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Morten Dyrholm
Morten Dyrholm is Group Senior Vice President at Vestas Wind Systems
A/S. Based in Copenhagen, he is heading up Vestas’ Global Marketing,
Communications and Public Affairs function. He has played a growing role
at Vestas over the last 10 years – originally in China and then globally in
public affairs and business development. During that period, he has helped
Vestas expand into new markets and supporting the development of
effective wind and renewable energy policy in countries around the globe.
With his extensive experience in the global wind industry and a leading expert in
sustainable energy policy and regulation, Morten is currently the Chairman of the Global
Wind Energy Council, Vice-Chairman of the Danish Wind Association, Vice-Chairman of the
Danish Chinese Business Forum and Board Member of WindEurope. Morten Dyrholm holds
a Master degree in Political Science and Chinese Politics.

Morten Dyrholm
Morten Dyrholm hiện giữ cương vị Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Vestas Wind Systems
A/S tại Copenhagen. Ông chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động Marketing, Truyền thông
và Quan hệ Công chúng cho Tập đoàn Vestas toàn cầu. Trong 10 năm qua, vai trò của ông
tại Vestas ngày càng trở nên quan trọng - từ vị trí lãnh đạo Quan hệ Công chúng và Phát
triển Kinh doanh tại Trung Quốc mở rộng ra toàn cầu. Trong khoảng thời gian này, ông đã
góp phần giúp Tập đoàn mở rộng hoạt động tại những thị trường mới, đồng thời hỗ trợ
phát triển các chính sách hiệu quả về năng lượng gió và năng lượng tái tạo trên thế giới.
Là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chính sách và quy chế năng lượng bền vững cùng
với kinh nghiệm sâu rộng trong ngành năng lượng gió, Morten hiện đang đảm nhiệm vai
trò Chủ tịch Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (Global Wind Energy Council), Phó Chủ tịch
Hiệp hội Gió Đan Mạch (Danish Wind Association), Phó Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp
Đan Mạch – Trung Quốc (Danish Chinese Business Forum) và là Thành viên Hội đồng quản
trị Cơ quan Phong điện Châu Âu (WindEurope). Morten Dyrholm có bằng Thạc sỹ Khoa học
Chính trị và Chính trị Trung Quốc.

