Program Partnerski dla firm informatycznych
DLA KOGO

•

Program Partnerski kierujemy do firm informatycznych, których podstawową działalnością jest:
•
•
•
•
•

serwis informatyczny
sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego
instalacja sieci komputerowych,
wdrażaniem oprogramowania do księgowości
sprzedaż i serwis urządzeń fiskalnych

NA CZYM TO POLEGA
Program Partnerski polega na polecaniu usług hostingowych i sprzedaży domen Niebieski.net,
w sytuacji, gdy klienci nie mają jeszcze hostingu lub gdy dotychczasowy hosting nie spełnia
wystarczających wymagań w zakresie jakości usług lub poziomu obsługi klienta

•

ochrona przed konkurencją
o polecając hosting w Niebieski.net Partnerzy mają pewność, że ich klienci będę
obsługiwani tylko w tym zakresie, bez wkraczania w obszar usług Partnera
o każde zapytanie klienta do Niebieski.net o usługę, którą może świadczyć Partner jest
przekazywane do Partnera
łatwość zarządzania usługami hostingowymi dla wielu klientów
o identyczne panele do zarządzania usługami hostingowymi
o łatwość zmiany haseł
o priorytetowa pomoc biura obsługi klienta Niebieski.net

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:
Email: partnerzy@niebieski.net
Telefon: 32-753-86-87 lub całodobowo: 601-78-76-78 (601-SUPORT)

KORZYŚCI PARTNERÓW

Z poważaniem

Jakie korzyści odnoszą Partnerzy:
•
•
•

zadowolenie klienta
o wysoka niezawodność działania usług hostingowych
o wyjątkowo przyjazna obsługa klienta
wynagrodzenie
o z każdej opłaconej przez klienta faktury
o system premiowy przez cały czas trwania umowy
oszczędność czasu
o priorytetowa kolejność obsługi Partnerów
o resetowanie zapomnianych haseł
o pomoc w obsłudze usług hostingowych
o rozwiązywanie problemów z niedochodzeniem poczty i spamem
o dostęp do nietypowych usług, niedostępnych dla zwykłych klientów

REFERENCJE:
www.suport.pl/referencje
Z Mirkiem zetknęłam się za pośrednictwem platformy barterowej Barter System i
po kilku nieufnych kontaktach przekonałam się, że nie tylko nie stanowi dla mojej
firmy zagrożenia, ale jest doskonałym partnerem w biznesie.
Firma Mirka obsługuje naszych klientów w tematach, którymi my z różnych
względów nie chcemy się zajmować (np. hosting, pozycjonowanie). Mogę z czystym sumieniem polecać
moim klientom Suport - wiem, że zostaną właściwie potraktowani i będą zadowoleni z poleconych
usług. Mirek, dzięki!
Justyna Dziuma, właścicielka agencji interaktywnej

