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Cijfers en feiten   

In dit datasheet vindt u alle belangrijke informatie over het iP Connect partnerschap op een 
rij - snel en overzichtelijk. Wat zijn de voorwaarden voor en voordelen van een iP Connect 
partnerschap? U leest het hier!

Voorwaarden voor een iP Connect partnerschap 

innovaphone Technician Connect (iT Connect) in dienst  
De opleiding tot innovaphone Technician Connect (iT Con-
nect) vindt plaats op locatie in een innovaphone trainingscen-
trum en wordt in de taal van het betreffende land gehouden. 
De opleiding omvat de succesvolle deelname aan en het met 
goed gevolg afleggen van het eindexamen van de 2,5-daagse 
opleiding.  De kosten bedragen € 1500 per persoon.

Training verkoopteam 
Uw verkoopteam is getraind in het gehele innovaphone  
productassortiment.

Vermelding van innovaphone op uw website 
U vermeldt innovaphone als UC-oplossing op uw website 
(indien hier ook andere fabrikanten vermeld zijn), met een 
directe link naar 
www.innovaphone.com

Projectaanmelding via het partner portaa 
U meldt uw projecten aan via het innovaphone partner portaal.

Voordelen van een iP Connect partnerschap

Weinig training 
Na een korte en intensieve training van 2,5 dagen heeft u al 
zo‘n hoog kennisniveau bereikt dat u zelfstandig installaties 
kunt opzetten waarmee u aan het merendeel van de wensen 
van uw klanten kunt voldoen.

Volwaardige innovaphone partnerstatus 
Na succesvolle afronding van de training bereikt u al een 
volwaardige innovaphone partnerstatus, inclusief certificaat.

Speciale iP Connect inkoopvoorwaarden 
Zodra u de officiële partnerstatus hebt bereikt,  krijgt u op 
alle innovaphone hardware- en softwareproducten speciale 
inkoopvoorwaarden.

Speciale voorwaarden voor eigen gebruik 
U krijgt 45% korting* op innovaphone hardware, innovaphone 
software, overige eindtoestellen, accessoires en 3rd party 
software. 43% korting* op innovaphone bureautelefoons 
(alleen IP telefoons, zonder accessoires). Geen maximum. 
Verkoop op z’n vroegst mogelijk na 12 maanden.

Toegang tot support diensten 
U heeft toegang tot innovaphone support diensten (tegen 
betaling).

Marketing materiaal als bonus
Neem hiervoor contact met ons op via: 
marketing@innovaphone.com
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Geldig vanaf software versie V13. Alle prijzen zijn af-fabriek en exclusief BTW. De aankoop van hardware en software vindt plaats via de distributeur.
* Prijzen en voorwaarden zijn aanbevelingen voor het verkoopkanaal. De kortingen zijn gebaseerd op de huidige prijslijst. 
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