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Mie Krog 
 
Adresse  : Birkevangen 53, 8355 Solbjerg 
Mail  : miekrog@vimavima.com 
Tel.  :  + 45 5378 1606 
Født  : 14.03.68 
Familie : Gift med Anders Kryger, selvstændig   

  Søn på 17 
 

Strategisk og markedsdrevet forretningsudvikler  
 
Min professionelle baggrund tager afsæt i ledelse og forretningsudvikling på øverste niveau i virksomheder 
som KiMs, LEGO, JYSK, BILKA og IDdesign gennem 20+ år.  I dag driver jeg egen rådgivningsvirksomhed 
inden for strategisk forretningsudvikling. Jeg er ligeledes bestyrelsesmedlem i en børsnoteret og flere 
ejerledede virksomheder herunder Flügger, Plantorama, Konstellation&Republica, LO Plus, Altan.dk, Dansk 
Boligbyg, Kentaur og Chromaviso.  Jeg har i over 10 år deltaget aktivt i flere bestyrelser og bidrager specielt 
i relation til den forretningsstrategiske og kunde/ markedsvendte del af virksomheden.  Mine 
spidskompetencer er: 
 

 Udnyttelse af digitaliseringens mange muligheder 

 Innovativ brand- og koncept udvikling på alle niveauer 

 Salgs- og kundefokus  

 Internationalisering og markedsudvikling 
 

Min erhvervskarriere har generelt været orienteret om de kundevendte funktioner som salg/detail, 
branding/ marketing samt digital udvikling. Jeg har haft P/L ansvar på op til 1,6 Mia. kr., e-commerce ansvar 
gennem 8 år og ledelsesansvar for op til 600 FTE’er.     
 
Hos de fleste virksomheder handler en aktiv del af bestyrelsesarbejdet om sparring og udvikling af salg og 
marketing organisationen og markedsperformance generelt. Jeg bidrager specifikt med min baggrund som 
moderne leder i større organisationer med erfaring om medarbejder motivation, selvledelse og 
procesoptimering – emner, der alle bidrager til øget effektivitet i virksomheden.  
 
Jeg drives af at skabe værdi for de mennesker og virksomheder, jeg arbejder med, gennem strategisk og 
holistisk tænkning, internationalt udsyn, nysgerrighed og en udpræget vilje til mere. Jeg har en bred alsidig 
forretningsforståelse på tværs af funktioner og sammenhænge.  Nogle af de centrale resultater og 
udfordringer jeg har været involveret i som medlem af direktion og bestyrelse er: 
 

 Altan.dk  - en markant udvikling af top og bundline gennem skarpt fokus på positionering, 
markedsbearbejdning og indtjening gennem de sidste 6 år. 

 IDdesign – digitaliseringen af markedskommunikationen og loyalitetsprogrammer, den 
kommercielle turnaround, organisationsudvikling og salget af virksomheden til JYSK Koncernen.  

 JYSK - internationale ekspansion og skalering på tværs af Østeuropa  
 

Min faglige baggrund er Cand. Negot. Og HD fra Syddansk Universitet samt andre efteruddannelsesforløb 
fra bl.a. Handelshøjskolen i Århus.  Som person er jeg positiv, engageret og har let til smil. I bestyrelsen er 
jeg en aktiv sparringspartner, der både kan lytte, udfordre og være med til at sikre en positiv energi 
omkring bestyrelsens arbejde.  
 
Jeg interesserer mig for erhvervslivet nationalt som internationalt og deltager endvidere aktivt i frivilligt 
arbejde her under Kulturby 2017’s udviklingsråd.  Privat er jeg en aktiv sportsudøver, der deltager i diverse 
motions- og cykelløb i løbet af året og holder meget af aktive rejser og nye input. 


