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E L!S Z Ó

Hogyan gy"zzünk meg 
bármilyen közönséget?

Eszébe juthat valakinek a világ legnagyszer#bb új ötlete, 
ha nem tud elég embert meggy"zni róla, mit sem ér. 

Gregory Berns

Steve Jobs ma a legleny"göz!bb szónok a világon. Senki sem
ér a nyomába. El!adásai1 olyan hatással vannak hallgatósá-
gára, mintha nagy adag drogot kaptak volna. S hogy az adag-
jukhoz hozzájussanak, sokan komoly er!feszítéseket is haj-

landók tenni, például órákon keresztül sorban állnak a fagyos téli
éjszakában, hogy a legjobb helyeket szerezzék meg az el!adóterem-
ben. S ha netán nem akarnák nekik kiosztani, akár er!szakkal is meg-
próbálják megszerezni, ilyen nagy bennük a függés. Csak ezzel
magyarázható, hogy néhány rajongó azzal fenyegeti a konferenciát,
ahol Jobs évek óta rendszeresen nyitóbeszédet tart, hogy tüntetni fog
az épületben. Ez történt ugyanis, amikor az Apple bejelentette, hogy
Jobs, ellentétben a korábbi évek gyakorlatával, 2009-ben nem mond
nyitóbeszédet a MacWorld Expón. Az Apple azt is bejelentette, hogy
ez volt utolsó év, amikor a cég kiállítóként megjelenik a bostoni IDG
World Expo által évenként megrendezett kiállításon. 2009-ben Phil
Schiller, az Apple alelnöke lépett a mikrofonhoz Jobs helyett. Szinte
lehetetlen volt megfelelnie a felfokozott elvárásoknak, de Schiller
1 Könyvünkben az „el!adás” és a „bemutató” szavak mellett, a szövegkörnyezett!l

függ!en, a prezentáció kifejezést is használjuk majd. Ez a szó egyrészt már meg-
lehet!sen elfogadott, beépült a nyelvbe, másrészt, f!leg a könyv üzleti életben jár-
tas felhasználói számára, világosabb kifejezés az üzleti célú, vetítéssel kombinált
el!adások meghatározására. – A Ford.



 csodálatosan precíz módon tartotta meg a beszédét, és éppen azért,
mert számos elemét felhasználta Jobs technikáinak. Természetesen
ett!l függetlenül a néz!k hiányolták Jobsot. Jon Fortt riporter például
így kommentált: „Leáldozott az els!generációs lázadó csodagyere-
kek napja, akik kitalálták a PC-t, elterjesztették az internetet és pénz-
gyárakká fejlesztették vállalataikat.”2

A Steve Jobs-féle nyitóbeszéd olyan csemege, amiben meglehet!-
sen ritkán lehet része a hallgatóságnak. Egészen különleges élmény.
Noha a rajongók, a befektet!k és a vásárlók abban reménykednek,
hogy talán többet láthatják !t az Apple-rendezvényeken, tény, hogy az
Apple már valóban nem állít ki többé a MacWorld Expón. Ráadásul
Jobs távollétét 2009-ben egészségügyi panaszokkal magyarázták3,
s ez még inkább valószín"síti, hogy a jöv!ben ritkán lehet majd élmé-
nyünk a legendás el!adásokban, amikr!l Jobs három évtizeden át
híres volt. 

Ez a könyv legjobb el!adásait és azokat a technikáit is pontosan
rögzíti, amellyel elkápráztatja közönségét, méghozzá olyan mérték-
ben, hogy azok újabb és újabb adagokért ácsingóznak. Nézzünk csak
meg egyetlen Macworld-nyitóbeszédet, és azonnal átértékeljük saját
el!adásainkat: mit mondunk, hogyan mondjuk, és mit mutatunk eköz-
ben a hallatóságnak. Írtam egyszer egy cikket a Businessweek.com-
nak Steve Jobsról és el!adástechnikájáról. Ez gyorsan népszer" lett az
egész világon (Daniel Lyons, a „hamis Steve Jobs” szerepeltette is).
Egyaránt érdekelte azokat a Mac és PC felhasználókat, akik hatáso-
sabban akarták eladni mondanivalójukat vagy terméküket. Néhány
kiválasztott szerencsés már látta személyesen el!adni Jobsot, és, az
internetnek hála, még többen láttak err!l készült videókat, de az
emberek többsége még soha sem tapasztalhatta, hogyan ad el! Jobs.
De aki igen, az azt mondja, hogy amit látott-hallott, az felnyitotta 
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2 Jon Fortt: „Steve Jobs, Tech’s Last Celebrity CEO”, Fortune, 2008. december 19.,
http://money.cnn.com/2008J12/19/technology/fortt_tech_ceos.fortunel?postver-
sion=2008121 915 (elérve: 2009. január 30.)

