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Prezi – иновация в света на презентациите 

 

Какво е Prezi?   

Нов революционен софтуер за презентации, който ще  остави PowerPoint и 

Keynote в историята. 

Prezi е иновативна форма, която ни позволява да създадем невероятни 

презентации в мрежата, като ни показва нещо ново по съвсем иновативен 

начин. 

Чували ли сте вече за Prezi? То е едно изцяло Flash - базирано приложение. 

Prezi ни позволява да създадем нелинейни презентации, където можем да 

увеличаваме мащаби, използвайки визуална карта, съдържаща думите, връзки, 

изображения, видео и т.н. 

Prezi  - история на продукта. 

Името му е Prezi, излязъл на бял свят през ноември 2009 г. и е продукт от 

малката унгарска софтуерна компания Zui Labs, основана в Будапеща. Въпреки 

че тя има само 10-тина служители, преди няколко години, компанията пуска на 

пазара един истински революционен продукт за създаване на презентации, 

нямащ нищо общо с досега използвания линеарен модел. 

Prezi – как се работи с продукта? 

Prezi работи на базата на flash и може да бъде използван и онлайн и офлайн, 

благодарение на разработения офлайн плеър. Интегрира безпроблемно 

снимки, видео, аудио-файлове, pdf, Excel, дори Power Point и Keynote. 

Безплатната версия освен плеъра, дава 100 мегабайта за използване и логото на 

компанията стои на изработените презентации. 

Вариантът “Enjoy” струва 39 евро годишно, срещу което се предоставят 500 

мегабайта и презентациите не съдържат логото на Prezi. 

A Pro-версията срещу 119 евро за година, освен 2 гигабайта пространство, 

предлага и десктоп приложение  на Prezi. 

Prezi – къде да открием продукта? 
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За да направим своя презентация с Prezi трябва да посетим сайта 

http://prezi.com/ и да се регистрираме.  

 

Сайтът Prezi ни предлага да създадем онлайн свои презентации. Направените с 

Prezi презентации са динамични, всички изображения и надписи са 

разположени на една плоскост и погледа на човек лесно може да се насочи към 

една или друга част. 

Prezi  - Как се работи? 

След като сме посетили сайта първо трябва да се регистрираме. След това 

избираме подходящ шаблон и въвеждаме наименованието и описанието на 

слайдшоуто. След това започва добавяне на текст, графика и мултимедийно 

съдържание (изображения, видеоклипове и РDF-файлове). Това става от 

бутоните за достъп, разположени в горния ляв ъгъл на екрана. 

 

 

 

При създаването на презентацията всички нейни елементи се разполагат на 

един лист и се свързват помежду си. При разглеждането й насочването на 

вниманието към някой елемент се щраква или върти колелцето на мишката. 

Има и навигационни бутони. Готовата презентация може да се изтегли или да 

се сподели. Създадените презентации се съхраняват в раздела My, който е 

достъпен веднага след логване. След като изберем презентация, можем да я 

отворим, изтрием , изтеглим или споделим. При изтеглянето се генерира един 
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ZIP файл, в който се щраква на изпълнимия файл, за да разглеждаме 

презентацията. 

Prezi  - Достъп? 

Възможни са три варианта за достъп. 

Безплатната версия освен плеъра, дава възможност да разполагаме с 100 

мегабайта за използване, като логото на компанията стои на изработените 

презентации. 

Вариантът “Enjoy” струва 39 евро годишно, срещу което се предоставят 500 

мегабайта и презентациите не съдържат логото на Prezi. 

Pro-версията срещу 119 евро за година, освен 2 гигабайта пространство, 

предлага и десктоп апликация на Prezi. 

Ако сте учащ може да се възползвате от студентски лиценз с който ще може да 

създавате и редактирате презентации онлай, както и да ги експортирате за 

портативен вариант.  

Ето линка към сайта http://prezi.com/pricing/edu/ 

Prezi е визуално завладяващ и невероятен продукт, който поддържа най-новите 

мобилни технологии. 

Prezi  - популярност 

През последните три години Prezi достига 18 000 000 регистрирани 

потребители до 2012 г., като бележи постоянно нарастващ интерес към 

използването на услугите. Оказва се, че обикновените потребители, като 

преподаватели, хора, които искат да представят своя идея атрактивно или 

просто да се позабавляват с платформата са само част от потребителите на 

Prezi. Според изследване проведено от компанията, цели 75% от компаниите в 

Топ 100 на списание "Форбс" използват Prezi. 

                                             

                                                       Силвия Къдрева 

(По материали от Интернет) 


