
TIDLIGERE  LEGEPLADS:

ALSO:  Juni 2012 - juni 2018

Biddesk/back-office

Udbytte: “Ejendomsinvestering” - kendskab til SAP, databehandling og 

tasteopgaver.

TIDLIGERE KURSER:

The Sustainable Development Goals

– A global, transdisciplinary vision for the future

 University of Copenhagen - Juli  2018

Udbytte: Forståelse for hvordan bæredygtighedsmålene er opstået, hvordan de 

kan tilgåes og hvorfor indsatsen nu er ag højeste betydning for samfund og 

civilsation.

An Introduction to Consumer Neuroscience & Neuromarketing

Copenhagen Business School - Februar 2015

Udbytte: Jeg lærte om forbruger neuroscience og  neuromarketing og hvilke valg, 

man bevidst eller ubevidst tager ifb. Brugeradfærd.

UDVALGTE TIDLIGERE  ARBEJDSSTEDER:

De Gule Sider/Eniro.dk:  April 2011 - December 2012

 Grafiker

Udbytte: Tophastighed på farvevalg, layout og branding.

Director/Ambition.dk: April 2007 - December 2009

 Grafiker

Udbytte: Producerede tonsvis af Direct Mails,  tilbudsaviser og annoncer

for kunder som Leasy, D:E:R, THORN, Lindhardt og RInghof.

Daells Bolighus:  April 2004 - Juli 2005

 Webmaster

Udbytte: Indsigt i HTML/CSS, opdage de åbenlyse fordele ved et CMS.

MADS SONNE BREMHOLM

Født:1973, Glostrup

+45 2427 5577

web@sofira.dk

@madssonne

linkedin.com/in/masobre

Portfolio: Sofira.dk

ERHVERVSERFARING:

15 års erfaring indenfor reklame/markedsføring og printproduktion

som GRAFIKER, sammenholdt med kontor- og tasteopgaver igennem 

skiftende vikariater.

SPECIALE:

Grafisk, æstetisk sans.

work/life balance indenfor print+web, illustration, maleri og konceptuelt arbejde.

Videbegærlighed og kompetenceudvikling.

WEB, PRINT OG ANDET

https://www.krak.dk/
https://ambition.dk/
https://www.daells-bolighus.dk/
mailto:web@sofira.dk
http://sofira.dk/


PERSONLIGHEDEN SKINNER IGENNEM:

Den personlige udfoldelse sker ved bl.a. ved at spille musik, praktisere

og undervise i Sahaja Yoga Meditation (på 18. år), lave vægmalerier/

plakatproduktion med bl.a solo-udstillinger, og deltagelse i nationale og 

internationale street-art festivaler. Jeg er meget interesseret i “livslang læring”, 

så jeg har gennemført kurset: “Introduction to consumer neuroscience and 

neuromarketing” (CBS),  hvor jeg bestod med “udemærkelse”. Øvrige interesser 

favner områder som disruptive teknologier, AI/AR/VR, kreativitet, 

kommunikation, #therevolutionwillbetokenized, circirkulær økonomi og 

markedsføring. 

...MEN HVAD HAR JEG DOG LAVET?

Jeg har vedhæftet et par cases, som viser print-materialer, vægmalerier

 og webdesign. Håber at I vil finde det inspirerende.

NUVÆRENDE LEGEPLADS:

Jeg er netop nu (Juni 2018) igang med kurset: The Sustainable Development Goals – 

A global, transdisciplinary vision for the future, som der undervises i på Københavns 

Universitet. Siden 2012 har jeg haft fast arbejde med back-end office opgaver hos

ALSO A/S, men vil beskæftige mig med de felter, som virkelig har min passion og er  

igang med opdyrke forretningsområder inden FNs globale verdensmål.

Jeg har sideløbende løst freelance opgaver, hvor jeg  har leveret websites, 

maleri-opgaver, flyers og logoer for bl.a. Danske Seniorer, Mt-team,

 Regneservice.dk og stahlwiestahl (FOOD truck corner)

HVAD KAN JEG BIDRAGE MED HOS JER?

Jeg kommer helt ud i hjørnerne af Adobe-pakken og laver alt fra “rugbrødsarbejde” 

over rentegning til sparring og konceptudvikling.

Jeg har lavet adskillelige websites i WordPress og kender til både Joomla, typo3, 

drupal og  er helt vild med den sammenhængende kommunikation, hvor websitet 

reagerer responsivt; dialogprogrammet spidses til på SoMe, og “the metrics” viser

at  kampagnen rammer ”lige midt i målgruppen!”.

Ifb. med ansættelser fik jeg effektivitet, rutine og kreativitet ind i mit DNA, samtidigt 

med  mange opgaver ad gangen på forskellige stadier, så jeg har derfor et godt, 

skarpt falkeøje for de store som små linier.

WORK/LIFE balance

http://sofira.dk/lifelong-learning/
http://sofira.dk/graphic-design/danske-seniorer-print-materials/
http://www.mtteam.dk/
http://www.regneservice.dk/
http://www.stahlwiestahl.dk/portfolio-item/marketing-event-aktivering-af-lokalmiljoe-food-truck-corner-behind-the-scenes/


SOFIRA: web
- frontend, backend og SEO

Jeg har løst forskellige problemer for kunder, som f.eks. ikke at have et præsentabelt website, dét at man ikke

 kan sælge sit produkt på nettet,  og den udfordring, at  kunderne ikke endnu strømmer inde på sitet  (SEO).

REGNESERVICE

Case: Kunden havde brug for et logo og et website for

sin regnskabsvirksomhed, så jeg lavede både logo, layout, 

backend og frontend (wordpress cms)

Branche: Bogholder/regnskab

ØVRIGE KUNDER:

RUMPISTOL.COM

Opgave: SEO

Branche: Musik

KISSELOVA

Opgave: Logo + website

Branche: Events + musik

MT TEAM

Opgave: Website

Branche: Byggeri

http://www.regneservice.dk/
http://rumpistol.com/
http://www.kisselova.dk/
http://www.mtteam.dk/


SOFIRA: print
- layout, logo og  tryksager

Modsat den gængse opfattelse, mener jeg  ikke 

at “print is dead”, da mange af mine kunder stadig bruger

print-materialer som markedsføring, da det er det,  der er

mest effektfuldt overfor  den bestemte målgruppe.

DANSKE SENIORER:

Case: Jeg har hjulpet kunden med invitere medlemmer

til events  og foreningsdage. Desuden har jeg også 

fremstillet logo, hjulpet med brevskabeloner, brevpapir,

kuverter og visitkort.

SE MERE PRINT HER

http://sofira.dk/graphic-design/logos-and-identity/


SOFIRA: andet
- illustrationer, mixed media og vægmalerier

ABSTRAKT  BOGSTAVKUNST:

Case: Jeg har brugt mine kunstneriske evner indenfor illustration, mixed media, lærreder og vægmalerier, 

har haft  udstillinger, rejst rundt i verden for at male og har også solgt en masse originalværker. 

SE LÆRREDER HER OG VÆGMALERIER HER og min nuværende udstilling, kan du læse om her

http://sofira.dk/walls/exhibition-corporate-wissenberg/
http://sofira.dk/walls/
http://bit.ly/Pizzagalleri

