
Pure App Builder partner programma’s

Een app voor een klant bouwen is vaak een kostbaar proces. Met Pure
App Builder kun je als partner op een laagdrempelige manier apps
aan jouw klanten aanbieden. We hebben verschillende programma’s
opgesteld voor onze partners die in dit document toegelicht worden.

Eric-Jan Dijks
CEO Pure App Builder



Let’s work together!
Wie zijn wij?
Pure App Builder is ontstaan uit een behoefte voor betaalbare mobiele apps.
Nadat wij meerdere mobiele apps van scratch gebouwd hebben met
budgetten van €20.000+ geloofden wij erin dat er een betere,
gemakkelijkere en betaalbare oplossing zou moeten zijn om mobiele apps te
maken.

Pure App Builder is onze oplossing met een ‘Wordpress’ systeem voor
mobiele apps. Vanuit een overzichtelijk backend inclusief emulator kan een
klant een app maken, onderhouden en publiceren. Uiteraard kan een klant
ook de app laten bouwen door ons. Wij leveren volledige mobiele apps vanaf
€99,- per maand. Hierbij is onderhoud, hosting en security inbegrepen!

Toepassingen
Pure App Builder heeft templates voor vele verschillende branches
ontwikkeld, waaronder:
● E-commerce (Premium Shopify Integratie, Woocommerce etc.)
● Restaurant (Incl. bestelsysteem)
● Educatie (cursussen, examens, etc)
● Health & Fitness (blogs, influencers, gyms, personal trainers)
● Makelaars (o.a. Koppeling met Funda en afspraken inplannen)
● Kappers & beauty (o.a. Afspraken inplannen en webshop)
● Content (blogger, events, podcasts, vlogger etc)
● Overig (blank template)

Tevens biedt Pure App builder een ‘blank’ template aan. Op basis van 150+
plugins kan een app naar wens gebouwd worden. Denk hierbij aan
in-app-purchases, push notificaties etc.
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Samenwerking

Affiliate vs reseller
We hebben twee verschillende samenwerkingsvormen beschikbaar. Op
basis van een affiliate model of op basis van een reseller programma.

Affiliate

Een samenwerking op basis van affiliate (doorverwijzing) is een
transparante manier van samenwerken. Hierbij stuur jij een (potentiële) klant
door naar ons, op het moment dat zij een dienst van ons afnemen krijg je als
affiliate partner een kickback fee (afhankelijk van het pakket, variërend van 5
- 20%).

Voordelen
De voordelen van deze manier van samenwerken is dat je als partner geen
omkijken hebt naar de apps. De klant en Pure App Builder maken onderling
afspraken en jullie ontvangen de affiliate fee.

Reseller

Bij een reseller programma maakt Pure App Builder het mogelijk dat partners
zelf apps gaan verkopen.

Opties
In het reseller programma zijn er 3 opties:

1. Klant bouwt de app zelf;
2. Pure app builder bouwt de app voor de klant;
3. De partner bouwt zelf de app voor de klant via het systeem van Pure

App Builder.

Voordelen
Een reseller samenwerking heeft als voordeel dat je als partner zelf in de lead
bent over de prijs. Onze partners krijgen doorlopend 25% korting op de prijzen
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die Pure App Builder hanteert. De prijs die partners doorberekenen naar
klant(en) is naar eigen wens in te vullen.

Voorbeeld tarieven

Pakket Normale prijs
per maand**

Reseller prijs
per maand
(25% korting)

Prijs per
maand voor
de klant

Growth € 124,- € 93,- Nader te
bepalen

Business € 249,- € 187,- Nader te
bepalen

Enterprise € 374,- € 281,- Nader te
bepalen

* Onder voorbehoud van prijswijzigingen.
**In bovenstaande tabel is de maandelijkse prijs weergegeven. Voor
jaarlijkse facturering hanteren wij 10 maal het bovenstaande maandbedrag.
*** Prijzen zijn exclusief 21% btw.

Meer informatie kunt u vinden op
https://pureappbuilder.com/nl/partnerprogrammas/ of neem contact op via
onderstaande contactgegevens.

Pure App Builder (part of Pure YAS B.V.) | info@pureappbuilder.com | https://pureappbuilder.com |
+31 (0)85 130 21 86 | KVK: 75579790 | BTW: NL860329768B01 | Keizersgracht 607K - 1017 DS Amsterdam

https://pureappbuilder.com/nl/partnerprogrammas/

