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PROGRAMY PARTNERSKIE 

Reseller 
ze wspomaganiem 

BARBARA MEJSSNER 

Udział w programach 
partnerskich gwarantuje 

szerokie wsparcie 
w działaniach 

marketingowych 
na każdym poziomie 

partnerstwa. 

N
ie ma na rynku dostawców, którzy 
nie oferowaliby programów part
nerskich, czasem kilku, a w przy

padku większych dystrybutorów - nawet 
kilkudziesięciu jednocześnie. Uczestnic
two w takim programie jest swego rodzaju 
świadectwem lojalności. Obu stronom da
je korzyści, ale też na obie strony umowy 
nakłada zobowiązania. 
Resellerzy liczą na różnego rodzaju wspar
cie od dystrybutorów i otrzymują je w róż
nym zakresie i różnych dziedzinach: 
w promocji i reklamie produktów, 
na szkolenia różnego typu, od produkto
wych po techniki negocjacji, na pomoc 
w przygotowaniu oferty i w rozmowach 
z klientami, na pomoc w urządzeniu salo
nu firmowego, na kredyty, rabaty udziela
ne za dobre wyniki sprzedażowe 
i atrakcyjne nagrody (rzeczowe i podróże 
w egzotyczne miejsca). 
Ważnym elementem programów partner
skich są wspólne kampanie marketingowe, 
ale i na etapie codziennej pracy reseller 

otrzymuje wsparcie, w postaci dostępu 
do materiałów marketingowych, narzędzi 
sprzedaży, niepublikowanej literatury 
o produktach, ich pełnej specyfikacji tech
nicznej. Uruchamiane są talcże specjalne, 
dedykowane linie telefoniczne, umożliwia
jące szybkie uzyskanie konkretnych porad. 
Producenci często wspierają partnerów 
w początkowym etapie projektów, kiedy 
dopiero budują kompetencje techniczne 
i swój status. Na takim etapie mogą liczyć 
na bezpłatne wyceny, konsultacje, wspar
cie przedsprzedażne i posprzedaż
ne. - Na każdym etapie współpracy 
dystrybutor może liczyć na wsparcie swo
jego opiekuna regionalnego oraz otrzyma
nie odpowiednich szkoleń, materiałów 
handlowych i marketingowych, a także po
moc przy wdrożeniach wybranych rozwią
zań. Jeśli zatem paitner posiada tylko 
zespół sprzedażowy, wówczas projekt 
przejmuje zespół wdrożeniowy Sygni
ty - mówi Adam Smuk, dyrektor marke
tingu pionu SMB Sygnity SA, 

odpowiedzialny za markę Quatra. 
Nieco inaczej niż w przypadku jednego 
producenta wyglądają programy partner
skie i wsparcie oferowane przez dystrybu
torów typu VAD, specjalizujących się 
w dostarczaniu różnego typu rozwiązań, 
pochodzących od wielu różnych firm. Dys
trybutor najczęściej wdraża programy 
partnerskie producentów, jednak ma też 
często swój własny program. - Z racji spe
cyfiki naszej działalności, czyli Value Ad-
ded Distribution, mamy dosyć bogatą 
liczbę programów partnerskich, głównie 
„przekładanych" na polski rynek z progra
mów partnerskich konkretnych dostaw
ców, funkcjonujących już i sprawdzonych 
w regionie EM EA czy CEE - mówi Krzysz
tof Szubert, prezes Zarządu Connect Do-
stribution. 

Dystrybutorzy rozwijają różne formy 
wsparcia, bacznie obserwując trendy ryn
kowe. Uwaga skupia się na nowych, do
brze rokujących, poszukiwanych 
rozwiązaniach, co przekłada się na póź-

IT RESELLER
2012-10-22



^ 

BEATA SZAFARCZYKCYLNY 

DYREKTOR DZIAŁU WSPÓŁPRACY 

z PARTNERAMI, SAGE SP. z o.o. 

Wspólne akcje marketingowe są 

przeprowadzane w oparciu o fundusz 

marketingowy zgromadzony przez 

danego partnera, a wysokość refundacji 

poszczególnych przedsięwzięć jest 

uzależniona od wykorzystanego projektu 

oraz formy reklamy i może wynosić do 

50 proc. kosztów poniesionych na określone 

działanie. Wysokość funduszu uzależniona 

jest od statusu danego partnera 

i generowanych obrotów. Aby skorzystać 

z funduszu marketingowego, należy każdy 

projekt konsultować z Sage i uzyskać zgodę. 

