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Wsparcie w zakresie marketingu to niezmiernie istotna cześć programu 
partnerskiego. Bez niego trudno wygospodarować budżet na takie cele. 

K
ażdy producent w swoim 
programie partnerskim określa 
dokładne zasady, na jakich 

udziela wsparcia marketingowego 
resellerom. Wsparcie w różnych 
dziedzinach, w tym także marketingowe, 
jest uzależnione od statusu partnera. Im 
wyższy status partnerski, tym wyższe 
wymagania dotyczące certyfikatów 
i obrotów firmy, ale i szerszy zakres 
pomocy. 

Wsparcie zaczyna się od udostępnienia 
ulotek informacyjnych, narzędzi 
sprzedaży, niepublikowanej literatury 
o produktach, ich pełnej specyfikacji 
technicznej, wypożyczeń produktów 
demonstracyjnych, a kończy 
na wspólnych seminariach 
i konferencjach dedykowanych klientom 
końcowym. Ważnym elementem 
programów partnerskich są także 
wspólne kampanie marketingowe. 

Oferowana jest też często pomoc 
przy przygotowywaniu ofert. Producenci 
niejednokrotnie wspierają partnerów 
w początkowym etapie projektów, kiedy 
dopiero budują kompetencje techniczne 
i swój status. 
Wielu producentów i dystrybutorów 
uruchamia strony internetowe, z których 
można pobrać materiały marketingowe, 
np. w Netgear można je pobierać 
poprzez stronę www.powershift.pl. 
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MACIEJ KACZMAREK 

VAR ACCOUNT MANAGER, NETGEAR 

Już na drugim poziomie programu 

partnerskiego - NETGEAR Solution 

Architect - dodajemy wsparcie 

marketingowe oraz ceny projektowe. 

Program Platinium Partner zapewnia 

przy kwartalnym obrocie 

na poziomie 20 000 dol. dodatkowo 

BER 8-procentowy (Beck End Rabatę) 

na wybrane grupy produktowe. 

Na czwartym poziomie Platinium Plus 

Partner przy kwartalnym obrocie 

na poziomie 30 000 dol. obowiązuje 

BER 12-procentowy na wybrane grupy 

produktowe. Poza wymienionymi 

korzyściami wynikającymi 

z uczestnictwa w każdym z programów, 

podejmując współpracę partner 

otrzymuje biuletyn elektroniczny 

obejmujący wszelkie nowości, promocje, 

informacje techniczne, np. o nowych 

wersjach firmware, oraz aktywną, 

telefoniczną informację handlową. 

Najbardziej aktywnych partnerów 

zapraszamy do udziału w imprezach 

i wyjazdach. 

UJCIECH KOMNATA 

DYREKTOR HANDLOWY, VERACOMP SA 

Veracomp wraz ze współpracującymi 

producentami udostępnia resellerom 

programy partnerskie, które znajdują się 

w ofercie dystrybuowanych 

producentów. W praktyce każdy 

dostawca rozwiązań IT, chcąc zadbać 

o jak najwyższą jakość usług 

świadczonych przez integratorów 

w oparciu o jego produkty, precyzyjnie 

określa warunki wymagane względem 

usługodawców. Dzięki uczestnictwu 

w programach partnerskich resellerzy 

nie tylko nabywają umiejętności 

handlowe i techniczne, ale także 

korzystają z szerokiego dostępu 

do portali producenckich, wsparcia 

przed- i posprzedażnego oraz 

dedykowanej pomocy marketingowej. 

ADRIAN WÓJCIK 

KIEROWNIK DZIAŁU WSPÓŁPRACY 

z PARTNERAMI, INSERT SA 

Nasi partnerzy mogą liczyć na szerokie 

wsparcie marketingowe, począwszy 

od ulotek, folderów, standów reklamowych, 

gadżetów, poprzez wersje demonstracyjne 

naszych programów, aż po wizualizacje 

i wyklejenia witryn sklepowych 

i samochodów, banery reklamowe, 

billboardy, itp. Chętnie wspieramy 

aktywności marketingowe i działania 

zaproponowane bezpośrednio przez 

partnerów, co daje gwarancję najlepszego 

dopasowania ich do bieżących potrzeb. Nasi 

partnerzy, w zależności od statusu, uzyskują 

wsparcie marketingowe: aktualne materiały 

informacyjne, wersje demonstracyjne 

naszych produktów i inne materiały 

reklamowe, a także możliwość 

uczestniczenia w regularnie 

organizowanych prezentacjach nowych 

produktów, dostęp do licznych materiałów 

reklamowych oraz do olbrzymich zasobów 

technicznych, znajdujących się 

na specjalnych stronach WWW dla 

partnerów, bezpłatne konta poczty 

elektronicznej w domenie 

http://dystrybutor.insert.pl. 

IT RESELLER
2013-05-20


