
Min professionelle baggrund er funderet i 20 år som ejerleder, og en uddannelse inden for  
branding og grafisk design. Jeg stiftede tidligt egen grafisk designvirksomhed, med hvad det  
indebærer af økonomisk ansvar, drift, salg, forretningsudvikling og ledelse. I 2011 solgte jeg 
virksomheden, og driver i dag en rådgiver-virksomhed inden for forretnings- organisations  
og ledelsestransformation. Jeg har taget initiativ til en brancheforening, skrevet en Harvard 
Business  Case, og sætter gerne og ofte mit netværk i spil. 

I bestyrelses-, advisory board- og mentorsammenhæng trækker jeg på min erfaring som ejerleder og  
rådgiver. Jeg har en bestyrelsesuddannelse fra CBS og diverse kurser i bestyrelsesarbejde, bl.a. fra DTU.   
En naturlig del af bestyrelsesarbejdet ligger i Governance og bestyrelses-årshjulet. Derudover fungerer  
jeg også løbende som sparringspartner for ledelse og ledende medarbejdere. 

Jeg forener det strategiske med en bred alsidig forretningsforståelse fra mit arbejde med både store og små 
skandinaviske virksomheder i forskellige brancher:  Mærsk, NRK, Carlsberg, and DesignMuseum Danmark, 
Royal Copenhagen, Royal Greenland, PenSam, Hjerteforeningen, Danisco, Convatec / Unomedical, Plantui, 
LEO Pharma, DSV, Frederiksberg Kommune, GASA Nordgrønt, Samsø Energiakademi, Skousen, Personalhuset 
and Meyers Madhus. Især har jeg skabt resultater for:

•	 Royal Greenland, der både fik udviklet brand og visuel kommunikation i en proces hvor intern indsigt 
nedbrød siloer og sikrede vidensdeling og samarbejde på tværs. Det gav bedre salg af bredere  
sortiment, kortere time-to-market, og en tydelig positionering af et fremadskuende Royal Greenland.

•	 NRK, der med nyt værdisæt fik forankret måden organisation og ledelse udvikles på. Det gjorde NRK 
klar til digitalisering, og fik positioneret NRK tydeligt, som den public service kanal, der er, og fremstår 
åben, modig og troværdig. Efterfølgende lanceredes programmer som SKAM og Lykkeland. 

•	 PLANTUI, er en finsk High Tech virksomhed der arbejder med led-light til at dyrke planter. Jeg fulgte, 
som tæt sparringspartner founder-teamet i 2 år, og bistod med vision, brand, stakeholder-involvering,  
og kommunikation. Bidrog også i møder med Venture Capital fonde. Plantui sælges nu i 22 lande. 

Jeg holder mig opdateret og arbejder med nye forretningsmodeller, udvikling og tænker ofte konceptuelt. 
Dels har jeg i 6 måneder siddet hos virksomheden WHYYY for i praksis at arbejde med digital transforma-
tion, og den betydning det har og får, for organisation, struktur, kultur, produkt/service, brand og bundlinje. 
Tidligere har jeg gennemført et empirisk researchforløb KULTUR-nomaden, og der haft omkring 200 uformelle 
samtaler med ejere, ledere og medarbejdere om kulturens betydning som drivkraft for værdiskabelse.

Min spidskompetence at kunne se detaljen i et større perspektiv. Ofte i et krydsfelt mellem organisation  
og det kommercielle. Kommunikation, samarbejde og kulturbygning er essentielt for at skabe tydelighed  
om forretningsmodellen på tværs, så trivsel og bundlinje forenes. Jeg mener at vi i fremtidens virksomheder 
skal samle digitalisering, organisationsudvikling og brand. Og at designmetoder som værktøj gør en forskel.

Bestyrelses- og board erfaring:
•	 Bestyrelsesformand i Bestyrelseskvinder Øst/2. Delt ansvar for rekruttering i Øst.  

Er initiativtager til, og driver et samarbejde om diversitet vi har med en større kapitalfond. 

•	 Medlem i Advisory Boards: Barbro Shoes, Videncenter for God Arbejdslyst, O’Sullivan Consulting

•	 Mentor for, til nu, 12 Deep Tech virksomheder på Scion DTU: PeeFence, LaPee, Solar Sack m.fl.

•	 Bestyrelsesmedlem Danske Designere og Bestyrelsesmedlem Design Denmark

Jeg motiveres af at bidrage, til udvikling og opbygning, både arbejdsmæssigt og frivilligt. Med integritet, 
respekt og tillid. Jeg er imødekommende, engageret og vedholdende og deler gerne mit netværk. Jeg bor 
alene på Frederiksberg og har en søn på 21, der ligesom jeg har været eliteidrætsudøver. Som ung sports-
skytte var jeg på landsholdet i 10 år. Jeg har været mentaltræner og coach inden for volley, og er ambas-
sadør for Foreningen af Stammere i Danmark (min søn stammer). Jeg løber lidt, ror kajak, er vinterbader,  
og elsker at vandre med rygsæk og telt. 
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Dorte Krogh

•	 Visionær og strategisk forretningsudvikler 
•	 Omsætter strategier til koncept og hverdags-handlinger
•	 20 år som ejerleder 
•	 Erfaring med organisations- og ledelsestransformation, kultur og værdier

linkedin.com/in/dorte-krogh-52b0991


