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DEALER PARTNER PROGRAM
DOŁĄCZ DO PROGRAMU 
PARTNERSKIEGO HIKVISION
Program Partnerski Hikvision, to wyraz naszej wiary w silne relacje partnerskie, 
dlatego wciąż poszukujemy możliwości rozszerzenia współpracy, integracji 
i osiągania wspólnych sukcesów. Tym programem zobowiązujemy się do ciągłego 
inwestowania na rzecz każdego z naszych Partnerów.

Ponieważ firmy naszych Partnerów różnią się skalą i zasięgiem działania, Program 
Partnerski Hikvision jest dostosowany do indywidualnych potrzeb. Przystępując 
do Programu Partnerskiego, będziesz mieć dostęp do wielu zasobów technicznych 
i komercyjnych, a my zapewniamy możliwość korzystania z narzędzi strategicznego 
marketingu za pośrednictwem naszych kanałów komunikacji.

Istotną częścią naszego programu jest usprawniona komunikacja online z naszymi 
zespołami technicznymi, a także narzędzia do planowania działań rynkowych.



Co to jest Partner Portal?

Funkcje Partner Portal

Partner Portal jest to strona internetowa, która zapewnia wszystkim partnerom handlowym Hikvision (dystrybutorzy, 
sprzedawcy, integratorzy, instalatorzy) dostęp do szeregu funkcji. W jednym miejscu znajdą się raporty sprzedażowe, 
zgłoszone projekty, umowy, szkolenia certyfikacjne, zniżki cenowe, dostęp do sprzętu demonstracyjnego, oferta marketingu 
partnerskiego. 

• Polityka Partner 
Channel

• Rejestracja Partnera
• Podpisanie Umowy 

partnerskiej
• Weryfikacja Partnera

Portal partnerski jest narzędziem dedykowanym do budowania, rozwijania i zarządzania relacjami biznesowymi w oparciu 
o opracowaną indywidulanie dla każdego Partnera ścieżkę jego rozwoju. 

• Promocje sprzedażowe
• Wydarzenia 

marketingowe
• Channel Marketing - 

materiały
• Dostęp do produktów 

demo 

• Rejestracja projektu
• Wsparcie 

przedsprzedażowe
• Ceny projektowe
• Zarządzanie 

kontaktami

• Szkolenia (HCSA/HCSP)
• Nowości produktowe, 

pliki źródłowe
• E-learning
• RMA 

• Plan działań  
w ramach partnerswa

• Partner Incentive
• Badanie zadowolenia 

klienta

Partner Recruitment Operation management Opportunity Management Capability building Incentive managementRejestracja klienta Funkcje operacyjne Zarządzanie projektami Zdobywanie wiedzy Motywacja



DEALER PARTNER PROGRAM 2019
Podejmij współpracę z firmą Hikvision i uzyskaj dostęp do szeregu korzyści  
w ramach naszego programu. 

JAK ZOSTAĆ PARTEREM HIKVISION?
Kliknij “Zostań Partnerem” na oficjalnej stronie Programu Partnerskiego:
https://partner.hikvision.com/eu
Po udanej rejestracji oraz weryfikacji otrzymasz kolejne wiadomości z instrukcjami. 
Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Programu Partnerskiego Hikvision 
napisz wiadomość:
channel.pl@hikvision.com

Rejestracja i klasyfikacja Partnera

Rejestracja klienta to pierwszy krok na drodze do podpisania umowy partnerskiej. W celu dopasowania 
odpowiedniego poziomu partnerstwa deklarowane przy rejestracji wartości sprzedaży zostaną 
zweryfikowane w porozumieniu z Dystrybutorem. Wartość sprzedaży będzie mierzona tylko i wyłącznie 
na podstawie zakupów u autoryzowanych dostawców. Wszelkie zakupy za pośrednictwem innych 
kanałów nie będą uwzględnione w raporcie, a tym samym nie zakwalifikują się do podstawy obliczenia 
rabatu. 

Umowa

Oficjalną datą podpisania umowy będzie pierwszy dzień kwartału. Odpowiednio kontrakty 
rozpoczynające się w kwietniu, w lipcu lub październiku będzie obowiązywać odpowiednie minimalne 
zobowiązanie do uzyskania 75%, 50%, 25% rocznego wymogu zakupu dla każdego pożądanego 
poziomu partnerstwa.

AUTHORIZED / RUBY / SILVER GOLD / PLATINUM / DIAMOND
WSPARCIE
SPRZEDAŻOWE

Dystrybutor udziela codziennego  
wsparcia sprzedaży.

Key Account/Business Development
Manager Hikvision udziela  
codziennego wsparcia Sprzedaży

SZKOLENIA Szkolenia organizowane przez  
Dystrybutora, wspierane przez Hikvision.

Szkolenia organizowane  
przez Hikvision.

MARKETING Planowanie marketingowe po stronie 
Dystrybutora.

Wspólne działania marketingowe, 
wspierane przez Hikvision.
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Hikvision Headquarters
No.555 Qianmo Road
310052 Hangzhou
China
T +86 571 88075998
sales@hikvision.com

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
6 rue Paul Cézanne,
93360 Neuilly-Plaisance
France
T +33 (0)1 85330450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12
Z.I. San Giacomo
31029 Vittorio Veneto TV 
Italy
T +39 0438 6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Poland
The Park, Office Building A
Krakowiaków 50
02-255 Warsaw, Poland
T +48 22 4600150
info.pl@hikvision.com

Hikvision Spain 
Calle de Almazara 9
28760 Tres Cantos
Madrid, Spain
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

Hikvision Czech
BETA Building, Vyskocilova
1481/4, Prague 4
Czech Republic
T +42 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Germany
Flughafenstr. 21
63263 Neu-Isenburg
Zeppelinheim, Germany
T +49 69 401507290
sales.dach@hikvision.com

@HikvisionPoland @HikvisionEurope HIKVISIONPoland


