
feedback från juryn genererar en bredare erfarenhet och större insikt

Furry UF
Er presentation var också  den mycket bra. Stor fördel att ni använde er av en 
kub istället för en .ppt, det gjorde att presentationen blev mer personlig. Ni 
hade  en tid på ca 3.30 - tänk på hur ni kan utnyttja  de ytterligare 30 
sekunderna. 

Ni hade en skön stil och var allmänt charmiga vilket ger ett ödmjukt intryck. 
Dock var ni lite nervösa (vilket är helt ok) men tänk på att ni kanske kan dölja 
det lite. Genom att ni taggar er själva och boostar er inför en presentation så 
kanske nervositeten lägger sig lite. 

NI ska  absolut behålla er personliga touch på presentationen, men kanske 
försöka blanda den med lite  affärsmässighet. En idé skulle  kunna vara att en 
av er är lite mer affärsmässig, det kan bli en bra balans. 

Bra att ni tar upp att ni vill gå ut med en "hiphopstil", men passa  er för att 
endast hamna i det facket, det gör att vi i juryn kanske känner att vi inte är 
ämnade att använda er produkt. Tänk  istället större och ta in större 
målgrupp. Även "töntarna" (förstå oss rätt), som ni lite under er presentation 
ratade. 

Er rapport håller hög klass. Den är stilren, enkel och har snygg layout. Kanske 
är det så att vissa meningar är lite  långa och det blir därför lite svårläst på 
sina ställen. Detta kanske kan vara att tänka på om ni skulle gå vidare till 
Stockholm då möjligheten till rapportförändring ges.

Intervjun skötte ni utmärkt och även där passar er personliga inställning 
mycket bra. Kör hårt i finalen och tänk på ovanstående så kan det gå hur bra 
som helst för er
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