
Vanderbilt & ComNet Aspire Partnerprogram 
Främja säkerheten genom banbrytande partnerskap

Vad är Aspire?

Aspires huvudtema handlar om ett hälsosamt och ömsesidigt 

givande partnerskap mellan Vanderbilt & ComNet och dess 

kunder. Partnerprogrammet syftar till att hjälpa installatörer 

och distributörer att prestera mer effektivt mot dagens 

marknadskrav.

Vem är berättigad?

Programmet är öppet för installatörer, systemintegratörer, 

distributörer och grossister som gör affärer direkt med Vanderbilt & 

ComNet. Programmet accepterar också indirekta kunder som köper 

från en registrerad Vanderbilt & ComNet distributör eller grossist.

Vilka är fördelarna?

Programmet har fyra medlemsnivåer, registrerade, silver, guld 

och diamant. Var och en har fler fördelar. Fördelarna med 

Aspireprogrammet är dubbla: stödja ditt dagliga företag genom 

försäljningsfördelar och onlineverktyg och resurser men skapar 

också chansen för personlig kontakt och nätverksmöjligheter.



Hur fungerar det?

Vanderbilt & ComNet utvecklar kontinuerligt sina 

träningsverktyg och förbättrar kvaliteten och funktionerna 

I sitt stöd för att betjäna installatörer bättre varje dag. 

På distributionssidan syftar effektiv marknadsföring och 

försäljnings-stöd, plus utökat tekniskt stöd till att ge kunderna 

en fördel över sin konkurrens.

Varför skall du gå med?

Vi är en av de enda aktörerna på marknaden som kan 

erbjuda teknik inom passerkontroll, inbrottsdetektering och 

datatransmission med en global täckning.

Hur anmäler du dig?

Det är enkelt att registrera sig. Besök bara webbplatsen och klicka 

på ”Registrera idag” på Partnerprogramsidan, eller klicka här: 

www.vanderbiltindustries.com/partners/loyalty-program

PARTNERFÖRDELAR Registerad SiIver Guld Diamant

Säljsupport    

Lead delning

Rabatterad demoutrustning

Utökade betalningsvillkor 30 dagar 60 dagar 60 dagar

Avancerad projekt och offereringsstöd

Marknadsstöd    

Officiellt partnercertifikat

Specialanpassade broschyrer

Listad på hemsidan - where to buy

ACRE globala partnerkonferens

ACRE Aspire-rådet

Applikationsexempel och utsagor

Aspire nyhetsbrev, kvartalsvis

Utbildning och certifiering    

Produktutbildning och certifiering

Säljutbildningar Rekommenderas

Webinarier, FAQ & E-learning plattform tillgängligt

Teknisk support    

Prioriterat hotline gratis telefonummer för partners **

Prioriterad online support

Utökad teknisk support * villkor gäller

Partnerförmåner - Målberoende*    

Digitalt mediapaket standard & avancerat Standard Avancerat Avancerat

Fria utbildningsdagar
1 grund-

utbildning
2 grund- eller 
1 avancerad 

2 grund- eller 
1 avancerad 

Mässor, använda vår monter för egna kundmöten

Logotyp och kontaktuppgifter på trycksaker efter 
förfrågan

På förfrågan V&C designade roll-ups med kund och 
partnerlogotyp

* Partnerfördelar är målberoende och måste begäras och tas ut följande verksamhetsår.  Årliga mål krävs.  
* Utökad teknisk support vid mer komplexa projekt kan behöva godkännas av din regionsäljare.
** Registrerade partners kan få fri support om adekvat avancerad utbildning har genomförts.
 

För mer information om partnerprogrammet, besök www.vanderbiltindustries.com/partners/loyalty-program 

Avancerat Digitalt mediapaket



1 Online annonsering av applikationsexempel:

Online annonsering av våra partners 

installationsexempel på Vanderbilts websida

På en av våra följande kanaler: Facebook, Twitter, 

LinkedIn, eller AdWords

Riktad kommunikation: I den region och på det språk 

partnern väljer

Den skräddarsydda websidan kommer inkludera 

partnerns kontaktinformation  

4 Var en del av vår Ready for any Challenge 
kampanj 

Obegränsade inlagor av bilder och videos på den nya  

#ReadyForAnyChallenge sektionen av Vanderbilts 

websida

Kvalificerat innehåll:  Produkt- / installationsbilder 

och videoinnehåll som Vanderbiltprodukter, 

instruktioner och annat relevant interaktivt innehåll 

för att visa produkter i användning

Länk till partnerns egen websida från Vanderbilts 

websida

Vad är Aspire Digitalt Mediapaket?

Avancerat Digitalt mediapaket

2 Dedikerad Partnersida:

En ny utökad partnersida på Vanderbilts websida

Inkluderar företagsbeskrivning, bild, address och 

kontaktinformation

Dessutom 2 länkar till partnerns egen websida

3 Omnämnande i sociala medier:

3 omnämnanden av partnerns websida i Vanderbilt’s 

sociala mediekanaler



Standard Digitalt mediapaket

1 Installationsexempel – allmän visning

Online annonsering av våra partners 

installationsexempel på Vanderbilts websida

Delning på Vanderbilt’s sociala mediakanaler

Optimimerad websida med Partnerns 

kontaktuppgifter 

2 Dedikerad Partnersida

En ny utökad partnersida på Vanderbilts websida

Inkluderar företagsbeskrivning, bild, address och 

kontaktinformation

Dessutom 1 länk till partnerns egen websid

3 Omnämnande i sociala medier

1 omnämnande av partnerns websida i Vanderbilt’s 

sociala mediekanaler

4 Var en del av vår Ready for any Challenge 
kampanj

Obegränsade inlagor av bilder och videos på den nya  

#ReadyForAnyChallenge ssektionen av Vanderbilts 

websida

Kvalificerat innehåll: Produkt- / installationsbilder 

och videoinnehåll som Vanderbiltprodukter, 

instruktioner och annat relevant interaktivt innehåll 

för att visa produkter i användning

Länk till partnerns egen websida från Vanderbilts 

websida

Detta dokument är en översättning av det engelska originalet som gäller vid eventuella tvister.
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