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GENEREL INFORMATION 
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En elevator pitch kan kommunikere et projekt eller en 
forretningside på en klar og præcis måde, inden for en kort 
tidsramme.  
 
 
HVEM ER PUBLIKUMMET/MÅLGRUPPEN? 
Eksempler på dette kan være kunder, partnere, pressen, 
investorer eller founders.  
 
Hver eneste præsentation er unik på form og indhold og skal 
tilpasses til den ønskede målgruppe.  
 
 

HVAD ER EN ELEVATOR PITCH? 
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-  KOMMUNIKATION: At kommunikere virksomhedens 
forretningsplan så simpelt og klart som muligt. 

-  OPMÆRKSOMHED: At gøre publikummet opmærksom på 
virksomheden for at tiltrække yderligere ressourcer.  

-  DIALOG: At forsætte dialogen -  opnå møde nr. 2!  

HVAD ER MÅLET? 
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PITCHTRÆNING 
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-  TRÆNING: Du vil blive endnu bedre til at præsentere/pitche din 
virksomhedsprofil og det budskab du ønsker at kommunikere. 

-  HJÆLP: Panelet af CONNECT Denmarks medlemmer vil lytte til din 
pitch og give dig input til at forbedre din pitch, for at sikre at du 
har det rigtige fokus for dit publikummet. Panelet vil også være 
klar til hjælpe dig i pausen for at forbedre og opdatere dine slides. 

-  NETVÆRK: Der vil være mulighed for at netværke og sparre med 
andre deltagende og paneldeltagere - Et netværk du kan bruge 
konstruktivt på dagen, og i fremtiden. 

UDBYTTET AF PITCHTRÆINING 
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Virksomheder der er innovative, har vækstpotentiale og mellem 
1-50 medarbejdere. 

HVEM KAN PITCHE? 
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5 MINUTTERS ELEVATOR PITCH 
Til pitchtræning forventes det at du medbringer en 5 minutters 
pitch. Den skal indeholde en beskrivelse af din virksomhed 
(simpel og klar), en beskrivelse af dit problem og din løsning, 
og hvorfor dig og dit team er de bedst kvalificerede til at løse 
problemet mm.. 
 
TRÆNING, TRÆNING, TRÆNING 
Vi forventer at du har øvet din pitch, og at du kan overholde de 
tildelte 5 min. 

FORBEREDELSE 
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- ANKOMST: Tag en kop kaffe og begynd at netværke med andre 
pitchdeltagere samt CONNECT Denmarks medlemmer 
 
- FØRSTE PITCH-RUNDE:  Du pitcher dine 5 minutter foran paneetl af 
CONNECT Denmarks medlemmer, som derefter vil give konstruktiv 
feedback på performance og forretningsmodel 
 
- NETVÆRKS PAUSE: Her har du tid til at tilpasse din pitch den 
feedback du fik I forgående runde samt mulighed for netværk og en-
til-en sparring med panelet 
 
- ANDEN PITCH-RUNDE: Du pitcher igen og får ny feedback fra panelet 
 
- AFSLUTTENDE KOMMENTARE OG DU NETVÆRKER IGEN. 

PROGRAM FOR DAGEN    CA. 5 TIMER 
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CONNECT Denmark er facilitator for på denne dag.  
 
CONNECT Denmark er en netværksorganisation for 
forretningsudvikling. Vi er non-profit virksomhed som 
forbinder vækstvirksomheder med forretningsudviklere, der 
kan hjælpe nye virksomheder I Danmark, Skandinavien og 
internationalt.  
 
CONNECT Denmark er medlemsstøttet og har en lille stab 
bestående af 12 medarbejdere som organiserer og står for 
pitchtræning samt andre events.  

FACILITATOREN 
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SLIDE INDHOLD 
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Introduktion og hvad du efterspørger    ½ minut 
 
Problemstilling          1 minut 
 
Løsningsforslag         1 minut 
 
Fordele/potentiale/værdiskabende effekt   2 minutter 
 
Konkusion og gentag hvad du efterspørger   ½ minut 

5 MINUTTERS INHOLD: 
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-  Hvem er du, og navnet på din virksomhed?  

-  Hvilken branche opererer du I?  
 
-  Fortæl publikummet hvad du efterspørger. 

For eksempel: Du søger 500.000 til markedsføring. 
 

-  Fortæl hvem teamet bag virksomheden er, hvis det er 
relevant. 
 
Valgfrit: 

-  Kontaktdetaljer og hjemmeside 
-  Virksomhedsfilosofi eller slogan 
-  Virksomhedens vision/mission 
-  Anekdote fra virksomhedens historie 
-  Udtalelser fra kunder 

INTRODUKTION & HVAD DU EFTERSPØRGER                                 
- ½ MINUT  
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-  Hvilken problemstilling står du overfor? Og overfor hvem?  
Betalende kunde(r)? 

 
-  Hvilke fordele vil kunden opleve, hvis problemet bliver løst? 
 
-  Hvem er din ideelle kunde?  
 
