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Executive Summary  
 
This HD MM thesis focuses on the IT Company Viatempo and its possibility to market and 
sell Marketing Automation Software.  
Viatempo wants to develop a service-offer, which will deliver a gross profit margin at a 
minimum of 30% and average an annual growth of minimum 30% in the next 5 years.  
 
By partnering up with the company HubSpot that have developed a product within 
Marketing Automation, Viatempo has the possibility to add additional value by using its 
own project method for implementing IT.  
This method focuses not just solely on implementing the software, but also on changing 
the behaviour and process within the customer organisation. Also known as change 
management.  
By utilising this project method, Viatempo will be able to differentiate its Value Proposition 
from its competitors.  
 
Since Viatempo is a small company with limited financial resources, it must rely on its 
ability to team up with other companies and freelancers. This will continue until Viatempo 
reaches 4 sales in a year. This is the point were it will be make it more profitable to use 
solely internal resources.  
 
After having conducted a questionnaire, it became clear that companies choosing to buy 
Marketing Automation Software values 3 primary things: Price, Functionality and Usability.  
Taking price and functionality into context it was possible to see a profitable segment 
within the Danish market. Companies with more than 250 employees and +200 million 
DKK in revenue, which could be found in the IT, Service and Medical sector is the target 
group.  
 
Furthermore the questionnaire revealed some key success factors that were necessary in 
succeeding with this product development strategy. The product needed to cover 
functionality such as: Campaign Management, Contact Management, Platform 
Management and A/B Test.  
To further gain use of its strategic strengths, Viatempo should include Change 
Management, Behaviour triggered e-mail and the best Usability in the business. The two 
last strengths can be found in HubSpot’s Marketing Automation product.  
 
With a service-offer that includes one of the top products in the Marketing Automation 
business and adding additional value through the Change Management concept, 
Viatempo will be able to achieve a successful product development strategy.  
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1. Problemafklaring  

1.1 Problemfelt 
 
En stigende del af vores kommunikation og informationssøgning foregår online.  
Tal fra Danmarks Statistik viser, at i år 2014 benytter 84 procent af den danske befolkning 
internettet, til at søge informationer omkring varer mv.1 En tendens som mange danskere 
uden tvivl overfører til deres arbejdsliv.  
 
Brug af internet til private formål 
Tabel 1: Udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik – Statistikbanken.2 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Søge information om 
varer mv. 

73% 74% 78% 72% 82% 82% 84% 

 
I takt med at kommunikationen og processerne digitaliseres, vil der blive flere data at måle 
på og arbejde ud fra. Det skaber nye behov for de virksomheder som gerne vil arbejde 
med deres data. Det stiller ligeledes større krav til de IT systemer der er på markedet, 
både til indsamling af data, men også til bearbejdning og efterfølgende output.  
 
I marketing automatiserings branchen findes der mange konkurrenter, hvor flere af de 
store virksomheder tidligere har haft stor succes med salg og implementering af CRM 
systemer. Dette medfører at disse virksomheder er vant til at håndtere og arbejde med 
data, men vi ser ligeledes mindre virksomheder, der udvikler lignende produkter og træder 
ind på dette marked, på trods af CRM tidligere ikke har været en kernekompetence.  
 
Den store mængde information der bliver tilgængelig, helt ned på et individ niveau, stiller 
store krav til at Marketing Automatiserings Softwaren (MAS) kan håndtere disse data 
korrekt, i forhold til den danske persondatalov.3  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 http://www.statistikbanken.dk/ 
2 http://www.statistikbanken.dk/ 
3 http://www.datatilsynet.dk/offentlig/kort-om-persondataloven/ 
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1.2 Problemejer 
 
Virksomheden Viatempo sælger IT produkter og services på det danske marked. 
Viatempo ønsker at undersøge potentialet for MAS på det danske marked, for at vurdere 
om det er et forretningsområde, der skal investeres i.  
Kan det rette produkt findes, beder ejerkredsen om at der bliver udarbejdet en marketing 
strategi, der har til formål at sikre en succesfuld produktudvikling på det danske marked, jf. 
Ansoffs vækststrategier.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Ansoffs vækstmatrice 

 

1.3 Problemformulering 
 
Kan der udvikles et service-offer indenfor MAS branchen, som Viatempo kan tilbyde 
fremadrettet i et B2B marked med minimum 30% i bruttoavance og en forventning 
om minimum 30% årlig vækst, set i gennemsnit over de næste 5 år? 
 

1. Hvad er Viatempos økonomiske forudsætninger?  
2. Hvilke potentielle attraktive kundesegmenter findes der på det danske marked? 
3. Hvilke nøgle succeskriterier er nødvendige for at opnå en succesfuld 

produktudvikling i Danmark?  
4. Hvilken strategi vil det anbefales at Viatempo gør brug af efter udvikling af service-

offer? 
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1.4 Definitioner  
 
Marketing Automatiserings Software (MAS) er brugen af software til at automatisere 
marketingprocesser såsom kundesegmentering, kampagnestyring, måling og udsendelse 
af information på baggrund af adfærd.  
 
Formålet er at give potentielle kunder personaliserede informationer, der er relevante for 
dem på det givne tidspunkt.  
 

 
Figur 2: Eksempel på en type kampagne MAS kan automatisere – udarbejdet af Atcore4 

 
I denne opgave bliver service-offer defineret som den samlede pakke Viatempo vil sælge 
til deres kunder. Herunder software produkt, implementerings- og forandringsprojekt, 
løbende support og service, træning af brugerne, samt opfølgning på effekten.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 http://atcore.dk/blog/derfor-er-drip-kampagner-effektive/  
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1.5 Afgrænsning 
 
Afgrænsningerne der foretages er gjort for at gøre projektet mindre komplekst og mere 
overskueligt.  
De virksomheder som udvikler MAS produkter, konkurrerer på et globalt marked. Dog 
afgrænses der fra at kigge på andre geografiske områder, end det danske.  
Derudover findes der produkter som har noget af den samme funktionalitet som MAS 
produkter. Dette er fx mail-systemer og nogle CMS systemer. Der afgrænses ligeledes fra 
at kigge på disse produkter som konkurrenter, for at gøre analysen mindre kompleks. De 
substituerende produkter der analyseres vil være større IT systemer som kan håndtere og 
belyse data, men ikke nødvendigvis udnytte dem automatisk.  
 
På trods af at flere IT virksomheder begynder at slå på grøn IT og software, vil der 
afgrænses fra at tage disse perspektiver med ind i opgaven. Dette medfører blandt andet 
at der i PEST analysen ikke belyses de miljømæssige faktorer.  
Derudover afgrænses der fra at gå dybt ind i hvilket samarbejde Viatempo skal have med 
eksterne ressourcer og samarbejdspartnere.  

1.6 Udsigtsniveau  
 
Det er Viatempos ejerkreds, der har bedt om at få undersøgt problemstillingen.  
Derfor vil udsigtsniveauet for denne opgave, svare til en konsulent med blik for de 
strategiske perspektiver.   

 
 

 

 

 

 

  
Figur 3: Udsigtsniveau, konsulent for ejerkredsen - efter egen tilvirkning 

1.7 Valg af litteratur  
 
Valget af litteratur er sket med udgangspunkt i bøger hvor der kunne findes modeller og 
teorier, men også søges inspiration. Dermed er der blevet anvendt bøger, hvor der ikke 
direkte har kunne inddrages noget i teksten, men de har været med til at præge tankegang 
og deraf også analyser.  
Det har fx været bogen: Business to Business Marketing, Brennan et. al.  
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Af bøger der direkte kan aflæses i teksten er: Strategic Market Management, Aaker & 
McLoughlin. Marketing Management, Kotler et. al. Managing Innovation, Tidd & Besant. 
Digital Marketing, Chaffey & Ellis-Chadwick. Marketing Communications, Pelsmacker et. 
al.  

1.8 Dataindsamling 
 
De fleste af de førende virksomheder indenfor branchen, har hovedkvarter i andre dele af 
verden. Eftersom der fokuseres på det danske marked, vil flere af de sekundære data 
bygge på internationale rapporter, eller analyser af den danske software branche som 
helhed.  
Dette vil ikke give et retvisende billede af hvordan det danske marked opfører sig, men det 
kan give et billede af den omkringliggende verden, som ligeledes påvirker Danmark. Det 
er dog vigtigt at notere, at disse sekundære data allerede eksisterer og ikke er udarbejdet 
med henblik på denne rapport.  
 
De primære data der er indsamlet, dækker over en spørgeskemaundersøgelse, der 
forsøger at belyse købsmotiver hos de forskellige segmenter på det danske marked. 
Desværre viste det sig utrolig svært at få svar fra den relevante målgruppe. Der blev 
indsamlet svar fra medarbejdere i 18 virksomheder, men kun 4 svar var relevante. Det 
medfører at reliabiliteten lide under denne lille mængde af respondenter. Validiteten kan 
diskuteres, eftersom svarende for det meste stemte overens med hvad der var forventet.  
 
Derudover er der indsamlet primær data, som følge af et Interview med Morten Fanø fra 
virksomheden NextAgenda. Det blev gjort for at få et indblik i andre dele af software 
branchen og for at se om der var noget som kunne videndeles omkring.  
 
Dataindsamling af sekundære data til denne rapport dækker over både kvalitative og 
kvantitative data.  
De internationale brancherapporter fra Gartner og SiriusDecisions, bygger på både 
kvalitative og kvantitative data, og dermed vil den bevæge sig i et spænd mellem det 
positivistiske og konstruktivistiske verdenssyn. Det er derfor vigtigt at understrege, at 
eftersom disse data allerede er bearbejdet af andre personer, og herefter bliver yderligere 
bearbejdet af undertegnede, vil et fuldstændigt sandfærdigt billede ikke kunne tegnes.  
 
Eftersom der er flere kvalitative data offentligt tilgængeligt omhandlende branchen, vil 
rapporten ligeledes præges af et verdenssyn der bevæger sig mere over imod det 
konstruktivistiske end det positivistiske.  
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1.9 Metode 
 
Indledningsvist vil det blive defineret, hvilke produkter rapporten vil have fokus på samt 
hvilken ydelse disse kan levere. 
Efter den problemafklarende del, vil hele branchen blive skitseret ud fra en Business 
System Model, for at gøre det lettere for læseren at forstå sammenhængen i branchen. 
Derefter vil der blive foretaget en mikroanalyse af Viatempo, med hjælp fra Dupont 
pyramiden og SW-model. Dupont pyramiden er valgt for at kunne sammenligne 
virksomhederne på baggrund økonomi.  
Ydermere bliver der foretaget en konkurrent analyse og sammenligning. I denne vil der 
også blive brugt afkastningsgraden fra Dupont pyramiden. En endelig sammenligning vil 
blive foretaget via modellem Competitive Strength Grid, som er valgt grundet dens 
mulighed for at overskueliggøre hvordan virksomhederne klarer sig på flere kriterier.  
Segmenteringen vil tage udgangspunkt i relationen mellem 2 faktorer: Pris og 
Funktionalitet. Dette gøres fordi det er disse faktorer som spørgeskemaundersøgelsen har 
klarlagt som 2 af de 3 vigtigste kriterier.  
Købsmotiverne vil blive analyseret på baggrund af besvarelser fra 
spørgeskemarespondenter.  
Det totale marked estimeres og herefter vil udviklingen analyseres ved hjælp af en PLC 
model. PLC modellen er valgt for lettere at vise hvilket stadie markedet befinder sig i.  
Makroanalyse af branchen, som vil tage udgangspunkt i en PEST model, for at komme 
godt rundt om de makrofaktorer der kan påvirke branchen.  
I meso-analysen vil der blive brugt Porters 5 Forces, hvorefter der vil blive kigget på hvilke 
nøglekriterier der er vigtige for at opnå succes (Key Success Factors). Porters 5 Forces er 
valgt for at analysere og ikke forglemme de faktorer som kan påvirke branchens 
attraktivitet. KSF-modellen er valgt for at få klarlagt hvad der er vigtigt for at kunne 
konkurrere i dagens marked. 
Slutteligt vil det ende ud i en OT-model, der vil forsøge at beskrive de muligheder og 
trusler, der findes på det danske marked.  
Den analyserende del vil derefter opsummeres i en SWOT-model der kan bruges som 
startskud til strategidelen ved at vende det på hovedet og bruge en TOWS-model som 
analysegrundlag. SWOT og TOWS modellen er valgt for at få opsummeret analysen og få 
vendt nogle af delene på hovedet, så det ender ud med nogle strategiske forslag.  
Strategien vil herefter blive vurderet ud fra en benchmark, konsekvensovervejelser, 
beregninger og ende ud med et implementeringsforslag.  
Til sidst vil et Marketing-mix blive sammensat, for at få endeligt klargjort hvad Viatempo 
skal gøre.  
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2. Analyse 

2.1 Værdikæde  
 
Det danske marked for MAS, minder på mange måder om andre IT markeder i Danmark.  
Store globale virksomheder står for udviklingen af produktet, hvor nogle af disse har 
afdelinger i Danmark, som fx Oracle5. Andre globale virksomheder benytter sig kun af 
lokale partnere. Derudover er der nogle af de udviklende virksomheder, der både er 
tilstede lokalt, men også benytter sig af lokale partnere. Dette er en model som har været 
anvendt af blandt andet Microsoft, med flere af deres produkter gennem tiden.6  
 

 
Figur 4: Business System Model for Marketing Automatiserings Software i Danmark - efter egen tilvirkning. 

Grunden til at globale virksomheder, som ikke er tilstede lokalt, ligeledes kan udbyde 
træning i deres produkter, skyldes at meget af træningen foregår online og on-demand7. 
Her tænkes blandt andet på virksomheden HubSpot.  
 
For Viatempo vil værdikæden bestå i at dække områderne Markedsføring, Salg, 
Implementering, Træning af slutbrugerne og en løbende opfølgning. Dette vil medføre at 
de primære konkurrenter i Danmark skal findes blandt virksomheder, med et lignende 
service-offer, såsom Increase og Atcore. Dermed skal Viatempo blive partner for et, eller 
flere, af de store udviklende virksomheder.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 http://www.oracle.com/dk/corporate/contact/index.html  
6 https://pinpoint.microsoft.com/da-DK/search?type=companies  
7 On-demand træning er hvor brugerne af MAS kan tilgå både dokumentation og træningsvideoer online, 
præcis når det passer ind i deres skema.  
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Det foreslås at valget falder på at blive partner for virksomheden HubSpot, hvilket blandt 
andet skyldes en stor funktionalitet til prisen, samtidigt med at systemet får ros for 
brugervenligheden.8 

2.2 Viatempo 
 
Viatempo blev stiftet i 2002 og har haft flere forskellige forretningsområder gennem tiden, 
men har været konsistent på et område: Salg af IT-konsulenter.  
Med dette område som et af de faste, har der været forsøgt med flere andre områder. 
Forretningsområderne er blevet lagt ned igen af forskellige årsager, men det er en 
virksomhed som har en ledelse der fortsætter med at forsøge.  
 
