Οδηγός Προγράμματος

Δέσμευση στη δημιουργία
αξίας για τους συνεργάτες μας
vipplus.dlink.com

Καλώς ήρθατε στο ανανεωμένο πρόγραμμα
D-Link Value in Partnership+
Η επιτυχία της D-Link, ως πάροχος λύσεων
επιτήρησης δικτύων και βίντεο, οφείλεται στη
συνεχή δέσμευση προς τους συνεργάτες της.
Το πρόγραμμα Value in Partnership+ βασίζεται
σε αυτές τις σχέσεις και προσφέρει υποστήριξη,
εκπαίδευση και οικονομικά οφέλη που θα
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας
και στην αύξηση της κερδοφορίας σας.
Επεκτείνετε την επιχείρησή σας προσφέροντας
εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελάτες σας.

Πιστεύουμε στην επένδυση του καναλιού των συνεργατών
μας, δίνοντας πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσμα
επιχειρηματικών ευκαιριών, όπως:
• Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
• Ηλεκτρονικά Presales Εργαλεία
• Ποσοτικές Ειδικές Τιμές

Ενδυνάμωση των συνεργατών
Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης D-Link είναι ένα δωρεάν on-demand εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Παρέχει τεχνικά μαθήματα
αλλά και πωλήσεων, με εξετάσεις επικεντρωμένες σε συγκεκριμένες τεχνολογίες: Ασύρματα Δίκτυα, Switches και Video
Surveillance. Οι τεχνικοί σας μπορούν να γίνουν ειδικοί στις λύσεις της D-Link, βελτιώνοντας τις γνώσεις τους προκειμενου να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

• Υλικό Υποστήριξης Πωλήσεων
• Μάρκετινγκ Ποσά
• Προτεραιότητα Τεχνικής Υποστήριξης
• Εξειδικευμένες Λύσεις
• Καταχώρηση Συναλλαγών
• Πρόγραμμα Συσκευών Επίδειξης

Τα μαθήματα DSS σχεδιάστηκαν για
επαγγελματίες πωλήσεων και επικεντρώνονται
στη στρατηγική της αγοράς, την αξία, την
πρόταση, την τοποθέτηση προϊόντων, τον
εντοπισμό ευκαιριών και την κατανόηση των
αναγκών των πελατών.

Σχεδιασμένο για τεχνικούς πωλήσεων
για να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στα
δικτυακά, σε έννοιες και χαρακτηριστικά, τη
λειτουργικότητα και την τοποθέτηση των
προϊόντων της D-Link.

• Προσφορές

Online Presales Εργαλεία

Δέσμευση στους συνεργάτες μας

Ειδικό περιβάλλον συστήματος και εργαλεία επιλογής προϊόντων, που σας βοηθούν να δημιουργήσετε και να προσομοιώσετε τις
σωστές λύσεις δικτύου για τους πελάτες σας.

Οι βασικές μας δεσμεύσεις και αξίες για το κανάλι των συνεργατών είναι:
Τεχνολογία
Καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα
για κάθε σημείο του δικτύου μέχρι τον
πυρήνα της επιχείρησης.
Ευκολία
Τεχνικές λύσεις που είναι πλήρως
διαλειτουργικές, ώστε οι λύσεις των
συνεργατών να μην είναι κλειδωμένες σε
έναν κατασκευαστή.

Οικονομία
Χρηματοοικονομικά οφέλη για τους
συνεργάτες μας με σημαντικά έσοδα από
τα περιθώρια κέρδους του προγράμματος
και τις συναφείς υπηρεσίες.
Συνεργασία
Συνεργαστείτε στενά με τους συνεργάτες
μας για να ανακαλύψετε ευκαιρίες, να
δημιουργήσετε λύσεις και να αυξήσετε τα
έσοδα σας.

Υποστήριξη
Αποκτήστε πρόσβαση στο τμήμα
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για τεχνική
υποστήριξη πριν και μετά την πώληση,
καθώς και για online πρόσβαση σε
τεχνικούς πόρους.

“Όλοι οι συνεργάτες
μπορούν να επωφεληθούν
από το πρόγραμμα
τεχνικής υποστήριξης
καλύπτοντας τις ανάγκες
πριν και μετά την πώληση.”

Wi-Fi Planner Pro
Σχεδιάστε πλάνα ασύρματων δικτύων με
έναν έξυπνο αλγόριθμο που παρέχει οπτική
αναπαράσταση σημάτων RF για κάθε προϊόν
ασύρματου δικτύου της D-Link.

