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MailStore Partner Program
PRZEGLĄD
Zalety Twojej Sprzedaży
Osobiste Wsparcie

Darmowe Lead‘y

Zespół wsparcia sprzedaży MailStore oraz
sieć doświadczonych dystrybutorów na całym
świecie zapewniają wsparcie w planowaniu
i realizacji skutecznej strategii sprzedaży.
Pomogą w każdej sytuacji i odpowiedzą na
każde Twoje pytanie.

Zarejestrowani partnerzy MailStore otrzymują zapytania od klientów z ich regionu.

Doskonałe rabaty
Skorzystaj z rabatów cenowych przy wszystkich zamówieniach i generuj długoterminowe przychody.

Co-Marketing
Pomożemy odnieść sukces Twoim kampaniom oraz innym przedsięwzięciom, zapewniając doradztwo, wsparcie finansowe oraz
wspólne kampanie PR.

Korzyści dla pracowników technicznych

Lokalizator Partnerów MailStore

Darmowe licencje NFR

Co miesiąc tysiące potencjalnych klientów
wyszukują dane kontaktowe do partnerów
zebranych na naszej stronie internetowej.

Korzystaj z darmowych oraz nielimitowanych
licencji NFR (Not for Resale), aby dowiedzieć
się więcej o MailStore Server i móc przygotowywać prezentacje dla klientów.

Korzyści dla marketingu
Dostęp do Materiałów Marketingowych
Partnerzy mają dostęp do wielu niedostępnych dla większości osób dokumentów jak
przewodniki sprzedaży oraz do naszego
serwisu, który pozwala na personalizację
materiałów MailStore dla Twojej firmy.

Wsparcie na najwyższym poziomie
Partnerzy MailStore otrzymują najlepsze
wsparcie techniczne całkowicie za darmo.

Szkolenia i certyfikacja
Zostań uznanym specjalistą w archiwizacji
wiadomości email i uzyskaj certyfikat MailStore Certified Archiving Specialist (MCAS).
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Przegląd poziomów partnerskich
Materiały marketingowe

AUTHORIZED

CERTIFIED

PREMIUM

Wykorzystanie logo partnera

■

■

■

Dostęp do zasobów marketingowych (przewodniki, logo,
bannery, zdjęcia)

■

■

■

Przystosowanie materiałów
marketingowych dla partnera

■

Lokalizator partnerów MailStore: Standardowa pozycja

■

Lokalizator partnerów MailStore: Najwyższa pozycja

■

■

Przekazywanie lead’ów

priorytet

Pomoc w finansowaniu
kampanii marketingowych

priorytet

Wsparcie poprzez działania PR

priorytet

Narzędzia sprzedażowe

AUTHORIZED

CERTIFIED

PREMIUM

20%

25%

25%
dost. do projektu

Dostęp do portalu partnerskiego

■

■

■

Blokowanie wygenerowanych
wcześniej tematów

■

■

■

Rabat

Dedykowany manager MailStore odpowiedzialny za
kontakty z partnerami
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Przegląd poziomów partnerskich
Szkolenie i wsparcie

AUTHORIZED

CERTIFIED

PREMIUM

Webinary (na żywo oraz na
życzenie)

■

■

■

Wsparcie techniczne

■

■

priorytet

Licencje NFR

■

■

■

Szkolenie i certyfikacja na
Specjalistę od Archiwizacji
MailStore (MCAS - MailStore
Certified Archiving Specialist)

■

■

■

AUTHORIZED

CERTIFIED

PREMIUM

■

■

■

Zapowiedzi nowych funkcji
i rozwoju produktu

■

■

Uczestnictwo w programach
beta

■

■

AUTHORIZED

CERTIFIED

PREMIUM

■

■

■

■

■

€5,000

€10,000

Community
Newsletter partnerski

Wymagania
Prezentacja MailStore na
stronie firmowej wraz z logo
Co najmniej jeden z pracowników uzyskuje stopień specjalisty MailStore (MailStore Certified Archiving Specialist)
Roczne przychody*

* roczny przychód obliczany na podstawie sugerowanej ceny detalicznej bez podatków (np. VAT)
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Kluczowe informacje
Rejestracja Partnera

Skorzystaj z formularza rejestracji dla AUTHORIZED PARTNER za darmo i bez żadnych zobowiązań.
https://my.mailstore.com/Partner/Register

Zamówienia

Posiadając status partnera można w prosty sposób
dokonywać zamówień. Zgłoszenia projektów należy
kierować do dystrybutora MailStore w Polsce, firmy
Sun Capital.

Szkolenia i certyfikacja dla specjalisty MCAS

Certyfikacja na specjalistę MCAS (MailStore Certified Archiving Specialist) pozwala zdobyć solidną
wiedzę na temat MailStore Server oraz najważniejszych aspektów archiwizacji email. Obejmuje to:
■■ Wybór pojemności i typu repozytorium
■■ Zarządzanie użytkownikami
■■ Konfigurowanie archiwizacji
■■ Dostęp do zarchiwizowanych wiadomości email

Zmiana poziomu partnerskiego

Zmiana poziomu partnerskiego jest możliwa po
spełnieniu wszystkich wymagań. Aby uzyskać
więcej informacji skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem MailStore - firmą Sun Capital.

Darmowe licencje NFR

Licencje NFR są darmowe i zwykle przydzielane na
25 użytkowników. Mogą być używane bez ograniczeń do przeprowadzania analiz i różnorakiej dokumentacji; ale nie mogą być sprzedane. Aby uzyskać
więcej informacji skontaktuj się z naszym Działem
Sprzedaży lub lokalnym dystrybutorem MailStore.

Lokalizator Partnerów MailStore

Jesteś automatycznie wymieniony na stronie MailStore po osiągnięciu poziomu partnerskiego Certified Partner.

■■ Eksportowanie zarchiwizowanych emaili
■■ Backup i przywracanie archiwum
Procedura certyfikacji
■■ Możesz zarejestrować się do procesu certyfikacji
poprzez wysłanie wiadomości email do naszego
działu sprzedaży.
■■ Otrzymasz dane do logowania do systemu certyfikacji oraz przewodnik, dzięki któremu będziesz
mógł przygotować się do zdania testów.
■■ W momencie, gdy już będziesz gotowy możesz
podejść do testu w wersji online.
■■ Jeżeli nie uda Ci się zdać testu, możesz do niego
podejść ponownie za dwa tygodnie.
■■ Po pomyślnym zakończeniu testów, otrzymasz
certyfikat imienny i możesz oficjalnie dodać tytuł
specjalisty MCAS do swoich kwalifikacji.
Co najmniej jeden pracownik musi posiadać tytuł
specjalisty MCAS dla zmiany poziomu AUTHORIZED
PARTNER na CERTIFIED PARTNER. Partner w przeciągu pół roku musi wytypować nową osobę do
uzyskania certyfikatu, aby utrzymać dotychczasowy poziom statusu partnerskiego.

Sun Capital Sp. z o.o.
Ołtaszyńska 92c/6
53-034 Wrocław		
Polska		
Email:
Tel.:
Fax:

suncapital@suncapital.pl
+48 (0)71 707-03-76
+48 (0)71 360-81-00
+48 (0)71 794-93-76

www.mailstore.suncapital.pl
www.suncapital.pl
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