
Program 
Partnerski

Połącz siły z Signify, 
liderem technologii oświetleniowej

#PowerOfTwo



Nasz Program Partnerski opiera sie 
na współpracy miedzy swiatowej 
klasy partnerami.

Signify to nowa nazwa firmy  
Philips Lighting.

Jako Partner Signify stajesz się częścią inspirującej społeczności,  
w której możesz współpracować z jednymi z najbardziej innowacyjnych firm 
na świecie. Dołączając do Programu, otrzymasz profesjonalne wsparcie od 
globalnych ekspertów oświetleniowych oraz dostęp do nowych technologii.

Nasze globalne marki to:

Nasza globalna marka w branży oświetlenia 
profesjonalnego i konsumenckiego.

Nasza platforma IoT i zintegrowane
systemy oświetleniowe.

Nasza globalna marka dynamicznych, 
architektonicznych sytemów 

oświetleniowych.

Światowej klasy system sterowania 
oświetleniem.

Program Partnerski wzmacnia biznes 
Partnera poprzez:

Dostęp do najnowszych 
technologii, produktów i rozwiązań 
oświetleniowych firmy Signify.

Materiały edukacyjne oraz regularne 
szkolenia tradycyjne i online. 
Możliwość wymiany doświadczeń 
z innymi Partnerami oraz wsparcie 
lokalnego opiekuna biznesowego.

Wspólne kampanie marketingowe, 
materiały, newsletter, a także 
promowanie Partnerów na 
oficjalnej stronie Signify Poland 
oraz na kanałach social media.

Wyróżnienie i uwiarygodnienie 
kompetencji poprzez partnerstwo 
z uznaną na rynku marką.

Dostęp do dedykowanego Portalu 
VAP zawierającego szczegółowe 
materiały i opracowania dostępne 
tylko dla oficjalnych Partnerów.

Pomoc ekspercką oraz 
kompleksowe wsparcie techniczne 
i biznesowe na różnych etapach 
realizowania projektów.

Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie oświetlenia i zapewniamy naszym 
Klientom wysokiej jakości energooszczędne produkty oświetleniowe, systemy 
oraz usługi.



Zostan integratorem 
systemu Interact, naszej 
najnowszej platformy IoT.

Dzisiejszy rynek oświetleniowy przechodzi gwałtowną
przemianę dzięki cyfryzacji. Stale rosnąca popularność 
stosowania oświetlenia zintegrowanego z inteligentnymi
systemami wiąże się z dużym zapotrzebowaniem  
na wykwalifikowanych specjalistów.

Interact pozwala połączyć zintegrowane systemy 
oświetlenia i gromadzone przez nie dane z innymi 
inteligentnym rozwiązaniami w budynku lub mieście  
oraz wszystkimi, które wykorzystują technologię IoT.

Platforma Interact obejmuje szereg systemów dedykowanych różnym segmentom 
profesjonalnym, na których działamy:

Dzięki sprawniejszemu zarządzaniu oświetleniem, bardziej szczegółowej diagnostyce 
i lepiej planowanym pracom konserwacyjnym, zintegrowane systemy oświetleniowe 
pomagają zredukować koszty i poprawić efektywność działania. 
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