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1 Nyújtson megoldási lehetőséget az 
ügyfelek pénzügyi korlátaira
A Cisco Capital™ pénzügyi megoldások segítenek az ügyfelek 
költségvetési korlátainak a leküzdésében, hogy Ön továbbra is az 
ügyfelek igényeire és növekvő üzletmenetére tudjon figyelni.

2 Növelje üzleteinek nagyságát
A kutatások eredményei azt mutatják, hogy finanszírozás igénybevétele 
esetén a megkötött üzlet nagysága akár 34%-kal is nőhet. (Yankee 
Group 2008).

3 Kössön meg több üzletet gyorsabban
Finanszírozással könnyebben meghozható a döntés a vásárlás 
mellett, s így az értékesítés ciklusa is lerövidül.

4 Maradjon a versenytársak előtt
Ha teljes üzleti megoldást kínál, és stratégiailag jobb lépéseket tesz 
ügyfelei felé, azzal olyan megbízható tanácsadóvá válhat, aki különbözik 
versenytársaitól.

5 Ügyfelei elvárják Öntől!
Egy nemrég elvégzett felmérés szerint az ügyfeleknek több mint 50%-a 
azt mondta, hogy elvárja, hogy a finanszírozási lehetőségeket az ajánlat 
részeként kínálják fel számukra.

6 Segítsen ügyfeleinek pénzt megtakarítani és 
csökkenteni a tulajdonosi összköltséget (TCO)
A finanszírozás lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy az üzleti igényeiknek 
megfelelően jussanak technológiai megoldásokhoz úgy, hogy a könnyebb 
lehetőség megvásárlása mellett döntenek. A tervezhető rendszeres 
fizetések, illetve a megfelelően ütemezett fizetési lehetőségek 
segítségével felügyelhető a költségvetés és a ráfordítások.

7 Növelje ügyfelei lojalitását
Ha segítséget nyújt ügyfeleinek stratégiai terveik kidolgozásában, azzal 
erősíti a kapcsolatokat, és potenciális jövőbeli vásárlókat nyerhet.

8 Kössön nagyobb értékű üzletet
Ha olyan megoldást ajánl ügyfeleinek, amely kezelhető, rendszeres 
fizetéseket, nem pedig a megoldás egy összegben történő kifizetését 
jelenti, kevésbé valószínű, hogy árcsökkentési tárgyalásokba 
bocsátkoznak. Ezzel jelentős összegeket takaríthat meg.

9 Javítsa a vállalat cash flow-ját
Az Elfogadó Nyilatkozat beérkezése után a Cisco Capital közvetlenül 
fizet Önnek. Nem kell többé 30 vagy 60 napot várakoznia az ügyfelektől 
beérkező kifizetésekre, hanem máris rendelkezésére áll a pénz.

10 Javítsa egyéni értékesítési hatékonyságát
Emelkedjen ki társai közül: ajánljon komplett megoldást, kössön több 
üzletet, és legyen nagyon sikeres!

További információkért 
látogasson el a
www.ciscocapital.com/partner/emea
for mere information.