Viatempo har svinget mellem 1-5 ansatte (interne ressourcer), men selvom arbejdsstyrken 
ikke er stor, excellerer de i at samarbejde med andre virksomheder og eksterne freelance 
ressourcer.  
Alle medarbejdere og interne ressourcer er involveret i salg og kundemøder, udover faste 
arbejdsopgaver som fx administration eller konsulentopgaver.  
 
Figur 5: Viatempos organisation, inklusiv eksterne ressourcer og samarbejdspartnere – efter egen tilvirkning 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 https://www.g2crowd.com/compare/act-on-vs-hubspot-vs-marketo-vs-oracle-eloqua  
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Der skelnes mellem eksterne og interne ressourcer efter kontraktuelle forhold. Interne 
ressourcer er typisk tilknyttet på funktionærlignende aftaler, mens eksterne ressourcer er 
tilknyttet på projektkontrakter.  
Samarbejdspartnere er virksomheder af både lignende og større størrelse, hvor der 
samarbejdes omkring konkrete projekter, eller udvikling af nye projekter samt koncepter.  

2.2.1 Viatempos organisatoriske formåen 
 
Viatempo har siden 2002, gennemført IT projekter for nogle af de største virksomheder og 
organisationer i Europa.9  
Dette er sket med udgangspunkt i deres egenudviklede projektmodel, der tager 
udgangspunkt i at IT systemet skal implementeres, men processer og organisationen skal 
også forandres.  
Dette har medført en høj succesrate i de projekter de har været involveret i. Både hvor 
interne og eksterne ressourcer har været i brug.  

2.2.2 Viatempos økonomiske formåen 
 
Viatempo gennemgik i 2013 en omstrukturering af ejerkredsen, hvilket fik stor betydning 
for regnskabet. Dette er en af årsagerne til af den livkvide beholdning faldt fra 800.000 kr. i 
2012 til 36.000 kr. i 2013.  
 
Derudover havde det indflydelse på hvordan ressourcerne blev prioriteret. Der blev søgt et 
nyt medlem til ejerkredsen, hvilke var tæt på at falde på plads. Det skete dog ikke, på trods 
af at der var lagt mange kræfter i arbejdet. Dette medførte at selvom Viatempo i 2012 
havde en omsætning på 5,2 millioner kr., faldt den til 2,4 millioner kroner i 2013.  
 
Afkastningsgraden gik fra at være 26,09% i 2012 til at falde til -33,51% i 2013.  
 
Dette medfører blandt andet, at et evt. nyt fokusområde som Marketing Automatiserings 
Software, skal kunne gennemføres uden massive investeringer, hvilket ikke er urealistisk 
indenfor IT branchen.  
For at indgå et partnerskab med HubSpot omkring at få lov til at markedsføre, sælge og 
implementere deres system i Danmark, kræver stort set ikke andet end investeringer i 
interne ressourcer.  
Der skal afholdes møder og sendes interne ressourcer over til træning og certificering i 
England.10 Derudover skal der investeres i et partner træningskursus, som koster omkring 
10.000 kr.11 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 http://www.viatempo.biz/om-firmaet/  
10 Telefonsamtale med medarbejder fra HubSpot d. 4/2-2015  
11 http://www.hubspot.com/services/partner-inbound-success-training  
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Viatempo skal derfor være villig til at ansætte medarbejdere, eller hyre eksterne 
konsulenter, for at kunne vise HubSpot at der ligger handling bag ordene.  
Dette stemmer godt overens, med den grad af risikovillighed som Viatempo tidligere har 
haft for vane at benytte i tidligere projekter.  

2.3 SW-model 
 

Styrker: 
 
- Stor erfaring fra IT Branchen, inkl. projekter 
- Agile arbejdsmetoder og samarbejdsformer 
- Egne projektmodeller til implementering af IT 
- Stort netværk 
 

Svagheder: 
 
- Lille virksomhed 
- Lille økonomisk formåen 
- Ingen direkte erfaring med MAS 
- Lavt brand kendskab 
 

 
Figur 6: SW-model12 : Styrker og svagheder opsummeret - efter egen tilvirkning.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Strategic Market Management, Aaker & McLoughlin – side 107-108 
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2.4 Konkurrent analyse 
 
De primære konkurrenter er fundet ved at analysere markedet for virksomheder der: 

 
1. Tilbyder produkter med lignende funktionalitet 
2. Tilbyder lignende ydelser 
3. Går efter samme målgruppe 

 
Konkurrenterne er udvalgt ved først at gennemgå trin 1, derefter trin 2 og 3.  
Der findes 23 kendte virksomheder på det danske marked, der tilbyder produkter med 
lignende funktionalitet. Nogle har udviklet deres egne produkter, hvorimod andre fungerer 
som lokale partnere og står for salget i Danmark.  
 
Ved at gennemgå trin 2 og 3 falder antallet af konkurrenter, og ved at skære ind til benet 
findes de 3 primære konkurrenter:  
 

- Atcore  
- Increase 
- IIH Nordic  

 
Alle 3 er primære konkurrenter, der markedsfører, sælger og implementerer produkter der 
er udviklet af globale virksomheder: 
 

- Atcore  
o Marketo13 

- Increase 
o Oracle Eloqua, Oracle Responsys14 

- IIH Nordic 
o Act-On og Leadsius15 

 
 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 http://atcore.dk/kunder-og-livstidsvaerdi/marketing-automation/  
14 http://www.increase.dk/produkter/  
15 http://iihnordic.dk/tools/marketing-automation  
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2.4.1 Konkurrent sammenligning 
 
De 3 primære konkurrenter, har ikke haft pligt til at offentliggøre deres omsætning, hvilket 
de heller ikke har valgt at gøre. Det medfører at den økonomiske sammenligning er 
baseret på estimater. En nærmere baggrund og argumentation for estimaterne kan findes i 
afsnit 2.7.1 Baggrund for estimering af totalmarkedet.  
 
Kort forklaret er virksomhedernes omsætning taget ud fra en vurderingen af, at deres 
bruttoresultat svarer til 75% af omsætningen. Hvilket giver dette billede:  
 
Figur 7: Sammenligning af Viatempo med konkurrenter på økonomisk formåen år 2013 - efter egen tilvirkning 

2013 Viatempo Atcore IIH Nordic Increase 
Omsætning 2,4 mio. DKK 16,9 mio. DKK 20,8 mio. DKK 11,2 mio. DKK 
Afkastningsgrad -33,51% 18,43% 12,28% 17,77% 
Overskudsgrad -12,3% 10,8% 9,4% 6,5% 
Kortfristet gæld 0,6 mio. DKK 9,4 mio. DKK 11,8 mio. DKK 4,4 mio. DKK 
 
Viatempo ligger langt under sine konkurrenter på de fleste parametre. Som beskrevet 
tidligere, har Viatempo gennemgået en omstrukturering i ejerkredsen, hvilket har haft 
omkostninger. For at illustrere dette, er sammenligningen ligeledes foretaget for år 2012.  
 
Figur 8: Sammenligning af Viatempo med konkurrenter på økonomisk formåen år 2012 - efter egen tilvirkning 

2012 Viatempo Atcore IIH Nordic Increase 
Omsætning 5,2 mio. DKK 9,4 mio. DKK 15,5 mio. DKK 6,9 mio. DKK 
Afkastningsgrad 26,09% -4,19% 8,98% 11,77% 
Overskudsgrad 8,8% -3% 3,6% 5,8% 
Kortfristet gæld 0,6 mio. DKK 7,7 mio. DKK 3,5 mio. DKK 4,0 mio. DKK 
 
I år 2013 er det dog værd at bemærke, at de 3 virksomheder klarer sig fornuftigt, med 
afkastningsgrader på over 12%.  
IIH Nordics kortfristede gæld er dog vokset betragteligt fra 2012 til 2013.  
For de 2 andre virksomheder, er den kortfristede gæld blevet forholdsmæssigt mindre med 
henblik på omsætningen, om end den kortfristede gæld er steget.  
Det er også værd at bemærke at Atcores afkastningsgrad er gået fra at være den laveste i 
2012, til den højeste i 2013, blandt de udvalgte virksomheder.  
 
Som evt. ny indtræder på markedet, og som den mindste virksomhed, sammenlignet med 
konkurrenterne, skal Viatempo tænke sig godt om, før de vælger at investere i dette 
område.  
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 Atcore IIH Nordic Increase 
Image & Position - Blandt de første  

- Et forretningsområde 
blandt flere 

- Dygtige, men stadig små 
- Et forretningsområde 
blandt mange 

- Dygtige til det 
komplekse 
- 100% fokuseret på 
MAS 

Fokus - Samme fokus på salg 
MAS som foregående år 

- Mere fokus på salg af 
MAS i de kommende år 

- 100% MAS 
- Samme fokus som 
tidligere 

Strategier - Fortsætte med samme 
strategi 

- Har udvidet porteføljen 
indenfor MAS 

- 100% fokus på at 
blive bedre til det 
samme 

Omkostningsstruktur - Samme antal 
medarbejdere pr. opgave 
som de andre 
konkurrenter 

- Samme antal 
medarbejdere pr. opgave 
som de andre konkurrenter 

- Samme antal 
medarbejdere pr. 
opgave som de andre 
konkurrenter 
- Dyr produktlicens 

Exit barrierer - Har synergi til andre 
områder 

- Det er et voksende 
område  

- Har investeret kraftigt 
og kan ikke andre 
ydelser 

 
Atcore er kendt for at være en af de første indenfor dette område. De vurderes til at være 
gode, men det er også et forretningsområde blandt flere, hvilket kan medføre en lavere 
prioritering.  
Selvom der opnås synergi, er det mærkbart at det ikke er det primære forretningsområde. 
De vil dog fortsætte ned ad samme vej som tidligere, fordi de vokser.  
 
IIH Nordic er dygtige, men det er stadig et relativt nyt område for dem. Virksomheden 
dækker mange områder, hvilket både skaber synergi, men også forvirringer i 
kommunikationen udadtil. MAS er et område i vækst for IIH Nordic og de har udvidet 
porteføljen med flere forskellige MAS produkter.  
 
Increase har vækstet efter deres fokus er skiftet til 100% MAS. Increase er dygtige til de 
komplekse opgaver og organisationer, men er ligeledes dyre. Det er det eneste 
forretningsområde virksomheden har, hvilket har styrket deres position i markedet. Dette 
medfører derudover, at de ikke har andre områder at falde tilbage på.16  
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Strategic Market Management, Aaker & McLoughlin – side 41-59 
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*Ved vurdering af Viatempo på de valgte parametre, er der taget udgangspunkt i at Viatempo 
markedsfører, sælger og implementerer produktet fra HubSpot.  
 
Figur 9: Competitive Strength Grid17 for MAS markedet – efter egen tilvirkning 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Strategic Market Management, Aaker & McLoughlin – side 55-58 
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2.5 Segmentering 
 
Spørgeskemaundersøgelsen bekræfter at virksomheder der har investeret i MAS, vægter 
3 ting højest, når det kommer til valg af system: 
 

- Pris  
- Funktionalitet 
- Brugervenlighed  

 
Dette er på trods af at svarene kommer fra virksomheder, i meget varierende størrelse, 
hvilket – alt andet lige – også har betydning for størrelsen af budgettet til indkøb. 
Den indledende segmentering vil ske på baggrund af faktorerne: Pris og Funktionalitet.   
Dette vil blive illustreret i nedenstående model: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Segmentering ved 2 faktorer sat i relation - efter egen tilvirkning 

Som problemformuleringen foreskriver, er det vigtigt for problemejeren at der opleves en 
relativ høj vækst i de første 5 år. Ved at holde dette i relation til mængden af funktionalitet 
der findes i HubSpot’s produkt, vil det anbefales at Viatempo fokuserer på Segment 3 og 
4. Der findes formentlig ikke mange virksomheder, som er villige til at betale en høj pris for 
en lav grad af funktionalitet. De virksomheder som findes i dette segment leder 
sandsynligvis efter en specifik type funktionalitet, som formentlig løses af niche produkter.  
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Derudover er HubSpot prissat lavere end flere af de store konkurrenter som fx Oracle 
Eloqua. Det medfører at der helt konkret vil fokuseres på: 
 

- Segment 3 (B+D) 
- Segment 4 (A+C) 

 
Med udgangspunkt i de udvalgte segmenter, vil der blive fokuseret på de brancher som 
Viatempo har relationer indenfor, samt kendskab til.  

2.5.1 Firmographics  
 
Geografisk placering: Danmark 
Organisationstype: B2B  
Organisationens størrelse:  

- Antal ansatte: +250  
- Omsætning: +200 mio.  

Brancher:  
- Service og konsulent 

o Fx ISS, Deloitte og KPMG 
- IT, Tele og elektronik 

o Fx TDC, GN Store Nord og Atea 
- Medicinal og medico-virksomheder 

o Fx Coloplast og Radiometer 
 
Grunden til der fokuseres på B2B virksomheder, skyldes det behov der opstår eftersom 
der er en længere købscyklus mht. deres kunder sammenlignet med B2C.  
Med MAS bliver det lettere at holde relationen varm og være top-of-mind, når en potentiel 
kunde er klar til at købe.  
Derudover har de fleste B2B organisationer allerede adgang til flere oplysninger omkring 
potentielle og nuværende kundeemner. Disse 2 ting kan hjælpe til at synliggøre behovet 
for MAS hos B2B virksomheder.  
 
En sidste faktor er at der på det danske MAS marked endnu ikke er en konkurrent, som 
har målrettet deres forretning mod B2B virksomheder. Det vil give Viatempo en mulighed 
for at differentiere sig i markedet. Dette skal også ses i lyset af at der indenfor digital 
markedsføring i Danmark, stadig skelnes meget mellem B2B og B2C.  
 
Organisationens størrelse er valgt ud fra en betragtning af Viatempos nuværende og 
tidligere kunder, samt relationer typisk befinder sig i den størrelse virksomheder.  
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2.5.2 Driftsvariabler 
 
En ting der er vigtigt, når det kommer til at afsætte MAS, er hvilken teknologi de potentielle 
kunder har i forvejen. Det er derfor vigtigt at overveje det nuværende CRM system.  
 
