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Jako Partner Handlowy Vertiv  
uzyskasz dostęp do:

1. Portalu dla Partnerów 
Portal dla Partnerów umożliwia 
dostęp do wyjątkowych narzędzi, 
takich jak Program Rejestracji 
Projektów i Program Nagród, a także 
wsparcia sprzedażowego, informacji 
o promocjach i nie tylko.

2. Uniwersytet Vertiv 
Oferuje szkolenia sprzedażowe  
i techniczne – online i stacjonarne –  
a także zajmuje się certyfikacją 
Partnerów.

3. Platforma motywacyjna 
Program Nagród Vertiv dostępny  
jest dla wszystkich resellerów 
posiadających status 
Autoryzowanego oraz Srebrnego 
Partnera. Oferuje Partnerom 
promocje i programy motywacyjne 
od pierwszego dnia rejestracji.

4. Dedykowane wsparcie 
sprzedażowe 
Wysoce wykwalifikowani 
przedstawiciele współpracują  
z resellerem w identyfikacji  
i rozwiązywaniu problemów klientów.

5. Selektory i konfiguratory 
sprzedaży 
Proste w użyciu selektory  
i konfiguratory, a także broszury, 
przewodniki sprzedawcy,  
studia przypadku i wiele więcej.

6. Materiały marketingowe 
Materiały, które pomogą  
w pozyskiwaniu nowych klientów  
i projektów oraz promocji  
przy współpracy z Vertiv.

KORZYŚCI

Więcej rozwiązań. Szerokie wsparcie.
Zwiększone przychody i doskonała infrastruktura. aaaaa

Korzyści

Rabaty za rejestrację projektu -   

Program motywacyjny Vertiv   - -

Rabaty posprzedażowe - -  

Produkty demonstracyjne
Program produktów demo 
nieprzeznaczonych do odsprzedaży    

Program produktów demo  
z funduszu marketingowego

- -
Zależnie  

od uzgodnionego planu  
i certyfikacji technicznej

Określony w planie 
marketingowym

Szkolenia sprzedażowe i techniczne

Szkolenia online na żądanie    

Szkolenia stacjonarne lub webinaria -   

Akademia Vertiv - -
Zależnie  

od uzgodnionego planu  
i certyfikacji technicznej

Zależnie  
od uzgodnionego planu 
i certyfikacji technicznej

Specjalne programy dla Partnerów
Program Accelerator Na zaproszenie Na zaproszenie Na zaproszenie -

Program wsparcia sprzedażowego - - -
Określony w planie 

marketingowym 

Wsparcie marketingowe

Dostęp do Portalu dla Partnerów    

Dostęp do platformy szkoleniowej    

Treści i materiały pomocnicze    

Konfigurator rozwiązań  
i selektory produktów    

Fundusze marketingowe - -
Wymagany udział w 

planie
Określony w planie 

marketingowym 

Wsparcie Partnerów

Wsparcie przedsprzedażowe    

Pomoc techniczna    

Opiekun Partnera - -  

Wsparcie projektu w miejscu 
instalacji

- -  

Oferty specjalne    

Pakiet powitalny dla partnerów    

Rozkręć biznes z Vertiv!
 
Rozpocznij współpracę z firmą posiadającą doświadczenie i oferującą kompletne portfolio 
produktów dla rynku infrastruktury centrum danych i edge  o wartości 2,4 mld dolarów w regionie 
EMEA. 

Vertiv pomoże Ci zmaksymalizować zyski dzięki bezkonkurencyjnej ofercie.

Zapewniamy stałe warunki współpracy oraz wsparcie na każdym kroku i przekonujemy naszych 
Partnerów do jakości naszych usług już od pierwszego zlecenia.

Kwartalny obrót 
Waluta Szkolenia / Certyfikacja Rekomendowane rabaty 

za rejestrację projektu

Bez minimalnego 
obrotu Rejestracja Rejestracja projektu 

jest niedostępna

5K Samodzielne kursy szkoleniowe on-line 28% rabatu od cennika

25K Wspólnie zdefiniowane zaawansowane szkolenia 
techniczne i sprzedażowe 29% rabatu od cennika

100K Indywidualne szkolenia techniczne i sprzedażowe 31% rabatu od cennika
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Minimalne wymagania programu dla partnerów Vertiv
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Potrzeby klientów:

yy Planowanie mocy

yy Zarządzanie chłodzeniem i zasilaniem

yy Konsolidacja

yy Wirtualizacja

yy Zarządzanie zasobami

yy Zdalny dostęp i zarządzanie

PROGRAM DLA PARTNERÓW HANDLOWYCH VERTIV™

7. Rejestracja projektu 
Rejestracja projektu przez 
Partnerów o statusie Srebrnym 
lub wyższym gwarantuje 
ochronę projektów Vertiv, pełne 
wsparcie i wyższe marże.

8. Rabaty 
Resellerzy posiadający status 
Złotego Partnera po podpisaniu 
wspólnego programu sprzedażowego 
i marketingowego kwalifikują się  
do rabatów, których wysokość zależy 
od osiąganych celów.

9. Fundusze marketingowe 
Resellerzy posiadający status 
Złotego Partnera mogą wnioskować 
o fundusze marketingowe  
na produkty demonstracyjne 
zależnie od uzgodnionego planu 
biznesowego i uzyskanej certyfikacji.

10. Indywidualny plan sprzedażowy/
marketingowy 
Resellerzy posiadający status 
Platynowego i Złotego Partnera, 
którzy podpiszą wspólny program 
sprzedażowy i marketingowy, zyskują 
dostęp do środków marketingowych 
na programy pozyskiwania klientów, 
a także wyższe rabaty.

Wielokrotnie nagradzany Program  
dla Partnerów Handlowych

KORZYŚCI

Produkty i rozwiązania:

yy Szafy rack i listwy zasilające 
PDU

yy Zasilacze bezprzerwowe UPS

yy Przełączniki KVM i konsole 
szeregowe

yy Klimatyzacja precyzyjna

yy Zarządzanie i monitorowanie 
infrastruktury

yy Usługi

ZAPEWNIAMY NOWE MOŻLIWOŚCI NA CAŁYM ŚWIECIE

Vertiv projektuje, buduje i serwisuje krytyczną infrastrukturę wspierającą 
działanie istotnych aplikacji. Mamy wszystko, czego potrzebujesz:  
rozwiązania dla centrum danych, sieci komunikacyjnych i obiektów komercyjnych.

Oferujemy systemy zasilania, klimatyzacji i zarządzania infrastrukturą dla rozwijających 
się rynków telefonii komórkowej i przetwarzania w chmurze.

FORMA 
WŁASNOŚCI

Spółka
prywatna

PRZYCHODY

3,9 miliarda
USD: za rok finansowy 

2017

PRACOWNICY

~20 000
na całym świecie

OŚRODKI 
REGIONALNE

Shenzen – Chiny, 
Thane – Indie,  
Pasig – Filipiny, 

Londyn – Wielka 
Brytania

SIEDZIBA
Columbus, Ohio,

USA

Zostań członkiem zwycięskiej drużyny

Nasza oferta obejmuje rozwiązania z zakresu zasilania, klimatyzacji precyzyjnej,  
dostępu do infrastruktury, monitorowania, sterowania i zarządzania niezależnie  
od wielkości przedsiębiorstwa. 

Każdemu Partnerowi oferujemy wsparcie sprzedażowe i techniczne podczas identyfikacji, 
oceny i rozwiązywania problemów klientów.

 
 


