Zostań partnerem SerwerSMS.pl
Program Dealer SerwerSMS.pl dzieli się na dwa modele współpracy. Zapraszamy firmy z branży IT i pokrewnych do
dystrybucji usług SerwerSMS.pl w gronie własnych klientów. Zapraszamy również producentów oprogramowania,
którzy chcą udostępnić kanał mobilny w swoich produktach.

Producent oprogramowania
Informacje dla firm, które chciałyby nawiązać współpracę na zasadach Producent Soft - Dealer SerwerSMS.pl

Z kim nawiążemy współpracę?
z firmami, które w swoim oprogramowaniu chcą udostępnić mobilny kanał komunikacji,
z firmami chcącymi uatrakcyjnić swoje oprogramowanie oraz otrzymywać prowizję za każdą wiadomość wysłaną
przez moduł mobilny!

Kim jest Producent Soft - Dealer SerwerSMS.pl?
Podmiot reprezentujący oraz działający we własnym imieniu. Uprawniony jest do połączenia własnego systemu
informatycznego z Platformą SerwerSMS.pl na zasadach specjalnych, umożliwiających naliczanie prowizji dla dealera za każdą
wysłaną wiadomość. Ten model biznesowy wymaga podpisania umowy, uzyskania certyfikatu oraz integracji własnego
oprogramowania z Platformą. Wszelkie umowy, jakie podpisują klienci, zawierane będą pomiędzy klientem końcowym a
Platformą SerwerSMS.pl. Dealer nie martwi się rozliczeniami, jednak ma obowiązek nadzorowania modułu współpracującego
z Platformą oraz zapewnienia poprawności działania. Dealer otrzymuje prowizję za każdą wiadomość wysłaną przez Platformę
SerwerSMS.pl z własnego oprogramowania.

Dlaczego warto zostać Dealerem SerwerSMS.pl?
Dzięki współpracy z naszą firmą dealer może znacznie uatrakcyjnić własne oprogramowanie i udostępnić swoim klientom
nowoczesny, mobilny kanał komunikacji w swoim oprogramowaniu. Dealer otrzyma dostęp do zaawansowanej, dynamicznie
rozwijającej się Platformy SerwerSMS.pl oraz możliwość szybkiej i łatwej integracji dzięki komunikacji zdalnej HTTPS XML
API. Warunki współpracy są bardzo elastyczne, dopasowane do każdej firmy indywidualnie.

Dealerom oferujemy m.in.:
kanał mobilny z możliwością integracji przez API,
wysoką prowizję za każdą wysłaną wiadomość przez cały okres współpracy,
oferowanie usług w cenach oferty SerwerSMS.pl,
pomoc w integracji.

Jak zostać Autoryzowanym Producentem Soft - Dealer SerwerSMS.pl?
Pierwszym krokiem, aby otrzymać autoryzację SerwerSMS.pl, jest szczegółowe wypełnienie i przesłanie poniższej ankiety. Po
wstępnej analizie przesłanych informacji przedstawiciel SerwerSMS.pl skontaktuje się z przyszłym dealerem w celu
omówienia szczegółów, ew. uzupełnienia brakujących informacji. Jeśli weryfikacja przebiegnie poprawnie, dealerowi zostaną
wysłane kompletne materiały dotyczące współpracy, jak np.: umowa dealerska, kalkulacje prowizji. Po akceptacji umowy i
podpisaniu jej, dealer otrzyma specjalny Certyfikat, numer IC Dealera oraz instrukcję integracji własnego systemu.
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Partner handlowy
Informacje dla firm, które chciałyby nawiązać współpracę na zasadach Handlowego Dealera SerwerSMS.pl

Z kim nawiążemy współpracę?
z firmami szukającymi pomysłu na własny, dobrze prosperujący interes,
z firmami chcącymi uatrakcyjnić swoją dotychczasową ofertę!

Kim jest handlowy Dealer SerwerSMS.pl?
Podmiot reprezentujący oraz działający w imieniu Platformy SerwerSMS.pl. Uprawniony jest do przedstawienia i
zaprezentowania oferty oraz zawierania umów z przyszłymi kontrahentami SerwerSMS.pl. Ten model biznesowy wymaga
tylko podpisania umowy i uzyskania certyfikatu. Wszelkie umowy, jakie podpisze dealer, są zawierane pomiędzy klientem
końcowym a Platformą SerwerSMS.pl. Dealer nie martwi się rozliczeniami i świadczeniem usług, otrzymuje stałą lub
jednorazową prowizję z tytułu pozyskania klienta dla Platformy.

Dlaczego warto zostać Dealerem SerwerSMS.pl?
Dzięki współpracy z naszą firmą dealer może znacznie uatrakcyjnić własną ofertę usług. Zaoferować swoim klientom
nowoczesne rozwiązania z zakresu Marketingu Mobilnego, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy
informatycznej. Dealer otrzyma dostęp do nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się Platformy SerwerSMS.pl oraz możliwość
oferowania usług poszukiwanych przez wiele firm. Warunki współpracy są bardzo elastyczne, dopasowane do każdej firmy
indywidualnie.

Dealerom oferujemy m.in.:
kompletne, gotowe do sprzedaży usługi o wysokiej jakości,
stałą, wysoką prowizję przez cały okres współpracy lub jednorazową prowizję w zależności od modelu współpracy,
oferowanie usług w cenach oferty SerwerSMS.pl,
pomoc w zakresie sprzedaży oraz własne doświadczenie.

Jak zostać Autoryzowanym Dealerem SerwerSMS.pl?
Pierwszym krokiem, aby otrzymać autoryzację SerwerSMS.pl, jest szczegółowe wypełnienie i przesłanie poniższej ankiety. Po
wstępnej analizie przesłanych informacji przedstawiciel SerwerSMS.pl skontaktuje się z przyszłym dealerem w celu
omówienia szczegółów, ew. uzupełnienia brakujących informacji. Jeśli weryfikacja przebiegnie poprawnie, dealerowi zostaną
wysłane kompletne materiały dotyczące współpracy, jak np.: umowa dealerska, kalkulacje prowizji. Po akceptacji umowy i
podpisaniu jej, dealer otrzyma specjalny Certyfikat oraz numer ID Dealera.
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