Product Selector Pro
Επιλέξτε και συγκρίνετε τα προϊόντα της
D-Link παρέχοντας στους πελάτες προτάσεις
για τα κατάλληλα προϊόντα που χρειάζονται,
τις ρυθμίσεις, την αναβάθμιση ή την
προσθήκη λειτουργιών.

Surveillance Floor Planner Pro
Παρέχετε με αυτό το web εργαλείο, μια
επαγγελματική λύση video surveillance που
προσομοιώνει την τοποθέτηση της κάμερας
και την κάλυψη βάσει των απαιτήσεων του
πελάτη σας.

Bandwidth Calculator
Προσδιορίστε το απαιτούμενο εύρος ζώνης
για τη λύση video surveillance, λαμβάνοντας
υπόψιν τον αριθμό των καμερών, την
ανάλυση εικόνας, την συμπίεση, τα ποσοστά
καρέ και την πολυπλοκότητα της σκηνής.
GUI Emulator Pro
Ένας οδηγός μέσα από Graphical User
Interfaces (GUI) που παρέχεται για κάθε
συσκευή μας - ιδανικό για την εκπαίδευση
προϊόντων και την απάντηση στα ερωτήματα
των πελατών.
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Επίπεδα
Συνεργατών
Όλοι οι συνεργάτες ξεκινούν ως
Registered Partners και μπορούν να
προχωρήσουν στα επίπεδα - Bronze,
Silver ή Gold - επιτυγχάνοντας
τις απαιτήσεις πωλήσεων * και
ολοκληρώνοντας δωρεάν την
εκπαίδευση και πιστοποίηση στις
βασικές τεχνολογίες προϊόντων της
D-Link.

Οροι
Μηνιαίος κύκλος εργασιών

Κανένα

κατ’ελάχιστον
€1.000
ανά τρίμηνο

κατ’ελάχιστον
€5.000
ανά τρίμηνο

κατ’ελάχιστον
€25.000
ανά τρίμηνο

Πιστοποίηση

Κανένα

Κανένα

2x άτομα DCS

2x άτομα DCS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Οφέλη*
VIP+ αποκλειστικές προσφορές
Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος
Δωρεάν VIP+ Εργαλεία στο Portal

✔

✔

✔

✔

Ειδικές Τιμές Έργων

✔

✔

✔

✔

Online VIP+ Webinar

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Υποστήριξη marketing
Πακέτο marketing VIP+

✔

Τριμηνιαία Απολογιστικά
* Τα οφέλη και οι απαιτήσεις πωλήσεων
ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
τοπικό αντιπρόσωπο της D-Link για
περισσότερες πληροφορίες.

Προσωπική Εξυπηρέτηση

✔

✔

✔

Υποστήριξη 2ου Επιπέδου

✔

✔

✔

✔

✔

Υποστήριξη 3ου Επιπέδου
Υποστήριξη πριν την πώληση

✔

✔

✔

✔

Συσκευές NFR

✔

✔

✔

✔

Δωρεάν DEMO

✔

Γιατί D-Link;
• Πλήρης γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει Ethernet Switches, Industrial Ethernet,
Access Points και Video Surveillance που παρέχουν στους πελάτες σας λύσεις
δικτύωσης από άκρο σε άκρο.
• Προσφέρετε στους πελάτες σας προσαρμοσμένες λύσεις για αυξημένα έσοδα και
κέρδη.
• Είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων,
σε ανταγωνιστικές τιμές, βραβευμένες τεχνολογίες, με δυνατότητα κλιμάκωσης και
αποδεδειγμένη αξιοπιστία.
• Πρόσβαση σε δωρεάν, online, on-demand εκπαίδευση, και υλικό υποστήριξης πριν
και μετά την πώληση.
• Η επιτυχία βασίζεται στη δέσμευση και υποστήριξη των συνεργατών μας.
Γίνετε Value in Partnership+ Partner και μεταφέρετε την επιχείρησή σας σε νέα ύψη
με κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις στην αγορά.

Ελάτε μαζί μας σήμερα στο

vipplus.dlink.com

“Όλα όσα χρειάζονται
οι πελάτες σας για
να δημιουργήσουν
ένα πλήρες δίκτυο
οποιουδήποτε μεγέθους”

