XSPHILOSOPHY:
GEDREVEN
DOOR
INNOVATIE
WIJ LATEN ONS LEIDEN
DOOR VIJF KERNWAARDEN:
VEILIGHEID BOVEN ALLES
FOCUS OP DE KLANT
KWALITEIT DOOR EENVOUD
ALLEEN HET ALLERBESTE IS GOED GENOEG
PROBLEMEN BESTAAN NIET

Ga voor onze volledige XSPhilosophy naar xsplatforms.com

Bij XSPlatforms vinden we dat iedereen die
op hoogte werkt, dat veilig en eenvoudig
moet kunnen doen. Of je nu onderhoud uitvoert op een dak of de ramen wast van de
hoogste wolkenkrabber ter wereld: iedereen moet waar dan ook veilig kunnen
werken op hoogte. Daarom blijven wij
steeds verbeterde oplossingen bedenken
met innovaties die de wereld verrassen.
Deze ambitie kan XSPlatforms niet
alleen waarmaken. Dit doen we door intensief samen te werken met onze Partners,
binnen een wereldwijd Partnernetwerk.

INVESTEREN IN PARTNERNETWERK
Bij XSPlatforms zien we onze resellers als Partners.
Dat uit zich in een intensieve samenwerking,
waarbij we streven naar de beste resultaten
voor beide partijen. Het realiseren van groei is
daarbij van essentieel belang. Wij investeren in
onze Partners om deze groei mogelijk te maken.

Organisaties die deel uitmaken van het
Partnernetwerk van XSPlatforms profiteren
van uitgebreide ondersteuning op het gebied
van marketing, sales en engineering. Partners
hebben exclusief toegang tot het Partner Support
Programma, dat aansluit op de behoefte van en
bijdraagt aan de groei van hun organisatie.

PARTNER
SUPPORT
PROGRAMMA

Met de juiste support groeien op het gebied van
naamsbekendheid, expertise en omzet. Dat is de
essentie van het Partner Support Programma.
HOE WERKT HET PARTNER SUPPORT PROGRAMMA?
Iedere Partner krijgt een persoonlijk supportpakket. Door ieder jaar de sales en
marketingresultaten van onze Partners te evalueren en deze te bundelen in een
zogenoemd Partner Performance Plan, kan worden beoordeeld in hoeverre specifieke
marketing- en salesdoelstellingen zijn behaald en welke behoeften er zijn om deze
resultaten te optimaliseren. Uit de evaluatie komt een score, waarmee bepaald wordt
op welk supportpakket de Partner recht heeft.
De aangeboden support omvat onder meer trainingen en opleidingen, het aanreiken van
kwalitatieve leads en ondersteuning bij on- en offline marketingcommunicatie, zoals:

■■ Zoekmachineoptimalisatie (SEO) en Google campagnes (SEA)
■■ Webteksten en -beelden
■■ Mailingen
■■ Gepersonaliseerde brochures
■■ (online) Advertenties
■■ Video’s
Een Partner kan de support zo inzetten, dat het optimaal bijdraagt aan de groei van
zijn organisatie.

WAT LEVERT HET PARTNER
SUPPORT PROGRAMMA OP?
■■ Intensieve samenwerking met XSPlatforms
■■ Een doelgericht supportpakket, met uitgebreide ondersteuning op het gebied van
marketing, sales en engineering

■■ Inzicht in ontwikkelpunten (via het Partner Performance Plan)
■■ Groeikansen voor uw bedrijf herkennen en benutten
■■ Betere zichtbaarheid in de markt door de inzet van diverse marketingtools
■■ Vergroten van de winstgevendheid door de aanlevering van kwalitatieve leads
■■ Vergroten van kennis en expertise

BRONZE, SILVER, GOLD
EN PLATINUM PARTNERS
XSPlatforms heeft Bronze, Silver, Gold en Platinum Partners. In
welke categorie een Partner valt, hangt af van zijn sales- en
marketingresultaten.
SUPPORTPAKKET PER CATEGORIE
Elke categorie vertegenwoordigt een bepaald supportpakket met verschillende voordelen en diensten.
Hoe hoger de categorie, hoe meer support de Partner krijgt. Bij verbeterde resultaten groeit een Partner
door naar een hogere categorie, met meer budget, voordelen en support.

