
INFORMACE O PARTNERSKÝCH PROGRAMECH

Partnerský program
Pro nesporné prodejní výhody

> Možnost vyšší marže a 
podpory při stanovování 
cen projektů

> Nabídka demo produktů

> Rozšiřování a ověřování 
odborných znalostí z 
oblasti síťového videa

> Prospěch z vedoucího 
postavení společnosti 
Axis na trhu a  
partnerské sítě

> Zjednodušený prodej 
pomocí specifických 
nástrojů a marketingu

Partnerský program společnosti Axis Communications pomáhá systémovým integrátorům, 
prodejcům s přidanou hodnotou a instalačním firmám zužitkovat vedoucí postavení 
společnosti Axis na trhu. Jako společnost orientovaná na distribuční kanály vnímáme naše 
partnery jako další část svého týmu, která se významně podílí na strategii vstupu na trh a na 
našem celkovém úspěchu. Tento program nabízí mnoho příležitostí, jako např. demo produkty, 
možnosti vyšších marží, či školení pro technické a odborné pracovníky v rámci Axis Akademie, 
které našim partnerům pomáhá v prodeji.

Kategorie a úrovně partnerů
Do partnerského programu společnosti Axis se mohou 
zapojit společnosti, které v současnosti spolupracují 
nebo chtějí spolupracovat s autorizovaným distributorem 
společnosti Axis. Existují tři úrovně partnerství, které 
mají jasně stanovené výhody a požadavky a na jejichž 
základě podporujeme vzájemný úspěch a odměňujeme 
investice našich partnerů do prodeje produktů Axis.

Autorizovaný partner – přidejte se
Do této úrovně mohou vstoupit všechny společnosti, 
které se zabývají místní integrací, nabízejí alespoň 
základní podporu a které jsou připraveny prodávat 
produkty a řešení Axis v oblasti síťového videa. Na této 
úrovni máme minimální požadavky a nabízíme celou 
řadu základních výhod, které vám pomohou velmi 
úspěšně začít.

Stříbrný partner – růst prodeje
O úroveň a další výhody této kategorie se mohou ucházet 
systémoví integrátoři, prodejci s přidanou hodnotou a 
instalační firmy, kteří nabízejí kompletní řešení a demo 
produkty. Stříbrní partneři mají nejméně jednoho 
pracovníka, který úspěšně absolvoval školení v rámci 
Axis Akademie a splnil certifikační požadavky. Tito 
partneři aktivně rozšiřují svou obchodní činnost 
prodejem produktů společnosti Axis.

Zlatý partner – ocenění loajality
Partneři, kteří získají status zlatého partnera a související 
privilegia, dosáhli výjimečných obchodních výsledků 
hodnocených z hlediska výnosů, podpory a školení. Mají 
odborné znalosti a zkušenosti s navrhováním systémů a 
minimálně dva pracovníky, kteří úspěšně absolvovali 
školení v rámci Axis Akademie a splnili certifikační 
požadavky. Navíc tito partneři prokázali svou loajalitu a 
schopnost navrhovat a integrovat produkty Axis i do 
těch nejnáročnějších řešení pro firemní zákazníky.



VÝHODY PRO PARTNERY Autorizovaný Stříbrný Zlatý

PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ PODPORA¹

Možnost vyšší marže²

Zlevněné demo produkty

Ceník MOC na partnerských stránkách - Axis Partner Pages

Sdílení obchodních příležitostí (leads) ¹ možné

Možnost stanovování cen projektů

Dedikovaný account manažer ¹

Přístup na partnerské stránky Axis Partner Pages, marketingová podpora a prodejní nástroje

Elektronický newsletter

Uvítací balíček a certifikát o uznání partnerství

Uvedení jména na internetových stránkách společnosti Axis „Where to Buy“ (Kde nakoupit)  
(v souladu s podmínkami)

Příležitosti ke společnému marketingu

Možnost účastnit se akcí pro partnery společnosti Axis místní místní/regionální místní/regionální/globální

Přístup do partnerské sítě Axis pro vývojáře softwaru, prodejce technologií a konzultanty

Příležitosti k účasti na akcích pro koncové zákazníky v Axis Experience Center

TVORBA PROCESU PRODEJE

Technické údaje pro A&E

Návrhy systémů a podpora projektové přípravy ¹

TECHNICKÁ PODPORA¹

Poprodejní technická podpora

Služba náhrady vadných produktů (Advance replacement) za poplatek zdarma

VZDĚLÁVÁNÍ¹

Technické a prodejní školení – Akademie Axis Communications

Online školení

Certifikační program společnosti Axis

©2013 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC a VAPIX jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky v procesu 
registrace společnosti Axis AB v různých jurisdikcích. Všechna ostatní jména společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky 
svých příslušných společností. Vyhrazujeme si právo na provedení změn bez upozornění.

¹ Podle dostupnosti. Mohou se lišit v závislosti na místě, velikosti příležitostí a úrovně partnerství.
² Společnost Axis podporuje distributory slevami pro partnery, které se odvíjí od jejich partnerské úrovně. Skutečnou kupní cenu určí váš distributor.
³ Partner musí společnosti Axis poskytnout čísla účtů svých aktuálních distributorů produktů společnosti Axis.

Partner pro budoucnost!
Zaregistrujte se na adrese www.axis.com/partner a staňte se partnerem společnosti Axis.
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Stříbrní partneři získávají oproti autorizovaným partnerům možnost vyšší marže², možnosti větší spolupráce v rámci sítě a přednostní technickou podporu.

Zlatí partneři získávají oproti stříbrným partnerům možnost vyšší marže², pravidelná setkání, možnosti větší spolupráce v rámci sítě, přednostní uvedení na internetu, spolufinancované 
marketingové možnosti a
přednostní technickou podporu. Zlatí partneři mají vyšší závazek, pokud jde o výši tržeb, než stříbrní partneři.

POŽADAVKY NA PARTNERY Autorizovaný Stříbrný Zlatý

Nákup od autorizovaného distributora společnosti Axis³

Místní instalace a základní podpora

Nabídky kompletních řešení a demo produktů

Závazek k výši tržeb

Akademie Axis Communications – školení Network Video Fundamentals doporučeno Min. 1/země Min. 2/země

Axis certifikace¹ doporučeno Min. 1/země Min. 2/země

Dohoda o mlčenlivosti (NDA)

Roční prodejní a marketingový plán ¹


