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A Dell Technologies Partner Program ökoszisztémája számos különféle 

kategóriát kínál a különböző típusú partnereknek.

Az útmutató többi része a megoldásszállító partnerekre összpontosít.

MEGOLDÁSSZÁLLÍTÓK DISZTRIBÚTOROK

OEM-PARTNEREKRENDSZERINTEGRÁTOROK FELHŐSZOLGÁLTATÓK
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Minden új év új lehetőségeket tartogat, de a most előttünk álló lehetőségek talán minden eddigit 

felülmúlnak. 

A digitális átalakulás minden várakozást meghaladó ütemben gyorsul, és semmi jelét nem mutatja 

a lassulásnak. Közösen olyan technológiákkal támogatjuk ügyfeleinket, amelyekkel a fejlett kiberbiztonság, 

az 5G-s infrastruktúra, a digitális élmények és hatékony adatfelügyelet révén a peremhálózatoktól kezdve 

az adatközponton át egészen az elosztott munkáig és modern fogyasztásig könnyedén alkalmazkodhatnak 

a gyors ütemű változáshoz.

Ezek az innovációk számunkra és ügyfeleink számára is lehetővé teszik, hogy jobbá tegyük az emberek 

életét, és hatékonyabb gazdaságot, valamint tisztességesebb és igazságosabb társadalmat teremtsünk. 

Az elmúlt évben segítettünk a vállalatoknak a távoli dolgozók összekapcsolásában, gondoskodtunk róla, 

hogy a diákok helytől függetlenül fennakadás nélkül folytathassák a tanulást, és támogattuk a COVID-19 

elleni küzdelem frontvonalában dolgozó hősies dolgozók munkáját. Bármit is hozzon a holnap, a 2021-es 

évbe belépve mindenre fel vagyunk készülve, és készen állunk arra, hogy fantasztikus partneri 

közösségünkkel együtt megragadjuk ezeket a hatalmas fejlődési lehetőségeket. 

Partnereink a csapatunk kiterjesztéseként funkcionálnak. Bár a technológia az, ami elősegíti a változást, 

a valódi átalakítás partnereink kezében van. Partnereink új piacokat nyitnak meg, és lehetővé teszik, hogy 

a holnap technológiái már most valósággá váljanak az ügyfelek számára. Ne feledjék, hogy a Dell 

Technologies mindenben támogatja Önöket, és a partnerek felé vállalt elkötelezettségünket semmi sem 

ingathatja meg. Minden egyes beruházásunk az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálását, a megoldások 

gyorsabb biztosítását, a növekedés felgyorsítását, valamint az emberek fejlődésének elősegítése mellett 

elkötelezett, célorientált kultúra erősítését szolgálja. 

Hálás vagyok, hogy partnereink között tudhatom Önöket, és bízom benne, hogy közösen az eddigi legjobb 

évünkké tehetjük ezt az évet. Közösen bámulatos hatást érhetünk el mind ügyfeleink, mind közösségeink 

életében. Együtt megállíthatatlanok vagyunk!

@RolaDagher

Rola Dagher

Globális értékesítési vezető, Dell Technologies

„Együtt

megállíthatatlanok

vagyunk!”

@DellTechPartner
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Technológiai vezető

és innovátor világszínvonalú

nagyvállalati értékesítési és

támogatási szolgáltatásokkal 

Dell Technologies 
szerviz- és támogatási
csapattagok

> 35 000

A Fortune magazin 
500-as listáján 
szereplő cégek

99%-a

az ügyfélkörben

Szabadalmak 
és szabadalmi
kérelmek

30 678

Kutatás és fejlesztés

> 20 milliárd 
dollár
az elmúlt 5 pénzügyi évben1

Jelenlét

180
országban

Innováció

EGYÜTT
megállíthatatlanok vagyunk!

1 A Dell Technologies összesített kutatás-fejlesztési befektetésébe beleszámoltuk a 2016. szeptember 7-ei egyesülés előtt az EMC által felhasznált 

összegeket is.