Warunkiem skorzystania z funduszu jest 

również zastosowanie wymagań 

wizualizacyjnych. 

ROBERT KOLASINSKI 

VAR ACCOUNT MANAGER, NETGEAR 

Nasi partnerzy mogą zawsze liczyć 

na wsparcie z naszej strony. 

Przeprowadzamy szkolenia, pomagamy 

w przygotowaniu oferty, wysyłamy 

materiały marketingowe, 

niepublikowaną literaturę o produktach, 

zapewniamy pomoc merytoryczną, 

indywidualne prezentacje, pomoc 

techniczną, wsparcie w projektach. 

W razie potrzeby nasi menedżerowie 

lub inżynierowie mogą pojechać 

z partnerem na wspólną prezentację 

do klienta. W ten sposób resellerom jest 

łatwiej zrealizować zamówienie 

w segmencie rynku, który nie jest ich 

najmocniejszą stroną. 

ANNA BIELIŃSKA 

DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI 

KORPORACYJNE), ACTION 

Program Actina Solar pozwala 

partnerom zgłaszać własne pomysły 

marketingowe, które będą finansowane 

dodatkowo, niezależnie od premii za 

zakupy. Pierwszy stopień autoryzacyjny, 

dający status Srebrnego Partnera, będzie 

wymagał kwartalnych obrotów 

przekraczających 8000 zł. Drugi stopień 

autoryzacyjny i status Złotego Partnera 

wymaga kwartalnych obrotów rzędu 

12 000 zł. Partner, który nie zakwalifikuje 

się do żadnego z progów 

autoryzacyjnych, a będzie dokonywa! 

regularnych zakupów, otrzyma status 

partnera zarejestrowanego. Ma to 

motywować pozostałych resellerów. 

niejszy sukces w biznesie. - W tym roku 
skupiamy się na rozwoju firm partnerskich 
w strategicznych obszarach rynku, między 
innymi: Business Intelligence, ujednolico
na komunikacja, portale korporacyjne, wir
tualizacja. Szczególną uwagę zwracamy 
na rozwój usług świadczonych w chmu
rze - mówi Małgorzata Gryz, dyrektor stra
tegii i programów partnerskich w polskim 
oddziale Microsoftu. To także duże uła
twienie dla resellera, który sam nie musi 
rozpoznawać rynku. 
W zdecydowanej większości programy part
nerskie oparte są na systemie prowizyjnym. 
Wsparcie jest uzależnione od statusu part
nera. Im wyższy status partnerski, tym wyż

sze wymagania dotyczące certyfikatów i ob
rotów firmy, ale i szerszy zakres pomocy. 

CORAZ WIĘKSZA 
ROLA INTERNETU 

W dobie powszechnego wykorzystania In
ternetu pomoc można uzyskać także po
przez sieć. Wiele firm partnerskich ma 
możliwość współpracy zdalnej przez system 
B2B (zakładanie różnych profili użytkowni
ków, dostępność produktów, czasy dostawy, 
składanie zamówień, organizacja dostawy 
bezpośrednio do klienta końcowego, płat
ności, wyszukiwarka produktów). Wielu 
producentów i dystrybutorów uruchamia 
strony internetowe, z których można pobrać 

materiały marketingowe lub, jak w przypad
ku Netgear, można poprzez stronę www.po-
wershift.pl zbierać punkty za sprzedaż 
i wymieniać je na bony lub nagrody. 
- Dla ułatwienia korzystania z programu 
partnerskiego Actina Solar wprowadzili
śmy platformę Partner.actina.pl, spełnia
jącą funkcję komunikatora w relacjach 
partner - Actina Solar. Za jej pośrednic
twem użytkownik ma możliwość zapisy
wania się na szkolenia, sprawdzania 
stanu bonusów zgromadzonych w ra
mach programu partnerskiego, etc. - mó
wi Anna Bielińska, dyrektor ds. 
komunikacji korporacyjnej w Action. Są 
też witryny funkcjonujące jako wyszuki-
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ADAM SMUK 

DYREKTOR MARKETINGU PIONU 

SMB SYGNITY SA, 

ODPOWIEDZIALNY 

ZA MARKĘ QUATRA 

Lokalni partnerzy nie są objęci 

zakazem sprzedaży 

konkurencyjnych produktów, co 

stanowi podstawowy wyróżnik 

programu. W oparciu o plany 

i propozycje partnerów, wspólnie 

realizujemy najciekawsze 

działania reklamowe 

i promocyjne oraz częściowo lub 

w całości pokrywamy ich koszt. 

