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ane-Helene iMPGaard Public relations koordinator hos Widex 
Eva mestrer det grafi ske fag til perfektion. Hun er et meget kreativt menneske, der hele tiden udvikler nye 
ideer. Samtidig kan hun kunsten at omsætte ideer til koncepter og hermed udvikle stærke brands. Evas 
faglige baggrund spænder vidt og illustrerer, at hun igennem sit grafi ske udtryk altid formår at udvikle og 
løfte brands til perfektion. Hun forstår vigtigheden af, at fi nde ind til kernen i virksomheden/produktet – og 
formidle historien på en overbevisende og yderst professionel måde. En af de bedste grafi ske designere jeg 
nogensinde har arbejdet med. 

Peter HentZe knudsen Pr manager, Widex
Jeg har i fl ere år arbejdet sammen med Eva hos en af verdens største høreapparatproducenter, Widex, hvor 
hun var ansat som grafi sk designer. Udover at være en stilsikker, detaljeorienteret designer var Eva en stærk 
tovholder på fl ere grafi ske designlinjer, når det angik virksomhedens mange high-end høreapparater. Eva er 
nytænkende med en stor æstetisk sans for opsætning og ikke bange for at gå nye veje. Hun har ikke blot et 
godt øje for lækkert design; hun er også en dygtig fotograf, hvilket jeg har nydt godt i forbindelse med min 
etablering af min egen virksomhed. Jeg anbefaler Eva på det varmeste.

lise Bryan HenninGsen senior director Global audiology and concept development 
Global Marketing, Widex
Eva var en meget kreativ og drevet kollega, da vi arbejdede hos Widex sammen. Eva var meget dygtig til at 
tænke uden for normen og lavede ekstraordinære, men overbevisende løsninger.

rikke HenninGsen HerrGutH kommunikationsansvarlig hos Papiruld danmark a/s
Jeg har arbejdet sammen med Eva i GlaxoSmithKline, hvor hun var med til at udvikle og designe både interne 
og eksterne projekter. Hun er et dygtigt, kreativt og rigtigt dejligt menneske at arbejde sammen med. De 
varmeste anbefalinger herfra!

linda PaGH PHiliPsen Procurement and project coordinator, Glaxosmithkline
Jeg arbejdede med Eva i den farmaceutiske forretning, hvor lovlige retningslinjer for design skal følges 100%. 
Vi fi k altid dejlige og perfekte kreative designs fra Eva - leveret til tiden. Jeg beundrer, hvor store hendes krea-
tive evner er, lige fra forretningsmæssigt udseende til blomstertryk. 
Jeg kan kun anbefale Eva som person og for hendes grafi ske evner!

Pernille friis Grafi sk designer, Widex
Eva er essen af ordet kreativ. Hun er i ordets forstand en blæksprutte, da hun spænder vidt. Hun er en fanta-
stisk grafi sk designer som evner at føre det ud på mange medier og ting. Hun kan fotografere, skrive tekster 
og style et studie, vindue eller hjem til perfektion. Eva er en god kollega, en varm person, som er engageret, 
entusiastisk og initiativrig og som brænder for sit fag, kollegaer og arbejdspladsen.

Bente BørJesen teamleder i kommunikationsafdelingen, Widex
Eva er en super dygtig og meget kreativ grafi sk designer. Og en sød kollega.

lars Baun Multimedia Manager hos accustriP aps
Eva Gravesen er en fantastisk grafi ker. Hun er selvkørende, proaktiv og har et sjælden kreativt gen, samtidig 
med at hun er yderst professionel i alt, hvad hun fortager sig. Hun er typen, der kan få alt til at se godt ud. 
Hun er altid sprængfyldt af gode ideer og godt humør og det gør hende utrolig dejlig at arbejde sammen 
med - Jeg kan klart anbefale Eva Gravesen.
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Gitte Baun indehaver af Baun institute  
Mit samarbejde med Eva Gravesen startede i 2015, hvor jeg skulle have lavet en hjemmeside til min virksom-
hed. Dette var en opgave, jeg ikke selv havde nogen forstand på eller nogle ideer til, så jeg var meget på bar 
bund. At komme i Eva’s kompetente hænder var lykken. På forunderlig vis fik hun guidet mig igennem, så 
jeg i dag har en hjemmeside, som jeg er vildt stolt af og som i den grad er mig, selvom det er Eva, der har 
lavet den. Endvidere hjalp hun mig med signatur, brevpapir og brochure, hvor jeg primært blot kom med 
tekst og hun sørgede for resten. Eva formåede at få denne for mig uoverskuelige opgave til at blive legende 
let, og jeg kom faktisk til at synes det var ganske sjovt. Efterfølgende har Eva opdateret og vedligeholdt min 
hjemmeside og hun er altid fleksibel, når jeg med kort varsel pludselig skal have ændret eller lavet nyt. Eva 
er god til at komme med inputs, nye ideer og sige sin mening, så alt i alt en super sparringspartner, som har 
været en vigtig brik i min opstart af virksomhed og stadig er. 
 
