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WITAMY
Zbudujmy przyszłość, jakiej potrzebujesz
Budynki mają wpływ na każdy moment każdego dnia, a Honeywell Building Technologies zmienia 
sposób funkcjonowania budynków, aby poprawić jakość życia ich użytkowników. Obsługujemy budynki 
każdego typu - od biurowców, przez sklepy i szkoły, po szpitale, lotniska i obiekty sportowe.

Nasze zróżnicowane technologie i marki pozwalają nam tworzyć holistyczne rozwiązania poprawiające 
praktycznie każdy aspekt środowiska, funkcjonowania i wydajności budynków. 
Dane dotyczące budynków mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji biznesowych i osiąganiu 
wyznaczonych celów.

Wierzymy, że nasi partnerzy dystrybucyjni odgrywają istotną rolę w naszej działalności. Dlatego naszym 
celem jest wspieranie ich za pomocą narzędzi i usług, których potrzebują, aby budynki były czymś więcej niż 
tylko adresem.

Program partnerski catalyst
Program partnerski catalyst zmienia sposób, w jaki wspieramy naszych partnerów dystrybucyjnych. 
Opiera się na naszych przekonaniach i wspomaga wspólny rozwój. Wprowadza kilka poziomów na 
drodze do otrzymania nagród i uznania w celu osiągnięcia lepszych wyników. Jednocześnie przydziela 
zasoby partnerom, którzy podzielają nasze podejście i coraz częściej oferują nasze technologie swoim 
klientom.
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PROGRAM
Nasza atrakcyjna propozycja dla ciebie
Jeśli chcesz odnosić sukcesy i rozwijać się w sektorze budynków, potrzebujesz wiarygodnego 
wsparcia ekspertów. Oferujemy partnerom dystrybucyjnym innowacyjne produkty 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Pomagamy naszym partnerom 
przekształcić sposób funkcjonowania budynków, aby poprawić jakość życia ich użytkowników.

Twoje uczestnictwo w tym programie pozwoli Ci wyróżnić się jako partnerowi. Nowy program 
partnerski catalyst przenosi nasze wsparcie na wyższy poziom, szczególnie w świecie cyfrowym. 
Został zaprojektowany z myślą o naszym wspólnym sukcesie. Program pomoże ci:

• Utrzymać aktualnych klientów i zyskać nowych poprzez wykorzystanie funduszy rozwoju 
rynku (MDF)

• Uprościć operacje biznesowe i zyskać nowe możliwości dzięki naszemu portalowi dla 
partnerów

• Korzystać ze specjalnego wsparcia technicznego dzięki możliwości otrzymania szybszej 
pomocy, cyfrowej samoobsługi oraz innych korzyści, które będą pojawiać się wraz z rozwojem 
programu

• Motywować klientów do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i oferować im najnowsze 
technologie Honeywell dla budynków.

Rozwój dla wspólnego sukcesu
Program partnerski catalyst obejmuje Srebrny, Złoty i Platynowy poziom członkostwa. 
Poziom członkostwa zależy od wyników. Wskaźniki wydajności obejmują Twój dochód 
z naszych produktów i usług, wzrost dochodu w porównaniu do poprzedniego roku oraz terminowe 
uiszczanie płatności zgodnie z ustalonymi warunkami. Wyniki obliczone na podstawie tych 
kryteriów zadecydują o statusie i wejściu do następnego poziomu.

Wraz ze wzrostem Twoich wyników wzrasta nasz poziom wsparcia w formie zarządzania klientami 
i analiz na każdym poziomie. Pojawiają się też dodatkowe korzyści i czynniki wspierające rozwój, 
takie jak dostęp do funduszy rozwoju rynku (MDF), poziomów serwisu, wcześniejszy dostęp 
do nowych produktów i wiele innych. Korzyści te różnicują poziomy programu i pomagają 
sprzedawać po cenach gwarantujących najlepsze zyski, promować wartości, generować popyt 
i wspierać wysokiej jakości ofertę produktów i rozwiązań Honeywell na rynku.

Wszystkie wymogi i korzyści są łatwo dostępne na nowym cyfrowym portalu partnerskim catalyst. 
Więcej informacji o poszczególnych rodzajach członkostwa można znaleźć w dodatkowej ulotce 
oraz na portalu partnerów catalyst.

Spełniasz wszystkie niezbędne 
kryteria, aby zostać cenionym 
partnerem Honeywell.

Ugruntowałeś swoją pozycję 
poprzez osiągnięte wyniki 
i odróżniasz się od partnerów 
Srebrnych.

Osiągnąłeś najwyższy poziom 
wyników. Z czasem możesz 
oczekiwać, że oferowany poziom 
wsparcia i korzyści będą rosnąć.

SREBRNY PLATYNOWYZŁOTY



Więcej informacji:  
www. hls-poland.com
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Domaniewska 39

02-672 Warszawa

Tel.: +48 22 60 60 900

email: hls-poland@honeywell.com

Niniejszy dokument jest niewiążącym poufnym dokumentem, który zawiera 
cenne zastrzeżone i poufne informacje firmy Honeywell i nie może być ujawniany 
osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody. Nie stwarza żadnych wiążących nas 
obowiązków dotyczących rozwoju lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu, usługi 
ani oferty. Firma Honeywell nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela 
żadnej gwarancji dotyczącej Programu Partnerskiego catalyst ani żadnych 
korzyści z nim związanych. Przedstawiona tutaj treść nie może być zmieniana 
ani modyfikowana i musi pozostać w formacie zaprezentowanym oryginalnie 
przez firmę Honeywell. Wszelkie opisy przyszłego rozwoju produktów, planowane 
aktualizacje lub nowe lub udoskonalone funkcje są opisywane wyłącznie 
w celach informacyjnych i nie stanowią wiążącego nas zobowiązania, a sprzedaż, 
rozwój, wprowadzenie i czas wprowadzenia wszelkich takich produktów, 
aktualizacji lub funkcji będą się odbywać wyłącznie według naszego uznania.
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