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Min passion for salg og udvikling af stærke brands blev født for 25 år siden. Her var jeg shippingelev og fulgte nysgerrigt  
med, når de store søfragtscontainere blev losset og lastet, rundt om i verden.   
 
Jeg har siden opnået 20 års salgs-og ledelseserfaring fra store brand drevne virksomheder indenfor livsstil, møbler og 
fashion. Igennem min karriere har jeg varetaget kunderelationer og forhandling på C-level hos danske brands som 
Georg Jensen, Illums Bolighus, Illum, Birger Christensen og Group 88.  
 
Min MBA-uddannelse har givet mig en solid teoretisk ballast, som jeg målrettet har omsat til at skabe vækst og  
effektivitet i de virksomheder jeg har været ansat. I løbet af de sidste 10 år har jeg udvidet mit ansvarsområde til fuld 
P/L kontrol (+500 mio kr), generel ledelse og forretningsudvikling, mens jeg stadig har varetaget kunderelationen med 
vigtige key accounts.  
 
Mine spidskompetencer er: 
-Internationalisering 
-Vækststrategi 
-Forretningsudvikling  
-Branding 
-KA Management 
 
Udvalgte erfaringer og cases:  
Landechef - Global Blue A/S  
CEO for det danske datterselskab, med 7 medarbejdere og 3500 retailkunder. Stærke kunderelationer og effektiv KA 
Management gjorde, at vi øgede vores markedsandel fra 80% til 90% i Danmark. En grundig segmentering af vores 
kunder samt implementeringen af et nyt CRM system (Salesforce) optimerede vores tid, fokus og output. Resultatet 
blev en mere målrettet og effektiv salgsindsats, blandt de mest profitable kunder, med en omsætningsstigning på 
40%.  
 
International Salgsdirektør – IC Companys (Saint Tropez) 
Ansvarlig for implementeringen af vækststrategi, med fokus på at øge eksporten til de europæiske nærmarkeder.  
Med lederansvar for 14 europæiske salgschefer samt agenter og distributører i 8 lande, udviklede jeg mine 
kompetencer indenfor distanceledelse og effektiv kommunikation. Eksekvering var en nøgledisciplin i mit team, hvor 
den overordnede strategi blev omformuleret til konkrete og målbare salgsaktiviteter. Det skabte motivation og sikrede 
ejerskab blandt de medarbejdere, som var afgørende for at lykkes strategisk. Sammen sikrede vi en omsætningsvækst 
på 20% årligt.  
 
Selvstændig Agent, bosat i London 
Ansvarlig for etableringen og positioneringen af Normann Copenhagen på det engelske marked. På 4 år fik vi  
leverandørkontrakter med 200 retailkunder og 13 brand-concessions. Her lærte jeg forhandlingens kunst og indgik 
samarbejdsaftaler med de førende stormagasiner og livsstilsbutikker, såsom Selfridges, Harrods, The Conran Shop   
og House of Fraser.  
 
Jeg deler i dag ud af mine erfaringer som selvstændig kommerciel rådgiver for virksomheder, som ønsker sparring på 
deres vækststrategi, branding, salgsprocess og KA Management. Jeg er klar til en kaffe og en uforpligtende snak, hvad 
enten det handler om en konkret konsulentopgave, eller fornyet inspiration til advisory boards og bestyrelser.  
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