
   

 

Bestyrelsesprofil og CV 

Navn: Dorte Skovbo  
Adresse: Niels W. Gades Vej 19, 8000 Aarhus 
Telefon: 2013 0951 
Mail: dorte@skovboincrease.dk 
Familie: Gift med Christian Skovbo, stifter og ejer af Aduro A/S  
 Forældre til Alexander (1999) og Matthias (2001)  
LinkedIn: www.linkedin.com/in/dorteskovbo/ 
Web:  www.skovboincrease.dk 

 

 

Vækst og udvikling med digital transformation som katalysator 

- Strategisk sparringspartner med stærke kommercielle og digitale kompetencer 

Min professionelle baggrund er formet af kommercielle roller på strategisk niveau i SMV-segmentet og 
som Marketing Business Partner/ Marketing Director i it-koncernen EG A/S.  

I 2016 startede jeg Skovbo Increase, hvor jeg er sparringspartner på vækst og udvikling for SMV-
virksomheder med digital transformation som katalysator. Det er især virksomheder inden for IT, tech, 
SaaS, consulting og production, jeg har erfaring med. 

Digital transformation med udgangspunkt i virksomhedens mål og forretningsstrategi 

De mange år i it-branchen har givet mig stor erfaring med digital transformation af hele virksomhedens 
værdikæde. Jeg sætter virksomhedens strategiske målsætninger i centrum og fokuserer på, hvordan 
digitaliseringen kan understøtte strategien og effektivisere indfrielse af målene. 

Som leder i EGs corporate marketingafdeling var jeg en af driverne bag transformationen fra analog til 
digital marketing. Siden har jeg hjulpet en række SMV’ere med digital transformation af især deres 
kommercielle funktioner ud fra en målsætning om at øge virksomhedens konkurrenceevne. 

Værdiskabende og motiverende bestyrelsesarbejde, der gør en forskel 

Det er vigtigt for mig, at bestyrelsens sparring er kompetent og konstruktiv, så direktionen oplever 
samarbejdet som værdiskabende og motiverende for det videre arbejde i organisationen. 

Som person er jeg en engageret og forandringsparat sparringspartner, der både udfordrer og inspirerer. 
Jeg sparrer også meget gerne mellem møderne, da det er min erfaring, at det ofte er her, det 
strategiske overblik bedst transformeres til vækst og værdi. 

Praktisk bestyrelseserfaring suppleret med bestyrelsesuddannelser 

Min praktiske erfaring i bestyrelsesarbejdet er suppleret med Bestyrelsesformandsuddannelsen fra 
Aarhus BSS (Aarhus Universitet) og Executive Board Programme, INSEAD.  Du kan læse mere på 
www.linkedin.com/in/dorteskovbo/ og www.skovboincrease.dk samt www.bestyrelseskvinder.dk.  

 
Se mine bestyrelsesposter, netværk og udtalelser fra udvalgte samarbejdspartnere på næste side. 



   

 

Erfaring, netværk, uddannelse og udtalelser fra samarbejdspartnere 

Bestyrelseserfaring og advisory boards 

2020 - ClinicDrive ApS – advisory board, Management tool til klinikker (SaaS) 
2019 - Kaastrup Andersen A/S - bestyrelsesmedlem, Digitaliserings- og konsulenthus 
2019 –  Cadesign Form A/S - bestyrelsesmedlem, Digitalt visuelt kommunikationsbureau 
2019 -  Bestyrelseskvinder – bestyrelsesmedlem Aarhus, Bestyrelsesnetværk 
2017 -  Mileage Book A/S -Investor og bestyrelsesmedlem, Digital kørebogsløsning (SaaS) 

Uddannelse og netværk 

2020 -  DigitalLead, Danmarks nationale klynge for digitale teknologier   
2020 - Board Excellence, netværk 
2019 - Bestyrelseskvinder, netværk 
2019 Executive Board Programme, Scandinavian Executive Institute & INSEAD 
2018 – 2019 Bestyrelsesformandsuddannelsen, Aarhus BSS (Aarhus Universitet) 
2018   Nordic Angel Programme, NAP II (DanBAN) 
1997 – 1999 HA, 2.del - Afsætning, Aarhus BSS (Aarhus Universitet) 
1993 – 1995 HD, 1. del, Aalborg Universitet 

Erhvervserfaring 

2016 -  Skovbo Increase – Direktør/ rådgiver, se mere på: www.skovboincrease.dk 
2012 -2016  EG A/S (It-konsulenthus) - Marketing Business Partner for Danmark, Sverige og Norge 
2007 – 2011 EG Retail EG A/S, Marketing Director, (Datterselskab i EG A/S) 

2003 – 2007 IT Gruppen A/S, Marketing Director, (IT Gruppen opkøbes af EG) 
1997 – 2002 LINDBERG EYEWEAR A/S, Area Sales Manager for Nordeuropa 
1995 – 1997 Lene Bjerre Design A/S, Sales Professional med bopæl i Hamburg 
1992 – 1995 Danparcs Rønbjerg, Sales Coordinator 
 
Udtalelser fra udvalgte samarbejdspartnere 

‘Always high on responsibility, engagement, structure and tenacity - and always keeps up a smile and 
positive attitude’. Henrik R Møller, (chef i EG) 

‘Dorte is a pleasure to work with: Experienced, skilled, goal-oriented and with a strong can-do attitude. 
Being able to smile and have fun while working hard, shows her strong and pleasurable personality’.  
Lars Bjørn Helgestad, (lederkollega i EG) 

’Dorte er én af de allerskarpeste knive i bestyrelsesskuffen, når det kommer til digitalisering og 
kommercialisering af forretningen’. Laura Vilsbæk, (netværkskollega i Bestyrelseskvinder) 

Har du lyst til at få sparring på vækst og udvikling af din virksomhed?  

Så lad os tage en snak om jeres strategi og målsætninger og brainstorme på, hvordan digitaliseringen 
kan hjælpe jer i mål med de ønskede resultater. 
 
Ring eller skriv til mig på 2013 0951 eller dorte@skovboincrease.dk 
- jeg glæder mig til at sparre med dig. 


