Партнерська программа
Yaware.Service

Миттєва оцінка якості сервісу
+38 (044) 360 45 13
contact@yaware.com.ua

- це компанія, яка допоможе Вам підвищити ефективність роботи
компанії за допомогою інноваційних рішень і технологій, які
перевірені на практиці!

Щодня збирається
понад 300 відгуків від
клієнтів

Клієнтська база
по всій
Земній кулі

Отримано
більше ніж
50 000 відгуків

ГОТОВЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ
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QR-код з посиланням на
форму зворотного зв'язку
SMS з посиланням на форму
зворотного зв'язку
Вбудувати на сайт форму з
опитуванням

Підтримка Email зв'язку з
клієнтом

Yaware.Service додаток на
смартфон планшет

Feedback Box унікальний
девайс від Yaware.Service

ВІДГУКИ І ВІДПОВІДІ НА НИХ
Всі відгуки збираються в профілі
вашого облікового запису
Yaware.Service. Їх можна не тільки
прочитати або прослухати, а й
миттєво дати відповідь.
ДОСТУП ДО ВІДГУК
Доступ до відгуків маєте тільки Ви і
люди, яким ви надали доступ до
сервісу. Також ми гарантуємо повне
збереження вашої особистої
інформації.
ІНТЕРФЕЙС
Працюючи над сервісом, ми
намагалися продумати кожну
дрібницю і зробити інтерфейс
простим і зрозумілим.

ТЕПЕР І ЗАВЖДИ
ВСІ ВІДГУКИ
В ОДНОМУ МІСЦІ

ЩО ДАЄ Yaware.Service?
Нові ідеї
Отримуючи зворотний зв'язок від ваших
клієнтів Ви можете бути з ними на одній
хвилі. Знати чого хоче ваш клієнт, і
перевищувати його очікування.

Збільшення прибутку
Успішний бізнес - це клієнтоорієнтований
бізнес,
який
дає
характеристику
можливостям і здібностям компанії,
орієнтованим на максимальний обсяг
реалізації продукції і отримання доходу
за рахунок поліпшення якості сервісу
клієнтів.

Нові ідеї
Збільшення прибутку
Економія часу і грошей

Економія часу і грошей
Вам не потрібно платити нікому за обробку
ваших даних, переписування їх з декількох анкет,
створення різних таблиць відповідей в Excel і т. Д
Створення онлайнових форм усуває ризик
помилок,
що
виникають
при
ручному
транскрипції відповідей.

Хто наші клієнти?

✓

Клініки і стоматології. Для оцінки якості лікування та обслуговування пацієнтів, оцінки роботи
лікарів.

✓
✓
✓

Retail. Для контролю якості обслуговування на торгових точках.
Салони краси. Для оцінки якості обслуговування та послуг, що надаються.

✓

Ресторани і кафе використовують Yaware.Service для оцінки якості роботи офіціанта і закладу в
цілому.

✓

Будь-яка інша ніша де потрібно дізнатися думку споживачів.

Маркетингові компанії використовують Yaware.Service для проведення маркетингових опитувань і
контролю виконання завдань і проектів.

Партнерська програма
Якщо Ви:

ІТ-спеціаліст

Компанія

Автор блога чи
тематичного
ресурсу

який консультує
або встановлює
ПО у своїх
клієнтів.

яка займається
автоматизацією і
поліпшенням
бізнес-процесів в
будь-якому виді
бізнесу.

який знайомить читачів з
досягненнями в ІТіндустрії, новими
методами ведення
бізнесу, об'єднуючи
прихильників новітніх
технологій.

приєднуйтесь до партнерської програми Yaware.Service!

Партнерска програма
Заробляти з Yaware.Service просто!

1.

Реєструєтеся в
партнерській
програмі

3.

Клієнт оплачує
покупку

2.

Рекомендуєте
наші послуги
клієнтам

4.

Ви отримуєте
винагороду!

Партнерска програма
Шкала винагород для партнера
Кількість підключених клієнтів*

Частка винагороди від суми оплати
підключеного клієнта*

Приблизні суми комісійних (при придбанні 10-50 ліцензій
кожним клієнтом)

1-9

20%

300 – 13 500 грн./міс.

10-49

30%

4 500 - 110 250 грн./міс.

50-99

40%

30 000 – 297 000 грн./міс.

100-149

50%

75 000 – 558 750 грн./міс.

150-199

55%

123 750 – 820 875 грн./міс.

200 і більше

60%

180 000 – 900 000 грн./міс.

* Мається на увазі кількість активних клієнтів, а не оплачених ліцензій

Партнерска програма
Переваги роботи з нами:
1.

Ми завжди готові проконсультувати, спільно підібрати оптимальний спосіб
продовження співпраці, вигідну фінансову схему.

2.

Підтримка партнерів включає навчання менеджерів з продажу партнера,
вебінари.

3.

Завжди готові розглянути від партнерів пропозиції, які збільшують кількість клієнтів
Yaware.Service.

Ми готові зробити сервіс краще,
а Ви?
Залишились питання?
Звертайтеся:
Юлія Пахомова,
менеджер по роботі з партнерами
Тел: +38 (044) 360 45 13 | Email:
y.pahomova@yaware.com

Розпочніть співпрацю з
сьогодні!

вже

