
Program ZAP (Zyxel Ally Programme) poskytuje nástroje 
a podporu pro rozvoj vašeho podnikání na stále náročnějším 
trhu.

Jako člen programu ZAP získáte přístup k celé řadě exkluzivních zdrojů informací a výhod:

•  Až 9% sleva na produkty zahrnuté do programu 
ZAP!

   Dobře víme, že hlavní prioritou našich 
obchodních partnerů je rozvoj a úspěch jejich 
podnikání.

•  Obrovské množství zdrojů informací
   Prohlížejte a stahujte marketingové materiály, 

podpůrné materiály pro prodejce, letáky nebo 
třeba technické listy. Volba je na vás.

• Registrace zakázek
  Potřebujete speciální podporu, abyste byli 

ve výhodě oproti konkurenci? Zaregistrujte 
svou zakázku na našem portále a získejte 
dodatečnou slevu.

• Akce a školení
  Získejte přednostní přístup k registraci na 

školení, akce a webináře pořádané společností 
Zyxel.

• Zlevněné předváděcí produkty
  Kupte si vybrané produkty Zyxel až s 30% 

slevou, pokud je hodláte používat k předvádění 
produktů a řešení Zyxel vaším zákazníkům.

• Exkluzivní propagační akce
  Členstvím v programu ZAP partneři získávají 

exkluzivní přístup k promoakcím pro prodejní 
kanály. 

•  Vedle všech těchto výhod se navíc můžete 
zúčastnit setkání s našimi lokálními a 
evropskými týmy a osobně poznat ty, které 
doposud znáte pouze po telefonu.



* nezahrnuje prémiové konfigurační služby

Pokud nechcete přijít o svůj status v programu ZAP, musíte předepsané školení absolvovat a požadovaných tržeb dosáhnout 
každý rok před 31. prosincem.

Jak funguje program ZAP?
Náš Partnerský program nabízí tři úrovně partnerství: Všichni noví účastníci ihned po přijetí do programu 
získávají status Ally, ze kterého mohou prodejem produktů Zyxel postoupit na úroveň Silver a poté Gold.

STAŇTE SE ČLENEM PROGRAMU ZAP JEŠTĚ DNES
www.partner.zyxel.eu

POŽADAVKY

Požadované tržby € 10,000 € 30,000

Školení o prodeji a našich řešeních
Základní online 

modul pro prodej  
a řešení

1x pokročilý online 
modul pro prodej  

a řešení

1x pokročilý online 
modul pro prodej  

a řešení

Program odborného vzdělávání 1x online certifikace 
ZCNE

2x online 
certifikace ZCNE

VÝHODY

Slevy na produkty zařazené do programu 
ZAP

5% 9%

Až 30% sleva na předváděcí sadu  

Přístup k registraci smlouvy  

Vouchery na odborná školení

50% sleva na 
voucher na 

školení ZCNE 
(p/n ZY-ZCNE-ONLINE)

1x voucher na 
školení ZCNE 

zdarma
(p/n ZY-ZCNE-ONLINE)

2x voucher na 
školení ZCNE 

zdarma
(p/n ZY-ZCNE-ONLINE)

Vyšší úrovně služeb
Reakční doba/lhůta na vyřešení záležitosti

6 pracovních 
hodin / 

24 pracovních 
hodin

4 pracovní 
hodiny / 

16 pracovních 
hodin

2 pracovní 
hodiny / 

10 pracovních 
hodin

Oblastní obchodní manažer  

Výměna produktu následující pracovní den 
(NBD)

Služba NBD se 
vztahuje na 

všechny produkty 
zahrnuté do 

programu ZAP

Aktualizace technologie pro partnery Gold  

Konfigurační služby* 1x konfigurační 
služby zdarma 

1x konfigurační 
služby zdarma

NEBO
virtuální průzkum 

lokality WiFi