■■ Platinum Supportpakket,

Platinum Partner

met categorieafhankelijk
budget en middelen
■■ Toegang tot Partner Portal

■■ Gold Supportpakket, met

Gold Partner

categorieafhankelijk budget
en middelen
■■ Toegang tot Partner Portal

■■ Silver Supportpakket, met

Silver
Silver
Partner

categorieafhankelijk budget
en middelen
■■ Toegang tot Partner Portal

■■ Bronze supportpakket, met

Bronze Partner

categorieafhankelijk budget
en middelen
■■ Toegang tot Partner Portal

■■ Sales leads
■■ Jaarlijkse
producttraining

■■ Partner event
■■ Sales leads
■■ Jaarlijkse
producttraining

■■ Partner event
■■ Sales leads
■■ Jaarlijkse
producttraining

■■ Partner event
■■ Sales leads
■■ Jaarlijkse
producttraining

EEN COMPLEET
AANBOD VAN
SUPPORT

Met een totaalpakket aan verschillende typen support met daarbinnen
uiteenlopende middelen, staat elke Partner sterk als het aankomt op
marketing en eigen verkoop. Het gaat hierbij om uiterst kwalitatieve
support. Van de optimalisatie van een Partnerwebsite, tot het maken van
projectmatige 3D animaties en het aanbieden van verkoopstimulerende
campagnematerialen als advertenties en nieuwsbrieven.

SUPPORT OP MAAT
Naast de exclusieve support binnen de verschillende categorieën, bieden
wij ook support op maat. In dit geval heeft een Partner een specifieke
vraag met betrekking tot marketing, sales of engineering. XSPlatforms
kijkt dan samen met de Partner welke aanvullende behoefte er is en hoe
hier het beste invulling aan gegeven kan worden.

HANDLEIDINGEN
EN SNELGIDSEN

De handleidingen en snelgidsen verduidelijken
nauwkeurig het gebruik van onze systemen.
In de handleidingen is alle relevante informatie
terug te vinden die nodig is voor correct gebruik
van onze producten en systemen – van installatie
tot onderhoud. De snelgidsen tonen op duidelijke en visuele wijze de benodigde informatie in
een bondig document.

MAATWERK

Onze engineers zijn gespecialiseerd in maatwerk,
waarbij er vanuit een basisconcept wordt
toegewerkt naar volledige afstemming op
alle eisen, wensen en het gebouw. Door
deze service ook binnen het Partner Support
Programma aan te bieden, kunnen Partners hun
eigen relaties eveneens voorzien van innovatieve
oplossingen op maat.

TECHNISCHE
PRODUCT
SHEETS

Met deze documenten hebben Partners alle
relevante technische informatie over onze
producten overzichtelijk bij elkaar. De documenten
vatten de belangrijkste technische kenmerken
en voordelen van onze producten samen.

3D AFBEELDINGEN

DEMOKOFFERS

De demokoffers van verschillende systemen zijn
een uitstekend promotiemiddel tijdens verkoopgesprekken. Alle voordelen van de systemen
kunnen door middel van de inhoud van deze koffer
gedemonstreerd worden.

Onze 3D afbeeldingen zijn gedetailleerde teken
ingen die zowel bewegend als stilstaand kunnen
zijn. Deze tekeningen maken bijvoorbeeld afme
tingen en grootte ten opzichte van een gebouw
inzichtelijk en verduidelijken visueel hoe onze
(maatwerk) oplossingen functioneren. Zoals een
animatie van een geïntegreerde gevelonderhoudsinstallatie, die door middel van specifieke
aanpassingen moeilijk bereikbare delen van de
gevel bereikt, of aan het visualiseren van een
interessant valbeveiligingstraject.

FOTO`S
EN VIDEO`S

Door foto’s beschikbaar te stellen, kunnen
Partners hier gebruik van maken in uiteenlopende
communicatieve uitingen. Naast foto’s zijn er
ook verschillende video’s van producten en
referenties. Deze video’s geven de Partners en
hun relaties een goed beeld van ons bedrijf en
onze visie, van installaties, mogelijkheden, ons
maatwerk en de voordelen van onze systemen.

PROMOTIEMATERIALEN

Diverse promotiematerialen zoals roll-up banners
en steigerbanieren, flyers, folders en brochures
kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld
vakbeurzen of voor instore communicatie of
promotie. Ook hier heeft de Partner keuze uit een
standaardpakket of een op maat gemaakte
oplossing die voorziet in een specifieke behoefte.

MAILINGEN

Om de producten van XSPlatforms extra onder
de aandacht te brengen bij eigen relaties,
kunnen we diverse mailingen verzorgen.
Dit kan een mailing zijn die aansluit op een
(internationale) campagne of een mailing
die volledig naar eigen wens op maat wordt
ingevuld.

WEBSITE
OPTIMALISATIE

Een vindbare en inhoudelijk professionele website is van groot belang voor een organisatie.
XSPlatforms heeft online professionals die het
mogelijk maken om iedere website te optimaliseren. Dit kan variëren van zoekmachine optimalisatie tot een Google Adwords campagne voor
uw eigen website.

BROCHURES

XSPlatforms heeft een breed gamma aan productbrochures en catalogussen. Partners kunnen
deze materialen personaliseren door bijvoorbeeld
het plaatsen van het eigen logo.

Getoonde middelen maken deel uit van het Partner
Support Programma en geven een indicatie van de
diverse mogelijkheden.

ONLINE PLATFORM VOOR
PARTNERS
De Partner Portal is een online platform en
exclusief toegankelijk voor onze Partners. Hiermee hebben zij altijd toegang tot belangrijke
informatie, documenten, marketingmaterialen
en leads.

