
CURRICULUM VITAE

PROFIL:
Jeg er en resultatskabende og super struktureret “hands on” marketeer 
der med en kombination af uddannelser og erhvervserfaring, har skabt 
mig en interessant og unik sammensætning af færdigheder indenfor 
marketing, kommunikation, medier, strategi, grafisk design samt 
projektledelse. 

Jeg brænder for et job, der stiller krav til både mine faglige og menneske-
lige kompetencer. Jeg er en udpræget team-player, der trives godt blandt 
gode kollegaer hvor vi løfter i flok. Jeg kan lide at arbejde struktureret og 
er vant til at lede, planlægge, eksekvere samt koordinere kampanger - og 
jeg er ikke bange for at kaste mig over nye opgaver.

Med min erfaring og knowhow fra både mindre og større nordiske 
virksomheder ser jeg gode muligheder for at jeg kan bringe nye afgørende 
input og værdi med mig til en ny og spændende virksomhed.

ERHVERVSERFARING:
TOP-TOY A/S - Campaign Coordinator BR, Nordic 
Retail Marketing, Legetøj
2016 - 

Ansvarsområder:
- Projektledelse af Retail Marketing kampanger for BR, herunder strategi, 

marketingplaner, medieplanlægning, budget, udvikling og eksekvering 
på alle platforme så som online, TV, radio, SoMe, Apps, print m.m.

- Projektledelse af Brand Marketing Kampanger, LEGO og Action Toys, 
herunder strategi, marketingplaner, medieplanlægning, budget, ud-
vikling og eksekvering på alle platforme så som online, TV, radio, SoMe, 
Apps, print m.m..

- Skabe kundeflow til de største legetøjs kæder i de nordiske markeder, 
herunder vores webshops

- Tæt samarbejde med IP owners som LEGO og Disney samt øvrige sa-
marbejdspartnere som trykkerier, mediebureauer, grafiske- og digitale 
bureauer.

Resultater:
- BR’s Julekatalog og 360 graders kampanger 2016 -17 
- LEGO DM for helte – Eksklusiv BR helårskampagne 2017
- Udviklingen af BR til ”everyday key destionation” for LEGO 
- Medvirkende til at BR er bedst sælgende Retailer af LEGO i det nordiske 

marked

TOP-TOY A/S - Marketing Coordinator, Nordic 
Retail Marketing, Legetøj
2014 – 2016

Ansvarsområder:
- Udvikling og eksekvering af Retail kampanger for BR og Toys’R’us
- Udvikling og eksekvering af kampanger i samarbejde med Top-Toy part-
ners herunder Mattel, TOMY og Schleich

- Skabe kunde flow til de største legetøjs kæder i de nordiske markeder, 
herunder webshops
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Kan rekvireres efter ønske

PERSONLIGE 
KVALIFIKATIONER:
Selvstændig
Struktureret
Ansvarsbevidst
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Resultater:
- BR’s Julekatalog og 360 graders kampanger 2015
- LEGO Angry Birds eksklusiv kampagne og produktserie, samarbejde 

med bla. Citroen, LEGO og Universal Pictures
- BR Own Brand badelegetøj – udvikling og eksekvering af kampagne 

herunder lancering af Instagram profil
- Udvikling af BR Own Brand look og butiksindretning
- Medvirkende til et ovenud positivt resultat for BR Own Brand

TOP-TOY A/S – Brand Marketing Coordinator, Nordic 
Brand Marketing og Management, Legetøj
2012 - 2014 

Ansvarsområder:
- Koordinering og Projektledelse af Brand Marketing Kampanger for i alt 

35 produkt brands (Mattel (Barbie, Hot Wheels) Fisher Price, TOMY, Dis-
ney, Lamaze etc.) 

