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  HVEM ER STAUSHOLM CONSULT? 

Jeg er en erfaren kommunikator, formidler og projektleder. Jeg 

specialiserer i at gøre det komplicerede mindre komplekst og tilpasser 

budskabet til jeres målgruppe(r) på en læsevenlig måde. 

Efter 10 år London og Bruxelles, kommunikerer jeg fejlfrit på engelsk. Jeg 

har også fået erfaring med politisk kommunikation og projektrapporter. 

Udover at være specialiseret i kommunikation og sprog er min baggrund 

naturvidenskabelig, det er min niche. Med mig får i derfor en fagprofil 

der excellerer i at formidle ny videnskab, politiske rapporter og tunge 

emner generelt. Jeg har også specialkendskab til køle- og varmesektoren 

og dens betydning for den grønne omstilling og klimamålene. 

Jeg nyder at formidle og lege med sproget, samtidig med at jeg skaber 

interessante og særdeles læsevenlige tekster der kan forstås af såkaldt 

almindelige mennesker. Jeg ved præcis, hvordan jeg skal skabe en 

fortælling omkring dit brand og dine produkter, som kunderne forstår og 

bliver tiltrukket af.  

  

 

  

KONTAKT 

TINE@STAUSHOLM.UK 

LINKEDIN PROFIL 

PERSONLIG BLOG 

CVR-nummer: 43 47 16 51 

TINE STAUSHOLM CHRISTIANSEN 

HOVEDGADEN 8 

2690 KARLSLUNDE.  

 

 

▪ KOMMUNIKATION FRA A-Z. 

▪ PLANLÆGNING & STRATEGI.  

▪ DATA ANALYSER & FORTOLKNING. 

▪ ONLINE RESEARCH & PUBLICERING. 

▪ DIGITALE VÆRKTØJER.  

 

▪ FORMIDLING AF DET KOMPLEKSE 

STOF PÅ EN ENKEL MÅDE TIL JERES 

KUNDER/ MÅLGRUPPER. 

 

▪ ERFARING MED B2B 

KOMMUNIKATION & MARKETING. 

 

▪ DIPLOM I JOURNALISTIK, 

UDDANNET BIOLOG. 

 

▪ ORGANISERET PROJEKTLEDER.  

 

▪ INTERNATIONAL PROFIL, SKRIVER 

BÅDE PÅ DANSK OG ENGELSK. 

 

▪ KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING & 

SPARRING.  

 

 

 

 

 

Stausholm Consult tilbyder at løsning af opgaver indenfor B2B og B2C 

kommunikation, samt redigering af for eksempel CSR og ESG rapporter.  

 

Jeg specialiserer i klima, miljø, biodiversitet, videnskab og teknologi. Jeg 

hjælper gerne med at formidle dit komplekse stof til kunder og andre 

interessenter, så det er nemt for dem at forstå produktet og din 

virksomhed.  

Eksempler på tekster/ ydelser jeg kan levere:   

• Pressemeddelelser der ledte til omtale i fag- og lokalpresse. 

• Produkt cases der skaber synlighed omkring produkter/ brand. 

• SEO optimerede hjemmeside tekster. 

• Nyheder og nyhedsbreve 

• Opslag til LinkedIn og andre sociale medier. 

• Redigering og sammenskrivning af større rapporter mv. - inkl. 

sammenfatning/ executive summmary. 

• Redigering og korrekturlæsning af speciale og PhD rapporter. 

Alle produkter kan leveres på både dansk, britisk og amerikansk 

engelsk. Jeg har også indgående erfaring med en række digitale 

værktøjer som Wordpress, Mailchimp, Google Analytics mv. Jeg tilbyder 

derfor gerne at assistere med praktiske opgaver som vedligehold af 

hjemmeside, opsætning og udsendelse af nyhedsbreve osv. 

YDELSER 

+45 3049 8042. 

KOMPETENCER 

https://www.linkedin.com/in/tine-stausholm-christiansen/
http://blog.stausholm.uk/