LEAD
GENERATIE

Onze salesafdeling genereert kwalitatieve
leads, afgestemd op de bedrijfsactiviteiten en
voorkeuren van de Partner. We kijken hierbij
onder meer naar het land, de regio en
leadcriteria van iedere Partner.
Leadgeneratie is een zeer effectieve vorm van salessupport. De Partner
komt zo in contact met nieuwe opdrachtgevers die direct interessant zijn
voor de organisatie. De leads die aangereikt worden, kunnen betrekking
hebben op een terugbelafspraak, informatieaanvraag of bezoekafspraak.
Met de juiste opvolging haalt de Partner optimaal rendement uit zijn leads
en vergroot hij zijn verkoopkansen en daarmee ook de winstgevendheid
van zijn organisatie.

Kwalitatieve leads

Afgestemd per Partner

Direct in contact met
potentiële klanten

Invulling geven aan
nieuwe business

Vergroten verkoopkansen
en winstgevendheid
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WORD PARTNER
Als Partner verrijkt u niet alleen uw assortiment met innovatieve
en revolutionaire oplossingen voor veilig werken op hoogte, maar
profiteert u ook van de vele voordelen van het Partner Support Programma.

WIJ VERWELKOMEN U GRAAG ALS
NIEUWE PARTNER
Als u Partner van XSPlatforms wilt worden, kunt u ons hiervan op
de hoogte brengen via info@xsplatforms.com.

MEER INFORMATIE

Partners van XSPlatforms profiteren van:

Voor meer informatie of vragen over deelname aan ons Partnernetwerk
kunt u contact opnemen met XSPlatforms via info@xsplatforms.com.

99 Innovatieve en revolutionaire oplossingen voor 		
veilig werken op hoogte

Informatie over XSPlatforms, onze producten en deelname aan ons
Partnernetwerk is te vinden op www.xsplatforms.com.

99 Een intensieve samenwerking met XSPlatforms
99 Een doelgericht supportpakket, met uitgebreide 		
ondersteuning op het gebied van marketing, sales
en engineering

99 Inzicht in ontwikkelpunten (via het
Partner Performance Plan)

99 Herkennen en benutten van groeikansen voor uw 		
bedrijf

99 Betere zichtbaarheid in de markt door de inzet van 		
diverse marketingtools

99 Kwalitatieve leads waarmee winstgevendheid 		
vergroot wordt

99 Vergroten van kennis en expertise
Kortom: groei in naamsbekendheid, expertise en omzet
door het benutten van de juiste support.

Over XSPlatforms
XSPlatforms ontwikkelt baanbrekende oplossingen voor veilig en efficiënt werken op hoogte. Van het ontwerpen en fabriceren, tot het monteren, inspecteren en beheren van
systemen voor geveltoegang. Ook verzorgt XSPlatforms – vanuit vestigingen in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika – gebruikerstrainingen,
risico-inventarisaties en consultancydiensten.

XSPlatforms kantoren
(Landen/regio’s met) XSPlatforms partners

Oplossingen van XSPlatforms kenmerken zich door fraai en duurzaam design, hoge betrouwbaarheid, ongekend gebruiksgemak en praktische innovaties. Het portfolio omvat:

VALBEVEILIGING

GEVELONDERHOUDSINSTALLATIES

HANGBRUGSYSTEMEN

STEIGERSYSTEMEN

Maximale permanente veiligheid wordt u
geboden door onze hekwerken en
leeflijnsystemen. Met minimale schade
aan daken en snelle montage behoren
onze producten voor (mobiele) valbeveil
iging tot de beste ter wereld. Alle val
beveiligingsoplossingen zijn ontworpen
met de gebruiker in gedachten: praktisch,
veilig en eenvoudig.

Eisen voor veiligheid worden elke dag
strenger. Om een minimale impact op de
architectuur van een gebouw te ver
zekeren, zijn al onze oplossingen voor
gevel
onder
houd op maat gemaakt en
aangepast aan de specifieke karakteristieken van een gebouw. Uitgerust
met de nieuwste technische functies
bieden onze gondels en dakwagens
maximale veiligheid voor de gebruiker.

Het kan altijd beter. Met die kernwaarde
in gedachten is ons team van ontwerpers
met een nieuw, gepatenteerd ontwerp
voor hangbruginstallaties gekomen. Veilig bij opbouw, tijdens het gebruik en bij
demontage. Dit revolutionaire systeem
biedt gebruikers meer bewegingsvrijheid, veiliger gebruik en eenvoudiger
transport.

Onze steigersystemen zijn makkelijker en
veiliger te monteren dan tot nu toe voor
mogelijk werd gehouden. Steigers die de
voordelen van rolsteigers en doorloop
steigers combineren en gebruikers
optimale flexibiliteit en veiligheid bieden.

Nederland (hoofdkantoor) - Europa, Azië, Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika
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