
Skapa handlingskraft med Resurs Bank 
http://www.anpdm.com/pdf/8865149/41435941774145584270424B584A71 

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

God ny vår på dig 
Påsken är startskottet på en helt ny säsong. För väldigt 
många av våra samarbetspartners händer det en väldig 
massa nu. Bygg- och trädgårdshandlarna står förstås 
beredda när svensken vaknar till liv efter den långa 
vintern. Vare sig folk ska ha minidrivhus att sätta tomat- 
och chilifrön i, eller ta itu med de stora 
uteplatsprojekten. 

Men vi har också en massa reseföretag som får mer att 
stå i när vinterbleka svenskar ska åka ut och plocka 
hem sommarsolen. Och icke att förglömma klädkedjor 
som hjälper oss att förnya garderoben. Den senaste 
tiden har vi tecknat nya samarbetsavtal med ett par 
konfektionskedjor. Det är gott att se att våra lösningar 
funkar i alla branscher. Tveka inte att höra av dig när du 
är sugen på att sälja bättre, mer och oftare. 

Och välkommen till en god, ny vår! 
C N 

Chef Säljfinans Resurs Bank 

Handeln sätter fart i vår 
I den senaste Handelsbarometern säger nära 
hälften av handlarna att de räknar med att 
försäljningen i den egna butiken kommer att 
öka under den närmaste 
tremånadersperioden. Det är en markant 
ökning från den senaste mätningen då 33 
procent av handlarna trodde på ökad 
försäljning. Yvonne Ingman, vice vd på 
Svensk Handel, säger till Dagens Handel att 
det här visar på en ljusning i handeln efter en 
trög höst och vinter. 

• Samarbeten som gör att du ser bättre 
ut
Under vintern har Resurs Bank tecknat 
samarbetsavtal med Modebolagen, som 
bland annat driver klädkedjan Spirit Stores 
med flera stora butiker i Skåne och 
Sportshopen som har flera sport- och 
fritidsbutiker längs Västkusten. Bland annat 
stoltserar Sportshopen med ett enormt 
varuhus i den bohuslänska sommarpärlan 
Grebbestad.

Tänk dig att kunna uppdatera hela 
garderoben till just dina behov, och sedan i 
lugn och ro kunna välja flexibel delbetalning 
hemma. Båda de här samarbetena är i hög 
grad lojalitetsbyggande. I början av 
lanseringen fick alla som skaffade Spirit-
kortet en prenumeration på ELLE eller Café. 
Bonusprogram som är kopplade till korten 
gör att kunderna lättare kommer tillbaka. 

• Green Business är företagskortet som gör 



Bra läge att gasa, tycker vi. Kontakta oss för 
tips och konkreta lösningar så att ditt företag 
står väl rustat när saker och ting tar fart i 
samband med våren! 

en insats för miljön varje gång du använder 
det. Ni kan få det i egen design. Andra 
förmåner är till exempel rabatter på hotell 
och drivmedel och en tjänsereseförsäkring. 

Läs mer om Green Business 

NetOnNet en vinnare med hjälp av en 
speciell resurs 
NetOnNet är en av våra samarbetspartners när det gäller 
lösningar för e-handel. Med vår lösning i ryggen har de 
nu vunnit pris som årets bästa e-handelsföretag på Web 
Service Awards. 

Juryn motiverar: "Webbplatsen är enkel att ta till sig. Det är lätt 
att hitta produkter i olika kategorier, se leveranstider och det är 
lätt att fullfölja ett köp. Besökarna är mycket nöjda med hela sin 
vistelse på webbplatsen"

Kontakta oss gärna om du också vill ta reda på hur du blir en 
vinnare med hjälp av e-handel. 

Läs mer om alla vinnare på www.webserviceaward.com 

Delbetalning på 
nätet ger 
spännande resa för 
Nazar
Nyligen började 
researrangören Nazar erbjuda 
sina kunder möjligheten att 
delbetala sina resor på nätet. 
Samarbetet med Resurs Bank 
fick en flygande start.

Läs mer om hur Nazar ökar sin 
omsättning 

Resurs Bank visade 
upp sig
Självklart var vi på plats på 
Butiksleverantörsmässan i 
Kista i mars. 

Vi pratade bland annat om hur 
Resurs Bank hjälper företag att 
sälja mer, bättre och oftare. 

Tävla om 5 
sekatörer
Vilket är ditt bästa vårtecken? 
Skicka in en rad eller en bild 
som beskriver din vårkänsla så 
kanske du blir en av vinnarna 
av en ny sekatör inför våren. 

Ett redskap du måste ha när du 
ska fixa till i trädgården.

Skicka in ditt bidrag till 
tavling@resurs.se 
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