
Elevator Pitch 
“Πούλησε” τον εαυτό σου σε 1 λεπτό

Σύμβουλος Καριέρας & Προσωπικής Ανάπτυξης

Φιλοθέη Ματσίγκου
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ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ



Marketing

Εντύπωση Χρόνοςvs

! 



Το Pitch σου πρέπει να απαντάει σε 3 βασικές ερωτήσεις

Ποιος είσαι; Με τι 

ασχολείσαι;
Τι θέλεις;

1 2 3



Δομή 
Απόφοιτος

ή εργαζόμενος

Με τι ασχολείσαι τώρα – η εμπειρία σου

(όνομα, αντικείμενο/ειδικότητα)

Εισαγωγή

(“ είμαι/ήμουν project manager στην 

εταιρεία...όπου ….επίτευγμα-skills ” )

1

2



Η εμπειρία σου;

Με τι ασχολείσαι 
τώρα

2-3 επιτεύγματα

Τι αξία πρόσθεσες

Τι λύσεις προσφέρειςΤι έκανες πριν 



Δομή 2
Απόφοιτος
με εμπειρία

Με τι ασχολείσαι τώρα – η εμπειρία σου

Σχέδια για το μέλλον

Πως η εταιρεία ταιριάζει στο πλάνο σου 

(όνομα, αντικείμενο/ειδικότητα)

Εισαγωγή

(“ είμαι/ήμουν project manager στην 
εταιρεία...όπου ….επίτευγμα-skills ” )

(“με ενδιαφέρει ο κλάδος/ καριέρα ...” )

( “Αυτό το καλοκαίρι θέλω να εργαστώ στην
εταιρεία σας γιατί….”)

1

2

3
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ



6 βήματα προετοιμασίας
Όρισε τον στόχο του pitch
Να έχεις ξεκάθαρο τι ευκαιρίες ψάχνεις 

Γράψε το κάτω
Ότι θέλεις να ξέρει ο μελλοντικός εργοδότης σου : δεξιότητες, 
επιτεύγματα, εμπειρίες. Και προσάρμοσέ τα στον στόχο σου

Δόμησε τις σημειώσεις σου
Χρησιμοποίησε την παραπάνω δομή και 
βάλτο σε 3-4 bullets ή παραγράφους. 

Τι θα κερδίσουν αυτοί
Σκέψου τι μπορείς να προσφέρεις εσύ σε αυτούς.  Δείξε 
πραγματικό ενδιαφέρον για τις ανάγκες τους  και βαλτές 
πριν από τις δικές σου

Διάβασέ το δυνατά
Ο γραπτός λόγος είναι πιο δομημένος και επίσημος. 
Προσάρμοσέ το στην προσωπικότητά σου 

Εξάσκηση και ανατροφοδότηση
Πες το Pitch σου σε φίλους, γονείς, καθηγητές. Βεβαιώσου 
ότι είναι κατανοητό από όλους.



Ποιος 
είσαι;

Η εμπειρία 
σου;

Τι θέλεις;

Ποιο είναι το αντικείμενό σου;

Με τι ασχολείσαι τώρα
2-3 επιτεύγματα

Τι αξία πρόσθεσες

Τι λύσεις προσφέρεις
Τι έκανες πριν 

Γνωριμίες;

Συνέντευξη;

Γνώση;



ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ



Προσέγγιση 3 επίπεδα

Chit Chat Έρευνα για τις 

ανάγκες του
Πρόσθεσε     

αξία;

1 2 3

• Πως έμαθες για αυτό το Event;

• Είναι η πρώτη φορά που 
συμμετέχεις; 

• Με τι ασχολείσαι τώρα

• Σου αρέσει ? 

• Τι σε ενθουσιάζει περισσότερο 

• Δώσε συμβουλή αν μπορείς

• Συνέδεσε τον με κάποιο από το 

δίκτυό σου 

• Τι προκλήσεις αντιμετωπίζεις 

τώρα στη δουλειά;

• Σε τι στάδιο βρίσκεσαι τώρα?



PITCH



Επικοινωνία

7% 38% 55%

Τι λέω
Περιεχόμενο

Πως το λέω
Τόνος, ρυθμός 

Μη λεκτική
Κινήσεις σώματος



Προσομοίωση 
event

Χρονομέτρηση
1΄

Ανατροφοδότηση

ΑποτέλεσμαΖευγάρια PITCH



Συνέχεια…



ΣΥΝΟΨΗ
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www.leadcompass.gr filothei@leadcompass.gr

Ευχαριστώ πολύ!
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