
         
 

PRIMA FÆRDIG HÆK® søger kommunikationsstærke anlægsgartnere 

- til at plante online bestillinger foretaget på primafærdighæk.dk  
 
KOM FORBI OG BLIV INTRODUCERET TIL KONCEPTET 
PRIMA FÆRDIG HÆK® søger professionelle og kvalitetsbevidste samarbejdspartnere til at plante 
de bestillinger, der klikkes i kurven på primafærdighæk.dk. 
 

Hjemmesiden primafærdighæk.dk er PRIMA FÆRDIG HÆK®’s markedsføringsmæssige flagskib, og 
én blandt mange kanaler i Danmark, hvorfra det er muligt at købe de eksklusive, fuldvoksne 
hækplanter. Siden 2014 har brugerne desuden haft mulighed for at tilkøbe plantning af hækken. 
Denne serviceydelse har vist sig at være en populær mulighed.   
 

Til at udføre plantningen samarbejder PRIMA FÆRDIG HÆK® i dag med kompetente og grundige 
anlægsgartnere i Jylland, på Fyn og på Sjælland.  Den øgede interesse fordrer, at der nu er behov 
for endnu nogle samarbejdspartnere, der har plads og tid til ekstra forretning.  

Når Have og Landskab slår dørene op til endnu et fagligt videns- og inspirationsmekka står PRIMA 
FÆRDIG HÆK® derfor klar med en invitation til danske anlægsgartnere fra hele Danmark: 
 
Kom forbi vores stand til en snak om et muligt koncept-samarbejde og få informationsmateriale 
med hjem. 
 



 
FORDELE VED SAMARBEJDET  
Der er mange fordele ved at være med i konceptet, men den helt store fordel er den personlige og 
faglige goodwill som vores samarbejdspartnere skaber i mødet med kunden - deraf opstår et stort 
potentiale for mersalg. Indehaver og gartner, Lars Strarup, udtaler i forlængelse heraf: 
 
Vi hører ofte, at ét plantet projekt kaster flere projekter af sig, enten andre steder hjemme hos 
kunden eller hos naboen. Alle projekter er således en unik mulighed for at lægge et personligt 
’visitkort’ og skabe et mersalg hos kunden ift. fremtidige projekter.  
 
KVALITET OG KOMMUNIKATION I FOKUS 
Vi vægter kundeservice, god og gennemsigtig kommunikation samt kvalitet meget 
højt – derfor er det vigtigt, at kunden er tryg, og får en god oplevelse i både produkt og 
service, og at du får meldt tilbage til os, så vi er ajour om projektet. Vi søger anlægsgartnere, der 
arbejder 
med samme kundefilosofi, og vi glæder os til at vi forhåbentligt får mange flere anlægsgartnere 
med i samarbejdet efter Have og Landskab. 
 
Kontakt os allerede i dag på handel@primafaerdig.dk eller på tlf. 6599 2195 og lad os lave en 
aftale. 

Vi ses på stand D043 
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