábban a Doyle Dane Bernbach (DDB) vásárolt fel, 
amely viszont általában teremtette meg a kreatív reklámot. 
A versenyzők között számos igazán nagynevű New York-i ügy-
nökség is szerepelt, továbbá számos még annál is nagyobb nevű 
New York-i ügynökség Washington D.C.-ben működő irodái. 
Mindenki szerette volna megkaparintani ezt az üzletet. Nekünk 
viszont szükségünk volt rá.

Ezért aztán a miénk lett.
Számos válogatás, kampány és átvirrasztott éjszaka, vala-

mint több hónapos munka, számtalan imádság és rengeteg pre-
zentáció árán értük el a célunkat.

Amikor elült a csatazaj, mi maradtunk egyedül talpon. Sike-
rült túlszárnyalnunk a szakma legjobb cégeit, amelyek nálunk 
jóval jelentősebb erőforrásokkal rendelkeztek. Kétségtelen, 
hogy logikusabb lett volna azokat választani, mint három olyan 
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fickót, akiknek nem voltak sem ügyfeleik, sem irodáik, sem 
alkalmazottaik, és csak az egyiküknek volt öltönye.

Ekkor döbbentem rá a prezentáció hatalmára. Rájöttem, 
hogy ha érzelmi kapcsolatot alakítunk ki a hallgatóságunkkal, 
ha meggyőzzük arról, hogy feltétlenül szükségünk van az adott 
munkára, és ha egyértelműen mindent megteszünk azért, hogy 
megkapjuk azt, máris elegendő okot adtunk a megbízónak ah-
hoz, hogy bennünket válasszon. A legjobb teljesítmény és a leg-
jobb ötlet önmagában nem lett volna elegendő.

Kétségtelen, hogy az ügyfél is nagy bátorságról tett tanúbi-
zonyságot, és ha nem ismerték volna Johnt, szóba sem álltak 
volna velünk. De amikor kigyulladtak a fények, le kellett ten-
nünk valamit az asztalra. Ha bebizonyítjuk, hogy versenyké-
pesek vagyunk, azzal még nem értünk volna célt. lenyűgöző 
teljesítményt kellett nyújtanunk. A világ egyik legnagyobb 
olajcégének tapasztalt üzletembereit kellett meggyőznünk ar-
ról, hogy az amerikai reklámipar „márkanevei” helyett három 
olyan fickót válasszanak, akikről még senki sem hallott.

Pontosan ezt tettük.
Az elkövetkezendő években sokat csiszoltunk a megjelené-

sünkön, és tökéletesítettük a prezentációs technikánkat. Tisztá-
ban voltunk azzal, hogy ez a siker kulcsa, és ez valójában min-
den üzletágra igaz. A későbbiekben több száz kreatív elismerést 
zsebeltünk be, többek között a Reston-kampány kapcsán, de ki-
zárólag azért, mert először is megkaptuk a megbízást, azután 
pedig megtanultuk, hogyan adjuk el az ötleteinket.

Tökéletesen tisztában voltam a hatékony prezentáció erejé-
vel, és rájöttem, annak ellenére, hogy hármunk közül a legfiata-
labb vagyok és nekem van a legkevesebb tapasztalatom, ezen a 
téren jelentősen hozzá tudok járulni a cég sikeréhez.

Vállalkozásunk töretlenül fejlődött, és rendszeresen olyan 
cégek elől oroztuk el a megbízásokat, amelyek jóval nagyobbak 
és valószínűleg jóval kompetensebbek voltak nálunk. Persze 
nem mindig jártunk sikerrel, de mégis a délkeleti országrész 
egyik legjelentősebb ügynökségévé nőttük ki magunkat.



14 Bevezetés

Rájöttem, hogy teljesen mindegy, kivel kell versenybe száll-
nunk, ha képesek vagyunk döntő fontosságúvá tenni azt a két 
órát, amikor a megbízó meghallgat minket, akkor olyan cégeket 
is képesek vagyunk legyőzni, amelyek valójában jóval erőseb-
bek nálunk.

Miután megnyertünk egy munkát, továbbra is kőkeményen 
dolgoztunk azon, hogy az ügyfél úgy bonyolítsa le a kampányt, 
ahogyan azt kitaláltuk.

Megtanultam, hogyan kell hatékony prezentációt készíteni, 
és megtanultam prezentálni. Idővel úgy alakítottuk a cégünk 
profilját, hogy a potenciális megbízóknak szinte kizárólag én 
prezentáltam. Akkoriban más cégeknél nem ez volt a bevett 
szokás, de nálunk bevált.

