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

Nu laddar vi inför julen! 
Det känns kanske lite tidigt att önska God Jul, men jag 
vet ju att ni laddar för fullt inför årets viktigaste högtid i 
handeln. 

Jag vet också att det på många håll är tufft där ute. 
Kampen hårdnar, konkurserna ökar tyvärr. 

Ni som redan jobbar med oss vet att Resurs Bank är 
något annat än en vanlig bank. Vi är ett 
detaljhandelsföretag. Vi sitter i samma båt som er. Och 
vi är beredda att ro hårdare än någonsin. Vi vet vikten 
av våra tjänster, att vi kan hjälpa er att öka 
försäljningen och vässa konkurrenskraften. 

För att öka vår närvaro i butik och för att höja vår 
service ytterligare har vi anställt två nya säljare som du 
kan läsa mer om här nedan. 

Tveka inte att kontakta oss när du behöver hjälp att 
gasa. Och ha en fantastiskt lyckad jul! 

Christoffer Norrthon 
Chef Säljfinans Resurs Bank 

Full gas med två nya säljare 
Resurs Bank vässar organisationen och 
välkomnar två nya säljare. Orhan Arnautović 
kommer jobba som farmer och ha hand om 
befintliga kunder. Till honom vänder du dig 
för hjälp med merförsäljningfrågor som e-
handel, kundklubb och presentkort. 

• Marbodal samarbetar med Resurs Bank
Nu blir det möjligt att handla kök från 
Marbodal med hjälp av delbetalning från 
Resurs Bank. Tillsammans kan vi erbjuda 
upp till 12 månaders räntefri delbetalning.

– Vi är stolta över att få jobba ihop med ett 
av de starkaste varumärkena i 
köksbranschen. Vi kommer att hjälpa 
Marbodal att höja snittköpet. En kund som 
ska köpa nytt kök kanske har 75 000 med 
sig in. Lägger man på en kredit kan kunden 
verkligen få precis det kök hon eller han vill 
ha, samtidigt som Marbodal höjer snittköpet. 

Sugen på nytt kök? - Besök Marbodals hemsida 

• Nazar erbjuder turkisk lyx
Nazar blir den första partnern som erbjuder 
vår webbaserade kassaintegration. E-handel 
light om man så vill. 



Vår andra nya säljare, Niklas Åkermyr, 
anställs som hunter och det är precis vad det 
låter som, en hungrig kille på jakt efter nya 
kunder. 

Nu kan du köpa din all inclusive-semester i 
Turkiet direkt på nätet med e-legitimation. 
Nazar sitter på ett gäng fantastiska 
semesteranläggningar i Turkiet och ägs av 
Tui, samma bolag som äger Fritidsresor. 

Boka en all inclusive-resa till vintern hos Nazar 

Bättre, Mer och 
Oftare!
I hälsokretsar pratas det en del 
om BMI, Body Mass Index. Vi 
tycker det känns ännu viktigare 
att prata om BMO, som hos oss 
står för Bättre, Mer och Oftare. 

Såhär säljer du Bättre, Mer och 
Oftare 

Opto Gruppen 
gjorde ett smart val
Opto Gruppen har några riktigt 
framgånsrika år bakom sig. En 
del tack vare samarbetet med 
Resurs Bank 

Läs om hur Opto Gruppen byggde 
framgång 

Låt en kampanj 
jobba för dig!
Vad hittar du på för 
kontokampanjer som hjälper 
dig att sälja mer i jul? 

Det vanligaste är kanske att 
handlare erbjuder kunderna att 
”köpa nu och betala till påsk”. 
Men det finns fler sätt. 

Ett sätt kan vara att erbjuda
0 kronor i ränta och avgifter 
under exempelvis 12 månader. 

Kontakta oss så hittar vi på 
något bra ihop. 
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