
Profity w ramach partnerstwa
Program Partnerski EVVA-Elektronik przyniesie Państwu wiele korzyści



Międzynarodowa 
marka wsparciem dla 
partnerów lokalnych
Firma EVVA powstała w 1919 roku w Wiedniu z inicjatywy  
trzech inżynierów. Dziś Grupa EVVA składa się z siedziby głównej 
w Wiedniu i 10 przedstawicielstw w Europie oraz punktów  
dystrybucji w ponad 30 krajach. 

Pierwszy patent, zdobyty w 1937 roku na kłódkę bębenkową, 
był jedynie początkiem szeregu innowacji zarówno w zakresie 
mechanicznych, jak i elektronicznych systemów zamknięć. 
Firma EVVA wprowadza na rynek dwie elektroniczne nowości – 
Xesar i Airkey. Jest to kolejny dowód wieloletniej kompetencji 
europejskiego przedsiębiorstwa zajmującego się projektowa-
niem i produkcją mechanicznych i elektronicznych systemów 
zamknięć.

Firma EVVA stawia na dystrybucję partnerską w ramach 
projektów
Lokalni dystrybutorzy najlepiej znają potrzeby oraz wymogi 
klientów i doskonale potrafią wybrać odpowiednie rozwiązanie 
z portfolio produktów EVVA. Przetargi na projekty, które trafiają 
bezpośrednio do firmy EVVA są przekazywane naszym autory-
zowanym partnerom. Dzięki swoim kompetencjom w zakresie 
doradztwa, planowania i realizacji projektów firma EVVA jest  
w stanie zapewnić swoim partnerom odpowiednie wsparcie  
w ich realizacji. 

Większe zyski, trwała współpraca i zadowolenie klientów dzięki 
programowi partnerskiemu EVVA-Elektronik



  Kraje, w których firma EVVA posiada siedziby
  Kraje, w których firmę EVVA reprezentują dystrybutorzy

Zapraszamy do udziału w 
programie partnerskim

Program partnerski EVVA-Elektronik zapewnia Państwu wiele 
korzyści w ramach dystrybucji systemów zamków elektronicz-

nych EVVA. Jako członek programu partnerskiego bezpośrednio 
korzystają Państwo z doświadczenia producenta i otrzymują 

wsparcie w zakresie pomocy technicznej, dystrybucji, szkoleń 
oraz marketingu.

Zapraszamy do skorzystania z zalet nowego programu 
partnerskiego. 

Program partnerski gwarantuje 
Państwu wszechstronne korzyści

Technika:

  Informacje o produktach

  Wsparcie techniczne

  Instrukcje montażu

Szkolenia:

  Szkolenia o produktach

  Normy i wytyczne

  Argumenty sprzedaży

Dystrybucja:

  Doradztwo i wsparcie przy dystrybucji

  Imprezy dla partnerów

  Promocje

Marketing:

  Prospekty, materiały reklamowe

  Pobieranie zdjęć

  Wzory produktów

W ramach programu partnerskiego EVVA-Elektronik 
mogą Państwo nabywać i sprzedawać następujące 
produkty: 

  Xesar – wszechstronny system bezpieczeństwa
  AirKey – kluczem jest smartfon



Ustalenie celów,  
ich wspólne opracowanie 
z firmą EVVA, a następnie 
realizacja

Nie prowadzą Państwo jeszcze działalności w zakresie  
elektronicznych systemów zamknięć, ale chcą Państwo  
włączyć w swoją ofertę produkty Xesar i AirKey?

Mają Państwo już doświadczenie w zakresie elektronicznych  
systemów zamknięć i chcą rozszerzyć swój asortyment  
produktów o Xesar i AirKey?

Niezależnie od tego, czy są Państwo nowicjuszami czy też  
ekspertami w świecie elektronicznych systemów zamknięć,  
z firmą EVVA wejdą Państwo w kolejny etap rozwoju.  
Oferujemy odpowiednią kategorię partnerstwa dla każdego.

