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SPECIALISTER I SEARCH EXPERIENCE OPTIMIZATION (SXO) 
 

InboundCPH skaber relevant trafik fra Google til jeres website og hjælper jer med at 

konvertere trafikken til salg og leads. Det gør vi gennem Search eXperience Optimization (SXO) 

 – en strategi der binder søgemaskineoptimering, Google AdWords og konverteringsoptimering 

sammen med udgangspunkt i jeres målgruppes adfærd og behov. 

 

Succesfulde resultater udspringer af et tæt samarbejde mellem kunde og bureau. Derfor er  

gode relationer, tillid og tilfredshed afgørende og noget af det, vi vægter allerhøjest. Vi er ikke  

en leverandør, men en partner, der går ind i jeres forretning med liv og sjæl. 

 

Med faglig stolthed og passioneret håndværk har vi gennem fem år arbejdet med ét mål for øje:  

at sikre vores kunder – store som små – i hele landet succes gennem indsigtsbaserede, datadrevne 

strategier. Vi er stolte over at have skabt resultater for digitalt ambitiøse virksomheder som Spies, 

Codan, Blockbuster, DFDS og Audi. Læs vores cases på inboundcph.dk/cases/.  
 

 

 

UDVALGTE REFERENCER 
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BAG OM INBOUNDCPH 
InboundCPH blev stiftet i februar 2013 af online marketing-specialisterne Henning Madsen 

og Ian Rosenfeldt, som med 40 års sammenlagt erfaring inden for online marketing-branchen 

udgør et solidt fundament for virksomheden. 

 

Startskuddet til virksomheden var en millionkontrakt med en stor dansk mediekoncern, som 

ønskede at satse massivt på søgemaskineoptimering (SEO). Kontrakten gjorde det muligt for 

Henning og Ian at ansætte deres første medarbejder, og de succesfulde resultater, som de tre 

skabte, medvirkede til virksomhedens fortsatte succes og vækst.  

 

Det var InboundCPH, man ringede til, hvis man ville noget seriøst med SEO, og sådan er 

det stadigvæk den dag i dag, hvor InboundCPH har ni fastansatte i København og Aalborg og 

et stort netværk af mere end 20 freelancere og samarbejdspartnere i blandt andet Danmark, 

Sverige, Spanien, Kroatien, Iran og Indonesien. 

 

 

KONTAKT 
Telefon:  +45 70 23 35 35 

E-mail:  info@inboundcph.dk 

CVR-nr.:  39607255 

 

Adresse 

København   Aalborg 

Rosenvængets Alle 11, st. tv.  Jyllandsgade 20 

2100 København Ø   9000 Aalborg 

 

 
 
 

 

  
  

 
 

 Ian Rosenfeldt 

 CEO, Head of SEM 

 ir@inboundcph.dk 

 27 29 77 20 
 

 
 

 Henning Madsen 

 Partner, Head of SEO 

 hma@inboundcph.dk 

 21 46 45 44 
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BLÅ BOG: HENNING MADSEN 
Stilling: Partner og Head of SEO i InboundCPH. 

 

Født: 5. januar 1968 

 

Uddannelse: Uddannet elektriker. 

 

Karriere: 

▪ Fik sit første CVR-nummer som 18-årig. 

▪ Etablerede en computerbutik i Store Kongensgade i København i 1995. 

▪ Stiftede virksomheden Netpointer Technologies i 1997, hvor han – som en af de første i 

Europa – arbejdede med søgemaskineoptimering. 

▪ Var fra 2009-2013 ansat som Head of SEO i GroupM Search. 

▪ Stiftede virksomheden InboundCPH i 2013 sammen med marketingspecialisten Ian 

Rosenfeldt. 

 

Bonusinfo: 

▪ Blev i 2003 hyret af en 55-årig italiensk nonne til at lave søgemaskineoptimering for 

Vatikanet. 

 

Privat: 

▪ Gift med Julie Gyllenøhr med hvem han har børnene Gaia og Luis. Bosat i Hillerød. 

 

 

 

BLÅ BOG: IAN ROSENFELDT 
Stilling: CEO og Head of PPC i InboundCPH. 

 

Født: 4. januar 1973 (44 år) 

 

Uddannelse: Uddannet i marketing fra Lyngby Handelsskole. 

 

Karriere: 

▪ Stod som Global Online Manager hos Pandora i spidsen for lanceringen af Pandoras 

globale e-commerce platform i 2009. 

▪ Var fra 2010-2013 ansat som Online Marketing Manager i Web CRM. 

▪ Stiftede virksomheden InboundCPH i 2013 sammen med SEO-eksperten Henning Madsen. 

 

Bonus: 

▪ Arbejdede fra 1992-1996 som HAWK Squadron Radar Specialist i Flyvevåbnet. 

 

Privat: 

▪ Gift med Sascha Hildebrandt Rosenfeldt med hvem han har to børn. Bosat i Virum. 
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