Kanał Partnerski
korzyści dla firm IT

www.future-processing.pl

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

Reprezentujesz firmę IT?
Połączmy siły i wdrażajmy projekty, których nie udałoby nam się zrealizować osobno.
Korzyści jakie możesz osiągnąć:

u

Dostęp do naszych aktualnych klientów, którzy mogą potrzebować Twoich usług.

u

Wzbogacenie Twojej oferty dzięki naszej puli talentów, która może także pomóc
w sytuacji niedoborów kadrowych w Twojej firmie.

u

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

u

Większe szanse na zdobywanie zleceń dzięki stworzeniu wspólnej oferty.

u

Dodatkowy przychód od aktualnych klientów dzięki odpowiadaniu na więcej ich
potrzeb.

u

Współpraca przy wykorzystaniu naszych kontaktów i możliwości oraz Twojej specjalistycznej wiedzy.

u

Możliwość stabilizacji zysków dzięki kontaktom z naszymi klientami, których mogą
interesować Twoje rozwiązania technologiczne.

u
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Wymiana wiedzy na temat najnowszych trendów, metodologii i rozwiązań
technologicznych.

Możemy wspólnie przeanalizować nasze możliwości biznesowe, by wzajemnie wzbogacić swoją ofertę
i znaleźć popyt na umiejętności, które wyróżniają nas na rynku. Dodatkowo będziemy w stanie uniknąć
niedoborów kadrowych w naszych firmach poprzez zwiększenie liczby pracowników w dziedzinach,
w których się specjalizujemy.
Dołączenie do naszego Kanału Partnerskiego jest bezpłatne. Cenimy Twój czas, dlatego zasady dotyczące programu są krótkie i przejrzyste.

Dzięki naszej dotychczasowej współpracy polegającej na realizacji
wielu interesujących projektów zbudowaliśmy relację opartą przede
wszystkim na wzajemnym zaufaniu. Nasza współpraca przynosi
obopólne korzyści: chociaż mogło by się wydawać, że nasze firmy
stanowią dla siebie konkurencję, dołączenie do programu
partnerskiego umożliwiło nam wygenerowanie wspólnych
wartości dla nas samych oraz dla naszych klientów.
Tomasz Soroka
Managing Partner i założyciel Leaware
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Chcesz dołączyć do naszego kanału partnerskiego?

Skontaktuj się z nami:
Dominik Majewski
Partner Channel Manager
dmajewski@future-processing.com
+48 609 883 443
+48 32 461 23 25

