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SNEXUS PARTNER PROGRAM 

GENEL BAKIŞ 

SNEXUS ’un Partner Programı, çözüm üreten firmalar ile karşılıklı güvene, iş birliğine, büyümeye ve karlılığa dayalı, 

geliştirilmiş özel bir programdır. Bu program sektördeki iş gücünüzü artırmak ve profesyonel anlamda size destek 

sağlamak için tasarlanmıştır. Çözüm ortakları kurumsal iş dünyası için SNEXUS ekosisteminin en kilit üyeleridir. Bu 

nedenle SNEXUS Partner Programı kazandıran özel bir statüye sahiptir. 

SNEXUS Partner Programına katıldığınızda, sizleri anlamaya zaman ayıran ve size hızlıca dönüş sağlayan, ciddi anlamda 

karlılık sunmayı hedefleyen ve piyasa şartları altında kolayca rekabet edebilmenizi sağlayan profesyonel bir network 

çözüm üreticiyle birlikte çalışacaksınız.  

SNEXUS PARTNER KİMDİR? 

SNEXUS Partner her bir bölge veya ilimiz için SNEXUS Networks tarafından atanmış, SNEXUS ürünlerinin proje/satış ve 

satış sonrası teknik desteğini sunan ve bunu yaparken kendisini özel bir statü de gören iş ortağının adıdır. Temsil ettiği 

bölgede markamızı en iyi şekilde temsil edip kendisine düşen avantajları kazanmakla yükümlüdür. Doğrudan üretici 

marka ile temas halindedir ve onunla çalışır. 

SNEXUS PARTNER NASIL KAZANIR? 

SNEXUS Partner sorumluğu olduğu bölgenin bütün satışlarından sorumludur. Partnerlik sayesinde kazandığına inanan 

iş ortağıdır. Üretici tarafından il bazında sınırlı kontenjanlarla verilmiştir. SNEXUS ve bayi arasında yapılan bir 

sözleşmeye bağlılık esastır. Bu sözleşmeye binaen yapılan bütün satışlardan karlılık ve kazanç elde etme hedeflenir. 

Satış önceliği bölgesinde SNEXUS Partner ’a aittir. Kendisi için özel belirlenmiş çeyrek/yıllık hedeflerin gerçekleşmesi 

durumunda yüksek oranda bir kar elde etme imkânı sunulur. Bu hedefler iş ortağımızın bölgesi, işlevselliği göz önünde 

bulundurularak ulaşılması muhtemel olacak şekilde karar verilir. SNEXUS ürün gamının zengin olması iş ortağımızın 

hedeflerini kolayca yapabilmesine imkân sağlar. Karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda süreç başlamış olur. 

Partner Programımız durağan bir sistem değildir. Kazanç hesabına dayalı her partner için özelleştirilmiş bir yapıdadır. 

SNEXUS Partner Statüsü birçok avantajı da beraberinde getirir. Bunlardan bazıları şunlar:  

*İyi bir kazanç ve yatırımı kısa sürede amorti eden bir iş modeli. 

*Fiyat, kalite ve nitelik parametresinde dengeli konum. 

*İyi bir marka ile çalışma 

*Kaliteli Ürün. 

*Teknik şartname ve projelerde %95 uyum ve zengin ürün portföyü. 

*SNEXUS Networks tarafından sunulan pazarlama, satış ve yönlendirme desteği. 
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*Uzun vadeli ve güvenilir bir ilişki. 

*Proje satışlarından elde edilen özel destek. 

*Hedefleri doğrultusunda verilen prim desteği. 

*SNEXUS Networks tarafından sunulan temsil ettiği bölgede özel statü. 

*Proje öncesi ve sonrası kesintisiz hızlı destek. 

Daha birçok avantajımızın bulunduğu SNEXUS Partner üyeliği için başvuruda bulunun.  

https://www.snexus.com.tr/partnerformu 
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