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SONIA BAPTISTA 
Mit navn er Sonia Baptista.  
Jeg er forretningsudvikler og analysekonsulent. 
 

KERNEKOMPETENCER 
Med mere end 20 års praktisk erfaring fra global handelsvirksomhed, 
turismebranchen og undervisningssektoren samt min teoretiske baggrund som Cand. Merc. i 
Virksomhedsudvikling og HD i Afsætningsøkonomi får du konkret og hands-on rådgivning og sparring, som 
du kan implementere direkte i din strategiudvikling og virksomhedsdrift. 
 

VÆRDIGRUNDLAG & LANGVARIGE KUNDERELATIONER 
Forretningsudvikling handler om at skabe langvarige relationer og få det gode samarbejde til at spire. 
Jeg arbejder ud fra et værdisæt, som jeg tror på styrker vores kunderelation. 
 
Troværdighed – Du kan stole på, at jeg leverer. 
Ordentlighed – Du får udført dine opgaver professionelt og ordentligt. 
Integritet – Du får den hjælp, som du efterspørger. 
Samskabelse – Du bliver en del af processen, for jeg tror på, at vi sammen kommer længere. 
Creatively Intelligent – Du kan stole på, at jeg er kreativ og dygtig til mit arbejde. 
 

MINE KERNEOMRÅDER 

ANALYSER & ANSØGNINGER 
Jeg udarbejder og gennemfører dataindsamling, interviews, analyser, projektbeskrivelser og -ansøgninger, 
som skaber effektive og konkrete resultater for mine kunder. Sammen udvikler vi din forretningsplan, som 
danner grundlag for din operationelle markedsføringsstrategi på sociale medier. 
 

• IBA Erhvervsakademi Kolding kan nu tilbyde uddannelsen Professionsbachelor i e-handel. 

• BHJ A/S har fået fyldestgørende viden om implementering af vækststrategier i udenlandske 
datterselskaber. 

• Midtjysk Turisme har udviklet cykelturismen og gennemført Giro d’Italia i Herning. 

• Vejlefjord har styrket deres viden på markedet for sundhedspakker på en europæisk studietur. 

 

KOMMUNIKATION & KONCEPTER 
Du får konkret hjælp til at udvikle en strategisk forretningsplan, en operationel forretningsmodel og 
differentieret forretningskoncept. Du bliver helt skarp på din forretningsidé og troen på, at du kan opstarte 
og drive din egen forretning. Du får hands-on hjælp til at markedsføre dig. Du lærer dine kunder at kende, 
og de lærer dig at kende ved konstant at være top-of-mind. 

 
• EpIQ Learning har fået udviklet en komplet forretningsplan og automatiseret online 
 markedsføringsstrategi på Facebook og Nyhedsbreve. 
• Marina Fiskenæs blev skarpere på deres forskellige målgrupper og benyttet segmenteringsanalysen 
 til at differentiere ydelserne. 
• Vaner & Livsstil er blevet klogere på forretningsplanens indhold, online markedsføring og 
 strukturering af opgaver. 

 

http://www.soniabaptista.com/
https://www.facebook.com/empower.your.idea/?modal=admin_todo_tour
https://www.linkedin.com/in/baptistasonia/
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FORMIDLING & FOREDRAG 
Jeg har dokumenterede resultater på, at jeg har evnen til at sætte mig ind i vore kunders behov og 
ønsker.  Jeg tænker strategisk og har overblikket til at formidle komplicerede udfordringer til strukturerede 
og overskuelige præsentationer.  
 
Jeg formidler viden på online workshops, webinarer og kurser i emnerne Økonomi & Bogholderi, Salg & 
Markedsføring, Iværksætteropstart & Virksomhedsdrift, Problemformulering & Projektskrivning. 
Alle forløb afvikles på både dansk og engelsk. 
 

• Der er tilrettelagt og gennemført undervisning på master-niveau og som e-learning for 
 internationale studerende gennem IBA Erhvervsakademi Kolding & Leeds Beckett University UK. 
• Der er tilrettelagt og gennemført undervisningsforløb i oplevelsesøkonomi på Hotel- og 
 Restaurantskolen. 
• Designskolen Kolding har modtaget en hands-on præsentation ved Freelance Friday for nuværende 
 og kommende iværksættere. 
• Der er planlagt og afviklet webinarer i vore gratis guides. 

 

MINE MÅLGRUPPER 
Min  erfaring ligger inden for global forretningsudvikling, turismebranchen og undervisningssektoren. 
 

PRIVATE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER 
Min mission er at hjælpe dig med at tage komplicerede problemstillinger og få dem struktureret og 
nedfældet på skrift. Min passion er at hjælpe dig strategisk på en seriøs og troværdig måde, så du opnår 
dine målsætninger. 
 

IVÆRKSÆTTERE 
Min mission er at hjælpe dig med at opstarte og drive din egen forretning og få din drøm til at gå i 
opfyldelse. Det er min passion at vejlede og udvikle. Jeg stortrives, når jeg er på arbejde, for jeg ved, at jeg 
har fundet min rette hylde. Jeg tror på, at jeg kan hjælpe dig med at finde din rette hylde, så du kan udleve 
din passion. 
 

UDDANNELSESINSTITUTIONER 
Min mission er at formidle kringlet stof på en god, forståelig og anerkendende måde. Min passion er at 
formidle anerkendende undervisning samt relevant og brugbar viden, som fører til effektivitet og højere 
produktivitet blandt vore kursister og studerende. 
 

MINE REFERENCER 
BHJ, Copublica, Culture Code, Eventør, EpIQlearning, Hotel- og Restaurantskolen, Højskolen Østersøen, IBA 
Erhvervsakademi Kolding, IBC, Marina Fiskenæs, Midtjysk Turisme, Syddansk Turisme, Sønderborg 
Turistbureau, Vaner & Livsstil, Vejlefjord. 
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