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MEER SERVICE.
MEER SUCCES.
VOORDELEN VOOR Q CELLS INSTALLATEURS

EEN STERK MERK –
MET DE ZON AAN UW ZIJDE
Hanwha Q CELLS is partner voor de toekomst. Als dochter
van de Hanwha Groep (Zuid-Koreaanse Top Ten- en "FORTUNE Global 500"-onderneming) kunnen onze klanten
vertrouwen op een sterke financiële basis.
Hanwha Q CELLS is een fabrikant die van ontwikkeling
tot en met planning, uitvoering en onderhoud het gehele
spectrum van fotovoltaïsche zonne-energie uit één hand
biedt - van hoogwaardige zonnepanelen voor u en uw klanten tot en met complete oplossingen.
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RENDEMENTSGARANTIE

ANTI PID TECHNOLOGY
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HOT-SPOT PROTECT
(HSP)
TRACEABLE QUALITY
(TRA.Q ™)
ANTI LID TECHNOLOGY
(ALT)

Onze veelvoudig bekroonde zonnepanelen behoren tot de
krachtigste in de industrie en behalen topresultaten bij
onafhankelijke tests (bijvoorbeeld Photon opbrengsttest
2014). Zo voldoen ze aan de hoogste eisen op het gebied
van technologie, betrouwbaarheid, kwaliteit en maximale
opbrengst – "Engineered in Germany".
Wij hebben onze zonnepanelen geoptimaliseerd voor realistische omstandigheden. Q CELLS zonnepanelen genereren
daardoor zelfs onder de vaak optredende zwakkere lichtomstandigheden een maximaal rendement en werken ook op
hete zomerdagen bijzonder efficiënt. Door onafhankelijke
kwaliteitsprogramma's zoals VDE Quality Tested, één van
de strengste programma's voor kwaliteitsborging in de fotovoltaïsche branche, en permanente bewaking van de productieprocessen, behoren Q CELLS zonnepanelen tot de
meest krachtige en betrouwbare op de markt. Sinds 2011
hebben wij de Q CELLS opbrengstgarantie waarmee de
betrouwbaarheid van onze producten wordt onderstreept.
Dit combineert de gegarandeerde PID-resistentie, Anti LID
Technology, bescherming tegen hotspots en bescherming
tegen namaak van de producten van ons bedrijf.
Zonne-energie is voor ons meer dan alleen een product.
Het is de belangrijkste technologie voor een betrouwbare,
efficiënte en duurzame energievoorziening - nu en voor
toekomstige generaties. Met ons hebt u een sterke en
toekomstgerichte partner voor een langdurige en stabiele
samenwerking aan uw zijde. Om ervoor te zorgen dat de
fotovoltaïsche markt kan blijven groeien, zetten wij ons
volledig in om onze partners actief te ondersteunen met
uitgebreide diensten.

TOPFABRIKANT FOTOVOLTAÏSCHE
MARKT
Verder bewijs van de uitstekende kwaliteit is ook de onderscheiding van het productmerk Q CELLS met het keurmerk
"Top Brand PV Europe 2017" door het marktonderzoeksbureau EuPD Research uit Bonn, Duitsland. Dit keurmerk
wordt jaarlijks aan een select groepje fabrikanten uitgereikt
en Hanwha Q CELLS krijgt het keurmerk al voor de vierde
opeenvolgende keer voor de gehele Europese markt. Het
bewijst onze positieve beoordeling door installateurs in
vergelijking met de concurrentie. Ook onze klanten kunnen
zich met dit keurmerk onderscheiden, omdat ze Q CELLS
als bekroond kwaliteitsmerk aanbieden.

STANDAARDEN BEPALEN EN MEERWAARDE
BIEDEN – VOOR U EN UW KLANTEN

HET GAAT OM DE "MANIER WAAROP" –
SAMEN MEER BEREIKEN

Q CELLS partners profiteren van het volledige scala van onze volledig geïntegreerde energie-oplossingen – van de productie van polysilicium, de productie van zonnecellen en -modules tot en met de ontwikkeling en implementatie van systemen
en energiecentrales. Hierbij proberen we telkens voor positieve impulsen te zorgen.

Als partner van Hanwha Q CELLS profiteert u van een sterk wereldwijd merk, excellente producten, uitstekende componenten, uitgebreide marketingondersteuning, professionele trainingsprogramma's en aantrekkelijke diensten. Ongeacht of
u alleen onze hoogwaardige modules aanschaft, componenten en modules individueel combineert of complete zonnesystemen afneemt – u profiteert altijd van alle diensten die Hanwha Q CELLS haar partners biedt.

25 JAAR GARANTIE
Hanwha Q CELLS biedt zonnepanelen
van de hoogste kwaliteit met een lineaire prestatiegarantie van 25 jaar.
Bovendien biedt Hanwha Q CELLS
een productgarantie van twaalf jaar.

+2,5 GW Q.ANTUM
TRACK RECORD
Hoogste prestaties in serie: In 2011
vestigde de Q.ANTUM celtechnologie
met 19,5 % een wereldrecord in efficiency voor kristallijne zonnecellen.
Sinds 2012 produceert Q CELLS
Q.ANTUM in serie en kan daardoor
zonnepanelen van de hoogste vermogensklassen aanbieden. Q CELLS
produceerde tot eind 2016 meer
dan 2,5 GW aan polykristallijne zonnecellen in serie (d.w.z. 550 miljoen
zonnecellen) met toepassing van de
Q.ANTUM Technology.

BLOOMBERG
TIER 1-RATING
Hanwha Q CELLS beschikt over
een Bloomberg Tier 1-rating. Dit
maakt ons tot de ideale partner voor
investeerders.

