
Program partnerski 

Liczby i fakty 

W tej broszurze znajdują się wszystkie informacje na temat partnerstwa iP Advanced.  
Jak warunki należy spełnić, aby zostać partnerem iP Advanced  i jakie są korzyści związane  
z tym statusem? Przekonaj się sam!

Wymagania związane z uzyskaniem statusu 
partnera iP Advanced 

Zatrudnienie technika innovaphone Technician  Advanced 
Szkolenie dla techników innovaphone Technician Advanced (iT 
Advanced) odbywa się w jednym z ośrodków szkoleniowych 
innovaphone (Sindelfingen (DE), Verona (IT), Carcassonne (FR)) 
i trwa 3,5 dnia. Po pomyślnym ukończeniu kursu i zdaniu egza-
minu końcowego otrzymasz certyfikat iT Advanced. Koszt szko-
lenia wynosi 1.990 Euro od osoby. Aby zakwalifikować się do 
tego poziomu szkolenia, należy wcześniej pomyślnie ukończyć 
szkolenie iT Connect Training. Opcjonalnie można bezpośrednio 
zarezerwować szkolenie Technician Advanced Pro. 

Szkolenie dla pracowników sprzedaży 
Twój zespół sprzedaży został przeszkolony w zakresie portfo-
lio produktów innovaphone.

Promocja innovaphone na stronie internetowej firmy 
Na Twojej stronie internetowej promujesz innovaphone jako 
rozwiązanie UC przynajmniej na równi z innymi rozwiązaniami 
(jeśli są wymienieni inni producenci) z linkiem do strony 
www.innovaphone.com

Zgłoszenie projektu w Portalu dla Partnerów 
Zgłoszenie wszystkich projektów w Portalu dla Partnerów ze
szczegółowym opisem projektu zawierającym zestawienie
urządzeń i licencji. Kierownik projektu zobowiązany jest do
dostarczenia w regularnych odstępach czasu (co 6 tygodni)
aktualnych informacji na temat realizacji projektu.

Zalety partnerstwa iP Advanced

Niskie koszty szkoleń aktualizacyjnych 
Szkolenia aktualizacyjne w zakresie zmian w oprogramowaniu 
można zarezerwować online za 400 Euro za osobę.

Prestiżowy status partnera innovaphone 
Po pomyślnym ukończeniu szkolenia otrzymasz status partne-
ra wyższego szczebla wraz z certyfikatem. 

Specjalne warunki zakupu dla iP Advanced 
Po uzyskaniu certyfikatu otrzymasz specjalne warunki zakupu 
wszystkie urządzenia i oprogramowanie innovaphone dla 
projektów zgłoszonych w Portalu dla Partnerów**.

Specjalne warunki zakupu na własny użytek 
Otrzymasz 45% zniżki* na sprzęt i oprogramowanie innova-
phone, inne urządzenia końcowe, akcesoria i oprogramowanie 
firm trzecich. 43% zniżki* na telefony stacjonarne innovaphone 
(tylko telefony IP bez akcesoriów).  Bez limitu na zamówienia. 
Odsprzedaż możliwa jest najwcześniej po 12 miesiącach.

Bezpłatny dostęp do wsparcia innovaphone 
Partnerzy iP Advanced otrzymają bezpłatny dostęp do wspar-
cia technicznego innovaphone.

Dedykowany partner sprzedaży innovaphone 
Zapewniamy osobisty kontakt z przedstawicielem sprzedaży 
innovaphone dla Twoich potrzeb.

Materiały marketingowe 
Prosimy o kontakt z marketing@innovaphone.com
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