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Potrzeba aktywnej obecności firmy w Internecie…

"Albo twoja firma będzie w Internecie,
albo jej wcale nie będzie."
"Dla firm Internet jest teraz priorytetowym
punktem 1, 2, 3 i 4."
Jack Welch (CEO General Electric, lata 80-te)
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RAPORT: Firmy branży G-I w Internecie
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RAPORT: Firmy branży G-I w Internecie
1) „Czy firmy branży G-I posiadają stronę?”

– Jedynie 38% firm branży G-I (grzewczoinstalacyjnej) w Polsce posiada stronę
internetową. Dotyczy to małych firm instalujących
ściśle kotły grzewcze i systemy ogrzewania

 Źródło: raport 2011/2012: „300 firm
branży G-I w Internecie – posiadanie
stron”. InstalReporter 12.2011
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RAPORT: Firmy branży G-I w Internecie
2) „Jaką jakość posiadają strony firm branży G-I?”

– W ramach 38% stron firm branży
G-I (grzewczo-instalacyjnej) tylko
nieliczne można uznać za
kompletne i zawierające
użyteczne informacje dla klienta
– Największym problemem
pozostaje bieżąca aktualizacja
oferty produktowej

 Źródło: raport 2011/2012: „300 firm
branży G-I w Internecie – posiadanie
stron”. InstalReporter 12.2011
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RAPORT: Firmy branży G-I w Internecie
3) „Czy strony firm branży G-I są widoczne w Internecie?”

– Ze względu na nie zachowanie
podstawowych reguł budowy
większości stron firm branży G-I,
nie są one widoczne w Google
dla potencjalnych Klientów
w regionie działania firmy G-I
– Szansa znalezienia w Internecie
lokalnego dostawcy np. kotłów
w danym mieście, jest więc dla
klienta mocno ograniczona
 Źródło: raport 2011/2012: „300 firm
branży G-I w Internecie – posiadanie
stron”. InstalReporter 12.2011
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RAPORT: Firmy branży G-I w Internecie
4) „Czy Klienci branży G-I są w Internecie?”

– Źródło: Research International i TNS Infratest, „Internetnutzer In Deutschland”, 02.2008

wykres 1

wykres 2

– Internet stanowi dla Klientów branży G-i jedno z podstawowych źródeł informacji
przed decyzją o wyborze rozwiązania (wykres 1: „źródła informacji”)
– Strony dystrybutorów są chętnie przeszukiwane przez Klientów (ogólnie dla branż)
przed dokonaniem zakupu (wykres 2: „jakie strony są przeglądane?”)
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RAPORT: Firmy branży G-I w Internecie
5) Wnioski i założenie dla funkcjonowania systemu stron internetowych Partnerów Vaillant

– WNIOSEK: statystyczna mała/średnia firma wykonawcza z branży G-I albo nie posiada
strony internetowej, albo posiada ją, ale jest ona nieaktualizowana i/lub niewidoczna
w Internecie. Tym samym firmy w większości nie prowadzą aktywnego pozyskiwania
Klienta w Internecie.
– ROZWIĄZANIE: założeniem dla działania systemu prowadzenia stron dla Partnerów
Vaillant jest centralna aktualizacja wspólnych i istotnych elementów takich jak:

- oferta produktowa (opisy, zdjęcia, dane, pliki PDF, itp.)
- aktualności, informacje o firmie, promocje
- biblioteka plików PDF
- materiały merytoryczne (szczególnie koszty ogrzewania domu, itp.)
- linki do strony producenta (Vaillant.pl)

– Tylko jeden Klient w roku pozyskany dzięki działającej
stronie firmowej, zwróci jej koszt!
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Instrukcja Obsługi dla strony internetowej
Autoryzowanego Partnera Vaillant
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1) Ogólny opis świadczeń dla Partnera Vaillant

