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ПОЛОЖЕННЯ

щодо підтвердження відповідності
інтернет-магазинів та/або сайтів*
Загальні вимоги

1.

При використанні ТМ «Schneider Electric», а також назв серій продукції на головній
сторінці сайту, компанія повинна чітко ідентифікувати свій статус по відношенню
до ТОВ «Шнейдер Електрік Україна»: дистриб’ютор, дилер, інтернет-магазин.

1.1.

Дистриб’ютор — партнер ТОВ «Шнейдер Електрік Україна»;
Дилер — партнер Дистриб’ютора;
Інтернет-магазин — партнер Дистриб’ютора та/або Дилера.

1.2.

Статус Авторизованого партнера — інтернет-магазину (далі по тексту —
Авторизований партнер) може отримати будь-який інтернет-магазин вище перелічених
осіб, який відповідає вимогам групи компаній «Schneider Electric».

2.

Критерії для отримання статусу
Авторизованого партнера інтернет-магазинами

2.2.

Асортимент. Контент:

2.2.1. На сайті має бути представлено не менше 7 серій продукції ТМ «Schneider Electric».
З повним переліком обладнання можна ознайомитись на сайті: https://www.se.com/ua/ru/
all-products або запросити інформацію у відповідального менеджера.
2.2.2. Інформація про продукцію ТМ «Schneider Electric» має бути представлена на сайті
у вигляді картки товару, окремо для кожного референсу, максимально наповненим
актуальним контентом щодо продукції ТМ «Schneider Electric»:
• Зображення — не менше 2 світлин;
• Технічні характеристики — не менше 5-ти;
• Розширений контент — за наявності (360°фото, відео тощо).
2.2.3. Інтернет-магазин створює та наповнює контентом сторінку ТМ «Schneider Electric»
на своєму сайті. На сторінці має бути наступна інформація:
• Загальні відомості про ТМ «Schneider Electric»;
• Основна місія групи компанії «Schneider Electric»;
• Опис серій, які представлені в інтернет-магазині, з гіперпосиланням на сторінку
з асортиментом продукції відповідної серій ТМ «Schneider Electric». Текст має бути
до 500 символів, мають бути опубліковані іміджеві світлини (текст та фото для
розміщення надає ТОВ «Шнейдер Електрік Україна»).
2.3.

Маркетинг:

2.3.1. Щонайменше 2 рази на рік інтернет-магазин проводить on-line кампанію власними
силами або спільно з ТОВ «Шнейдер Електрік Україна», які направлені на стимулювання
росту продажів, просування нових продуктів ТМ «Schneider Electric».
2.3.2. Інтернет-магазин приймає участь у спільних зі ТОВ «Шнейдер Електрік Україна»
маркетингових активностях: промо-акції, опитуваннях та дослідженнях.

* Текст має виключно інформативний характер. Остаточний текст Положення розміщено на сайті ТОВ «Шнейдер Електрік Україна».
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2.4.

Вимоги до товарообігу:

2.4.1. Об’єм річних закупівель (товарообіг) продукції ТМ «Schneider Electric» має складати:
• Для внутрішньої класифікації «Silver» —
500 000 грн без ПДВ у закупівельних цінах відповідного партнера;
• Для внутрішньої класифікації «Gold» —
2 000 000 грн без ПДВ у закупівельних цінах відповідного партнера;
• Для внутрішньої класифікації «Platinum» —
4 000 000 грн без ПДВ у закупівельних цінах відповідного партнера.
2.5.

Вимоги до відвідуваності інтернет-магазину:

2.5.1. Розмір місячної інтернет-аудиторії інтернет-магазину
(кількість відвідувачів) має складати:
• Для внутрішньої класифікації «Silver» — не менше 5 000 відвідувачів на місяць;
• Для внутрішньої класифікації «Gold» — не менше 40 000 відвідувачів на місяць;
• Для внутрішньої класифікації «Platinum» — не менше 80 000 відвідувачів на місяць.

3.

Порядок отримання статусу
«Авторизований партнер»

3.1.

Інтернет-магазин розміщує заявку та проходить швидке анкетування
на відповідність критеріям на сайті Schneider Electric.

3.2.

Через 30 робочих днів інтернет-магазин може отримати знак з індивідуальним
ID-номером, що підтверджує отримання статусу та/або коментар від спеціаліста
ТОВ «Шнейдер Електрік Україна».

