
DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ 
DYSTRYBUTOREM MICRODRONES? 
 Ludzie, miejsca, programy i produkty



ZESPÓŁ SZKOLENIOWY

PROFESJONALIŚCI

ZESPÓŁ 
ZARZĄDZAJĄCY SPRZEDAŻĄ

Firma Microdrones zainwestowała w rekru-

tację najlepszych i najzdolniejszych talentów 

sprzedaży i technologii na całym świecie. 

Dysponując ugruntowaną globalną platfor-

mą technologiczną, infrastrukturą wsparcia 

i biurami, nasz zespół złożony z ponad 22 

liderów zarządzania sprzedażą działa na 

sześciu kontynentach.

 

Oddani swojej pracy specjaliści ds. sprzedaży 

Microdrones są tutaj po to, aby pomóc Ci 

odnieść sukces we wdrażaniu i rozwijaniu 

działalności w zakresie zintegrowanych syste-

mów dronów. 

Od sprzedaży i szkoleń technicznych, po ge-

nerowanie potencjalnych klientów, obsługę 

po sprzedaży i wszystko pomiędzy — Twój 

menedżer ds. sprzedaży Microdrones będzie 

Twoim zaufanym zasobem. 

Poszerz zakres działania i możliwości swoje-

go zespołu, podłączając się do naszego!

Przeprowadzenie udanej operacji geodezyjnej z dronami, to inwestycja zarówno w zasoby 

ludzkie, jak i technologię i sprzęt. Musisz mieć pewność, że wszyscy pracownicy wiedzą, jak 

zaplanować lot, bezpiecznie latać statkiem powietrznym, przetwarzać dane i eksportować je 

do preferowanego oprogramowania lub aplikacji do wizualizacji. Zespół szkoleniowy pomoże 

Ci wystartować i zapewni Ci odpowiednią wiedzę oraz możliwości uczenia się, które wzmoc-

nią Twoje procedury pracy w zakresie pomiarów, budownictwa, zagospodarowania terenu 

oraz inżynierii. 

Zespół szkoleniowy Microdrones jest doskonale wyposażony, aby wspierać Ciebie i Twój zespół 

zarówno w miejscu pracy, jak i online. Po szkoleniu będziesz mieć solidną wiedzę w zakresie 

obsługi systemu oraz wydajnego zbierania danych i importowania tych danych do preferowa-

nego oprogramowania. 

Masz pytanie? Wyzwanie?  

Pilną sprawę, która wymaga ludzkiej po-

mysłowości i doświadczenia? 

Nasz zespół obsługi klienta będzie Twoim 

przedłużeniem i pomoże osiągnąć sukces 

przy każdym projekcie, zarówno w terenie, 

jak i biurze. 

Jeśli potrzebujesz pomocy z serwisem, 

naprawą czy też gwarancją lub musisz sta-

wić czoła wyzwaniu, które pojawiło się w 

terenie, zespół obsługi klienta Microdrones 

natychmiast zajmie się Twoim problemem. 

Nasze procedury udzielania wsparcia 

zostały opracowane w taki sposób, aby 

zminimalizować przestoje, dzięki czemu 

możesz spędzać więcej czasu w terenie i 

biurze, zarabiając pieniądze. 

ZESPÓŁ 
OBSŁUGI 
KLIENTA

INTELIGENTNE LOKALIZACJE, 
KTÓRE CI SŁUŻĄ.
 
 

Firma Microdrones strategicznie zbudo-

wała swój globalny zasięg, aby skutecznie 

dystrybuować produkty, zapewniając 

jednocześnie wsparcie, którego potrzebu-

jesz na swoim rynku. Żyjemy w wielkim 

świecie, ale kiedy podłączysz się do sieci 

dystrybucyjnej Microdrones, nawiążesz 

kontakt z wykwalifikowanymi profesjona-

listami, którzy pomogą Ci skutecznie zbu-

dować biznes zintegrowanych systemów 

dronów.

NASTAWIENI NA 
SUKCES 

ZDJĘCIE PO LEWEJ: NASZA SZYBKO 

ROZWIJAJĄCA SIĘ SIEĆ DYSTRYBUCJI 

SKŁADA SIĘ Z BIUR, BIUR DYSTRYBU-

TORÓW ORAZ LOKALIZACJI KIEROWNI-

KÓW SPRZEDAŻY MICRODRONES. TA 

ROZLEGŁA SIEĆ ZAPEWNIA SZYBKIE 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I 

WSPARCIE.



POTĘŻNE PROGRAMY

POMOŻEMY CI OPOWIEDZIEĆ TWOJĄ HISTORIĘ

Od przypadków użycia po kampanie e-mailowe, od blogów po 

webinaria — zespół Microdrones zawsze chętnie prezentuje dobrą 

pracę, którą Ty i Twoi klienci wykonujecie z pomocą zintegrowa-

nych dronów. Kiedy Twoi klienci osiągają doskonałe rezultaty w 

terenie, często zdarza się, że wysyłamy ekipę wideo, aby pokazać 

tę nową technologię w akcji. Korzystamy na tym my, nasi dystrybu-

torzy oraz użytkownicy końcowi. Każdy uzyskuje wtedy potężne, 

przekonujące materiały do wykorzystania we własnych działach 

sprzedażowych i marketingowych. 

BIBLIOTEKA TREŚCI

Jako dystrybutor Microdrones masz 

dostęp do globalnej biblioteki filmów, 

zdjęć, przypadków użycia, podcastów i 

innych materiałów. Zawsze udostępniamy 

nasze treści dystrybutorom, aby mogli z 

łatwością promować swoją nową działal-

ność ze zintegrowanymi dronami, bez ko-

nieczności poświęcania czasu i zasobów 

na opracowywanie treści.

