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Dorthe Brandi   

 

 

Kommerciel forretningsudvikling med fokus på innovation og marketingledelse 
 
Mit erfaringsgrundlag er bredt afsætningsøkonomisk funderet med mere end 15 års erfaring med 
strategiudvikling, transformation, innovations- og marketingledelse, branding og salg samt operationel 
excellence i internationale BtB og BtC virksomheder som LEGO, Kompan, Royal Copenhagen og Beiersdorf. 
I dag driver jeg egen rådgivningsvirksomhed med blandt andre LEGO, Zurich Insurance Company, Tempur 
Sealy på kundelisten.  
 
Mine spidskompetencer er: 

• Innovationsledelse på tværs af forretningsprocesser og modeller med et strategisk og kommercielt 
sigte 

• Marketing effeciency og effectiveness med et fokus på at øge marketing performance  

• Go-to-market strategier og implementering for at sikre markedsperformance 

• Salgs- og kundefokus i virksomheders måde at operere på blandt andet indenfor innovation, 
branding, marketing med værdiskabelse for både virksomhed og kunde for øje 

• Strategiudvikling og implementering for at opnå de ønskede mål og resultater 

Jeg er en positive, engageret og aktiv sparingspartner for topledelsen med et stærkt fokus på at skabe 
værdi og resultater gennem virksomhedens ledelsesteam og medarbejdere og er ofte ambitiøs på både 
virksomhedens og egne vegne.  Jeg er kendt for at være lyttende, troværdig og fokuseret med et godt 
overblik over forretningsprocesserne og god til identificerer relevante problemstillinger. Samtidig 
biddrager jeg til en god og tillidsfuld stemning med de teams og personer jeg arbejder sammen med.  

 

Bestyrelseserfaring 
Bestyrelsesmedlem, Kvindeøkonomien: 
Forening, 2018 - 2019 

Fokus på strategiudvikling og eksekvering, organisatorisk opbygning og funding af 
sekretariat 
 

Formand for WeLearn A/S:  
Ejerledet virksomhed, 2014 - 2017 

Fokus på turnaround, opbygning af bestyrelsen og skifte fra traditionelt 
reklamebureau til adfærdsdesign bureau herunder kommercialisering og operation 

Bestyrelsesmedlem, Kompan A/S:  
Produktionsvirksomhed ejet af Kapital 
fond, 2007-2008 

Medarbejderrepræsentant med fokus på direktørskifte og optimering af drift med 
salg for øje samt opbygning af innovationstilgangen 

 

Adresse: Steenbjerggaard, Bjerne Langgyde 11, 5600 Faaborg 
Mail: db@brandicon.dk 
Telefon: +45 51 40 83 99 
Født: 20.11.1969 
Familie: Gift med Søren Brandi, Rådgiver og partner i H&B.  

Mor til Anna (f. 2000) og Kristian (f. 2003) 
Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/dorthe-brandi-70317b1/ 
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