3.3.

Інтернет-магазин повинен переконатися, що інформація про нього з’явилась на сайті
Schneider Electric у розділі «Інтернет-магазини, що відповідають критеріям Schneider
Electric». Якщо така інформація не з’явилася на сайті Schneider Electric через
30 робочих днів після отримання статусу, Інтернет-магазин має письмово звернутися
до відповідного спеціаліста ТОВ «Шнейдер Електрік Україна».

3.4.

Строк дії статусу — до 31 грудня року, в якому був отриманий статус.

3.5.

За місяць до завершення дії сертифікату ТОВ «Шнейдер Електрік Україна»
надсилає повідомлення про старт нової авторизаційної програми.

3.6.

Статус Авторизованого партнеру на наступний рік присвоюється тільки за умови
успішного проходження перевірки, успішного тестування зі знання продуктів
ТМ «Schneider Electric», а також відповідності всім критеріям за поточний
рік. Якщо під час перевірки будуть виявлені недоліки, то отримати статус
на наступний рік можливо тільки після їх виправлення.

4.

Загальні вимоги до сайтів інтернет-магазинів Авторизованого партнера
(далі по тексту — інтернет-магазин)

4.1.

Інтернет-магазин зобов’язується розмістити на головній сторінці свого сайту банер
«Авторизований партнер Schneider Electric» з індивідуальним ID-номером. При кліку на
банер у сусідній вкладці повинна відкриватися сторінка сайту https://www.se.com/ua/uk/
locator/?locale=UA_uk2&mxdi=100&type=map&poco=all&header=se&locator=networking,
яка підтверджує даний статус.
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4.2.

Авторизований партнер повинен дотримуватись правил написання назв серій,
логотипів будь-яких торгових марок Schneider Electric (далі — ТМ «Schneider Electric»),
а також, технічних описів, зображень обладнання тощо згідно Guideline Schneider
Electric, редакція якого діє на момент отримання статусу (ознайомитись з Guideline
Schneider Electric можливо за посиланням:
https://schneider-electric.box.com/s/a19g97n0m5t9sisl6kozfzmykfoz779m.

4.3.

Інформація на сайті про продукти ТМ «Schneider Electric» не повинна викликати
асоціації с офіційним сайтом групи компаній Schneider Electric, що розташований
за посиланням https://www.schneider-electric.com/ww/en/ та/або офіційним сайтом
будь-якої компаній, яка входить до групи компаній «Schneider Electric». На сайті
Авторизованого партнера повинно бути чітко зазначено Продавця товару, що буде явно
свідчити про те, що продаж здійснюється не компанією, що входить до групи компаній
«Schneider Electric».

4.4.

Технічний опис на сайті та зображення продукції повинні бути актуальними,
представлені на сайті у вигляді окремих карток товару. Авторизований партнер
повинен розміщувати весь актуальний контент, який надають співробітники
ТОВ «Шнейдер Електрік Україна». (технічні характеристики, зображення продукту,
іміджеві світлини, відео-контент, банери тощо).

4.5.

За наявності шоу-руму, продукція ТМ «Schneider Electric» може бути представлена
на експозиційних стендах двох типів:
• Фірмові стенди Schneider Electric, які надаються відповідним партнером;
• Стенди власного виробництва Авторизованого партнера, виконані з урахуванням
вимог Brandbook групи компаній «Schneider Electric» за посиланням:
https://schneider-electric.box.com/s/a19g97n0m5t9sisl6kozfzmykfoz779m.

4.6.

Працівники Авторизованого партнера, які працюють з продукцією
ТМ «Schneider Electric», повинні:
• орієнтуватися в технічній інформації;
• надавати кваліфіковану технічну консультацію;
• кожного року проходити навчання на базі ТОВ «Шнейдер Електрік Україна»
та складати тест на знання продукції ТМ «Schneider Electric». Відповідальні працівники
ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» перевіряють тестові анкети та присвоюють оцінку
«зараховано» чи «не зараховано».

5.

Інтелектуальна
власність

5.1.

Інтернет-магазин реалізує тільки офіційну продукцію ТМ «Schneider Electric», придбану
у партнерів;

5.2.

Діяльність інтернет-магазину повинна повністю відповідати корпоративним правилам
і принципам групи компанії «Schneider Electric»;

5.3.

