Partner van
redworks

De partner staat centraal
Voorkom dat uw klant overstapt naar de concurrent, omdat deze uw klant wel kan
ontzorgen met een totaal pakket! Geef uw omzet een boost en breid nu uw product
portfolio uit met een product dat als zoete broodjes over de toonbank zal gaan. Te mooi om
waar te zijn? Absoluut niet, want geen enkele klant van u zal nee zeggen tegen een
product dat meer functionaliteit biedt waarmee zij tevens aanzienlijk besparen!
Met u samen maken wij van dit partnership een gegarandeerd succes.

U bent al elders partner?
Wordt het niet eens tijd om uw huidig partnership te herzien, omdat u hier niet de voordelen uit haalt die u verdient?
Zakelijke kansen benutten door samenwerking met een win-win scenario! Een langdurige samenwerking waar u
enthousiast van blijft! Dat is waar een partnership met Redworks om draait.

Vergroot uw afzetmarkt:
Wilt u tegen een hoge vergoeding eenvoudige installaties en
support op klantlocatie verzorgen of uw huidige product
portfolio kunnen aanbieden aan nieuwe klanten?
Wij zoeken partners in het hele land die voor ons installaties
kunnen verrichten, zonder dat wij hier ook maar een euro
kick-back voor vragen!

Wij zijn uw partner,
niet uw concurrent
Wij respecteren uw product portfolio door
niet met u te concurreren, maar door samen
een sterker totaal product aan te bieden; aan
nieuwe en bestaande klanten.

Voordelen voor u als partner
= Geen investering vereist
= Uitstekende bonusregeling: stabiele en wederkerende
inkomsten
= Co-branding; uw eigen logo op de factuur
= Geen risico’s, geen administratie
= Gratis abonnement voor uw eigen organisatie.
= Trainingen: wij maken van u een telecom expert

= Uw eigen vaste contactpersoon
= Professioneel promotiemateriaal
= Een gebruikersvriendelijke portal om al uw
zaken te regelen en uw klanten te bedienen.
= En nog veel meer...

Word nu partner van Redworks
Maak een afspraak met een van onze medewerkers. U kunt
direct beginnen, zonder enige investering.
Bel ons nu op 088-2220444!

Bel ons: 088-2220444
Of bezoek: www.redworks.nl