Størrelsen af processen med at skabe integration til både et CRM og CMS system, kan 
afhænge meget af hvilke systemer der er tale om. Fx har både HubSpot18 og Marketo19 
allerede lavet integrationer med CRM systemet fra Salesforce.  
Det vil være muligt at lave integrationer til de fleste eksisterende systemer, men 
omkostningen kan afhænge meget af hvilke systemer der skal integreres.  

2.5.3 Indkøbstilgang  
 
Selvom MAS er et IT system, der skal effektivisere markedsføringen, vil det være gavnligt 
at sælge systemet ind igennem marketingafdelingen.  
Der er større sandsynlighed for at marketingafdelingen vil se fordelene, fremfor at forsøge 
at sælge endnu et IT system til IT afdelingen.  
Et interview med Morten Fanø20 fra IT virksomheden NextAgenda, afslører ydermere at de 
har held med at hæve deres timepriser omkring 60%, i forhold til deres konkurrenter. Dette 
lykkedes ved at sælge gennem marketingafdelingen og dermed ikke gennem IT 
afdelingen.  
 
Der skal derfor være tale om virksomheder, der enten har eller tillader en decentral 
indkøbstilgang. Derudover skal der være præference for indkøbskriterierne: Pris, 
funktionalitet og brugervenlighed.21  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 http://www.hubspot.com/products/salesforce  
19 http://www.marketo.com/software/marketing-automation/crm-integration/  
20 Interview d. 12/3-2015 
21 Managing Innovation, Tidd & Bessant – 430-435  
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Figur 11: Illustrering af segmentering - efter egen tilvirkning 
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2.6 Købsmotiver 
 
Når det handler om hvilke motiver der ligger bag anskaffelsen af MAS og valg af evt. 
leverandør/partner, er der nogle forventede kriterier, men ligeledes enkelte overraskelser.  
 
Via en spørgeskemaundersøgelse er det muligt at konstatere, at der stadig er mange 
virksomheder, som ikke har anskaffet sig MAS endnu. Det stemmer godt overens med at 
der stadig er grobund for et marked i vækst.  
 
Har virksomheden MAS?  

- Nej (66,7%) 
- Ja (22,2%) 
- Ved ikke (11,1%) 

 
Hvad lagde virksomheden mest vægt på ved valg af MAS?  

- Pris 
- Funktionalitet 
- Brugervenlighed 

 
Disse 3 parametre scorede som forventeligt højt, dog bliver der ikke skævet til 
kompatibiliteten med nuværende CRM system, som jeg ellers vil vurdere er en vigtig 
faktor. Der scorer kompatibilitet med CMS system højere.  
 
Hvilken funktionalitet lagde virksomheden mest vægt på ved valg af MAS? 

- E-mail marketing 
- A/B Test 
- Landingssider 

 
Dette er de 3 typer af funktionalitet der bliver vægtet højest.  
Derudover bliver adfærdsbaseret e-mail, segmentering, analyse og tilmeldingsformularer 
nævnt. Jeg havde forventet at adfærdsbaseret e-mail havde været vægtet højere, idet jeg 
oplever det som en af de helt store styrker ved MAS.  
 
Hvad lagde I mest vægt på ved valg af MAS partner/leverandør? 

- Købte det direkte (ingen partner/leverandør) 
- Erfaring 
- De eneste der leverede det specifikke system  

 
Det kan altså udeledes at der er flere som vælger systemet, før de vælger 
partner/leverandør og i visse tilfælde ikke har behov for hjælp til opsætning. Der skal 
dermed være et skarpt service-offer, for at de vælger en partner til opstartsfasen. Ellers 
skal partneren være en der aktivt sælger systemet og dertilhørende service-offer.  
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2.6.1 Er der nogle udækkede behov?  
 
Undersøgelsen afslører ydermere, at der er visse elemeter der savnes ved de nuværende 
systemer:  

- Bedre brugervenlighed 
- Bedre integration til andre IT systemer 

 
Brugervenligheden kan løses på 2 måder. Enten skal systemets design optimeres, hvilket 
ligger hos den udviklende virksomhed. Det kan ligeledes løses ved en bedre træning i 
systemet, som er noget en evt. partner kan være behjælpelig med.  
 
Den bedre integration til andre IT systemer, er ligeledes noget som kan løses af enten den 
udviklende virksomhed, eller af partneren. Specielt i dette tilfælde giver det god mening, at 
involvere en partner. For hvis det er IT systemer, som ikke er blandt de største på den 
internationale scene, vil det være hurtigere og mere effektivt, at få problemet løs via en 
lokal partner.22  

2.6.2 Læring fra andre dele af IT branchen  
 
Interviewet med Morten Fanø fra NextAgenda23 afslører ydermere, at deres succes ikke 
kun stammer fra at sælge IT systemer, men også ved at betragte det som 
forandringsprojekter.  
NextAgenda sælger Business Intelligence24 systemer, som hjælper deres kunder ved at 
give bedre overblik over de data der er tilgængelige.  
De har dog indset, at for at deres kunder skal få succes med deres nye IT system, er det 
vigtigt at give marketingafdelingen handlekraft til at gøre noget ved deres nye indsigt.  
Derfor står NextAgenda ikke kun for implementering og træning, men også en ændring i 
organisationens kultur. Noget som deres konkurrenter, ifølge Morten Fanø, endnu ikke har 
taget til sig.  
 
Denne læring er interessant for Viatempo, idet MAS giver nogle helt nye muligheder for 
marketingafdelingen, men det vil oftest også medføre ændringer i salgsprocessen. Derfor 
er det ikke nok kun at implementere systemet og træne medarbejderne i brugen, det er 
også vigtigt at give marketing handlekraften til at få ændret på nogle af de organisatoriske 
processer.  
Forandrings- og kulturprojekter, arbejde med salgsprocesser og salgsafdelingen er nogle 
af de ting som Viatempo tidligere har haft succes med. Dette er med til at bekræfte 
ejerkredsen hos Viatempo i at det er en vej de stadig skal fortsætte ned af.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Strategic Market Management, Aaker & McLoughlin – side 31-38 
23 Interview d. 12/3-2015  
24 http://da.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence  
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2.7 Totalmarked 
 
Det danske marked for MAS består af forskellige typer af virksomheder. Der findes 
virksomheder der sælger software og licenser, men mange virksomheder fungerer 
ligeledes som bureauer eller konsulentvirksomheder. Disse bureauer og 
konsulentvirksomheder hjælper med implementering og efterfølgende træning af kunder. 
Dette sætter krav til deres indsigt i både markedsføring og IT.  
 
En gennemgang af virksomhedernes branchekoder afslører, at der er gamle 
mediebureauer, andre markedsføringsvirksomheder, software virksomheder og andre IT 
virksomheder. Dette medfører at totalmarkedet skal estimeres på baggrund af 
virksomheder, der arbejder med og sælger MAS – og det er dermed ikke bare én 
branchekode, der kan aflæses.  

2.7.1 Baggrund for estimering af totalmarkedet 
 
For at estimere totalmarkedet, er der blevet gennemgået regnskabstal for 15 
virksomheder, der beskæftiger sig med MAS. Derudover er der blevet søgt tal hos 
yderligere 8 virksomheder, der beskæftiger sig med MAS, dog uden at disse regnskaber 
kunne findes. Det skyldes enten at virksomhederne er stiftet i 2014 eller 2015, og endnu 
ikke har afleveret et regnskab, eller at virksomhederne ikke har været til at identificere 
korrekt i diverse databaser.  
 
Der er søgt regnskabstal i 3 databaser: NN Markedsdata25, Proff.dk26 og Virk.dk27.  
 
3 af de 15 analyserede virksomheder har oplyst deres omsætning for 2012 eller 2013, 
mens de resterende 12 har oplyst deres bruttoresultat.  
For de 3 virksomheder der har oplyst deres omsætning, udgør bruttoresultatet 53% - 79% 
af omsætningen.  
For at skabe et bedre udgangspunkt, for estimering af en totalomsætning, er der kigget på 
globale MAS virksomheder (HubSpot og Marketo) der både har oplyst omsætning og 
bruttoresultat.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 http://www.nnmarkedsdata.dk  
26 http://www.proff.dk  
27 https://datacvr.virk.dk/data  
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Figur 12: Bruttoresultatets procentmæssige del af omsætningen - efter egen tilvirkning 

Virksomhed Bruttoresultat af Omsætning 
 2013 2012 2011 
1508 A/S 77,42% 78,78% 73,67% 
Valtech 83,45% 83,51% 88,18% 
APSIS Denmark - 81,59% 78,73% 
HubSpot 62,59% 67,37% 57,69% 
Marketo 60,40% 57,79% 53,89% 
 
Det tegner et billede af at de globale virksomheder har et større vareforbrug, hvilket giver 
god mening, eftersom de udvikler deres egne produkter. De fleste danske MAS 
virksomheder sælger og implementerer dog andre virksomhederes software, som også 
resulterer i et højere procentmæssig bruttoresultat.  
 
Det gennemsnitlige bruttoresultat ender dermed på 71,79% for de 5 virksomheder. 
 
Som tabellen viser, er de danske virksomheders bruttoresultat dog højere og derfor vil et 
bruttoresultat på 75% blive brugt til at estimere totalomsætningen.  
Grunden til der ikke bliver brugt et gennemsnit af de 3 danske virksomheder, skyldes at 
nogle af de danske virksomheder ligeledes udvikler deres egne systemer, hvilket vil 
påvirke bruttoresultatet.  
 
En anden faktor der spiller ind, i estimering af totalomsætningen, er hvor stor en del af 
omsætningen der kommer fra ydelser i forbindelse med MAS.  
Der er foretaget en vurdering for hver enkel virksomhed, ud fra branchekendskab, viden i 
netværket, oplysninger i regnskabet og virksomhedens egen præsentation af evner og 
cases. 
 
  



 HD MM: Hovedopgave  Mads O. Madsen 
Vejleder: Peter Soltoft  Maj 2015 

 28 

Figur 13: Danske virksomheders Bruttoresultat til Omsætning for MAS ydelser 2013 - efter egen tilvirkning 
(DKK) 

Virksomhed 2013 
 Bruttoresultat Relativ MAS del BR af MAS MAS Omsætning 
Increase 8.455.000 100% 8.455.000 11.273.333 
Atcore 12.738.000 50% 6.369.000 8.492.000 
IIH Nordic 15.639.000 20% 3.127.800 4.170.400 
Sitecore  21.204.000 20% 4.240.800 5.654.400 
Globase 12.894.000 100% 12.894.000 17.192.000 
1508 A/S *33.589.000 20% 6.717.800 6.717.800 
Webdanmark.com 25.507.000 20% 5.101.400 6.801.867 
Mailplatform.dk 1.139.000 100% 1.139.000 1.518.667 
WØLUND OG WRAAE 1.987.000 80% 1.589.600 2.119.467 
CHAINBIZZ A/S 4.286.000 20% 857.200 1.142.933 
C2 Relations 2.141.000 5% 107.050 142.733 
APSIS Danmark 9.654.000 50% 4.827.000 7.426.154 
Vivant 4.314.000 20% 862.800 1.150.400 
Wikap 1.248.000 10% 124.800 166.400 
Valtech *75.916.000 20% 15.183.200 15.183.200 
* er omsætning og ikke bruttoresultat.  
Omsætningen for de 15 virksomheders MAS ydelser = 89.151.754 DKK 
 
Increases relative MAS del er sat til 100%, hvilket er på baggrund af årsregnskabet, hvor 
der informeres om, at der i 2013 primært var fokus på Marketing Automation, hvor der i de 
tidligere år ligeledes har været fokus på at få flyttet forretningen gradvist over til det 
område. Af samme grunde er den relative MAS del vurderet til at være 90% i 2012.  
 
IIH Nordics relative MAS del er sat til 20%. Det er vurderet efter mailkorrespondancer med 
chefen for IIH Nordics MAS afdeling, Niels Tybjerg. I 2012 er den relative MAS del 
vurderet til at være 15%, eftersom det er et område i vækst for IIH Nordic.  
 
Valtechs relative del af MAS er vurderet til at være 20% i år 2013, ud fra om der er MAS 
produkter i deres offentlige cases. I 2012 er den relative del vurderet til at være 5% 
mindre. Dette er på baggrund af et de MAS produkter de anvender i deres kundecases 
bliver ved med at få udviklet yderligere funktionalitet indenfor MAS.  
 
Som tidligere nævnt er der 8 virksomheder, hvor det ikke har været muligt at finde 
regnskaberne frem. Derudover er det et område, hvor jeg vil vurdere at freelance 
konsulenter og enkeltmandsvirksomheder også tilbyder deres assistance.  
Derfor estimeres de 15 virksomheder til at sidde på 75% af markedet i 2013.  
Dette giver en totalomsætning på 118.869.005 DKK i år 2013. 
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Figur 14: Danske virksomheders Bruttoresultat til Omsætning fra MAS ydelser 2012 - efter egen tilvirkning 
(DKK) 

Virksomhed 2012 
 Bruttoresultat Relativ MAS del BR af MAS MAS Omsætning 
Increase 5.221.000 90% 4.698.900 6.265.200 
Atcore 7.096.000 45% 3.193.200 4.257.600 
IIH Nordic 11.651.000 15% 1.747.650 2.330.200 
Sitecore  17.137.000 15% 2.570.550 3.427.400 
Globase 13.135.000 100% 13.135.000 17.513.333 
1508 A/S *27.304.000 15% 4.095.600 4.095.600 
Webdanmark.com 23.001.000 20% 4.600.200 6.133.600 
Mailplatform.dk 63.000 100% 63.000 84.000 
WØLUND OG WRAAE 4.031.000 80% 3.224.800 4.299.733 
CHAINBIZZ A/S 4.718.000 20% 943.600 1.258.133 
C2 Relations 1.965.000 5% 98.250 131.000 
APSIS Danmark *9.866.000 45% 4.439.700 4.439.700 
Vivant 4.229.000 20% 845.800 1.127.733 
Wikap 747.000 10% 74.700 99.600 
Valtech *83.538.000 15% 12.530.700 12.530.700 
* er omsætning og ikke bruttoresultat.  
 
Omsætningen for de 15 virksomheders MAS ydelser = 67.993.533 DKK 
 
Eftersom regnskaber for de 8 virksomheder ikke forefindes, og grundet at det er en industri 
i vækst, vil jeg vurdere at der bliver oprettet nye virksomheder der tilbyder MAS ydelser 
hvert år. Derfor estimeres de 15 virksomheder til at sidde på 78% af markedet i 2012, i 
forhold til de 75% i 2013.  
 
