PA RTN ER S KÝ PR O GR A M

Sl o n e e k Par tn er Progra m

Byznys Partner
Rozšiřte svoje obchodní kanály a posilněte svoji pozici u zákazníků a partnerů.
Připojte Sloneeka.
Program je jednoduše pro každého, kdo vidí Sloneeka jako produkt užitečný
pro své obchodní partnery a známé.
Business partneři získávají procenta z měsíčního obratu za předplacené
licence svých klientů. Odměna je vyplácena za každého aktivního uživatele,
a to podle následujících pravidel.
Pravidla pro první rok předplatného nového klienta*
BRONZOVÝ PARTNER

STŘÍBRNÝ PARTNER

ZLATÝ PARTNER

30%

40%

50%

odměna

odměna

odměna

z celkového
měsíčního obratu
neomezeně

při překročení
měsíčního obratu
5.000 EUR

při překročení
měsíčního obratu
10.000 EUR

* Příklady výpočtu jednotlivých odměn najdete na straně 3.

Pravidla pro další roky
10% ze všech klientů partnera, kteří jsou aktivní déle než 1 rok*
* Tato odměna sa nezapočítáva do mesíčního obratu potřebného
pro dosažení vyšší odměny u nových klientů.
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Co poskytne Sloneek partnerovi?
Sloneek partnera zaškolí, poskytne mu plnou zákaznickou podporu
a asistenci při úvodním zavedení každého nového klienta do aplikace.
Příklady výpočtu jednotlivých odměn:
BRONZOVÝ PARTNER
Partner zabezpečí 100 licencí měsíčně;
každá z licencí má hodnotu 5 EUR (uživatel / měsíc). 100 x 5 = 500 EUR
Finanční odměna pro partnera z toho dělá 150 EUR
To znamená 30% z celkového obratu.

STŘÍBRNÝ PARTNER
Partner zabezpečí 500 licencí měsíčně;
každá z licencí má hodnotu 11 EUR (uživatel / měsíc). 500 x 11 = 5.500 EUR
Finanční odměna pro partnera z toho dělá 2.200 EUR
To znamená 40% z obratu a splnění podmínky minimálního obratu 5.000 EUR

ZLATÝ PARTNER
Partner zabezpečí 1500 licencí měsíčně;
každá z licencí má hodnotu 11 EUR (uživatel / měsíc). 1.500 x 11 = 16.500 EUR
Finanční odměna pro partnera z toho dělá 8.250 EUR
To znamená 50% z obratu a splnění podmínky minimálního obratu 10.000 EUR

Odměna bude partnerovi vyplácena měsíčně vždy k 10. kalendářnímu dni.
Výše odměny se počítá vždy za měsíc zpět podle pravidel uvedených
výše z objednaného a zaplaceného měsíčního předplatného.
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OEM Partner
Spolupráce umožňuje přizpůsobení Sloneeka podle požadavku partnera.
Od partnera je požadovaná přiměřená garance objemu prodeje.
Podmínky pro OEM spolupráci jsou nastavovány vždy zcela individuálně.

Pro koho je určený?

Softwarovým
integrátorům

SME
společnostem

Účetním
firmám

Jaké výhody přináší?
Sloneek partnerovi poskytne individuální servis a možnosti úprav
Vlastní reporty,
v různých podobách:
vlastní integrace,
white labeling,
marketingová podpora,
možnost on-premise instalace,
lokalizace jazyka a jiné.

Kontakt

+420 776 877 441

sales@sloneek.com

sloneek.com

