
Surf naar  
www.teamleader.nl/partner 
en meld je aan als je meer 
informatie wenst over het 
Partner Programma.

Als partner vertaal je de werkprocessen 

van je klant naar Teamleader, maar  

ontdek je tegelijkertijd ook upsell-kansen

De software van Teamleader 
zorgt voor een perfect over-
zicht van de lopende ver-

koopkansen, projecten en betalin-
gen. En misschien nog crucialer: een 
haarscherp beeld van hoe je bedrijf 
presteert.
Teamleader werkt samen met een 
uitgebreid partnernetwerk van  
zowel Sales als Service Partners met 
één gemeenschappelijk doel: het 
MKB digitaliseren. Nu al behouden 
meer dan 60.000 ondernemers en 
hun teams dagelijks de controle over 
hun werk met Teamleader. Van IT 
agencies en digitale marketeers tot  
gespecialiseerde vakmannen en 
bouwbedrijven.
Bovendien kunnen ruim tweehon-
derd andere tools, VoIP of applica-
ties, zoals Microsoft 365, Teams of 
PowerBI, worden gekoppeld via de 
Teamleader Marketplace. Als partner 
vertaal je de werkprocessen van je 
klant naar Teamleader, maar ontdek 
je tegelijkertijd ook upsell-kansen 
waarmee je de klant ondersteunt bij 
het verder digitaliseren van zijn be-
drijfsprocessen.

Jij als digitaliseringsexpert
Teamleader helpt je klanten bij hun 
digitale transformatie op een  manier 
die bij hen past. Ondersteun hen bij-
voorbeeld bij de onboardingfase, 
bied professioneel advies en word 
hun digitaliseringsexpert bij uitstek. 
Met die meerwaarde onderscheid je 
jezelf snel van concurrenten. Goede 
service is essentieel. De Teamleader 
Partnermanagers zorgen ervoor dat 
je onboarding en samenwerking met 
Teamleader je verwachtingen over-

Teamleader zorgt voor tevreden,  
gelukkige klanten door hun admi-
nistratieve taken zoveel mogelijk te 
vereenvoudigen en te automatise-
ren. Dit, samen met de andere pro-
ducten en diensten die je daarom-
heen aanbiedt, zorgt voor een hoge 
klanttevredenheid. Daarvoor moet 
je natuurlijk wel alle ins- en outs 
van Teamleader kennen. Via de spe-
ciale portal kun je het (verplichte)  
certificeringsprogramma doorlopen,  
waarna je gerechtigd bent om Team-
leader te verkopen. ◾

Met de work management software van Teamleader kun je verkopen, factureren en 
werk plannen. En dat alles op één plek. Zo zorg je ervoor dat alle relevante informatie 
niet langer versnipperd is over verschillende inboxen, Excelsheets en software.

De missie van Teamleader: 
het MKB digitaliseren

WORK MANAGEMENT SOFTWARE VAN TEAMLEADER

treft en helpen je klanten ondersteu-
nen om extra bedrijfspotentieel aan 
te boren. Los van de maandelijks te-
rugkerende omzet die je genereert, 
weet je dankzij Teamleader perfect 
hoe je klant werkt en begrijp je hoe je 
hen optimaal kunt ondersteunen.
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