Det resulterer i en totalomsætning i 2012 på 87.171.197 DKK 
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2.7.2 Marked i vækst 
 
Det danske marked for MAS er altså et marked i vækst. Hvilket stemmer overens med den 
fase, MAS produkter befinder sig i, i deres livscyklus.28  
 
Figur 15: Vækst i Totalomsætning fra 2012 til 2013 - efter egen tilvirkning 

2013 2012 Vækst 
118.869.005 DKK 87.171.197 DKK 36,36%  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: PLC kurve – efter egen tilvirkning 

For yderligere at underbygge påstanden om et marked i vækst, tages de globale 
virksomheder med.  
 
Figur 17: Vækst i omsætningen for HubSpot og Marketo – efter egen tilvirkning 

Virksomhed Omsætningsvækst 2013 - 2012 Omsætningsvækst 2012 - 2011 
HubSpot 50,44% 80,73% 
Marketo 64,21% 80,33% 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Marketing Communications, Pelsmacker et. al. – side 168-171  

MAS 
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Grunden til at netop disse 2 globale virksomheder bliver belyst - og ikke mange af de 
andre virksomheder, der også eksisterer på det globale marked - skyldes at disse 2 
primært beskæftiger sig med MAS. Det er derfor lettere at udlede udviklingen for MAS i 
deres regnskaber, fremfor virksomheder der har mange forretningsområder.  
 
Derudover fortæller en af de store analyser af det globale MAS marked, at minimum 40% 
af virksomheder på tværs af alle industrier havde et større budget, for denne type 
markedsføring. Dette er for 2014 sammenlignet med 2013. Hvilket er med til at forstærke 
grundlaget for et marked i vækst.29 
 
På trods af at det er forbundet med større usikkerhed, at dykke ned på hver enkel af de 15 
virksomheders vækst eller fald i omsætning, giver det god mening i forhold til at vurdere 
om Viatempo kan opnå en årlig vækst på 30%.  
 
Figur 18: Omsætningsvækst for MAS ydelser for disse virksomheder - efter egen tilvirkning (DKK) 

Virksomhed  2013 (MAS Oms) 2012 (MAS Oms) Vækst (+/-) 
Increase 11.273.333 6.265.200 79,94% 
Atcore 8.492.000 4.257.600 99,46% 
IIH Nordic 4.170.400 2.330.200 78,97% 
Sitecore  5.654.400 3.427.400 64,98% 
Globase 17.192.000 17.513.333 -1,83% 
1508 A/S 6.717.800 4.095.600 64,02% 
Webdanmark.com 6.801.867 6.133.600 10,90% 
Mailplatform.dk 1.518.667 84.000 1707,94% 
WØLUND OG WRAAE 2.119.467 4.299.733 -50,71% 
CHAINBIZZ A/S 1.142.933 1.258.133 -9,16% 
C2 Relations 142.733 131.000 8,96% 
APSIS Danmark 7.426.154 4.439.700 67,27% 
Vivant 1.150.400 1.127.733 2,01% 
Wikap 166.400 99.600 67,07% 
Valtech 15.183.200 12.530.700 21,17% 
 
Her springer virksomheden Mailplatform.dk i øjnene på grund af den massive vækst på 
1708%, forklaringen her er at virksomheden først blev stiftet i 2012.30 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 http://www.stateofinbound.com  
30 http://www.proff.dk/firma/anpartsselskabet-mailplatform.dk/vejen/leasing-af-intellektuelle-
ejendomsrettigheder-og-lignende-dog-ikke-ophavsretsbeskyttede-værker/15434350-1/  
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Derudover er faldet i omsætning for WØLUND OG WRAAE et andet punkt der tiltrækker 
opmærksomhed. Ledelsen beretter i årsrapporten, at dette skyldes at flere af selskabets 
aktiviteter er blevet overdraget til et nyt selskab. Der oplyses dog ikke hvilket.  
 

2.7.2.3 Totalmarkedet sat i perspektiv 
 
Det danske marked for MAS er i vækst, men hvordan hænger det sammen med det 
samlede billede af den danske IT branche?  
Den samlede omsætning er faldet med omkring 78 mio. DKK fra 2012 til 2013, men det er 
ud af en omsætning på over 77 mia. DKK. Derfor er det ikke en ændring der fortæller 
meget om de forskellige områder indenfor IT branchen. 
 
Indenfor kategorien ’Konsulentbistand vedr. computersystemer og software’ er der 
sket en stigning på omkring 183 mio. DKK, ud af en samlet omsætning på over 9 mia. 
DKK.31 
 
Der er dermed ikke noget i den danske IT branche, der indikerer at markedet for MAS ikke 
skulle være i vækst.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/serviceerhverv/it-servicevirksomhed-serviceydelser.aspx  
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2.8 Analyse af de eksterne faktorer 
 
En analyse af de makroforhold der gør sig gældende indenfor branchen, vil blive foretaget 
med udgangspunkt i en PEST32 model. Modellen dækker over de politiske (P), de 
økonomiske (E), de sociale og kulturelle (S) og de teknologiske faktorer (T).   

2.8.1 P (Politisk) 
 
Fra Viatempos synspunkt, vil de politiske faktorer der kan få størst indvirkning på 
forretningen fremadrettet, være i relation til selve softwaren. Dette skal blandt andet ses i 
lyset af at der er kommet større politisk fokus på alle de informationer der bliver indsamlet 
omkring den almene borger.  
 
Marketing Automatiserings Software kan indsamle, analysere og præsentere data på et 
individ niveau. Fra et politisk synspunkt, medfører dette at en masse virksomheder får 
adgang til, og ansvar for, at opbevare disse informationer sikkert. Eftersom der opereres 
indenfor Danmarks grænser, skal der tages hensyn til persondataloven, som skal følges 
og overholdes.33 
Denne lovgivning dikterer, at de individer der registreres, skal give udtrykkeligt samtykke til 
at disse informationer må indsamles. Det antages at stort set alle Marketing 
Automatiserings Systemer på det danske marked overholder denne lovgivning, dog vil jeg 
formode at mange individer der indsamles informationer omkring, ikke er klar over i hvor 
stort et omfang denne informationsindsamling finder sted.  
Derudover stilles der krav til at disse informationer ikke kan tilgås af uvedkommende, 
hvilket formodes ikke at være et problem, med den sikkerhed der er indbygget i 
systemerne.  
 
På nuværende tidspunkt har systemerne ikke problemer med at overholde dansk 
lovgivning på dette område, men det er ikke til at sige, hvorvidt der i fremtiden kommer 
stramninger, i forhold til hvilke informationer der må indsamles, i takt med flere og flere 
data bliver tilgængelige.  
 
Efter cookielovgivningen34 trådte i kraft i sin første udgave, har det muligvis medført 
problemer for visse systemer, idet flere af disse benytter cookies til at måle og følge 
besøgende på hjemmesider og andre platforme. Flere af de store systemer giver dog 
mulighed for at brugeren kan takke nej til brugen af cookies.35 Dette medfører at de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Marketing Management, 2nd edition 2012, Kotler et al. – Side 174 
33http://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Persondatalovspjece/Persondatalovspjece.p
df - 29/12-2014  
34 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279 - 29/12-2014 
35 http://topliners.eloqua.com/community/do_it/blog/2013/08/14/what-cookies-get-dropped-when-you-browse-
to-an-eloqua-tracked-page - 29/12-2014  
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overholder lovgivningen, hvis der samtidig informeres om, hvilke informationer der 
indsamles samt hvad formålet med indsamlingen er.  
 
En yderligere stramning af cookielovgivningen kan være på vej.36 Hvad det indebærer og 
hvilke konsekvenser det vil medføre for MAS er svært at spå om. Indtil videre har 
virksomhederne bag systemerne fået tilpasset systemerne således, at de overholder 
lovgivningen. På baggrund af dette, vil jeg derfor formode, at det ligeledes vil lykkes 
fremover. Dog kan en yderligere stramning gøre det sværere at få det fulde billede, som 
teknologien muliggør.  

2.8.2 E (Økonomisk) 
 
Hvis der kigges på Danmark som helhed, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, at 
Bruttonationalproduktet steg med 1,1% i realvækst i 2014 sammenlignet med 2013.37 
 

 
Figur 19: Udvikling i Danmarks BNP 

Væksten skyldes bl.a. fremgang indenfor servicebrancher rettet mod erhverv, hvilket kan 
indikere at potentielle købere af MAS vil have et større budget til indkøb af IT systemer på 
et senere tidspunkt. Det er dog svært at sige noget konkret omkring, hvordan økonomien 
vil komme til at bevæge sig i 2015 og på længere sigt.  
 
Softwarebranchen generelt i Danmark har dog haft gode vilkår de seneste par år. I 2013 
var væksten for softwarebranchen på 5,4 %.38, og det forventes at denne del af IT 
branchen vil opleve en vækst på 7,5 % i 2014.  
 
Softwarebranchen som helhed har oplevet nogle økonomisk positive år, sammenholdt 
med at Danmarks økonomi oplever moderat fremgang, kunne det tyde på endnu et positivt 
år i 2015.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 http://www.version2.dk/artikel/advokat-strammere-datalovgivning-kan-vaere-postitivt-virksomhederne-
58700 - 29/12-2014  
37 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280  
38 http://www.computerworld.dk/art/231527/godt-gang-i-dansk-softwarebranche-saadan-ser-vaeksten-ud - 
30/12-2014 
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2.8.3 S (Sociale og kulturelle trends)  
 
En tendens som jeg vurderer vil komme til at påvirke arbejdet med data fremover, er den 
store mediebevågenhed og politiske fokus det har fået.  
Hvilke data der indsamles og hvad disse data bruges til, er dermed blevet noget som den 
danske befolkning fremover vil bekymre sig mere over.  
 
Gert Hofstedes dimension der omhandler individualisme, fortæller blandt andet noget om 
hvor meget en bestemt kultur går op i privatliv. Jo højere kulturen scorer på individualisme 
parameteret, jo større betydning har retten til privatliv.39 Dette er en dimension hvor 
Danmark scorer højt, hvilket understøtter billedet af at danskerne vil vide hvad der sker 
med de data der er indsamlet omkring dem.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Gert Hofstede's kulturdimensioner, hvor Danmarks scorer er illustreret40 

Det er dermed en tendens som fremover kan gøre arbejdet med dataindsamling på 
individniveau, langt mere besværligt. Dette skal ses i lyset af hvis der kommer endnu 
større fokus på dette blandt befolkningen - og yderligere mediebevågenhed og politisk 
fokus.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Marketing Communication: A European Perspective, De Pelsmacker et al. - s. 236-237 
40 http://geert-hofstede.com/denmark.html  
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2.8.4 T (Teknologisk)  
 
Udtrykket Big Data41, hænger sammen med MAS, på den måde at Marketing 
Automatisering tager udgangspunkt i den voksende mængde data der bliver tilgængelig. 
Big data har længe været en trend, som der er blevet talt om. Ifølge Gartner kan vi se at i 
2014 har virksomhederne på verdensplan rykket sig mere og mere, når det kommer til 
erkendelse af, hvilken gavn de kan have af Big Data.  

 
Figur 21: De forskellige stadier indenfor brug af Big Data – kilde Gartner 

Hvis man sammenligner år 2013 med 2014, har flere virksomheder planer om at gøre brug 
af Big Data og flere er ved at udvikle en strategi, for brugen af datamængden. Derudover 
er der flere der eksperimenterer og igangsætter projekter der involverer Big Data, hvis 
man sammenligner 2013 med 2014.42 
Gartner har indsamlet denne viden over hele verden, og derfor er det en global tendens, 
men det er også en tendens der vil kunne opleves i Danmark.  
 
En masse store virksomheder lever af - og arbejder på - bedre udnyttelse af Big Data, 
hvilket yderligere vil accelerere udviklingen indenfor dette felt og dermed mulighederne.  
Teknologien vil udvikle sig yderligere og blive bedre til at gøre de kolde leads klar til at 
købe. Dette vil ske på baggrund af en bedre udnyttelse af den data der er tilgængelig.43  
 
Den større fokus på cookieloven - og privatlivet generelt - gør at der arbejdes på en 
afløser for cookieteknologien. Denne nye teknologi vil ikke nødvendigvis revolutionere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 http://da.wikipedia.org/wiki/Big_data  
42 http://www.gartner.com/doc/2846217?refval=&pcp=mpe - 30/12-2014 
43 http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1VJQEBV&ct=140617&st=sb - 30/12-2014 
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branchen for MAS i starten, men det endelige produkt vil formentlig give endnu bedre 
muligheder for at spore folk på tværs af enheder.44 
Dette vil på sigt medføre, at teknologien bliver endnu bedre til at indsamle data, hvilket 
også vil øge efterspørgslen på brugen af denne data. Det bliver muligt at ramme folk på de 
platforme de bruger, og gøre markedsføringen mere tilstedeværende.  
 
Cookieloven kan kræve en revidering af ren teknisk karakter, fordi teknologien ændrer sig. 
Jeg vil dog vurdere at den nye teknologi vil blive pålagt de samme krav fra politikernes 
side, som vi har set indført overfor cookieteknologien.  
Teknologien bliver dog udviklet hurtigt, hvilket sætter politikerne og lovgiverne under pres 
og kan give mere frit spil i de kommende år.  
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 http://adage.com/article/digital/microsoft-cookie-replacement-span-desktop-mobile-xbox/244638/ - 30/12-
2014  
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2.9 Brancheanalyse  
 
Hvis Viatempo vælger at træde ind i den danske MAS branche, vil de opleve konkurrence 
fra 2 sider. De skal forholde sig til hvad der bliver udviklet fra virksomhederne bag 
systemerne, idet det kan ændre på konkurrenceparametrene. Derudover skal der 
ligeledes være fokus på de lokale danske partnere, idet de også forsøger at tilføje noget 
ekstra værdi til de systemer der sælges.  

