
Partnerské výhody
Účast v partnerském programu EVVA Elektronik vám přináší mnoho výhod.



Společnost EVVA byla založena v roce 1919 třemi inženýry 
ve Vídni. Dnes skupina EVVA zahrnuje kromě ústředí ve Vídni 
ještě 10 poboček v Evropě a rovněž distribuční síť působící ve 
více než 30 zemích. 

Po prvním patentu získaném v roce 1937 pro visací zámek 
s cylindrickou vložkou následovaly četné další inovace v oblasti 
jak mechanických, tak i elektronických uzamykacích systémů. 
V podobě novinek, jimiž jsou produktové řady Xesar a AirKey, 
uvedla společnost EVVA na podzim 2013 na trh dva další elek-
tronické přístupové systémy. Tím společnost EVVA zdůrazňuje 
svoje dlouholeté zkušenosti získané při vývoji a výrobě elektro-
nických uzamykacích systémů určených pro evropské trhy.

Společnost EVVA se spoléhá na projektově orientovaný 
odbyt prostřednictvím svých partnerů
Místní prodejní partneři přesně znají přání a požadavky svých 
zákazníků a dokáží nabídnout správné řešení z rozsáhlého port-
folia produktů značky EVVA. Výzvy k přihlášení do výběrových 
řízení na realizaci projektů, které jsou společnosti EVVA přímo 
adresovány, jsou následně předávány vyškoleným partnerům. 
Prostřednictvím know-how v oblastech poradenství, plánování 
a realizace podporuje společnost EVVA své partnery ve všech 
fázích provádění projektů. 

Účast v partnerském programu EVVA Elektronik znamená vyšší 
zisk, trvale udržitelné obchodní vztahy a vyšší spokojenost 
zákazníků.

Mezinárodní značka 
podporuje místní 
partnery



  Země, ve kterých má společnost EVVA vlastní pobočky  
  Země, ve kterých je společnost EVVA zastoupena prostřednictvím distributorů

Staňte se členem 
partnerského programu

Partnerský program EVVA Elektronik vám poskytuje mnoho výhod 
v oblasti prodeje elektronických uzamykacích systémů EVVA. Jako 

člen partnerského programu máte přímý přístup k rozsáhlému 
know-how výrobce a k účinné podpoře poskytované v technické 

oblasti i v oblastech prodeje, školení a marketingu.

Získejte užitek z mnoha výhod, které přináší účast v novém 
partnerském programu. 

Účast v partnerském programu 
vám přináší výhody ve všech 
oblastech

Technika:

  Informace o produktech

  Technická podpora

  Montážní návody

Školení:

  Produktová školení

  Normy a směrnice

  Prodejní argumenty

Odbyt:

  Odbytové poradenství a podpora

  Události pro partnery

  Akce

Marketing:

  Prospekty, dekorační materiály

  Obrázky ke stažení

  Vzorky produktů

V rámci partnerského programu EVVA Elektronik 
můžete získat a dále prodávat následující produkty: 

  Xesar – mnohostranné bezpečnostní řešení
  AirKey – klíčem je mobilní smartphone



Stanovte si cíle a využijte 
možnosti dalšího rozvoje 
po boku společnosti EVVA 
k jejich dosažení

Dosud nepůsobíte v oboru elektronických uzamykacích systémů 
a chtěli byste do něj vstoupit prostřednictvím systémů Xesar a 
AirKey?

Máte již zkušenosti s elektronickými uzamykacími systémy a chtěli 
byste své produktové portfolio rozšířit o systémy Xesar a AirKey?

Bez ohledu na to, zda jste nováčky v oboru elektronických 
uzamykacích systémů nebo již s těmito systémy máte rozsáhlejší 
zkušenosti, vám spolupráce se společností EVVA poskytne mož-
nost dále se rozvíjet. Ve všech případech vám můžeme nabídnout 
vhodný způsob zařazení do partnerského programu.

Staňte se členem partnerského programu EVVA Elektronik.

