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Musí
existovat
důvody,
proč nás
partneři
montují!

Vážení přátelé,
úspěch Jablotronu je od
prvopočátku spojen se spoluprací
s montážními partnery. Jejich
zkušenosti z instalací, z řešení
požadavků zákazníků a nápady
na zlepšení našich výrobků dostaly
Jablotron mezi přední celosvětové
dodavatele zabezpečovacích
systémů. Skvělou práci partnerů
se snažíme kompenzovat
poskytováním profesionální
obchodní a technické podpory.

Pro montážní firmy pořádáme
pravidelné školicí kurzy, které
jsou nyní organizovány v rámci
Akademie Jablotron. Neustále
se snažíme zdokonalovat naše
systémy tak, aby byly snadno
instalovatelné a přinášely
konkurenční výhodu.
Budu poctěn, pokud se i Vy
stanete naším partnerem
a rozšíříte řady tisíců
jablotroňáků.

Dalibor Dědek
ředitel holdingu Jablotron

Unikátní výrobky
 ři vývoji nových produktů se vždy
P
snažíme přinést jedinečná a netradiční
řešení, která bez kompromisů splní
základní funkci výrobku a usnadní
zákazníkům život. Spolupracujeme
s předními designéry na vzhledu
jednotlivých prvků. Díky tomu mají
neustále naši partneři v rukou unikátní
produkty, které se prosazují v ostré
konkurenci.

Bezproblémová instalace
 každém okamžiku procesu vzniku
V
výrobku testujeme snadnost jeho
instalace. Díky hybridnímu pojetí našich
alarmů se při instalaci sami rozhodujete,
zda bude lepší zvolit instalaci bezdrátovou
nebo sběrnicovou. Bezplatně dodáváme
intuitivní konfigurační programy, kterými
dokážete nastavit systém lokálně
i vzdáleně. S našimi systémy je montáž
šetrná, rychlá a bezproblémová.

Webová samoobsluha
 nešní uživatelé alarmů vyžadují
D
okamžitý servis za nízkých nákladů.
Pro naše montážní partnery jsme proto
připravili jedinečnou bezplatnou webovou
aplikaci, díky které mají přehled o svých
zákaznících a instalacích. V aplikaci si
snadno připravíte profesionální nabídku,
a to včetně smluvní dokumentace.
A navíc umožňuje vzdálenou konfiguraci
alarmů z kteréhokoliv místa na světě.

Profesionální podpora
 ůležitým článkem Jablotronu je tým
D
technické podpory. 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu pomáháme našim partnerům při
instalacích a řešeních požadavků zákazníků.
Poskytujeme nadstandardní servis našich
výrobků, a to většinou po celou dobu jejich
životnosti a bezplatně. Zdokonalujeme
technickou dokumentaci a předáváme
aplikační doporučení, která přinášejí
partnerům nové možnosti nasazení
našich systémů.

Akademie Jablotron
 a dobu naší existence jsme proškolili
Z
tisíce montážních firem. Tým zkušených
lektorů atraktivní formou seznamuje
účastníky kurzů s funkcemi a způsobem
instalace našich systémů a tím zvyšuje
odbornost našich montážních partnerů.
Absolventi Akademie získávají Certifikát,
který je opravňuje k odborné instalaci
našich systémů a odlišuje je od výrobcem
neautorizovaných firem.

Obchodní podpora
Instalace zabezpečovacích systémů
je náročná práce, která si zaslouží
spravedlivou odměnu. Proto věnujeme
velké úsilí ochraně zájmů profesionálních
montérů a snažíme se propagovat
odbornou montáž jako nutnou
podmínku bezproblémové funkčnosti
zabezpečovacích systémů.
Pomáháme našim partnerům dodávkou
atraktivních propagačních materiálů
a předmětů.

Motivace
 íky nabídce tzv. Celkové ochrany
D
přinášíme našim montážním partnerům
jedinečnou motivaci spočívající
v provizích spojených nejen s dodávkou
alarmů, ale rovněž i dodávkou služeb.
Mimo jednorázových odměn máme
rovněž propracovaný dlouhodobý
motivační program, který našim
partnerům generuje zajímavou roční
rentu.

Kvalitní
alarm
Profesionální
montáž
Nepřetržitý
dohled
Zásah při
poplachu

Skutečné bezpečí
 řipravili jsme pro uživatele našich alarmů
P
jedinečnou nabídku Celkové ochrany.
Kvalitní alarm totiž pro zajištění skutečného
bezpečí vyžaduje kromě profesionální
montáže také nepřetržitý dohled a zásah
při poplachu. Využijte konkurenční výhody
s nabídkou unikátní Celkové ochrany
JABLOTRON. Prvních 6 měsíců je pro
uživatele na zkoušku zdarma!

