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Corel uruchamia witrynę Corel Partners
Nowy portal dla partnerów firmy Corel usprawnia współpracę handlową
Warszawa, Polska — 25 sierpnia 2010 — Firma Corel ogłosiła dzisiaj uruchomienie
nowego portalu informacyjnego dla partnerów firmy w Polsce — Corel Partners, pod
adresem www.corelpartners.pl. Portal Corel Partners to miejsce, które powinien odwiedzić
każdy partner handlowy. Znajdują się tu najnowsze informacje na temat produktów,
materiały reklamowe, informacje dotyczące kampanii lojalnościowych i współpracy oraz
programy inicjatyw sprzedażowych przygotowane przez firmę Corel.
Portal Corel Partners jest oparty na programie do zarządzania relacjami RelayWare™. Jest
to centralna baza informacji, która umożliwia firmie Corel efektywną komunikację z różnego
rodzaju partnerami działającymi w takich obszarach, jak dystrybucja, sprzedaż online,
sprzedaż detaliczna, sprzedaż korporacyjna oraz edukacja.
Partnerzy, którzy zarejestrują się i uzyskają akredytację w portalu www.corelpartners.pl nie
tylko będą dysponować całodobowym dostępem do najświeższych informacji na temat
produktów i firmy, ale także będą otrzymywać pocztą elektroniczną najnowsze wiadomości,
powiadomienia o promocjach i aktualnych ofertach. Dzięki temu ich współpraca z firmą
Corel będzie przebiegać sprawniej, co pozwoli im zwiększać sprzedaż i rozwijać firmę.
„Ta nowa usługa dostarcza naszym partnerom bezcenne narzędzie, które pozwoli im lepiej
poznać produkty i sprzedawać najlepiej, jak to możliwe. Portal został stworzony w celu
wzmocnienia dobrych relacji z naszymi partnerami, które udało się nam zbudować w ciągu
ostatnich lat, jak również stworzenia sieci nowych partnerów, którzy będą mogli teraz
znacznie lepiej współpracować z firmą Corel”, wyjaśnia Sylwia Tomalska, menedżer ds.
sprzedaży w Europie Wschodniej w firmie Corel.

Rejestracja
Partnerzy, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat najnowszych produktów i
programów firmy Corel, mogą się zarejestrować pod adresem www.corelpartners.pl.
Pierwszych 100 partnerów, którzy się zarejestrują, będzie mogło zdobyć bezpłatną,
nieprzeznaczoną do sprzedaży wersję Home and Student sztandarowego produktu firmy
Corel — pakietu CorelDRAW.
---koniec--Informacje o firmie Corel
Firma Corel (www.corel.com) to jeden z wiodących producentów oprogramowania na
świecie. Z naszych produktów korzysta ponad 100 milionów aktywnych użytkowników w 75
krajach. Tworzymy programy, które pomagają użytkownikom realizować pomysły i dzielić
się nimi w ekscytujący, twórczy i przekonujący sposób. Przez lata działalności firma zdobyła
uznanie dzięki dostarczaniu innowacyjnych, godnych zaufania produktów, które są łatwe do
opanowania i obsługi oraz pomagają w zwiększaniu produktywności. Firma Corel została
uhonorowana setkami nagród branżowych, przyznanych za innowacyjność, jakość i wartość
oprogramowania.
Oferta nagradzanych produktów firmy Corel obejmuje popularne i znane na całym świecie
programy, takie jak CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel DESIGNER®
Technical Suite, Corel® PaintShop Photo®, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel®
WordPerfect® Office, WinZip® oraz niedawno wprowadzony na rynek Corel® Digital Studio™.
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