 Operator oferuje Partnerom Handlowym Vaillant budowę i prowadzenie firmowej strony
internetowej z założeniem maksymalnego odciążenia od prac bieżących
 Operator zapewnia także wsparcie techniczne i pomoc w zakresie powiązanym
z prowadzeniem strony (w tym np. formularze kontaktowe, skrzynki e-mailowe, itp.)
 Prowadzenie strony ma na celu stałe jej aktualizowanie, niezależnie od zaangażowania
Partnera Vaillant. Jeśli zaangażowanie będzie „zerowe”, Operator umieszcza materiały
domyślne. Część zawartości (w szczególności „Oferta”, „Promocje”, „Aktualności”, itp.),
są aktualizowane centralnie.
 Prowadzenie strony ma celu pokazanie przez Klientem indywidualnym, że „strona żyje”
(eliminacja podstawowych mankamentów stron takich, jak stare produkty, stare lub brak
aktualności, uboga merytoryka, itp.)
 Budowa strony uwzględnia wymagania Google, ale nie zastępuje aktywnych form tzw.
marketingu w wyszukiwarkach (pozycjonowanie, linki sponsorowane), które w zależności
od specyfiki lokalnego rynku, oferty firmy, nazwy i wieku domeny, itp., wymaga oddzielnych
działań oraz środków finansowych. Budowanie pozycji w Google zakładane jest na podstawie
konsekwentnego rozwoju strony. Jest także zależne od aktywności Partnera Vaillant
i dostarczania indywidualnych materiałów/treści do umieszczenia stronie. Operator po
wykonaniu strony, zgłasza ją do zaindeksowania w Google.
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2) Wybór domeny dla strony internetowej
 Strona Partnera Vaillant jest budowana w oparciu o domenę:

vaillant-partner.pl
 Przykładowo firma o nazwie TERM może mieć domenę: www.term.vaillant-partner.pl
 Prowadzona strona może opierać się także na posiadanej własnej domenie
 Można także zamienić „starą” nieaktualizowaną stronę firmową na nową - z użyciem własnej
domeny, np. jeśli firma TERM miała „starą” stronę www.term.pl, to można na tej samej
domenie zamienić strony – umieścić nową. Dzięki temu Partner zyskuje nową aktualizowaną
stronę, nie musi zmieniać adresu strony w materiałach reklamowych, zachowuje swoją domenę
nadal jako swoją własności, dla własnego bezpieczeństwa w przyszłości.
Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Zgłoszenie sugestii dla przedrostka w
nazwie domeny vaillant-partner.pl
 Ewentualne zwrócenie się o pomoc w
zakupie domeny dla nowej strony

UWAGA:
 Nazwa przedrostka powinna być krótka i nawiązywać
do nazwy firmy Partnera. W razie braku sugestii,
Operator przyjmie nazwę według własnej oceny
 Nie jest zalecana w przyszłości zmiana nazwy
w obrębie domeny! W ten sposób tracona jest historia
strony istotna dla Google. Ważne, aby wybrać nazwę
świadomie, najlepiej „raz na zawsze”!

 Kontakt z Operatorem

10

3) Dane teleadresowe i logo firmy

 Dane pomocne dla Klienta
indywidualnego, logo graficzne dla
identyfikacji firmy

Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Dostarczenie kompletnych danych firmy
pomocnych dla nawiązaniu kontaktu przez
Klienta indywidualnego
 Dostarczenie logo firmy (w razie braku,
Operator wstawi logo domyślne, które
Partner może w czasie późniejszym zmienić
na własne)
 Kontakt z Operatorem
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4) Główne motywy graficzne

 Promowanie rozwiązań technicznych,
aranżacji wnętrz, itp.
 4 grafiki zmieniają się (rotują), możliwe
jest także jej wyświetlenie po kliknięciu
miniaturki.

Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Możliwe jest zaproponowanie własnego
zdjęcia (1-2) w ramach 4 grafik, np. zdjęcie
siedziby firmy, ekspozycji, zrealizowanej
inwestycji, itp..