2.9.1 Konkurrenceintensitet blandt de eksisterende konkurrenter 

2.9.1.1 De udviklende virksomheder 
 
Gartners magiske kvadrant (Figur 10) fra Juni 2014, tegner et billede af en international 
branche, hvor der allerede findes store etablerede virksomheder, der kæmper aggressivt 
for deres markedsandele. Denne vurdering skal ses i lyset af, at mange af de store 
virksomheder opkøber mindre virksomheder og deres teknologi.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22: Gartners magiske kvadrant der beskriver hvor leverandørerne befinder sig i forhold til visionen for 
deres produkt og evnen til at eksekvere på visionen45 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1VJQEBV&ct=140617&st=sb  -30/12-2014 
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Der mangler dog virksomheder i Gartners brancherapport, som jeg vil vurdere har slået 
mere igennem i Danmark, end nogle af de andre, der er illustreret i figur 10. Fx HubSpot46 
der er et billigere alternativ i forhold til mange af de store virksomheder. Disse optræder 
dog i SiriusDecisions brancherapport, som gør at jeg vurderer, at der findes mange 
systemer og dermed konkurrenter på det danske marked.47  
 
Som det kom frem i PEST-modellen er softwarebranchen i Danmark et marked der har 
oplevet stor vækst. Sammenholdt med analysen af totalmarkedet, vurderes det at MAS 
har gode vilkår i de kommende år på det danske marked.  
 
Det er dog formenligt ikke kun blandt de største leverandører af MAS, at vi vil se vækst, 
men derimod de billigere løsninger der har lettere ved at få nye kunder i Danmark. Hvilket 
blandt andet illustreres ved IIH Nordics vækst med salg af systemet Act-On, som sammen 
med HubSpot er et billigere alternativ til de store systemer.48 
 
Jeg vil dog vurdere, at det kræver en vis form for research blandt potentielle kunder, at 
finde ud af, på hvilke områder de forskellige virksomheder differentierer sig fra hinanden. 
Mange af produkterne kan de samme basale ting, og det vil derfor kræve en vis form for 
teknisk indsigt, at kunne adskille dem fra hinanden.  
MAS er et produkt der ikke kræver råvarer, eller dyre maskiner, for at blive produceret. 
Dette er med til at sænke barriererne for at forlade markedet igen. Dog vil de etablerede 
virksomheder, i kraft af deres opkøb49 og udviklingsomkostninger, skulle forholde sig at 
have investeret en mængde penge, som de ikke får retur.  
 
Der er altså tale om et marked, hvor der internationalt er stor konkurrence blandt de 
etablerede virksomheder, men de ser formentlig ikke det danske marked som den store 
vækstdriver. Den store konkurrence kommer derimod fra mindre virksomheder, der ikke 
tilbyder samme store funktionalitet, men også har en markant anden prissætning.  
Der er ligeledes heller ikke den store differentiering blandt konkurrenterne, eller høje exit 
barrierer.  
Det vurderes dermed at være et marked med konkurrence på, men ikke et marked hvor 
konkurrencen er for intensiv.  

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 http://www.hubspot.com - 02/01-2015 
47 http://www.marketo.com/_assets/uploads/SiriusView-Marketing-Automation-Platforms-2014.pdf - 31/12-
2014 
48 Mail korrespondancer med Niels Tybjerg, chef for IIH Nordics MAS afdeling  
49 http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1VJQEBV&ct=140617&st=sb - 30/12-2014 



 HD MM: Hovedopgave  Mads O. Madsen 
Vejleder: Peter Soltoft  Maj 2015 

 40 

2.9.1.2 De lokale danske partnere 
 
Virksomhed 
 Relativ MAS del MAS Omsætning 
Increase 100% 11.273.333 
Atcore 50% 8.492.000 
IIH Nordic 20% 4.170.400 
Sitecore  20% 5.654.400 
Globase 100% 17.192.000 
1508 A/S 20% 6.717.800 
Webdanmark.com 20% 6.801.867 
Mailplatform.dk 100% 1.518.667 
WØLUND OG WRAAE 80% 2.119.467 
CHAINBIZZ A/S 20% 1.142.933 
C2 Relations 5% 142.733 
APSIS Danmark 50% 7.426.154 
Vivant 20% 1.150.400 
Wikap 10% 166.400 
Valtech 20% 15.183.200 
Figur 23: Danske virksomheder der beskæftiger sig med MAS og hvor stor en del af deres forretning MAS udgør 
– efter egen tilvirkning.   

Som nævnt i afsnittet med analyse af totalmarkedet, er vurderinger af deres relative MAS 
andel sket ud fra samtaler med folk fra branchen, virksomhedernes egne beskrivelser, 
samt virksomhedernes årsrapporter.  
 
Der er altså minimum 15 virksomheder som beskæftiger sig med MAS. Derudover er der 8 
virksomheder, hvor det ikke er muligt at fremskaffe årsrapporter.  
 
Der er tale om en branche i vækst, hvor der både er store, mellemstore og små 
virksomheder. Differentieringsgraden er ikke enorm, om end den er tilstede.  
Derudover fungerer mange af virksomhederne som lokale partnere, hvilket medfører at 
exit-barriererne ikke er høje.  
 
Har en kunde først valgt et af systemerne og partnerne, vil det minde om det meste af den 
danske softwarebranche. De kan skifte system, men aftalerne strækker sig typisk over 
flere år.  
 
Der er dermed tale om en branche hvor konkurrencen er intensiv, men ikke afskrækkende 
fra at indtræde på markedet.  
 
 



 HD MM: Hovedopgave  Mads O. Madsen 
Vejleder: Peter Soltoft  Maj 2015 

 41 

2.9.2 Nye indtrængere  
 
Selvom der fokuseres på det danske marked, er mange af de eksisterende systemer 
baseret i andre lande. Det medfører at truslen fra nye indtrængere uden problemer kan 
komme fra andre lande end Danmark, hvilket ligeledes sker i kraft af den globalisering vi 
har oplevet i mange år. Derudover er MAS virksomheden Increase begyndt at ekspandere 
til andre lande i norden. En medarbejder fra Increase afslører, at det blandt andet skyldes 
at Increase har tabt kunder til udenlandske konkurrenter.50 
 
Som diskuteret i overstående afsnit, er der tale om et marked, hvor barriererne for at 
forlade markedet igen er lave. Der er investeret penge i produktudvikling og/eller opkøb af 
andre virksomheder51, hvilket kan medføre en modvillighed mod at forlade markedet. Det 
vurderes dog, at exit barriererne stadig er lave.  
Derudover er der tale om et marked hvor indgangsbarriererne heller ikke er høje, hvis der 
skal udvikles et nyt produkt. Det kræver tid og investeringer, men det ses at der konstant 
stiftes nye softwarevirksomheder rundt omkring i verden.  
 
I forhold til at trænge ind på det danske marked, som et nyt geografisk område, vil 
omkostningerne ikke være store. Hvis en virksomhed er i besiddelse af et eksisterende 
produkt indenfor MAS.  
Jeg oplever tit at blive kontaktet af sælgere af MAS, som sidder i et andet land end 
Danmark. Det gør indtrængningsbarriererne lave, såfremt det vurderes, at det ikke kræver 
mere end et kontaktforløb med en sælger, og et efterfølgende implementeringsforløb.  
 
En anden virksomhed som jeg vurderer, der på relativ kort tid, ville kunne træde ind på 
markedet og tage markedsandele er Google.  
Google leverer i dag værktøjet Google Analytics52 der vurderes til at være anvendt på  
81,6% af alle de hjemmesider der benytter analyseværktøjer.53 
Efter min vurdering besidder Google ressourcerne til at kunne bygge en stor konkurrent til 
de eksisterende systemer, og de er vant til at arbejde med og håndtere data i store 
mængder.  
 
Truslen fra nye indtrængere vurderes dermed til at være høj.  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Telefon samtale d. 15/2-2015 
51 http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1VJQEBV&ct=140617&st=sb - 30/12-2014 
52 http://www.google.com/analytics/ - 03/01-2015 
53 http://w3techs.com/technologies/details/ta-googleanalytics/all/all - 03/01-2015 
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2.9.3 Substituerende produkter 
 
Hvis substituerende produkter betragtes som produkter, der giver adgang til en masse 
data, men dog kræver manuel udførelse af marketing aktiviteter, er truslen stor.  
Jeg vurderer at et tilvalg af Marketing Automatiserings Systemer ofte vil udspringe af en 
beslutning af en tiltro til en større ROMI54, hvis systemet selv kan udføre bestemte 
handlinger.  
 
Skalerbarheden og dermed mindre behov for medarbejderressourcer, vil være noget der 
vægtes højt i forbindelse med et tilvalg af disse systemer.  
Det er et tilvalg der medfører ekstra omkostninger, sammenlignet med systemer uden den 
funktionalitet, men det burde også resultere i et højere afkast.  
Jeg vurderer at det er med til at åbne øjnene for mulighederne, hos potentielle kunder. 
Det gør at truslen fra substituerende produkter er relativ lav, men det afhænger af hvilket 
perspektiv de potentielle kunder har på et evt. tilvalg. Det afhænger ligeledes af, hvorvidt 
det ses som en omkostning eller en investering.  
 
Som det vurderes i afsnit 2.9.1.2 De lokale danske partnere, at hvis en kunde først har 
valgt et af systemerne og partnere dertil, vil det minde om det meste af den danske 
softwarebranche. Kunderne kan skifte system, men aftalerne strækker sig typisk over flere 
år.  
Dermed er truslen fra substituerende produkter ikke høj.  
 
 

 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Return On Marketing Investment 
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2.9.4 Kundernes forhandlingsstyrke  
 
Som det vurderes i afsnit 2.5 Segmentering findes de fleste af Viatempos relationer i 
virksomheder af en stor størrelse. Der findes dog stadig en stor mængde af virksomheder i 
dette segment, hvilket ikke styrker kundernes forhandlingsstyrke.  
 
Differentieringen mellem de forskellige Marketing Automatiserings Systemer, ikke er særlig 
synlig, uden relativ grundig analyse. Har en kunde dog valgt et system fra en af de store 
leverandører, er en udskiftning af systemet ikke et valg der tages let på. Der er en masse 
data der skal føres videre og en integration der skal genskabes til det nye system. 
Faktorer der ikke er med til at styrke kundernes forhandlingsstyrke.  
Ved et af de mindre systemer vil det ikke kræve de samme overvejelser, med 
udgangspunkt i ovennævnte faktorer. Derfor afhænger kundernes forhandlingsstyrke 
meget af, hvilket system de benytter i dag.  
 
Mange af de danske virksomheder, besidder i dag ikke kompetencen til at bygge deres 
egne Marketing Automatiserings Systemer. Derfor er der ikke nogen trussel fra dem, i form 
af bagudrettede integrationer.  
 
Kundernes forhandlingsstyrke vurderes til at være relativ lav.  
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2.9.5 Leverandørernes forhandlingsstyrke  
 
Der er forholdsvis mange leverandører på det globale marked, hvilket blandt andet 
illustreres ved at IIH Nordic arbejder med 3 forskellige systemer, på det danske marked.55 
Derfor afhænger forhandlingsstyrken af om en virksomhed har bygget deres forretning op 
omkring et enkelt system, som Increase, eller om de vælger samme tilgang som IIH 
Nordic.  
 
Der findes produkter der til en vis grad kan substituere MAS, dog uden at kunne præcis 
det samme. Derfor er denne trussel lav.  
 
Risikoen for at leverandøren laver en forlæns integration er tilstede. Mange af de globale 
virksomheder, vil formentlig ikke træde lokalt ind på det danske marked. Dog kan de finde 
på at angribe markedet fra et udenlandsk kontor, som flere af dem gør i forvejen.  
 
Viatempo vil altså i starten have at gøre med en leverandør, som har en stor 
forhandlingsstyrke, eftersom det foreslås kun at satse på HubSpot som system i starten.  
 
Med et unikt service-offer, som blandt andet omhandler at give marketingafdelingen 
handlekraft, vil Viatempo være i stand til at bidrage med en grad af differentiering, som 
sænker leverandørens forhandlingsstyrke.   
 
Der er dermed tale om et marked, hvor begge parter besidder deres forskellige 
jævnbyrdige forhandlingsstyrker.  
 

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 http://iihnordic.dk/tools/marketing-
automation?gclid=Cj0KEQjwyIyqBRD4janGs5e67IsBEiQAoF8DGibmTu_GyDuscvlh7ox5Wgvjzh_JVAhPBS
DqWKfen_8aAqoF8P8HAQ  
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2.9.6 Branchens attraktivitet  
På baggrund af analysen, som tager udgangspunkt i Porters 5 Forces56 vil jeg vurdere at 
branchen vil være attraktiv for Viatempo. Der vil dog være nogle ting som virksomheden 
skal være opmærksom på, som fx truslen fra nye indtrængere.  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24: Porters 5 Forces. Illustrering af den danske MAS branche - efter egen tilvirkning 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Strategic Market Management, Aaker & McLoughlin – side 68-70 
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2.10 Nøgle succes kriterier  
 
SiriusDecisions brancherapport angiver at der er visse strategiske parametre, der er 
nødvendige for at kunne konkurrere på markedet.  
Det vurderes at kampagnestyring (Campaign Management), kontaktstyring (Lead 
Management) og platformstyring (Platform Management) er nødvendige for at kunne 
konkurrere på det globale marked.57  
 
Med kampagnestyring menes der bl.a. muligheden for at segmentere på baggrund af 
tilgængelige data, e-mail konfiguration og efterfølgende udsendelse samt arbejde med 
landingssider.  
Kampagnestyring dækker altså over 2 ud af de 3 mest efterspurgte typer af funktionalitet 
(e-mail marketing og landingssider), der blev klarlagt i forbindelse med spørgeskemaet.  
Derfor kan det udledes at den efterspurgte funktionalitet på det danske marked, stemmer 
godt overens med hvad der efterspørges på den globale scene.  
 
Kontaktstyring dækker over muligheden for at vurdere potentielle kunder, og give dem en 
score. Derudover er det vigtigt at kunne udtrække statistik, og at data automatisk bliver 
opdateret. Specielt sidstnævnte må vurderes som værende en absolut basal funktionalitet.  
Kategorien platformstyring dækker bl.a. over indbyggede databaser og forskellige 
integrationer.  
 
Jeg vil ligeledes antage, at alle disse parametre er nødvendige for at kunne konkurrere på 
markedet. Uden disse basale funktioner, vil det sjældent give mening at investere i MAS 
og vil besværliggøre mange opgaver, hvis der skal bruges flere systemer til at håndtere 
disse processer.  
 
