
BIED DE PRETTIGSTE E-MAIL 
MARKETING OPLOSSING  

AAN UW KLANTEN

partnerprogramma



Wilt u uw klanten helpen aan een professionele e-mail marketing 
oplossing? En biedt u graag de onmisbare aanvullende diensten? 
Dan is het MailPlus Partnerprogramma voor u de ideale oplossing. 
U verwijst uw klanten naar MailPlus, u ontwerpt de templates en 
adviseert uw klant over strategie en integraties. Het verkooptraject, 
de ontwikkeling van het platform, de klantsupport en klanttraining 
neemt MailPlus voor u uit handen!

DE PRETTIGSTE SOFTWARE 
VOOR PROFESSIONELE 
E-MAIL MARKETING

Marketing en advies 
Met de MailPlus-partnercode, logo’s en 
teksten kunt u uw klanten interesseren en 
uitnodigen om een gratis en vrijblijvend 
proefaccount af te sluiten.

Verkoop 
MailPlus volgt uw leads op, houdt u op de 
hoogte van het verkoopproces en sluit een 
overeenkomst met uw klant. 

Praktische ondersteuning
 

Heeft u of uw klant vragen?  Het MailPlus support team zit klaar!

Bel met één van ons: 
079 363 12 12
Mail ons: 
support@mailplus.nl

Levering 
U ontwerpt de templates. MailPlus zet 
de aangeleverde Photoshop bestanden 
om naar (responsive) HTML en richt, in 
samenspraak met uw klant of met u, het 
account verder in.  Als onderdeel van de 
totale set-up wordt de klant gedurende een 
cursus van één dag getraind in het gebruik 
van MailPlus.



Wie doet wat?

Marketing en advies
 
Ontwerpen templates
 
Integreren aanmeldformulieren
 
Verkooptraject
 
Omzetten templates in HTML
 
Set-up van het account
 
Training van de gebruiker
 
Support door productexperts

PARTNER

Producttrainingen 
Om gebruikers optimaal te leren werken met 
MailPlus verzorgen wij verschillende praktische 
producttrainingen.  

Onder leiding van een trainer worden een 
digitaal cursusboek, video-instructies en 
opdrachten doorlopen. 

Uw klant zal binnen één dag MailPlus van A tot 
Z begrijpen en is direct een gecertificeerde  
MailPlus-expert. 



Partnership is gratis

Voor de werkzaamheden en trainingen in de opstartfase van het 
MailPlus Partnerprogramma worden geen kosten in rekening 
gebracht. Daar staat tegenover dat u uw samenwerking met MailPlus 
op uw site moet vermelden en met de MailPlus-partnercode verwijst 
naar de proefaccountpagina’s. Uw medewerkers worden door 
MailPlus getraind. 

U kunt een e-mail sturen naar  
partners@mailplus.nl of kijk op onze 
website: mailplus.nl/partner-worden.

Meer informatie?
Heeft u behoefte aan meer informatie?  
Wilt u MailPlus Partner worden?  
Neem dan contact op via: 079 – 363 12 10. 

Prijzen MailPlus
De actuele prijzen van MailPlus vindt u online op mailplus.nl/prijzen. De investering bestaat 
altijd uit drie delen:

• Jaarlijkse licentiekosten, vanaf € 990 per jaar
• E-mailbundels, max. € 9 per duizend. Hoe groter de bundel, hoe lager de CPM
• Eenmalige set-upkosten, vanaf € 590 en afhankelijk van de individuele wensen
 

Beloningsmodel voor Partners 
Partners worden beloond voor het aanbrengen van MailPlus klanten: 

• 20% kickback fee op licenties
• 20% kickback fee op e-mailbundels
•  Gratis producttraining in het trainingscentrum in Zoetermeer
• Gratis MailPlus licentie voor eigen gebruik
 
Sluit u een licentie af voor een klant?  
Dan werkt u full service voor de betreffende klant. In dat geval factureert MailPlus u als 
partner. Ook voor deze situatie geldt het eerder genoemde beloningsmodel.

mailto:partners%40mailplus.nl?subject=
http://mailplus.nl/partner-worden