- Udvikling og eksekvering af TVC, Radio, Online, Social, Print, Events og 
PR aktiviteter 

- One point of contact til grafisk designcenter DK og Hong Kong
- Kontakt til samarbejdspartnere indenfor tryk, onlineudvikling, media etc.
- Målgruppeanalyser
- Evaluering
- Kontraktforhandling med samarbejdspartnere

Resultater:
- Opbygning af stillingen som Brand Marketing Koordinator for Print, PR og 

Events
- Udvikling af nyt look til Sylvanian Families samt tilhørende Retail kam-

panger
- Udvikling og opbygning af mappestruktur, briefing dokumenter, styrings-

dokumenter m.m. for at sikre tidsoptimering og kvalitet i teamet
- Stærkt relation med IP ejer og øvrige samarbejdspartnere

TOP-TOY A/S – Nordic Marketing Assistant BR 
Retail Marketing, Legetøj
2011 - 2012

Ansvarsområder:
- Koordinering af Print annoncer, kampanger og outdoor bannere
- Kontakt til Retail butikker angående lokale kampanger og POS            

materialer

Resultater og udbytte:
- Opstart af informationsskærme til kassesystemer
- Forståelse for Retail kampanger og katalogproduktion

Dansk Supermarked, Næstved Stor-Center  
Marketing- og eventmedarbejder 
2007 - 2009

Ansvarsområder:
- Koordinering og eksekvering af marketingaktiviteter samt Events i      

Centeret
- Udvikling af kampagnematerialer

IT og SoMe:
MS Office

Adobe Indesign

Photoshop

Illustrator

Adobe Pro

SAP

Facebook

Instagram

Pinterest

YouTube

Navision C5 og 
e-conomic regnskab

Arbejder i det daglige på PC 
men behersker også MAC

SPROG:
Engelsk

Tysk

Svensk

Norsk



Colormind 
Selvstændig grafisk designer
2006 - 2009

Ansvarsområder:
- Udvikling af grafiske profiler, designmanualer, logoer, kampanger, web-

sites, merchandise, outdoor reklamer etc.
- Kunderelationer, opsøgende salg og opfølgning

Resultater:
- Udvikling og design af helt nyt website til Premium Beer
- Design og udvikling af kampagne materialer til Datagruppen
- Opbygning af netværk og kundeportefølje

LogBuy 
Webmaster og marketingmedarbejder, Personaleaftaler, B2B
2005 - 2006

Ansvarsområder:
- Kundemagasin opsætning og design
- Kampagnematerialer og website , udvikling, vedligeholdelse og design
- Messer, planlægning og deltagelse

Udbytte:
- Forståelse og erfaring med CMS systemer, messekoordinering og materi-

aler samt kundeservice og support

Tidligere:
First Impression 
Marketingassistent og grafiker, Lægejournalsystemer og 
informationsskærme, B2B

UDDANNELSE:
2002 – 2004 Multimediedesigner, 
  Medie- & Erhvervsakademiet, Køge
1999 – 2002 Grafisk Formgiver, 
  Seminariet for Formgivning, Nykøbing F.
1995 – 1998 Matematisk student, 
  Næstved Gymnasium og HF, Næstved

KURSER:
2016  Den digitale kunderejse, Berlinske Media
2016  Skriv fangende tekster der sælger, 
  Huset Markedsføring
2013  Advatorials, Huset Markedsføring
2012  Project Management Awerness, Implement
2004 – 2005  Marketingkoordinator, SoftAdvice
2003 – 2004 Akademimerkonom, International Markedsføring,   
  Næstved Handelsskole

ANDEN ERFARING:
2007  Bestyrelsessekretær, 
  BNI Vordingborg, forretningsnetværk
2005 - 2007 Informatør, Bloddonorerne
1998 - 2002 Instruktør, Næstved judo & jiu-jitsu klub

Hvem er jeg? 
Jeg er en slider, og jeg giver 

ikke op, før jeg har opnået 
det, jeg gerne vil. Det har 

blandt andet resulteret i, at vi 
sidste sommer stort set kun 
levede af grøntsager fra min 

nylagte køkkenhave. 

Jeg dyrker yoga og håndbold-
fitness, elsker at nyde 

naturen i kajak, på 
vandre- eller rideture og 

holder desuden meget af 
oplevelser som musicals, 

gastronomi og rejser.  

Alt sammen nydes gerne 
sammen med min mand og 

søn, samt gode venner og 
familie. 

Indendørs nyder jeg at tegne 
eller læse en rigtig god bog.

TINA AARØE


