
Partneri profitujú
Partnerský program EVVA-Elektronika vám prináša mnohé výhody



Medzinárodná značka
posilňuje lokálnych 
partnerov
EVVA bola založená troma inžiniermi vo Viedni v roku 1919. 
V súčasnosti skupina EVVA zahrňuje okrem centrály vo Viedni 
aj 10 pobočiek v Európe, ako aj distribútorov vo viac ako 30 
krajinách. 

Po prvom patente v roku 1937 na cylindrický visiaci zámok 
nasledovali početné inovácie tak v oblasti mechanických, ako aj 
elektronických uzamykacích systémov. S oboma produktovými 
novinkami Xesar a AirKey zavádza EVVA  na trh ďalšie dva 
elektronické prístupové systémy. Týmto EVVA zdôrazňuje svoju 
dlhoročnú kompetenciu tvorcu a výrobcu mechanických a 
elektronických uzamykacích systémov v Európe.

EVVA vsádza na projektovo orientovanú distribúciu 
prostredníctvom partnerov
Lokálni odbytoví partneri priamo na mieste presne poznajú 
želania a požiadavky zákazníkov a z rozsiahleho portfólia 
produktov EVVA dokážu ponúknuť to správne riešenie. Výzvy na 
predloženie projektov, ktoré prijíma priamo EVVA, sa postupujú 
vyškoleným partnerom. S know-how v oblasti poradenstva, 
plánovania a implementácie EVVA podporuje svojich partnerov 
pri úspešnej realizácii projektu. 

Partnerský program EVVA-Elektronika znamená vyšší zisk, trvalé 
obchodné vzťahy a vyššiu spokojnosť zákazníkov.



  Krajiny s vlastnými pobočkami EVVA
  EVVA zastupovaná distribútormi

Staňte sa členom 
partnerského programu

Partnerský program EVVA-Elektronika vám ponúka mnohé 
výhody pri distribúcii elektronických uzamykacích systémov 

EVVA. Ako člen partnerského programu sa spájate priamo s 
komplexným know-how výrobcu a ste účinne podporovaní v 

oblasti techniky, distribúcie, školenia a marketingu.

Profitujte z mnohých výhod nového partnerského 
programu. 

Partnerský program vám ponúka 
výhody vo všetkých oblastiach

Technika:

  Informácie o výrobkoch

  Technická podpora

  Montážne návody

Školenia:

  Školenia o výrobkoch

  Normy a smernice

  Predajné argumenty

Distribúcia:

  Podpora v oblasti poradenstva a distribúcie

  Podujatia pre partnerov

  Akcie

Marketing:

  Prospekty, dekoračný materiál

  Sťahovanie obrázkov

  Vzorky výrobkov

V rámci partnerského programu EVVA-Elektronika 
môžete nadobúdať a distribuovať nasledujúce výrobky: 

   Xesar – mnohotvárne bezpečnostné riešenie
  AirKey – kľúčom je smartphone



Stanovovanie cieľov, 
spoločný rozvoj s EVVA 
a dosahovanie cieľov
Ešte nie ste činní v oblasti elektronických uzamykacích systémov 
a chceli by ste vstúpiť do tejto obchodnej oblasti s výrobkami 
Xesar a AirKey?

Už máte skúsenosti s elektronickými uzamykacími systémami a 
chceli by ste vaše portfólio rozšíriť o výrobky Xesar a AirKey?

Nezáleží na tom, či by ste ako nováčik chceli vstúpiť od sveta 
elektronických uzamykacích systémov, alebo už s nimi máte 
skúsenosti, s firmou EVVA sa ďalej rozvíjate. Vždy pre vás máme 
vhodný partnerský stupeň.

Staňte sa členom partnerského programu EVVA-Elektronika.

