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

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

Convinced har bistået med udvikling af en PowerPoint præsentation af mangfoldighedsprogrammet  "Bland dig i 

byen" på vegne af Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kontor for Inklusion og 

Mangfoldighed. Opgaven var at præsentere programmet for virksomheder og politikere på en fængende og 

overbevisende facon - og opfordre til at deltage i programmets aktiviteter.  

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

Navn: 

Organisation: 

Titel: 

Email: 

Rune Kier Nielsen 

Kontor for Inklusion og Mangfoldighed 

Projektleder og taleskriver 

 

1. Er opgaven løs tilfredsstillende?

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum      Maksimum 

Vi fik lige præcist det af Mads som vi havde håbet på - en vitaminindsprøjtning af 

præsentationsteknisk kunnen, nye øjne og solid formidlingserfaring. 

2. 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 

Det har været en nydelse at arbejde med Mads fordi han er fleksibel og tilpasningsdygtig - og 

så evner han at samarbejde på en humoristisk facon og inddrage den humor i præsentationen på en faglig måde.  

3. Blev opgaven løst effektivt og på kort tid?

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum   Maksimum 

Skriv I alle højeste grad! Vi havde sat 2 koncentrerede uger af til projektet og på grund af nogle 

bureaukratiske forviklinger måtte Mads gøre det på den halve tid - med IT problemer og alligevel fuld tilfredshed. 

4. 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 



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

 

           

Minimum                    Maksimum 

 
Med en minimum af sparring kunne Mads formidle vores budskaber og tilgange på en måde 

der resonerede markant bedre hos vores målgrupper. 

4. Vil du anbefale Convinced til andre? 

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Minimum                    Maksimum 

 
Jeg vil bestemt anbefale Convinced til folk med behov for præsentationsassistance - og det 

er ikke så få - og så håber jeg selv på at udbygge mit kendsab på et kursus senere hen. 

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


