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

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

Skriv: Convinced har sammen med Telenor Center of Excellence udviklet et workshop-præsentationskoncept, der er 

målrettet erhvervskunderne i vores forretning. Konceptet indeholder et dashboard, hvor sælgerne kan navigere rundt og 

klikke ind på de workshop-moduler, der er relevante for den kunde, de sidder overfor. De enkelte workshop-moduler er 

ligeledes klikbare, så sælgerne i dialog med kunderne kan vælge at præsentere det indhold, der er mest relevant for 

kunderne. 

Convinced har ud over konceptudvikling og indholdsdesign også bistået med at træne mine medarbejdere i effektiv 

afholdelse af præsentationerne.   

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

Navn: 

Organisation: 

Titel: 

Email: 

Jan Rasmussen  

Telenor 

Director 

1. Har samarbejdet med Convinced bidraget til at gøre præsentationer i Telenors workshop-koncept
kreative og kommunikative?

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum      Maksimum 

Skriv 

2. Har præsentationerne potentiale til at øge Telenors salg og gennemslagskraft over for
erhvervskunderne?

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum   Maksimum 

Skriv eventuel kommentar:Mads han sammen med os udviklet et koncept der absolut differentierer os fra andre 

selskaber i branchen. 

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 

Skriv eventuel kommentar: Mads har formået at sætte sig ind i vores tanker og ideer og bringe viden udefra ind, til 

benefit for det samlede koncept. 
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4. Du har i forbindelse med den interne lancering af de nye præsentationer benyttet Mads Holm Iversen
som indlægsholder og coach i forhold til effektiv afholdelse af præsentationerne. I hvilket omfang har
disse indlæg bidraget til at skabe engagement of ejerskab til den nye præsentation hos
medarbejderne?

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum      Maksimum 

Skriv eventuel kommentar: Mads har med sin energi og gennemførte professionalisme været til stor inspiration og læring 

i kickoff af vores nye koncept. 

5. Vil du anbefale Convinced til andre?

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum    Maksimum 

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