A Siddall, Matus & Coughternél eltöltött 20 év alatt rengete-
get fejlődtem, és sohasem hagytam abba a tanulást. Jelenleg a 
VCU Brandcenternél dolgozom, amely a Virginia Állami Egye-
tem végzősei számára indít kommunikációs programokat, to-
vábbá alapítottam egy tanácsadó céget Coughter & Company 
néven, amely külsős cégek megbízásai alapján működik.

A legkülönfélébb emberekkel volt már dolgom: illinoisi biz-
tosítási menedzserekkel, torontói kreatívigazgatókkal, japán 
reklámszakemberekkel és richmondi diákokkal. Mindannyiuk-
tól tanultam valamit.

Vegyük például azt a fiatal, chicagói kreatívigazgatót, aki az 
egyik felső vezetők számára kialakított oktatási programun-
kon vett részt. lenyűgözően demonstrálta a diavetítés erejét, 
a leve tített képek ugyanis tökéletes összhangban voltak azzal 
a néhány szóval, amelyet elmondott hozzá. Vagy azt a japán 
igazgatókból álló csapatot, amelynek tagjai egy állateledellel 
kapcsolatos kampány prezentálása közben döbbentek rá, hogy 
a vizsgáztatók nem beszélnek japánul, ők viszont nem beszél-
nek angolul, éppen ezért „állatnyelvre” váltottak, és sikeresen 
meggyőzték a hallgatóságot, hogy tökéletesen értenek az álla-
tok nyelvén. Vagy az egyik diákomat, aki néhány lufi segítsé-
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gével igazított el minket a klímaváltozás útvesztőjében. Vagy 
azt a los Ange lesben élő művészeti igazgatót, aki köszönetet 
mondott nekem, mert „megszabadítottam a félelmeitől”.

Mindannyiuknak sikerült felfedezniük a bennük rejlő erőt. 
Megtanulták, hogy rendelkeznek azokkal a képességekkel, 
amelyek a hatékony kommunikációhoz szükségesek, csupán 
fel kellett szabadítaniuk magukban, jómagam pedig segítettem 
nekik megtalálni a helyes módot.

Általában hamar kimennek a fejünkből a tanultak, de amit 
saját magunk fedezünk fel, azt nehezen felejtjük el.

1995 óta, miközben tanítottam, oktattam és tanácsokat adtam 
olyan cégeknek, amelyek reklámügynökséget kerestek, 10 ezer 
prezentációt hallgattam végig. Az is lehet, hogy többet.

Körülbelül 4000 embert tanítottam. Ha hozzáadjuk a Siddall, 
Matus & Coughter cégnél eltöltött 20 évet, akkor jóval túlhalad-
tam Malcolm Gladwell „10 000 órás szabályát”.1 Szerinte ennyi 
gyakorlással – és a kellő tehetséggel – profik lehetünk bármi-
ben. De mint említettem, folyamatosan tanulok, és ez a kulcs a 
tanításhoz.

Kivételesen szerencsésnek érzem magam, mert a reklámipar 
legkiválóbb ügynökségeivel és szakembereivel dolgozhattam 
együtt. Többek között olyan ügyfeleim voltak, mint a Barbari-
an Group, a BBDO, a BooneOakley, a Brunner, a Butler Shine 
Stern & Partner, a Campbell Ewald, a Capstrat, a Clear Chan-
nel Communications, a Cole Weber United, a Cramer-Krasselt, 
a Crispin Porter + Bogusky, a DDB, a Dentsu, a Draft FCB, 
az Erwin Penland, az Euro RSCG, a Goodby, a Silverstein & 
Partners, a GSD&M, a Hill Holiday, a JPG, a JWT, a leo Bur-
nett, a Modea, a McKinney, az Ogilvy, a Publicis, a Royall & 
Company, a SandersWingo, a Sid lee, a State Farm Insuran-
ce, a Stone & Ward, a Strawberry Frog, a TAXI, a The Martin 
Agency és az Y&R.

Emellett a közgazdászokkal, személyügyi tanácsadókkal, in gat-
lanfejlesztőkkel, jogászokkal, befektetési bankárokkal, magán-
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befektetőkkel, pénzügyi szakemberekkel és építészekkel végzett 
közös munka is rendkívül izgalmas volt. Egy alkalommal kosár-
labda- és atlétikaedzőkkel is dolgoztam a Nike kampuszán.

érthető, ugye? Meg kell tanulnunk kapcsolatot teremteni, és 
azt is meg kell tanulnunk, hogyan értessük meg magunkat. Sok 
embert meg kell győznünk arról, hogy az ötleteink megállják a 
helyüket.

Minden nagyszerű ötlet megérdemli a lehetőséget.
Vágjunk is bele!