 Kontakt z Operatorem
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5) Dział „Aktualności”

 Operator na bieżąco aktualizuje
informacje (przeciętnie 5-10 newsów
rocznie) na bazie aktualnych wydarzeń
w branży, w obrębie firmy Vaillant, itp.
 Dodatkowo Partner Vaillant może
uzupełniać „centralne” Aktualności
o własne indywidualne związane
z działalnością swojej firmy

Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Możliwe zamieszczanie indywidualnych
aktualności, np. relacji „z życia firmy”
(np. relacja z targów, ciekawa inwestycja)
 Możliwe np. zamieszczanie zaproszeń do
odwiedzenia stoiska na targach, „dni
otwartych drzwi”

 Kontakt z Operatorem
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6) Opis firmy Partnera „Kilka słów o nas” (maks. 500 znaków)

 Opis firmy – krótki profil działalności, jak
np. czym się firma zajmuje, specjalizuje,
na jakim terenie prowadzi działalność,
czym się wyróżnia na rynku. Użyte słowa
są istotne dla widoczności strony w
Google, powinny więc zawierać
określenia oferowanych urządzeń/usług
i miast, regionów działania firmy, np.
„serwis kotłów we Wrocławiu”, itp..

Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Dostarczenie informacji o firmie (w razie
braku, Operator umieści tymczasową
standardową informację, którą Partner
będzie mógł w dowolnym czasie zmienić)
 Maksymalnie 500 znaków opisu!

 Kontakt z Operatorem
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7) Dział „O nas”

 Szersze informacje w zakładce „Nasza
oferta” o firmie Partnera
 Standardowe informacje „Portret firmy
Vaillant”, „Filozofia marki Vaillant” jest
zmodyfikowana przez Operatora
 Zakładki „Serwis” i „Kontakt” opisane są
na kolejnych stronach instrukcji

Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Dostarczenie szerszej informacji o profilu
działalności firmy Partnera do działu „Nasza
oferta”

 Kontakt z Operatorem
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8) Dział „Obiekty referencyjne”

 Możliwość umieszczenia i dodawania
zdjęć/opisów zrealizowanych obiektów
(referencje)
 Przy braku zgłoszeń, Operator może
umieścić ogólne fotografie z zasobów
firmy Vaillant

Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Dostarczanie zdjęć i ew. opisów do
bieżących zmian w dziale Referencj

 Kontakt z Operatorem

16

9) Dział „O nas”  ”Kontakt”: informacje dla lokalizacji firmy Partnera

 Operator wykona zakładkę zawierającą
dane teleadresowe, mapkę wykonaną
w serwisie Google Maps
 Formularz kontaktowy dla Klienta
indywidualnego zostanie połączony
z adresem e-mailowym wskazanym
przez Partnera Vaillant. Zapytanie Klienta
zostanie przesłane na wskazany adres
e-mailowy Partnera.
Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Sprawdzenie poprawności danych – przede
wszystkim dokładności umieszczenia punktu
siedziby firmy na mapce Google
 Wskazanie adresu e-mailowego dla
podłączenia formularza kontaktowego
 Podanie dni i godzin otwarcia siedziby
 Kontakt z Operatorem
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10) Dział „O nas”  ”Serwis”: formularz kontaktowy dla usług serwisowych

 Formularz kontaktowy dla Klienta
indywidualnego zostanie połączony
z adresem e-mailowym wskazanym
przez Partnera Vaillant. Zapytanie Klienta
zostanie przesłane na wskazany adres
e-mailowy Partnera.

Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Wskazanie adresu e-mailowego dla
podłączenia formularza kontaktowego dla
usług serwisowych (jeśli np. nie ma
oddzielnej osoby w dziale serwisu, to może
być taki sam adres e-mailowy jak dla
formularza „Kontakt”)
 Kontakt z Operatorem
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11) Dział „Oferta” i „Promocje”

 Oferta urządzeń jest stale aktualizowana
przez Operatora, odciążając w ten
sposób maksymalnie Partnera Vaillant
od bieżących prac nad zawartością
strony
 Dział „Promocje” modyfikowany jest
w oparciu o aktualne akcje firmy Vaillant

Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Ewentualne zgłaszanie zauważonych
nieścisłości, propozycji zmian i modyfikacji
opisów

 Kontakt z Operatorem
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12) Dział „ABC Ogrzewania” i „ABC Energii Odnawialnej”

 Operator uzupełnia materiały technicznoinformacyjne dla Klienta indywidualnego
(min. 10 nowych tematów rocznie).
 ABC ma na celu dostarczanie wiedzy
zainteresowanym Klientom, a także
rozszerzanie zawartości strony, istotne
ze względu na pozycje strony w Google

Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Ewentualne zgłaszanie zauważonych
nieścisłości, propozycji zmian i nowych
tematów do opracowania

 Kontakt z Operatorem
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13) Dział „Kalkulatory on-line”

 Operator wprowadza dla potrzeb Klienta
indywidualnego kalkulatory on-line, które
w Internecie stanowią jedne z chętniej
używanych aplikacji. Zakłada się 2-3
nowe kalkulatory rocznie oraz bieżące
aktualizacje kalkulatorów, szczególnie
w przypadku kalkulacji kosztów –
istotnych zmian cen paliw i nośników
energii

Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Ewentualne zgłaszanie zauważonych
nieścisłości, propozycji zmian i nowych
tematów do opracowania

 Kontakt z Operatorem
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14) Wsparcie Operatora (Administratora) dla Partnera Vaillant

 Operator (Administrator) może na życzenie Partnera Vaillant założyć skrzynki e-mailowe w domenie,
w której funkcjonować będzie strona Partnera
 Standardowo do 10-ciu skrzynek e-mailowych
 Usługa polecana szczególnie Partnerom, których firma funkcjonuje we własnej domenie. Adresy
w domenie standardowej FIRMA.vaillant-partner.pl mogą być długie i trudniejsze do zapamiętania.
Nie ma jednak technicznych przeciwwskazań, aby skrzynki takie tworzyć.

Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Zgłoszenie potrzeby założenia skrzynek
e-mailowych, określnie nazw (przedrostków)
do nazw e-maili

 Kontakt z Operatorem
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15) Wsparcie Operatora (Administratora) dla Partnera Vaillant

 Operator (Administrator) zapewnia pełne wsparcie
w zakresie wdrożenia strony Autoryzowanego
Partnera oraz prowadzenia strony.
 Kontakt z Operatorem możliwy jest bezpośrednio
z poziomu stopki własnej strony internetowej
 Dodatkowo podstawowe statystyki odwiedzin
zawarte są w stopce strony

Zadanie/Opcje dla Partnera Vaillant

 Wygodne kontaktowanie się z Operatorem
dla dostarczania materiałów/informacji
 Zgłaszanie zmian, błędów, usterek, itp.

 Kontakt z Operatorem
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Strony Autoryzowanych Partnerów firmy Vaillant
16) Przegląd korzyści

– Korzyści dla Autoryzowanego Partnera firmy Vaillant
 wejście w Internet – medium informacyjne i sprzedażowe, budowanie marki w sieci
 maksymalne odciążenie od pracy nad stroną (małe firmy nie obsługują na bieżąco stron)
 najtańszy sposób pozyskiwania Klienta (kilkukrotnie w stosunku do targów, prasy, itp.)
 bieżąca opieka Operatora

17) Wdrożenie i finansowanie

– Umowa z Partnerem na budowę i prowadzenie strony wraz z dodatkową obsługą:
 zakładany termin wdrożenia strony: do 3 tygodni od akceptacji przez firmę Vaillant
 umowa roczna na kwotę 680 PLN/rok netto, płatność w styczniu danego roku
 w przypadku niepełnego roku funkcjonowania strony, płatność od kolejnego miesiąca
po wdrożeniu strony, za miesiące pozostałe do końca bieżącego roku
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Thank you
for your attention!
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