Optimální způsob zařazení do partnerského programu  
pro každého prodejního partnera

EVVA-Reseller 
Jistě je vám známo, že elektronické uzamykací systémy představují současný trend. Uvažujete o tom, že tyto systémy začleníte do své
nabídky, a proto se zajímáte o řady Xesar a AirKey? Partnerská kategorie Prodejce EVVA vám poskytuje optimální příležitost k důkladnému
obeznámení se s oběma uvedenými produktovými inovacemi. Navíc poznáte řadu výhod, které vám partnerství se společností EVVA nabízí:
pravidelné zasílání zpravodajů s informacemi, akcemi a důležitými novinkami, technickou podporu, reklamní prospekty, dekorační materiály
a mnohé další výhody. Již od první objednávky vám bude poskytován atraktivní maloobchodní prodejní rabat ve výši 25 %. 

EVVA-Partner 
Chcete svým zákazníkům ve spojení se systémy Xesar a AirKey nabízet také fundované poradenství, vlastní podporu při přípravě projektů 
a samostatně prováděnou montáž, tedy jednoduše více služeb? V tom případě absolvujte partnerské školení zaměřené na program 
Xesar/AirKey a získejte kvalifikaci Partner EVVA pro elektronické uzamykací systémy. Můžete očekávat četné výhody: zveřejnění na 
webových stránkách společnosti EVVA, exkluzivní prodejní akce, pozvánky na partnerská setkání, vlastní speciální maloobchodní pro-
dejní rabat, slevy poskytované při realizaci projektů a mnohé další. Největší výhodou je pak to, že se obracíte přímo na společnost EVVA.

EVVA-Certified-Partner 
Jestliže jako kvalifikovaný EVVA-Partner prokážete svoji odbornou způsobilost a znalosti, bude vám společností EVVA nabídnuta možnost 
stát se EVVA-Certified-Partner. Jste-li zařazeni v této partnerské kategorii, můžete svým zákazníkům poskytovat ještě rozsáhlejší služby 
a řešit složité úlohy zahrnující rozšířený produktový sortiment Xesar a AirKey. Jako Certifikovaný partner EVVA, který absolvoval školení 
na nejlepší úrovni, můžete svým zákazníkům nabízet také služby v oblastech údržby systémů a odstraňování poruch. Můžete tedy 
poskytovat veškeré služby s vysokou přidanou hodnotou. Mezi dodatečné nejvyšší výhody související s touto partnerskou kategorií patří: 
zvláštní zvýraznění v seznamu obchodních partnerů na webových stránkách společnosti EVVA, exkluzivní nabídky, vlastní maximální 
maloobchodní prodejní rabat, slevy poskytované při realizaci projektů a mnohé další. Největší výhodou je pak to, že se obracíte přímo na 
společnost EVVA.

Partnerství, které podporuje váš úspěch



Porovnání kategorií partnerů

EVVA-Reseller

Standardní program Xesar a
AirKey

25%

Zpravodaj rozesílaný prodejcům

Můžete svým zákazníkům radit 
při výběru produktů.

 

Maloobchodní prodejce podle 
všeobecných obchodních 
podmínek společnosti EVVA.

Volitelné produktové vzorky

EVVA-Partner

Standardní program Xesar a
AirKey

V závislosti na velikosti a 
složitosti vám předáváme 
poptávky koncových zákazníků 
na realizaci projektů za účelem 
samostatného nebo společného 
zpracování.

ANO

Zvýšený maloobchodní rabat.
Rabaty určené pro partnery 
v oboru elektronických uzamy-
kacích systémů vám stanoví 
přidělený pracovník obchod-
ního oddělení společnosti 
EVVA.

Zpravodaj rozesílaný partnerům

Na základě svého vzdělání 
můžete svým zákazníkům 
nabízet poradenství, plánování 
a vlastní montáž.

ANO

Maloobchodní prodejce podle 
všeobecných obchodních 
podmínek společnosti EVVA.
Dohoda uzavřená s partnerem.

Školení partnerů
Doba trvání podle plánu 
školení

Sada produktových vzorků.
Jako partner můžete svým 
zákazníkům představovat pro-
duktový sortiment Xesar/AirKey 
prostřednictvím vzorků vysta-
vených ve vaší provozovně.

Produkty

Předávání kontaktních 
informací. Poptávky na 
realizaci projektů, které 
jsou adresovány přímo 
společnosti EVVA, jsou 
vám předávány k vyřízení.

Uvedení v seznamu pro 
vyhledávání prodejců 
na webových stránkách 
programu Xesar/AirKey.

Maloobchodní prodejní 
rabat

Zpravodaj

Technická podpora 
poskytovaná u zákazníků

Partnerská setkání

Základ obchodního 
vztahu

Doklad o kvalifikaci

Prezentace zboží popř. 
vzorků

EVVA-Certified-Partner

Standardní program Xesar a
AirKey + rozšíření (produktové-
ho) sortimentu v přípravě.

