PODRĘCZNIK PROGRAMU PARTNERSKIEGO PAYPAL DLA REGIONU CEMEA

Program partnerski PayPal dla regionu CEMEA umożliwia partnerom handlowym,
takim jak Ty, dostosować się do rosnących potrzeb handlowców. W tym
podręczniku znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące korzyści wynikających z
uczestnictwa w Programie oraz związanych z nim wymogów.

Co oznacza termin „Partner PayPal”?
Partner PayPal to firma obsługująca klientów z wykorzystaniem systemu realizacji
płatności PayPal.
W Programie partnerskim PayPal dla regionu CEMEA wyróżniamy trzy typy
partnerów:
 Partnerzy ds. rozwiązań — czyli firmy oferujące płatności PayPal jako
zintegrowany element ich rozwiązań handlowych.
 Integratorzy systemów — czyli firmy zapewniające usługi techniczne i
profesjonalną obsługę handlowców poprzez implementację płatności
PayPal w rozwiązaniach handlowych.
 Partnerzy uzupełniający — czyli firmy oferujące dodatkowe,
przeznaczone dla handlowców rozwiązania do obsługi handlu, np. z
zakresu logistyki, księgowości czy marketingu SEO. Nie integrują one
systemu PayPal z danym rozwiązaniem handlowym, ale mają możliwość
skierowania handlowców do serwisu PayPal.

W ramach każdego z tych typów partnerów można uzyskać uprawnienia członkostwa
na poziomie Member lub Gold. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Jakie warunki
należy spełnić, aby przystąpić do Programu partnerskiego PayPal?” poniżej.
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KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
Dołącz do Programu partnerskiego PayPal, aby uzyskać dostęp do zasobów i funkcji
pomocnych w rozwoju firmy, zdobywaniu nowych klientów i budowaniu marki.
Przystąp już dziś i korzystaj z następujących przywilejów:
 Wsparcie marketingowe — dostęp do szablonów marketingowych i
narzędzi sprzedaży oraz możliwość dodania firmy do globalnego
katalogu partnerów PayPal, dzięki czemu handlowcy z całego świata
będą mieli dostęp do informacji o Twojej firmie, oferowanych przez
Ciebie usługach i możliwościach integracji usługi PayPal.
 Pomoc techniczna przy integracji — od naszych ekspertów dowiesz się
wszystkiego o integracji i wsparciu przez cały okres uczestnictwa w
programie.
 Całodobowa pomoc techniczna dla handlowców — szybka pomoc dla
handlowców w kwestiach technicznych i administracyjnych — online i
przez telefon.
 Dostęp do Portalu dla partnerów z regionu CEMEA — dostęp do
materiałów szkoleniowych dla partnerów, narzędzi marketingowych,
raportów, logo partnerów PayPal i aktualizacji produktów.
 Komunikacja z partnerami* — subskrypcja newslettera Partner
Connection, wiadomości e-mail z aktualizacjami tylko dla partnerów.
 Wspólne planowanie (wybrani partnerzy) — współpraca ze strategicznym
opiekunem klienta w zakresie formułowania planów biznesowych
wzmacniających partnerstwo i stymulujących sprzedaż.

* Niektóre wiadomości mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
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Korzyści z udziału w programie partnerskim PayPal dla regionu CEMEA
Relacje i komunikacja*

Gold

Member

Opiekun partnera

Osobisty opiekun
klienta

Wsparcie e-mail w
ramach programu

Newsletter dla partnerów

Tak

Tak

Seminarium internetowe dla partnerów (w
zależności od dostępności)

Nieograniczona liczba
uczestników

Nieograniczona liczba
uczestników

Dostęp do Portalu dla partnerów PayPal

Tak

Tak

Doroczna impreza dla partnerów (zależnie od
dostępności)

W miarę dostępności
miejsc

Nie

Korzyści techniczne

Gold

Member

Dostęp do wersji beta nowych produktów

Pierwszy wybór

Zależnie od dostępności

Szkolenia techniczne dla partnerów

Tak

Tak

Pomoc dotycząca integracji

Tak

Tak

Pomoc techniczna przez e-mail i telefon

Tak

Tak

Raporty o aktualizacjach produktów

Tak

W ramach seminarium
internetowego

Korzyści marketingowe

Gold

Member

Wpis w katalogu partnerów

Rozszerzone

Tak

Udział we wspólnych przedsięwzięciach
marketingowych (zależnie od dostępności)

Zależnie od
Nie
dostępnych możliwości

Narzędzia marketingowe (treść strony docelowej,
treść wiadomości e-mail, szablony tekstowe itd.)

Tak

Tak

Porady w ramach Najlepszych rozwiązań

Tak

Tak

Logo partnera PayPal

Tak

Tak

Korzyści ze sprzedaży

Gold

Member

Szkolenia dla partnerów z zakresu sprzedaży

Tak

Tak

Wspólne planowanie

Zależnie od
dostępności

Nie

Premie finansowe (dostępne tylko w wybranych
krajach)

Nie

Nie
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Jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do Programu partnerskiego PayPal dla
regionu CEMEA?
Wymagania ogólne dla wszystkich typów partnerów






Model biznesowy umożliwiający odnoszenie się do kont handlowców
Zaakceptowanie umowy online w chwili przystąpienia do Programu
partnerskiego PayPal dla regionu CEMEA
Udostępnianie odrębnej strony docelowej opisującej oferowane przez Ciebie
produkty/usługi PayPal
Korzystanie z zatwierdzonych treści i wiadomości dostarczanych przez firmę
PayPal
Korzystanie z najnowszych logo, przycisków i grafik PayPal (materiały
dostarczone)

Partnerzy ds. rozwiązań:




Wdrożenie podstawowych funkcji systemu PayPal oraz oferowanie klientom
co najmniej jednego z następujących produktów PayPal:
o PayPal Express (Ekspresowa realizacja transakcji)
o PayPal Standard (Płatności za pośrednictwem witryny)
o Rozwiązanie obsługiwane lokalnie
Integracja kodu BN w ramach integracji PayPal, co umożliwia firmie PayPal
śledzenie ilościowe i tworzenie dokładnych raportów

Poziom członkostwa

Gold

Member

Wymagania dotyczące poziomu rozwiązań dla partnerów



Tylko na zaproszenie



Integracja co najmniej jednego produktu PayPal



Integracja kodu BN



Otwarta rekrutacja



Integracja co najmniej jednego produktu PayPal



Integracja kodu BN
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Integratorzy systemów:
Poziom członkostwa

Wymagania Programu partnerskiego dla integratorów
systemów

Gold



Tylko na zaproszenie

Member



Otwarta rekrutacja

Partnerzy uzupełniający:
Poziom członkostwa

Wymagania Programu partnerskiego dla partnerów
uzupełniających

Gold



Tylko na zaproszenie

Member



Otwarta rekrutacja

Skontaktuj się z nami
W razie pytań, skontaktuj się z nami pisząc na adres: partners@paypal.com
Więcej informacji znajdziesz pod adresem https://www.paypalmarketing.com/emarketing/partner/cemea/program-pl/index.html

