
Program partnerski 

Liczby i fakty  

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

Wymagania związane z uzyskaniem statusu 
partnera iP Connect 

Zatrudnienie technika innovaphone Technician Connect 
(iT Connect) 
Status ten uzyskuje się po ukończeniu szkolenia innovaphone 
Technician Connect (iT Connect), które odbywa się w lokal-
nym centrum szkoleniowym innovaphone w języku lokalnym. 
Szkolenie to obejmuje ukończenie 2,5-dniowego kursu 
szkoleniowego oraz zdany egzamin końcowy. Koszt szkolenia 
wynosi 1.500 Euro od osoby.

Szkolenie dla pracowników sprzedaży 
Twój zespół sprzedaży został przeszkolony w zakresie portfolio 
produktów innovaphone.

Promocja innovaphone na stronie internetowej firmy 
Na Twojej stronie internetowej promujesz innovaphone jako 
rozwiązanie UC (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 Connect

Skrócony czas szkolenia 
Intensywne szkolenie trwające tylko 2,5 dnia pozwala na  
zdobycie wystarczającego poziomu wiedzy, aby móc samo- 
dzielnie realizować większość instalacji.

Pełnoprawny status Partnera innovaphone 
Po pomyślnym ukończeniu szkolenia uzyskasz status 
pełnoprawnego Partnera innovaphone wraz z certyfikatem.

Specjalne warunki zakupu dla  iP Connect 
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.

Dostęp do wsparcia  
Partnerzy iP Connect otrzymają dostęp do usługi wsparcia 
innovapohne (za opłatą). 

Materiały marketingowe
Prosimy o kontakt z marketing@innovaphone.com
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