Jeśli dystrybutor wskaże nam 

lokalny tytuł prasowy lub 

regionalną rozgłośnię radiową, 

w której chce promować 

rozwiązania marki Quatra, 

wówczas analizujemy jego 

propozycję i partycypujemy 

w kosztach lub w całości je 

pokrywamy. Za każdą czynność 

zostaną przyznane punkty: 

za szkolenie, za posiadanie 

zespołu handlowego 

i wdrożeniowego, a także 

za promocję marki Quatra. 

RENATA 
BALCERZAKRAWA 

CHANNEL ACCOUNT MANAGER 

POLAND, TREND MICRO 

Partnerzy Trend Micro 

otrzymują od nas wsparcie 

w postaci szkoleń technicznych 

i handlowych. Ich forma i zakres 

zależą zarówno od potrzeb 

partnera, jak i od jego statusu 

oraz tego, w jakim stopniu 

spełnia on wymagania stawiane 

w programie partnerskim. 

Oferujemy różnego rodzaju 

szkolenia: on-line, bezpośrednie, 

bezpłatne i płatne. Oferujemy 

partnerom szereg narzędzi, ale 

jesteśmy też otwarci na ich 

pomysły. Podejmujemy różnego 

rodzaju działania ułatwiające 

bezpośredni kontakt 

z klientami - seminaria, 

e-seminaria, warsztaty, 

telekonferencje, działania 

telemarketingowe. Staramy się 

jednak unikać działań 

pośrednich, takich jak reklamy. 

WOICIECH KOMNATA 

DYREKTOR HANDLOWY, 

VERACOMP SA 

Uruchomiliśmy cykl bezpłatnych 

szkoleń produktowych 

realizowanych za pomocą 

webinarów, na które każdy nasz 

partner może się zapisać i zdalnie 

w nich uczestniczyć. Dodatkowo, 

oferujemy możliwość 

skorzystania z warsztatów 

technicznych, wypożyczeń 

sprzętu demonstracyjnego oraz 

pilotaży. Każdy producent 

w swoim programie partnerskim 

określa dokładne zasady, 

na jakich udziela wsparcia 

marketingowego resellerom. To 

wsparcie zaczyna się 

od udostępniania ulotek 

informacyjnych, wypożyczeń 

produktów demonstracyjnych, 

a kończy na wspólnych 

seminariach i konferencjach 

dedykowanych klientom 

końcowym wskazanym przez 

integratora. 

MAŁGORZATA GRYZ 

DYREKTOR STRATEGII 

I PROGRAMÓW PARTNERSKICH 

w POLSKIM ODDZIALE MICROSOFT 

Partnerzy Microsoftu, 

po spełnieniu pewnych 

wymogów w zakresie 

posiadanych kompetencji, mogą 

korzystać z dodatkowych 

narzędzi promocyjnych, między 

innymi Katalogu Partnerów 

Microsoft - Pinpoint. Jest to 

platforma prezentacji swoich 

kompetencji i profilu 

specjalizacji dla firm 

partnerskich, dzięki której 

klienci w prosty sposób mogą 

wyszukać odpowiednich 

partnerów, gwarantujących 

wysoką jakość i rzetelność 

świadczonej usługi. Miesięcznie 

kilka tysięcy klientów znajduje 

w ten sposób dostawców usług 

informatycznych, warto więc 

zadbać o staranną prezentację 

swojej firmy i jej profilu oraz 

kompetencji. 

warki, jak np. Pinpoint Microsoftu, który 
pozwala klientom wyszukiwać usługi ofe
rowane przez partnerów, są, oczywiście, 
także sklepy internetowe. - Zauważyli
śmy, że nasi partnerzy oferują różne roz
wiązania, których nie mamy w ofercie, 

np. aplikacje branżowe. Dzięki sklepowi 
internetowemu na naszej stronie 
www.Quatra.pl, będą mogli je promować 
i sprzedawać. Wymogiem będzie również 
to, aby nowe aplikacje stabilnie współpra
cowały z oprogramowaniem Quatra. 

Sklep internetowy pozwoli nam rozbudo
wać portfolio o produkty dedykowane 
poszczególnym niszom rynkowym, a tak
że będzie stanowił kolejne źródło przy
chodu dla naszych partnerów - mówi 
Adam Smuk z Sygnity. 

IT RESELLER
2012-10-22


