
10 gode årsager til at tilbyde finansiering til dine kunder
I dagens virksomhedsmiljø er de beslutninger, som dine kunder tager, ikke kun, HVAD de skal købe, men 
også HVORDAN de skal købe. Her er ti gode grunde til, HVORFOR du bør tilbyde finansiering til dine kunder:
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1 Overvind kunders modvilje
Cisco CapitalTM finansieringsløsninger kan afhjælpe kunders 
budgetproblemer, hjælpe dig med at fokusere på at konvertere 
kundebehov og få din virksomhed til at vokse.

2 Større aftaler
Undersøgelser viser, at når finansiering er inkluderet, kan aftaler være 
op til 34 % større. (Yankee Group 2008).

3 Luk flere aftaler, hurtigere
Finansiering af en løsning gør beslutningen om at købe nemmere, 
hvilket hjælper dig med at forkorte salgscyklussen.

4 Konkurrencemæssigt forspring
Ved at tilbyde en komplet virksomhedsløsning og interagere mere 
strategisk med dine kunder bliver du en mere betroet konsulent og 
skiller dig ud fra dine konkurrenter.

5 Dine kunder forventer det!
I en nylig undersøgelse erklærer over 50 % af kunderne, at de forventer, 
at finansieringsløsninger er en del af et tilbud.

6 Hjælp dine kunder med at bevare likviditeten 
og reducere den samlede omkostning af 
ejerskab (TCO)
Finansiering giver dine kunder mulighed for at få adgang til 
teknologiløsninger på en måde, der passer til deres virksomheds behov, 
hvilket gør deres beslutning om at købe nemmere. Overskuelige og faste 
betalinger samt spredning af betalinger over tid hjælper dem med at 
styre budgetter og udgifter.

7 Øget kundeloyalitet
Ved at hjælpe kunderne med at planlægge deres strategiske 
teknologi-roadmap, får du et tættere forhold til dem, og du kan 
skabe fremtidige salgsmuligheder.

8 Opnå en mere profitabel aftale for 
din virksomhed
Hvis du tilbyder dine kunder en løsning, der viser overskuelige og 
regelmæssige betalinger i stedet for den samlede pris for løsningen, er 
det mindre sandsynligt, at de vil forsøge at opnå rabat. Det kan hjælpe 
dig med at opnå gode margener.

9 Øg firmaets cash flow
Cisco Capital betaler dig direkte, når Certificate of Acceptance er 
modtaget. Du skal ikke længere vente på kundens betaling efter 30 
eller 60 dage, og pengene kan begynde at arbejde for dig med
det samme.

10 Opnå større personlig salgsperformance
Skil dig ud fra dine kolleger, tilbyd en komplet løsning, luk flere aftaler og 
få større succes!

Besøg 
www.ciscocapital.com/partner/emea 
for mere information.


