Korzyści z członkostwa w PI

1 Bądź PROFInetworkerem: Bądź
globalnej sieci PI i wykorzystaj to!

częścią

PI jest największą na świecie grupą działającą na polu
komunikacji przemysłowej, posiadającą reprezentacje na
każdym kontynencie. Od ponad 20 lat PI jest neutralną w
swoich działaniach platformą, dzięki której producenci
automatyki spotykają się, wspólnie tworząc i rozwijając
dostępne na rynku technologie.
Globalna sieć PI otwiera nowe rynki zbytu w wielu krajach
na całym świecie
Pozyskanie nowych kontaktów poprzez przystąpienie do
organizacji
Wyłączny dostęp do wydarzeń i zebrań

2 Globalne technologie w dobrych rękach
PI zarządza dla ciebie rozwojem technologicznym sieci
-

PROFIBUS – światowym liderem sieci polowych.
PROFINET – głównym standardem sieci typu Industrial Ethernet.

Łatwy dostęp do dokumentacji technicznej
PI reprezentuje interesy członków globalnie

3 Promocja i sprzedaż produktów
Sprzedaż twoich produktów
Narzędzie PI Online Product Finder
Publikacje na temat nowych produktów w PROFINEWS –
tylko dla członków PI
Możliwość
prezentacji
własnych
produktów
na
organizowanych przez PI imprezach takich jak pokazy
objazdowe, targi, wystawy*
Specjalne możliwości reklamowania własnych produktów*

PI-SC / PI korzyści z członkowstwa, Status: 31 Maj 2012
* O niektóre działania zapytaj lokalne RPA
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4 Globalny marketing i promocja
Działania marketingowe na rynku globalnym
Promocje i artykuły prasowe

5 Loga i materiały reklamowe
Zdobądź prawa do wykorzystywania logo PI, PROFIBUS,
PROFINET
Specjalne przygotowane loga
PI i RPA udostępniają przygotowane przez siebie różnego
rodzaju materiały marketingowe

6 Implementacja i utrzymanie sieci
Szybsza i tańsza implementacja oraz utrzymanie sieci
Pomoc w znalezieniu lokalnych dostawców
Łatwy dostęp do dokumentacji technicznej
Informacje z pierwszej ręki
Specjalne możliwości szkoleń

7 Infromacje i szkolenia
Informacje z pierwszej ręki dla członków organizacji na
temat technologii, bieżących wydarzeń i marketingu
Dostęp do kilku forum internetowych prowadzonych przez
PI
Webinaria
Dostęp do szkoleń i zniżek
Sieć
globalnych
centrów
kompetencji
PICC
dostarczających ekspertyzy oraz wsparcie w sprawach
technicznych*
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8 Szybszy i łatwiejszy rozwój produktu
Używaj patentów zgodnie z polityką IPR: ciesz się z
korzyści wynikających z umowy podpisanej z PI.
Łatwy dostęp do dokumentacji technicznej
Dostęp do najnowszych informacji na temat PROFIBUS i
PROFINET, otrzymywanie bieżących uaktualnień

9 Oszczędności w procesie rozwoju produktu
Tańsze opłaty registracyjne i certyfikacyjne produktu
Wsparcie podczas procesu certyfikacji
Zniżki za wydanie numerów Ident-Numbers PROFIBUS
rejestrowanych urządzeń
Pełni członkowie mają możliwość darmowej publikacji
plików GSD/GSDML do własnych urządzeń w
wyszukiwarce produktów „Online Product Finder”

10 Darmowe certyfikaty dla przetestowanych
urządzeń
Certyfikacja urządzeń jest mocno zalecana
Certyfikaty są wydawane darmowo dla produktów
PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe i PROFIdrive dla
pełnych członków PI, po tym jak dane produkty przeszły
pomyślnie testy certyfikacyjne w laboratoriach PI. W celu
ustalenia szczegółów dotyczących testów certyfikacyjnych
i związanych z tym kosztów prosimy o kontakt z
laboratoriami testowymi PI.
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