
Müşterilerinize finansman sunmanız için 10 geçerli neden
Günümüzün iş ortamında, müşterilerinizin aldığı karar yalnız NE satın alacaklarıyla değil, aynı zamanda NASIL satın alacaklarıyla 
da ilgilidir. Müşterilerinize NEDEN finansman sunmanız gerektiğine ilişkin on geçerli sebep, aşağıda sunulmuştur:
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1 Müşteri itirazlarının üstesinden gelmek
Cisco Capital™ finansman çözümleri, müşteri bütçesiyle ilgili 
kısıtlamaları yenmenizi sağlayarak müşteri ihtiyaçlarını dönüştürmeye 
ve işletmenizi büyütmeye odaklanmanıza yardımcı olur.

2 İşlem boyutunu büyütmek
Araştırmalar, işin içine finansman girdiğinde anlaşmaların yüzde 34 
oranında daha büyük olabildiğini gösteriyor. (Yankee Group 2008).

3 Anlaşmaları daha hızlı bir şekilde kapatmak
Çözüm finanse etmek, satın alma kararını kolaylaştırarak satış 
döngüsünü kısaltmanıza yardımcı olur.

4 Rakiplerinizin önüne geçmek
Toplam kurumsal çözüm sunmanız ve müşterilerinizle daha stratejik 
bir ilişki kurmanız sizi daha çok güvenilen bir danışman konumuna 
getirerek rakiplerinizden farklı kılar.

5 Müşterilerinizin beklentisi bu!
Yakın tarihte yapılan bir ankette, müşterilerin yüzde 50’den fazlası 
bir teklifin parçası olarak Mfinansman seçeneklerinin sağlanmasını 
beklediklerini belirtmiştir.

6 Müşterilerinizin nakit kaynaklarını 
korumak ve Toplam Sahip Olma Maliyeti’ni 
(TCO) düşürmeK
Finansman, müşterilerinizin teknoloji çözümlerini iş ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde edinmesini sağlayarak satın alma kararını kolaylaştırabilir. Tahmin 
edilebilir, düzenli ödemeler ve ödemelerin zamana yayılması, bütçelerini 
ve giderlerini kontrol etmelerine yardımcı olur.

7 Müşteri bağlılığını artırmak
Müşterilerin stratejik teknoloji yol haritasını planlamasına yardım ederek 
ilişkileri güçlendirir ve ilerisi için satış fırsatları yaratırsınız.

8 İşletmeniz için daha karlı bir kapatmak
Müşterilerinize toplam çözüm fiyatı yerine yönetilebilir ve düzenli 
ödemeler içeren bir çözüm sunmanız, indirim tartışmalarına girmeleri 
ihtimalini azaltır. Bu da, yüksek kar marjları elde etmenize yardımcı olabilir.

9 Şirketin nakit akışını iyileştirmek
Cisco Capital, Kabul Sertifikası alındıktan sonra size doğrudan ödeme 
yapar. Artık 30 veya 60 gün sonraki müşteri ödemelerini beklemeniz 
gerekmez ve hemen para kazanmaya başlarsınız.

10 Kişisel satış performansınızı geliştirmek
Diğer üyelerin arasından sıyrılın, eksiksiz bir çözüm sunun, daha fazla 
sayıda anlaşma kapatın ve daha büyük başarılar elde edin

Daha fazla bilgi için lütfen
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adresini ziyaret edin.


