<“Kanal iş ortağı olduğunuzda
sizi hangi ek avantajlar bekliyor?”>

<“Logo ailesine katılmak için
ilk adımı atın.”>

Adaylık sürecinin karşılıklı memnuniyet içinde
tamamlanması durumunda kanal iş ortaklarımızdan
biri olarak yeni avantajlar da elde edeceksiniz.

Kapsamlı çözüm ve hizmetlerini Türkiye’nin en geniş
iş ortağı ağı aracılığıyla müşterilerine ulaştıran
Logo Yazılım’ın kanal iş ortağı olarak bu ekosisteme
katılmanın ilk adımı 1 yıl süreli aday iş ortaklığı.

> Prim ve risturn sistemine katılım
> Logo kurumsal web sitesindeki yetkili iş ortakları
listesine girme hakkı

Karşılıklı iletişim ve sinerjiye dayalı, yeni iş fikirleri
için verimli bir ortam sunan bu süreç, Logo kanal iş
ortağı ekosistemine açılan kapı oluyor.

> Logo tarafından müşterilere önerilme imkanı

Bu kapıdan içeri girmeye hazır mısınız?

1 yılın sonunda, siz de tüm imkanlardan
yararlanabilen kanal iş ortağımız olabilirsiniz!
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logo.com.tr

Yapmanız gereken tek şey logo.com.tr'den iş ortaklığı
formunu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirmek.
Logo kanal geliştirme ekibimiz en kısa sürede sizinle
iletişime geçerek süreç hakkında bilgilendirecek.

<ge/eceği yazan/ar ku/übü>

<“Geleceği birlikte
yazmaya hazır mısınız?”>
1984’ten bu yana işletmelerin verimliliğini ve
kârlılığını arttırmaya yönelik kurumsal yazılımlar
geliştiren Logo Yazılım, yıllar içinde şekillenen
dev ekosistemi ile Türkiye’nin en geniş iş ortağı
ağını da kapsıyor.

<“Neden Logo? sorusunun
pek çok cevabı var.”>
> İstikrarlı büyüme
> Güçlü bir satış ve pazarlama modeliyle desteklenen
kazan-kazan stratejisi
> Yurt içi ve yurt dışı yatırımlar
> Ar-Ge yatırımlarıyla sürekli güncel ve son teknoloji
çözümler
> Farklı ölçekte işletmelere ve sektörlere yönelik
60’tan fazla ürünün yer aldığı zengin çözüm portföyü
> Çözüm ortakları tarafından geliştirilmiş 1.000’den
fazla sektörel çözüm

<“Logo iş ortaklığı için
temel prensiplerimiz neler?”>
> Logo ailesi olarak müşteri memnuniyeti bizim için
daima ilk sırada. Tüm aday ya da kanal iş
ortaklarımızın da bu anlayışla çalışmalarını bekliyor,
iş ortağından duyulan memnuniyet konusunda
müşterilerimizden de düzenli geri bildirim alıyoruz.
> Logo ekosisteminin adil ve şeffaf olmasına özen
gösteriyoruz. Tüm iş ortaklarımızdan da aynı
yaklaşımı bekliyoruz.
> Haksız rekabete neden olabilecek yaklaşımlardan
uzak durulmasını, kanal yapısını zedeleyecek işlerden
ve davranışlardan kaçınılmasını önemle vurguluyoruz.
> Aday ya da kanal iş ortaklarımızla tüm süreçleri
karşılıklı anlaşma, güven ve şeffaflık ilkeleri
doğrultusunda sürdürüyor, herhangi bir sözleşme
imzalamıyoruz.
> Aday ya da kanal iş ortaklarımızın her siparişte
müşteri bilgisi girmesini bekliyor, Logo ürünlerinin
stoklanıp sonradan satılmasına izin veremiyoruz.
> Tüm iş ortakları için aynı seviyede marj uyguluyoruz.
> Tüm tarafların ödeme vadelerine azami dikkati
göstermelerini bekliyoruz.

<“Aday iş ortaklarımızdan
beklentilerimiz neler?”>
> Tüm iş ortakları ve adaylar için geçerli olan temel
prensiplere uyulması
> Logo ürün eğitimlerine katılım ve sertifikasyonun
sağlanması; sadece sertifikası alınan ürünlerin
satışının yapılması

<“Hangi avantajlardan
faydalanabilirsiniz?”>
> Ürün sertifikaları için Logo Akademi'den eğitimler
> Eğitim, yeni sürüm, kampanya gibi bilgilendirmeler
için duyurular
> Şirket içi eğitimler için ücretsiz iç kullanım lisansı

> Logo ile birlikte belirlenen satış hedeflerinin
gerçekleştirilmesi

> Tele-Destek hattıyla ürün destek uzmanlarına ücretsiz
erişim

> Müşteri ile ilişkilerde Logo’nun kurumsal imajına
uygun, nitelikli iletişim ve tutumların benimsenmesi

> İş ortağının pazarlama faaliyetlerinde Logo kurumsal
kimliğinin ve ürün logolarının kullanımı
> Tüm iş ortağı kampanyalarından yararlanma imkanı
> Tanıtım filmleri, ilanlar, etkinlikler, broşürler ve
Logosphere gibi pazarlama desteği
> Müşteri ziyaretlerine Logo ekibinden de katılım
desteği
> Logo iş ortaklığının belgelendirilmesi
> Logo Store platformu

