
Skapa handlingskraft med Resurs Bank 
Om du har problem att läsa detta e-postutskick så klicka här 

Skaffa dig en härlig höst! 
De flesta skulle nog säga att sommaren vädermässigt 
blev så där. Men för handeln kan ju halvdassigt väder 
vara lika med en bra sommar. Vi tenderar att shoppa lite 
mer än vanligt när vi inte är upptagna med att fly till 
stranden och pocketboken.

Flera affärskedjor och köpcentrum i landet rapporterar 
om en ökad försäljning den här sommaren jämfört med 
förra. Ta bara en temperaturmätare som Gekås i 
Ullared, som sålde för 800 miljoner kronor i juni och juli 
och ökade sin försäljning med 8 procent jämfört med 
samma period förra året. 

Sedan finns det ju andra faktorer än vädret. Statistik 
från Svensk Handel visar att företrädesvis män handlat 
en massa hemelektronik sommaren 2012. Hej fotbolls-
EM och hej OS! 

Nu ska vi göra något riktigt bra av hösten också. I det 
här nyhetsbrevet får du ett gäng tips på hur du kan 
bygga en lyckad höstkampanj i din butik. Hör gärna av 
dig så hjälper vi dig att sy ihop ett intressant upplägg. 
Jag säger inte ha en bra höst - utan skaffa dig en bra 
höst! 

Christoffer Norrthon 
Chef Säljfinans Resurs Bank 

Höstkampanj
Vässa din försäljning i höst!
Hösten är en viktig säsong för en mängd butiker. Det är 
nu du ska fundera kring hur du kan lyfta försäljningen 
när sommaren trillar i vinterns famn. 

För att hjälpa dig att ta din försäljning till nya höjder har vi tagit 
fram våra tre bästa tips på hur du bäst vässar försäljningen i 
höst. 
Så vässar du din försäljning i höst



SRF – Scandinavian Retail 
Forum 
Kom och besök oss på Scandnavian Retail 
Forum på Stockholm Water Front den 25 
september. Det blir en heldag med 
spännande föreläsningar. Vi visar upp oss och 
berättar vilka vi är och vad vi kan göra för 
dig i samband med frukost, lunch och 
kaffepauser. 

Vinn biljetter 
Vi har fem biljetter till SRF. Skicka ett mail 
med dina kontaktuppgifter och berätta varför 
du vill besöka seminariedagen, senast 20/9, 
så kan en biljett bli din. 

Tävla här 

• Nordic Capital ny ägare i Resurs Bank
Resurs Bank välkomnar Nordic Capital som 
ny huvudägare (55%) och tackar familjerna 
Paulson och Westin som under 35 år byggt 
företagsgruppen. Familjen Bengtsson 
kvarstår som delägare med oförändrade 
45%. Med Nordic Capital som huvudägare 
får banken ökad finansiell styrka, samtidigt 
som historik förvaltas och kultur utvecklas 
med familjen Bengtssons fortsatta ägande. 
Kenneth Nilsson, VD. 

Läs mer 

• Frisörer gör ett klipp med delbetalning
Plattängerna från DHG hör till marknadens 
absolut främsta. Det är de bästa 
salongernas plattång, och kändisarnas. Nu 
erbjuder DHG:s säljare runt om i landet 
frisörsalongerna att sälja plattänger med 
hjälp av delbetalning från Resurs Bank. Det 
är förhållandevis dyra produkter som är 
svåra att sälja direkt över disk i en salong. 
Men med en smart och flexibel 
delbetalningslösning förändras bilden. Och 
salongerna får sedan tillgång till Resurs 
Banks övriga tjänster, som kan hjälpa till att 
driva ytterligare försäljning. 

Så byggde Ford varumärkeslojalitet 
Resurs Banks Fordkort har sedan 1999 hjälpt Ford i 
Sverige att växa och få fler återkommande kunder. Och 
konstigt 
vore annat med tanke på den generösa bonus som den 
trogne Ford-kunden får tillsammans med branschens 
smartaste delbetalning. 

Läs mer om hur Ford byggde varumärkeslojalitet

Folder med tunga argument 

Väldigt snart kommer vi att presentera en sprillans ny folder som 
förklarar poängen med att samarbeta med Resurs Bank. Vi ser 
fram emot att sticka den i er hand när vi möts i olika 
sammanhang. Den finurligt utformade foldern är förstås riktad till 
potentiella samarbetspartners, men också till redan befintliga. 
Det skadar inte att bli påmind om hur smart vi gör affärer ihop! 
Beställ nya foldrar här

Eva guidar dig till avslut 



Digitala Eva hjälper dig som säljare att komma till avslut. Testa 
gärna den interaktiva webbutibildningen här. Du får på ett 
intressant och underhållande sätt lära dig rutinerna för hur du 
lägger upp en kredit. Men det finns annat också, som tre olika 
kundscenarion där du lär dig att bemöta kundens argument och 
identifiera kundens behov, så att ni snabbt kan göra business. 
Det handlar om försäljning i allmänhet och om kredit i synnerhet. 

SKICKA VIDARE DETTA NYHETSBREV AVREGISTERA DIG 
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