V závislosti na velikosti a 
složitosti vám předáváme 
poptávky koncových zákazníků 
na realizaci projektů za účelem 
samostatného nebo společného 
zpracování.

ANO
Se zvláštním označením

Maximální maloobchodní pro-
dejní rabat. Rabaty určené pro 
certifikované partnery v oboru 
elektronických uzamykacích 
systémů vám stanoví přidělený 
pracovník obchodního 
oddělení společnosti EVVA.

Zpravodaj rozesílaný certifi-
kovaným partnerům

Na základě své vysoké kva-
lifikace máte navíc vlastní 
sklad náhradních dílů a svým 
zákazníkům můžete nabízet 
také služby v oblastech údržby 
systémů a odstraňování 
poruch.

ANO

Maloobchodní prodejce podle 
všeobecných obchodních 
podmínek společnosti EVVA.
Smlouva s certifikovaným 
partnerem.

Doplňující školení
Certifikace. Doba trvání podle 
plánu školení

Sada produktových vzorků.
Jako certifikovaný partner 
můžete svým zákazníkům 
představovat celý produk-
tový sortiment Xesar/AirKey 
prostřednictvím vzorků vysta-
vených ve vaší provozovně.
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 Rozšířený produktový program Xesar/AirKey* 

 Směrnice:

 Podrobné informace o normách (např. EN1634, EN179)

 Opravy:

 Opravy v rámci definice náhradních dílů pro komponenty dveří

 Servis:

 např. odstraňování poruch

 Komplexní projektová příprava

 Vypracování konkrétního ukázkového projektu

 Certifikační zkouška

*dle dostupnosti

Předáváme vám své znalosti 
Partnerský program společnosti EVVA vám poskytuje možnost 
získat obsáhlé zaškolení zaměřené na sortiment produktových 
řad Xesar a AirKey.

Máte zájem stát se účastníkem programu se zařazením do 
kategorie Prodejce? Zúčastněte se tedy setkání prodejců, abyste 
získali základní přehled o elektronických uzamykacích systémech 
EVVA. Stačí pouze vyhledat nejbližší místo, kde jsou tato setkání 
pravidelně pořádána. 

Kvalifikační předpoklady pro zařazení do kategorie Partner získá-
te účastí na školení partnerů, v jehož průběhu si prohloubíte své 
znalosti o produktech a svou odbornost v oblastech poradenství, 
plánování a montáže. 

Účastí na doplňujícím školení a složením certifikační zkoušky 
získáte kvalifikační předpoklady pro zařazení do kategorie Certifi-
kovaný partner EVVA. 

 EVVA-Certified-Partner
  Doplňující školení navazuje na školení partnerů a umožňuje  
 vám stát se odborníkem specializovaným na systémy Xesar  
 a AirKey! Prostřednictvím případových studií si rozšíříte své  
 vědomosti např. v oblasti oprav a odstraňování poruch.

 Doba trvání podle plánu školení

 EVVA-Partner
  Toto školení jde přímo k věci! V jeho průběhu si 
 prohloubíte znalosti níže uvedených témat a rovněž si sami  
 procvičíte např. montáž systému a výměnu baterií.

 Doba trvání podle plánu školení

Přehled školení

 Standardní produktový program Xesar/AirKey:

 Komponenty dveří

 Software

 Vybavení pro správu objektů

 Obstarávání licencí

 Směrnice:

 Nejdůležitější normy

 Projektování:

 Sestavení profilu zákazníka a objektu umožňující nalezení
 optimálního produktu splňujícího potřeby zákazníka (případová
 studie)

 Prodejní argumenty:

  Informování zákazníků o výhodách systémů Xesar/AirKey a
 využívání jedinečných prodejních argumentů

 Vymezení vůči konkurenci

 Servis:

 Průběžně prováděné služby, např. výměna baterií

 Montáž:

 Montáž komponent dveří

 Instalace softwaru

 Projektová příprava

 Vypracování konkrétního ukázkového projektu

PARTNER
pro elektronické uzamykací systémy

PARTNER
Certified

pro elektronické uzamykací systémy



Zapojte se do partnerského 
programu EVVA Elektronik 
prostřednictvím stránek


