Pomysł na:
 zwiększenie sprzedaży oprogramowania
 zwiększenie zadowolenia klienta
 dodatkowe dochody
…szybko i bez dodatkowych kosztów
Propozycja dla firm sprzedających
profesjonalne oprogramowanie oparte na PHP i MYSQL
wymagające niezawodnego hostingu
z przyjazną pomocą techniczną dla użytkowników
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Jesteśmy przekonani, że producenci oprogramowania mogliby sprzedawać
więcej swoich produktów niż obecnie i mieć więcej zadowolonych klientów.
Przez ponad 10 lat świadczenia usług hostingowych mieliśmy do czynienia z blisko setką różnego rodzaju
skryptów. W tym czasie obsłużyliśmy tysiące problemów klientów związane z instalacją skryptów na naszym
hostingu.
Odkryliśmy, że klienci, którzy chcą zainstalować oprogramowanie serwerze, często mają następujące problemy:

CZĘSTE PROBLEMY KLIENTÓW PRZED ZAKUPEM OPROGRAMOWANIA






Nie wiedzą, czy program będzie działał na ich serwerze
Nie mają odpowiedniego pracownika / firmy, która im to oprogramowanie zainstaluje
Nie umieją zainstalować oprogramowania
Nie mają serwera i nie wiedzą, który hosting wybrać – boją się źle wydać pieniądze
Wiedzą, że zakup oprogramowania to nie wszystkie wydatki – do swoich całkowitych kosztów muszą
doliczyć jeszcze koszty instalacji

SKUTEK:



Strach przed niewłaściwą decyzją i brak wiedzy, co zrobić po zakupie oprogramowania, aby ono dobrze
działało prowadzi niejednokrotnie do rezygnacji z zakupu oprogramowania.
Pytania do sprzedawcy zajmujące jego czas:
o czy to będzie działać?
o jakie serwery polecacie?
o mam hosting w …………, czy to będzie działać

CZĘSTE PROBLEMY KLIENTÓW PO ZAKUPIE OPROGRAMOWANIA
 Brak wystarczającej wiedzy do poprawnego zainstalowania programu, popełnianie szeregu błędów
o niekompletny upload
o upload na FTP w trybie tekstowym
o złe nadawanie uprawnień do plików
o błędy w konfiguracji CRON
o nieznajomość obsługi hostingu
o błędne dane dostępowe do bazy
o zła konfiguracja domen
o pozostawienie plików instalacyjnych na serwerze
o itd. itp. etc.

 SKUTEK -> mimo wysokiej jakości oprogramowania
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o

o

Niepotrzebne zaangażowanie sprzedawcy oprogramowania
 Pomoc w procesie instalacji dlatego, że klient nie ma wystarczających to tego
kwalifikacji
 Czas
 Telefony
 Niejednokrotnie trudne rozmowy
Negatywna opinia klienta o oprogramowaniu
 Dostawcy słabej jakości usług hostingowych będą przerzucać problemy z działaniem
programu na sprzedawcę lub producenta oprogramowania
 Instalatorzy programu wynajęci przez klienta często usprawiedliwiają kłopoty w
instalacji – rzekomymi problemami leżącymi po stronie oprogramowania, tuszując w
ten sposób swoje niekompetencje
 Oprogramowanie może nigdy nie zostać użyte z powodu utrudnień w instalacji
 W efekcie klient nie będzie polecał programu innym

Czy może być inaczej?

TAK!
Proponujemy współpracę, dzięki której:






zagwarantujecie klientowi, że program, który mu sprzedacie będzie niezawodnie działał
klient będzie zwolniony z instalacji programu
klient nie poniesie dodatkowych kosztów przy instalacji
klient będzie miał bezpłatną pomoc techniczną
klient otrzyma do użycia prawidłowo zainstalowany i zabezpieczony program

Co dzięki temu zyskacie
 Zajmujecie się sprzedażą i rozwojem oprogramowania zamiast bycia zaangażowanym w
rozwiązywanie problemów klienta, które tak naprawdę nie powinny Was dotyczyć
 Klient szybko otrzyma gotowy program do użycia – będzie bardziej zadowolony, chętniej poleci go
innym
 Wyróżnicie się – na konkurencyjnym rynku to bardzo cenne
 Otrzymacie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30% od opłaconego hostingu po okresie
bezpłatnym
Jak przebiega współpraca?
1. Wdrożenie Partnerstwa jest proste i składa się z kilku punktów
a. Uruchamiany dla Państwa serwer – sprawdzacie, czy spełnia wymagania Waszego programu
b. My ze swojej strony sprawdzamy, czy program dobrze współpracuje z naszym serwerem –
wykorzystywanie zasobów, zajętość, pliki tymczasowe itp.
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2. Otrzymujemy wskazówki, jak poprawnie instalować Wasz program zapewniając zgodność w obszarach
a. Pełna funkcjonalność
b. Bezpieczeństwo
c. Zachowanie praw autorskich, warunków licencji
3. Umieszczacie Państwo w ofercie sprzedażowej informacje, że do każdej zakupionej licencji klientowi
przysługuje
a. Bezpłatna instalacja programu na serwerach Niebieski.net
b. Bezpłatna pomoc techniczna (uwaga: nie zawiera ona zgłoszeń dotyczących samej obsługi
programu, funkcjonalności)
c. Bezpłatny okres (1-3 miesięcy) hostingu programu na serwerach Niebieski.net
4. Kiedy klient zamawia u Państwa program i decyduje się skorzystać z przysługującej mu oferty
a. Informujecie klienta, że w sprawie instalacji programu skontaktuje się z klientem specjalista z
Niebieski.net
b. Przekazujecie nam dane kontaktowe klienta
i. Imię i nazwisko
ii. E-mail
iii. Telefon
iv. Ewentualne informacje dodatkowe o zamówieniu
c. Kontaktujemy się z klientem do 24 godzin w dni robocze
i. Uzgadniamy szczegóły instalacji, m.in. pod jaką domeną ma być zainstalowany program
ii. Przekazujemy klientowi kod rabatowy, za pomocą którego zamawia u nas bezpłatny
hosting na 6 miesięcy
iii. Uruchamiamy serwer
iv. Instalujemy program
v. Przekazujemy klientowi dostęp do programu
vi. Potwierdzamy Państwu wykonanie usługi

