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התגבר על התנגדויות מצד לקוחות1
מסייעים להתגבר Cisco Capital® פתרונות המימון של על אילוצים 
תקציביים של לקוחות, ובכך עוזרים לך להישאר ממוקד בהמרה של 

צורכי הלקוח ובצמיחת העסק שלך.

הג דל את העסקה2
מחקרים מראים שעסקאות הכוללות מימון עשויות להיות עד

.)Yankee , 2008 34 אחוז יותר גדולות. )קבוצת 

סג ור יותר עסקאות, מהר יותר3
מימון פתרון מקל על ההחלטה לקנות, ומשום כך מסייע לך לקצר את 

מחזור המכירות.

הי ה צעד אחד קדימה לפני המתחרים4
הצעה של פתרון עסקי כולל והתנהלות יותר אסטרטגית מול הלקוחות 
יביאו לכך שאתה תיתפס יותר כיועץ אמין ויבדילו אותך מן המתחרים.

הל קוחות שלך מצפים לזה!5
במחקר שנערך לאחרונה, יותר מ -50 אחוז מהלקוחות ציינו שהם מצפים 

שאפשרויות מימון יהוו חלק מההצעה.

עזו ר ללקוחותיך לחסוך מזומנים ולהפחית את עלות 6
)TCO( הבעלות הכוללת

מימון יכול לאפשר ללקוחותיך לרכוש פתרונות טכנולוגיים באופן 
המתאים לצרכים העסקיים שלהם, מה שהופך את ההחלטה לקנות 

ליותר קלה. תשלומים שוטפים הניתנים לחיזוי מראש ופריסת 
תשלומים לאורך זמן מסייעים להם לשלוט בתקציבים ובהוצאות.

הג דל את נאמנות הלקוחות7
באמצעות הסיוע ללקוחות בתכנון מפת הדרכים הטכנולוגית 

האסטרטגית שלהם תוכל להדק את הקשרים עמם וליצור הזדמנויות 
מכירה עתידיות.

סגור עסקה רווחית יותר עבור העסק שלך8
הצעה של פתרון המציג ללקוחות תשלומים שוטפים ברי- ביצוע, 

במקום מחיר כולל של פתרון, תקטין את הסבירות לכך שהם יפתחו 
בהתדיינות על הנחות. זה עשוי לעזור לך לשמור על מתח רווחים 

שערכו לא יסולא בפז.

שפר את תזרים המזומנים של החברה9
משלמת לך ישירות, לאחר קבלת מסמך Cisco Capital האישור. 
אינך צריך עוד להמתין לתשלומי לקוחות רק כעבור 30 או 60 יום, 

והכסף יכול להתחיל מיד לעבוד בשבילך.

שיפור של ביצועי המכירות האישיים שלך10
התבלטות בהשוואה לעמיתיך, הצעה של פתרון מקיף, סגירה של 

יותר עסקאות והגדלת ההצלחה!

לפרטים נוספים בקר באתר
www.ciscocapital.com/partner/emea

 