Peter Brockdorff  Bestyrelsesformand hos exometric  
Kreativitet, engagement, ordholdenhed, entusiasme og initiativ er nogle af de ord som bedst beskriver Eva. 
Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med Eva i næsten tre år. Hun har bibragt vore forskellige 
selskaber betydelig værdi, og det bliver ikke det samme uden Eva i "hverdagen". Eva får her mine varmeste 
anbefalinger.  
 
 Jan adeltoft ceo at WebProof 
Eva behøver ingen anbefalinger, hendes arbejde taler for sig selv. Evas grafiske kreationer hæver hende til 
noget unikt, du sjældent støder på. Jeg har i et par år kendt Eva og haft fordel af hendes evne til hurtigt 
at forstå et problem og ønsker, hvorfra hun typisk kommer med den kreative løsning, der ikke kun rammer 
budskabet, men også rører dit hjerte. Hun ved, hvordan man opretter synlige overskrifter med et design, der 
får dig til at stoppe op og skal læse det. På et personligt plan er Eva en varm person, som jeg absolut kan 
anbefale til enhver organisation. 
 
claus krolak educational Manager at Plandent a/s 
Eva er en hårdtarbejdende medarbejder. Hun er meget kreativ i sit arbejde og har en enestående stor øje for 
de små detaljer. Når projekter monteres, finder hun altid tid til at få tingene gjort og mange tid med et smil til 
overs. Jeg giver hende min varmeste anbefaling. 
  
Helle dittler / MeretHe lyck Vanillafly 
Det kan hermed bekræftes, at Eva Gravesen har været ansat som grafisk designer hos VanillaFly ApS i perio-
den fra 2016 til 2020. Eva har løst grafiske opgaver med gå-på-mod og entusiasme og har derudover løst de 
opgaver vi løbende har kastet i hendes retning, såsom opsætning og design af vores årlige kataloger. Eva har 
ligeledes taget og bearbejdet alle billeder til samtlige af vores kataloger samt været en stor hjælp i forbindelse 
med design af puder, kort og plakater. Desuden har Eva varetaget den daglige opdatering og opsætning af 
vores Facebook og lnstagram. Vi ønsker Eva al muligt held og lykke med hendes fremtidige karriere. 
 
 Berit nielsen ceo at Plandent a/s 
Eva er en dygtig og kreativ grafiker med mange dynamiske ideer, som har udviklet Plandents grafiske udtryk 
løbende. Eva spænder bredt fra kursus- og produktkataloger, imagebrochurer, tilbudsaviser, showroom 
indretning til bildekorationer med en stærk stilsans. Eva er en dedikeret pige, som brænder for de ting, hun 
giver sig i kast med. 
 
 torBen arnt freelance industrial designer  
M. Arch., and owner at Industrial Works 
Eva er en fantastisk kreativ grafiker. I de 4 år vi har arbejdet sammen, er det hver gang lykkedes Eva at 
ramme den helt rigtige stemning i budskabet på en meget empatisk samt overbevisende måde. Derudover er 
Eva en meget behagelig person at arbejde sammen med.

Jens aHlGren sales Manager / country Manager Gerdmans kontor- & lagerudstyr a/s 
Jeg havde fornøjelsen at være chef for Eva gennem nogle hektiske år hos Computerstore. Opgaverne var 
mange og under konstant forandring. Eva havde evnerne til at håndtere vores mange ønsker og var årsagen 
til, at der blev lavet en sammenhængende grafisk profil for Computerstore. Det var også tiden hvor WEB og 
emails kom til og også her bidragede hun stort. Eva er en person med en dejlig positiv, åben og kreativ til-
gang til opgaverne. Hendes høje faglige dygtighed og glade væsen, gør at jeg på det varmeste kan anbefale 
hende.