Zapraszamy do udziału w programie partnerskim 
 EVVA-Elektronik

Optymalne partnerstwo dla każdego kontrahenta

EVVA-Reseller 
Wiedzą Państwo, że elektroniczne systemy zamknięć to najnowszy trend. Zastanawiają się Państwo nad włączeniem ich w swoją 
ofertę i dlatego interesują Państwa produkty Xesar i AirKey? Kategoria partnerska Reseller gwarantuje Państwu optymalne roz-
poczęcie działalności i możliwość zapoznania się z tymi dwoma nowymi produktami. Ponadto poznają Państwo również korzyści, 
które oferuje Państwu partnerstwo EVVA: regularne newslettery informujące o promocjach i nowościach, wsparcie techniczne, 
prospekty reklamowe, materiały marketingowe i wiele więcej. Ponadto już od pierwszego zamówienia otrzymują Państwo atrakcyj-
ny rabat dystrybucyjny w wysokości 25%. 

EVVA-Partner 
Chcą Państwo zaoferować swoim klientom lepszy zakres usług, włączając w swoją ofertę produkty Xesar i AirKey oraz doradztwo, 
samodzielne planowanie i montaż? Zapraszamy więc do skorzystania z partnerskiego szkolenia w ramach programu Xesar/AirKey 
i zdobycia kwalifikacji w kategorii EVVA-Partner w zakresie elektronicznych systemów zamknięć. Czekają na Państwa liczne korzyści: 
wyszczególnienie na stronie internetowej EVVA, ekskluzywne promocje, zaproszenia na imprezy partnerskie, specjalny rabat partner-
ski, rabaty w ramach projektów i wiele więcej. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z firmą EVVA.

EVVA-Certified-Partner 
Zostali Państwo wyróżnieni przez firmę EVVA jako kompetentny i wykwalifikowany partner EVVA i zaproszeni do przejścia do ka-
tegorii EVVA-Certified-Partner. W tej kategorii oferują Państwo klientom szeroko zakrojone usługi i podejmują się kompleksowych 
zadań w ramach rozszerzonego asortymentu produktów Xesar i AirKey. Jako wykwalifikowany EVVA-Certified-Partner są Państwo 
również w stanie zagwarantować swoim klientom serwis konserwacyjny oraz pomoc w razie usterki. Dodatkowe korzyści w 
tej kategorii partnerskiej to: specjalne oznaczenie na liście punktów sprzedaży na stronie internetowej EVVA, ekskluzywne oferty, 
najwyższy rabat, rabaty projektowe i wiele więcej. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z firmą EVVA.

Partnerstwo drogą do Państwa sukcesu



Porównanie kategorii partnerstwa

EVVA-Reseller

Standardowy program Xesar 
& AirKey

25%

Newsletter Reseller

Możliwość zaoferowania 
klientom doradztwa w zakresie 
produktów.

 

Podmiot odsprzedający
OWH firmy EVVA

Opcjonalnie wzory produktów

EVVA-Partner

Standardowy program Xesar 
& AirKey

W zależności od rozmiarów 
i kompleksowości przekazu-
jemy Państwu do realizacji 
we własnym zakresie lub we 
współpracy z nami zapyta-
nia o projekty od klientów 
końcowych.

TAK

Zaawansowany rabat dla pod-
miotów odsprzedających
Rabaty w ramach kategorii 
EVVA-Partner na elektroniczne 
systemy zamknięć otrzymają 
Państwo bezpośrednio od 
przedstawiciela firmy EVVA.

Newsletter Partner

W wyniku odbytego szkolenia 
oferują Państwo klientom 
usługi w zakresie doradztwa, 
planowania i montażu.

TAK

Podmiot odsprzedający
OWH firmy EVVA
Umowa partnerska

Szkolenie partnerskie
Czas trwania szkoleń wg planu

Zestaw wzorów produktów
Jako partner prezentują 
Państwo swoim klientom 
asortyment produktów Xesar/
AirKey w postaci wzorów.

Produkty

Przekazywanie projektów
Przekazujemy Państwu 
projekty, które zgłaszane 
są bezpośrednio do firmy 
EVVA.

Wyszczególnienie w 
wyszukiwaniu punktów 
sprzedaży na stronie in-
ternetowej Xesar/AirKey

Rabat dla podmiotów 
odsprzedających

Newsletter

Wsparcie techniczne 
dla klientów

Imprezy partnerskie

Podstawy współpracy

Poświadczenie  
kwalifikacji

Prezentacja towaru 
lub wzorów

EVVA-Certified-Partner

Standardowy program Xesar & 
AirKey + więcej produktów w 
przygotowaniu.

