COMMERCIAL SOLUTIONS Expert

Commercial
Solutions
Expert
Program s přidanou hodnotou

Staňte se exkluzivním partnerem

Obecné zásady programu
Program CSE (Commercial Solution Expert) zahrnuje produkty
ve všech klíčových produktových oblastech (3 pilířích):
•
•
•

Expert pro komerční zařízení s přímým výparem (DX):
Sky Air, VRV, kondenzační jednotky (ERQ), větrání (VAM)
Expert pro (REF) chadírenství (REF)
Expert pro aplikované systémy (AS)

Minimální obrat
• Pro kvaliﬁkaci do partnerského programu CSE je
nutné dosáhnout minimálního požadovaného obratu
v jednotlivých produktových pilířích přímý výpar (DX),
chladírenství (REF) nebo aplikované systémy (AS)
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Výše obratu
€, vyjma příslušenství, za
poslední 2 Daikin ﬁskální roky

DX

REF

AS

350.000 €

200.000 €

300.000 €

Výběr partnerů na základě speciﬁckých kriteríí
a rozhodnutí stanovených společností Daikin
• Status partnera je stanoven na 1 rok a přehodnocován po každém období
• HCE partneři mohou být také součástí CSE programu
(sortiment výrobků se liší)
Prodeje VRV, Sky Air, kondenzačních jednotek, větrání,
aplikovaných a chladírenských systémů – vyjma
příslušenství, slouží jako podklad pro vyhodnocení
programu
• Splnění uvedených podmínek obratu jsou pouze jedním
z kritérií pro vstup do programu CSE Daikin, společnost
Daikin přihlíží k celkovému obchodnímu modelu
společnoti a dalším interním kritériím, a vyhrazuje si
právo výběru, kterým kandidátům členství navrhne
a schválí. Členství není na základě splnění pouze
podmínek stanovených v obratu vymahatelné.

Výrobky Daikin

Partnerský status

• Výrobky zahrnuté do CSE programu:
• VRV, Sky Air, kondenzační jednotky (ERQ),
větrání (VAM)
• Aplikované systémy
• Chadírenství
Příslušenství není zahrnuto

• Dvě úrovně pro Daikin partnery: CSE, CSE+
• Pro kvaliﬁkaci do programu Daikin CSE+ musí partner dosáhnout
úrovně obratu a kriteria stanovená společností Daikin minimálně ve 2
produktových pilířích (CSE úroveň v DX, REF nebo AS)

Dodatečný bonus na nové prodeje DX, REF, AS
• 3% bonus na konci roku na nové obchodní příležitosti
v případě, že se partner zaváže dosáhnout v novém
pilíři min. 50.000 € a nedosáhl v daném pilíři prodejů
10.000 € v předchozích 2 letech (jedná se o nárůst obratu
z projektů, ve kterých prodejce prokazatelně ovlivnil,
že byly instalovány výrobky Daikin, a informoval o této
skutečnosti Daikin již v počátku projektu)
• poskytnutí bonusu je limitováno na 1 rok a může být
požadováno pro daný pilíř pouze jednou
• poskytnutí bonusu je podmíněno podpisem dodatku ke
smlouvě k CSE programu.

CSE +

Prodej výrobků
ve 2 či více pilířích
PLUS
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CSE

Prodej výrobků v 1 pilíři
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Požadavky
a výhody
Požadavky
PRODEJ
• Nárůst obratu

✔

ŠKOLENÍ
• Pravidelná účast na školení
- Produktová školení
- Servisní školení

✔
✔

KONTROLA KVALITY INSTALACE
• Daikin může kdykoliv provést kontrolu instalace CSE
partnera na projektu pro zjištění požadované Daikin
kvality

✔

NOVÉ PROJEKTY
• Generování projektů:
min. 20 % celkové obchodní činnosti

✔

Výhody
• Exkluzivní členství ve vybrané komunitě partnerů

✔

KOMERČNÍ OBLAST
• Bonus na konci roku díky růstu obratu
a generování % zákaznických projektů

✔

• Doporučení pro práce u významných klíčových zákazníků

✔

SERVIS
• Prodloužená záruka (DX, AS)

✔

MARKETINGOVÁ PODPORA
• Propagace a akce speciﬁcké pro CSE

✔

• Kredit do Daikin promo obchodu
• 300 € kredit pro CSE partnery
• 750 € kredit pro CSE+ partnery

✔

Může být využito pro objednávku promo materiálů
Daikin (trička, vlajky, samolepky na auta, reklamní
předměty např. propisovačky apod.)
• Označení partnerství (status, logo), mimo jiné
i na webových stránkách www.daikin.cz

✔

bonusu na
konci roku
Kalkulace

Bonus na konci roku bude poskytnut pouze tehdy, když:
✔ Partner dosahuje určitého růstu obratu celkové obchodní hodnoty
komerčních prodejů (vyjma příslušenství)
✔ Partner vygeneruje určitý objem zákaznických projektů
(generování projektů prodejců)

Bonus na konci roku bude vypočítán z nárůstu!

CSE
Růst obratu (celkový
obchodní obrat
komerčních prodejů,
vyjma příslušenství)*
minimálně

CSE Plus

1 klíčová produktová oblast
(pilíř)

výchozí bonus:

200 a více tis. EUR

Projekty
generované
Prodejcem %

5%

100 - 200 tis. EUR

4%

50 - 150 tis. EUR

3%

0 - 50 tis. EUR

1%

2 klíčové produktové oblasti
(pilíře)
dodatečný
bonus:

Projekty
generované
Prodejcem %

1,5 %
1,0 %

dodatečný
bonus:

Projekty
generované
Prodejcem %

2,0 %

2,0 %
krát %
generovaných
projektů

3 klíčové produktové oblasti
(pilíře)

krát %
generovaných
projektů

0,5 %

1,5 %
1,0 %

krát %
generovaných
projektů

0,5 %

* net values, excl. VAT

Příklad výpočtu bonusu
CSE partner, pro DX a REF
Období: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2019

Obrat:
FY 2018: EUR 500.000
FY 2019: EUR 600.000
(obrat v komerčních produktech DX, REF, vyjma příslušenství)

Nárůst obratu FY18 vs FY19: 100.000 EUR
Obrat dosažený v jednom pilíři: 4 %, ve druhém pilíři: 1,5 %
Generování zákaznických projektů: 20 %
Roční bonus: Nárůst (€) x bonus % x generování nových projektů %
např.: 100.000 € x (4 % za 1 pilíř + 1,5 % za 2 pilíře) x 20 % za projekty = 1.100 EUR
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