Når det kommer til at vurdere hvilke parametre der skal ses som strategiske styrker eller 
fordele, er det vigtigt ligeledes at have fokus på, hvad man tror der bliver vigtigt i 
fremtiden.  
SiriusDecisions tror på at muligheden for at lave A/B tests58 vil være en vigtig styrke 
fremadrettet.59 Dette er dog en funktion jeg vil vurdere til allerede at være nødvendig på 
nuværende tidspunkt, idet det åbner op for mange muligheder indenfor optimering af 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 http://www.marketo.com/_assets/uploads/SiriusView-Marketing-Automation-Platforms-2014.pdf - 31/12-
2014 
58 A/B Test giver muligheden for at lede 50% af sine besøgende ind på én udgave af en landingsside, mens 
de resterende 50% ledes ind på en anden udgave. Dette vil typisk resultere i at den ene udgave vil have en 
højere konverteringsrate end andre, hvilket kan hjælpe og være med til en konstant optimering af 
hjemmesiden, for at opnå størst succes.  
 
59 http://www.marketo.com/_assets/uploads/SiriusView-Marketing-Automation-Platforms-2014.pdf - 31/12-
2014 
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hjemmesider. Det er ydermere en funktionalitet som er den sidste af de 3 mest 
efterspurgte funktioner, som bliver prioriteret blandt respondenterne i spørgeskemaet.  
SiriusDecisions betragter ikke udelukkende brugervenlighed som en strategisk styrke. Det 
er noget som de benytter til at vurdere de forskellige systemer. Det bekræfter min 
antagelse om, at hvis et system har høj brugervenlighed, vil det ligeledes kunne blive 
brugt som en strategisk styrke.  
Et parameter som HubSpot scorer utroligt højt på, blandt andet i en omfattende 
anmeldelse på www.g2crowd.com, hvor brugerne vurderer det til at have det mest 
brugervenlige system.60 
 
Et parameter som vil være en strategisk styrke for Viatempo, vil være tilgangen til 
projektet, hvor det også betragtes som et forandringsprojekt. Hvis kunden skal have 
succes fremadrettet, er det vigtigt at systemet ikke kun leveres, men at de interne 
processer også gennemtænkes. Dette er noget som ikke har fået fokus af konkurrenterne 
endnu, hvilket også tyder på det er et forholdsvis nyt marked, på den danske software 
scene. 
 
Adfærdsbaseret e-mail er en af de helt store styrker ved MAS. Muligheden for at tilpasse 
budskaber, afhængigt af hvad den potentielle kunde foretager sig, vurderer jeg til at blive 
en af de helt store funktioner fremadrettet, og allerede nu skal det betragtes som en 
strategisk styrke.  
 
Figur 25: Vurderede parametre med udgangspunkt i KSF-model61 - Efter egen tilvirkning. 

Strategiske nødvendigheder Strategiske styrker 
Kampagne styring Tilføre handlekraft til Marketing afdelingen 
Kontakt styring Adfærdsbaseret e-mail  
Platform styring Branchens bedste brugervenlighed 
A/B Test  
 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 https://www.g2crowd.com/compare/act-on-vs-hubspot-vs-marketo-vs-oracle-eloqua  
61!Strategic Market Management, Aaker & McLoughlin – side 73!
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Fremover vurderes det at MAS vil fungere som et økosystem, der indeholder funktionalitet 
der dækker over de fleste dele af alle marketingsystemer. Dette er noget som man kan få 
ved at benytte sig af de 2 førende systemer fra Marketo og Oracle. Et parameter jeg 
vurderer har været med til skabe de 2 virksomheders førerposition, hvilket ligeledes bliver 
bekræftet i flere brancherapporter.   
Derudover vil systemerne tilbyde flere køreklare strategier og kampagner, der kan 
igangsættes hurtigt og uden større arbejde fra kundens side.  
 
Noget der dog ikke nævnes af SiriusDecisions, som fremtidige trends, er muligheden for 
Multi-Channel markedsføring62 og sporing af individer på tværs af enheder. Nogle få 
udbydere kan håndtere sporing og indsamling af disse data, hvilket er en faktor jeg vil 
vurdere som værende en absolut styrke, for de systemer der kan.  
En styrke i fremtiden må ydermere være indenfor begrebet Omni-channel markedsføring, 
som er at tage Multi-channel skridtet videre.63 De virksomheder der kommer først med 
gode bud på denne teknologi og håndtering af disse data, vil få en stor midlertidig 
konkurrencefordel.  
For at opsummere hvilke parametre jeg vil vurdere der kan kategoriseres som enten 
nødvendige eller som en styrke, kan ses nedenfor:  
 

Fremtidige strategiske styrker 
Teknologisk økosystem 
Multi- og omnichannel markedsføring 

 
Figur 7: Vurderede fremtidige strategiske styrker med udgangspunkt i KSF modellen - efter egen tilvirkning 

Som partner til et af de udviklende selskaber, vil man kunne blive fanget såfremt de ikke 
selv opfatter ovenstående som fremtidige styrker. HubSpot har dog taget mange skridt fra 
deres originale system og har nu blandt andet deres eget CRM system. Det kunne derfor 
tyde på at de vil fortsætte udviklingen og ende ud med at kunne tilbyde et teknologisk 
økosystem.64  
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 http://www.marketo.com/_assets/uploads/SiriusView-Marketing-Automation-Platforms-2014.pdf  
63 http://omnichannelmarketing.dk/hvad-er-omnichannel-marketing/ -  03/01-2015 
64 http://www.hubspot.com/crm  
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2.11 OT-model  
OT-modellen65 bruges til at opsummere hvilke muligheder og trusler der ses på markedet 
for MAS. Dette bunder i de makro- og meso-analyser der er foretaget i den analyserende 
del.  
 
Perspektivet på henholdsvis muligheder og trusler, kan ændre sig alt efter hvilken 
virksomhed der tages udgangspunkt i.  

2.11.1 Muligheder 
- Markedet er i vækst 
- Flere potentielle kunder kigger på mulighederne for at udnytte data (og Big Data) 
- Lav differentiering på det danske marked 
- Fokus på at hjælpe kunden med indhold og andre forhold end kun teknologi 

2.11.2 Trusler 
- Skærpelse af lovgivning 
- Nye konkurrenter, fx i form af Google 
- Manglende teknologisk innovation kan hurtigt medføre tab af markedsandele 
- Konkurrence fra eksisterende systemer og lokale partnere 
- Forlæns integration fra de udviklende virksomheder 

2.12 SWOT-model  
 

Styrker: 
 
- Stor erfaring fra IT Branchen, inkl. projekter 
- Agile arbejdsmetoder og samarbejdsformer 
- Egne projektmodeller til implementering af IT 
- Stort netværk 
 

Svagheder: 
 
- Lille virksomhed 
- Lille økonomisk formåen 
- Ingen direkte erfaring med MAS 
- Lavt brand kendskab  
 

Muligheder: 
 
- Markedet er i vækst 
- Flere potentielle kunder kigger på mulighederne 
for at udnytte data (og Big Data) 
- Lav differentiering på det danske marked 
- Fokus på at hjælpe kunden med indhold og andre 
forhold end kun teknologi 
 

Trusler: 
 
- Skærpelse af lovgivning 
- Nye konkurrenter, fx i form af Google 
- Manglende teknologisk innovation kan hurtigt 
medføre tab af markedsandele 
- Konkurrence fra eksisterende systemer og lokale 
partnere 
- Forlæns integration fra de udviklende 
virksomheder 
 

 
Figur 8: SWOT-model66. Opsummering af styrker, svagheder, muligheder og trusler - efter tilvirkning 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65!Strategic Market Management, Aaker & McLoughlin – side 109!
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3. Strategi 

3.1 TOWS-model 
 
Ved hjælp af TOWS-modellen67 gives der let et overblik over hvilke potentielle strategier 
styrker og mulighederne giver i fællesskab. Derudover er der fokus på hvordan svagheder 
kan vendes til noget positivt ved hjælp af mulighederne.  

 
Figur 9: TOWS-model - efter egen tilvirkning 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!Marketing Management, 2nd edition - Kotler et al, side 111-115 
67 Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix -- A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 54-
66.  
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Eksterne 

1) Stor erfaring fra IT 
Branchen, inkl. Projekter 
2) Agile arbejdsmetoder 
og samarbejdsformer 
3) Egne projektmodeller til 
implementering af IT 
4) Stort netværk 

1) Lille virksomhed 
2) Lille økonomisk 
formåen 
3) Ingen direkte erfaring 
med MAS 
4) Lavt brand kendskab 

1) Markedet er i vækst 
2) Flere potentielle kunder 
kigger på muligheder 
udnyttelse af data  
3) Manglende 
differentiering på det 
danske marked 
4) Fokus på at hjælpe 
kunden med indhold.. 

1) Skærpelse af lovgivning 
2) Nye konkurrenter 
3) Manglende teknologisk 
innovation  
4) Forlæns integration fra 
de udviklende 
virksomheder 

S3 + O3:  
Et helt nyt service-offer 
med fokus på forandring af 
processer og kultur, vil 
skabe en klar 
differentiering 
 
- Nyt service-offer 
  

W1, W2 + W3 + O1:  
Ved et marked i vækst kan 
det være positivt at være 
en lille virksomhed for 
hurtigt at kunne følge med 
på nye tendenser 
 
- Konstant monitorering 
af tendenser i markedet 
  

S4 + T3 & T4:  
Et stort netværk indenfor 
branchen kan være med til 
at åbne døren til nye 
samarbejdspartnere eller 
udvikling af eget MAS 
 
- Fokus på opstart af nyt 
samarbejde 
  

W1 + W4 + T2:  
Hvis nye konkurrenter 
træder ind på markedet, 
kan det være en fordel at 
være lille og relativ ukendt 
idet fokus vil være på de 
større etablerede 
konkurrenter  
d 
- Flyve under radaren  
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3.1.1 Strategisk løsning 1: Nyt service-offer 
 
Problemformuleringen efterspørger specifikt om der kan udvikles et nyt service-offer 
indenfor MAS markedet i Danmark. Gennem en analyse af makro-, meso- og mikro-
forhold kan det konstateres at differentieringen blandt de etablerede konkurrenter ikke er 
voldsom klar.  
Ved at blive partner på HubSpot’s MAS produkt, vil Viatempo få tilført et nyt produkt som 
de kan bringe med ind på deres nuværende markeder.  
 
Ved at tage udgangspunkt i Viatempos egne metoder og modeller til at implementere IT 
systemer, bliver der også taget hensyn til hvilken organisation og kultur der er hos kunden. 
Det medfører at IT-systemet ikke kun bliver implementeret, men også nye processer vil 
også blive implementeret. Derudover bliver der gennemført en forandring i kulturen, for at 
sikre optimale forhold for at systemet bidrager til succes.  

3.1.2 Strategisk løsning 2: Konstant monitorering af tendenser i markedet 
 
At være en lille virksomhed, behøver ikke kun være en ulempe. Der er mulighed for hurtigt 
at få tilpasset organisationen, så der kan følges med på nye tendenser.  
Ved at Viatempo er meget opmærksom på hvilke tendenser de ser i markedet og er klar til 
omstille sig, kan de pludselig få en markant fordel fremfor konkurrenterne.  

3.1.3 Strategisk løsning 3: Fokus på opstart af nyt samarbejde 
 
I Viatempo hvor der har været stor fokus på at udvide og vedligeholde netværket. Dette 
har skabt en stor kontaktflade, som kan komme til nytte i et nyt projekt som dette. Det kan 
enten ske ved at der findes andre partnere som har udviklet deres eget MAS eller ved at 
blive koblet på et projekt hvor det er ved at blive udviklet.  
Det kan være med til at skabe en portefølje af flere produkter indenfor MAS. Det kan også 
medføre at der kommer større indflydelse på produktet og der hurtigere kan blive tilføjet 
funktionalitet som kunderne efterspørger.  

3.1.4 Strategisk løsning 4: Flyve under radaren 
 
Ved opstarten af nyt projekt af denne karakter, kan det være en fordel at konkurrenterne 
ikke kender til en endnu. Det kan gøre at man har lettere ved at vinde nogle salg, fordi 
konkurrenter undervurderer de tilbud man kommer med og dermed ikke selv ligger samme 
indsats i arbejdet.  
Dette er dog ikke noget som kan fortsætte længe, men det kan måske være med til at man 
kan få fodfæste i branchen og have lettere ved at opnå succes.  
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3.1.5 Opsummering på TOWS-model 
 
Disse 4 løsningsforslag skal ikke tolkes som enten eller. Det er muligt at udarbejde 
strategier som involverer dele af hver enkelt eller udvalgte.  
Der ligger flere forskellige spændende strategier i en kombination af de enkelte. I følgende 
afsnit vil der blive præsenteret 4 muligheder strategier som har forskellige forcer og 
svagheder. 

3.2 Strategi forslag 
 
Igennem analyse afsnittene er der taget udgangspunkt i at Viatempos nye service-offer 
indeholder MAS produktet fra HubSpot. Hvilket dog ikke er ensbetydende med at det 
nødvendigvis er en del af den rette strategi fremadrettet.  
Derfor vil der nu kort blive skitseret rammerne for 4 strategier, som tager udgangspunkt i 
de forskellige elementer som er blevet udledt på baggrund af TOWS-modellen.  
 
Fælles for alle de strategier som bliver anbefalet er at de vil indeholde Viatempos 
projektmodel til at angribe IT projekter. Med fokus på også at forandre kulturen og 
processerne, fremfor kun at implementere systemet.  

3.2.1 Strategi 1 – Den skarpe 
 

• 1 MAS produkt (HubSpot)  
• Mellem prissætning  
• Skarp differentiering  

 
Denne strategi har fokus på at have et produkt i porteføljen. Der vælges HubSpot som 
findes i lav og mellem størrelse prissætninger.  
Der er ikke behov for store økonomiske investeringer, men fortjenesten er heller ikke på 
samme niveau som hvis, der blev udviklet et produkt af Viatempo.  
 
Figur 29: Strategi 1 - Opsummering af fordele og ulemper - efter egen tilvirkning 

Fordele Ulemper 
Skarp differentiering  Afgrænser sig fra dele af markedet 
Lav økonomisk investering Lav fortjeneste  
Lille behov for ressourcer  

 
  



 HD MM: Hovedopgave  Mads O. Madsen 
Vejleder: Peter Soltoft  Maj 2015 

 53 

3.2.2 Strategi 2 – Den brede 
 

• 3 MAS produkter (HubSpot, Marketo og eget udviklet)  
• Mellem / høj prissætning 
• Bred appel 

 
Strategi 2 har en bred appel og tiltaler flere kunder i markedet pga. den store 
produktportefølje. Produktporteføljen dækker HubSpot, Marketo og et eget udviklet. Den 
har en prissætning der spænder fra lav til høj, hvor fortjenesten også spænder sig over det 
samme. Ulempen er at den brede appel kan være svær at kommunikere til markedet, som 
derved slører differentiationen til konkurrenterne.  
 