-  Er din løsning/produkt et “must have” eller et “nice to have” 

produkt? 
 
 
 “Vi er her for løse en stor problemstilling for verden/vores kunder/vores marked…” 

 
  “Problemstilling vi står overfor, har stort markedspotentiale hvis det bliver løst  
   fordi…” 
  
 “Hvilke problemstillinger fremlægger du for hvilke kunder?  

 
 “Hvad er værdien for kunde hvis problemet bliver løst?  

PROBLEMSTILLING                                                 
1 MINUT 
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-  Hvordan løser dit produkt problemet? Hvad er fordelene? 

-  Gennemgå punkterne så publikum forstår problemet:  
 - Hvad er dit produkt/service?  
 - Hvad vil du sælge? 
 - Hvad kan dit produkt? Hvad kan det ikke?  
 - Hvad er dit marked?   
 - Hvem er din målgruppe?   
 - Hvilken branche er du i?   
 - Hvor stort et marked repræsenterer de? 

-  Gå ikke for meget i detaljer med teknologi/produktet. 
 
-  Gå ud fra at publikummet intet ved om teknologi.  

-  Giv en uddybende beskrivelse uden at bruge forkortelser der ikke er 
selvforklarende. Undgå brug af kompliceret fagsprog.  

 
-  Grafer, illustrationer og/eller fotos anbefales hvis det har relevans. 

-  Nævn teamet her hvis det er relevant, og hvorfor dit team er bedst 
kvalificeret til at løse problemstillingen. 

LØSNINGSFORSLAG                                                       
1 MINUT 
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-  Hvad er din konkurrencemæssige position og dine fordele?  
- At være i en branche med succesfulde konkurrenter, er ikke nok.  
- Du skal effektivt kommunikere hvorfor din virksomhed er andeledes og hvorfor du har  
 fordele i konkurrencen. 
 - En bedre distributionskanal?  
 - Nøglepartnere? Propreitær teknologi? 

 
-  Hvad er din værdiskabende effekt? 

- Hvorfor vil kunder/beslutningstager vælge netop dit produkt?  
- Hvorfor vil kunden betale for det? For at at spare penge? Større markedsandel? 
Eliminering af et problem? 
- Hvilken unik fordel tilbyder dit produkt/service til dine kunder?  
- Hvad er værdien (værdiskabende effekt?) som dine kunder oplever?  
- Kunde feedback: Hvorfor de valgte dit produkt/service til fordel for konkurrenternes? 

-  Hvordan er din overskudsmodel? Simpelt sagt: Hvordan forventer du 
at tjene penge?     

FORDELE/UDBYTTE/POTENTIALE/                  
VÆRDISKABENDE EFFEKT  
1 MINUT 
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-  Opsumér hvad du lige har fremlagt og gentag hvad du efterspørger 
og hvorfor. 

-  Nævn teamet bag virksomheden hvis det ikke er gjort. 

-  Inkluder 3-5 punkter som du kunne tænkte dig at publikummet 
husker når de forlader lokalet. 
 - Stærkt team 
 - Trækkræften på et marked i vækst 
 - Unik teknologi 
 - Nyt marked og produktmuligheder  
 - osv. 

 
 

 “Vi søger at skaffe kapital til XX…” 
 

 “Vi søger erfarne forretningsudviklere med gode netværk indern for følgende 
 markeder…” 

 
 “Pengene vil hjælpe os til at nå vores næste milesten I salg og udvikling…” 

 
 “Vi har identificeret flere mulige exit partnere til salgs/financielle/invetor/public 
 offering (IPO)…” 

 

KONKLUSION & DIN EFTERSPØRGSEL                         
½ MINUT 
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"Bet on the jockey,  
not the horse"  

 
 

 Hvem står bag virksomheden? Fortæl lidt om virksomhedens 
 baggrund og hvad i tidligere har opnået. 

 
 Hvorfor er netop du/i mest kvalificeret til at løse problemstillingen?  

 
 Hvis du har et stærkt advisory board, fortæl dem, hvem de er, og hvad 
 de har opnået før i tiden. 
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TIPS 
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HOLD DET SIMPELT 
- Brug “BIG FONTS” (min 20 pt) 
- Korte sætninger 
- Korte ord, når det er muligt 
- Brug en læselig skrifttype 
 
BRUG BILLEDER 
- Et billede siger mere end 1000 ord 
- Spændende, relevante billeder og grafer 
 
HUSK MOTTOET: “LESS IS MORE” 
 

SLIDE LAYOUT 
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Let læselig tekst vs Let læselig tekst 
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-  Fejlen at glemme at justere indholdet og formatet for 
publikummet. (investor, partner, kunder...) 

-  For meget teknologi.  
(fokus på at forklare værdien for kunden) 

-  Læse op fra powerpoint 

-  Løbe tør for tid, og derfor ikke være i stand til at færdiggøre 
pitchen (skyldes ofte for lidt træning og øvelse) 

-  For lidt fokus/kommunikerer ikke målet klart: hvad 
efterspørges der? (og hvorfor?), hvad er problemet og 
løsningen? 

