PARTNERSHIP

Klanten stellen steeds hogere eisen aan de
beschikbaarheid en de betrouwbaarheid
van hun IT-systemen en infrastructuren. Als
aanbieder van internet-infrastructuren spant
Interconnect zich continu in om aan deze
eisen te voldoen.
De
gebruikerservaring
wordt
echter
uiteindelijk bepaald door de diensten die
worden afgenomen en daarvan zijn deze
infrastructuren slechts een onderdeel. Samen
met onze partners zorgt Interconnect voor de
totaaloplossing waar de eindgebruiker echt
om vraagt.

u het contract onderhoudt met uw eindklantof als lead-generator, waarbij Interconnect de
contractrelatie heeft met de eindgebruiker. Beide
vormen bieden u aantrekkelijke vergoedingen.

UITDAGING
De uitdaging voor u als aanbieder van ICTdiensten is om aan bepaalde klant eisen
tegemoet te komen, waarbij u ook nog te maken
heeft met concurrentie. U heeft hierbij de juiste
samenwerkingsverbanden met partners nodig,
waarbij het niet alleen gaat om het bieden van
technische oplossingen maar ook om kennis en
ondersteuning, zowel in verkooptrajecten als
technische en administratieve ondersteuning.

CO-MARKETING
Interconnect denkt ook graag met u mee op het
gebied van marktbewerking. U maakt gebruik
van marketingondersteuning voor het opzetten
van campagnes of het organiseren van events
op een van onze locaties. Een partnership met
Interconnect, een sterk resultaat.

AANBOD
• Toegang tot hoogwaardig dienstportfolio
• Kwaliteit en dienstverlening staan centraal
• Veelzijdig en flexibel partnermodel
• Aantrekkelijke marges
• Professionele ondersteuning bij het verkopen
en leveren van diensten
• Uitgebreid partnerprogramma

PARTNERSHIP
Interconnect is een partner die u technisch
hoogwaardige oplossingen biedt en die u ook
graag voorziet van de juiste kennis, persoonlijke
begeleiding en technische ondersteuning.
Interconnect heeft een jarenlange ervaring in
het aangaan en onderhouden van succesvolle
partnerships.
Samenwerken met Interconnect biedt u maximale
vrijheid. Wij vragen van u geen commitments en
u bepaalt per klant de vorm van samenwerking.
U kunt optreden als wederverkoper -waarbij

PERSOONLIJK ADVIES
Wilt u meer weten over IaaS? Neem dan contact
met ons op (073 88 000 00) voor een vrijblijvende
afspraak of mail naar partner@interconnect.nl
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