Figur 30: Strategi 2 - Opsummering af fordele og ulemper – efter egen tilvirkning 

Fordele Ulemper 
Bred appel  Svær at kommunikere til markedet 
Høj fortjeneste Kræver store investeringer 
Stor målgruppe Kræver lang tid til at få porteføljen på plads 
 

3.2.3 Strategi 3 – IT integrationer 
 

• 1 MAS produkt (HubSpot)  
• Mellem / høj prissætning 
• Fokus på at få udviklet integrationer til de fleste IT systemer 

 
Strategi 3 har fokus på at få udviklet integrationer til de mest almindelige IT systemer i 
Danmark indenfor målgruppen. Hvilke integrationer der er tale om, vil løbende kunne blive 
omprioriteret, hvis der er kommer kundeemner som har IT systemer der endnu ikke er 
udviklet integrationer til.  
Det vil medføre at der skal investeres flere penge i starten, indtil der er opbygget en stor 
database med integrationer. Fordelen er at der vil kunne laves hurtige implementeringer 
efterfølgende, men det kan også være urealistisk at få opbygget databasen. Dette skyldes 
blandt andet, at der fortsat vil komme nye systemer til og integrationer kan risikere aldrig at 
blive brugt.  
 
Figur 31: Strategi 3 – Opsummering af fordele og ulemper – efter egen tilvirkning 

Fordele Ulemper 
Skarp differentiering Kræver store investeringer i første periode 
Hurtige implementeringer Risiko for spildt arbejde 
Kan løse flere projekter, efter første periode  
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3.2.4 Strategi 4 – Eget MAS system 
 

• 1 MAS produkt (Eget udviklet) 
• Mellem / høj prissætning  
• Stor fortjeneste  

 
Ved strategi 4 er fokus på at få udviklet sit eget MAS produkt. Dette medfører at det er 
lettere at skræddersy produktet til sine kunders ønsker og behov, men grundet en lang 
udviklingsperiode er det svært at konkurrere på funktionalitet med de store systemer.  
Derudover kræver det en stor investering i en lang periode, før det er muligt at tjene på 
systemet.  
 
Figur 32: Strategi 4 – Opsummering af fordele og ulemper – efter egen tilvirkning  

Fordele Ulemper 
Skarp differentiering Kræver store investeringer 
Høj fortjeneste Lang periode før indtjening 
Lettere at følge tendenser i markedet  
 

3.2.5 Benchmark af strategier  
 
De 4 forskellige strategier har hver sine fordele og ulemper. For at klarlægge hvilken 
strategi der bedst passer til Viatempo, vil de 4 strategier blive vurderet ud fra 9 kriterier, på 
en skala fra 1 – 5. 1 betyder at strategien klarer sig dårligt indenfor det kriterium, mens 5 
betyder at strategien klarer sig godt.   
 
Kriteriets prissætning dækker over om prisen vil være høj eller lav, og den indflydelser det 
har på at få afsat produktet til målgruppen. Alt andet lige, er det lettere at afsætte 
produktet som er prissat lavere end det som er prissat højere.  
 
Tidsramme kriteriet fortæller hvor lang tid strategien - og det indledende arbejde - tager for 
at komme på plads.  
 
Kriteriet fortjeneste bruges til at beskrive hvor høj fortjeneste strategien har. Jo lavere et 
tal, jo lavere er fortjenesten.   
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Figur 33: Benchmark af strategier - efter egen tilvirkning 

  Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4 

Produkt(er) 1 x MAS 
(HubSpot) 

2-3 x MAS 
(HubSpot, 
Marketo og 

eget udviklet)  

1 x MAS 
(HubSpot med 

fokus på 
integrationer til 

andre IT 
systemer) 

1 x MAS (Eget 
udviklet)  

Prissætning Mellem 4 Mellem / Høj 3 Høj 2 Mellem / Høj 3 
Målgruppens 
størrelse Mellem 3 Bred 5 Mellem 4 Mellem 3 

Økonomisk 
investering Lille 5 Stor  1 Mellem 3 Stor 2 

Tidsramme Kort 5 Lang 2 Mellem 3 Lang 1 
Fortjeneste Lille 1 Lille / Stor 4 Mellem 3 Stor 5 
Løbende 
investeringer Lille 5 Stor 1 Mellem 3 Stor 1 

Forskning og 
udvikling Lille 5 Stor 1 Mellem 3 Stor 1 

Ressource behov Lille 5 Stor 1 Mellem 2 Mellem 2 
Sammenligning 33 18 23 18 
 
Ved sammenligning af de 4 strategier, er det tydeligt at strategi nr. 1 er den som bedst 
passer til Viatempos styrker og svagheder.  
For større virksomheder kunne strategi 2 og 4 let være det rigtige valg, men med 
udgangspunkt i de nuværende ressourcer er det urealistisk at benytte sig af én af de to.  
Dette er på trods af de åbenlyse fordele de har.  
Det er dog muligt at strategi 1 kan være opstarts strategien, og når Viatempo 
efterfølgende har opnået en fornuftig position på det danske MAS marked, at enten 
strategi 2 eller strategi 4 kan implementeres.  
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3.2.6 Viatempos service-offer 
 
For at opnå en skarp differentiering i forhold til konkurrenterne, og at have et godt budskab 
at tage med til potentielle kunder, anbefales det at Viatempo gør brug af følgende  
service-offer: 
 
Blive certificeret partner på HubSpot’s MAS produkt. Et produkt som er kendetegnet ved at 
ligge i de lave og mellemste prislag. Derudover er produktet kendetegnet ved sit 
brugervenlige og intuitive interface, som er et parameter der er vurderet til at have stor 
indflydelse.  
Det sidste kendetegn ved service-offeret, er at Viatempo benytter sin egenudviklede 
projektmetode, der sørger for at implementering af et MAS produkt ligeledes forandrer 
organisationen og processerne.  
 
Service-offeret dækker dermed over:  
 

- 1 x MAS produkt 
- Implementeringsproces der tager højde for organisation og processer 
- Træning af virksomhedens brugere 
- Løbende opfølgning for at sikre virksomheden stadig oplever succes med systemet 

3.3 Målsætninger  
 
Problemformuleringen opsætter 2 konkrete målsætninger for strategien.  
Ved at dykke videre ned i strategi 1 og Viatempos nye service-offer på MAS markedet, 
skal der opnås følgende:  
  

- Minimum 30% i bruttoavance  
- Minimum 30% i årlig vækst set i gennemsnit over de næste 5 år 

3.3.1 Kundecase  
 
For at komme nærmere en estimering af om 30% i bruttoavance er realistisk, opstilles der 
en teoretisk kundecase.  
 
Kunden er en service/konsulentvirksomhed med over 250 ansatte og en omsætning på 
over 200 millioner DKK. De ønsker hjælp til at håndtere lange købscyklusser, og til bedre 
at udnytte nuværende data, samt yderligere data der indsamles.   
Deres nuværende CRM system er et der er udviklet specielt til virksomheden, og 
kontakten er opstået igennem marketingafdelingen, som ligeledes kommer til at stå for 
kontrakten. Deres kriterier har været bred funktionalitet, pris og brugervenlighed.  
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Ved at blive kunde hos HubSpot / Viatempo er der 2 ting der skal betales:  
 

- Et månedligt beløb: 15.000 DKK (1.920 €) 
- Et opstarts beløb: 30.000 DKK (4.000 €)68 

 
Eftersom at Viatempo i det tænkte eksempel er blevet certificeret HubSpot partner, 
forventes det at Viatempo vil opnå 10% af de månedlige beløb og 1/3 af opstartsbeløbet. 
De omkostninger der derudover er for kunden, vil tilfalde Viatempo 100%, såfremt det er 
Viatempo som udfører arbejdet.  
 
Kunden vil yderligere have brug for følgende, som vil blive leveret af Viatempo:  
 

- Integration mellem CRM og MAS 
- Forandringsprojekt  
- Teknisk support 
- Træning af 3 personer i brug af systemet 
- 2 x workshop á 2 dages varighed 

 
Når det drejer sig om teknisk support og træning, vil prisen ligge sig op ad HubSpot’s 
prisliste.69 
Integrationen mellem CRM og MAS forventes at tage 1 person 15 arbejdsdage, hvor at 
forandringsprojektet er en længerevarende proces på 60 arbejdsdage.  
Derudover vil kunden have behov for 2 workshops af 2 dages varighed i løbet af året, for 
at opnå bedre resultater med systemet.  
Både ved integrationen, forandringsprojektet og workshoppen vil timeprisen være sat til 
1.200 DKK. 
 
Figur 34: Økonomisk oversigt over kundecase - efter egen tilvirkning 

Kundens pris år 1 DKK Viatempos indtjening DKK HubSpot’s indtjening DKK 

Opstart 30.000 Opstart 10.000 Opstart 20.000 
Årlig licens 180.000 Årlig licens 18.000 Årlig licens 162.000 
Support 25.200 Support 25.200 Support 0 
Træning 18.000 Træning 18.000 Træning 0 
4 dages workshop 36.000 4 dages workshop 30.000 4 dages workshop 0 
Integration til IT 135.000 Integration til IT 135.000 Integration til IT 0 
Forandringsprojekt 540.000 Forandringsprojekt 540.500 Forandringsprojekt 0 

I alt 964.200 I alt 782.200 I alt 182.000 
  Bruttoavance 81,12% Bruttoavance 18,88% 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 http://www.hubspot.com/pricing-comparison  
69 http://www.hubspot.com/pricing-comparison 
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I den teoretiske kundecase opnår Viatempo en bruttoavance på 64%, hvilket til fulde 
overstiger målet om minimum 30%.  

3.3.2 Konsekvensberegning og implementering 
 
For yderligere at få belyst, om dette er strategien Viatempo skal følge, vil der blive 
beregnet konsekvenserne af 2 forskellige strategier. Det vil illustrere om Viatempo skal 
vælge at hyre interne ressource, eller om de skal satse på primært eksterne ressourcer for 
at få opfyldt målene.  
 
Figur 35: Overblik over 2 forskellige ressource strategier - efter egen tilvirkning 

Ressource strategi 1 Ressource strategi 2 
1 fastansat sælger 1 fastansat sælger 
1 fastansat projektleder/sælger 1 freelance projektleder 
1 fastansat funktionel konsulent 1 freelance funktionel konsulent 
1 fastansat programmør 1 freelance programmør  
 
Det estimeres at de forskellige ressourcer skal aflønnes på følgende måde: 
 

- Sælger: 30.000 DKK pr. måneden + provision 
- Projektleder/sælger: 45.000 DKK pr. måned + bonus 
- Konsulent: 40.000 DKK pr. måned + bonus 
- Programmør: 45.000 DKK pr. måned 
- Freelance projektleder: 850 i timen 
- Freelance funktionel konsulent: 750 i timen 
- Freelance programmør: 750 i timen 

 
Eftersom lønomkostninger er faste ved ressource strategi 1, er beregningen i tabel 17 
gældende. Ved ressource strategi 2 er lønomkostninger variable, hvilket medfører nogle 
ændringer i beregningen. Dette er illustreret i tabellen nedenfor:  
Figur 36: Oversigt over bruttoavance ved ressource strategi 2 - efter egen tilvirkning 

Kundens pris år 1 DKK Viatempos indtjening DKK Freelance indtjening DKK 

Opstart 30.000 Opstart 10.000 Opstart 0 
Årlig licens 180.000 Årlig licens 18.000 Årlig licens 0 
Support 25.200 Support 13.950 Support 11.250 
Træning 18.000 Træning 13.500 Træning 4.500 
4 dages workshop 36.000 4 dages workshop 13.500 4 dages workshop 22.500 
Integration til IT 135.000 Integration til IT 50.625 Integration til IT 84.375 
Forandringsprojekt 540.000 Forandringsprojekt 187.500 Forandringsprojekt 352.500 

I alt 964.200 I alt 307.075 I alt 475.125 
  Bruttoavance 31,85% Bruttoavance 49,28% 
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Bruttoavancen er stadig over de krævede 30%, om end det er blevet en del lavere ved 
denne ressourcestrategi.  
I support posten er det estimeret at programmøren skal bruge 2 arbejdsdage over et år. 
Ved forandringsprojekt posen er det estimeret at projektlederen skal bruge 20 
arbejdsdage, mens den funktionelle konsulent skal bruge 40 arbejdsdage.  
 
Tabel 37: Fordele og ulemper ved de 2 ressource strategier – efter egen tilvirkning  

Ressource strategi 1 Ressource strategi 2 
Fordele Ulemper Fordele Ulemper 

Høj fortjeneste Større økonomisk 
risiko 

Lavere økonomisk 
risiko 

Svært at udnytte 
freelancere til fulde 

Bedre udnyttelse af 
ressourcerne 

 Lettere at skalere Mindre salgsstyrke 

Større salgsstyrke 
pga. projektlederen 

 Billigere ved få 
opgaver 

 

Kender kapaciteten    
 
Ved hver af de 2 ressourcestrategier, er der ligeledes forbundet nogle ekstra 
omkostninger. Blandt andet er budgetposten, der dækker feriepenge, noget større for nr. 
1, mens jeg estimerer at der ved nr. 2 vil skulle sendes 3 personer af sted, for at blive 
certificeret i HubSpot. Dette skyldes at ved flere kundecases er det usikkert om der kan 
bruges de samme 2, til at dække projektleder og konsulentrollen. Dog sparer strategi 2 
penge på lokaler.  
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Ved at kigge på de to ressourcestrategier, fordelt udover et år, vil det andet alt lige være 
mere sandsynligt at nr. 1 vil skaffe flere opgaver end nr. 2.  
Det kan dog tage tid at komme ind på markedet og derfor vurderer jeg at ressourcestrategi 
1 har mulighed for at skaffe 3 opgaver, som minder om den teoretiske kundecase, mens 
ressourcestrategi 2 vil skaffe 2.  
Det medfører at billedet for første år vil se således ud:  
 
Figur 38: Konsekvensberegning ved 2 forskellige ressource strategier 

 DKK RS1 – 1 år RS2 – 1 år 
Omsætning 2.892.600 1.928.400 
Produktionsomkostninger 546.000 1.314.250 
Bruttoresultat 2.346.600 614.150 
Kontorfaciliteter 120.000 72.000 
Personaleomkostninger 2.160.000 405.000 
Andet 20.000 30.000 
Resultat af primær drift 46.600 107.150 
 
Efter første år, er det mere rentabelt at benytte ressourcestrategi 2, grundet den lavere 
økonomiske binding der er i freelance ressourcer, på trods af der er omsat for mindre.  
 
