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Vad är en pitch?
En pitch är ett kort tal (en inspelning) på några minuter, där du kort övertygar mottagaren om i
huvudsak någondera av följande:
1. en produkt, tjänst, organisation eller ett förslag som ett företag presenterar för en möjlig
kund. (Venture cup)
2. dig och vad du gör/har att bidra med? (ett så kallat hisstal)

En pitch kan ha som mål att






Väcka intresse
Få respons
Hitta samarbetspartner
Få finansiering
Initiera handling, t.ex köp

Så här kan du göra en pitch


Bra förslag på hur du kan lägga upp din pitch finns här (på sidan 2):
http://www.venturecup.se/wp-content/uploads/Guide-till-en-vinnande-pitch.pdf



Förbered dig väl. Gör ett par, tre powerpointbilder om du vill använda Movenote
(se nedan).



Öva, öva, öva... Läs inte ur papper utan försök tala fritt. Ta på nytt tills du är nöjd.



Använd dig gärna av skärmläsare för att checka hur något uttalas.Välj Swedish och Elin
eller Erik. Du kan föra in delar av texten och lyssna på en robotröst.



Var inte för kritisk mot dig själv:) Kom ihåg att de som t.ex. uppträder framför TVkameror har experter som tänker på belysning o.d.

Se exempel på svenska pitchar:
o
o
o
o
o

Falska läkemedel
Insekter
Gutso - chokladprovningsspel
Freebee
Preventivmedel (vinnare 2013 Venture Cup i Sverige)
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Olika tekniker för inspelning av pitchen
Det finns olika tekniska sätt på vilka du kan spela in din pitch om en produkt eller tjänst. Du kan
välja att spela in den
1. i Movenote. I Movenote kan du både spela in ditt tal och sätta med powerpointbilder om
du vill. Du kan ta om din presentation hur många gånger som helst tills du är nöjd. Se
instruktionerna här nedanför
2. på Recruitby.net: https://recruitby.net Du kan ta om din presentation hur många gånger
som helst tills du är nöjd
3. på något annat sätt, då du måste skicka inspelningen via https://filesender.funet.fi/ Där
lagras den bara två veckor.

Om du vill använda Movenote ska du följa de här instruktionerna:
1. Aktivera din Aalto gDrive:
 Gå till https://workflow01.org.aalto.fi/GoogleDriveEULA/
 Vänta en timme
 Öppna gDrive: http://gdrive.aalto.fi . Använd dina Aalto-lösenord
2. Lägg till appen Movenote i din gDrive
o Klicka på den röda Create-knappen i gDrive.
o Klicka på Connect more apps (längst ner på sidan).
o Skriv in MoveNote i sökrutan.
o Välj Movenote for education genom att klicka på den blå Connect-knappen.
o Nu finns appen Movenote i din gDrive.
3. Spela in din presentation i Movenote.
 Klicka på Create igen och klicka på Movenote.
 Ge presentationen en rubrik (uppe till vänster på sidan)
 Aktivera kameran och mikrofonen
 Lägg till dina powerpoint-bilder.
 Tryck på Record och tala in din presentation.
 Klicka på Pause och på Save and Preview. Det kan ta lite tid så vänta en stund
 Du kan nu titta på och lyssna på din presentation.
 Du kan ta om den hur många gånger som helst tills du är nöjd.
 Kopiera länken till den sista versionen av din presentation (länken finns nere till vänster
på sidan i movenote).
 (Din presentation finns också sparad i movenote i My drive)
4 För in länken i MyCourses under Min pitch. Ingen annan än jag och du kan se
presentationen.
Ta kontakt om något är oklart eller inte fungerar:)