Za

Często zadawane pytania:
Jak się Wam to opłaca, skoro za nic nie bierzecie pieniędzy, uruchamiacie hosting i instalujecie program? Gdzie
jest haczyk?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Robimy to bezpłatnie, dlatego, że widzimy statystyki lojalności naszych klientów.
Wynika z nich, że zdecydowana większość klientów korzysta z naszych usług przez wiele lat. Jeśli już ktoś
rezygnuje z naszych usług, to najczęściej z powodu słabej sytuacji finansowej, likwidacji działalności lub zdarzeń
losowych. Praktycznie nie sposób nam wskazać sytuacji, aby jakiś klient rezygnował z naszych usług z powodu ich
jakości bądź poziomu obsługi.
Oznacza to, że klienci, którzy korzystają przez 6 miesięcy z naszych usług, najczęściej pozostają z nami na dłużej.
Dopiero wtedy na tym zarabiamy. Nasz bezpłatny przez 6 miesięcy hosting oraz praca przy instalacji programu
jest tzw. kosztem zdobycia klienta.

Czy Wasz hosting jest dobry? Polecając Wasze hosting naszym klientom musimy mieć pewność, że będą z niego
zadowoleni.
Rozumiemy to pytanie, bo zdajemy sobie sprawę, że jest wielu dostawców hostingu, których jakość usług i
obsługi technicznej pozostawia wiele do życzenia. Obserwujemy także dużą rotację w branży, wiele nowych firm
hostingowych się otwiera, ale też wiele kończy działalność.
Dlatego przygotowaliśmy kilka faktów na nasz temat:





Działamy od ponad 10 lat – jesteśmy jedną z najstarszych firm hostingowych w Polsce
Nasze zasoby są w Profesjonalnym Data Center w Polsce
Obsługa klienta 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
Codzienna kopia bezpieczeństwa danych

Niezależnie od tego, zobacz kto już nam zaufał.

Chcemy dostosować warunki współpracy do naszej specyfiki działania – niektóre punkty z opisu współpracy nie
mają u nas zastosowania, poza tym nie ma tam punktów, które są ważne dla nas.
Powyższa propozycja współpracy sprawdza się doskonale z jednym z naszych Partnerów, ale nic nie stoi na
przeszkodzie, aby dostosować warunki współpracy do konkretnych wymagań. Czekamy na propozycję.
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ZAUFALI NAM:

Agencja reklamowa Ententa
– dystrybutor programu do
mailingu, wielokrotnego
autorespondera FUMP
(www.fump.pl) – poleca
swoim klientom hostowanie
swojej aplikacji na serwerach
Niebieski.net
Każdy z klientów Agencji Ententa, który zdecyduje się
skorzystać z usługi instalacji otrzymuje 6 miesięcy
bezpłatnego hostingu oraz pomoc techniczną.
Jest też oferta specjalna dla klientów, którzy wcześniej
zakupili licencję, a z różnych powodów chcą mieć do tego
sprawdzony hosting.
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Co tu dużo mówić! Gdyby nie Mirosław Kryska i jego zespół specjalistów,
dziś nie istniałoby nasze oprogramowanie NetMailer.
Zawsze też mogłem polegać na firmie Mirka w trudnych momentach, co jest
rzadkie w biznesie. Można to nazwać prawdziwym aliansem strategicznym.
Na takiej relacji się buduje przewagę konkurencyjną. Osoba czy firma, na której można polegać, jest
bezcenna, jest przyjacielem cenniejszym niż pieniądz.
Firma Mirka Kryski należy do nielicznych na rynku, która autentycznie troszczy się o dobro swoich
klientów. Dlatego polecam Mirka i jego specjalistów wszystkim swoim klientom.

Piotr Michalak
Strategie Rozwoju sp. z o.o.
http://netmailer.pl
http://strategie-rozwoju.pl
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Więcej:
Zobacz nasze REFERENCJE ( www.niebieski.net/referencje )

Masz pytania lub jesteś zainteresowany współpracą?
Zadzwoń: 32-753-86-87, 601-78-76-78
lub napisz na partnerzy@niebieski.net

UWAGA:
Ze względów organizacyjnych możemy podjąć współpracę z ograniczoną ilością partnerów.
Po zawarciu porozumienia z odpowiednią dla nas ilością Partnerów nasza oferta stanie się automatycznie nieaktualna.
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