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Kreativt intuitiv
Iderig
Ser løsninger i billeder
Strategisk og holistisk tilgang
Designmetodisk
Omsætter abstrakte ideer og vision til virkelighed
Ser sammenhænge og skaber koncepter
Høj moral og etik
Ærlig, ordentlig og elsker at skabe
Begejstret og let i energien

KONTAKT
+45 60 12 67 72
rikke@rikkemikkelsen.dk
LinkedIn

COMPANIZED
Udvikling af mini CVI, visuelt koncept
for produktbilleder, logo website.
I samarbejde med, fotograf Kristine
Funch og tekstforfatter Karen Møller
Christensen
www.companized.dk

”

Companized er en virksomhed, der lever af at producere bæredygtig emballage og produkter af højeste kvalitet.
Vi havde brug for at give vores hjemmeside en overhaling, og ledte derfor
efter en samarbejdspartner, der kunne
give vores forretning en visuel dimension online. Det har vi fået med Rikke,
Karen & Kristine
Det grundige forarbejde med at sætte
sig ind i, hvem vi er – og hvorfor vi
gør, som vi gør, har givet os et resultat i topklasse. Rikke har formået at
omsætte vores kernefortælling til en
visuel rejse, et website, der tager vores
produkter til et højere niveau.
Samarbejdet mellem de tre kreative,
Rikke, Kristine og Karen, gør bare resultatet endnu bedre. Sammen har de
løftet opgaven til et højere niveau end
vi havde forventet. De har til enhver tid
vores varmeste anbefalinger.”
– Lars Bengtsen, CEO

COPENHAGEN
AIRPORT
Salgsmaterialer for Copenhagen
Airport Shopping Center
I samarbejde med tekstforfatter Karen
Møller Christensen

”

Det er fantastisk at arbejde sammen
med mennesker, som kan tage de
ønsker man har, stille alle de rigtige
spørgsmål og så udvikle noget, der
er endnu bedre end hvad vi havde
forestillet os.
Både den fysiske og digitale version
har været en stor succes og et virkelig
godt værktøj - og er det stadig.
– Camilla Ethelberg Sinding, Retail
Business Partner at CPH Airport

”

Fantastisk værktøj, som har hjulpet
mig meget i min tid i CPH. Super
inspirerende historier, billeder og
fakta omkring CPH. Folderen kommer
omkring alle de spørgsmål man som
samarbejdspartner muligvis har.
Super flot arbejde.
– Per Skourup, Retail Manager, Operations CASC

WSP
Koncept og udvikling af billeder til
kampagnemateriale med titlen ”Leger
vi med fremtiden”.
- Infrastruktur
- Oversvømmelse
- Tørke

”

I 2020 skiftede vi navn fra Orbicon
til WSP og havde brug for at skabe
noget opmærksomhed og synlighed
om vores nye navn og identitet. Vi kom
i kontakt med Rikke og Kristine, som
var lynhurtige til at forstå vores behov
og ønske om at tænke ud af boksen.
God dialog, et skriftligt brief og de to
damers skarpe og kreative hjerner resulterede i kampagnen ”Leger vi med
fremtiden?”, som overgik både vores
fantasi og forventninger. Når man som
os går fra at være en mellemstor ærkedansk virksomhed til at være global og
en del af en af verdens største rådgivende ingeniørvirksomheder, skal der
tænkes helt nyt. Og det må man sige,
at der blev.
Den fortælling og de budskaber der
formidles gennem indtil videre tre stærke billeder er på den ene side enkel og
klar at aflæse og på den anden side
overraskende og kompleks og inspirerer til både dialog og handling...

WSP
...Koblingen af en lille piges naive
tilgang til, hvordan nogle af vores tids
største udfordringer kan løses, virker
utrolig stærk og signalerer både katastrofe og – heldigvis – også håb. Klimaforandringer, pandemier, biodiversitetskrise, trængsel – der er nok at tage
fat på. Så lad os da for pokker komme
i gang, hjælpe hinanden og gøre noget
ved det – synes billederne at sige!
En styrke ved kampagnen er desuden,
at den kan anvendes bredt og tænkes
ind i mange sammenhænge, også helt
konkrete problemstillinger. Vi kan ikke
andet end give topkarakter for samarbejdet med Rikke og Kristine.”
– Annette Lew, EA / Head of Communication

NORDIC BALTIC
COMPETITION ON
FOODWAISTE
’Would you trash her?”
Finalist - 2nd place

Rikke
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Bor sammen med Simon som er far til
vores to børn, Nova 10 år, Saga 6 år.
Vi bor i Birkerød på 6 år.
Oprindeligt jyde
Har været selvstændig siden 2013
Finder inspiration i alt
Holistisk orienteret
Elsker at strikke
Finder energi i samvær med mennesker og i naturen
Vinterbader
Synger
Læser
Er nysgerrig på mennesker, psykologi og det spirituelle.
KONTAKT
+45 60 12 67 72
rikke@rikkemikkelsen.dk
LinkedIn