Optimálny partnerský stupeň pre každého odbytového partnera

EVVA-Reseller 
Viete, že elektronické uzamykacie systémy sú v kurze. Rozmýšľate o tom, že tieto pridáte do svojej ponuky, a preto sa zaujímate 
o Xesar a AirKey? Partnerský stupeň Reseller vám ponúka optimálny vstup do oboznámenia sa s oboma produktovými inováciami. 
Okrem toho spoznávate mnohé výhody, ktoré vám ponúka partnerstvo EVVA: Pravidelný Newsletter s informáciami, akciami a dôle-
žitými novinkami, technická podpora, reklamné prospekty, dekoračný materiál a mnoho ďalšieho. Už od prvej objednávky dostávate 
atraktívny rabat maloobchodného predajcu vo výške 25 %.

EVVA-Partner 
Chcete vašim zákazníkom so Xesar a AirKey, ako aj fundovaným poradenstvom, nezávislými plánovaniami a samostatnou montážou 
jednoducho ponúkať viac služieb? Potom absolvujte školenie pre partnerov pre program Xesar/AirKey a kvalifikujte sa na EVVA- Partner 
pre elektronické uzamykacie systémy. Očakávajú vás početné výhody: Uvedenie na internetovej stránke EVVA, exkluzívne akcie, 
pozvania na partnerské podujatia, váš špeciálny partnerský rabat maloobchodného predajcu, projektové rabaty a mnoho ďalšieho. 
Najlepšie urobíte, keď sa obrátite priamo na EVVA.

EVVA-Certified-Partner 
Ako EVVA-Partner ste sa vyznamenali kompetenciou a vašimi kvalifikovanými odbornými vedomosťami, a preto ste zo strany EVVA 
boli pozvaní stať sa EVVA-Certified-Partner. Na tomto partnerskom stupni sa staráte o vašich zákazníkov a riešite komplexné zadania 
úloh s rozšíreným sortimentom produktov Xesar a AirKey. Ako najlepšie vyškolený EVVA-Certified-Partner ponúkate vašim zákazní-
kom tiež opravárenský servis a poruchovú službu. Takto u vás máte celú tvorbu hodnôt. Vaše dodatočné top výhody tohto partner-
ského stupňa sú: zvláštne označenie v zozname predajcov na internetovej stránke EVVA, exkluzívne ponuky, váš top rabat maloob-
chodného predajcu, projektové rabaty a mnohé ďalšie. Najlepšie urobíte, keď sa obrátite priamo na EVVA.

Vhodné partnerstvo pre váš úspech



Porovnanie partnerských stupňov

EVVA-Reseller

Štandardný program Xesar a 
AirKey

25 %

Newsletter pre Reseller

Vašim zákazníkom môžete 
poskytovať poradenstvo o 
výrobkoch.

 

Profesionálny maloobchodný 
predajca
VOP EVVA

Voliteľná vzorka výrobku

EVVA-Partner

Štandardný program Xesar a 
AirKey

V závislosti od veľkosti a zloži-
tosti vám postupujeme dopyty 
na projekty od koncových 
zákazníkov na výhradné alebo 
spoločné spracovanie.

ÁNO

Zvýšený rabat maloobchodné-
ho predajcu.
Rabaty pre EVVA-Partner na 
elektronické uzamykacie systé-
my dostávate od dílerov EVVA.

Newsletter pre partnera

Na základe vášho školenia 
ponúkate vašim zákazníkom 
poradenstvo, plánovanie a 
vlastnú montáž.

ÁNO

Profesionálny maloobchodný 
predajca
VOP EVVA
Dohoda o partnerstve

Školenie pre partnera
Trvanie podľa plánu školenia

Súprava vzoriek výrobkov.
Ako partner prezentujete 
program výrobkov Xesar/
AirKey vašim zákazníkom pro-
stredníctvom vzoriek výrobkov 
pre POS.

Produkty

Postúpenie kontaktu na 
klienta
Projekty, ktoré sú dopy-
tované priamo u EVVA, 
postupujeme vám.

Uvedenie vo vyhľadávaní 
predajcov na interneto-
vej stránke Xesar/AirKey

Rabat pre maloobchod-
ného predajcu

Newsletter

Technická podpora 
zákazníkom

Partnerské podujatia

Obchodná báza

Doklad o kvalifikácii

Prezentácia tovaru a 
vzoriek

EVVA-Certified-Partner

Štandardný program Xesar a 
AirKey + rozšírený sortiment v 
príprave.