3 Kés!bb nyilvánosságot kapott, hogy Jobs májtranszplantáción esett át, és hogy
szándékai szerint miel!bb visszatérne a munkájához.



a szemét, és arra kényszerítette, hogy visszaüljön az iskolapadba –
hogy egészében újragondolja, hogyan is kell el!adni.

Hogy jobban megértsük, amir!l a következ! oldalakon olvasunk,
használjuk a YouTube-ot a szöveg kiegészítéseképpen! A könyv írá-
sának pillanatában Steve Jobs több mint 35 000 klipben szerepelt
a YouTube-on. Ez a szám jelent!sen nagyobb, mint amennyi felvétel
elérhet! bármely más híres cégvezet!r!l. A Virgin vezet!je, Richard
Branson például 1000 klipben szerepel, a Microsoft-vezér Steve Ball-
mer 940-ben4, a General Electric volt vezérigazgatója, Jack Welch
pedig csak 175-ben. Esetünkben tehát nagyon hasznos az a kombiná-
ció, hogy az írott szövegben olvasunk Jobsról és az egyes el!adói
technikákról, majd a videón m"ködés közben megtekinthetjük mind-
eme módszereket és eszközöket. 

Mint látni fogjuk, Jobs rábeszél!képessége olyan kit"n!, hogy
könnyedén fordítja át az érdekl!d!ket vásárlókká, majd a vásárlókat
rajongókká. Karizmatikus – ami Max Weber német szociológus sze-
rint az ezzel jellemezhet! személyiség egyedülálló vonása: ez külön-
bözteti meg !t a hétköznapi emberekt!l, akik úgy kezelik, mintha
valamilyen természetfeletti képessége, de legalábbis kivételes tudása
és ereje lenne5. Jobsot rajongói kivételesnek, emberfelettinek tartják.
Weber azonban egy dologban tévedett: úgy gondolta, hogy a kariz-
matikus fellépés „kegyelmi adomány”, tehát nem sajátítható el, csak
születni lehet rá. Ha azonban pontról pontra megfigyeljük, megértjük
és megtanuljuk, hogyan tervezi és mutatja be egy-egy prezentációját
Steve Jobs, rádöbbenhetünk, hogy ezek a különleges képességek szá-
munkra is elérhet!k. Ha Jobs stílusának és módszereinek csak néhány
elemét sajátítjuk is el, már akkor is mérföldekre kit"nik el!adásunk az
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4 Pedig a YouTube-on a „Steve Ballmer going crazy” videóra rákeresve olyat lát-
hatunk, amihez nem szükséges kommentár… (http://www.youtube.com/watch?v=
wvsboPUjrGc) – A Ford.

5 Max Weber (1864–1920) a következ!képp írta le a fogalmat: A karizmatikus ember
„ama küldetés folytán élvezi a tekintélyt, amelynek megtestesülését látják az !
személyében.” In: Állam, politika, tudomány – Tanulmányok. Fordította: Józsa
Péter. Közgazdasági és Jogi K., Bp., 1970, p 166



olyan középszer" el!adások tömegéb!l, amelyeket nap mint nap lát-
hatunk: a hagyományos el!adásmódot követ! kollégáink és verseny-
társaink bizony amat!rnek t"nnek majd mellettünk.

„A prezentáció de facto üzleti kommunikációs eszköz lett” – írja
Nancy Duarte el!adástervez! guru Slide:ology (Dialógia) cím" köny-
vében6. Üzletek indulnak, termékeket vezetnek be, megmentik a Föld
éghajlatát – akár az el!adások magas min!sége segítségével. Ugyanígy
ötletek, kezdeményezések vagy karrierek érhetnek gyors és dicstelen
véget a gyönge kommunikáció miatt. A naponta megtartott több millió
prezentációnak csak nagyon kicsiny része nevezhet! jó színvonalúnak.