A Dell 

Technologies 

ereje

Teljes körű élmény

A növekedés

elősegítése a 

peremhálózatoktól 

az adatközponton át 

egészen a felhőig

Együttműködésre és bizalomra épülő 

program, amelyet Önnel közösen, 

Önnek hoztunk létre

Közösen képesek 

vagyunk a változás 

és a fenntarthatóság 

elősegítésére 

és az integráció 

támogatására

A partnereknek tett ígéretünk
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KÖVETELMÉNYEK

ÉS ELŐNYÖK

KÖZÖS MUNKA

A DELL 

TECHNOLOGIESZEL

ERŐFORRÁSOK

ÉS ESZKÖZÖK

Programszintek és követelmények

A Dell Technologies Partner Program valamennyi szintjéhez külön árbevételi és 

képzési követelmények társulnak, így a partnereknek lehetőségük van túllépni 

a belépő szintű „Hivatalos” partneri státuszon.

Hivatalos Gold Platinum Titanium

Jóváhagyott alkalmazás ● ● ● ●

Bevételi küszöbértékek (termékre és szolgáltatásokra) $ $$ $$

Képzési követelmények

Lehetősége van arra, hogy az üzleti modelljének leginkább megfelelő 

képzéseket végezze el, és így egyre magasabb szintekre lépjen. 

A Dell Technologies kiterjedt kínálatában számos képzés érhető el, így Ön 

a kompetenciáihoz illeszkedő területeken szerezhet megfelelő szakértelmet.

Rugalmas, a célokhoz igazodó képzések

Az előnyök a programban vállalt elkötelezettséggel párhuzamosan növekednek.

További információ:

Az előnyöket és a követelményeket 

ismertető dokumentum>



© Copyright 2021 Dell Inc. Minden jog fenntartva. | 6

Szintekhez kapcsolódó előnyök
Az egyes szintlépésekkel az előnyök is egyre kedvezőbbek.

Ezek az előnyök minden Dell Technologies-partner számára elérhetőek, függetlenül attól, hogy 

közvetlenül a Dell Technologiestól, vagy közvetetten, a preferált hivatalos disztribútorukon 

keresztül szerzik be a termékeket. 

1 A Dell Financial Services (DFS) vagy a Dell Technologies-vállalatcsoport tagjai és/vagy a Dell hivatalos üzleti partnerei (együttesen a „Dell”) által az arra jogosult 

kereskedelmi ügyfeleknek biztosított fizetési megoldások. Az ajánlatok nem feltétlenül érhetők el minden országban, illetve országonként eltérőek lehetnek. Az 

ajánlatok értesítés nélkül megváltoztathatók, elérhetőségük függ a termékek elérhetőségétől, a jogosultságtól, a hitelkérelem jóváhagyásától, valamint a Dell vagy 

a Dell hivatalos üzleti partnerei által biztosított dokumentumokban foglaltak betartásától és jóváhagyásától. Spanyolországban a megoldásokat a Dell Bank 

International d.a.c spanyolországi fiókirodája, az EU és EGT egyes országaiban, valamint az Egyesült Királyságban és Svájcban pedig a Dell Bank International 

d.a.c biztosítja, amely a Central Bank of Ireland által szabályozott Dell Financial Services vállalatként végzi kereskedelmi tevékenységét. 
2 Az elérhetőség országonként változhat; jelenleg nem érhető az EMEA- és a GC-térségben, illetve Japánban
3 A Titanium és Platinum szintű partnereknek regisztrálniuk kell a VMware Partner Connect programba, és közvetlen beszerzési szerződéssel kell rendelkezniük 

a Dell-lel. A visszatérítés elérhetősége, a jogosultság és a feltételek a helytől függően változhatnak.

KÖVETELMÉNYEK

ÉS ELŐNYÖK

KÖZÖS MUNKA

A DELL 

TECHNOLOGIESZEL

ERŐFORRÁSOK

ÉS ESZKÖZÖK
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Hivatalos Gold Platinum Titanium

Hozzáférés a Partnerportálhoz, ideértve az értékesítést 

segítő anyagokat, a segédleteket, a marketingkampányokat 

és egyéb eszközöket
● ● ● ●

A partnerprogramszint logójának használata ● ● ● ●

Hozzáférés a Dell Financial Services szolgáltatásaihoz; 