V závislosti od veľkosti a zloži-
tosti vám postupujeme dopyty 
na projekty od koncových 
zákazníkov na výhradné alebo 
spoločné spracovanie.

ÁNO
So zvláštnym označením

Top rabat pre maloobchod-
ných predajcov.
Rabaty pre Certified-Partner 
na elektronické uzamykacie 
systémy dostávate od 
zástupcov EVVA.

Newsletter pre Certified-Partner

Na základe vašej vysokej 
kvalifikácie ponúkate vašim 
zákazníkom dodatočne sklad 
náhradných dielov, opraváren-
ský servis a poruchovú službu.

ÁNO

Profesionálny maloobchodný 
predajca
VOP EVVA
Zmluva pre Certified-Partner

Doplňujúce školenie
Certifikácia
Trvanie podľa plánu školenia

Set vzoriek výrobkov.
Ako Certified-Partner prezen-
tujete celý sortiment produk-
tov Xesar/AirKey pre vašich 
zákazníkov na základe vzoriek 
výrobkov pre POS.
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 Rozšírený program výrobkov Xesar/AirKey* 

 Smernice:

 Podrobnosti noriem (napr. EN1634, EN179)

 Oprava:

 Opravy v rámci definície náhradných dielov na
 dverových komponentoch

 Servis:

 napr. odstraňovanie porúch

 Projektová práca komplexne

 Plánovanie konkrétneho príkladu projektu

 Kontrola certifikácie

*podľa dostupnosti

Odovzdávame vám naše 
znalosti 
Partnerský program EVVA vám ponúka možnosť, aby ste dostali 
komplexné školenie v sortimente produktov Xesar a AirKey.

Zaujímate sa o partnerský stupeň Reseller? Príďte na podujatie 
pre Reseller a získajte prvý pohľad do elektronických uzamyka-
cích systémov EVVA. Tieto sa pravidelne uskutočňujú vo vašej 
blízkosti. 

Na určitý stupeň partnera sa kvalifikujete účasťou na partners-
kom školení, pri ktorom si prehĺbite svoje znalosti o produktoch 
a rozviniete si svoju kompetenciu v oblasti poradenstva, plánova-
nia a montáže. 

Doplňujúcim školením a absolvovaním certifikačnej skúšky sa 
kvalifikujete na EVVA-Certified-Partnera. 

EVVA-Certified-Partner
  Doplňujúce školenie stavia na partnerskom školení a robí z  
 vás experta pre Xesar a AirKey! 
 V rámci prípadových príkladov rozvíjate vaše poznatky napr.  
 v oblasti opráv a odstraňovania porúch.

 Trvanie podľa plánu školenia

 EVVA-Partner
  Počas týchto dní sa ide priamo na vec! Prehlbujúcim 
 spôsobom ste školený v oblasti nižšie uvedených tém a tiež  
 si sami precvičujete, napr. montáž a výmenu batérie.

 Trvanie podľa plánu školenia

Prehľad školení

 Štandardný program výrobkov Xesar/AirKey:

 Dverové komponenty

 Softvér

 Vybavenie pre správu

 Licenčný servis

 Smernice:

 Najdôležitejšie normy

 Projektovanie:

  Vytvorenie zákazníckeho a objektového profilu na nájdenie 
 optimálneho produktu pre potreby zákazníka (prípadová štúdia)

 Predajné argumenty:

  Komunikovanie výhod a USP (unikátnych predajných 
argumentov) Xesar/AirKey

 Vymedzenie voči konkurencii

 Servis:

 priebežný servis, napr. výmena batérie

 Montáž:

 Montáž dverových komponentov

 Inštalácia softvéru

 Projektová práca

 Plánovanie konkrétneho príkladu projektu

PARTNER
pre elektronické uzamykacie systémy

PARTNER
Certified

pre elektronické uzamykacie systémy



Odštartujte s partnerským 
programom EVVA-Elektronika


