
„Tento partnerský program byl vytvořen s jednou základní myšlenkou — že musí být velmi jasný a jednoduchý, stejně jako vydělávání peněz s
desktopovými produkty společnosti ABBYY. Konečným cílem našeho týmu v ABBYY je zajistit, aby tento partnerský program fungoval a
usnadňoval život každého z našich prodejců, který s námi podniká“.

Igor Fedorec, vedoucí oddělení prodeje a marketingu desktopových produktů
společnosti ABBYY pro střední a východní Evropu, Kyjev, Ukrajina

Marže a slevy
Našim prodejcům nabízíme 3 části zisku. Kromě obvyklé slevy, kterou prodejce tradičně dostává od distributora ABBYY, společnost ABBYY také
nabízí slevy a bonusy na ochranu prodeje. V tabulce níže si přečtěte, jak k ziskovosti přispívá každá z nich:

Žádná ochrana prodeje Ochrana prodeje

Krabice a ESD
(prodej jednotlivých kusů) 15 % sleva, rabaty a ochrana prodeje nejsou k dispozici

Prodaných firemních
(množstevních) licencí za méně
než 900 EUR čtvrtletně

15 % sleva,
rabaty nejsou k dispozici

+ 15 % sleva
+ 10 % ochrana prodeje
Celková marže: 25 %
Ochranou prodeje získáváte
garantovanou 10 % výhodu proti ostatním
prodejcům

Prodaných firemních
(hromadných) licencí za více než
900 EUR čtvrtletně

+ 15 % sleva
+ 10 % rabaty
Celková marže: 25 %
nebo celková marže 15 % v případě, že
prodej byl chráněn jiným distributorem*

+ 15 % sleva
+ 10 % ochrana prodeje
+ 10 % rabaty
Celková marže: 35 %
Ochranou prodeje získáváte
garantovanou 20 % výhodu proti ostatním
prodejcům

* V případě, že je prodej registrován, má na rabat nárok jen ten prodejce, který registraci provedl

Rabaty
Rabaty jsou prodejcům ABBYY poskytovány po skončení kalendářního
čtvrtletí, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
· Do rabatů jsou započítávány pouze hromadné licence* produktů

ABBYY
· Prodejce dosáhne minimální čtvrtletní tržby z prodeje hromadných

licencí v doporučených cenách pro koncového uživatele (SRP)
společnosti ABBYY 900 EUR

· ABBYY rabaty každému prodejci poskytuje automaticky pouze
poprvé. Pro získání dalších rabatů je nutná autorizace prodejce.
Autorizace je však velmi jednoduchá

· Prodej, za nějž jsou rabaty požadovány, nebyl registrován jiným
prodejcem

Pro získání rabatů po skončení čtvrtletí vyplňte v Partnerském portálu
odpovídající formulář.

Autorizace prodejce
Autorizovaní prodejci ABBYY mají tyto následující výhody:

* hromadná licence je: jakákoli nominální licence (s certifikátem) produktu
ABBYY FineReader, prodaná zákazníkovi, včetně některých zvláštních případů,
kdy jsou požadovány krabice

· Další marži až 10 % ve formě rabatů
· Pomoc od společnosti ABBYY vedoucí k rozšíření zákaznické

základny a získání větších odměn
· Zápis v Partnerské sekci webových stránek společnosti ABBYY. Tato
část je obvykle uváděna v marketingových kampaních, které cílí na
firemní zákazníky

K autorizaci musí prodejce splnit tři jednoduché kroky:
· Do svého portfolia (webové stránky, katalog, etc) zahrnout

desktopové produkty ABBYY
· Mít stoprocentní účast na webinářích ABBYY, které jsou v době

autorizace dostupné. Prodejci musí autorizací procházet každé dva
roky

· Získat účet na Partnerském portálu
Se žádostí o pomoc při autorizaci se obraťte na svého distributora.
Společnost ABBYY si vyhrazuje právo ve zvláštních případech status
autorizace prodejce zrušit.

