
Partners profiteren
Het EVVA-elektronica-partnerprogramma levert u veel voordelen op



Internationaal merk maakt
lokale partners sterker
EVVA werd in 1919 door drie ingenieurs opgericht in Wenen.  
Tegenwoordig beschikt de EVVA-groep behalve het hoofdkantoor 
in Wenen ook nog over 10 vestigingen in Europa en distributeurs 
in meer dan 30 landen. 

Op een eerste patent in 1937 voor een cilinderhangslot volgden 
talrijke innovaties, zowel op het vlak van mechanische als 
elektronische sluitsystemen. Met de nieuwe producten Xesar en 
AirKey brengt EVVA nog twee elektronische toegangssystemen 
op de markt. Daarmee onderstreept EVVA zijn jarenlange 
competentie als ontwikkelaar en producent van mechanische 
en elektronische sluitsystemen in Europa.

EVVA richt zich op project-georiënteerde verkoop door 
partners.
Lokale verkooppartners kennen precies de wensen en eisen van 
hun klanten en kunnen uit het omvangrijke assortiment van de 
EVVA-producten precies de juiste oplossing aanbieden. 
Projecten die rechtstreeks bij EVVA worden aangevraagd, geven 
wij door aan deskundige partners. EVVA ondersteunt zijn partners 
bij de succesvolle afhandeling van het project met know-how op 
het vlak van advies, planning en realisatie. 

Met het EVVA-elektronica-programma zijn meer winst, duurzame 
zakenrelaties en een hogere klanttevredenheid te realiseren.



  Landen met eigen EVVA-vestigingen
  EVVA vertegenwoordigd door distributeurs

Word lid van het  
partnerprogramma

Het EVVA-elektronica-partnerprogramma biedt u vele voordelen bij 
de verkoop van de elektronische sluitsystemen van EVVA. Als lid van 
het partnerprogramma heeft u rechtstreeks toegang tot de uitge- 
breide know-how van de producent en krijgt u betrouwbare onder-

steuning op het vlak van techniek, verkoop, trainingen en marketing. 

Profiteer van de vele voordelen van het nieuwe partner-
programma. 

Het partnerprogramma biedt 
u voordelen op elk gebied

Techniek:

 Productinformatie

 Technische ondersteuning

 Montage-instructies

Trainingen:

 Producttrainingen

 Normen en richtlijnen

 Verkoopargumenten

Verkoop:

 Ondersteuning bij advies en verkoop

 Events voor partners

 Acties

Marketing:

 Brochures, decomateriaal

 Afbeeldingen downloaden

 Demomateriaal

De volgende producten kunt u in het kader van het 
EVVA-elektronica-partnerprogramma aanschaffen en 
verkopen: 
 Xesar – de veelzijdige beveiliging
 AirKey – uw smartphone als sleutel



Doelen bepalen, samen met 
EVVA ontwikkelen en doelen 
realiseren
U bent nog niet actief op het vlak van de elektronische sluitsys-
temen en wilt graag met Xesar en AirKey in deze branche van 
start gaan?

U heeft al ervaring met elektronische sluitsystemen en wilt uw 
assortiment uitbreiden met de producten Xesar en AirKey?

Of u nu helemaal nieuw van start wilt gaan in de wereld van de 
elektronische sluitsystemen of al over veel ervaring beschikt: 
met EVVA kunt u zich verder ontwikkelen. We hebben altijd een 
passend partnerniveau voor u.

Word lid van het EVVA-elektronica-partnerprogramma

Het optimale partnerniveau voor iedere partner in de verkoop

EVVA-Reseller
U weet dat elektronische sluitsystemen uiterst modern zijn. U denkt erover na om ze in uw assortiment op te nemen en bent daarom 
geïnteresseerd in Xesar en AirKey? Het partnerniveau Reseller biedt u de optimale start om vertrouwd te raken met beide product- 
innovaties. Bovendien maakt u kennis met de vele voordelen die een EVVA-partnerschap voor u heeft: regelmatige nieuwsbrieven met 
informatie, acties en belangrijk nieuws, technische ondersteuning, folders, decomateriaal en nog veel meer. Al vanaf de eerste bestelling 
krijgt u een aantrekkelijke korting van 25%. 

EVVA-Partner
U wilt uw klanten met Xesar en AirKey, net als met betrouwbaar advies, zelfstandige planning en montage onder uw eigen verant-
woording, gewoon meer service bieden? Volg dan de partnertraining voor het Xesar-/AirKey-programma en behaal een kwalificatie 
als EVVA-Partner voor elektronische sluitsystemen. Er zijn talrijke voordelen voor u: vermelding op de EVVA-website, exclusieve acties, 
uitnodigingen tot partner-events, uw speciale korting als partner, projectkortingen etc.
 U kunt het best meteen contact met EVVA opnemen.

EVVA-Certified-Partner
U heeft als EVVA-Partner bewezen dat u competent en deskundig bent en wordt derhalve door EVVA uitgenodigd om EVVA-Certified-
Partner te worden. Op dit partnerniveau begeleidt u klanten gedurende het hele traject en lost u complexe taken op met het uitge- 
breide productassortiment van Xesar en AirKey. Als uitstekend opgeleide EVVA-Certified-Partner biedt u uw klanten ook een montage 
service en technische ondersteuning. Op die manier beschikt u intern over de gehele waardeketen. Uw extra topvoordelen op dit 
partnerniveau zijn: speciale vermelding in de lijst met partners op de EVVA-website, exclusieve aanbiedingen, uw top-doorverkoop-
korting, projectkortingen etc. U kunt het best meteen contact met EVVA opnemen.

