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BUN VENIT
Împreună construim viitorul dorit
Clădirile au zilnic un impact asupra noastră, iar Honeywell Building Technologies schimbă modul
de funcţionare a clădirilor, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii persoanelor care le folosesc. Putem
să oferim suport pentru orice tip de clădire, de la birouri comerciale, magazine și școli, la spitale,
aeroporturi și arene.
Tehnologiile și mărcile noastre sunt diverse și ne permit să creăm soluţii holistice care să
îmbunătăţească aproape fiecare aspect al mediului, experienţei și eficienţei unei clădiri.
Informaţiile despre clădiri pot îndruma deciziile de afaceri și pot contribui la atingerea
obiectivelor acestora.
Credem că partenerii din diversele canale de distribuţie au un rol important în afacerea noastră.
Din acest motiv, scopul nostru este de a veni în întâmpinarea dumneavoastră cu instrumentele și
serviciile de care aveţi nevoie astfel încât clădirile să devină mult mai mult decât o locaţie.

Programul de parteneriat catalyst
Programul de parteneriat catalyst transformă modul în care susţinem partenerii din canalele
de distribuţie. Acesta are la bază principiile noastre și susţine creșterea în comun. Creează o
abordare pe niveluri de recompensă și recunoaștere pentru a obţine rezultate mai bune. În
același timp, alocă resurse partenerilor care împărtășesc aceleași principii și care oferă din ce în
ce mai mult tehnologiile noastre clienţilor.
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PROGRAM
Propunerea noastră
Dacă doriţi să aveţi succes și să creșteţi în sectorul clădirilor, aveţi nevoie de suportul
unor experţi de încredere. Timp de zeci de ani, noi am oferit partenerilor din canalele de
distribuţie produse inovative pentru protecţia la incendiu și aplicaţii de securitate. Susţinem
partenerii noștri în transformarea modului în care clădirile funcţionează pentru a ne
îmbunătăţi calitatea vieţii.
Participarea dumneavoastră în acest program vă permite să vă distingeţi ca partener. Prin
noul nostru program catalyst susţinerea noastră se prezintă la un nou nivel, în special
într-o lume digitalizată. Acesta este conceput în așa fel încât să avem succes împreună.
Programul vă ajută să:
• Atrageţi clienţii existenţi și să obţineţi noi clienţi prin valorificarea fondurilor de dezvoltare
pentru marketing.
• Simplificaţi operaţiunile comerciale și să aveţi acces la noi metode eficiente cu ajutorul
portalului nostru digital pentru parteneri
• Vă bucuraţi de suport tehnic de nivel înalt beneficiind de asistenţă rapidă, self-service
digital și multe altele, întrucât programul se tot dezvoltă cu timpul
• Vă transformaţi clienţii în inovatori și să fiţi primul care oferă noile tehnologii Honeywell
pentru clădiri

Dezvoltat pentru succes reciproc
Programul de parteneriat catalyst cuprinde trei niveluri de membru: Silver, Gold și Platinum.
Nivelul este stabilit în baza performanţei. Măsurarea performanţei include veniturile
dumneavoastră realizate cu ajutorul produselor și serviciilor noastre, creșterea veniturilor
în comparaţie cu anul anterior și înregistrarea consecventă a plăţilor realizate la timp care
îndeplinesc termenele și condiţiile de facturare agreate. Performanţa pe baza acestor criterii
va decide starea și progresul dumneavoastră spre următorul nivel.
Cu cât înregistraţi mai multe realizări, cu atât mai mult crește nivelul de asistenţă în ceea ce
privește gestionarea contului și evaluările de la fiecare nivel. Beneficiile adiţionale urmează
același principiu, cu acceleratori de creștere care includ accesul la fonduri de dezvoltare
pentru marketing, niveluri de servicii, acces timpuriu la noile produse și multe altele.
Aceste beneficii fac distincţia între nivelurile programului și vă ajută să vindeţi la un preţ
care să ofere cele mai bune randamente, să promovaţi valoarea, să stimulaţi generarea de
cereri și să susţineţi livrarea de înaltă calitate a produselor și soluţiilor Honeywell pe piaţa
dumneavoastră.
Toate cerinţele și beneficiile pot fi accesate cu ușurinţă prin portalul digital al programului
catalyst. Pentru mai multe informaţii privind aderarea dumneavoastră, vă rugăm să
consultaţi broșura adiţională și să vizitaţi portalul programului catalyst.

SILVER
Îndepliniţi toate cerinţele
necesare pentru a deveni un
partener de valoare Honeywell.

GOLD

PLATINUM

V-aţi remarcat prin performanţa
dumneavoastră și v-aţi distins de
partenerii Silver.

Aţi atins cel mai înalt nivel de
performanţă pentru a vă distinge
de ceilalţi parteneri. În timp,
nivelul de asistenţă și beneficiile
dumneavoastră vor crește.
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Pentru mai multe informaţii de la
Fire and PA/VA Solutions accesaţi
www.hls-romania.com
Pentru mai multe informaţii de la
Commercial Security accesaţi
www.security.honeywell.com/ee

Prezentul document este un document confidenţial și fără caracter
obligatoriu care conţine informaţii valoroase și confidenţiale aparţinând
societăţii Honeywell și nu trebuie divulgat altor părţi terţe fără
consimţământul nostru în scris. Prin acest document nu ne asumăm
nicio obligaţie juridică de a dezvolta sau de a vinde produse, servicii
sau oferte. Honeywell nu face nicio declaraţie și nu oferă nicio garanţie
privind programul de parteneriat catalyst sau beneficiile asociate
acestuia. Conţinutul din prezentul document nu se poate modifica
sau schimba și trebuie să rămână în același format ca documentul
original prezentat de Honeywell. Orice descriere a unei direcţii
viitoare privind produsele, a actualizărilor preconizate sau a funcţiilor
noi sau îmbunătăţite are doar un rol informativ și nu reprezintă un
angajament juridic din partea noastră, iar vânzarea, dezvoltarea,
lansarea și programarea oricăror astfel de produse, actualizări,
funcţii sau funcţionalităţi se realizează la libera noastră alegere.
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