
Forretnings- og destinationsudvikling  
samt markedsføring
Styrkelse af SMV virksomheder igennem digitalisering og 
forretningsudvikling. Mere salg, målrettet markedsføring, 
produktudvikling og bedre udnyttelse af digitale platforme.

Profilbeskrivelse:

Jeg er Partner i tegnestuen ZESO Architects og Advisory Board Member i flere virksomheder.  
 “Årets Forbillede 2018”, blev jeg nomineret til af ejendomsbranchen. “Prisen går til en aktør i 
branchen, der på forbilledlig vis har talt for eller iværksat tiltag til at forbedre branchens udvikling 
og/eller image.” 

Strategi-, forretnings- og medarbejderudvikling, samt salg, er mit daglige arbejde i ledelsen og 
som Advisory Board Member. I byggebranchen, overskuer jeg et felt i udvikling og reagerer på 
dette, for at opnå omsætningsmål, sikre fastholdelse af de stærkeste medarbejdere samt skabe nye 
produkter. Forretningsmæssigt fokus og tværfaglig samarbejde med høj fremdrift er min særlige 
kompetence. Jeg tilfører nytænkning, forretningsudvikling, fokus på strategieksekvering og har 
indsigt i bæredygtighed. Jeg analyserer komplekse sammenhænge og finder vej til positiv vækst 
igennem målrettet strategisk arbejde. 

Kompetenceprofil: 

• Strategi og forretningsudvikling 
• Innovation i produktudvikling 
• Digitalisering 
• Markedsføring og branding
• Bæredygtighed & cirkulær økonomi
• Internationalisering 

Bestyrelser & Advisory Boards:
• Advisory Board Member, Kvann Kompagniet. Jeg bidrager med B2B, B2C strategier Iht. et 

Grønlandsk produkt der sælges internationalt. Destinationsudvikling og produktudvikling (2018- )
• Advisory Board Member, OL Gulve, Jeg bidrager med strategier om B2B, bæredygtig 

produktudvikling og produktinnovation i en partner drevet håndværker virksomhed. (2018 - )
• Advisory Board Member, Cornfield Press. Jeg rådgiver om strategi, implementering af strategi, 

produktudvikling, B2B, R&D. (2017 - ) 
• Bestyrelsesarbejde ifm. ZESO Architects A/S, New Partner A/S. Bestyrelsen: Claes Hallqvist, Tao 

Bindslev, Morten Løkkegaard, Kirsten Brosbøl med partnerkredsen som deltagere. (2016 - )
• Medlem af Arkitektforeningens Lokalledelse, København, der refererer til Arkitektforeningens 

Bestyrelse. (2008-2016)

Uddannelse og relevant efteruddannelse:

• “Forretningsforståelse & Udvikling”, CBS Executive Copenhagen Business School, 2017 - 18
• “Innovation & Circular Economy”, Bradford University, School of Management, 2016
• “DGNB konsulent I Bæredygtigheds certificeringer”, Green Building Council DK, 2012 + 2017
• “Arkitekt Cand. Arch”. Det Kgl. Kunstakademis Arkitektskole, 2008 

Generelt om mig:  

37 år, bopæl på Christianshavn, København. Født i Frederikssund.  

Med venlig hilsen, 

Mia Scheel
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