fizetési és működőtőke-megoldások1 ● ● ● ●

A termékekről és megoldásokról szóló képzések, valamint 

hozzáférés a Partner Akadémia anyagaihoz ● ● ● ●

Hozzáférés az üzletregisztrációs oldalhoz 

(közvetlenül vagy hivatalos disztribútoron keresztül) ● ● ● ●

Lehetőség a jóváhagyott Dell Technologies-

felhőszolgáltatók által kifejlesztett megoldások 

viszonteladására (Cloud Partner Connect)
● ● ● ●

Piacralépési kezdeményezések; Nyilvántartásban szereplő 

partner státusz a Power up és/vagy a nyilvántartásban 

szereplő partnereknek szóló ügyfélfelelősi programon 

keresztül

● ● ● ●

Pontalapú MyRewards jutalomprogram az egyéni 

értékesítőknek2 ● ● ● ●

Alapszintű visszatérítésekre való jogosultság 

(a portfóliókompetenciákkal összhangban) ● ● ●

Szolgáltatásnyújtási kompetenciákkal kapcsolatos 

támogatásra való jogosultság ● ● ●

A megoldásismertető központok, többek között az online 

bemutatóközpont használata ● ● ●

Lehetőség a Partnerkereső használatára a márkaismertség 

növelése és a potenciális érdeklődők felfedezése érdekében ● ● ●

Ajánlatalapú marketingkeret (lehetséges jogosultság 

jóváhagyás alapján) ● ● ●

A VMware viszontértékesítési és alapszintű 

visszatérítésekhez való hozzáférés a DTPP-n keresztül3. ● ●

Megszerzett marketingkeret (MDF) ● ●

Partnertanácsadó és műszaki tanácsadó testületek 

(meghívásos) ● ●

A legmagasabb elérhető visszatérítés és vezetői támogatás ●
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KÖVETELMÉNYEK

ÉS ELŐNYÖK

KÖZÖS MUNKA

A DELL 

TECHNOLOGIESZEL

ERŐFORRÁSOK

ÉS ESZKÖZÖK

Pénzügyi ösztönzők
A jövedelmezőség alapvető követelmény vállalkozása számára, és programunk 

alapkövét jelenti. 

A Gold, Platinum és Titanium szintű partnerek jogosultak az alábbi vonzó visszatérítési 

lehetőségek igénybevételére.

A Dell Technologies Partner Program kétféle marketingkeretet kínál: megszerezhetőt és 

ajánlatalapút. A megszerezhető, ezáltal tervezhető marketingkerettel minősített 

partnereinket jutalmazzuk. Ez a marketingkeret a típustól és szinttől függő árbevételszint 

és ráta szerint halmozódik. Az ajánlatalapú marketingkeret egy fokozatos, szabadon 

felhasználható finanszírozás, amelyet a regionális értékesítési és marketingcélokba illő 

stratégiai javaslatok alapján nyújtunk partnereinknek. Mindkét típusú marketingkeret 

marketingtevékenységeink bővítését hivatott támogatni. 

Marketingkeret (MDF)

További nagyszerű ösztönző programelemekért látogasson el a Partnerportál Előnyök oldalára.

Az alapszintű visszatérítésekkel a programban 

részt vevő üzletágak termékeinek értékesítését 

jutalmazzuk, akár egy forinttól, felső határ nélkül.

Alapszintű
A meghatározott üzletágak termékeinek 

értékesítését jutalmazzuk. Ezeknél a termékeknél 

a szorzót az első forinttól kezdve alkalmazzuk az 

alapszintű visszatérítésekre.

Szorzó

Visszatérítések a Dell Technologies számára új 

ügyfeleket vagy üzletágakat szerző partnereknek.

Üzletszerzés
Az ajánlathoz szolgáltatásokat kapcsolva növelheti 

az ügyfelek általános elégedettségét, ráadásul 

további visszatérítésekhez juthat.

Szolgáltatási visszatérítések

© Copyright 2021 Dell Inc. Minden jog fenntartva.  | 7
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Képzések és kompetenciák
A Dell Technologies képzéseket és 

kompetenciákat kínál, amelyekkel rugalmasan 

specializálódhat a Dell Technologies egyes 

megoldási területeire. Az értékesítési, értékesítés 

előtti, technológiai és szolgáltatási szakterületeket 

lefedő kompetenciák segítségével hozzájuthat 

ahhoz a tudáshoz és gyakorlathoz, amely az 

ügyfelek igényeinek kielégítéséhez szükséges.

