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Om du har problem att läsa detta e-postutskick så klicka här 

Det finns alltid ett sätt 
Nej, den här vintern blev inte den succé för handeln som 
vi hade önskat. Men på Resurs Bank märker vi hur allt 
fler handlare tar hjälp av våra lösningar för att minska 
tappet och faktiskt också öka försäljningen. I det här 
nyhetsbrevet kan du läsa om fler företag som precis 
som ditt insett att vårt gemensamma erbjudande ger 
högre omsättning och längre kassakvitton. 

I nyhetsbrevet kan du också läsa om vår
e-handelslösning. Dina kunder kan nu handla på nätet 
med sitt profilerade kort och få samma förmåner som 
när de handlar i butik. Fiffigt eller hur.

Och så några visdomsord på slutet med tanke på en 
utmanande konjunktur. Kom ihåg. Det finns alltid sätt 
och tillsammans hittar vi dem. 

C N 
Chef Säljfinans Resurs Bank 

Sveriges första gröna 
företagskort stärker din 
miljöprofil 
Supreme Card Green Business är ett helt nytt 
företagskort som låter ditt företag göra en 
insats för miljön varje gång de anställda 
handla, utan att det kostar er något extra. Vi 
ser till att ett träd planteras för varje 
transaktion som görs med kortet. Effektivare 
administration och andra förmåner får du på 
köpet. 

Sveriges första gröna företagskort 

• Fler som fattat galoppen
Den senaste tiden har vi på Resurs Bank 
skrivit nya spännande avtal för finansiering 
med de här aktörerna. Marbodal, Decathlon 
och Euromaster DK har kanske inte så 
mycket gemensamt – men de vill alla ha ett 
så bra erbjudande till kunden som möjligt. 
Där ingår förstås bland mycket annat 
räntefri delbetalning. 

Den senaste tiden har vi också ingått avtal 
med Modebolagen AB (som bland annat 
driver klädbutikskedjan Spirit Stores), 
Plantagen och Sveriges ledande 
elteknikgrossist Elektroskandia. 

• Mio säljer mer trots tuffa tider
Resurs Bank och möbelkedjan Mio har 
sedan länge ett framgångsrikt samarbete 
när det gäller delfinansiering - ett koncept 
som bidrar till en fantastisk utveckling. Mio 
ökade sin försäljning med 8,5 procent under 
2012, samtidigt som möbelhandeln totalt 
backade 0,1 procent, enligt 
Detaljhandelsindex från HUI Research och 
SCB. 



Resurs Bank och Klockmaster i e-
handelssamarbete 
Resurs Bank och Klockmaster har samarbetat i många år. 
Nyligen fördjupades samarbetet när Klockmaster började 
erbjuda sina kunder räntefri delbetalning och 
fakturabetalning via sin e-handelsbutik. 

Resurs Banks e-handelslösning låter kunder finansiera sina köp 
även på nätet. Kunderna kan välja att betala hela beloppet 
månaden efter sitt köp, utan några som helst extra kostnader, 
ränta eller avgifter, eller så kan de välja upp till 12 månaders 
räntefri delbetalning. 

Vill du också ha ytterligare en kanal att sälja i, ytterligare ett sätt 
att locka nya kunder? Kontakta oss! 

Marbodal hjälper 
kunder att 
förverkliga 
köksdrömmen
Marbodal är marknadsledande 
på kök i Sverige. Nu stärker 
man den positionen genom att 
samarbeta med Resurs Bank. 
En unik och anpassad 
finansieringslösning breddar 
erbjudandet till kunderna.

Så uppfyller Marbodal 
köksdrömmar Danska däckkunder 

styr rätt med Resurs 
Bank
Euromaster i Sverige har sedan 
länge byggt 
försäljningsframgångar med 
hjälp av delbetalningslösningar 
från Resurs Bank.

Läs mer om Euromasterkortet 

Vinn lite avkoppling! 
Vi tävlar ut fem stycken 
tremånaders 
tidningsprenumerationer från 
Aller media till läsarna av det 
här nyhetsbrevet. 

Välj själv tidning i lugn och ro 
bland förlagets många titlar. 
Skicka ett mejl med din adress 
och motivera varför just du ska 
vinna så kanske det blir du 
som vinner lite avkoppling i 
vår. 

Tävla här 
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