Duarte készítette Al Gore volt amerikai alelnök 35 miliméteres diá-
iból a Kellemetlen igazság cím", díjnyertes dokumentumfilmet. Mint
Al Gore – aki mellesleg az Apple igazgatótanácsának is tagja –, Steve
Jobs is megvilágosító, átélhet! élményformálásra használja el!adá-
sait. Mindkét vezet! forradalmasította az üzleti kommunikációt, de
míg Gore-nak ezt az egy híres el!adását ismétlik meg ezredszer is,
Jobs a Macintosh 1984-es piacra dobása óta sorra tartja felvillanyozó
el!adásait. A Macintosh bevezetése – amir!l könyvünkben a kés!b-
biek során is olvashatunk még – minden id!k egyik leghatásosabb
amerikai prezentációja. A mai napig hatásos. Én személy szerint
leny"göz!nek tartom, hogy az elmúlt 25 évben Jobs ezen a színvo-
nalon egyáltalán tudott még javítani. Az 1984-es prezentációt, mint
napjaink egyik legjobb el!adását nagyon nehezen lehetett felülmúlni,
de Jobs mégis képes volt meghaladni: a 2007-es és 2008-as Macworld
Expón jobb volt a jónál. Ezekbe a valóban varázslatos el!adásokba
minden beépült, amit Jobs a hallgatóságról a ’84-es Macintosh-pre-
zentáció óta még megtanulhatott.

De álljunk el! a rossz hírekkel is! Az emberek mindig Steve Jobs
prezentációival hasonlítják össze el!adásainkat. Az egymás utáni  dia -
képe ket vetít! dögunalmas tipikus prezentációból ! teremtett színházi
élményt, szerepl!gárdával és leny"göz! díszletekkel – egyszóval
 drámát, tele h!sökkel, cselszöv!kkel, fordulatokkal. Aki el!ször lát
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6 Nancy Duarte: Slide.ology. O’Reilly Media, Sebastopol, CA, 2008, p xviii



Jobs-el!adást, azt els!re mindig elkápráztatja az élmény. Michael
Hiltzik például így ír a The Los Angeles Timesban, Jobs orvosi vizs-
gálatainak kapcsán: 

Egyetlen amerikai vezérigazgató sem kapcsolható annyira szorosan
vállalata sikereihez, mint !… Jobs az Apple látnoka és vásári kikiál-
tóembere egyszemélyben. Ha ez utóbbi szerepben szeretnénk látni,
csak nézzük meg a 2001 októberi iPod-termékbemutatóról készült
videót. Jobs dramaturgiája leny"göz! – még most is, a YouTube-on
visszanézve az eseményt, tátott szájjal, el!red!lve #gyelem, pedig
pontosan ismerem az prezentációt. Jobs olyan az üzleti életben, mint
Tiger Woods a golfban – mindnyájunk számára felállítja a mércét.7

És akkor most jöhet a jó hír: megismerhetjük és követhetjük Jobs min-
den egyes módszerét, hogy hasonló hatást érjünk el, mint !. Ha utá-
nozzuk és felhasználjuk, amit ! kitalált, mi is tudunk olyan el!adáso-
kat tartani, ami a székekhez láncolja a közönséget, képesek leszünk
azoknak az eszközöknek a használatára, amelyek segítségével még
meggy!z!bben adhatjuk át gondolatainkat.

Ezt a könyvet kezelhetjük a sikeresen megtartott prezentáció terv-
rajzaként. Olyan lesz, mintha maga Steve Jobs súgna nekünk az el!-
adásunk közben, mialatt épp a termék, a szolgáltatás, a cégünk vagy
az ügyünk el!nyeit ecseteljük. Legyen akár új termék bevezetésére
készül! vezérigazgató, akár befektet!ket keres! vállalkozó vagy hiva-
tásos értékesít! egy üzlet lezárásának küszöbén, netán oktató, aki in -
spirálni próbálja diákjait – minden el!adó tanulhat egy s mást Steve
Jobstól. A legtöbb üzletember azért tart prezentációt, hogy informá-
ciókat közöljön. Jobs nem így tesz. Egy Steve Jobs-el!adás arra szol-
gál, hogy élményt szerezzen a közönségének – hogy elb"völje és
leny"gözze az embereket. 
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7 Michael Hiltzik: „Apple’s Condition Linked to Steve Jobs’s Health”, The Los
Angeles Times, 2009. január 5., latimes.com/business/la-fi-hiltzik5 2009jan05,
0,7305482. story (elérve: 2009. január 30.)
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Lépjünk feljebb!

