Πρόγραµµα Συνεργατών Gold
για επιλεγµένους Cloud Resellers

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα Συνεργατών Gold της interworks.cloud
απευθύνεται σε συνεργάτες που θέλουν να χτίσουν μιά
επιτυχημένη πρακτική σε λύσεις υποδομών στο cloud και
managed services για τους πελάτες τους.

Ποιος είναι ο σκοπός του;

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος Gold είναι να
προσφέρει νέες ευκαιρίες σε επιλεγμένους Συνεργάτες
της interworks.cloud που επικεντρώνονται σε λύσεις Cloud
Servers, Backup και Managed Services. Mε το πρόγραμμα
αυτό οι Συνεργάτες θα μπορέσουν να:
Αποκτήσουν τα εργαλεία και τη βοήθεια που
χρειάζονται για να βελτιωθούν στην παροχή λύσεων
cloud στους πελάτες τους
Αυξήσουν τα κέρδη τους με επιπλέον προωθητικές
ενέργειες και κίνητρα
Χτίσουν μία επαναλαμβανόμενη, κλιμακούμενη και
κερδοφόρα δραστηριότητα
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Πρόγραµµα Συνεργατών Gold
για επιλεγµένους Cloud Resellers

Η απόλυτη υπεροχή στο Cloud!

Partner Management

Sales Enablement

Marketing Enablement

Στενή συνεργασία με έμπειρα
στελέχη για την επίτευξη
ξεκάθαρων στόχων

Αυξημένα κίνητρα πωλήσεων
και υποστήριξη για την
επιτυχημένη διεκδίκηση
σημαντικών ευκαιριών

Προβολή και δημιουργία
ευκαριών πώλησης

Ισχυρή σχέση συνεργασίας
με εξειδικευμένο Partner
Account Manager
Κοινό ετήσιο business plan
με προκαθορισμένα metrics
απόδοσης & στόχους
Τακτικές αξιολογήσεις
απόδοσης

Σημαντικές προμήθειες με
επιπλέον 10% όφελος
(Windows Azure Pack και
Managed Services)
Credit bonus για διάθεση
υπηρεσιών WAP και
Managed Services
Bonus once-off ανάτυξης
pipeline και κλεισίματος
ευκαιριών (Deal
Registration)
Presales engineer consulting
για συγκεκριμένες,
σημαντικές ευκαιρίες από
το Deal Registration
Ειδικές εκπτώσεις 25%
στις εκδόσεις Basic και
Premium της πλατφόρμας

Καμπάνιες direct email
Εταιρική προβολή σε web
και offline επικοινωνία
∆ημιουργία end customer
reference
Συνδιοργάνωση events για
ενημέρωση τελικών
πελατών ή ανάπτυξη
ευκαιριών
Πρόσκληση για συμμετοχή
σε events οργανωμένα από
την interworks.cloud και
software vendors (π.χ.
Microsoft)
Άμεση ένταξη σε
μελλοντικές ενέργειες
ανάπτυξης αγοράς και
ικανοτήτων

Εκπτώσεις σε Managed
Services και Reseller
Marketplace

Το πρόγραµµα συνεργατών Gold της interworks.cloud θα σας
βοηθήσει να αυξήσετε τους πελάτες και τα κέρδη σας.
Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα ανάπτυξης!
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