
10 goda skäl att erbjuda kunderna finansiering
I dagens affärsmiljö måste dina kunder inte bara besluta sig för VAD de ska köpa utan också HUR de 
ska köpa. Här följer tio goda skäl till VARFÖR du bör erbjuda dina kunder finansiering:
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1 Övervinn kundernas restriktioner
Cisco Capital™ har lösningar som hjälper kunder att klara av en 
begränsad budget, så att du kan fokusera dig på kundens behov 
och krav för att få affärerna att växa.

2 Öka affären
Los estudios demuestran que, cuando se ofrecen soluciones de 
financiación, el proyecto se puede incrementar en un 34%. 
(Yankee Group 2008).

3 Stäng fler affärer snabbare
Finansiering av en lösning gör inköpsbeslutet enklare, och du 
kan förkorta säljcykeln.

4 Håll dig före konkurrenterna
Genom att erbjuda en totallösning och engagera dig mer strategiskt 
i kunderna kan du bli en betrodd rådgivare och särskilja dig 
från konkurrenterna.

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

6 Hjälp dina kunder att behålla kontanta medel 
och sänka den totala ägandekostnaden
Med finansiering kan dina kunder skaffa tekniska lösningar på ett sätt 
som passar deras affärsbehov, vilket gör det enklare att fatta beslut om 
inköp. Förutsägbara och regelbundna betalningar och betalningar 
som sprids över tiden hjälper dem att hålla kontroll över budgeten 
och utgifterna.

7 Öka kundlojaliteten
När du hjälper kunderna att planera sina långsiktiga teknikstrategier, 
stärker du relationen och skapar framtida affärsmöjligheter.

8 Gör en mer vinstgivande affär för verksamhet
Om du erbjuder dina kunder en lösning där de ser hanterbara 
regelbundna betalningar i stället för priset för den totala lösningen blir de 
mindre benägna att diskutera rabatter. Det kan hjälpa dig att bibehålla 
värdefulla marginaler.

9 Öka företagets kassaflöde
Cisco Capital betalar dig direkt så snart ett undertecknat 
leveransgodkännande är skickat till oss. Du behöver inte längre vänta i 30 
eller 60 dagar på betalningen från kunderna, och pengarna kan komma 
dig till godo direkt.

10 Öka ditt personliga säljresultat
Skilj dig från mängden, erbjud en komplett lösning, avsluta fler affärer 
och bli framgångsrik!

På
www.ciscocapital.com/partner/emea
finns mer information.