NR.1 WERELDWIJD
GROOTSTE FABRIKANT
VAN ZONNEPANELEN
Hanwha Q CELLS beschikt over een
productiecapaciteit voor cellen en
zonnepanelen van elk 5,7 GW*, waarmee het bedrijf 's werelds grootste
fabrikant van zonnecellen en één van
de belangrijkste producenten van
zonnepanelen is.
*
Stand: Q4 / 2016

UITGEBREIDE MARKETING- EN VERKOOPONDERSTEUNING
Om ervoor te zorgen dat u uw klanten informatieve en hoogwaardige materialen voor het nemen van
beslissingen kunt overhandigen, krijgt u als Q.PARTNER uitgebreide Q CELLS marketingmaterialen
inclusief alle belangrijke productgegevens of give-aways. Op ons partnerportaal vindt u alle Q CELLS
communicatiemiddelen – in de marketingshop kunt u uw reclamemiddelen ook rechtstreeks bestellen. Het downloadgedeelte biedt u bovendien exclusieve inhoud voor het afwikkelen van uw projecten. Om u effectief op de markt te presenteren met Q CELLS producten, hebt u ook de mogelijkheid
om specifieke steun voor beurzen en evenementen te ontvangen. Bovendien personaliseren wij het
promotiemateriaal graag met uw logo en contactgegevens. Ook bij de uitbreiding van uw klantenbestand ondersteunen wij u graag. Neem contact met ons op!
Professionele verkoopdocumentatie
Individuele marketing- en verkoopondersteuning

LEAD GENERATION

Q.SHOP

Profiteer van de kwaliteit en bekendheid van het merk Q CELLS. Win
nieuwe potentiële klanten. Profiteer
bijvoorbeeld van onze zonne-energiecalculator of van projecten uit het
Hanwha Q CELLS netwerk en onderscheid u als sterke Q.PARTNER voor
advies en installatie.

Als geregistreerde Q.PARTNER hebt u
direct een overzicht van ons productportfolio. Met een paar klikken stelt
u uw zonne-energiepakket samen en
kunt u het vrijblijvend bij ons aanvragen – eenvoudig en direct.

Lead Generation

Snelle en directe productaanvraag

SNELLE LEVERING

ZO VEEL MEER VOOR U

U ontvangt uw goederen tijdig en
volgens afspraak in uw magazijn of
rechtstreeks op de bouwplaats. Profiteer als Hanwha Q CELLS partner tevens van de mogelijkheid van kleinere
leveringshoeveelheden – altijd individueel aangepast aan uw wensen.

Als Q.PARTNER profiteert u ook van
aantrekkelijke voorwaarden waarmee
u zich nog beter ten opzichte van
de concurrentie kunt positioneren.
Tevens kunt u resultaatgerelateerde
bonus verdienen. Meer prestaties,
meer bonus, meer voor u.

Speciale leveringsvoorwaarden

Aantrekkelijke prijsopbouw

Levering van kleine hoeveelheden

Bonusvergoeding

DE MOTOR VAN FOTOVOLTAÏSCHE
ZONNE-ENERGIE – OMDAT HET OM "U" GAAT

WE DOEN ER SAMEN EEN SCHEPJE BOVENOP –
EEN OVERZICHT VAN ONZE VOORDELEN VOOR
PARTNERS
Wilt u profiteren van het Q CELLS netwerk? Bent u overtuigd van onze producten en wilt u dat laten zien? Wilt u graag
marketingondersteuning? Kies dan voor een partnerschap met Q CELLS en word onze Q.PARTNER.

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELEN
Professionele verkoopdocumentatie

Aantrekkelijke prijsopbouw

Individuele marketing- en verkoopondersteuning

Bonusvergoeding

Lead Generation

Individuele contactpersoon

Snelle en directe productaanvraag

Lokale technische serviceondersteuning

Speciale leveringsvoorwaarden

Producttrainingen

Levering van kleine hoeveelheden

Individuele bedrijfstrainingen

ZO WORDT U Q.PARTNER
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INTERESSE GEWEKT?
Neem contact met ons op.

ZO BEREIKT U ONS

PERSOONLIJKE
BEGELEIDING

TRAININGEN VOOR
PROFESSIONALS

Uw directe contactpersoon bij Hanwha Q CELLS is voor alle kwesties
voor u beschikbaar. Vragen over technische details, uw bestellingen en
actuele leveringen worden graag door
onze gekwalificeerde medewerkers
beantwoord.

Neem deel aan onze professionele
trainingen voor installateurs. Leer
alles over toepassingsspecifieke
installaties en de voordelen van de
hoogwaardige Hanwha Q CELLS
producten. Overtuig uzelf van onze
compromisloze kwaliteitsborging, Tot
ons uitgebreide trainingsprogramma
behoren ook algemene verkooptrainingen, waarmee u bent voorbereid
op alle uitdagingen van de markt.

Individuele contactpersoon
Lokale technische serviceondersteuning

Producttrainingen
Individuele bedrijfstrainingen

TEL +49 (0) 3494 66 99 - 23 222

PARTNER@Q-CELLS.COM

2

WIJ KOMEN NAAR U TOE

3

PROFITEER ALS Q.PARTNER

Onze buitendienstmedewerker bezoekt u en sluit de partnerovereenkomst met u af.

Toegang tot het Q.PARTNER portaal en tot marketingmaterialen
Profiteer van aantrekkelijke inkoop- en leveringsvoorwaarden
Neem deel aan trainingen en evenementen
Ontvang aanvragen uit ons netwerk

CONTACT
HANWHA Q CELLS GMBH
OT Thalheim
Sonnenallee 17 – 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
Duitsland
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