
„Tento program pre partnerov sme pripravili s jednou základnou myšlienkou — musí byť veľmi jasný a jednoduchý, presne ako zarábanie peňazí
s výrobkami ABBYY pre stolové počítače. Konečnou úlohou nášho tímu v spoločnosti ABBYY je zaručiť, aby tento program pre partnerov
fungoval a uľahčoval život každého z našich predajcov pri obchodovaní s nami“.

Igor Fedorec, vedúci predaja a marketingu, výrobky pre stolové počítače
ABBYY Central Eastern European Headquarters, Kyjev, Ukrajina

Marže a zľavy
Pre predajcov máme k dispozícii 3 možnosti zisku. Spoločnosť ABBYY ponúka, okrem bežnej zľavy, ktorú predajca už tradične dostáva od
distribútora spoločnosti ABBYY, aj rabaty a bonusy vo forme ochrany obchodu. V nasledujúcej tabuľke sa presvedčte, ako každá z týchto možností
prispieva k ziskovosti:

Bez ochrany obchodu Ochrana obchodu

Krabicové a elektronicky dodávané
výrobky
(predaj krabicových výrobkov)

15 % zľava, rabaty a ochrana obchodu nie sú k dispozícii

Firemné (hromadné) licencie
predávané za menej ako 900 EUR
za kvartál

15 % zľava,
rabaty nie sú dostupné

+ 15 % zľava
+ 10 % ochrana obchodu
Celková marža: 25 %
Dostanete záruku 10 % zvýhodnenia
oproti ostatným predajcom v podobe
ochrany obchodu

licencie predané za viac ako
900 EUR za štvrťrok

+ 15 % zľava
+ 10 % rabaty
Celková marža: 25 %
alebo celková marža vo výške 15 %, ak
bolo chránené riešenie iného predajcu*

+ 15 % zľava
+ 10 % ochrana obchodu
+ 10 % rabaty
Celková marža: 35 %
Dostanete záruku 20 % zvýhodnenia
oproti ostatným predajcom v podobe
ochrany obchodu

* ak je obchod zaregistrovaný, na rabat má nárok len ten predajca, ktorý uskutočnil registráciu

Rabaty
Rabaty sú predajcom spoločnosti ABBYY poskytované po skončení
kalendárneho štvrťroka, ak sú splnené všetky dolu uvedené
podmienky:
· Do rabatov sa započítavajú *iba hromadné licencie ABBYY
· Predajca dosiahne štvrťročné tržby z predaja hromadných licencií

minimálne 900 EUR v odporúčaných cenách ABBYY pre koncových
používateľov (SRP)

· ABBYY poskytuje rabaty automaticky každému predajcovi len po
prvý raz. Autorizácia predajcu je potrebná na získanie akýchkoľvek
ďalších rabatov. Autorizácia je však jednoduchá

· Obchod, pre ktorý sa požadujú rabaty, nebol zaregistrovaný iným
predajcom

Na získanie rabatu po skončení štvrťroka vyplňte príslušné tlačivo na
Partnerskom portáli.

* hromadná licencia je nominálna licencia (s certifikátom) na ABBYY
FineReader predaná zákazníkovi, vrátane niektorých špecifických prípadov,
keď sú požadované krabice

Autorizácia predajcu
Autorizovaní predajcovia spoločnosti ABBYY majú tieto ďalšie výhody:
· Ďalších 10 % marže vo forme rabatov
· Potenciálni zákazníci od spoločnosti ABBYY, na rozšírenie

zákazníckej základne a dosiahnutie vyšších príjmov
· Uvedenie  v  sekcii  Partneri  na  webovej  stránke  spoločnosti  ABBYY.

Táto sekcia sa spravidla uvádza v marketingových kampaniach
zameraných na firemných zákazníkov

Predajca musí urobiť tri jednoduché kroky na autorizáciu:
· Zaradiť produkty ABBYY pre stolové počítače do svojho portfólia

(webová stránka katalóg a pod.)
· Absolvovať úplný kurz webinárov spoločnosti ABBYY, ponúkaných v

čase autorizácie. Predajcovia sú povinní absolvovať autorizáciu
každé dva roky

· Vytvoriť si účet na Partnerskom portáli
Obráťte sa na svojho distribútora so žiadosťou o pomoc s autorizáciou.

ABBYY Partner Program
ABBYY Desktop products:
FineReader
Región: Stredná a východná Európa.



