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Dystrybucja w Polsce



StorageCraft stawia na rozwój sieci partnerów handlowych
dlatego robimy wszystko, aby każdy partner miał zapewnione wsparcie
dostosowane do swoich potrzeb i sposobu działania.  

  

Dbamy o Twoją marżę!

Przede wszystkim wiedza!

Wspieramy prowadzone projekty!
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Wiedząc, jak ważna dla naszych partnerów jest profesjonalna obsługa klientów, zapewniamy
bezpłatne szkolenia handlowe obejmujące wiedzę o produkcie oraz szczegóły dotyczące
Zasad licencjonowania, pozwalające przedstawicielom handlowym przygotować rzetelną
ofertę cenową. Dla naszych Partnerów, którzy mają w swoim zespole inżynierów
odpowiedzialnych za wsparcie sprzedaży, zapewniamy możliwość wzięcia udziału
w bezpłatnym szkoleniu technicznym wprowadzającym w zagadnienia instalacji
i kon�guracji rozwiązań, co w przyszłości pozwoli Partnerom poszerzyć
ofertę i zyskać dodatkowe przychody z prowadzonych szkoleń 
czy wdrożeń rozwiązań StorageCraft u klientów.

Partnerzy, którzy prowadzą rozmowy z klientami mają możliwość
rejestracji projektów sprzedażowych, co gwarantuje im najlepsze warunki
cenowe na zakup i pozwala zaoferować klientowi produkt w najlepszej cenie.

Aby ułatwić Partnerom sprzedaż, regularnie prowadzimy webinaria podczas których
prezentujemy funkcjonalność i możliwości rozwiązań StorageCraft. Webinaria prowadzone
są przez certy�kowanych inżynierów �rmy ANZENA, co gwarantuje wysoki poziom
merytoryczny prezentacji oraz możliwość konsultacji technicznych dla Twojego klienta.
W webinarium może wziąć udział każdy klient, a po prezentacji Partner może otrzymać od
swojego opiekuna handlowego informacje podsumowującą udział klienta w prezentacji.
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Wspólnie przyciągamy klientów!

Dbamy o klienta również po sprzedaży

Licencje NFR dla partnerów!
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Wiemy, że najlepiej sprzedaje się to z czego samemu 
się korzysta, dlatego Partnerzy StorageCraft mają 
dostęp do licencji NFR czyli licencji przeznaczonych 
na wewnętrzne potrzeby. Licencje NFR na stacje 
robocze, serwery oraz produkty zaawansowane 
z naszej oferty, oferujemy naszym partnerom 
na bardzo preferencyjnych warunkach.

Każdy klient kupujący licencje StorageCraft, w cenie otrzymuje 
roczne wsparcie techniczne, oświadczone przez �rmę ANZENA. 
Gwarantuje to, że w przypadku awarii i konieczności przywrócenia danych, 
klient będzie miał pomoc ze strony doświadczonego inżyniera. Nasza dbałość 
o klienta pozwala Partnerom łatwiej oferować przedłużenie serwisu na kolejne 
lata i zapewnia im regularne dochody. Wsparcie techniczne dostępne 
jest również dla Partnerów oraz klientów, którzy testują rozwiązania 
StorageCraft przed zakupem.

Ponieważ nasi Partnerzy mają bardzo wiele pomysłów na to, jak przybliżać rozwiązania 
StorageCraft klientom, jesteśmy otwarci na wspólne inicjatywy. Od pomysłów na przyciągające 
 uwagę opisy na stronach www, przez ciekawe webcasty, wspólne konferencje, czy nowatorskie 
   kampanie bezpośrednie. Razem możemy więcej, dlatego jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły. 
       Być może nie każdy będziemy mogli zrealizować, ale o każdym warto porozmawiać. Nasz dział
             marketingu może być wsparciem dla Twoich pomysłów!
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INFORMACJE O FIRMIE

 

Ponieważ partnerstwo wymaga zaangażowania 
dwóch stron, od naszych partnerów oczekujemy:

Jak zostać partnerem StorageCraft?

ANZENA sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice
e-mail: kontakt@anzena.pl
tel: (32) 420 90 00

KONTAKT
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udziału w bezpłatnym szkoleniu technicznym lub handlowym minimum raz w roku,
promocji rozwiązań StorageCraft na �rmowej stronie internetowej partnera,
aktywnego oferowania rozwiązań StorageCraft premiowanego rosnącym rabatem
sprzedażowym.

Aby rozpocząć współpracę skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiamy o szczegółach,
prześlemy wzór umowy partnerskiej oraz przydzielimy opiekuna handlowego, który
będzie pierwszym wsparciem dla Partnera we wszystkich kwestiach sprzedażowych.

ANZENA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest wyłącznym dystrybutorem rozwiązań amerykańskiej �rmy 
StorageCraft Technology Corporation na terenie Polski. Specjalizuje się w rozwiązaniach do backupu               
i szybkiego odzyskiwania danych dla małych i średnich �rm. Firma realizuje wdrożenia oraz szkolenia             
w zakresie produktów StorageCraft dla klientów oraz partnerów handlowych.
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