Het passende partnerschap voor uw succes



Een vergelijking van de partnerniveaus 

EVVA-Reseller

Standaard Xesar- & AirKey- 
assortiment

25%

Reseller-nieuwsbrief

U kunt uw klanten advies 
geven over de producten.

 

Commerciële partners.
Algemene Voorwaarden van 
EVVA.

Optioneel demoproducten

EVVA-Partner

Standaard Xesar- & AirKey- 
assortiment

Afhankelijk van de omvang 
en de complexiteit geven wij 
projectaanvragen van afnemers 
aan u door voor zelfstandige of 
gemeenschappelijke afwikkeling.

JA

Hogere kortingen.
Er worden u kortingen voor 
EVVA-Partners op elektronische 
sluitsystemen verstrekt door 
een medewerker van de EVVA-
buitendienst.

Partner-nieuwsbrief 

Op basis van uw opleiding biedt 
u uw klanten advies, planning 
en zelfstandige montage aan.

JA

Commerciële partners.
Algemene Voorwaarden van 
EVVA Partnerovereenkomst.

Partnertraining
Tijdsduur volgens het  
trainingsplan

Set demomateriaal.
Als partner presenteert u het 
productassortiment Xesar/
AirKey aan uw klanten met POS-
demomateriaal.

Producten

Verstrekking van leads.
Projecten die rechtstreeks 
bij EVVA worden aan-
gevraagd, geven wij aan 
u door.

Opname in de zoekfunctie 
naar handelaars op de 
website van Xesar/AirKey

Doorverkoopkorting

Nieuwsbrief

Technische ondersteuning 
aan klanten

Partner-events

Zakelijke basis

Bewijs van kwalificatie

Presentatie van artikelen  
of producten

EVVA-Certified-Partner

Standaard Xesar- & AirKey- 
assortiment + uitbreiding 
productassortiment in voorbe-
reiding.

Afhankelijk van de omvang en de 
complexiteit geven wij project-
aanvragen van afnemers aan u 
door voor zelfstandige of gemeen-
schappelijke afwikkeling.

JA
Met bijzondere vermelding.

Top-kortingen.
Er worden u kortingen voor 
Certified-Partners op elektronische 
sluitsystemen verstrekt door 
een medewerker van de EVVA-
buitendienst.

Nieuwsbrief voor Certified-Partners

Op basis van uw hoge kwalifice- 
ring biedt u uw klanten bovendien 
reserveonderdelen aan, een 
montageservice en technische 
ondersteuning.

JA

Commerciële partners.
Algemene Voorwaarden van EVVA
Certified-Partner-contract.

Aanvullende scholing
Certificering. Tijdsduur volgens 
het trainingsplan

Set demomateriaal.
Als Certified-Partner presenteert u 
uw klanten het complete product-
assortiment van Xesar/AirKey met 
behulp van POS-demomateriaal.
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 Uitgebreid assortiment Xesar/AirKey* 

 Richtlijnen:

 Normen in detail (bv. EN1634, EN179) 

 Reparatie:

  Reparaties in het kader van het vervangen van onderdelen

 Service:

 Bv. verhelpen van storingen

 Projektwerkzaamheden complex

 Planning van een concreet voorbeeldproject

 Examen voor de certificering

*indien beschikbaar

Wij geven onze kennis aan 
u door 
Het EVVA-partnerprogramma biedt u de mogelijkheid tot een 
uitvoerige training in het productassortiment van Xesar en 
AirKey.

Bent u geïnteresseerd in het partnerniveau Reseller? Bezoek een 
Reseller-event en verschaf u een eerste inzicht in de elektronische 
sluitsystemen van EVVA. Deze events vinden regelmatig plaats 
bij u in de buurt. 

Als Partner kunt u zich kwalificeren door deel te nemen aan de 
partnertraining. Daarbij verdiept u uw productkennis en breidt 
u uw competentie uit op het gebied van advies, planning en 
montage. 

Met de aanvullende ééndaagse training en het afleggen van 
het certificeringsexamen, kunt u de kwalificering EVVA Certified 
Partner behalen. 

EVVA-Certified-Partner
De aanvullende training is een uitbreiding van de partner-
training en maakt u tot een expert in Xesar en AirKey.  
In het kader van praktijkvoorbeelden vergroot u uw kennis, 
bv. op het vlak van reparaties en het verhelpen van storingen.

 Tijdsduur volgens het trainingsplan

EVVA-Partner
Tijdens deze dagen gaan we actief aan de slag! U krijgt een 
uitgebreide scholing op de onderstaande thema’s 
en doet ook zelf praktijkoefeningen, bv. de montage en het 
vervangen van batterijen.

Tijdsduur volgens het trainingsplan

Onze trainingen op een rij

 Standaard-assortiment Xesar/AirKey:

 Beslagen/elektronische cilinders

 Software

 Beheerspakket

 Licentieservice

 Richtlijnen:

 Belangrijkste normen

 Projectplanning:

  Opstellen van een klant-en objectprofiel om het optimale product 
voor de behoefte van de klant te vinden (praktijkvoorbeeld) 

 Verkoopargumenten:

 Voordelen en USP’s van Xesar/AirKey communiceren

 Positionering tegenover de concurrentie

 Service:

 Onderhoudswerkzaamheden, bv. batterijvervanging

 Montage:

 Montage van de beslagen/elektronische cilinders

 Installatie van de software

 Projectwerkzaamheden

 Planning van een concreet voorbeeldproject

PARTNER
Van de elektronische sluitsystemen

PARTNER
Certified

Van de elektronische sluitsystemen



Maak een nieuwe start met het
EVVA-elektronica-partnerprogramma