lars fiskBæk Pedersen Partner at Quantic 
Eva har tegnet den grafiske linje og implementeret Quantics nye webløsning både online og mobilsiten. Jeg 
har haft fornøjelse af Eva som sparringspartner i forbindelse med opbygning af vores nye website, hvor vi i 
høj grad oplever at have fået opfyldt krav og ønsker til vores nye webløsning. Eva har udvist stor indsigt og 
gjort at vi rent onlinemæssigt er kommet godt fra start. Jeg vil til enhver tid anbefale Eva som grafisk medar-
bejder.
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Marianne noel Graphic designer at Widex 
Jeg har ikke mødt nogen som Eva, der i den grad er et festfyrværkeri af kreative idéer. Hun er benhård til alt 
indenfor grafisk design… lige fra konceptudvikling/layout, fotografering/billedbehandling til rentegning. Hun 
er super kreativ, super dedikeret og supereffektiv. Hun er tillige en helt igennem ærlig og kærlig personlighed. 
Jeg kan kun give hende min allerbedste anbefaling med på vejen og må gerne kontaktes for yderligere ud-
dybelse, hvis dette ønskes. 

erik sJørsleV art director/team leder hos Grafisk team, Widex 
Eva Sandner Gravesens arbejdsområder er selvstændige kreative udviklingsopgaver.  Teknisk er Eva velfun-
deret og nysgerrig og derfor altid med til at afsøge nye måder at gøre tingene på. Eva´s arbejdsopgaver har 
omfattet fremstilling af brochurer, displays, manualer, udstillinger, annoncer m.m. på mangfoldige sprog. Eva 
har stor indsigt i diverse grafiske programmer. I min funktion som daglig leder af Grafisk Team hos Widex har 
jeg oplevet Eva som værende en utrolig serviceminded, initiativrig, selvstændig og struktureret person, samt 
en rigtig god kollega. Kendetegnet for Eva er at hun er utrolig faglig som kreativ dygtig og med en meget 
stor grundighed. Hun formår altid at have overblik over opgaverne i selv hektiske perioder. Jeg kan kun give 
Eva mine bedste anbefalinger.  
 
Berit elleGaard andersen idG international data Group 
Eva Sandner Gravesen har været ansat som grafiker i International Data Group, - osse kaldet IDG Danmark 
A/S interne reklameafdeling 1997 til 2001. I denne periode har Eva løst en mangfoldighed af opgaver for 
firmaets elleve selvstændige profit-centre. Opgaverne har været mangeartede, fra omslag, udstillinger, 
annonce-kampagner til konferencefoldere og større kataloger. Eva har selvstændigt udarbejdet layout på 
kampagner, foldere etc. til flere af firmaets afdelinger. Eva er en ørn til komplicerede elektroniske illustra-
tioner. Eva bevæger sig scenevant på MAC´en, og er rutineret bruger i alle de grafiske programmer såsom: 
Photoshop, Illustrator, PowerPoint etc. Eva har stor interesse for Internet og har udarbejdet webdesigns, og et 
utal af bannerannoncer. Eva er en person, der kan få noget fra hånden og hun har altid været en meget loyal 
medarbejder, der ikke er bange for at tage fritiden i brug, når der skal udtænkes nye ideer.

Jan dixon kreativ direktør og partner - exponent 
Eva Gravesen har været ansat hos Exponent fra 2007 til 2008 som grafiker. Grundet afmatning i Exponents 
grafiske afdeling p.g.a.finanskrisen, måtte jeg med stor beklagelse opsige Eva. Med stor beklagelse fordi 
hun som menneske har bidraget med et venligt og smittende humør. Og fordi hun som grafiker har beriget 
vores tegnestue med vinkler på formgivning pegende i en farverig og dynamisk retning. Eva er god til både 
vektor og pixel, hurtig til at komme med flere ideer til løsninger på både åbne og definerede opgaver. 
Dette kræver stor indsigt i grafiske programmer. Og det har hun. På tegnestuen har vi alle haft glæde af 
Eva´s brede indsigt i bl.a. Indesign. Der er ikke mange kroge i Adobe universet hun ikke har besøgt. Og der 
skal ikke mange besøg til før det sidder fast. Eva har hos Exponent beskæftiget sig med opgaver af meget 
blandet karakter. Spændende fra visuel identitet over konceptuel design til magasin - og bogproduktion. 
Fra annoncer, brochurer, plancher og bannere til skilte - og udstillingskoncepter. I så forskellige brancher 
som medicinal, elektronik, undervisning, håndværk, forlag og museum. Jeg kan kun give Eva mine bedste 
anbefalinger.
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