Supersnel zakendoen
CBizz partnerprogramma
Steeds meer zakelijke diensten spelen zich af
in de cloud en zijn afhankelijk van een snelle
en kwalitatieve internetverbinding. Het een
kan niet zonder het ander en CBizz vindt
dat partijen elkaar daarin moeten versterken.
Daarom zijn we continu op zoek naar
lokale partners gespecialiseerd in telefonie,
netwerkbeheer, automatisering en
aanverwante dienstverlening, die
behoefte hebben aan een stabiele
verbinding voor klanten en een
betrouwbare partij voor zichzelf.

Start als partner, begin met winnen
Als zakelijk partner van CBizz profiteert u van de krachten van
een landelijke aanbieder. U kunt uw klanten hoogwaardig
zakelijk glasvezelinternet bieden met maximale betrouwbaarheid. Zo levert u een totaalpakket aan services en advies dat

• Betrouwbaar en kwalitatief glasvezelnetwerk met
24/7 monitoring (NOC)
• Uw klanten kunnen gebruikmaken van de deskundige
servicedesk van CBizz of u verzorgt zelf de eerstelijns opvang

optimaal op elkaar is afgestemd en uw klanten volledig ontzorgt.

• Toegang tot de CBizz partnerportal, inclusief postcodechecker

Daarnaast profiteert u nog van bijzondere partnervoordelen:

• Vaste accountmanager voor snelle afhandeling van uw
vragen en aanvragen

• Aantrekkelijk commissie op de abonnementen die via u
verkocht worden
• Op groei gebaseerd programma, waarbij de verdiensten
voor u oplopen

• Ondersteuning op gebied van techniek, marketing en sales

Samen naar succes

Of u nu een grote afnemer bent of een afnemer die groot wil worden, wij hebben
voor u een passend partnerprogramma. De programma’s zijn gericht op groei. Bij
het bereiken van het omzetdoel kunt u een hoger programma kiezen dat een meer
intensieve partnership nastreeft én hogere beloningen geeft.
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• De meest eenvoudige manier om

• Bent u al Reseller van CBizz en brengt

• U bent Value Added Reseller en wilt

u geregeld nieuwe klanten aan voor

diensten white labeled afnemen.

CBizz partner te worden.

glasvezelverbindingen, kabelinternet

• U brengt klanten aan bij CBizz voor
hoogwaardige verbindingen, glas-

of andere diensten tegen een vast

vezelverbindingen, kabelinternet of

maandtarief, dan kunt u upgraden

andere diensten van CBizz tegen een

naar Value Added Reseller.

vast maandtarief.

• U kunt CBizz per kwartaal
factureren op basis van een

• U krijgt een aantrekkelijke eenmalige
vergoeding afhankelijk van het

commissiestelsel (Airtime),

abonnement: dus hoe hoger het

volgens een vastgesteld percentage

abonnement is, hoe hoger uw

van de gerealiseerde omzet.

vergoeding.

• De commissie geldt gedurende

• Elk kwartaal stuurt u CBizz een factuur
voor de door u aangebrachte klanten.

de gehele looptijd van het initiële
abonnement van de klant!

• U bent zelf aanspreekpunt en
contractpartner van de klant.
• U koopt in bij CBizz tegen
aantrekkelijke wholesale-tarieven en
bepaalt zelf uw verkoopprijs.
• Indien gewenst kunt u onder eigen
merknaam abonnementen verkopen.
• Vervulling van de eerstelijns
storingsdienst verzorgt u zelf, voor
de tweedelijns storingsdienst kunt u
gebruik maken van CBizz servicedesk.
• Maandelijks krijgt u van ons een
overzichtelijke verzamelfactuur van
alle afgesloten contracten.

Wat verwachten wij van u?
• Uw bedrijf is actief in het verkopen of

Word ook partner van CBizz!

bemiddelen van automatisering, telefonie

We verwelkomen u graag als nieuwe businesspartner. Neem contact op

of internetoplossingen richting het MKB.

met onze sales afdeling en we vertellen u alles wat u nog wilt weten. Bel

• U bent ambassadeur van onze dienstverlening
en treedt ook in die hoedanigheid naar voren.

088 – 00 20 200 of mail met wholesale@cbizz.nl. Wilt u meer informatie
over onze diensten? Neem dan alvast een kijkje op cbizz.nl.

• U heeft een proactieve houding ten opzichte
van het verkopen van de CBizz diensten en

ISP-partner?

maakt geen gebruik van derden om invulling

Bent u actief als Internet Service Provider en wilt u wholesale diensten

te geven aan de partnership.

leveren over het netwerk van CBizz op basis van layer II, dan gaan we

• U maakt op gepaste en efficiënte wijze
gebruik van alle materialen en hulpmiddelen

hierover graag in gesprek. Neem contact op en wij informeren u over de
mogelijkheden.

die CBizz ter beschikking stelt.
• U maakt kenbaar dat u partner bent door het

We hopen snel zaken met u te kunnen doen.

logo van CBizz met link naar cbizz.nl op te
nemen op uw website.

Bel 088 – 00 20 200 of mail met wholesale@cbizz.nl
Deze informatie is onder voorbehoud van typefouten en CBizz houdt zich het recht voor om programma’s te wijzigen. Vraag de accountmanager naar alle voorwaarden.

