
VIRKSOMHEDEN 
Primo A/S er en af verdens førende leverandør og 
udvikler af løsninger i ekstruderet plast. Hovedsædet 
er i København og de producerer plast på 14 
lokaBoner rundt omkring i verden. Globalt 
beskæDiger Primo omkring 1.000 medarbejdere. 
Primo er specialister i at skræddersy løsninger eDer 
kundernes behov, og leverer både hårde og bløde 
profiler Bl alle forretningsområder, bl.a. energi, 
vinduer og døre, transport, køl og frys, byggeri og 
mange andre. Høj sikkerhed og høj kvalitet udgør en 
central del af Primo-koncernens DNA, og det kan 
mærkes og ses i det færdige produkt. 

Ifølge Kristoffer Buhl Larsen, 
Group Director, var messbar det 
helt rigBge valg:  

“messbar havde de re,e 
kompetencer og skabte lynhur7gt 
indblik i vores forretning. Vi fik 
allerede fra første møde en 
dybdegående sparring omkring 
vores behov, og indenfor kort 7d 
havde messbar udarbejdet mock-ups af de 
nødvendige dashboards og nøgletal baseret på data 
på tværs af systemer. I dag har vi et al7d opdateret 
værktøj, som vi bruger 7l afrapportering 7l 
direk7onen af performance i salg og marke7ng samt 
7l at skabe det væsentlige link mellem 
marke7ngsindsatser og salg. Et værktøj; der effek7vt 
understø,er ledelsen af vores interna7onale 
salgsorganisa7oner og marke7ng.”

SITUATIONEN 
Med afsæt i messbars arbejde med salgs- og 
markeBngsstrategien var der et behov for at kunne 
skabe overblik over konverteringspunkter, nøgletal og 
resultater på tværs af områderne. Der var behov for 
løbende at kunne dokumentere fremgang og holde den 
op mod konkrete målsætninger på tværs af markeBng 
og salg. Der var ydermere et behov for at opkvalificere 
data fra forskellige kilder, fra-filtrere udvalgte dele og 
automaBsk fleQe andre. For Primo var det en 
Bdskrævende, uBlfredssBllende og manuel proces at 
indsamle data og koble de forskellige 
forretningsområder og kunderejsens konverteringer 
sammen. FremdriDen var ikke tydelig for alle niveauer 
af organisaBonen.

PRIMO FAKTA: 

• Grundlagt 1959 med hovedsæde i København. 
• Specialiseret i at skræddersy profiler i plast eDer kundens behov.  
• Primo i Danmark beskæDiger omkring 150 medarbejdere - og 1.000 på verdensplan.  
• In-house værktøjsafdeling med specialister indenfor design, konstrukBon og værktøjsfremsBlling. 
• Udvikler bæredygBge løsninger for og sammen med kunden. 
• Se mere på www.primo.com

MESSBAR APS 
Bramdrupskovvej 20A, DK-6000 Kolding 
messbar.dk

JOAKIM DITLEV 
joakim@messbar.dk 
6160 1164

MAGNUS MØLLER PETERSEN 
magnus@messbar.dk 
2077 3016

RESULTATERNE 
messbar leverede dataanalyse og anbefalinger, samt 
implementering af datamodel og dashboards … 
• Bl forskellige modtagere hhv. direkBonen, salg og 

markeBng, som 
• opsamlede og opkvalificerede data, og som 
• indeholdt nøgletal for konverteringerne for hele 

kunderejsen.

AUTOMATISK RETNING OG FREMDRIFT