Peter Drucker mondta: Ahogy egy szinttel feljebb emelkedünk,
a hatékonyságunk attól függ, hogy mennyire tudunk másokat
megszólítani írott vagy beszélt formában.8

Az emberek általában a „vonzó”, „elragadó”, „karizmatikus”, „meg-
nyer!” jelz!t használják arra, hogy jellemezzék Steve Jobsot. A többi
jelz!, amivel általában a másokkal való kapcsolatát jellemzik, nem
ennyire fennkölt. Jobs bonyolult személyiség: nehéz ember, aki külön-
leges termékeket fejleszt, elvárja a teljes lojalitást, és bizony néha ren-
desen ráijeszt az emberre. Megrögzött perfekcionista és látnok, ez két
olyan tulajdonság, ami robbanékony kombinációnak bizonyul, ha
a dolgok éppen nem a szája íze szerint alakulnak. Ez a könyv termé-
szetesen nem Steve Jobsszal, a vezet!vel, hanem Steve Jobsszal,
a kommunikátorral foglalkozik. Azt is tisztáznunk kell, hogy  köny -
 vünk ugyan segít abban, hogy aki elolvassa, sokkal jobb el!adásokat
készítsen, de a prezentációk grafikai tervezésének titkaival nem fog-
lalkozik, ezt azokra hagyja, akik egész életüket ennek a témának szen-
telték.9 Amit viszont megtanulhatunk a könyvb!l, az a márkatörténet
megszerkesztése: a lehet! legalaposabb leírását olvashatjuk itt annak,
hogy Steve Jobs miképp találja ki és rakja össze az Apple márkája
mögött rejl! sztorit. Megtanuljunk, Jobs lépésr!l lépésre hogyan való-
sítja meg azt, hogy

» márkaüzeneteket állítson össze,
» bemutasson ötleteket,

8 Stephen Wilbers: „Good Writing for Good Results: A Brief Guide for Busy Admi-
nistrators,” The College Board Review, No. 154 (1989-90), Wilberst!l: wil-
bers.com/cbr%20article.htm.

9 Találunk néhány példát, hivatkozást, tippet, illetve a hivatkozott prezentációk
videófelvételeit is megtekinthetjük, ha meglátogatjuk a szerz! website-ját:
http://carminegallo.com



» izgalmassá tegye a terméket vagy egy jellemz"jét,
» emlékezetes élményt nyújtson
» és hogy az érdekl"d"ket rajongókká változtassa.

Ezekkel a módszerekkel mi magunk is bárkinek „eladhatjuk” el!adá-
sainkat. A leckék meglehet!sen egyszer"ek – az már rajtunk múlik,
hogy azután mennyit használunk bel!lük. Ha úgy akarunk el!adni,
mint Jobs, az bizony nagy id!- és energiabefektetést igényel, renge-
teg munka kell hozzá. De a szakmai karrierben elérhet! eredmény lát-
tán – akár a cég szintjén, akár a személyes sikerünk terén – minden
bizonnyal úgy érezzük majd, hogy megérte.

Én miért nem?

Amikor a CNBC üzletembereket és ötleteket bemutató m"sorfolya-
mában, a The Big Idea with Donny Deutsch cím" esti showban sze-
repeltem, leny"gözött a vendéglátómból, Deutschból áradó energia.
A m"sorvezet! a következ! tanácsot adta az embereknek: „Amikor
olyasvalakit látunk, aki a szenvedélyéb!l profitált, mindig kérdezzük
meg magunktól: És én miért nem?”10 Én miért nem tudom úgy fel-
villanyozni az embereket, mint Jobs? 

E könyv válasza az, hogy: De igen! Igen, mi is tudjuk! Mint látni
fogjuk, Jobs nem csak úgy kiáll és dumál – hanem keményen dolgo-
zik az el!adásain. Bár prezentációinak mindig is megvolt a maguk
sajátos színpadias jellegük, az el!adó Jobs nagyon sokat fejl!dött az
elmúlt évek során. Állandóan figyel a jobbításra, újra és újra átdol-
gozza a diákat és prezentációja minden részletét. Minden el!adása
egy történet, és minden dia az el!adás egy újabb felvonása. Jobs
 vérbeli showman, és mint minden nagy színész, addig próbál, míg
elégedett nem lesz az eredménnyel. 
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10 „The Big Idea with Donny Deutsch”, el!ször sugározva 2008. július 28., a CNBC
tulajdona



„Légy a kiválóság fokmér!je! – mondja Steve Jobs. – A helyzet
az, hogy az emberek zöme egész egyszer"en nem szokott hoz zá a
kiváló teljesítményt megkövetel! környezethez”11. A kiváló sághoz
nem vezet könny" út – rögös a talaj, míg elérjük, hogy  ha sonlóan
adjunk el!, mint Steve Jobs. Ez az út tervezéssel és gyakorlással van
kikövezve. Ha azonban elhatároztuk, hogy végigjárjuk, nem is követ-
hetnénk jobb tanárt, mint az Apple mesteri showmanjét (l.: 1. kép).

