PROGRAM PARTNERSKI
FIRMY CANON
W PIGUŁCE

Kanał Partnerski jest kluczowym elementem funkcjonowania Canon Polska.
Wsłuchujemy się w głos naszych Partnerów i na bieżąco dostosowujemy zasady naszej
współpracy do aktualnej sytuacji rynkowej i potrzeb Partnerów.
Wiemy, że:

SUKCES PARTNERÓW CANON JEST NASZYM SUKCESEM
Nagrody, motywacja, kompleksowy katalog usług, rozwój - to tylko niektóre z korzyści dla firm w ramach
Programu Partnerskiego Canon. Głównym celem naszego programu jest wsparcie Partnerów w zwiększaniu
poziomu obrotów sprzedawanych produktów i usług Canon.
Jednocześnie, pomagamy Partnerom w dążeniu do wzrostu efektywności, a tym samym rentowności ich
biznesu.
Wspieramy działalność naszych Partnerów poprzez szereg oferowanych narzędzi;

• szkolenia i warsztaty produktowe;
• bazę aktualnych materiałów marketingowych i produktowych zgromadzonych na platformie
Canon Partner Portal;

• aktualne analizy rynku.
Zapewniamy także stałe wsparcie i pomoc bezpośredniego opiekuna handlowego.
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WARTOŚĆ
W PARTNERSTWIE
Nasz Program dla Partnerów obejmuje cztery poziomy autoryzacji. Dzięki temu nasi Partnerzy
mają możliwość wzrostu, zwiększania obrotów i rozwoju działalności we współpracy
z Canon. Poszerzanie naszej współpracy to zwiększanie potencjału firmy, a zdobywając
kolejne poziomy autoryzacji, nasi Partnerzy mają możliwość poszerzenia swojej oferty
oraz zaproponowania klientom nowych usług.
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Planowanie
działalności
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Szkolenie

Pomożemy Ci zdecydować,
jak osiągnąć Twoje cele i śledzić
kluczowe wskaźniki wyników (KPI).
Poradzimy Ci również, jak możesz
poszerzyć swoją ofertę.

5

Weryfikacja
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Nagroda
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Rejestracja
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Strategia marketingowa
i sprzedażowa

Twój opiekun klienta Canon
potwierdzi Twój poziom certyfikacji
oraz podpowie, z jakich zasobów
możesz skorzystać w sprzedaży
i serwisie rozwiązań Canon.

Pomożemy Ci dostosować naszą
strategię marketingu i sprzedaży,
abyś zawsze mógł działać zgodnie
z zasadami Canon i odpowiednio
je komunikować

Doradzimy Ci, z jakich modułów
szkoleń możesz skorzystać,
by rozwijać swoje umiejętności.

Twój opiekun będzie się z Tobą
regularnie spotykać. Podczas takiej
weryfikacji będziecie analizować
wyniki sprzedaży i serwisu
oraz omawiać możliwości rozwoju
naszej współpracy. W ramach
otwartych dyskusji pomożemy Ci
rozwijać Twoja firmę z Canon.

W oparciu o wyniki sprzedaży
i potencjał rozwoju, umożliwimy
Ci awans na kolejny poziom
certyfikacji w naszym programie.
To z kolei zapewni Ci dostęp
do większych korzyści.
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