Ochrana prodeje

ABBYY Partner Program
ABBYY Desktop products:
FineReader
Oblast: Střední a Východní Evropa.
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ABBYY Partner Program

Ochrana prodeje (OP) je výkonným nástrojem pro prodejce, kteří svůj
čas a úsilí investují do realizace nových obchodů s produkty ABBYY.
Díky ochraně prodeje prodejce získá lepší cenu pro zákazníka a v
konkurenci s ostatními prodejci zlepšuje cenovou výhodu. OP je
stanovena na 10 % ze SRP a je poskytována ve formě dodatečné slevy
na každý chráněný obchod. Minimální objem, vyžadovaný pro
ochranu obchodu — 5 jednotek.
Pro zajištění ochrany obchodu musí být doloženy následující
informace:
1. Informace o zákazníkovi (jméno, adresa, obor činnosti), včetně

údajů kontaktní osoby. Společnost ABBYY si vyhrazuje právo tuto
osobu kontaktovat pouze v případě jakéhokoli rozporu v
probíhajícím obchodu.

2. Scénář použití produktu. Aby společnost ABBYY měla představu o
tom, k čemu a pro jaké úkoly budou produkty používány, v
předprodejní fázi pomůže nabídkou optimálního modelu
licencování

3. Seznam produktů s počtem pracovních stanic / licencí
4. Termín — doba, během níž prodejce musí obchod uzavřít (v

případě veřejných zakázek je to datum vyhlášení výběrového
řízení)

5. Potvrzení prodejce, že se na přípravě obchodu aktivně podílel, aby
mohly být efektivně vzaty v úvahu návrhy společnosti ABBYY
ohledně modelu licencování, specifikace výběrového řízení atd.

V zájmu zabezpečení úsilí a zisku je nutno o připravované dohodě
společnost ABBYY co nejdříve informovat. Ochrana prodeje není
dostupná od okamžiku, kdy je obchod veřejně oznámen a je zahájen
proces sběru nabídek.
Chcete-li obchod ochránit, použijte Partnerský portál.

Partnerský portál (Nové!)
Partnerský portál ABBYY je intranetový portál pro partnery, odkud
mohou řídit většinu svých operací:
· Zavádějte objednávky pro firemní (hromadné) licence. Objednávky

budou potvrzovány a následně realizovány prostřednictvím
distributorů

· Vyžádejte si speciální zkušební verze pro firemní zákazníky. Zkušební
verze se mohou lišit v množství licencí, délce zkušební doby, typu
licence atd., aby co nejlépe odpovídaly zákazníkovu zkušebnímu
scénáři

· Chraňte nové obchody a zobrazujte seznam již chráněných obchodů
(s odstraněnými citlivými informacemi)

· Žádejte o rabaty
· Stahujte a studujte různé marketingové materiály
Pro přihlášení použijte tento odkaz https://ptn.abbyy.ua. Chcete-li
získat účet na portálu, kontaktujte svého distributora.

Jak se stát naším partnerem?
Chcete-li se stát prodejcem, kontaktujte kteréhokoli distributora
ABBYY ve své zemi nebo vyplňte formulář na internetových stránkách
společnosti ABBYY v části Partner.
Chcete-li se stát distributorem, kontaktujte tým společnosti ABBYY
(abbyydesktop@abbyy.ua). Hledáme energické společnosti se
zkušenostmi v oblasti prodeje softwaru, které by chtěly část svého úsilí
věnovat produktům ABBYY.

Nejnovější změny v Partnerském programu
Počínaje od února 2017:
· S výjimkou prvního prodeje je k získání rabatů nutná autorizace

statutu

· Webináře jsou nyní pro autorizaci povinné
· Prodej jednotlivých kusů krabic a ESD již není předmětem rabatů, ty

se týkají jen hromadných licencí
· Rabaty nejsou poskytovány na ty obchody, které byly zaregistrovány

jinými prodejci
· Výše ochrany obchodu se zdvojnásobila z 5 % na 10 %
· Obchody mohou být chráněny od 5 jednotek


