
Външен вид и поведение 
По дрехите посрещат, по ума изпращат



Подходящото 
облекло 

• Make Effective 
Presentations 

• Using Awesome 
Backgrounds 

• Engage your Audience 
• Capture Audience Attention

Основни дрескодове и 
техните характеристики  

- White tie 

- Black tie 

- Formal / Business 
- Semi formal  / Business  
- Casual / Business 

- Smart casual  

Нещата, с които трябва да 
се съобразим 

- място, аудитория, събитие 

- Сезон 

- Възраст 

- Физически дадености 

- Лични комплекси 

- Стил и удобство  
- Временни неудобства и притеснения 

- Наличие на камери и осветление



Стилът Бизнес и какво означава това



Какво ДА и какво НЕ
Избягвайте 
- Прозрачни материи 
- Бляскави елементи 
- Силно изкуствени материи 
- Много високи обувки 
- Неудобни дрехи и обувки 
- Едри и много бижута 
- Ресни, буфани, волани 
- Принтове  
- Увредени дрехи и обувки 
- Сигнални цветове  
- Сложно закопчаване 
- Неудобна прическа  
- Плетива

• Предпочетете 
- Класически цветове – тъмно сиво, 

черно, тъмно синьо за костюма, 
бяло и светлосиньо за ризата, 
НО!...  

- Елемент „котва“ – нещото, с което 
ще се отличите или ще ви 
запомнят 

- Дрехи с джобове 
- Удобни обувки 
- Гладко бельо 
- Възможност за горна дреха, която 

да може да се свали 
- Прибрана или добре и семпло 

стилизирана коса 
- шал



Менажиране на визуални „гафове“





Някои прости правила
• Пълнотата не се скрива с широки дрехи, а с прости и прави 

кройки. 
• Ръстът се „коригира“ с визуални елементи – хоризонтални и 

вертикални райета, елементи и аксесоари, дължината на 
вратовръзката, обувките. 

• Каишките през глезена правят краката по-къси. 
• Полата трябва да не е по-къса от пръст-два над коляното. 
• Носете прибрана или добре подредена, чиста коса 
• Бъдете винаги с поддържани ръце 
• Носете малко и не бляскави бижута 
• Сложете деликатен грим 
• Огледайте всички подробности преди да излезете на сцената – 

ръце, нос, зъби, коса, дрехи, изпотяване. 
• При нужда носете подложки за изпотяване 
• Сложете деликатен и неагресивен парфюм.  
• Как изглеждат нещата, които носите със себе си – папка, USB стик, 

химикалка 
• Какъвто и гаф да допуснете – самоиронизирайте се! Чувството за 

хумор винаги печели симпатии.  
• Не забравяйте средата – дайте й това, което изисква, дотолкова, 

доколкото оставате себе си. 



Самопреценката 
1. Репетирайте на глас и с тапа  
2. Гледайте се в огледалото 
3. Запишете се  
4. Репетирайте пред някого 
5. Кажете част от речта със силен 

шепот. 
6. Опитайте се да кажете речта си с 

много жестове 
7. Сега се опитайте да я кажете без 

нито един 
8. Набележете си думи в 

изреченията, на които искате да 
обърнете внимание 

9. Реперитайте речта си като песен 
10. Давайте си ритъм 
11. Кажете отново накратко всичко, 

което искате да кажете с 
презентацията или речта си, но 
като за хора, които не разбират 
нищо и имат една минута на 
разположение 

12. Наблюдавайте жестовете си 



Притеснително е, ако не се притеснявате 
• 70% от хората се притесняват от публично 

говорене 
• Личните ритуали и талисмани за спокойствие  
• Не яжте обилно преди да презентирате 
• Пийте вода 
• Стойте в нормална поза и се движете 
• Репетирайте, но не прекалено 
• Правете разгрявка на говорния апарат 
• Раздвижете се преди да излезете на сцената 
• Неприятните моменти – изпотяване, пресъхване 

на устата, бяло поле, пелтечене 
• Тренирайте себе си 
• Страхът от аудиторията – представете си ги голи! 
• Правете грешки! Не се страхувайте да сте хора!  
• Заявете  публично, ако нещо специално ви 

притеснява! 
• Обърнете притеснението си за нещо в игра – 

например го споделете.  
• Направете си кратък план на идеите, за които 

искате да говорите .





Нещица за имане предвид

• Хората няма да запомнят всичко, което сте 
казали, но ще запомнят как са се чувствали с вас.  

• На емоционално ниво се въздейства най-силно. 
• Най-неизтриваеми са негативните емоции, 

създадени на сетивно ниво – гнус, неприятен 
мирис, студ, изпотяване 

• Презентирането не се случва само на сцената, 
когато говорите. Презентирате себе си и извън 
нея.  

• Понякога се налага да подчините личния си стил 
в името на компанията или каузата, за които 
презентирате. (зъболекарят с татуировките и 
автотърговецът на колело)