Інтернет-магазин чітко дотримується усіх прав інтелектуальної власності компаній
групи Schneider Electric;

5.4.

Інтернет-магазин повідомляє ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» про будь-які відомі йому
випадки порушення прав інтелектуальної власності в межах території України (зокрема,
але не виключно, незаконне використання торгових марок, патентів та інше) та сприяє
усуненню даних порушень;

5.5.

Інтернет-магазин проявляє лояльність в роботі з ТМ «Schneider Electric» та/або
компанією, що входить до групи компаній «Schneider Electric».
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6.

Особливі
умови

6.1.

ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» зобов’язується не розголошувати комерційну
інформацію, отриману від Авторизованого партнера в рамках даного проекту.

6.2.

ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» протягом 30 робочих днів з моменту підтвердження
статусу зобов’язується розмістити інформацію про Авторизованого партнера на сайті
https://www.se.com/ua/uk/locator/?locale=UA_uk2&mxdi=100&type=map&poco=all&header=
se&locator=networking у розділі «Де придбати».

6.3.

ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» зобов’язується надати доступ Авторизованому
партнеру до ресурсів для контентного наповнення і інформаційного забезпечення його
інтернет-магазину по продукції виробництва компанії групи Schneider Electric.

6.4.

Авторизований Партнер має можливість отримувати інформаційну та комунікаційну
підтримку від відповідного співробітника ТОВ «Шнейдер Електрік Україна», який
закріплюється за ним.

6.5.

Авторизований партнер зобов’язується протягом 30 робочих днів з моменту отримання
повідомлення про присвоєння статусу, розмістити електронний знак з індивідуальним
ID-номером на головній сторінці свого сайту.

6.6.

Інтернет-магазин зобов’язується негайно припинити розміщення електронного знаку
з індивідуальним ID-номером в разі втрати статусу Авторизованого партнеру.

6.7.

Авторизований партнер надає статистику продажів через інтернет-канал
по обладнанню виробництва компаній групи «Schneider Electric» на щоквартальній
основі не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, шляхом направлення
звіту Sell Out (референс / штуки) відповідальному за даного партнера комерційному
фахівцю ТОВ «Шнейдер Електрік Україна».

6.8.

ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» має право здійснювати контроль товарних запасів
інтернет-магазинів на предмет оригінальності продукції, що реалізується.

6.9.

ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» залишає за собою право змінювати зміст даного
документу в односторонньому порядку, з обов’язковим сповіщенням партнерів.

6.10. ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» має право в односторонньому порядку скасувати
статус Авторизованого партнера у випадку порушення останнім умов цього Положення
та/або чинного законодавства України. При цьому, ТОВ «Шнейдер Електрік Україна»
не зобов’язане надавати пояснення такого скасування.

7.

Підтвердження статусу
на наступний період

7.1.

При дотриманні Авторизованим партнером вимог, викладених у цьому Положенні,
ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» присвоює відповідний статус Авторизованого
партнера та надає електронний знак з унікальним ID-номером.

7.2.

Статусу можна позбутися порушивши умови та вимоги авторизаційної програми,
та діяльність інтернет-магазину не відповідає корпоративним правилам і принципам
групи компанії Schneider Electric.

7.3.

Втрата статусу через порушення не дає права на повторне проходження авторизації.

7.4.

Після отримання повідомлення про старт нової авторизаційної програми,
Авторизований партнер для підтвердження статусу подає письмову заявку протягом
10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення.
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ТОВ «Шнейдер Електрік Україна»

Київ, 04073
пр. Степана Бандери,13-В, літера «А»
тел.: +38 044 538 14 70
факс: +38 044 538 14 71

Дніпро, 49000
вул. Глинки, 17, поверх 4
тел.: +38 056 79 00 888
факс: +38 056 79 00 999

Миколаїв, 54030
вул. Нікольська, 25
Бізнес-центр «Александровський», офіс 5
тел.: +38 050 357 43 76
факс: +38 0512 58 24 68

Львів, 79015
вул. Героїв УПА, 72, корп. 1
тел.: +38 032 298 85 85
факс: +38 032 298 85 85

Служба підтримки:

0 800 211 722

(безкоштовно по всій Україні зі стаціонарних номерів)

ua.ccc@schneider-electric.com

SchneiderElectricUA

SchneiderCorporate

SchneiderElec

