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10 نکته برای ساخت پاورپوینت های تاثیرگذار
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

اغلب افراد برای کار خود نیاز به ارائه دارند؛ مثال به کمک پاورپوینت، مزایای محصول 

و شرکت خود را به مشتری نشان دهند. بسیاری از پاورپوینت هایی که برای فروش 

یا آموزش استفاده می شوند به هیچ وجه مناسب نیستند و نکات مهم و اصلی یک 

پاورپوینت تاثیرگذار در آن ها رعایت نشده است.

در تهیه پاورپوینت موارد زیر باید رعایت شود:

1. از جمالت و متن های طوالنی استفاده نکنید
در اسالیدهای پاورپوینت همیشه سرفصل ها را بنویسید. متن طوالنی و جمله باعث 

حواس پرتی می شود. بهترین حالت آن است که مخاطب سرفصل را ببیند و شما 

توضیحات مربوط به آن را به صورت شفاهی ارائه بدهید.
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2. در هر اسالید فقط یک موضوع را تاکید کنید
اگر 12 دلیل دارید که چرا محصول شما فوق العاده است، بهتر است این 12 دلیل در 

یک اسالید نباشد؛ بلکه آن ها را دسته بندی کنید و در اسالیدهای مختلف نمایش 

بدهید. مخاطب با دیدن هر اسالید باید به راحتی متوجه شود موضوع مهم آن 

چیست.

3. از عکس استفاده کنید
در هر اسالید از یک عکس استفاده کنید. هدف از بکارگیری عکس فقط زیبا شدن 

اسالیدها نیست. با عکس های مناسب، انتقال مطلب را آسان تر کنید. عکس ها 

می توانند مطلب شما را بهتر منتقل کنند.

4. اسالیدهای اختصاصی داشته باشید
بخشی از مطالب پاورپوینت باید طوری باشد که مشتری یا مخاطب، آن را در هیچ 

جای دیگری ندیده باشد. در برخی اسالیدها از عکس های اختصاصی خودتان یا 

کسب وکارتان استفاده کنید.

5. آدرس سایت را در همه صفحات قرار بدهید
بهتر است لوگو یا آدرس وب سایت را در گوشه ای از تمام اسالیدها درج کنید تا 

بیننده به صورت ناخودآگاه آن را به خاطر بسپارد. البته باید طوری باشد که توجه 

زیادی به خودش جلب نکند. مطالب هر اسالید مهم تر از لوگو و سایت شما هستند.

6. کلمات کلیدی را تاکید کنید
اگر اسالید پاورپوینت شامل چند عبارت است و یک کلمه در آن  اهمیت زیادی 

دارد، می توانید آن کلمه را با رنگ دیگری مثال رنگ قرمز نمایش دهید تا توجه 

بیشتری به نکته اصلی جلب شود.
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7. از فونت های ناخوانا استفاده نکنید
از فونت هایی استفاده کنید که برای چشم طرف مقابل کامال آشنا باشد. معموال در 

 Mitra و برای متن ها از فونت Titr مجالت و مطالب ایران برای عنوان ها از فونت

استفاده می شود. البته می توانید از فونت های جدیدتری مثل ایران سنس یا دانا 

استفاده کنید.

8. از سوال استفاده کنید
به جای اینکه تمام مطالب را روی اسالید بنویسید و بعد آن ها را توضیح دهید، 

گاهی بهتر است آن مطلب را به صورت یک سوال مطرح کنید تا ذهن طرف مقابل 

را به خود درگیر کند و بعد در توضیحات خودتان به جواب آن اشاره کنید.

9. اسالیدها بدون شما باید بی ارزش باشد!
ارزشی  هیچ  نباید  شما  صحبت های  بدون  و  به تنهایی  حرفه ای  پاورپوینت  یک 

داشته باشد. بنابراین پاورپوینت با عکس ها و توضیحاتی که در آن است فقط جنبه 

راهنمایی دارد و وقتی شما توضیحات شفاهی خودتان را به آن اضافه می کنید 

تکمیل می شود.

پاورپوینتی که تمام مطالب آن کامل است و همه چیز در آن نوشته شده است، 

باعث می شود توجه را به خود جلب کند، نه به شما به عنوان فروشنده یا مدرس.

10. از معیار پنج در پنج استفاده کنید
سعی کنید در یک صفحه پاورپوینت حداکثر از 5 عبارت استفاده کنید و هر عبارت 

از کمترین کلمات ممکن تشکیل شده باشد. از روش »پنج در پنج« استفاده کنید: 

حداکثر 5 عبارت و در هر عبارت حداکثر از 5 کلمه استفاده کرده باشید.

 

https://modiresabz.com


4

نکته آخر این است که در انتهای پاورپوینت یک نتیجه گیری از تمام مطالب گفته 

آخرین  در  شود.  انجام  اسالید  دو  یا  یک  در  شاید  کار  این  باشید.  داشته  شده 

صفحه پاورپوینت دقیقا بنویسید که از طرف مقابل چه توقعی دارید، گام بعدی 

چیست یا اگر با تمام مطالب گفته شده موافق بود، اکنون چه اقدامی باید انجام 

دهد. بنابراین با بهبود پاورپوینت هایی که درست می کنید و در جلسات فروش یا  

آموزش از آن استفاده می کنید، می توانید تاثیرگذاری کارتان را افزایش دهید.
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