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Cijfers en feiten - 2019
In dit datasheet vindt u alle belangrijke informatie over het 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!

Algemene eigenschappen van een iP Advanced Pro
• L angdurige en betrouwbare iP Advanced (voorheen iAR) met veel ervaring en expertise
• Focus op innovaphone als fabrikant
• Hoge mate van technische expertise, ook op aanverwante gebieden

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

2. Voldoet aan minstens vier van de volgende optionele criteria

• Minstens twee innovaphone Technician Advanced Pro (iT

• Uw bedrijf ontwikkelt apps op het innovaphone App Plat-

Advanced Pro) met de meest actuele opleidingsstatus in
dienst

form (of laat deze ontwikkelen)

• Ruime kennis van en ervaring met alle innovaphone applicaties

• Opleiding van minstens twee sales experts voor innovaphone

• Beschikt over know-how van applicaties van technologie-

• Loyaliteit aan en focus op innovaphone

• Case study over een van tevoren bepaalde klantinstallatie is

producten via een online training

• Duidelijke positionering van innovaphone op de website
van de iP Advanced Pro

• Aanmelding van alle projecten via het partner portaal en
benoeming van een contactpersoon voor regelmatige
updates

• Bereikt jaarlijkse omzetdoelstellingen

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

partners van innovaphone
gemaakt of gepland

• Integratie van de Call me button in de website

• Uitvoeren van speciale marketingactiviteiten zoals actieve
klantenwerving, events, reclame enz.

• Uitvoeren van specifieke social media activiteiten – op
Facebook, Twitter, LinkedIn enz.

• Beschikt over minstens één toegewijde projectleider voor
alle innovaphone projecten

• Uw klantinstallaties zijn up-to-date (bijv. met Auto SSA enz.)
• U maakt dagelijks gebruik van innovaphone Federation

• Het innovaphone systeem is het belangrijkste communicatiesysteem in uw bedrijf (minstens 50% van uw medewerkers gebruikt het dagelijks)
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Voordelen van een iP Advanced Pro partnerschap:

Zo wordt u iP Advanced Pro:

Alle voordelen van een iP Advanced partnerschap

algemene eigenschappen voor een iP Advanced Pro partner-

U profiteert van alle voordelen van een iP Advanced partnerschap.

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

U heeft al de iP Advanced partnerstatus en beschikt over alle
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.
N.B.:

iP Advanced Pro.

Een iP Advanced Pro partnerschap is een jaar geldig en wordt

PR als bonus

jaar worden aangepast. Onder voorbehoud van wijzigingen!

Uitvoering van speciaal voor u ontwikkelde PR-acties.

iP Advanced Pro Club

U wordt lid van de exclusieve iP Advanced Pro Club.

altijd aan het begin van een jaar toegekend. Criteria kunnen elk

Uitgebreide informatie over ons innovaphone partner programma vindt u op:

www.innovaphone.com/nl/partners/partner-programmas.html
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