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Mis on liftikõne?

liftikõne (inglise elevator pitch, elevator speech, elevator
statement)
kiirtutvustus, lühiesitlus, välkteavitus, läbimõeldud ja sisutihe 
lühikokkuvõte; enese, ettevõtte, teenuse või toote tutvustus ja info, 
millist kasu neist võiks olla

„Ametniku soovitussõnastik”, Eesti Keele Instituut
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Ajakiri Vanity Fair (USA)
Põhjus: ajahädas juht
Aeg: 1990ndad

3 min loeng (3 min thesis)
Aeg: 2008 
Võistlus University of Queensland 
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102 korrust
57 sek



Levinud liftikõne formaadid
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Väga lühike: 30-60 sek
Lühike: 90 sek – 2 min
Keskmine: 3+min; võistlustel, üritustel
Pikk: 10-20 min

See pole veel kõik! Näiteks veel nn Pixari ja Twitteri formaat,  
PechaKucha (20x20), jpt.



Liftikõne eesmärk

Informeerida ja veenda! 

Tekitada kuulajas huvi ja tunne, et ta tahab sinu ideega seotud olla.
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Vähem on rohkem!

Lihtsus
Selgus
Fookus
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Valmistu!
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Kes kuulab? 
Miks kuulab?
Mis on keskne sõnum/idee?

Millise tulemuseni tahan jõuda?

Kirjuta – harjuta - toimeta - harjuta!
Mis on minu kõne keskne idee/mõte?
Millise tulemuseni tahan jõuda?
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MIKS sa seda teed ja
MIKS SEE SULLE KORDA LÄHEB?



RÄÄGI LUGU, 
MILLEL ON

ALGUS, KESKPAIK JA LÕPP.
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Tutvustus. Avang (nt lugu)
Probleem (valu) 

Lahendus
Rakendusvõimalused/turupotentsiaal

Hetkeseis ja tegevusplaan ja/või üleskutse
Kokkuvõte

(sh ka mida vajad, et edasi liikuda)

Liigenda oma sõnum
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Hea lühiesitlus on haarav!
See rullub lahti nagu põnev lugu. 
Hea esineja on selle loo jutustaja.

Kui kokkuvõte esitatakse alguses, siis kaob loo 
jutustamise maagia.



Kuidas tulla toime ärevusega?

Ärevuse tunne on normaalne!
Hinga!
Keskendu oma loole (MIKS sa laval oled)
Kui läheb segi, siis lihtsalt jätka!
Pausid kõnes on tähendusrikkad!
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Enesekindlus on otsus!
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