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W tej broszurze znajdują się wszystkie informacje na temat partnerstwa iP Advanced Pro. 
Jaka jest różnica między partnerstwem iP Advanced Pro i partnerstwem iP Advanced?  
Jakie są kryteria wyboru partnera iP Advanced Pro? Jakie są zalety tego statusu?  
Przekonaj się sam!

Wymagania związane z uzyskaniem statusu 
partnera iP Advanced Pro

1. Spełnienie warunków Must Have

•  Zatrudnienie co najmniej dwóch techników innovaphone 
Technician Advanced Pro (iT Advanced Pro), którzy posiadają 
aktualny poziom szkolenia

•  Co najmniej dwóch ekspertów ds. sprzedaży musi posiadać 
aktualne szkolenie w zakresie produktów innovaphone - 
szkolenie online

•  Lojalność i działania ukierunkowane na innovaphone
•  Jasne pozycjonowanie innovaphone na stronie internetowej 

partnera iP Advanced Pro
•  Zgłoszenie wszystkich projektów w Portalu dla Partnerów 

oraz wyznaczenie osoby do kontaktu do regularnych  
aktualizacji

• Osiągnięcie celów sprzedażowych określonych na bieżący rok
•  Korzystanie na co dzień z rozwiązania komunikacyjnego 

innovaphone i prezentacja rozwiązania na żywo swoim 
klientom

2.  Spełnienie co najmniej czterech kryteriów do wyboru

•  Twoja firma tworzy aplikacje (lub zleca ich opracowanie 
stronie trzeciej) na platformie innovaphone App Platform

•  Dokładna znajomość aplikacji innovaphone
•  Wiedza na temat aplikacji partnerów technologicznych 

innovaphone
•  Twoja firma przygotowała/ma w planie przygotowanie stu-

dium przypadku innovaphone z przeprowadzonej instalacji, 
profil projektu lub referencje

• Konfiguracja przycisku Call Me na stronie internetowej firmy 
•  Twoja firma prowadzi działania marketingowe, takie jak: 

organizowanie wydarzeń/spotkań, kampanii pozyskiwania 
klientów końcowych i inne.

•  Jesteś aktywny w mediach społecznościowych - Facebook, 
Twitter itp.

•  Zatrudniasz co najmniej jednego dedykowanego kierowni-
ka projektu dla wszystkich projektów innovaphone

•  Na bieżąco aktualizowane są wszystkie instalacje klientów 
(np. przez Auto SSA .)

•  Codziennie korzystasz z innovaphone „Federation“
•  System innovaphone jest głównym systemem komunikacyj-

nym w Twojej firmie (korzysta z niego codziennie co najmniej 
50% Twoich pracowników)

Ogólna charakterystyka partnera iP Advanced Pro

•  Wieloletni i niezawodny partner iP Advanced (wcześniej iAR) z dużym doświadczeniem i fachową wiedzą
• Szczególnie lojalny w stosunku do innovaphone jako producenta
•  Wysoki poziom wiedzy technicznej, również w dziedzinach pokrewnych
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Aby zostać partnerem iP Advanced Pro należy:

Posiadać status partnera iP Advanced i spełniać wszystkie 
podstawowe warunki wymagane do uzyskania statusu iP Ad-
vanced Pro.

Złożyć wniosek w Portalu dla Partnerów:
www.innovaphone.com/pl/serwis/partner-login.html

Osiągnąć cele sprzedażowe określone na bieżący rok.

Uwaga!
Status Partnera iP Advanced Pro przydzielany jest na początku 
roku kalendarzowego na okres jednego roku! 
Kryteria według których przydzielany jest status Partnera iP 
Advanced Pro weryfikowane są co roku. Wszelkie zmiany 
zastrzeżone!

Szczegółowe informacje na temat naszego programu part-
nerskiego znajdują się na stronie: 
www.innovaphone.com/pl/partnerzy/program-partnerski.html

Zalety partnerstwa iP Advanced Pro:

Wszystkie korzyści związane z partnerstwem iP Advanced 
Korzystasz ze wszystkich zalet partnerstwa iP Advanced.

Inne zalety:

Specjalne zniżki na szkolenia 
Otrzymasz 50% zniżki na wszystkie szkolenia innovaphone.

Uprzywilejowane pozycjonowanie na stronie innovaphone 
Lista partnerów innovaphone iP Advanced Pro zamieszczona 
jest na stronie innovaphone.

Dodatkowe działania PR
Planowanie działań PR przeznaczonych wyłącznie dla Twojej 
firmy. 

iP Advanced Pro Club
Wstęp do ekskluzywnego klubu partnerów iP Advanced Pro 
Club.
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