• Egyéni és cégszintű elismerés

• Azonos a Dell Technologies 

értékesítési csapatainak szóló 

képzéssel

• Egyszerűsített tanulási 

módszerek, visszatérő diákok 

esetén a korábban elvégzett 

képzések elismerésével

A kompetenciaprogramok elvégzésével Ön a Dell Technologies termékekkel, megoldásokkal, 

szoftverekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban megszerzett szaktudás révén nagyobb 

árbevételre tehet szert. Emellett, ahogy egyre több kompetenciát szerez meg, egyre 

magasabb partnerszintekre léphet, és ezzel párhuzamosan még több előnyben részesülhet. 

A szolgáltatásnyújtási kompetenciák révén a termékportfólió-szintnek megfelelő szolgáltatási 

kapacitásokat építhet ki.

Portfóliókompetenciák
Szolgáltatásnyújtási 

kompetenciák
Megoldáskompetenciák

Kliens oldali 

megoldások

Alapszintű kliens 

Munkaállomás

Dell végponti biztonság

Dell-kliensek VDI-hez

Latitude Rugged

Kliensoldali eszközök

• APEX Custom Solutions –
Flex on Demand*

• APEX Cloud Services –
magán- és hibrid felhő*

• APEX Infrastructure
Services – APEX Data 
Storage Services*

• Dell Technologies Unified
Workspace

• Adatközponti 
munkaterhelések*

• Adatelemzés 
és mesterséges 
intelligencia

• SAP

• SQL

• Dell Technologies Cloud
(DTC)

Infrastruktúra-

megoldások

Adattárolás 

Adatvédelem 

Összevont/

hiperösszevont infrastruktúra

Adattárolás

Adatvédelem

Összevont/hiperösszevont 

infrastruktúra

Szerverek Szerverek

Hálózati eszközök Hálózati eszközök

*A kompetencia tartalma 2021 második félévében frissül.
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Program-

szabályzat

Üzletek

regisztrálása

Piacralépési

kezdeményezések

A partnerek és a 
Dell Technologies együttműködése

© Copyright 2021 Dell Inc. Minden jog fenntartva.  | 9

A Dell Technologies 

programszabályzata az egész 

szervezet viselkedésére hatással van. 

A részvételi szabályok irányelvekre 

épülnek, amelyek lényege az, hogy 

Ön az ügyfelek kiváló színvonalú 

kiszolgálásán keresztül központi 

szerepet vállal a Dell Technologies 

sikerében.

A Dell Technologies vezetői csapata 

rendkívül komolyan veszi a szabályok 

megsértését.

A Dell Technologies teljesen 

integrált, egyszerűen működő 

folyamatot dolgozott ki az új 

megrendeléseket szállító partnerek 

jutalmazására, amelyet globális 

programszabályzatunk foglal 

keretbe. Az üzletregisztrációs 

program védelmet biztosít 

azoknak a partnereknek, akik 

aktívan népszerűsítik a Dell 

Technologies termékeit és 

megoldásait ügyfeleiknek. 

Jóváhagyott lehetőségek 

regisztrálásakor növekményes 

pénzügyi előnyöket biztosítunk. 

A vállalások tervezhetősége és a 

hatékony együttműködés elősegítése 

érdekében számos piacralépési 

programot vezettünk be, amelyek 

alapját a Nyilvántartásban szereplő 

partner (Partner of Record, PoR) 

státusz jelenti. Ennek a státusznak 

különböző üzletágakra és ügyfelekre 

vonatkozó elnyerésével a partnerek 

elérhetik, hogy a Dell Technologies 

belső értékesítési csapatai garantáltan 

velük dolgozzanak a Dell által 

azonosított jövőbeli lehetőségek során.

A Power up program segítségével Ön 

azzal szerezheti meg a 

Nyilvántartásban szereplő partner 

státuszt, ha új megrendeléseket szerez 

az alulhasznált kapcsolatok terén. Ezt 

az üzletek regisztrálása révén elérhető 

nagyobb kedvezmények és a közös 

ügyféltervezés segíti elő.

