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partnerstwo
ten wyjątkowy w branży oprogramowania do etykiet program 
umożliwia rozwijanie i wspieranie współpracy w ramach 
sieci partnerów, co ułatwia osiąganie celów w zakresie 
przychodów przez jego uczestników. Dzięki współpracy z 
NiceLabel partnerzy dystrybucyjni znacząco zwiększają swoją 
rentowność w bieżącym roku i w długim okresie.

Widoczność: klucz do 
portfela Auto iD twoich 
klientów
Członkowie programu partnerskiego NiceLabel mają wgląd w 
cały portfel Auto iD swoich klientów. Dzięki NiceLabel masz 
możliwość zachęcenia klientów do inwestowania, ponieważ 
oferujesz nową wartość i sposoby ograniczenia kosztów, 
zabezpieczenia przed ryzykiem oraz szybszego dostarczenia 
produktu na rynek.

Wydajność drukowania
W ramach programu członkowie są uprawnieni do 
sprzedawania i wdrażania naszego oprogramowania 
oraz zapewniania wsparcia technicznego, co sprawia, 
że prześcigamy naszych konkurentów dzięki poprawie 
wydajności drukowania w całym zakresie produktów. Docenisz 
naszą najlepszą w swojej klasie technologię, uważaną przez 
naszych klientów za najbardziej nowoczesną, uniwersalną 
platformę do tworzenia etykiet na rynku.

Większa wartość 
poszczególnych projektów
Osiągniesz większą wartość poszczególnych projektów 
w porównaniu ze sprzedawcami oprogramowania innych 
firm, zwiększysz średnią wielkość transakcji i dzięki swoim 
klientom zyskasz źródło powtarzalnych przychodów. Dzięki 
NiceLabel zawrzesz nowe umowy na dostawy materiałów 
eksploatacyjnych, sprzętu do drukowania i urządzeń 
przenośnych.

Złóż wniosek, aby dołączyć do programu partnerskiego  

NiceLabel już dziś! Wypełnij wniosek na stronie:

https://www.nicelabel.com/partner-program.

Dołącz do transformacji: 
LMS i Label Cloud
partnerzy dystrybucyjni, którzy najbardziej korzystają z 
programu NiceLabel, rozwijają swoją działalność dzięki 
naszemu wysokomarżowemu systemowi zarządzania 
etykietami (LMS) w wyjątkowej cenie. Wszyscy 
członkowie programu mogą wyróżnić się też 
dzięki usłudze Label Cloud, która umożliwia 
dostęp do wszystkich przełomowych 
korzyści systemu LMS, ale z 
zachowaniem prostoty i 
bezpieczeństwa chmury. 

https://www.nicelabel.com/partner-program


Zasoby sprzedażowe 
i marketingowe, które 
zwiększają wyniki,  
a nie koszty
Jako partner NiceLabel otrzymujesz całe wsparcie 
sprzedażowe i marketingowe, którego potrzebujesz, aby 
rozwijać swoją działalność, a nie tylko produkty NiceLabel:

•  wsparcie regionalnych kierowników sprzedaży i 
wewnętrznych przedstawicieli handlowych;
•  informacje na temat rynku — jako pierwszy dowiesz się 
o nowych możliwościach rynkowych takich jak zmiany w 
przepisach dotyczących etykietowania;
•  narzędzia do prowadzenia sprzedaży i marketingu w 
internecie;
•  kampanie marketingowe dostosowane do twoich działań 
promocyjnych;
•  referencje i studia przypadków dostępne na stronie:  
https://www.nicelabel.com/partners/case-studies.

Marketing umożliwiający 
stworzenie popytu
Wspieramy rozwój twojej firmy poprzez umożliwienie 
kontaktu z klientami. prowadzimy również nowatorski cyfrowy 
program partnerski, który zapewnia wzrost przychodów 
uczestniczących w nim firm.

•  Automatycznie umieszczamy Twoje logo i dane 
kontaktowe w naszym oprogramowaniu.
•  Gdy potencjalny klient pobierze wersję próbną 
oprogramowania, pocztą elektroniczną wyślemy Ci wiadomość 
z odpowiednią informacją.
•  Gwarantujemy, że klienci pobierający wersje próbne z 
twojego polecenia pozostaną twoimi klientami.
•  Od sprzedaży każdego oprogramowania w naszym sklepie 
internetowym wypłacimy Ci prowizję i przekażemy dane 
kontaktowe do klienta w celu kontynuowania współpracy.
•  pomożemy Ci sprzedawać etykiety i taśmy dzięki 
przyciskom „kup materiały eksploatacyjne” umieszczonym w 
oprogramowaniu.
•  Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie:  
https://www.nicelabel.com/digital.

W ramach programu partnerskiego NiceLabel można wyróżnić trzy szczeble:

integratorzy osiągają najwyższy poziom 
przychodów, sprzedają najwięcej licencji 
oraz zawierają najwięcej umów o  
utrzymanie oprogramowania (SMA). 
integratorzy mogą sprzedawać i wdrażać 
system LMS niezależnie od NiceLabel. 

partnerzy osiągają próg przychodów i 
wykazują się zaangażowaniem w rozwijaniu 
umiejętności niezbędnych do sprzedawania 
i wdrażania systemu LMS. 

Sprzedawcy sprzedają oprogramowanie 
do projektowania etykiet i współpracują 
z NiceLabel w celu rozpoznania nowych 
szans sprzedaży systemu LMS i ich 
rozwijania.

https://www.nicelabel.com/partners/case-studies
https://www.nicelabel.com/digital


Wyróżnij się na tle konkurencji i zacznij rozwijać swoją firmę już dziś.  

Dołącz do programu partnerskiego NiceLabel. Wypełnij wniosek na stronie:  

https://www.nicelabel.com/partner-program.

Wsparcie 
przedsprzedażowe i 
techniczne
NiceLabel zobowiązuje się do świadczenia wyjątkowej 
jakości obsługi klienta. Nasz doświadczony zespół wsparcia 
technicznego ściśle współpracuje z programistami w celu 
zagwarantowania, że otrzymasz wsparcie na możliwie 
najwyższym poziomie. Członkowie programu mają dostęp do:

•  wsparcia przedsprzedażowego i technicznego;

•  licencji demonstracyjnych i próbnych;

•  architektów rozwiązań;

•  umów o utrzymanie oprogramowania (SMA). 

Szkolenia techniczne i 
sprzedażowe
Aby pomóc Ci się wyróżnić i rozwijać swoją firmę, NiceLabel 
organizuje warsztaty szkoleniowe dla swoich partnerów.  
W trakcie sesji koncentrujemy się na:

•  tworzeniu rozwiązań do etykietowania dostosowanych  
do specyficznych procesów i wymogów klienta;
•  tworzeniu rozwiązań, które uproszczają i przyśpieszają 
proces etykietowania, a także sprawiają, że przebiega on 
precyzyjniej;
•  wyróżnianiu się poprzez sprzedawanie rozwiązań problemów 
klienta, wykorzystując produkty NiceLabel.

https://www.nicelabel.com/partner-program

