
EVALUERING AF KONSULENTBISTAND FRA CONVINCED.DK TIL UDARBEJDELSE AF POWERPOINT PRÆSENTATION 

Beskrivelse af opgaven som Convinced.dk har været behjælpelig med: 

Mads Holm Iversen fra Convinced har udarbejdet to præsentationer for os hos DAFA. Den ene præsentation 

omfatter en generel introduktion af DAFA og vores løsninger til industrien. Den anden præsentation er målrettet 

indkøbere hos vore kunder, og den fortæller konkrete historier om, hvordan vi hos DAFA kan hjælpe kunderne med at 

spare penge, øge kvalitet og medvirke til produktudvikling. 

Vi har desuden i samarbejde med Convinced fået udarbejdet tre videoer, der er integreret i præsentationerne. 

Jeg har samarbejdet med Mads Holm Iversen fra Convinced.dk om udviklingen af præsentationen: 

Navn: 

Organisation: 

Titel: 

Email: 

Carsten Krogh Hansen 

DAFA 

Salgs- og marketing direktør 

1. Har samarbejdet med Convinced bidraget til at gøre præsentation kreativ og kommunikativ?

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum      Maksimum 

vi fik nogle små film med i præsentationen, hvilket gjorde den langt mere levende og dynamisk - detville 

vi aldrig selv have fundet på 

2. Blev opgaven løst effektivt og på kort tid?

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum       Maksimum 

vi havde selv forsøgt at lave præsentationerne, men Convinced løste opgaven på langt under 50 % af 

tiden vi selv havd brugt 

3. I hvilket omgang vurderer du, at Mads Holm Iversen var i stand til at analysere jeres problemstillinger
og kernebudskaber – og derefter omsætte dem til effektivt præsentationsmateriale?

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum      Maksimum 

MHI fanger kernen i det som skal kommunikeres lynhurtigt - og forstærker det 

4. Vil du anbefale Convinced til andre?

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 



EVALUERING AF KONSULENTBISTAND FRA CONVINCED.DK TIL UDARBEJDELSE AF POWERPOINT PRÆSENTATION 

Minimum    Maksimum 

powerpoint præsentationer anvendes meget - men de fleste er kedelige - de undervurderes selvom de er 

ekstremt vigtige for virksomhedens kommunikation - Convinced forstår at øge effekten af din præsentation mange gange 

Må din evaluering bruges som eventuel reference af Convinced? Ja  Nej 


