Taastrup, 24.06.2020

CNHI Industrial Capital/SG Finans fejrer 10 års jubilæum som landbrugets foretrukne
finansieringspartner med høj kundetilfredshed (Rambøll) og en tredobling af porteføljen

Da CNH Industrial Capital, finansieringsdelen af CNH Industrial familien, og SG Finans indledte samarbejdet i 2010,
startede et af finansieringsbranchens mest succesfulde erhvervseventyr. Porteføljen er gået fra 500 mio. til 1,5 mia.
kr., der er pt. 6.500 aktive kontrakter, og CNH Industrial Capital/SG Finans har en penetration i markedet, som giver
en international topplacering i deres respektive globale koncerner.
Men den mest imponerende markør af jubilæet er dog, at kundetilfredsheden ligger tårnhøjt i Rambølls seneste
analyse.
“Vores opgave er i bund og grund at hjælpe med få landbrugs- og entreprenørmaskiner ud og
arbejde,” fortæller Henrik Jensen, Retail Manager i CNH Industrial Capital, og fortsætter:
“Derfor er vores flotte resultater mest af alt udtryk for, at vi har ramt rigtigt ved at prioritere
branchekendskab, blik for slutkundens behov og hurtig sagsbehandling som de vigtigste våben i at
hjælpe vores kunder.”
CNH Industrial rummer i sig selv en forbilledlige historie, da de har fået de konkurrerende mærker af landbrugs- og
entreprenørmaskiner herunder Case IH, Case Entreprenørmaskiner og New Holland til at arbejde under samme tag
med en klar mærke differentiering. Resultatet er, at den fælles indsats og finansieringsmæssig platform er til gavn for
de godt 50 forhandlere, som CNH Industrial Capital/SG Finans dagligt betjener.
“Vi skal holde trit med tempoet ude hos forhandlerne. Vi er til for at være et understøttende led,”
understreger Jens Andersen, Sales Director i SG Finans, og uddyber:
“Vi ved, at når høsten skal i hus, så kan man ikke vente 2 uger på at bokse frem og tilbage med at få
en finansieringsaftale på en maskine. Derfor har vi skabt en effektiv digital platform, så en landmand
groft sagt kan gå ind til sin forhandler og køre hjem i en fuldt finansieret og forsikret ny traktor 10
minutter senere.”
CNH Industrial Capital/SG Finans har trænet alle i organisationen til at hjælpe og rådgive kunderne. Det styrker de
relationer med forhandlere og kunder, som har vist sig at være afgørende for samarbejdet - og også vil være det
fremover.
“Med dette jubilæum vil vi gerne takke alle vores forhandlere og kunder for 10 fantastiske år. Vi er
mere end klar til de 10 næste,” slutter Henrik Jensen og Jens Andersen i fællesskab.

Om CNH Industrial Capital/SG Finans
Finansieringssamarbejde målrettet landbruget etableret i 2010 mellem
●

CNH Industrial Capital er en globalt arbejdende finansieringsaktør indenfor Landbrug- Entreprenør og transport sektor.CNH Industrial Capital understøtter CNH
Industrial forskellige mærker, kunder og forhandlere med en dedikeret finansiel vifte af løsninger gennem helejede datterselskaber, Joint Ventures og Vendor
samarbejder verden rundt. Mere information kan findes på www.cnhindustrialcapital.com.

●

SG Finans AS (et af Skandinaviens førende finansieringsselskaber inden for equipment leasing og factoring, og del af den franske bank Societe
Generale - https://www.sgfinans.dk/)

