Program Mentori
Transformácia vášho modelu podnikania môže byť zložitá hlavne pri prechode
z tradičných modelov na taký, ktorý prináša pravidelné príjmy. Preto spoločnosť
Tech Data vytvorila program Mentori.
Tento program poskytuje partnerom efektívne podnikateľské rady od externých
odborníkov na transformáciu podnikania a u mnohých partnerov už umožnil
smerovanie k predvídateľnému a ziskovému rastu. Jeden z partnerov dokonca
zaznamenal v rámci svojho podnikania len v priebehu 6 mesiacov trojnásobný
percentuálny nárast pravidelného príjmu.

K programu Mentori sme sa pripojili v júli a do januára sme strojnásobili
percentuálnu hodnotu pravidelných príjmov v rámci nášho podnikania. Stačilo
implementovať postupy, ktoré sme sa naučili v rámci programu Mentori.
Freestyle IT

Oceňované školenie
Tento program získal nedávno ocenenie 2018 CRN Sale &
Marketing Award for Best Partner Training Initiative (ocenenie
v kategórii Najlepšia iniciatíva v oblasti odbornej prípravy partnerov
na podujatí CRN Sale & Marketing Award 2018). Bol ocenený ako
neuveriteľne prínosný program pre každého partnera, ktorý hľadá
odbornú pomoc a rady, aby prekonal ďalšiu fázu rastu svojho
podnikania.

Program Mentori
rieši špecifické
výzvy pri
podnikaní, ako
napríklad:

• Ako si pripraviť 3-ročnú stratégiu transformácie
• Ako vybudovať rámce a obchodné modely pre službu SaaS
• Ako zostaviť tie správne cloudové ponuky pripravené vstúpiť na trh
• Ako prejsť z tradičného na digitálny marketing
• Ako transformovať tradičný/transakčný obchodný tím na predaj
produktov ďalšej generácie a produktov prinášajúcich ročné výnosy

Tento program okrem toho poskytuje partnerom prístup k takej komunite a sieti partnerov
ako žiadny iný.

Čo si myslia partneri?
Program Mentori od základov zmenil naše podnikanie
takými spôsobmi, ktoré sme si ani len nedokázali
predstaviť. Mnohé z iniciatív nám pomohli vytvoriť nové
servisné balíky a stratégie získavania potenciálnych
zákazníkov.

S programom Mentori
spoločnosť Tech Data
zdokonaľuje svoju úlohu
tradičného distribútora!
Mentori je skvelá inovácia.

Vin Jauhal, generálny riaditeľ,
Wem Technology

Peter Jan,
Meerschaps

Kontaktujte nás
Zrýchlite na ceste transformácie svojho podnikania a pripojte sa ešte dnes
k programu Mentori.

Fiona.Challis@techdata.com
tdhpe.techdata.eu/en/Toolkit/Mentori-Program

