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Våren kommer med Handlingskraft!
Grattis! Nu är äntligen våren här och med den håller vi 
tummarna för fyllda butiker och spirande optimism i 
handeln. Grattis också till vårt nya nyhetsbrev som 
lanserades vid årsskiftet. Tack för positiv respons, 
uppmuntran och tips om kommande innehåll!

En sak är säker: ni vill veta mer om hur ni skapar 
handlingskraft i era butiker. Det är precis det som 
driver Resurs Bank! 

I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vår 
nya e-handelslösning, hur Ticket växer med 
kundfinansiering och så kan du vinna biobiljetter för en 
mysig stund i biomörkret (om vårsolen blir för stark:)

Tveka nu inte att höra av er för att få tips och stöd i hur 
ni kan elda på vårförsäljningen. För om det är något vi 
tycker om…så är det att skapa handlingskraft för era 
kunder! 

Må vårsolen ge dig och dina butiker massor av energi!

Christoffer Norrthon 
Säljfinans 

Nyhet från Resurs Bank 

Resurs Bank lanserar e-handels-lösning
Resurs Bank lanserar nu en webbaserad 
betalningslösning som underlättar näthandel och ger 
konsumenter smidiga och enkla betalningsalternativ. En 
lösning som framgångsrikt gick live hos näthandlaren 
NetOnNet, inför den viktiga julhandeln. 

Med Resurs Bank kan kunder snabbt och säkert välja att betala 
sina köp, på webben såväl som i butik. Hög prestanda, säker 
identifikation, flexibla betalningsalternativ och snabb betalning till 
näthandlaren är några av fördelarna med Resurs Banks 
nätbetalning. På NetOnNet har Resurs Banks nätbetalning blivit en 
framgång.

- Fördelen med att kunna erbjuda våra kunder samma 
betalningslösningar både i butik och på nätet gjorde att vi inför 
julhandeln valde att satsa på Resurs Banks nätbetalning. 
Samarbetet med Resurs Bank blev en succé och deras 
nätbetalning visade sig fungera utmärkt när besöksantalet i vår 
näthandel nådde all time high, säger Karin Sandsjö, VD 
NetOnNet.



Case Story från Resurs Bank 
Smart betalning tar Ticket till nya höjder 
Tillsammans med Resurs Bank erbjuds delbetalning som 
hjälper Ticket att växa i Sverige och Norge. Dessutom får 
Ticket lojala kunder som kommer tillbaka oftare. 

Resebyrån Ticket är den största privatresebyrån i Sverige. En 
anledning är möjligheten att betala sina resor med Resurs Banks 
räntefria delbetalning och Ticketkort. Ett koncept som över 
50 000 kunder valt.

- Allt fler av våra kunder använder delbetalningen när de köper 
resor och är mycket nöjda med att deras valfrihet ökar. Våra 
säljare upplever att delbetalning är en absolut säljstyrka. 
Produkten är uppskattat och bidrar till vår framgång, säger Anna 
Brege, produktchef Ticket.

För Ticket innebär det mångåriga samarbetet med Resurs Bank 
att reseföretaget får lojala kunder som återkommer. I Tickets 
sammanlagt 74 butiker i Sverige och Norge erbjuder personalen 
Ticketkortet till alla kunder.

Tävling – vinn 4 
biobiljetter!
Sugen på en biokväll? Då kan 
vi hjälpa dig på traven...
Fem lyckliga vinnare får 
nämligen vardera 4 
biobiljetter genom att vara 
handlingskraft och snabb. 

De fem första som svarat rätt 
på frågan…Vilket år blev 
Resurs Finans…Resurs Bank? 
belönas med mysiga kvällar i 
biomörkret. 

Svara här 

Vi hjälper dig komma igång 
med SMS-utskick till era 
kunder. Ett smart, snabbt och 

Butiksservice
Nu bjuder vi på två värdefulla 
nyheter i butiksservice. Först 
lite smarta knep för att stoppa 
bedrägeriförsök vid 
kontoupplägg. Sedan senaste 
nytt om vår digitala 
säljutbildning som hjälper er 
öka försäljningen. 

För att hitta nyheterna loggar 
du in som vanligt på 
Butiksservice. Säljutbildningen 
hittar du under huvudmenyn 
”Utbildning” och information om 
hur man undviker bedrägeri 



ekonomiskt sätt att nå ut med 
erbjudanden till dina kunder. 

Kontakta din säljare eller hör 
av dig till Resurs Bank för att få 
mer information om 
mobilklubben. 

ligger under övriga tjänster. 
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