GLOBALNIE LOKALNI — POZY-
SKIWANIE KLIENTÓW NOWEJ 
GENERACJI

Nasza wielojęzyczna strona internetowa 

generuje popyt i wzbudza zainteresowa-

nie w sześciu różnych językach: angiel-

skim, niemieckim, francuskim, hiszpań-

skim, mandaryńskim i arabskim. 

Nasz zespół ekspertów ds. marketingu 

chętnie pomoże Ci wygenerować popyt 

na Twoim terytorium, wykorzystując mar-

keting w wyszukiwarkach, prowadzenie 

edukacyjnych webinariów oraz zdoby-

wanie nowych klientów poprzez e-maile. 

Współpracujący z nami dystrybutorzy z 

przyjemnością poznają dostępne metody 

oraz gotowe do użycia procesy, które 

pomagają w pozyskiwaniu odpowiednich 

potencjalnych klientów zainteresowanych 

wdrożeniem naszych produktów do ich 

linii sprzedaży.

Marketing jest siłą napędową wszelkich no-
wych przedsięwzięć technologicznych. Dołącz 
do sieci Microdrones i korzystaj z naszego 
globalnego zespołu i potęgi potencjału mar-
ketingowego skoncentrowanego na Tobie i 
Twojej firmie.  

GLOBALNE WSPARCIE 
WYDARZEŃ LOKALNYCH

Organizujesz lub bierzesz udział w lokalnym 

wydarzeniu? Możesz liczyć na zespół sprze-

daży Microdrones, który dołączy do Ciebie 

wraz z narzędziami, szkoleniami i przydatny-

mi materiałami, które pomogą Ci wyróżnić 

się na lokalnych i regionalnych wydarzeniach 

geoprzestrzennych. 

 

LITERATURA, ODZIEŻ 
I TOWARY

Od pięknie wykonanych katalogów dostęp-

nych w sześciu różnych językach (angielskim, 

niemieckim, francuskim, hiszpańskim, man-

daryńskim i arabskim) po odzież, artykuły 

i towary promocyjne Microdrones — nasz 

zespół będzie z Tobą współpracować, aby 

zapewnić Ci wszystko, czego potrzebujesz, 

by stworzyć bezpośrednie, angażujące oka-

zje sprzedaży. 

WYGODNE NARZĘDZIA DO PIE-
LĘGNOWANIAI FINALIZOWANIA 
OKAZJI BIZNESOWYCH 

Zmień pasywne zainteresowanie klientów 

w rzeczywistą sprzedaż. Od wspólnego 

opracowywania angażujących seminariów 

internetowych po tworzenie specjalnych 

ofert i łatwych planów płatności, nasz zespół 

kreatywnych specjalistów ds. sprzedaży i 

marketingu pomoże Ci sfinalizować trans-

akcje.  



W PEŁNI ZINTEGROWANE PRODUKTY, KTÓRE 
ROZWIĄZUJĄ 

Co najważniejsze, oferując swoim klientom produkty Microdro-

nes, oferujesz w pełni zintegrowane rozwiązanie technologiczne, 

które pomaga im wprowadzać innowacje, wyróżniać się na tle 

konkurencji, pracować bezpieczniej i wydajniej oraz gromadzić i 

wykorzystywać dane w przynoszący korzyści sposób. 

Od bezzałogowej fotogrametrii lotniczej po LiDAR i mapy obsza-

rów — będziesz mieć dostęp do pełnej gamy produktów, które 

spełniają potrzeby specjalistów w dziedzinie badań, budownic-

twa, inżynierii i geomatyki. Twoja oferta i zaangażowanie klien-

tów będą rosły wraz z rozwojem ich działalności. 

 

Dla elementów dostarczanych z map obszarów zainteresowania

mdMAPPER

Dla elementów dostarczanych z fotogrametrii

Dla elementów dostarczanych w chmurze punktów

mdLiDAR

P L A N U J  /  L A T A J  /  P R Z E T W A R Z A J  /  W I Z U A L I Z U J

Inteligentni dystrybutorzy rozumieją, że prawdziwy 

system sprzedaży skuteczniej angażuje klientów i 

stwarza duże możliwości biznesowe. 

 

Jest to system wysokiej jakości i wiąże się z zaku-

pemsprzętu, nie tylko samego drona. 

Oprócz początkowej sprzedaży, odnoszący sukcesy 

dystrybutorzy korzystają z nowych cyklicznych 

źródeł przychodów ze sprzedaży oprogramowania i 

szkoleń, a także sprzedaży krzyżowej nowych i uzu-

pełniających aplikacji Microdrones. Nasze systemy 

można rozbudowywać i aktualizować.

NARZĘDZIA, NIE ZABAWKI

NIESŁABNĄCE 
ZAANGAŻOWANIE DO 
CIĄGŁEGO 
DOSKONALENIA

Firma Microdrones testuje i sprawdza 

swoje produkty w terenie. Ozna-

cza to, że stale szukamy informacji 

zwrotnych od klientów i używamy 

ich do ulepszania naszych systemów. 

Wszystko to składa się na świato-

wej klasy system, który łączy sprzęt, 

oprogramowanie, procedury pracy, 

szkolenia i wsparcie.

mdTECTOR



ZACZNIJ JUŻ DZIŚ, KORZYSTAJĄC 
Z PRZYBORNIKA DYSTRYBUTORA MICRODRONES 

Zarejestruj swoje konto tutaj: https://www.microdrones-services.com/en/team/distributor-toolbox/login/


