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Stor trädgård, stora projekt 
Välkommen till sommaren, välkommen till ett nytt 
nyhetsbrev från Resurs Banks säljfinansavdelning. Den 
här gången tänkte jag börja med dig! Har du några 
tankar kring av du vill få ut av ett sådant här 
nyhetsbrev? Låt oss få veta. Vi är alltid, alla dagar i 
veckan, intresserad av på vilket sätt vi kan hjälpa dig 
och din affär. Vi sitter i samma båt och ror mot samma 
mål. 

Du vet redan att vi är mer än en bank. När vår 
avdelning anställer personer är vi alltid extra 
intresserade av folk som stått i butik och sålt, som vet 
vad det handlar om. Det är den kunskapen vi är 
världsmästare på. Vi vill jobba nära dig, ständigt hitta 
nya vägar. 

Själv tänker jag gynna hem-, bygg och fritidsbranschen 
lite extra den närmaste tiden. Bor man på stor gård med 
stor trädgård och det är sommar så blir det lätt så.

C N 
Chef Säljfinans Resurs Bank 

Välkommen, det svarta fåret! 
Nyligen började Resurs Bank samarbeta med Tele2. Nu 
kan du handla på faktura i deras butiker och också 
delbetala med hjälp av Tele2-kortet. 

Vi gillar att ha blivit kompis med det svarta fåret Frank och det 
vita lammet Francis, som tillsammans bygger reklamen för Tele2. 
Vi känner med det där svarta fåret. Vi är också ett svart får, på 
ett positivt sätt. Tänker lite annorlunda, går nya vägar och har 
snabbt till spännande upptåg. 



En maniskt bra affär 
Vi har sedan länge en ambition att låta hela 
Norden få ta del av våra 
delbetalningslösningar. Det vore ju dumt att 
låta ett sånt här framgångsrikt koncept hållas 
inom för snäva gränser. 

Samarbetet med Tokmanni i Finland är en av 
våra största affärer någonsin. Det handlar om 
en discount-kedja som Rusta och ÖoB med en 
omsättning på 800 miljoner euro. Välkommen 
ombord på tillväxtresan, Tokmanni! 

• Låt dig lära och inspireras av en expert på 
försäljning. "Försäljningschefen" är en blogg 
med handfasta tips till dig, oavsett vad du 
vill sälja mer av. Finns på Twitter och 
Facebook. 

Till försäljningschefen.se 

• Vill du följa nyheter om E-handel?

Följ @ehandel på Twitter. Jakob N. 
Mortensen twittrar om E-handel, digital 
kommunikation och företagsutveckling. 

Till @ehandel 
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