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 ulseemPהכירו את תכניות השותפים של חברת 

הן אחת מהדרכים המקובלות ביותר בעולם העסקים של ימינו להגדלת סך ההכנסות  תכניות שותפים

של כל חברה באשר היא, וזאת לצד יצירת שיתופי פעולה ראשוניים אשר עשויים להוביל בשלב 

 מאוחר יותר לשיתופי פעולה משמעותיים יותר. 

אנו בחברת פולסים מציעים לכם שלושה אפיקים מרכזיים אשר באמצעותם ניתן להצטרף לתכנית 

 השותפים שלנו: 

כל שיהיה עליכם לעשות . מודל שיתוף הפעולה השכיח ביותר למעשה זהו – מפה לאוזןתוכנית . 3

ניצור אנו הוא להעביר לידינו את שמו ואת מספר הטלפון של הלקוח אשר עשוי להתעניין בשירותינו. 

מסך  5%את הקשר הישיר עם הלקוח ובמידה וייחתם עמו חוזה התקשרות, נזכה אתכם בעמלה של 

. מדובר על הדרך הטובה ביותר להגדיל את הכנסתכם מבלי טרחה של אלקטרוני בדיוור החוזה

 ממש. אז מי אמר שהקשרים לא משתלמים? 

את מערכת הדיוור  לחילופין, אפיק נוסף של שיתוף פעולה יאפשר לכם להציע – ניהול לקוחות. 4

למגוון הלקוחות הקיימים שלכם ולנהל מולם את כל הקשר השוטף. האלקטרוני של חברת פולסים 

מבחינתו של הלקוח, אפיק זה עשוי להקטין את אי הוודאות הכרוך באופן טבעי בעבודה עם חברה 

ולם חדש של נוספת. במילים אחרות, הלקוחות שלכם ימשיכו לעבוד מולכם ובמקביל הם ייחשפו לע

אפשרויות אשר יסייעו להם לשמור על קשר עם הלקוחות שלהם ולהפוך אותם לשגרירי מותג 

 נאמנים.

שיתוף פעולה היא למעשה מודל  Private Label-תכנית הלבסוף,  - Private Labelמיתוג אישי  .1

יעניק לכם את האפשרות לשווק את מערכת הדיוור האלקטרוני של חברת פולסים ר שא ,משודרג

כל סימני הזיהוי שיוטמעו  אישית לחברה שלכם. שתוכן על ידינו ותותאם במעטפת –ללקוחות שלכם 

על גבי מערכת הדיוור יהיו שלכם בלבד והלקוח אפילו לא יבחין בכך שמדובר במערכת של חברת 

 פולסים. 

 לתכנית השותפים של חברת פולסים? עוד היום להצטרף לכם מדוע כדאי

שהיקפו תלוי  רווח כספיפות לתכנית השותפים של חברת פולסים תניב לכם באופן טבעי הההצטר

ככל שהיקף שיתוף הפעולה יגדל כך יצמחו גם הרווחים שלכם כתוצאה  באפיק השיתוף בו תבחרו.

 ממנו. 
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עם אחת  צעוד יד בידלכם לאפשר תמעבר לכך, הצטרפות לתכנית השותפים של חברת פולסים 

. מגוון מחוצה להוהחברות הוותיקות והמנוסות ביותר בזירת הדיוור האלקטרוני בישראל 

והמוניטין שצברנו לאחר לא מעט שנים של עבודה אינטנסיבית  הלקוחות הרחב שעמם אנו עובדים

ים בעד עצמם. נוסף על כך, היכולת לעשות שימוש במערכת של מערכת פולסים ולשווקה מדבר

לם כלי אסטרטגי ראשון במעלה בעו –אחרים תסייע לכם בפיתוח היתרון התחרותי שלכם ללקוחות 

 העסקי.

 להגדיל את החשיפה והמיתוג שלכםלבסוף, ההצטרפות לתכנית השותפים שלנו תאפשר לכם 

באמצעות פרסום הלוגו של החברה שלכם וכמה מילים עליה בעמוד השותפים העסקיים הייעודי 

       זוכה לצפיות רבות.שמופיע באתר שלנו ו

הצטרפו עוד היום לתכנית השותפים של חברת פולסים: צרו עמנו קשר אז למה אתם מחכים? 

 30-5423423מספר  בטלפון