W zależności od rozmiarów 
i kompleksowości przekazu-
jemy Państwu do realizacji 
we własnym zakresie lub we 
współpracy z nami zapyta-
nia o projekty od klientów 
końcowych.

TAK
Specjalne wyróżnienie

Najwyższy rabat dla podmi-
otów odsprzedających
Rabaty w ramach kate-
gorii Certified-Partner na 
elektroniczne systemy 
zamknięć otrzymają Państwo 
bezpośrednio od przedstawi-
ciela firmy EVVA.

Newsletter Certified-Partner

Dzięki najwyższym kwalifikac-
jom oferują Państwo swoim 
klientom dodatkowo magazyn 
części zamiennych, serwis 
konserwacyjny oraz pomoc  
w razie usterki.

TAK

Podmiot odsprzedający
OWH firmy EVVA
Umowa Certified-Partner

Szkolenie uzupełniające
Certyfikacja
Czas trwania szkoleń wg planu

Zestaw wzorów produktów
Jako Certified-Partner 
prezentują Państwo w swojej 
ofercie cały asortyment pro-
duktów Xesar/AirKey w postaci 
wzorników produktów.
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 Rozszerzony program produktów Xesar/AirKey* 

 Wytyczne:

 szczegółowe normy (np. EN1634, EN179)

 Naprawa:

 naprawy w ramach części zamiennych

 Serwis:

 np. usuwanie usterek

 Kompleksowa praca projektowa

 Zaplanowanie konkretnego projektu przykładowego

 Egzamin certyfikacyjny

*w zależności od dostępności

Przekazujemy Państwu 
naszą wiedzę  
Program partnerski EVVA zapewnia Państwu możliwość odbycia 
szkoleń w zakresie asortymentu produktów Xesar i AirKey.

Są Państwo zainteresowani partnerstwem w kategorii Reseller? 
Zapraszamy na spotkanie Reseller, na którym będą Państwo mieli 
okazję poznać elektroniczne systemy zamknięć EVVA. Są one 
regularnie organizowane w Państwa okolicy. 

Status Partnera zdobędziesz w trakcie dwudniowego szkolenia, 
podczas którego pogłębisz swoją wiedzę na temat produktów i 
rozszerzysz kompetencje w zakresie doradztwa, projektowania 
i montażu. 

W ramach szkolenia uzupełniającego, zakończonego egzami-
nem certyfikacyjnym, zdobędziesz kwalifikacje EVVA-Certified-
Partner (Autoryzowanego Partnera EVVA). 

EVVA-Certified-Partner
  Szkolenie uzupełniające bazuje na szkoleniu partnerskim  
 i sprawi, że staną się Państwo ekspertami w zakresie Xesar i  
 AirKey! 
 W ramach przykładów poglądowych zdobywają Państwo  
 wiedzę o przeprowadzaniu napraw i usuwaniu usterek.

 Czas trwania szkoleń wg planu

 EVVA-Partner
  W ciągu tych dni aktywnie zdobywają Państwo   
 wiedzę o produktach! Odbywają Państwo szczegółowe  
 szkolenie w zakresie poniższych zagadnień i ćwiczą montaż  
 oraz wymianę baterii.

 Czas trwania szkoleń wg planu

Lista szkoleń

 Standardowy program produktów Xesar/AirKey:

 Komponenty drzwiowe

 Oprogramowanie

 Wyposażenie administracyjne

 Usługi licencyjne

 Wytyczne:

 najważniejsze normy

 Projektowanie:

  Tworzenie profilu klienta oraz obiektu w celu dobrania opty-
malnego produktu na potrzeby klienta (przykład poglądowy)

 Argumenty sprzedaży:

 Prezentacja zalet Xesar/AirKey

 Różnice w porównaniu z konkurencją

 Usługi:

 bieżący serwis, np. wymiana baterii

 Montaż:

 montaż komponentów drzwiowych

 Instalacja oprogramowania

 Prace projektowe

 Zaplanowanie projektu przykładowego

PARTNER
w ramach elektronicznych 
systemów zamknięć

PARTNER
Certified

w ramach elektronicznych 
systemów zamknięć



Zapraszamy do udziału 
w programie partnerskim  
EVVA-Elektronik


