PARTNER PROGRAM
Wij, bij Selligent, zijn een partner-first-organisatie die krachtige marketing
automatiserings mogelijkheden combineert met branche kennis, om onze
klanten te helpen momenten te creëren die belangrijk zijn voor hun klanten,
op een echte omnichannel-manier.
We werken samen met een uitgebreid netwerk van partners om klanten te helpen het volledige potentieel van
hun technologie-investeringen te realiseren en uitzonderlijke klantervaringen te bieden. Wij zoeken partners met
een ‘challenger’ mentaliteit, die anders denken om flexibele en innovatieve oplossingen aan te kunnen bieden.
We willen samenwerken met de meest ervaren, meest gepassioneerde partners in marketing. Daarom hebben
we ons programma zo ontworpen dat het erkentelijk en motiverend is en gericht is op wederzijdse bedrijfsgroei.

Elke klant staat voor verschillende uitdagingen, dus we begrijpen dat elk partnerschip andere behoeften heeft. Van
agentschappen en marketingconsultants tot systeemintegratoren, serviceproviders en technologie-experts, onze partners
gebruiken het Selligent platform om nieuwe inkomsten te genereren, met programma’s die zijn afgestemd op de specifieke
behoeften van onze klanten.

Channel Partners

Technology Partners

Onze channelpartners combineren branchekennis en
Selligent-platform expertise om als adviseurs voor onze
klanten op te treden en marketing op de eerste plaats
tot leven te brengen. Klanten kunnen ervoor kiezen
om met een van onze bestaande partners samen te
werken, of we verwelkomen de mogelijkheid om nieuwe
samenwerkingsverbanden te vinden met hun bestaande
agentschappen, consultants en dienstverleners. We
bouwen flexibele go-to-market-modellen voor elke partner,
gekoppeld aan de wil om betrokken te willen zijn bij de
verkoop- en serviceaspecten van de klantrelatie.

Onze wereldwijde technology-partners voegen waarde
toe aan het Selligent-platform door het potentieel uit
te breiden naar gebieden die onze klanten het meest
gebruiken. We werken samen met veel van de meest
toonaangevende technologiebedrijven om klanten te helpen
de beste omnichannel-consumentenervaring te bieden, met
flexibele en uitbreidbare oplossingen die voldoen aan hun
evoluerende behoeften. Ons integratie-ecosysteem bevat
veel vooraf gebouwde integraties en blijft snel groeien.

”Wereldwijde partnerschips zijn door de jaren heen cruciaal
geweest voor het succes van Selligent. Zelf afkomstig
uit een partner-ecosysteem en met ervaring als Chief
Customer Officer, heb ik mij meer bewust gemaakt van
de waarde en het belang van het samenwerken met een
sterk partnernetwerk om het succes van onze klanten te
ondersteunen. Vandaag de dag blijven we ons inzetten voor
het koesteren en opschalen van onze partnergemeenschap
om gezamenlijke bedrijfsgroei te stimuleren. ”
KARTHIK KRIPAPURI
Chief Executive Officer

WAAROM
SAMENWERKEN
MET SELLIGENT?
Door voor Selligent te kiezen, genieten onze partners van:
•
•
•

Een samenwerkingsrelatie gericht op snelle groei
Een toewijding om gezamenlijk succes te koesteren
en nieuwe inkomstenbronnen te ontsluiten
Open en transparante communicatie, met directe
toegang tot onze deskundige teams

PARTNERSCHIPSVOORDELEN
Toegewijd partnerteam
Selligent geeft prioriteit aan samenwerking
met onze partners om het succes van de
klant te garanderen. We ondersteunen u
met verkoops-, service-, marketing-, klanten activeringsinformatie om uw succes met
Selligent te stimuleren.
Toegang tot ons partnerportal
Als verlengstuk van ons team is de portal een
activeringshub voor u om toegang te krijgen
tot dezelfde nuttige verkoop- / marketing- /
technische bronnen en tools die onze interne
teams gebruiken tijdens klantcontacten.
Platform kennis opdoen
Gratis verkoop, platformbediening,
implementatie en onboarding-training is
beschikbaar voor alle partners.
Zeer concurrentiële
commissie-regeling
Samenwerking op bestaande en
nieuwe klantopportuniteiten

Gezamenlijke co-marketing
Financiële en
uitvoeringsondersteuning voor zowel
vraaggeneratie als PR-activiteiten die
het Selligent-platform promoten.
Partneroverzicht
Verkrijg zichtbaarheid op onze website
om uw diensten te promoten bij onze
bestaande en potentiële klanten.
Deelname aan
Selligent-evenementen
Uitnodiging voor onze jaarlijkse
Partner Summit en sponsoring /
spreker opportuniteiten bij
evenementen voor klanten.
Maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang regelmatig inspirerende
inhoud, zakelijke / platformupdates
en uitnodigingen voor onze
evenementen.
Erkenning voor gecertificeerd
partnerschip
Vier ons partnerschip met een
officiële erkenning.

Klaar om samen te werken? Verneem meer op selligent.com/partners;
of reik uit naar partner.office@selligent.com.

