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Program Partnerski Certum
Rozwijaj z nami swój 
biznes! 

Oferuj swoim klientom najlepsze na rynku rozwią-

zania bezpieczeństwa i zaufania. Postaw na nowo-

czesne narzędzia, którym zaufało już ponad 350 tys. 

klientów na całym świecie. Dołącz do Programu 

Partnerskiego Certum, który zrzesza globalnie po-

nad 400 partnerów biznesowych. 

Zapewnij klientom bezpieczeństwo i najwyższą jakość rozwiązań.

Poznaj nasze produkty.

Co wyróżnia Program Partnerski Certum?

Zostań Partnerem Certum. 

Certyfikaty SSL Document Signing SimplySign

Pieczęć Elektroniczna

Pełne bezpieczeństwo Pełne wsparcie

WebNotarius

Code Signing eMail ID

Bezpieczeństwo 
stron www

Cyfrowy podpis Mobilny podpis 
elektroniczny

Budowa 
wiarygodności firm

Dostajesz 100% gwarancję, że każdy sprzedawany 

przez Ciebie produkt Certum jest w pełni zgodny 

z regulacjami i światowymi standardami.

Jako Partner Certum zyskujesz osobistego doradcę, 

który przeprowadzi Cię przez cały proces dołącze-

nia do programu. Możesz liczyć na jego wsparcie 

w dowolnym momencie.

Weryfikacja 
e-podpisów

Ochrona programów 
i aplikacji

Poufnoś i bezpieczeństwo



Jesteś gotowy, aby zostać Partnerem Certum? Skontaktuj się z nami już dziś.

Dołącz do nas i zyskaj:

Dlaczego Certum?

Postaw na jakość.

Dołącz do Certum, lidera usług zaufania w Europie!

wydanych certyfikatów kontynentów klientów lat doświadczenia

+10 mln 6 +350 tys. +20

Certum

ul. Bajeczna 13

71-838 Szczecin

• Nowe możliwości biznesowe i szansę na 

zwiększenie przychodów.

• Dostęp do sprawdzonych rozwiązań 

dostarczanych przez lidera rynku.

• Jedyny dostawca w Polsce zatwierdzony przez 

Adobe.

• Najstarsze i największe Centrum certyfikacji 

w Europie. 

• Najlepszy ruch dzięki serwerom AKAMI. 

Łatwy dostęp do oferty

Różne formy partnerstwa

Elastyczny model współpracy

Wsparcie marketingowe 

Sam decydujesz w jaki sposób zamawiasz produk-

ty. Możesz zrobić to przez API, które zapewnia pełną 

integrację z Twoim sklepem, wtyczkę WHMCS lub 

bezpośrednio przez sklep Certum. 

Zyskujesz dedykowaną certyfikację, która pozwa-

la na sprzedaż certyfikatów SSL pod własną marką, 

jako white label reseller. Jeżeli chcesz możesz też 

oferować je pod marką Certum.

Zamawiasz produkty i usługi kiedy chcesz. Sam też 

wybierasz metodę rozliczenia, która najbardziej Ci 

odpowiada: flat fee, pay as you go (PAYG) oraz de-

pozyt. 

Masz stały dostęp do naszej obszernej biblioteki ma-

teriałów pomocniczych i marketingowych. Możesz 

też liczyć na pełne wsparcie techniczne 24/7.

• Szerokie portfolio produktów cenionych 

i poszukiwanych przez klientów.

• Pełne wsparcie ekspertów Certum oraz 

elastyczny model współpracy.

• Certyfikaty rozpoznawane przez 99,9% 

przeglądarek internetowych.

• Infrastruktura zlokalizowana na terenie Europy.

• Rozwiązania cyklicznie audytowane przez 

WebTrust.

 

partner@certum.pl

certum.pl

https://www.certum.pl
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