Az adattárolási és szervertermékekre 

vonatkozó, nyilvántartásban szereplő 

partnereknek szóló ügyfélfelelősi 

program védelmet nyújt a hosszabb 

távú ügyfélkapcsolatokat ápoló 

partnereknek. Ez a program 

Nyilvántartásban szereplő partner 

státuszt kínál azok után az ügyfelek 

után, amelyeknél a partnerek már 

szoros kapcsolatot építettek ki.
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Beszerzés és finanszírozás
A Dell Technologies vállalatnál az egyszerűség és a rugalmasság előtérbe helyezése az, ami rendkívülivé 

teszi programunkat és partnereinket is. A megoldásszállító rendszerintegrátorok földrajzi helyüktől függően 

kétféle úton intézhetik beszerzéseiket a Dell Technologies vállalattól: közvetlen irányításunk alatt vagy 

a Dell Technologies Partner Program valamelyik hivatalos disztribútori partnerén keresztül. 

A Dell Technologies büszke arra, hogy a piac legkiválóbb disztribútorait tudhatja partnerei között.

A világ minden pontjára szállító disztribútoraink lehetővé teszik, hogy egész megoldásszállító 

közösségünkkel együtt növekedjünk és terjeszkedjünk. A Dell Technologies Partner Programhoz 

csatlakozó új helyi megoldásszállító rendszerintegrátorok a Dell Technologies Partner Program 

valamelyik hivatalos disztribútorán keresztül szerezhetik be termékeinket. Ezek a disztribútorok 

kulcsszerepet játszanak a felvételi folyamatban. 

A Dell Technologies Partner Program egyes országokban kijelölt hivatalos disztribútorait 

a Partnerkereső eszközzel tekintheti meg.

A Dell Technologies az Ön beszerzési igényeire szabott konfigurációs, ajánlatadási és 

beszerzési eszközök széles skáláját kínálja. Ezek az értékes források a Partnerportált felkereső 

minden partnerünk számára elérhetők, így egységes élményt nyújthat ügyfeleinek.

Konfiguráló és beszerző eszközök*

A Dell Financial Services (DFS) hardverekhez, szoftverekhez és szolgáltatásokhoz elérhető innovatív 

fizetési programokat kínál, amelyek révén ügyfelei könnyebben hozzájuthatnak az üzletvitel 

fenntartásához szükséges technológiákhoz, és hatékonyan kezelhetik a költségvetéssel kapcsolatos 

kihívásokat. A DFS az ügyfeleknek értékesített teljes megoldás finanszírozására is felhasználható, 

beleértve a Dell Technologies által biztosított és a nem Dell gyártmányú hardvereket, szoftvereket és 

szolgáltatásokat, valamint a partnerek által nyújtott szolgáltatásokat is. A Dell Technologies APEX 

részeként a DFS most bevezeti az APEX Custom Solutions megoldásokat, amelyek leegyszerűsítik az 

ügyfelek IT-rendszerének digitális átalakulását. Az APEX Flex on Demand (az APEX Custom Solutions 

része) révén a fogyasztásalapú ajánlatunk a Dell technológiai infrastruktúra-portfóliójához vehető 

igénybe. Ennek köszönhetőn az ügyfelek rugalmas kapacitásokat kapnak, és csak az általuk havonta 

használt pufferkapacitásért kell fizetniük. Ezenkívül ügyfelei az IT-megoldások költségeit az igényelt 

technológiákhoz és a rendelkezésre álló költségvetéshez igazíthatják és méretezhetik.1.

A Dell Financial Services támogatja a Dell Technologies 

APEX Custom Solutions megoldásokat

A Dell Technologies vezető pénzügyi intézményekkel kialakított együttműködése hosszabb fizetési 

időszakot és nagyobb hitelkeretet kínál, hogy partnereink gyorsabban növelhessék forgalmukat.

Működőtőke-megoldások (WCS)* 

* Bizonyos eszközök és szolgáltatások nem minden földrajzi régióban érhetők el partnereink számára. 
1 A Dell Financial Services (DFS) vagy a Dell Technologies-vállalatcsoport tagjai és/vagy a Dell hivatalos üzleti partnerei (együttesen a „Dell”) 

által az arra jogosult kereskedelmi ügyfeleknek biztosított fizetési megoldások. Az ajánlatok nem feltétlenül érhetők el minden országban, illetve 

országonként eltérőek lehetnek. Az ajánlatok értesítés nélkül megváltoztathatók, elérhetőségük függ a termékek elérhetőségétől, a jogosultságtól, 

a hitelkérelem jóváhagyásától, valamint a Dell vagy a Dell hivatalos üzleti partnerei által biztosított dokumentumokban foglaltak betartásától és 

jóváhagyásától. Spanyolországban a megoldásokat a Dell Bank International d.a.c spanyolországi fiókirodája, az EU és EGT egyes országaiban, 

valamint az Egyesült Királyságban és Svájcban pedig a Dell Bank International d.a.c biztosítja, amely a Central Bank of Ireland által szabályozott 

