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 u Dostęp do bazy naszych klientów, którzy mogą potrzebować Twoich usług.

 u Większe szanse na wygrywanie przetargów dzięki stworzeniu wspólnej oferty.

 u Pomoc w wejściu na nowe rynki przy wsparciu naszego zespołu ds. sprzedaży.

 u Otwartość na wiedzę Twoich analityków biznesowych i kierowników projektu, 
którzy mogą wspierać naszych klientów.

 u Wykonanie i wsparcie techniczne w zakresie opracowywania produktów dla Ciebie  
i Twoich klientów.

 u Kompletny zestaw usług, który umożliwi Ci oferowanie klientom konkretnych rozwiązań.

 u Większa pewność w promowaniu nowych pomysłów biznesowych dzięki uzyskaniu 
przewagi konkurencyjnej.

 u Współpraca z rzetelnym partnerem wspomagającym transformację cyfrową.

Specjalizujesz się w usługach konsultingowych?

Kanał Partnerski to program skierowany do firm, które chcą zwiększyć swój udział w rynku.  
 
Kanał prowadzony jest przez Future Processing – ekspertów w dziedzinie rozwoju oprogra-
mowania, którzy od prawie 20 lat rozwiązują problemy biznesowe za pomocą technologii.

Połączmy nasze doświadczenie biznesowe i umiejętności techniczne, by stworzyć 
jeszcze lepszą ofertę dla klientów. Korzyści jakie możesz osiągnąć:
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Dostarczamy konkretne rozwiązania, o które pytają Twoi klienci. Cenimy Twoją wiedzę dotyczącą 
zdobywania nowych klientów i z przyjemnością dzielimy się naszymi możliwościami, aby Twoja firma 
mogła skorzystać z naszej pozycji na rynku i kontaktów biznesowych.

Dołączenie do naszego Kanału Partnerskiego jest bezpłatne. Cenimy Twój czas, dlatego zasady doty-
czące programu są krótkie i przejrzyste.

Dzięki współpracy z Future Processing jesteśmy w stanie zaoferować 
naszym klientom usługi i produkty, które inaczej nie byłyby w naszym 
zasięgu. To daje nam nowe możliwości biznesowe mieszczące się  
w obrębie naszych zwyczajowych usług. Nasi partnerzy robią na nas 
wrażenie swoim profesjonalizmem od samego początku współpracy 
i zawsze udzielają nam potrzebnego wsparcia.

Dag Olav Wirstad 
Prezes F2 Consulting AB



Skontaktuj się z nami: 
Dominik Majewski
Partner Channel Manager
dmajewski@future-processing.com

+48 609 883 443
+48 32 461 23 25
 

Chcesz dołączyć do naszego kanału partnerskiego? 