-  Pitchen er for personlig. 
 

TYPISKE FEJL 
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-  Stå oprejst, find en god plads og bevæg dig ikke for meget.  

-  Gør gerne brug af hænder og andre fakter til at udtrykke dig.  

-  Læn dig ikke op af talerstolen – det låser din kropsholdning.  

-  Hav øjenkonakt med alle i lokalet. (Kig på en person i få 
sekunder og derefter en ny) 

KROPSSPROG 
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LESS 
IS  

MORE 
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10 TOPTIPS 
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FOKUS  
Fokus på visionen og virksomhedesmulighederne 
- IKKE dit produkt eller service.  

1 
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HOLD DET ENKELT OG KORTFATTET  
Undgå tekniske termer, men giv nok detaljer til at holde 
publikum/investorer interesserede. Hvis du har meget data 
eller information som du vil dele, så tilføj det til et 
dokument, ikke din præsentation. Diagrammer og grafer er 
mere relevant og brugbart. 

2 
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ØV DIG PÅ DIN PRÆSENTATION  
Øv dig flere gange indtil du kan præsentere uden brug 
af noter. Dette vil medføre at du virker mere selvsikker, 
og det tillader dig at fokusere mere på at skræddersy 
præsentationen til publikummet. Benyt dig af 
præsentationstræning hvis det er nødvendigt. Få en 
anden fra dit team til at præsentere hvis du ikke føler 
dig tilpas ved præsentationen.  
 
LÆS IKKE DIREKTE FRA DINE SLIDES 
 - Dine ord skal styrke, ikke genfortælle hvad du 
gerne vil kommunikere. 
 

3 
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VÆR ENTUSIASTISK  
Vis din passion, samt din ekspertise for din virksomhed 
og til at arbejde med investorer – hvis dette er tilfældet.  
 
Husk at undersøg hvem du skal præsentere for.   

4 
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TAL KLART OG TYDELIGT, OG VARIER 
PRÆSENTATIONEN OG DIT TONELEJE 
Skan publikummet, så du er sikker på at du får kigget 
alle i øjenene gennem din præsentation. 

5 
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VÆR ÆRLIG OG OPRIGTIG  
Fortæl hellere du ikke kender svaret, i stedet for at være 
uærlig. 

6 
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FÅ HJÆLP AF EKSPERTER  
Det er en god ide at bruge eksperter til hjælp. 
- for eksempel:  
 
-  Lov og finans rådgivere – Så du er sikker på du ikke 

hævder eller tilbyder noget ulovligt;  

-  En designer – jo mere professionel din præsentation ser 
ud, jo bedre;  

-  En korrekturlæser – for at sikre at der ikke er stavefejl 
eller forkerte tal. 
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VÆR FORBEREDT PÅ SPØRGSMÅL 
 
For eksempel: 
 

 - Løser du et relevant problem? 
 

- Er dit produkt banebrydende? 
 

 - Hvorfor er du bedre end andre? 
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EFTERLAD IKKE NOGET TIL TIL DET SIDSTE MINUT 
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EXIT STRATEGI 
En investor vil altid søge exit på et tidspunkt. Husk derfor 
altid at forklare hvordan dette skal ske.  

10 
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RESUME… 

 
1. FOKUS PÅ FORRETNINGSMULIGHEDERNE 

2. HOLD DET SIMPELT OG KORTFATTET 

3. ØV DIG PÅ DIN PRÆSENTATION 

4. VÆR ENTUSIASTISK 

5. TAL KLART OG TYDELIG OG VARIER DIN PIRCH OG DIT TONELEJE  

6. VÆR ÆRLIG OG OPRIGTIG 

7. FÅ HJÆLP AF EKSPERTER 

8. VÆR KLAR TIL FOR FORKLARE EXIT STRATEGI, HVIS NØDVENDIGT 

9. VÆR FORBEREDT PÅ SPØRGSMÅL 

10. EFERLAD IKKE NOGET TIL DET SIDSTE MINUT 
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EFTER DIN PITCH ER PUBLIKUM 
FORHÅBENTLIG UDE EFTER 

 MERE! 
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EKSTRA TIPS TIL 

INVESTOR PITCH 
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-  Afkast af investeringen (for eksempel: kvalitet af dit team; 
kvalitet af dit produkt, markedsandel og den procentvise andel 
af det marked du er i stand til at få) 

-  Resultater til dato (strategiske alliancer, prototyper og salg) 

-  Nøglefaktorer i konkurrencen 

-  Markedsstrategi  

-  Hvor mange penge du er ude efter, og hvordan de vil blive brugt 

HVAD ER INVESTORER 
INTERESSEREDE I? 
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For eksempel: markedet er for lille, ringe strategi, let for nye 
indtrængere af kopiere, ingen konkurrencemæssige fordele, du 
ønsker for meget af virksomheden, timingen for din virksomhed (er 
det rette tid?) marked i vækst for dit produkt eller service?  

TYPISKE INTERESSEPUNKTER 
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