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

Ola leder ny hårdsatsning 
Resurs Bank och handlarna har en lång och 
framgångsrik resa tillsammans. Nu ska den bli ännu 
roligare. Sedan september är Ola Carlman ny 
reseledare och ansvarig för det som kallas 
Företagsmarknad på Resurs Bank. 

- Vi ska bli bättre på att hjälpa butikerna och handlarna 
att sälja mer, bättre och oftare. Vi har en mängd olika 
delar, från försäkringsprodukter till lojalitetsklubbar, 
mobilapplikationer och finansiering. Allt det här ska vi 
paketera och presentera som helhetslösningar för alla 
våra samarbetspartners. Vi erbjuder någonting unikt, 
som ingen annan kan mäta sig med.

Butikscoacherna 
gör entré 

Anthony Gossian och Milot Isufi är Resurs Banks 
nya butikscoacher. Har de inte redan besökt dig så 
är de på väg. Butikscoacherna ska se till att Resurs 
Bank får en mer direkt feedback direkt från 
butikerna, och de ska på ett väldigt aktivt sätt 
hjälpa din butik att sälja mer, bättre och oftare. Till 
höger ger de några viktiga tips inför julruschen.

• För många branscher når snart 
försäljningen sin topp. Då är kunderna 
än mer angelägna att nappa på 
smarta finansieringslösningar. Tänk på 
att verkligen prata med kunderna om 
att dela upp betalningen. De är 
intresserade.

• Läs på så att du lätt och ledigt kan 
svara på frågor om delbetalning. 
Tvekan kan verka avskräckande. 
Kunden ska känna sig trygg med 
finansieringen från första stund.

• Skylta upp ordentligt i butiken så att 
kunden direkt blir medveten om 
möjligheten att delbetala. Med 
delbetalning kan du fokusera på 
kvalitet och merförsäljning. 
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Så mycket ökade e-handeln förra året 

E-handeln växer mer nu än vad den gjort på flera år. 
Resurs Bank är en stark partner även här. Senast ut 
bland våra partners att lansera våra betalsätt online är 
Ticket och Bauhaus. Gå gärna in på Ticket.se eller 
Bauhaus.se och kolla.

Vi tror på att webshopen ska ge samma kundupplevelse 
som när du handlar i butik. 

Kontakta oss så berättar vi mer

Spelar du musik i din butik? 
Det är julmusikens förlovade tid. 

Om ni vill spela jullåtar men sticka ut lite från mängden 
kan ni använda den här spellistan, från en bank som 
erbjuder det där lilla extra. 

Resurs Bank tonsätter julen 

Gasen i botten 

Det händer alltid mycket på Resurs Bank. Vi har 
alltid haft snabba fötter och många idéer. Men 
det har aldrig hänt så mycket som nu. Vår 
organisation växer och blir vassare. Vårt utbud 
av tjänster blir än mer spännande. Vi tar också 
ett par fysiska steg närmare din vardag som 
handlare. Alltihop är goda nyheter för dig. 

En konkret nyhet är vår satsning på 
butikscoacher. Du kan säga hej till dem på annan 
plats i det här nyhetsbrevet. Anthony Gossian 
och Milot Isufi ska hjälpa våra befintliga kunder 
att sälja mer genom att aktivt jobba mer 
personalen och butikerna, på plats.

Vi hörs igen 2014. Det ska bli ett fint år. 

Christoffer Norrthon 
Executive Account Manager 
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