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PARTNERPROGRAMMA
De afhankelijkheid van het Internet bij de bedrijfsvoering

Maar u behoudt wel uw onafhankelijke positie als adviseur.

van uw klanten is groot. Uw klanten kunnen niet meer

Uiteraard profiteert u als partner van een aantrekkelijke

zonder een Internetverbinding en diensten als E-mail en

vergoeding voor elk product dat u voor uw relaties bij ons

VoIP. Klanten eisen dat een Internetverbinding continu

afneemt.

beschikbaar is. Trage websites of onbereikbare E-mail leiden
immers tot ontevreden klanten. Bij u en bij hen.
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open glasvezelnetwerken, aan kleine en grote bedrijven

bij te houden en uw concurrentie is groot. Klanten willen
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liefst zaken doen met één leverancier waar ze met al hun

glasvezelnetwerken zijn we de grootste aanbieder én in

Internetvraagstukken terecht kunnen. En u wilt toch die

2008 en 2009 zijn wij door glasvezel-leverancier Eurofiber

leverancier zijn?

verkozen tot Beste Service Provider.

WELKOM BIJ HET

Onze contracten zijn kort, meestal 1 maand, en u kunt
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kiezen voor de hoogst haalbare beschikbaarheid. Dat maakt

Als partner van Signet heeft u de beschikking over state-of-

onze abonnementen uniek. Bovendien heeft u een vast

the-art Internetdiensten zonder daar zelf in te investeren.

contactpersoon in ons Network Operating Center.
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Service

Het Internet ontwikkelt snel, er komen steeds weer nieuwe

dsl-

buitenland.

en
Op

Het aanbieden van onze diensten onder eigen label is –
onder voorwaarden – een mogelijkheid.

WIE BENT U?

Uiteraard kunt u rekenen op deskundige ondersteuning

U heeft een automatiseringsbureau, u ontwikkelt software

en advies. Uw klanten hebben met hun gebruikersvragen

of creëert websites. En u wilt uw diensten en producten in

direct contact met de helpdesk van Signet. Wij verzorgen

combinatie met Internetdiensten als totaaloplossing aan uw

zelfs de complete backoffice (facturering en support) voor u.

klant aanbieden. U bent van harte welkom bij Signet. Wij

Dus een hele zorg minder!

werken graag met u samen!

INTERNET • HOSTING • VPS • COLOCATIE • VPN • BACKUP ONLINE • EMAIL • VOIP

SIGNET PARTNERPROGRAMMA
Ons

partnerprogramma

is

VOORWAARDEN

bijzonder

geschikt

voor

bedrijven die actief zijn in het verkopen en bemiddelen van

• Als partner van Signet behoudt u uw onafhankelijke
positie;

automatisering, telefonie en Internetoplossingen voor het
Midden- en Kleinbedrijf .

• U betaalt géén initiële fee om als partner van Signet te
mogen starten;

Dit programma draagt bij aan uw klantenbinding doordat
het een belangrijke meerwaarde in de dienstverlening en
kennis verstrekking naar uw klanten toe biedt.

• Aan de deelname van ons partnerprogramma zijn geen
bijzondere voorwaarden verbonden, zoals afname- en/of
omzetverplichtingen.

Als partner heeft u een vaste accountmanager bij Signet.
En u én uw klanten hebben een vast contactpersoon in ons
Network Operating Center.

• Wij verwachten van u een pro-actieve houding met als
doel het verkopen van uw en onze producten en diensten;

Wij nemen de zorg van de 1e lijns ondersteuning,
administratie en facturering voor onze rekening. Dankzij

• U verzorgt pro-actief de acquisitie, begeleidt de verkoop
trajecten en sluit deze af;

ónze 24/7 bereikbaarheid kunnen uw klanten altijd op ú
rekenen!

• U bent vrij om uw eigen assortiment samen te stellen.
U kunt ervoor kiezen slechts een aantal diensten (bijv.

Met ons partnerprogramma heeft u de mogelijkheid om het

Internet access) bij ons af te nemen en overige diensten

complete dienstenpakket van Signet aan uw klant aan te

zelf te verzorgen;

bieden. Zónder de nazorg, maar mét het voordeel van extra
winst door de aantrekkelijke maandelijks terugkerende

• U kunt als partner gebruik maken van diverse Signetmarketing & verkooptools;

commissieregeling.

• Wij plaatsen uw logo op onze website, en verwachten
dat u als partner de Signet-status kenbaar maakt op uw
website (en eventuele andere commerciële uitingen).

PARTNER WORDEN?
Wilt

u

partner

worden

van

Signet? Of wilt u een persoonlijke
toelichting? Neem dan contact op

ONS AANBOD
• Internet toegang over glasvezel en

ADSL/SDSL

met onze Sales afdeling. U kunt ons

• Fiber Care (failover verbinding)

bereiken op 040 – 707 4 907 of via

• VoIP, telefonie over het Internet

partnersales@signet.nl.

• Back-up Online (MKB Best Choice

Wij

maken

graag een afspraak met u voor een
uitgebreide kennismaking.

2009)
• VPN, Virtual Private Network

• Security: SSL en Anti virus/anti spam
U bent van harte welkom bij Signet.

• Domein registratie en Webhosting

Wij werken graag met u samen!

• E-mail: POP3, aSMTP, Hosted Exchange
• VPS, Virtual Private Server
• Colocatie

Altijd online?
www.signet.nl

Surf voor meer informatie over onze
producten en diensten naar www.signet.nl

WORD PARTNER VAN SIGNET EN BIED UW KLANTEN
PASSENDE, BETROUWBARE OPLOSSINGEN.

VRAGEN OF INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONZE
SALESAFDELING: BEL NAAR
(040) 707 4 907 OF MAIL NAAR
partnersales@signet.nl

INTERNET • HOSTING • VPS • COLOCATIE • VPN • BACKUP ONLINE • EMAIL • VOIP

