
KONSULENTBISTAND TIL UDARBEJDELSE AF NØGLEPRÆSENTATION  
OG COACHING I AFHOLDELSE AF PRÆSENTATIONEN  

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

Skriv: Convinced har i tæt samarbejde med mig udviklet en vigtig præsentationen, som jeg afholdte ved en konference 

for den kemiske industri i Bruxelles. Emnet er teknisk, komplekst og for mange deltagere var de løsninger, jeg 

præsenterede ukendt stof. Så det stillede store krav til skarp og kommunikativ formidling og slidedesign. 

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

Navn: 

Organisation: 

Titel: 

Email: 

Hans Christian Mengel 

Kemira 

Salgsdirektør  

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 

Mads har været helt fantastisk. Opgaven er løst væsentligt bedre end jeg overhoved havde turde håbe 

på. 

2. Blev opgaven løst effektivt og på kort tid?

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum   Maksimum 

Opgaven blev løst super effektivt og hurtigt 

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 

Mads var i stand til på rekord tid, at sætte sig ind i endog meget tekniske problemstillinger og få dem 

konverteret til et let forståelig og meget effektiv præsentations materiale. 

4. Du trænede i samarbejde med Mads afholdelsen af præsentationen, hvor Mads coachede og gav
feedback og input til din scene-performance. I hvilket omgang vurderer du, at denne coaching var
effektiv of udbytterig?

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 



KONSULENTBISTAND TIL UDARBEJDELSE AF NØGLEPRÆSENTATION  
OG COACHING I AFHOLDELSE AF PRÆSENTATIONEN  

 

Minimum                    Maksimum 

 
Mads behersker simpelthen denne disciplin til perfektion 

 

4. Vil du anbefale Convinced til andre? 

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Minimum                    Maksimum 

 
Jeg vil absolut anbefale Mads til andre. Han behersker virkelig alle de relevante discipliner, som er 

involveret i at lave en slagkraftig præsentation  

 

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


