Program Partnerski 2020

Partnerze!
Nasz program jest prosty jak sprzedaż i obsługa naszych rozwiązań. Spełniając kilka
warunków zyskujesz dostęp do nieograniczonych korzyści. Dzięki nim oprzesz swój biznes
na kolejnym mocnym filarze - sprzedaży sprawdzonego polskiego rozwiązania do
backupu, docenionego przez Klientów w ponad 40 krajach na wszystkich kontynentach
(Antarktydy nie liczymy).
Ciekawi Cię, jakie korzyści dla Ciebie przygotowaliśmy?

1. KORZYŚCI Z PARTNERSTWA

Co zyskujesz
Rabat partnerski w wysokości (%)

Forma rozliczenia

Authorized

Gold

Platinum

20

27

35

faktura
pro-forma

kredyt kupiecki:
7 dni

kredyt kupiecki:
14 dni

Ochronę Twoich projektów przed konkurencją

Sprzedaż

Rejestracja projektów online - szybki i wygodny formularz
Rabat* na zakup oprogramowania po założeniu i potwierdzeniu projektu
Rabaty promocyjne (dodatkowe w ramach akcji marketingowych)
Leady sprzedażowe z Twojej okolicy

Wsparcie naszego Customer Satisfaction Team, czyli
+ merytoryczne wsparcie klienta,
+ prezentacja produktu,
+ wdrożenie wersji testowej.
Dostęp do innowacyjnej platformy do zabezpieczania danych klientów
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Bezpłatne licencje NFR** do testów, szkoleń, demo produktu

Produkt

Bezpłatne licencje NFR** do ochrony własnej infrastruktury
Bezpłatne szkolenia techniczne i sprzedażowe
Szkolenia certyfikujące Twoją znajomość dziedziny backupu
Wiedzę, jak prezentować, sprzedawać, instalować i konfigurować
rozwiązania Xopero

Support

Polski support - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Możliwość zgłaszania problemów 24h na dobę przez system ticketów
Bezpośredni kontakt ze wsparciem technicznym producenta

Promocja

Wpis do internetowej bazy partnerów Xopero
Nasze logo na Twojej stronie
Wspólne akcje marketingowe (webinaria, newslettery, eventy itp.)
Paczka materiałów marketingowych na start

* Rabat od cen zakupowych
** Dotyczy rozwiązań lokalnych: Xopero QNAP Appliance, Xopero Backup&Restore

Aby uzyskać dostęp do powyższych korzyści spełnij warunki dla Twojego
docelowego poziomu partnerstwa.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM

Co zyskujesz

Authorized

Gold

Platinum

tak

tak

tak

Liczba certyfikowanych sprzedawców ds. Xopero***

1

2

2

Liczba certyfikowanych inżynierów lub współpraca z certyfikowanym inżynierem***

-

1

1

dobrowolna

obligatoryjnie
1x/rok

obligatoryjnie
1x/rok

-

obrót 20-30k zł
netto

powyżej 30k zł
netto

Zakładka produktowa Xopero na Twojej stronie

Wspólna organizacja warsztatów dla Klientów końcowych
Kwartalny plan sprzedaży

*** Certyfikat wydawany na okres 6 miesięcy

W ich spełnieniu pomoże Ci wiedza produktowa, którą regularnie
dostarczamy naszym Partnerom i ich Klientom - dzięki niej będziesz mógł
płynnie wystartować i już wkrótce zarabiać na naszej technologii.
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3. NA POCZĄTEK: PODSTAWY WIEDZY PRODUKTOWEJ
...czyli nasze regularne webinaria! To najlepsze miejsce do zgłębienia Twojej wiedzy
o prawdopodobnie najskuteczniejszym produkcie do backupu na polskim rynku.
Zapisz się, weź udział i poznaj nasze narzędzia w teorii i praktyce. Zadaj pytanie
prowadzącemu!

Zarejestruj się

4. CONTENT IS THE KING
Case study, whitepapers, newsletter o zagrożeniach a może branżowe
raporty? To z myślą o Tobie, przygotowujemy to wszystko! Sprawdź.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub poruszyć kwestię techniczną?
Czekam na Twoje pytania!

Piotr Nowak
Channel Business Development Manager
Tel. +48 882 849 761
E-mail: p.nowak@xopero.com
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