Dell Financial Services vállalatként végzi kereskedelmi tevékenységét. A Dell Technologies, a Dell EMC és a Dell logó a Dell Inc. védjegye.

http://www.delltechnologies.com/findapartner
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Dell Technologies Services 
Együttműködés 

A Dell Technologies-szolgáltatások viszonteladása, a Dell Technologies vállalattal 

történő közös szolgáltatásnyújtás, saját szolgáltatások biztosítása és ezek kombinációi 

mellett is dönthet. Válassza a vállalkozásának leginkább megfelelő opciókat.

Dell Technologies-

szolgáltatások 

viszonteladása

• Értékes visszatérítések 

és ösztönzők 

a jövedelmezőség 

növeléséhez

• Szolgáltatáskínálat 

bővítése átfogó 

portfóliónkkal

• Szakértelmünkre 

támaszkodva kiemelkedő 

szolgáltatásokat nyújthat 

ügyfeleinek

Közös 

szolgáltatásnyújtás 

a Dell Technologies 

vállalattal

• A szükséges 

szolgáltatásnyújtási 

kompetenciák teljesítése

• Szolgáltatások 

viszonteladása az 

ügyfeleknek

• Visszatérítés az Ön által 

nyújtott szolgáltatásokért

• Visszatérítés a részvételre 

jogosult termékekre

Partnerek által

biztosított 

szolgáltatások

• Árrésnövelési lehetőségek

• Szolgáltatási kapacitás 

fejlesztése 

szolgáltatásnyújtási 

kompetenciák 

megszerzésével

• Hozzáférés bizonyított 

módszerekhez, 

eszközökhöz és bevált 

eljárásokhoz

További részletekért látogasson el a Partnerportál Szolgáltatások oldalára.

Tanácsadási
szolgáltatások

Üzembehelyezési
szolgáltatások

Támogatási
szolgáltatások

Felügyelt
szolgáltatások

Oktatási
szolgáltatások

Gyorsabb

megtérülés

Gyorsabb

üzembe helyezés

A költségmegtakarítás

felgyorsítása

Az üzleti kockázatok

csökkentése

A digitális átalakulás korában ügyfeleink olyan partnereket keresnek, akik a technológiák gyors 

használatbavételére és optimalizálására, valamint a technológiákat támogató létfontosságú 

rendszerek kiépítésére alkalmas teljes körű megoldásokat tudnak nyújtani.

A Dell Technologies Services keretében értékes ösztönzőket vehet igénybe, és rugalmasan 

megválaszthatja, hogy miként szolgálja ki ügyfeleit. 

Created by Ma im Kulikovfrom the Noun Project

Created by Gem Designsfrom the Noun Project

http://www.delltechnologies.com/hu-hu/partner
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Partnerportál
A Dell Technologies Partnerportálon egy helyen találhatja meg a programmal kapcsolatos 

valamennyi szükséges információt, valamint itt érheti el a fontos eszközöket és forrásokat is, 

például a következőket:

• Értékesítések, konfiguráció és ajánlatok 

• Üzletek regisztrálása

• Képzés és kompetenciák 

• Termékek és megoldások 

• Marketing és kampányok 

• Szolgáltatások viszonteladása, közös 

szolgáltatás és saját szolgáltatások biztosítása 

• A Partner Program és a megfelelőség követése 

• Finanszírozási és fizetési megoldások

• Partneri támogatási szolgáltatások

• Hírek és rendezvények

További információkért látogasson el a következő oldalra: 

DellTechnologies.com/Partner

© Copyright 2021 Dell Inc. Minden jog fenntartva.  | 12
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Értékesítési eszközök
Gyorsan és egyszerűen hozzáférhet a legszükségesebb értékesítési eszközökhöz és erőforrásokhoz, 

amelyekkel egyszerűen bemutathatja az új termékeket az ügyfeleknek, összegyűjtheti a legfontosabb 

követelményeket, konfigurálhatja a megoldásokat és meggyőző ajánlatokat készíthet.

