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25 års kommerciel erfaring med salgsledelse, optimering af 
salgsprocesser og eksekvering af vækststrategier for stærke brands 
indenfor design, fashion og lifestyle.  
 
I dag hjælper jeg virksomheder med at definere, implementere og 
eksekvere deres vækststrategi.  
 
Strategieksekvering involverer medarbejderne og coacher dem til at 
omdefinere strategien til konkrete aktiviteter, som kan udføres som en 
naturlig del af den daglige drift. Det giver motiverede medarbejdere, 
som tager både ejerskab og initiativ til at få strategien til at lykkes.  
 
Med et hjerte der banker for salg og stærke kunderelationer, udfører jeg 
også interim salgsledelse på større salgs- og key account projekter. 
 
I jeres advisory board eller bestyrelse, vil I nyde godt af mit gode humør 
og mit kommercielle mindset. Jeg udfordrer gerne tidligere antagelser, i 
jagten på at træffe de bedste beslutninger… dem, som skaber mest 
mulig kommerciel værdi - nu og i fremtiden.  
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 STINE JUELNER  
STRATEGI EKSEKVERING 

International Sales Director, IC Group A/S 
Ansvarlig for implementeringen af vækststrategi for Saint Tropez.  
Fokus på at øge eksporten til de europæiske markeder.  
Lederansvar for 14 europæiske salgschefer samt agenter og distributører i 8 lande.  
 
Resultater: Omsætningsstigning på 20% årligt, transformeret salgsteamet til  
eksekveringseksperter.  

 

Landechef, Global Blue Danmark A/S 
CEO for det danske datterselskab. Lederansvar for 7 medarbejdere.  
Fokus på at optimere salgsprocesserne og styrke kunderelationen på de 20 største Key Accounts.  
Ansvarlig for implementering af CRM system (SalesForce).  
Key Account ansvarlig for Illums Bolighus, Illum, Birger Christensen, Group 88 og Georg Jensen.  

Resultater: Omsætningsstigning på 40% årligt, markedsandel øget fra 80 til 90%.  
 

  

 

Mobil 
28446142 

Email 
stinejuelner@gmail.com 

 

UK Sales Agent, Normann Copenhagen  
Ansvarlig for etableringen og positioneringen af Normann Copenhagen på det engelske marked.  
Key Account ansvarlig for Harrods, The Conran Shop, Selfridges, House of Fraser og Skandium. 
 
Resultater: 200 retailkunder og 13 brandconcessions på 4 år.  

 


