Nebim Partner Network (NPN)
Nebim Çözüm Ortaklığı Programı

1 NPN ile satış fırsatlarını
yakalayın, Nebim markasının
gücü rakipler arasında
farklılaşarak işinizi büyütün.
Hazır giyim, ayakkabı, zincir
mağazalar, çok katlı mağazalar
ve optik yazılımlarında
Türkiye'nin en fazla tercih
edilen yerli yazılım şirketi olan
Nebim'in marka gücü ve NPN
ekosisteminin desteği ile
müşteri portföyünüzü
genişletin. Nebim'in geniş
müşteri tabanına ve potansiyel
müşteri fırsatlarına erişim ile
yeni satış fırsatları geliştirin ve
daha çok kazanın.

2 Nebim'in yazılım ürünlerini,
yazılım uyarlama projelerini
ve destek hizmetlerini Nebim
ile birlikte pazarlayın. Nebim
uzmanları tarafından
hazırlanmış sunumlar, demolar,
satış eğitimleri gibi satış ve
pazarlama destek araçlarından
faydalanın. Nebim'in çözüm
ortaklarına tahsis ettiği proje
uyarlama ekibinden destek
alarak projelerinizde müşteri
memnuniyetini garantileyin.

3 Nebim'in çözüm ortakları
için tasarladığı uzmanlık
eğitimlerine NPN'e özgü
şartlarla katılın, Nebim
tarafından onaylanan
sertifikasyonunuzu
tamamlayın ve Nebim
müşterileri tarafından
tercih edilen uzmanlar
olun. Pazarladığınız
ürünleri firmalarda
güvenle uyarlayın ve
müşterilerinize yüksek
verimlilik sağlayın.

4 Nebim'in NPN Pazar
Geliştirme Fonundan
destek alın, çözüm
ortaklarına sunduğu
teşvik programları ve
promosyonlardan
faydalanın. Bölgenizde
etkinlikler düzenleyerek
ve fuarlarda yer alarak
müşterilerinizle
yakınlaşın, bölgenizde
markalaşarak yeni satış
fırsatları elde edin.

5 Nebim'in çözüm ortakları
için düzenlediği
etkinliklere katılın.
Nebim'in vizyonunu,
Nebim ekosistemini
etkileyen trendleri ve
diğer çözüm ortaklarının
başarı hikayelerini,
deneyimlerini öğrenerek
daha verimli iş
süreçlerini nasıl
uygulayacağınızı
keşfedin. Büyüyen ve
gelişen NPN
ekosisteminde siz de
yerinizi alın.

Nebim Partner Network (NPN) Hakkında

NPN ile Uzmanlaş, Odaklan, Kazan

Nebim ekosisteminde yer alan tüm çözüm ortaklarımız ile birlikte
ortak bir amaca, müşterilerimizin memnuniyetine hizmet ediyoruz.
Nebim Partner Network'e (NPN) katıldığınızda; ekosistemdeki diğer
çözüm ortaklarıyla, ortak değerlerler ile ortak bir vizyonda
buluşacaksınız. Yakın iş birliği içerisinde çalışarak Nebim çözümlerini
pazarlıyor, satışlarını gerçekleştiriyor, sattığınız yazılımların
firmalardaki uyarlama projelerini yürütüyor ve fiili kullanım sonrası
destek hizmetlerini sunarak firmaların Nebim çözümlerinden elde
ettikleri verimliliği en üst düzeye çıkarıyor olacaksınız. Müşterilerinize
kazandıracağınız değer ile orantılı bir şekilde, ekosistemdeki diğer
çözüm ortakları ve Nebim ile birlikte büyüme fırsatını elde edeceksiniz.

Nebim çözümlerini pazarlamak ve sağlamak üzere Nebim Çözüm
Ortaklığı Programı Nebim Partner Network'te (NPN) yerinizi alın;
Nebim yazılımları ile ilgili eğitimlerinizi tamamlayın ve sertifikalarınızı
alarak Nebim çözümlerini sunmakta uzmanlaşın.
Nebim ürünlerindeki yenilikler, pazar trendleri ve Nebim etkinlikleri
ile ilgili güncel bilgilere ulaşın; doğru satış fırsatlarına odaklanın;
ideal teklifleri sunun; satış öncesi ve satış sonrası süreçlerde müşteri
verimliliğini ve müşteri memnuniyetini garantileyerek geleceğin satış
fırsatlarını hazırlayın.
Nebim Partner Network (NPN) kapsamında sunulan eşsiz
fırsatlardan yararlanarak gerçekleştirdiğiniz başarılarınızın
sonuçlarını görün; NPN ile karlılığınızı artırarak kazanın.

NPN; Nebim sertifikalı personel sayısına, satış hedeflerine, başka
Çözüm Ortakları ve Yetkili Satıcılar atanabilmesine göre farklı Çözüm
Ortaklığı modelleri sunmaktadır:

Daha fazla bilgiye ulaşmak ve NPN programına başvurmak için
www.nebim.com.tr/tr/npn/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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