Ved at kigge udover de næste 5 år, estimerer jeg at udviklingen i salget for de 2 
ressourcestrategier vil følge disse kurver:  
 
Figur 39: Udvikling i salget over de næste 5 år - efter egen tilvirkning 
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Udviklingen i salget over de næste 5 år, vil medføre at regnskabet for et evt. MAS område 
vil se således ud:  
 
Figur 40: Konsekvensberegning ved RS1 og RS2 set over 2. + 3. år - efter egen tilvirkning 

 DKK RS1 - 2 år RS2 - 2 år RS1 - 3 år RS2 - 3 år 
Omsætning 4.821.000 2.892.600 7.039.800 5.785.200 
Produktionsomkostninger 910.000 1.971.375 1.638.000 3.942.750 
Bruttoresultat 3.911.000 921.225 5.401.800 1.842.450 
Kontorfaciliteter 120.000 72.000 180.000 72.000 
Personaleomkostninger 2.160.000 405.000 2.700.000 405.000 
Andet 0 30.000 10.000 30.000 
Resultat af primær drift 1.631.000 414.225 2.511.800 1.335.450 
 
Så snart at ressourcestrategi 1 ses efter 1. år, vil kapaciteten bliver udnyttet bedre, hvilket 
medfører at den er mere rentabel end ressourcestrategi 2.  
 
Figur 41: Konsekvensberegning ved RS1 og RS2 set over 4. + 5. år - efter egen tilvirkning 

 DKK RS1 - 4 år RS2 - 4 år RS1 - 5 år RS2 - 5 år 
Omsætning 14.463.000 8.677.800 21.212.400 11.570.400 
Produktionsomkostninger 2.730.000 5.914.125 4.004.000 7.885.500 
Bruttoresultat 11.733.000 2.763.675 17.208.400 3.684.900 
Kontorfaciliteter 240.000 72.000 300.000 72.000 
Personaleomkostninger 4.815.000 405.000 6.502.500 810.000 
Andet 30.000 30.000 30.000 30.000 
Resultat af primær drift 6.648.000 2.256.675 10.375.900 2.772.900 
 
Kan ressourcestrategierne følge det forventede salg, vil år 4 og 5 være rentable for begge 
strategier. Dog er ressourcestrategi 1 markant mere rentabel, grundet den højere 
bruttoavance.  
Der er dog også mindre økonomisk risiko ved ressource strategi 2, men det vil også være 
sværere at gennemføre så mange implementeringer med kun eksterne ressourcer.  
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Figur 42: Udvikling i omsætning ved RS1 & RS2 - efter egen tilvirkning 

 
 
Udviklingen i omsætningen viser at den største difference først kommer til udtryk i år 4 og 
5. I procenttal ser udviklingen for de 2 strategier således ud:  
 
Figur 43: Udvikling i procent for omsætningen - efter egen tilvirkning 

 Fra år 1 – 2 Fra år 2 – 3 Fra år 3 – 4 Fra år 4 – 5 
Omsætning - RS1 67% 46% 105% 47% 
Omsætning - RS2 50% 100% 50% 33% 
 
Figur 44: Udvikling i det primære resultat ved RS1 & RS2 - efter egen tilvirkning 

 
 
Udviklingen i det primære resultat tegner nogenlunde det samme billede som 
omsætningen. Dog ser man at ved 1. År, er ressourcestrategi 2 den mest rentable.  
I procenttal ser udviklingen således ud:  
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Figur 45: Udvikling i procent for det primære resultat - efter egen tilvirkning 

 Fra år 1 – 2 Fra år 2 – 3 Fra år 3 – 4 Fra år 4 – 5 
Resultat - RS1 3400% 54% 165% 56% 
Resultat - RS2 287% 222% 69% 41% 
 

3.3.2.1 Perspektivering af konsekvensberegning og implementering 
 
De 2 forskellige ressourcestrategier har hver deres fordele. Derudover viser de 
økonomiske tal, at henover det første år, er resultatet bedre for ressourcestrategi 2.  
Når strategierne bliver afprøvet i virkeligheden, kan det hurtigt komme til at gå meget 
anerledes end forventet.  
En erfaring Viatempo har gjort sig gennem tiden, er at meget af succesen afhænger af om 
det er muligt at finde og fastholde den rigtige sælger.70  
 
Derfor kan Viatempo overveje at kombinere de 2 strategier henover en længere periode, 
for at minimere risikoen det første år, men samtidig høste fordelene ved den faste 
kapacitet efterfølgende.  
Det foreslås at Viatempo benytter sig af ressourcestrategi 2, indtil de er ved at få solgt til 
den 4. kunde indenfor 1 år. Derefter vil det bedre kunne betale at køre med 
ressourcestrategi 1. Hvilket tabellen nedenfor illustrerer:  
 
Figur 46: Økonomiske tal ved 4 salg for RS1 & RS2 - efter egen tilvirkning 

 DKK RS1 RS2 
Omsætning 3.856.800 3.856.800 
Produktionsomkostninger 728.000 2.628.500 
Bruttoresultat 3.128.800 1.228.300 
Kontorfaciliteter 120.000 72.000 
Personaleomkostninger 2.160.000 405.000 
Andet 20.000 30.000 
Resultat af primær drift 828.800 721.300 
 
Selvom det – alt andet lige – vil forlænge processen med at få solgt til 4 kunder, ved først 
at benytte ressourcestrategi 2 og derefter 1, vil den økonomiske risiko ligeledes være en 
del mindre.  
Det er derudover muligt, eftersom begge ressourcestrategier overholder målsætningen om 
en gennemsnitlig vækst på 30%, set over 5 år.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Møde med ejerkredsen fra Viatempo d. 17/5-2015  
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3.4 Sammensætning af Marketing-mix  
 
Efter der er taget beslutninger omkring strategien og implementeringen, er det nu muligt at 
opsummere og fastlægge marketing-mixet71 tilbage. Der bliver taget udgangspunkt i 
modellen med de 7 P’er, men i praksis vil der kun blive anvendt 6. P’et der omhandler de 
fysiske beviser, er ikke relevant for et service-offer af denne art.  

3.4.1 Produkt 
 
Produktet er et service-offer der defineres således:  
Viatempo står for implementeringen af MAS produktet der er udviklet af HubSpot. Foruden 
produktet fra HubSpot, vil Viatempo gøre brug af sin erfaring indenfor implementering af IT 
produkter, således der også kigges på en forandring af processerne. Kundens brugere vil 
modtage træning og løbende support. Derudover vil Viatempo foretage en opfølgning på 
effekten, for at vurdere om projektet er nået i mål.  
 
Viatempo differentierer sig dermed fra konkurrenterne på markedet, ved at have fokus på 
forandringsprojektet og tilfører HubSpot’s produkt ekstra værdi.  

3.4.2 Pris  
 
Som nævnt i afsnit 2.5 Segmentering, er målgruppen defineret som virksomheder der er 
parate til at betale en højere pris, for en stor grad af funktionalitet.  
HubSpot er ikke et dyrt produkt, men ved Viatempos tilføjelse af værdi, vil prisen bevæge 
sig op på et mellemniveau, sammenlignet med konkurrenterne.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Marketing Management, 2nd edition - Kotler et al, side 31 
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3.4.3 Promovering 
 
Promoveringen af Viatempos service-offer vil primært foregå via 3 kanaler, hvor de 3 
kanaler støtter op omkring hvert enkelt.  
 

• Netværkssalg 
• Salgsstyrke 
• Online promovering 

 
Figur 47: Sammenhæng mellem 3 de promoverings kanaler - efter egen tilvirkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viatempos ejerkreds vil primært anvende netværkssalg og online promovering. Hvor de 2 
kanaler støtter op omkring hinanden, grundet at ejerkredsen vil blive mere synlige i deres 
netværk, ved at være tilstede online. Derudover er en større del af netværket lettere at 
aktivere via online kanaler, men der vil formentlig intet blive solgt uden tilstedeværelse i 
den fysiske verden.72  
 
Salgsstyrken vil yderligere gøre brug af de 2 andre kanaler. Som tidligere nævnt er 
Viatempos erfaring, at succesen afhænger meget af hvilken sælger der bliver fundet. 
Denne vil i dette tilfælde have både netværk at trække på, men også kold kanvas til at 
starte med. Derudover er online promovering en god idé til at oplyse folk omkring 
mulighederne med MAS og derigennem skabe behov.  
 
Eftersom der er tale om MAS branchen, hvor produkterne udnytter de digitale muligheder, 
er det selvsagt en god idé selv at gøre brug af dem.  
Både via hjemmeside, mails og sociale medier for at sprede budskabet og flytte folk 
længere ned i salgstragten.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Digital Marketing – Chaffey & Ellis-Chadwick, side 453 
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3.4.4 Placering  
 
Segmentering, målgruppe og strategien er baseret på det danske marked. Meget af 
kommunikationen vil foregå online, men selve salg og implementering skal stadig foregå i 
den analoge verden. Forandringsprojektet vil ligeledes foregå ude på kundens præmisser, 
for at sikre at processerne bliver forandret.  

3.4.5 Mennesker 
 
Meget af succesen for dette nye service-offer, vil afhænge af de mennesker der bliver 
samlet for at få projektet til at lykkes.  
Det vil være essentielt at skaffe den rigtige sælger først, og lykkes det ikke vil det være 
utrolig svært at få succes. Dernæst kræver det mennesker med høj empati, eftersom 
meget af arbejdet vil foregå ude hos kunder og kræver at folk ændrer deres processer og 
tankegang.  

3.4.6 Proces  
 
For at få differentieret Viatempo fra konkurrenterne, afhænger det af processen omkring 
forandringsprojekter. I kraft af at Viatempo har udviklet sin egen, er denne proces 
defineret. Dog med hensyn til hvilken organisation der bliver kunde, eftersom det har 
utrolig stor betydning for at få succes med forandringen.  

3.5 Taktisk plan 
 
Q3 2015  Ansættelse af sælger.  

Sende udvalgte konsulenter til certificering.  
Annoncering i netværket.  

Q4 2015 Annoncering på digitale platforme.  
Gå hjem-møder.  
Udvikling af indhold til digitale platforme 

Q1 2016 Automatiseret marketing kampagne.  
Afholdelse af events.  
Deltagelse på messe.  

Q2 2016 Annoncering på digitale platforme.  
Automatiseret marketing kampagne.  
Afholdelse af events og foredrag.  
Evaluering af strategien.  

Q3 + Q4 2016 Annoncering på digitale platforme.  
Automatiseret marketing kampagne.  
Afholdelse af events og foredrag. 
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2017 Ansættelse af interne ressourcer.  
Øge antal af events og kampagner. 

2018 Udbygge digitale tilstedeværelse.  
Udgive bog omkring IT forandringsprojekter.  

2019  Overveje udvikling af eget MAS system.  
2020 Overveje hvilke lande der kan udvides til.  

4. Konklusion  
 
Kan der udvikles et service-offer indenfor MAS branchen, som Viatempo kan tilbyde 
fremadrettet i et B2B marked med minimum 30% i bruttoavance og en forventning 
om minimum 30% årlig vækst, set i gennemsnit over de næste 5 år? 
 
Kort fortalt: Ja.  
 
Det endelig service-offer bliver defineret således:  
 
Viatempo står for implementeringen af MAS produktet der er udviklet af HubSpot. Foruden 
produktet fra HubSpot vil Viatempo gøre brug af sin erfaring indenfor implementering af IT 
produkter, således der også kigges på en forandring af processerne. Kundens brugere vil 
modtage træning og løbende support. Derudover vil Viatempo foretage en opfølgning på 
effekten, for at vurdere om projektet er nået i mål.  
 
Med det service-offer er projektet i stand til at opnå en bruttoavance på minimum 30% og 
en forventning om minimum 30% i gennemsnitlig årlig vækst, set over de næste 5 år.  
 

1. Hvad er Viatempos økonomiske forudsætninger?  
 
Viatempos økonomiske forudsætning, er ikke de bedste efter udskiftning i ejerkredsen. 
Dog har virksomheden altid oplevet gode resultater ved at samarbejde med andre 
virksomheder og freelancekonsulenter.  
Ved at kombinere disse, er det muligt at søsætte et MAS projekt, der ikke kræver for store 
økonomiske investeringer i starten.  
 

2. Hvilke potentielle attraktive kundesegmenter findes der på det danske 
marked? 

 
Ved at sætte faktorerne pris og funktionalitet i relation, blev der fundet et attraktivt 
segment og målgruppe, som stemmer overens med hvor en stor del af Viatempos netværk 
findes. Der kigges på B2B virksomheder, med en omsætning på over 200 millioner kroner, 
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fordelt på brancher såsom Service og Konsulent, IT, Tele og Elektronik, samt Medicinal og 
medico-virksomheder i Danmark.  
 

3. Hvilke nøgle succeskriterier er nødvendige for at opnå en succesfuld 
produktudvikling i Danmark?  

 
Der er blevet foretaget en spørgeskemaanalyse for at blive klog på, hvilke kriterier 
virksomheder har brugt som udgangspunkt for at vælge MAS. Undersøgelsen var med til 
at bekræfte, hvilken type funktionalitet der spillede en afgørende rolle i det endelige valg af 
system. Disse er grupperet under Strategiske nødvendigheder, hvor at de Strategiske 
styrker er med til at adskille Viatempo fra konkurrenterne.  
 
Figur 48: Opsummering af strategiske nødvendigheder og styrker – efter egen tilvirkning  

Strategiske nødvendigheder Strategiske styrker 
Kampagne styring Tilføre handlekraft til Marketing afdelingen 
Kontakt styring Adfærdsbaseret e-mail  
Platform styring Branchens bedste brugervenlighed 
A/B Test  
 

4. Hvilken strategi vil det anbefales at Viatempo gør brug af efter udvikling af 
service-offer? 

 
Efter udviklingen af service-offeret blev 2 potentielle ressourcestrategier vurderet. Hver 
især havde de nogle fordele og ulemper, såsom en lav økonomisk binding eller en høj 
bruttoavance. Med blik for Viatempos økonomiske formåen og organisatoriske evne til at 
samarbejde med eksterne ressourcer, blev det endeligt foreslået at kombinere 
ressourcestrategi 1 og 2. Først ressourcestrategi 2 og efter der blev opnået 4 salg på et år, 
så skulle der kigges på at arbejde med fastansatte ressourcer og forhåbentlig vedligeholde 
væksten.  
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6. Bilag 

6.1 Spørgeskema besvarelser  
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