Ústredie ABBYY Stredná a východná Európa
P.O. Box 23, 02002 Kyjev, Ukrajina
sales@abbyy.ua
www.ABBYY.com

© 2016 ABBYY. Všetky práva vyhradené. ABBYY a logotyp ABBYY sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti ABBYY Software Ltd.

ABBYY Partner Program

Spoločnosť ABBYY si vyhradzuje právo zrušiť v osobitných prípadoch
štatút autorizovaného predajcu.

Ochrana obchodu
Ochrana obchodu (OO)  je  výkonný  nástroj  pre  predajcov,  ktorí
investujú svoj čas a energiu do tvorby nových príležitostí s produktami
ABBYY. Vďaka ochrane obchodu dostane predajca lepšiu cenu pre
zákazníka a zlepší svoju cenovú výhodu oproti ostatným predajcom.
OO je stanovená na 10 % z SRP a je k dispozícii vo forme dodatočnej
zľavy z každeho chráneneho obchodu. Minimálny objem potrebný na
ochranu obchodu — 5 kusov.
Pri ochrane obchodu je potrebné uviesť nasledujúce informácie:
1. Informácie o zákazníkovi (meno/názov, adresa, odbor činnosti),

vrátane údajov kontaktnej osoby. Spoločnosť si vyhradzuje právo
kontaktovať túto osobu iba v prípade, ak dôjde ku kolízii pri
obchodu.

2. Scenár využitia výrobku. Získaním prehľadu, kde a na aké účely sa
produkty budú používať. Spoločnosť ABBYY poskytne pomoc v
predpredajnej fáze tým, že ponúkne optimálny licenčný model

3. Zoznam produktov s počtom seats/licencií
4. Konečný termín — čas, keď predajca potrebuje uzavrieť obchod (v

prípade verejných súťaží je to dátum vyhlásenia verejnej súťaže).
5. Potvrdenie predajcu, že sa aktívne zúčastňuje na príprave

obchodu, aby bolo možné prihliadnuť na návrhy spoločnosti
ABBYY ohľadom licenčného modelu, súťažných podmienok a pod.

Informujte spoločnosť ABBYY o nadchádzajúcom obchode čo najskôr,
aby bol zaručený úspech i zisk. Ochrana obchodu nie je k dispozícii od
okamihu, keď bude obchod vyhlásený verejne a spustí sa postup
predkladania ponúk.
Na ochranu obchodu používajte Partnerský portál.

Partnerský portál (Novinka!)
Partnerský portál spoločnosti ABBYY je intranetový portál pre
partnerov, kde si môžu vybaviť väčšinu svojich operácií:
· Zadávanie objednávok pre firemné (hromadné) licencie.

Objednávky budú potvrdené a následne dodané cez distribútorov
· Požiadajte o skúšobné verzie pre firemných zákazníkov. Skúšobné

verzie sa môžu líšiť počtom licencií, dĺžkou trvania testovania, typom
licencie a pod., aby čo najlepšie vyhovovali scenárom testovania u
zákazníka

· Chráňte svoje nové transakcie a zoznámte sa so špecifickými
transakciami vo vašej krajine, ktoré už sú chránené (citlivé
informácie boli odstránené)

· Žiadosť o rabaty.
· Ponuka a možnosť stiahnutia rôznych marketingových materiálov
Ak sa chcete prihlásiť, použite toto prepojenie: https://ptn.abbyy.ua.
So žiadosťou o účet na portáli sa láskavo obráťte na vášho distribútora.

Ako sa stať naším partnerom?
Ak sa chcete stať predajcom, obráťte sa na distribútora spoločnosti
ABBYY  vo  svojej  krajine  alebo  vyplňte  tlačivo  na  webovej  stránke
spoločnosti ABBYY, v sekcii Partner.
Ak sa chcete stať distribútorom,  kontaktujte  tím  ABBYY
(abbyydesktop@abbyy.ua) Hľadáme aktívne spoločnosti so
skúsenosťami z predaja softvéru cez svoje kanály predaja, ochotné
venovať časť svojich aktivít výrobkom spoločnosti ABBYY.

Najnovšie zmeny v partnerskom programe
Počnúc od februára 2017:

· Na získanie rabaty je potrebný autorizovaný štatút, okrem prvého
prípadu

· Povinnou podmienkou autorizácie je absolvovanie webinárov
· Rabaty už nie sú poskytované na krabicové a elektronicky dodávané

výrobky, iba na hromadné licencie
· Rabaty nie sú poskytované na obchody, ktoré boli zaregistrované na

iného predajcu
· Suma ochrany obchodu od 5 % do 10 %
· Obchody môžu byť chránené od 5 kusov