Hozzáférést biztosítanak munkatársainak a termékek legfrissebb adataihoz, marketingüzeneteihez és 

pozicionáló szövegeihez, ezáltal hozzájárulnak a forgalom növeléséhez és a hatékonyabb munkához. 

Az ajánlatételtől az értékesítési tranzakciókon át a nagy üzletek megkötéséig ezek a megoldásalapú anyagok 

az értékesítési ciklus minden fázisát lefedik.

Kalkulátorok és tanácsadó eszközök

Az ügyfélmegoldás-központok lehetővé teszik az online bemutatóközponthoz kapcsolódó megoldások 

stratégiai megtervezését, érvényesítését és létrehozását.

Ügyfélmegoldás-központok

Ebben a programban kedvezményes áron vásárolhat a Dell EMC adattárolóinak, CI, HCI és adatvédelmi 

termékcsaládjainak kínálatából. A Demo Program keretében vásárolt eszközök segítségével bemutatót 

tarthat ügyfeleinek, megvalósíthatósági teszteket végezhet, valamint képzéseket tarthat saját csapatainak. 

A vásárláshoz a partner megszerzett marketingkerete is felhasználható.

Demo Program

Üsse nyélbe rövidebb idő alatt az üzleteket értékesítési erőforrásaink és eszközeink átfogó készletével: 

ennek része a termékekre, megoldásokra és szolgáltatásokra vonatkozó tudásközpont is, amellyel 

könnyedén megtalálhatja az ügyfelek igényeinek leginkább megfelelő megoldásokat.

Tudásközpont

A Dell Technologies ajánlatra kész tartalmai és a hatékony dokumentumautomatizálási funkciók révén 

minden eddiginél egyszerűbben készíthet meggyőző ajánlatokat.

Ajánlattételi eszközök

© Copyright 2021 Dell Inc. Minden jog fenntartva.  | 13
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Marketingeszközök
A Dell Technologies által kínált marketingeszközök és erőforrások előnyeinek 

maximális kihasználásával még gyorsabb növekedést érhet el, növelheti 

ismertségét, érdeklődőket szerezhet, ügyfeleket nyerhet meg, és több üzletet köthet.

Ezzel az eszközzel ügyfelei könnyedén megkereshetik a Dell Technologies Partner Program legközelebbi 

minősített partnereit, akik segíthetnek üzleti problémáik megoldásában. Frissítse profilját még ma, hogy 

vállalkozása még nagyobb ismertségre tehessen szert.

Partnerkereső

Nagyszerű lehetőség azoknak a partnereknek, akik előre ellenőrzött, teljes körű szolgáltatást kínáló, 

szakosodott ügynökséget szeretnének igénybe venni. Az ügynökségi szolgáltatások keretében partnereink 

a Dell Technologies programjait alaposan ismerő ügynökségekhez fordulhatnak, amelyek képesek megtervezni 

és lebonyolítani a marketingkeret lehető legjobb kihasználását biztosító marketingtevékenységeket.

Ügynökségi szolgáltatások

Partnereink itt szerezhetik meg a marketinggel kapcsolatos tanúsítványokat, és itt érhetik el a marketing-

erőforrásokat, például a marketingkeret tervezésére és menedzselésére vonatkozó útmutatókat és 

keresletgeneráló eszközöket.

Marketingintézet 

Segít az ügyfelek hatékonyabb elérésében, 

miközben maximalizálhatja a befektetések 

megtérülését, és csökkentheti 

a marketingtevékenységekre fordított 

időt és költségeket.

Bármit is keressen az alábbiak közül:

• weboldalra szindikálható tartalmak,

• kész közösségimédia-tartalmak,

• képek és felhívások,

• közös márkajelzéssel ellátott anyagok 

(e-mailek, online bannerek, brosúrák) vagy 

• professzionális marketingszolgáltatásokat kínáló 

piactér

A digitális marketingeszközben minden 

szükséges forrást megtalál!

Digitális marketingeszköz

© Copyright 2021 Dell Inc. Minden jog fenntartva.  | 14
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Keresletgenerálás
Hatékony marketingtartalmainkkal és (digitális) marketingstratégiáinkkal növelheti ügyfelei elköteleződését, új vásárlókat szerezhet, 

és elősegítheti a Dell Technologies-megoldások értékesítését. Létrehozhat saját kampányokat, vagy testreszabhatja használatra 

kész kampányainkat – minden szükséges anyagot megtalál a Partnerportál Keresletgeneráló központjában és a Digitális 

marketingeszközben.