1. kép
Az Apple showmanje, Jobs az el!adásait színházi élménnyé varázsolja át
(Fotó: Justin Sullivan/Getty Images)

El"adás három felvonásban

Könyvünk, Steve Jobs a prezentáció mestere – Hogyan legyünk  !rülten
hatásos el!adók úgy épül fel, mint Jobs kedvenc metaforája az el!adá-

11 „Steve Jobs”, Jobs idézeteivel: Wikipedia, http//en.wikiquote.org/wiki/stevejobs”
(elérve: 2009. január 30.) 
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sokról: a jó  prezentáció három felvonásos színm". És valóban: Steve
Jobs  el! adásai nagyon is hasonlítanak a tradicionális drámához – mind-
egyik egy-egy finoman kidolgozott és jól eljátszott színdarab, ami infor-
mál, szórakoztat és inspirál. Amikor Jobs 2005. október 12-én a video -
lejátszó iPodot mutatta be, a San José-i California Theatre-t válaszotta
az el!adás helyszínéül. A színház ill! környezet minden klasszikus tör-
ténethez – így Jobs három felvonásos színm"véhez is. Az els! felvo-
násban bemutatta az új iMac G5-öt beépített videokamerával; a máso-
dik felvonásban el!vette az ötödik generációs  iPodot, amelyik els!ként
volt képes videofilmet lejátszani, a harmadik felvonásban pedig az
 iTunes 6-ról beszélt, és bejelentette, hogy az ABC TV programjait elér-
het!vé teszi az iTunes-on és az új videós iPodon. Ezután, ráadásképpen,
felvezette Wynton Marsalis, az él! jazzlegenda fellépését.

Jobs ebben az el!adásában is a háromfelvonásos színm" metafo-
ráját követte. Mi is megpróbáltuk ugyanezt a Steve Jobs a prezentá-
ció mesterében – mi is három részre osztottuk könyvünket:

» Els" felvonás: A történet 
Az els" részben hét fejezetben – avagy, a metaforánknak meg-
felel"en, hét színben olyan praktikus eszközöket mutatunk be,
amelyekkel izgalmas történetet építhetünk fel az általunk gyár-
tott vagy forgalmazott márka köré. Az er"s sztori megfelel"
magabiztosságot ad ahhoz, hogy valóban hassunk a közönségre
és figyelmét a témánk uralma alatt tarthassuk.

» Második felvonás: Az élmény 
Második lépésként hat színben ismerkedhetünk meg olyan prak-
tikus trükkökkel, amelyekkel az el"adást vizuálisan megragadó
élménnyé formálhatjuk.

» Harmadik felvonás: Próbák, végs" csiszolás 
Az utolsó öt szín olyan témákkal foglalkozik, mint a testbeszéd,
illetve a verbalitás szerepe, valamint az a prezentációtípus, amely
természetesnek és oldottnak t$nik, noha el"zetesen tudatosan
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felépített forgatókönyv alapján adják el". E részben még az
öltözködéssel is foglalkozunk – megvilágítjuk például, hogy
a garbó-farmer-sportcip" összeállítás ugyan jó lehet Jobsnak,
a mi karrierünknek azonban a végét is jelentheti.

A prezentációt – ha már a drámához hasonlít – rövid szünetek ta gol-
ják. Ezek alatt hasznos kiegészít! információhoz juthatunk például az
el!adások dizájnjáról vagy akár a kognitív kutatások  legutolsó ered-
ményeir!l. Ezekkel el!adásunkat egészen új szintre emelhetjük.

Mit is adunk el?

