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Pakiet Partnerski 2021

Pragniemy Zaprosić do programu partnerskiego 
sBiznes, nowoczesnego programu ERP rozwijanego 
od 2016 roku. 

Nasze rozwiązanie to wygodne i intuicyjne narzędzie, 
które z powodzeniem stosowane jest w firmach 
usługowych, handlowych i produkcyjnych. Dzięki 
zastosowaniu sBiznes skutecznie poprawia się kon-
trola i funkcjonowanie kluczowych aspektów działal-
ności.

Krzysztof Orzechowicz
Prezes Zarządu sBiznes

Krzysztof Orzechowicz

Cechy programu sBiznes

Innowacyjny, przejrzysty, intuicyjny oraz prosty w obsłu-
dze, zawierający elementy niezbędne do wspomagania 
pracy, obsługi, zarządzania, nadzoru i kontroli tego co 
dzieje się w Twojej firmie.

896
wdrożenia

34
branże

2850
użytkownicy
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Bezkosztowe szkolenie w obsłudze programu (startowe oraz cyklicz-
ne) w naszej siedzibie lub zdalnie. (AnyDesk)

Pełna Bezterminowa Licencja sBiznes na własne potrzeby za symbo-
liczne 100 zł (+ pełna aktualizacja + 100 zł) – pełna funkcjonalność pro-
duktu.

Prowizja startowa 40% wartości sprzedażowej (min. prowizja jest gwa-
rantowana) Pierwsza sprzedaż nawet 50%. 

Szerokie wsparcie przy pierwszych wdrożeniach. Bezpośredni kontakt 
z naszymi konsultantami.

Duża swoboda w uzgadnianiu cen końcowych dla swoich klientów.

Dane kontaktowe na stronach produktowych: www.sbiznes.pl  

Możliwość rezerwacji klientów (przejrzysty system rezerwacji).

Materiały reklamowe sBiznes

Istnieje możliwość dodania indywidualnie uzgodnionych benefitów. 

Zapewniamy:
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Jako twórcy oprogramowania postawiliśmy na nowoczesne rozwiązania. 
Podobnie podchodzimy do kwestii poszerzania sieci naszej dystrybucji 
oraz marketingu. Wychodzimy z fundamentalnego przekonania, że 
sukces każdego człowieka zależy od jego determinacji oraz pracy. Dlatego 
postawiliśmy na Współpracę Partnerską, do której każda ze stron wchodzi 
na równorzędnych warunkach. Przystępując do partnerstwa otrzymujecie 
Państwo sprawdzone narzędzie, które z powodzeniem zostało już zaim-
plementowane w wielu polskich firmach. Dostajecie produkt, nieustannie 
rozwijany i rozbudowywany. Przede wszystkim uzyskujecie wysokie wyna-
grodzenie za wniesioną pracę. 

PRZEZNACZONY M.IN. DLA:
firm usługowych, handlowych i produkcyjnych, biur rachunkowych restauracji, hoteli 
i sklepów, stowarzyszeń, klubów sportowych, NGO, instytucji naukowych, uczelni 
wyższych, placówek służby zdrowia
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HELP DESK
Reakcja w kilka minut

POMOC
ONLINE

ZDALNE
WDROŻENIA

POMOCNI
KONSULTANCI

https://sbiznes.pl/wersja- demo.html

https://www.youtube.com/watch?v=mfT61wyBgp0

POBIERZ
D A R M O W E  D E M O

youtube.com/watch?v=MTrZF_Vc3wg&t=9s

REFERENCJE



www.sbiznes.pl