Semmi sem állhat az útjában
Biztosítson teljes körű megoldást ügyfelei számára, és segítsen 

nekik rugalmasan és agilisen kiaknázni az adatközpontú jövő 

lehetőségeit. Az alapvető piaci igények kielégítésére tervezett 

„Semmi sem állhat az útjában” elnevezésű kampányunk három 

párbeszéd-útvonalon mutatja meg, hogyan segíthet 

a Dell Technologies az ügyfeleknek felgyorsítani 

az üzleti eredmények megszületését és elérni a sikert:

Dedikált erőforrásainknak köszönhetően ezeket 

az eredményorientált beszélgetéseket nemcsak hogy 

egyszerűen konvertálhatja megoldásokra és termékre 

összpontosító értékesítési lehetőségekké, de a Power Up

programmal növelheti a meglévő ügyfélkörének kiadásaiból 

való részesedését. Mindez új utakat nyit Ön előtt, és teljes 

körű megoldásokat és végtelen lehetőségeket biztosít 

az ügyfelek számára.

Bővebben

Javítsa az agilitást rugalmas IT-vel

Dolgozzon és tanuljon bárhol egy digitális munkahely révén

Hozzon létre új értéket az adatokkal való innovációval

Segítsen ügyfeleinek a digitális jövő előkészítésében és létrehozásában adatokra 

épülő, többfelhős környezetben működő, jövőbiztos megoldásokkal. Korszerűsítse 

ügyfelei környezetét a Dell EMC szerver-, adattárolási, adatvédelmi, konvergens, 

hiperkonvergens és hálózatkezelési megoldásaival – amelyek a megfelelő 

választék, rugalmasság és biztosíték érdekében szolgáltatásként, igény szerinti 

kapacitással állnak rendelkezésre. A termékekhez kapcsolódó keresletgeneráló 

programjaink és értékesítési anyagaink segítségével hatékonyan bővítheti 

ügyfélkörét.

Dell Technologies 

adatközpont-portfólió

Mutassa be ügyfeleinek a forradalmian új PowerStore termékcsaládot. 

A PowerStore adatközpontú, intelligens és adaptálható infrastruktúrája 

a hagyományos és a modern munkaterheléseket egyaránt átalakítja 

és mobilizálja, így többé nem kell kompromisszumot kötnie a teljesítmény, 

a skálázhatóság és az adattárolási hatékonyság terén. A fókuszált, lefordított 

PowerStore-kampány átfogó anyagokat biztosít a hatékony megoldás 

népszerűsítéséhez.

Dell EMC 

PowerStore

Bővebben

Bővebben

Legyen szó akár laptopokról, például az új Latitude 5520 készülékről, asztali 

gépekről, például az új OptiPle  Ultra 3090 készülékről, munkaállomásokról, 

például az új Precision mobilis munkaállomásokról, vagy pedig kijelzőkről, például 

új videokonferencia-monitorainkról és kiegészítőinkről, itt mindent információt 

megtalál a Dell kliensoldali termékeiről, többek között a beépített mesterséges 

intelligenciára épülő Dell Optimizer szoftver legújabb verziójáról is. 

Dell Technologies 

Kliens oldali termékek

Ismerje meg a Dell Latitude legújabb üzleti laptopjait. Növelje az érdeklődést 

a bioműanyagok felhasználásával, fenntartható módon készült és a legújabb 

Dell Optimizer szoftverre épülő új 5000-es sorozattal, vagy kínáljon ügyfeleinek 

ultraprémium élményt a fejlett Latitude 9420 készülékkel.

Dell Latitude

laptopok

Bővebben

Bővebben
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https://www.delltechnologies.com/partner/hu-hu/auth/campaigns/stop-at-nothing.htm
https://www.delltechnologies.com/partner/hu-hu/auth/campaigns/data-center.htm
https://www.delltechnologies.com/partner/hu-hu/auth/campaigns/data-storage.htm
https://www.delltechnologies.com/partner/hu-hu/auth/campaigns/workforce-solutions.htm
https://www.delltechnologies.com/partner/hu-hu/auth/campaigns/workforce-solutions/laptops.htm
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