GIDS VOOR HET PAYPAL-PARTNERPROGRAMMA

Met het PayPal-partnerprogramma kunnen onze partners op maat gemaakte
oplossingen bieden om tegemoet te komen aan de groeiende bedrijfsbehoeften
van uw webwinkeliers. In deze gids vindt u gedetailleerde informatie over de
voordelen van het lidmaatschap en de vereisten om aan het partnerprogramma
mee te mogen doen.

Wat is een PayPal-partner?
Een PayPal-partner is een bedrijf dat klanten ondersteunt door e-commerce met
PayPal mogelijk te maken.
In het PayPal-partnerprogramma voor de regio CEMEA* bestaan drie typen
PayPal-partners:
 Solution partners - Bedrijven die PayPal als geïntegreerd onderdeel
van hun e-commerceoplossingen aanbieden.
 System Integrators - Ontwerpbureaus en bedrijven voor e-commerce
die technische en professionele services aan webwinkeliers bieden
om PayPal in een e-commerceoplossing te implementeren.
 Complementaire partners - Bedrijven die aanvullende ecommerceoplossingen bieden aan webwinkels, zoals logistiek,
accounting en SEO-marketing. Hoewel ze PayPal niet integreren in
de e-commerceoplossing, kunnen ze de webshop wel naar PayPal
doorverwijzen.

Voor elk van deze partnertypen kunt u in aanmerking komen voor een standaard of
goud lidmaatschap. Zie de sectie 'Hoe kom ik in aanmerking om lid te worden van
het PayPal-partnerprogramma?' voor meer informatie.
*Centraal Europa, Midden-Oosten en Afrika
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VOORDELEN PARTNERPROGRAMMA
Neem deel aan het PayPal-partnerprogramma en krijg hulpmiddelen en
toepassingen ter beschikking waarmee u uw bedrijf kunt laten groeien, meer
webwinkeliers kunt aantrekken en uw naamsbekendheid kunt vergroten.
Schrijf u vandaag nog in voor deze voordelen:
 Marketing support: krijg toegang tot marketingtemplates, verkooptools
en zet uw bedrijf op de lijst met internationale PayPal-partners zodat
webshops overal ter wereld meer te weten kunnen komen over uw
bedrijf, producten en PayPal-integratie.
 Integratie support: praat met ons team van experts voor meer
informatie over integratie en profiteer continu van ondersteuning voor
uw partnerschap.
 Permanente ondersteuning voor webshops: uw webwinkeliers krijgen
snel technische en administratieve ondersteuning (online en per
telefoon).
 Toegang tot de partnerportal: krijg toegang tot trainingsmateriaal van
en voor partners, marketingtools, rapportages, logo's voor PayPalpartners en productupdates.
 Communicatie met partners*: ontvang de Partner Connection
nieuwsbrief, e-mails met updates, exclusief voor partners.
*Sommige berichten zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels

Voordelen van het PayPal-partnerprogramma
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Relatie en communicatie*

Goud

Lid

Partnerbeheerder

Toegewezen
accountmanager

Ondersteuning via emailprogramma

Nieuwsbrief voor partners

Ja

Ja

Webinar voor partners (indien beschikbaar)

Onbeperkt aantal
deelnemers

Onbeperkt aantal
deelnemers

Toegang tot PayPal-partnerportal

Ja

Ja

Jaarlijks partnerevenement (indien beschikbaar)

Indien ruimte
beschikbaar is

Nee

Technische voordelen

Goud

Lid

Deelname aan bètaprogramma voor nieuwe
productreleases

Voorinschrijving

Indien beschikbaar

Technische training voor partners

Ja

Ja

Ondersteuning voor integratie

Ja

Ja

Technische ondersteuning per telefoon en e-mail

Ja

Ja

Overzicht van productupdates

Ja

Via webinar

Marketingvoordelen

Goud

Lid

Vermelding in lijst met partners

Uitgebreid

Ja

Deelname aan gezamenlijke
marketinginitiatieven (indien beschikbaar)

Indien er zich
Nee
mogelijkheden voordoen

Marketingtools (inhoud voor informatiepagina, emailinhoud, kopijblokken en nog veel meer)

Ja

Ja

Gidsen met richtlijnen

Ja

Ja

Logo voor PayPal-partners

Ja

Ja

Verkoopvoordelen

Goud

Lid

Verkooptraining voor partners

Ja

Ja

Financiële bonus (niet beschikbaar in alle
landen)

Nee

Nee

Hoe kom ik in aanmerking voor het PayPal-partnerprogramma?
Algemene vereisten voor alle partnertypen



Het bedrijfsmodel biedt mogelijkheden om accounts van webwinkels door
te verwijzen.
Een acceptatie van de online overeenkomst bij inschrijving voor het
PayPal-partnerprogramma.
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Het hosten van een specifieke PayPal-informatiepagina op uw website met
de door u aangeboden PayPal-producten/-services.
Gebruik van door PayPal goedgekeurde en geleverde inhoud en
berichtgeving.
Gebruik van de meest recente PayPal-logo's, knoppen en afbeeldingen
(verstrekt)

Oplossingspartners:




Het integreren van PayPal-functionaliteiten en het aanbieden van minimaal
een van de volgende PayPal-producten:
o PayPal Express Checkout
o PayPal Standard Checkout
Het integreren van een BN-code in de PayPal-integratie zodat PayPal het
volume kan bijhouden en nauwkeurige rapportage kan bieden.

Lidmaatschapsniveau

Niveauvereisten voor Solution partners



Goud

Lid



Alleen op uitnodiging



Integratie van ten minste één PayPal-product



Integratie van een BN-code



Open inschrijving



Integratie van ten minste één PayPal-product



Integratie van een BN-code

Serviceproviders voor e-commerce:
Lidmaatschapsniveau

Vereisten van partnerprogramma voor System Integrators


Goud



Alleen op uitnodiging

Lid



Open inschrijving

Aanvullende partners:
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Lidmaatschapsniveau

Vereisten van partnerprogramma voor aanvullende partners


Goud



Alleen op uitnodiging

Lid



Open inschrijving

Contact met ons opnemen
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met: BNLpartners@paypal.com
Ga voor meer informatie naar https://www.paypalmarketing.com/emarketing/partner/cemea/portal-nl/home.html

