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Handlingskraftig sommar på er! 
Det är ett par veckor kvar till midsommar och hela den 
långa sköna sommaren ligger framför oss. Som ni kan 
se nedan har vi i vårt tredje nyhetsbrev tagit fasta på 
årstiden. Välkommen att delta i vår sommarfrågesport 
och vinn en tjusig grill från Weber, som garanterat 
kommer att ge dig härliga stunder i sommar.

Men jag vill ju inte bara uppmuntra till sköna stunder 
framför grillen. Det är ju nu vi ska driva försäljning ihop 
och samtidigt lägga grunden för en riktig rivstart efter 
semestrarna. I det här nyhetsbrevet finns det en rad 
exempel på hur vi tillsammans bygger en 
handlingskraftig sensommar och höst. 

Ha en skön sommar och glöm inte att skapa 
handlingskraft för era kunder☺

Christoffer Norrthon 
Chef Säljfinans Resurs Bank 

Statistik bygger försäljning 
Statistik kan vara fantastiskt inspirerande. 
När en kund bestämmer sig för att handla 
varor hos dig via ett betalkort med 
delbetalningslösning från Resurs Bank, då 
händer det grejer. 

En kund med ett betalkort handlar 2-3 gånger 
mer jämfört med en kund som betalar 
kontant. Oavsett bransch. 

Vi kan också hjälpa dig i nästa steg, med att 
bearbeta de kunder som skaffat ett betalkort. 

• Finska Medilaser väljer Resurs Bank

Medilaser är specialister på avancerad 
ögonkirurgi. Nu erbjuder man kunderna 
finansiering som hjälper dem till ett liv utan 
glasögon och linser. En månad in i 
samarbetet berömmer ekonomichef Riikka 
Kontinen Resurs Bank för det nya "Medilaser
-kontot". Lätt, enkelt och bra kundservice, 
lyder omdömet från Medilaser

• E-handeln på frammarsch

Du har väl noterat att vi lanserat en e-
handelstjänst för fakturor och konton? 
Tjänsten är ny sjösatt även i Norge och 
rullar enligt plan. I Sverige ökar volymerna 
hela tiden. Kontakta din säljare på banken 
om du vill veta mer. 



Vi vet var de bor, vilken ålder och vilket kön 
de har – och med utgångspunkt från den här 
statistiken kan man lätt komma med 
attraktiva, personliga kunderbjudanden. 

Då har man vunnit handlingskraft i flera led. 

Vässa kundklubben! 
Ett vanligt sätt är att erbjuda kunden bonus på alla köp. Exempel 
på bonus kan vara:

• En viss procent i kick-back tillbaka till kunder som handlat 
(bonuscheck kan användas på nästa köp)

• Löpande avräkning med utbetalning när specifika 
bonusnivåer har uppnåtts.

• Årlig avräkning med utbetalning baserat årsomsättning

Andra exempel på lojalitetsskapande åtgärder kan vara 
Månadens korterbjudande eller ett gratis däckhotell när någon 
köper fyra nya däck med sitt däckkort. 

Vi har tillgång till en databaslösning med avancerade rapporter 
och analyser. Vi har också upparbetade rutiner för att kontakta 
kunder i olika steg i livscykeln. Och självklart har vi modeller för 
uppföljning med relevanta nyckeltal. 

Vi hjälper dig i hela processen, och du bestämmer själv vilka 
byggstenar konceptet ska bestå av. Tillsammans ser vi till att du 
kan hitta rätt kund vid rätt tillfälle, och att ett beteende skapas 
som gör att kunden återkommer. 

BAUHAUS lyfter med Resurs Bank 
Med 15 varuhus över hela Sverige är byggvaruhuskedjan 
Bauhaus ett andra hem för landets hemmafixare. Kedjan 
är så populär att kunderna besöker Bauhaus hela 8 
gånger i snitt per år, trots att byggvaror är så kallade 
sällanköpsvaror. Ett generöst erbjudande om 
kundfinansiering och bonuscheckar bidrar till 
framgången. 

För Bauhaus kunder är bonus viktigt. Med bonuscheckar på tio 
procent vid köp av ett badrum skapar Bauhaus lojala och 
återkommande kunder. Allt fler och allt oftare. Sedan 2004 har 
företaget samarbetat med Resurs Bank kring kundfinansiering 
och lojalitetsprogram. Idag har över 200 000 Bauhaus–kunder 
valt ett Bauhauskort från Resurs Bank.

– Samarbetet är en succé för oss på Bauhaus. Våra kunder kan 
välja smart delbetalning och får bonus från första kronan, vilket 
skapar lojalitet. Faktum är att förstagångskunder som väljer att 
finansiera köpet via Resurs Bank handlar för hela tio gånger mer 
än en kund som inte väljer den bonusbaserade finansieringen, 
säger Kenneth Litland, VD på Bauhaus Sverige.



Grilla dig i vår quiz – 
fem vinner en 
Smokey Joe från 
Weber!
Hur mycket grillmästare är du 
egentligen? Var med i vårt 
miniquiz och vinn sommarens 
fräckaste partygrill, en Smokey 
Joe från Weber.

Den här lilla smidiga grillen är 
lätt att bära med sig till 
stranden, sommarstugan eller 
båten. 

1. Vilken stavning är rätt?
1. Barbeque
x. Barbaque
2. Barbeaque

2. Vad är en rub?
1. Ett verktyg att rengöra 
grillen med
x. En kryddblandning som 
gnids in i köttet
2. En dukning

3. Vad är ett enklare ord 
för fjälster? 
1. Korvskinn
x. Röra
2. Klotgrill

Vinnarna underrättas via e-
post. 

Tävla här 

Resurs Bank 
lanserar ny grafisk 
profil och ny 
hemsida
Under våren har Resurs Bank 
lanserat en ny grafisk profil. 
Kanske har du noterat att vår 
logotype fått sig ett lyft med ny 
färgsättning. Den nya grafiska 
profilen är ett led i en 
varumärkessatsning som 
spelar på flera arenor – inte 
minst blir den tydlig på vår 
sprillans nya hemsida som 
smyglanseras under 
sommaren. 

Nya samarbeten i 
Norge
Resurs Banks norska filial har 
nyligen ingått ett samarbete 
med Gausdal Landhandleri, 
som är en uppstickare inom 
den norska byggvaruhandeln. 
Gausdal är med sina 11 
varuhus Norges största 
byggvaruhandel utan 
kedjetillhörighet. Kontor och 
huvudlager finns i anslutning till 
butiken i OS-staden 
Lillehammer. 

Gausdal kommer lansera ett 
eget profilerat kort och ett 
storköpskonto i alla butiker och 
efter utbildning av 
medarbetarna är det nu 
premiär för 
finansieringslösningarna från 
Resurs Bank.

http://www.anpdm.com/pdf/4614047/45465F4677434650417548465E43 
| KONTAKTA OSS | WWW.RESURS.SE 

SKICKA VIDARE DETTA NYHETSBREV AVREGISTERA DIG 

  


