
 

Kristina Skovgaard Pedersen 
Helenavej 16 
9210 Aalborg SØ 
 
+45 2254 7998 
ks@advisorynord.com 
linkedin.com/in/kristinaskovgaard 
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Uddannet inden for strategisk 
kommunikation og har vundet 
flere priser inden for feltet. 
 
Har gennem de sidste 10 år 
fokuseret på forretningsudvikling, 
konceptudvikling, strategisk 
kommunikation og investering i 
digitale startups. 
 
Driver i dag virksomheden 
Advisory Nord med fokus på 
effektiv og værdiskabende 
forretningsudvikling via advisory 
boards. 
 
Ledernes bestyrelseskursus. 

 

Bestyrelsesprofil 
Kristina Skovgaard Pedersen 

➢ Ambitiøs og nytænkende forretningsudvikler, der åbner nye 

muligheder for din virksomhed 

➢ Ser nye forretningsmuligheder via videreudvikling af 

eksisterende koncepter  

➢ Strategisk kommunikation og markedsføring 

➢ Digital og bæredygtig konceptudvikling 

➢ Identifikation af investeringscases 

➢ Vurdering af forretningspotentialer ud fra umiddelbar vurdering 

af parametre som koncept, marked, prismodel, 

skaleringsmuligheder mv. 

 

Som bestyrelsesmedlem kan jeg byde ind med analytiske egenskaber og 
en stærk evne til at identificere nye udviklingsmuligheder. Det falder mig 
naturligt at tænke i nye sammenhænge med forretningens næste 
udviklingstrin for øje. Samtidig er jeg god til at holde overblik og sikre 
den røde tråd i strategi og koncept på tværs af virksomhedens 
aktiviteter internt og eksternt. Mit mindset er målrettet, strategisk og 
forretningsorienteret. 
 
Min baggrund er fra medie- og teknologibranchen, hvor jeg de seneste 
10 år har arbejdet med kommunikation, strategi og forretningsudvikling. 
Bl.a. har jeg bidraget til marketingstrategier for brands som Nivea, 
Kelloggs og Peugeot, været kommunikations- og marketingchef samt 
udviklet et nyt investeringskoncept med gennemførsel af investeringer i 
startup teknologivirksomheder.  
For at bruge mine kompetencer i en bredere kontekst valgt jeg i 2019 at 
gå selvstændig med virksomheden Advisory Nord. Her hjælper jeg 
virksomheder med at få nye perspektiver på deres udviklingsmuligheder 
via advisory boards. I forbindelse med mit valg om at gå selvstændig, 
ønsker jeg nu også at bidrage i bestyrelsesarbejde og har i den 
forbindelse taget Ledernes kursus i bestyrelsesarbejde. 
 
For at skabe de bedste resultater ser jeg det som essentielt, at en 
bestyrelse fungerer professionelt og med rum til åben og tæt sparring 
med ledelsen. I mine øjne er det bestyrelsens opgave kvalificeret og fra 
forskellige perspektiver nøje at vurdere både muligheder og risici for 
virksomheden og dermed bane vej for de bedste resultater.  
 
Min personlige profil er karakteriseret ved stort engagement drevet af 
nysgerrighed på udvikling. Med mig som bestyrelsesmedlem vil I opleve 
en iver efter nytænkning og forbedring – at tænke stort og nå et højere 
mål. Jeg er en positiv person og motiveres af at gøre en forskel for 
mennesker omkring mig. Jeg tænker naturligt konstruktivt og 
fremadskuende for at identificere de bedste løsninger i en given 
situation.  
 
Privat er jeg bosiddende i Aalborg med min mand og vores to drenge. 
Jeg er udemenneske med stort U og nyder helst fritiden aktivt på 
udflugter i naturen med min familie og gode venner.  
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