
10 gode grunner til å tilby kundene dine finansiering
I dagens forretningsmiljø tar kundene dine avgjørelser ikke bare om HVA de skal kjøpe, men også HVORDAN de
skal kjøpe det. Dette er ti gode grunner til HVORFOR du bør tilby kundene dine finansiering:
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1 Overvinn kundenes innvendinger
Cisco CapitalTM tilbyr finansieringsløsninger som bidrar til å 
overvinne kundenes budsjettbegrensninger, slik at du kan fokusere 
på å møte kundenes behov og på din forretningsvekst.

2 Oppnå større avtaler
Undersøkelser viser at når finansiering er inkludert, kan avtalene 
være opptil 34 prosent større. (Yankee Group 2008).

3 Lukk flere avtaler raskere
Finansiering av en løsning gjør det enklere å ta avgjørelsen 
om å investere, noe som gir deg en kortere salgssyklus.

4 Behold forspranget på konkurrentene
Ved å tilby en totalløsning for bedrifter og engasjere deg i kundene 
kan du bli en betrodd rådgiver og skille deg ut fra konkurrentene.

5 Kundene forventer det!
I en ny undersøkelse svarte mer enn 50 prosent av kundene at de 
forventer finansieringsalternativer som en del av et tilbud.

6 Hjelp kundene med å bevare likviditet og 
redusere de totale eierkostnadene (TCO)
Finansiering kan gi kundene muligheten til å anskaffe teknologiløsninger 
på den måten som passer best for deres forretningsbehov, slik at 
det er enklere å ta en avgjørelse om investering. En fast betaling gir 
forutsigbarhet, kostnadskontroll og gjør det enkelt å budsjettere.

7 Øk din kundelojalitet
Ved å hjelpe kundene med å planlegge sin teknologiske strategi kan du 
bygge tettere relasjoner og skape fremtidige salgsmuligheter.

8 Gjør mer lønnsomme avtaler for bedriften din
Ved å tilby kundene en løsning som viser forutsigbare, regelmessige 
innbetalinger isteden for prisen for den totale løsningen, er det mindre 
sannsynlig at de vil starte diskusjoner om rabatt. Dette kan bidra til at du 
bevarer verdifulle marginer.

9 Forbedre kontantstrømmen
Cisco Capital betaler deg med en gang etter mottak av signert 
leveransegodkjennelse fra kunden. Du slipper å vente på kundebetalinger 
etter 30 eller 60 dager, nå kan pengene begynne å arbeide for 
deg umiddelbart.

10 Oppnå bedre personlige salgsresultater
Skill deg ut fra mengden, tilby en komplett løsning, gjør flere avtaler, og 
oppnå større suksess!

Gå til
www.ciscocapital.com/partner/emea
hvis du vil ha mer informasjon.