Jobs mestere annak, hogy megfogjon egy egyébként unalmas izét,
például egy elektronikus kütyükb!l összerakott szerkezetet, és magá-
val ragadóan drámai sztorit gyártson köréje, mint Alan Deutschman
írta a The Second Coming of Steve Jobs (Steve Jobs második eljöve-
tele) cím" könyvében12. Csak egészen kevés vezet! képes erre – talán
ha maroknyi csapatot kitesznek azok közül, akikkel volt szerencsém
találkozni. Látszólag unalmas dolgokból izgalmas történeteket gyár-
tani igen nehéz. A Cisco vezérigazgatója, John Chambers bizonnyal
egyike azoknak, akik erre ugyanúgy képesek, mint Steve Jobs. Cham-
bers persze nem az internet hátterét biztosító routereket és switcheket
árul. Nos, ha pontosak akarunk lenni, valójában Chambers is, Jobs is
az emberek közötti kapcsolat lehet!ségét árulja, ami teljes mértékben
átalakítja életünket, munkánkat, tanulmányainkat. 

A leginkább inspiráló kommunikátorok egy dologban megegyez-
nek: képesek valamilyen értelmes dolgot kovácsolni els!re nagyon
idegen vagy éppen nagyon hétköznapi termékekb!l. Howard Schultz,
a Starbucks13 vezet!je nem kávét árul, hanem a munka és az otthon

18 | EL!SZÓ

12 Alan Deutschman: The Second Coming of Steve Jobs. Broadway Books, New
York, 2001, p 127.
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melletti harmadik, úgynevezett közösségi teret. Suze Orman pénz-
ügyi guru nem kötvényeket vagy részvényalapokat árul – hanem
a pénzügyi függetlenség álmát. És persze Steve Jobs sem számító -
gépeket árul, hanem olyan eszközöket, amelyekkel az emberek valós
képességei a felszínre törhetnek. Amíg ezt a könyvet olvassuk, kér-
dezzük meg magunktól: valójában mi is az, amit árulunk? Ne feled-
jük: egy tárgy önmagában nem inspirál. Ha viszont képesek vagyunk
bemutatni, hogyan javítja életünket az adott tárgy, máris nyert ügyünk
van. Ha ezt még szórakoztató módon is tesszük, máris szereztünk
néhány rajongót is.

Mindeközben azt is megértjük, hogy Steve Jobsot messianisztikus
küldetéstudat hajtja. Az a célja, hogy megváltoztassa a világot, hogy
letegye a névjegyét, hogy maga után hagyja valahol a keze nyomát.
Ahhoz, hogy a könyvb!l megismert módszereket alkalmazni tudjuk,
nekünk is mély küldetéstudatot kell kifejlesztenünk magunkban. Ha
elkötelezettek vagyunk és hiszünk a történetben, amit a márkával
írtunk, máris 80%-kal közelebb vagyunk ahhoz, hogy olyan meg-
gy!z!ek legyünk, mint Jobs. 21 éves kora óta, azaz azóta, hogy Steve
Wozniakkal megalapította az Apple-t, Jobs a szerelmese lett annak
a víziónak, hogy a személyi számítógépek megváltoztatják a társa-
dalmat, az oktatást és a szórakoztatást. Lelkesedése ragadós volt, min-
denkit megfert!zött a közelében. Máig ez a szenvedély süt át minden
el!adásán.

Mindnyájunknak vannak szenvedélyei, amelyek irányítanak min-
ket. Ennek a könyvnek az a célja, hogy segítsen megragadni ezt a fel-
lelkesültséget, és hatásos történetté formálni – elég hatásossá ahhoz,
hogy az emberek segíteni akarjanak nekünk a céljaink elérésében.
Lehetséges, hogy az ötletek és a termékek – a számítógépek, az autók
épp úgy, mint a pénzügyi ajánlatok vagy a környezetszennyezést csök-
kent! eljárások – nagymértékben hozzájárulnak a vev!k életmin!sé-
gének javításához. Azonban a legjobb termékek sem lennének sehol
az értük rajongó emberek nélkül, azok nélkül, akik a hírüket viszik.
Ha nem érjük el, hogy az emberek foglalkozzanak a termékkel, nincs
esély. Ha a közönségünk nem figyel, nem fogja érteni azt, amit
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 mondunk neki, és nem is fogja érdekelni a mondanivalónk. Az em -
berek nem figyelnek az unalmas dolgokra. Ne hagyjuk, hogy az ötle-
teink elhaljanak csak azért, mert nem tudjuk !ket elég érdekesen,
izgalmasan bemutatni! Használjuk Jobs el!adói módszereit arra, hogy
elérjük közönségünk szívét és agyát, és így elérjük azt, amit szeret-
nénk! Most pedig, ahogy Jobs szokta mondani a bemutatói kezdetén:
csapjunk bele!


