
10 hyvää syytä tarjota asiakkaillesi rahoitusratkaisuja
Nykypäivän liiketoimintaympäristössä asiakkaat eivät mieti vain MITÄ he hankkivat, vaan myös MITEN hankinnat
tehdään. Tässä on kymmenen hyvää syytä siihen, MIKSI sinun pitäisi tarjota asiakkaillesi rahoitusratkaisuja:
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1 Anna asiakkaillesi liikkumavaraa
Cisco Capital™ -rahoitus tuo ratkaisun asiakkaiden budjettien asettamiin 
rajoituksiin ja auttaa sinua keskittymään asiakkaittesi tarpeisiin ja 
yrityksesi liiketoiminnan kasvattamiseen.

2 Kasvata myynnin arvoa
Tutkimustulosten mukaan rahoitusratkaisut voivat kasvattaa myynnin 
arvoa jopa 34 prosenttia. (Yankee Group 2008).

3 Myy enemmän, myy nopeammin
Rahoitusratkaisu helpottaa ostopäätöksen tekemistä ja 
lyhentää myyntisykliä.

4 Ole askeleen edellä kilpailijoitasi
Kokonaisvaltaisten liiketoimintaratkaisujen ja tiiviimmän strategisen 
yhteistyön ansiosta saavutat asiakkaiden luottamuksen ja 
erotut kilpailijoista.

5 Toimi asiakkaan toiveiden mukaan!
Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan asiakkaista yli 50 prosenttia 
odottaa, että rahoitusratkaisut sisältyvät tarjoukseen.

6 Auta asiakkaitasi säästämään
rahaa ja pienentämään kokonaiskustannuksia
Rahoitusratkaisujen avulla asiakkaasi voivat hankkia juuri tarpeisiinsa sopivia 
teknisiä ratkaisuja ja tehdä ostopäätöksen helpommin. Säännöllisten, 
ennakoitavien ja pidemmälle ajalle jaettujen maksuerien ansiosta asiakkaasi 
pystyvät hallitsemaan budjettejaan ja kulujaan paremmin.

7 Paranna asiakasuskollisuutta
Auttamalla teknologiahankintojen strategisessa suunnittelussa voit tiivistää 
yhteistyötä asiakkaittesi kanssa ja luoda uusia myyntimahdollisuuksia.

8 Myy kannattavammin
Kun esität ratkaisun hinnan säännöllisinä ja hallittavissa olevina maksuerinä 
kokonaishinnan sijaan, on todennäköisempää, ettei asiakas ryhdy 
neuvottelemaan ratkaisun hinnasta. Näin voit turvata katteesi.

9 Paranna yrityksesi kassavirtaa
Cisco Capital maksaa yrityksellesi suoraan heti, kun hyväksyntätodistus 
on vastaanotettu. Asiakkaiden maksuja ei enää tarvitse odottaa 30 tai 60 
päivää, vaan saat rahan käyttöösi välittömästi.

10 Paranna omaa myyntisuoritustasi
Erotu kollegoistasi, tarjoa kokonaisvaltaisia ratkaisuja, myy enemmän ja 
menesty paremmin!

Lisätietoja on osoitteessa
www.ciscocapital.com/partner/emea


