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 1.  OBJECTIVO DO PROGRAMA PARTNER

Este programa tem como objectivo unir esforços de cooperação entre a JC-Eletronics Iberia 
representado pela Quero Automation e as empresas especializadas na automatização industrial 
sediadas geográficamente perto dos clientes finais. Tendo então o objectivo comum a transparencia, 
exclusividade territorial e portfólio, assim como proporcionar a melhor relação cliente-serviço, 
cliente-equipamento.

2.  PARCEIRO ASSOCIADO.

O parceiro será uma empresa de perfil técnico que poderá contar com os beneficios e 
competências que o plano propõe, que o cliente necessita e que ambas as partes valorizam:

a.  Capacidade técnica.
b.  Capacidade local.
c.  Acompanhamento com o cliente.
d.  Capacidade e serviço que o Mercado procura.

Encontramos no modelo de Networking o trabalho em Rede a resposta para manter os melhores 
negocios, duradouros e com os melhores resultados.

3. DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA

No âmbito da definição geográfica do acordo de cooperação Partner, este será responsável da 
zona territorial a nível nacional e da influência aí existente do seu canal.

Procuramos que cada Partner possa  representar e oferecer assistência de maneira exclusiva, 
definida por zona de acção e contas específicas, o portfólio dos produtos da JC.
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4. VANTAGENS – CRITÉRIOS DO CLIENTE PARTNER 

a.  BENEFICIOS
De maneira geral, pretende-se oferecer o melhor nível de atenção e suporte ao cliente final, 
garantindo a transparência dos negocios, a cooperação entre Quero JC e o Partner, assim como 
incrementar o volumen de negócio/facturação.

- Portes de transporte incluídos para pedidos standard (superiores a 500€).

- No caso que haja um pedido de garantia e válida, os portes de transportes serão gratuitos.

- Feedback ao pedido de propostas inferior a 4 horas.

- Emissão das garantias em menos de 8 horas.

- Acesso à tabela de preços dos equipamentos recondicionados, para troca e reparação.

- Acesso à plataforma online com os preços e descontos finais.

- Criação da base de dados de clientes da zona para gestão directa e exclusiva.

- Comercial exclusivo para gestão de conta.

- Definição de Rappel para objectivos e acordos comerciais realizados (com base nos resultados 

líquidos anuais).

- Suporte técnico por via telefónica 12 horas por ano com JC (para equipamentos do seu portfólio).

- Entregas directas para os seus clientes juntamente com recibos personalizados (próprios do Partner).

- Formação técnico-comercial em temas associados aos serviços e portfólio JC.

- Branding online e offline de forma a marcar presença na zona de operação do Partner.

b.  CRITÉRIOS

OBRIGATÓRIOS::

- A definir em acordo entre as partes.

A CONSIDERAR E QUE DEVERÁ TER:

- Várias delegações em diferentes pontos em Portugal ou no Mundo.

- Suporte técnico no terreno.

- Representante de um fabricante das nossas marcas Field.

- Pelo menos 1 ano de cumprimento do objectivo ou budget.

- Histórico de compras superiores a 25 mil euros nos anos anteriores.

- Taxa de conversão superior a 30% das propostas vs compras.

- Empresas que dausi tenhamos acordos de cooperação ou Partner associado.
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5. APRESENTAÇÃO  QUERO Automation – JC-Electronics
Somos uma empresa com 33 anos de experiência, especializada em quatro soluções diferentes 
para o problema de fornecimento de equipamentos eléctricos, controlo e automatização de 
baixa e média tensão. Apresentamos quatro soluções diferentes para o mesmo problema, são 
estas:

- Venda de equipamentos novos.
- Venda de quipamentos recondicionados.
- Troca de peças.
- Reparação electrónica industrial.

Somos a delegação oficial da JC-Electronics da Península Ibérica, apresentando em todos os 
nossos produtos e serviços garantia de 24 meses.

Trabalhamos com as principais marcas do mercado das quais dispomos do melhor equilibrio 
entre preço, qualidade e tempo de entgrega.

“Acredito numa sociedade em que apenas não só se limita a perseguir os seus objectivos 
individuais, como se não tivéssemos muitos objectivos comuns e trabalho em conjunto 
para realizá-los”.
    Francisco Domínguez Brito


