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Broszura ta zawiera wszystkie informacje na temat partnerstwa iP Advanced Pro. 
Jaka jest różnica między partnerstwem iP Advanced Pro i partnerstwem iP Advanced? 
Jakie są warunki przyznania statusu partnera iP Advanced i jakie są jego zalety? 
Przekonaj się sam!

Wymagania związane z uzyskaniem statusu 
partnera iP Advanced Pro

1. Warunki Must Have: 

•  Firma posiada co najmniej 2 aktualnie przeszkolonych 
techników innovaphone, którzy posiadają aktualny poziom 
szkolenia i ukończyli wszystkie moduły szkoleniowe oferowa-
ne przez innovaphone

•  Firma posiada co najmniej dwóch aktualnie przeszkolonych 
ekspertów ds. sprzedaży innovaphone

•  Jasne pozycjonowanie innovaphone jako preferowanego 
producenta UC na stronie internetowej partnera iP Advan-
ced Pro. Na stronie znajdują się zawsze aktualne informacje i 
treści oraz bezpośredni link do strony: www.innovaphone.com

•  Korzystanie na co dzień z rozwiązania komunikacyjnego in-
novaphone oraz prezentacja rozwiązania na żywo klientom 
końcowym

•  Pełna transparentność dotycząca klienta końcowego  
i zgłoszenie wszystkich projektów w Portalu dla Partnerów. 
Aktualny status projektu dostarczany jest co 6 tygodni

• Osiągnięcie rocznego celu sprzedażowego

2.   Spełnienie co najmniej czterech kryteriów do wyboru
•  Znajomość wszystkich aplikacji innovaphone i umiejętność 

zaprezentowania ich na żywo u klienta
•  Wiedza na temat aplikacji partnerów technologicznych 

innovaphone
•  Przygotowanie/zaplanowano przygotowanie studium  

przypadku innovaphone z przeprowadzonej instalacji
•  Zaplanowanie /realizacja dedykowanych działań marke

tingowych, np. pozyskiwanie klientów końcowych, wydarze
nia, reklama itp. 

•  Opracowanie strategii działania w mediach 
społecznościowych i promowanie innovaphone jako produ-
centa, np. na LinkedIn, Facebooku, Twitterze itp. 

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

•  Przeprowadzanie na bieżąco aktualizacji wszystkich insta-
lacji klientów (np. przez Auto SSA i Auto iSC itp.) 

•  System innovaphone jest głównym systemem komunikacyj-
nym w firmie (korzysta z niego codziennie co najmniej 50% 
Twoich pracowników) 

• Aktywna sprzedaż innovaphone myApps Cloud 
•  Aktywny udział w innovaphone Forum (np. 13r3 Beta 

Forum) 

Ogólna charakterystyka partnera iP Advanced Pro

•  Wieloletni i niezawodny partner iP Advanced 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/partnerlogin.html

Osiągnąć cele sprzedażowe określone na bieżący rok.

Uwaga!
  Jeżeli w trakcie roku wymagane kryteria nie będą spełnione, 

innovaphone zastrzega sobie prawo do odebrania partne
rowi statusu.

  Partner iP Advanced Pro musi osiągnąć określony cel 
sprzedażowy dla danego kraju raz w ciągu 24 miesięcy  
(w jednym z dwóch następujących po sobie latach kalenda
rzowych), aby zachować swój status. 

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

Certyfikat o statusie wykształcenia 
Certyfikat ukończenia szkolenia na najwyższym możliwym 
poziomie jako Partner innovaphone. 

Dodatkowe działania public relations (PR) 
Realizacja specjalnie opracowanych kampanii PR.
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