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In dit datasheet vindt u alle belangrijke informatie over het innovaphone IP Advanced Pro 
partnerschap op een rij – snel en overzichtelijk. Wat is het verschil tussen een iP Advanced 
Pro partnerschap en een iP Advanced partnerschap? Aan welke eisen moet een iP Advanced 
Pro voldoen? Welke voordelen brengt een iP Advanced Pro partnerschap met zich mee? 
U leest het hier!

Criteria voor een iP Advanced Pro partnerschap
1. Voldoet aan de volgende musthave criteria

•  Uw bedrijf beschikt over minstens 2 actueel opgeleide 
innovaphone technici, die alle de door innovaphone aange-
boden opleidingsmodules met succes hebben doorlopen. 

•  Uw bedrijf beschikt over minstens 2 actueel opgeleide 
innovaphone sales experts.

•  Op de website van uw bedrijf wordt innovaphone actief 
gepromoot als een geprefereerde UC-fabrikant. De inhoud 
wordt steeds bijgewerkt.  
Een backlink naar www.innovaphone.com is geïntegreerd.

•  Eigen innovaphone communicatieoplossing dat dagelijks 
in gebruik is en dat u ook in een live demo aan uw klanten 
kunt presenteren.

•  Volledige transparantie m.b.t. de eindklant en aanmelding 
van alle projecten via het projecttool. Verstrekking van de 
actuele projectstatus om de 6 weken.

• Uw bedrijf bereikt jaarlijkse omzetdoelstellingen.

2.  Voldoet aan minstens vier van de volgende optionele criteria

•  Ruime kennis van alle innovaphone apps en applicaties die 
u ook in een live demo aan uw klanten kunt presenteren. 

•  U beschikt over knowhow van apps en applicaties van inno-
vaphone technologiepartners.

•  U werkt met innovaphone aan een gezamenlijke case study 
of bent van plan dit in de nabije toekomst om te zetten. 

•  Plannen en uitvoeren van speciale marketingactiviteiten 
zoals actieve klantenwerving, events, reclame enz.

•  U bent actief in de sociale media en promoot innovaphone 
als fabrikant, b.v. op LinkedIn, Facebook, Twitter, enz. 

•  U beschikt over minstens één toegewijde projectleider voor 
alle innovaphone projecten.

•  Uw klantinstallaties zijn up-to-date (b.v. met Auto SSA, 
Auto iSC enz.)

•  Het innovaphone systeem is het belangrijkste communi- 
catiesysteem in uw bedrijf (minstens 50% van uw mede-
werkers gebruikt het dagelijks).

• U verkoopt actief de innovaphone myApps cloud.
•  Actieve deelname aan het innovaphone forum (b.v. 13r3 

beta forum…)

Algemene eigenschappen van een iP Advanced Pro

• Langdurige en betrouwbare iP Advanced partner met veel ervaring en expertise
• Focus op innovaphone als fabrikant
• Hoge mate van technische expertise, ook op aanverwante gebieden
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Zo wordt u iP Advanced Pro:

U heeft al de iP Advanced partnerstatus en beschikt over alle 
algemene eigenschappen voor een iP Advanced Pro partner-
schap.

Stuur uw aanvraag door via ons partner portaal:
www.innovaphone.com/nl/service/partner-login.html

De omzetdoelstellingen voor het lopende jaar moeten  
worden bereikt.

Opgelet:
-  Een iP Advanced Pro partnerschap is een jaar geldig en 

wordt altijd aan het begin van een jaar toegekend. Criteria 
kunnen elk jaar worden aangepast. Onder voorbehoud van 
wijzigingen!

-  Indien in de loop van het jaar niet meer aan de criteria vol-
daan wordt, behoudt innovaphone zich het recht voor, de 
status in te trekken.

-  De iP Advanced Pro partner moet één keer in 24 maanden 
(in één van twee opeenvolgende kalenderjaren) de in het 
desbetreffende land vastgelegde verkoopdoelstelling be-
reiken om zijn status te behouden.

Uitgebreide informatie over ons innovaphone partner pro-
gramma vindt u op: 
www.innovaphone.com/nl/partners/partner-programmas.html

Voordelen van een iP Advanced Pro partner-
schap:

Alle voordelen van een iP Advanced partnerschap 
U profiteert van alle voordelen van een iP Advanced partner-
schap.

Bovendien profiteert u van de volgende voordelen: 

Speciale voorwaarden voor trainingen 
U krijgt 50% korting op alle trainingen van innovaphone.

Exclusieve weergave op de innovaphone website 
U wordt exclusief op de innovaphone website vermeld als 
iP Advanced Pro.

Certificaat van het opleidingsniveau 
Certificaat van het hoogst mogelijke opleidingsniveau als 
innovaphone partner..

PR als bonus
Uitvoering van speciaal voor u ontwikkelde PR-acties. 
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