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Ecosistemul programului de parteneriat Dell Technologies are mai multe 

trackuri pentru diverse tipuri de parteneri.

Restul acestui ghid va fi axat pe partenerii noștri de tip Solution Provider.

PARTENERI DE TIP SOLUTION 

PROVIDER
DISTRIBUITORI

OEMINTEGRATORI FURNIZORI DE SERVICII CLOUD
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Cu fiecare an nou vine o nouă oportunitate, și poate niciuna la fel de grozavă ca ceea ce vedem în fața 

noastră chiar acum. 

Ritmul transformării digitale s-a accelerat dincolo de ceea ce oricare dintre noi ar fi putut prezice și nu 

prezintă niciun semn de încetinire. Împreună, i-am împuternicit pe clienții noștri cu tehnologia creată 

pentru a răspunde acestui ritm rapid de schimbare de la periferice la centrul de date, prin munca 

distribuită și consumul modern, cu securitatea cibernetică, infrastructura 5G, experiențele digitale și 

gestiunea datelor.

Cu aceste inovații, noi și clienții noștri avem puterea și posibilitatea de a schimba vieți, pentru a contribui 

la crearea unei economii mai eficiente, precum și la o societate mai echitabilă și mai justă. Pe parcursul 

anului trecut, am conectat forțe de muncă de la distanță, ne-am asigurat că studenții au avut în 

continuare acces la informație, indiferent de locația lor și i-am ajutat pe angajații eroici din prima linie 

a luptei împotriva COVID-19. Pe măsură ce intrăm în 2021, suntem pregătiți pentru orice ne aduce viitorul 

și suntem pregătiți să profităm de oportunitățile extraordinare de dezvoltare avându-vă pe dvs. alături, 

comunitatea noastră de parteneri incredibili. 

Partenerii noștri sunt o extensie a echipei noastre. Tehnologia poate fi factorul predispozant, dar 

partenerii noștri sunt cei care fac adevărata transformare. Puteți să deschideți noi piețe și să faceți din 

tehnologia de mâine o realitate pentru clienții dvs. astăzi. Să știți că aveți puterea deplină a Dell 

Technologies în spatele dvs., iar angajamentul nostru față de parteneri este neclintit. Toate investițiile pe 

care le-am făcut sunt concepute pentru a vă ajuta să vă deserviți mai bine clienții, să oferiți soluții mai 

rapid și să stimulați creșterea, consolidând în același timp o cultură bazată pe scop dedicată avansării 

progreselor umane. 

Vă suntem recunoscători pentru că ne sunteți parteneri și aștept cu nerăbdare să fac din acest an cel mai 

bun an al nostru. Împreună, putem crea un impact incredibil pentru clienții și comunitățile noastre. 

Împreună, nimic nu ne poate opri!

@RolaDagher

Rola Dagher

Global Channel Chief, Dell Technologies

„Împreună,

nimic nu ne 

poate opri!”

@DellTechPartner
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Un lider în domeniul 

tehnologic și un inovator 

cu vânzări și servicii de 

asistență de talie mondială 

pentru întreprinderi 

Membrii echipelor
de servicii și asistență
Dell Technologies

>35.000

Deservim

99%
din companiile 
Fortune 500

Brevete și cereri
de brevetare

30.678

Cercetare și dezvoltare

>20 mld. 
USD
în ultimii 5 ani financiari1

Operăm în

180
țări

Inovație

ÎMPREUNĂ
nimic nu ne poate opri!

1 Investițiile cumulative ale Dell Technologies în cercetare și dezvoltare includ sumele cheltuite de către EMC înainte de data tranzacției privind 

fuziunea din 7 septembrie 2016

Puterea Dell 

Technologies

Experiență completă

Stimulăm creșterea de 

la periferice la centrul 

de date și cloud

Un program construit cu dvs. și pentru dvs., 

bazat pe colaborare și încredere

Împreună stimulăm 

schimbarea, avansăm 

sustenabilitatea și 

cultivăm incluziunea

Promisiunea noastră 
față de parteneri
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CERINȚE

ȘI AVANTAJE

COLABORAREA CU

DELL TECHNOLOGIES

INSTRUMENTE ȘI 

RESURSE

Cerințe și niveluri de program

Fiecare nivel metal din programul de parteneriat Dell Technologies are propriile 

cerințe de venituri și instruire, permițându-vă să progresați dincolo de statutul 

Autorizat de nivel entry.

Autorizați Gold Platinum Titanium

Cerere aprobată ● ● ● ●

Praguri de venituri (produse și servicii) $ $$ $$

Cerințe pentru instruire

Aveți posibilitatea de a finaliza diverse combinații de cursuri de instruire, în timp ce 

avansați la niveluri superioare, în funcție de modelele dvs. de afaceri. Instruirea 

este disponibilă în portofoliul extins Dell Technologies, astfel încât să puteți obține 

experiență în domeniile care se aliniază la competențele dvs. principale.

Instruire flexibilă și aliniată

Avantajele cresc odată cu un angajament mai mare față de program.

Pentru mai multe informații, consultați

Documentul privind avantajele și cerințele>
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Avantajele fiecărui nivel
Pe măsură ce nivelul dvs. progresează, profitați la maximum de avantajele dvs.

Aceste avantaje sunt disponibile pentru toți partenerii Dell Technologies, indiferent 

dacă achiziționați direct de la Dell Technologies sau indirect prin intermediul 

distribuitorului autorizat preferat. 

1 Soluțiile de plată oferite clienților comerciali calificați de către Dell Financial Services (DFS) sau prin companiile grupului Dell Technologies și/sau prin 

partenerii de afaceri autorizați Dell (împreună cu DFS, „Dell”). Este posibil ca ofertele să nu fie disponibile sau să difere în funcție de țară. Ofertele pot 

fi modificate fără notificare și depind de disponibilitatea produselor, de eligibilitate, de aprobarea creditelor și de întocmirea documentației oferite și 

acceptate de Dell sau partenerii de afaceri autorizați Dell. În Spania, soluțiile sunt oferite de filiala Dell Bank International d.a.c din Spania și în anumite 

țări din UE, SEE, Marea Britanie și Elveția de către Dell Bank International d.a.c, tranzacționând ca Dell Financial Services care este reglementat de 

Banca Centrală a Irlandei. 
2 Disponibilitatea poate varia în funcție de țară; nu este disponibilă în prezent în EMEA, GC sau Japonia
3 Partenerii Titanium și Platinum trebuie să fie înscriși în VMware Partner Connect și să aibă un contract de achiziție directă cu Dell. Disponibilitatea 

reducerilor, termenii și eligibilitatea pot varia în funcție de locație.

CERINȚE

ȘI AVANTAJE

COLABORAREA CU

DELL TECHNOLOGIES

INSTRUMENTE ȘI 

RESURSE
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Autorizați Gold Platinum Titanium

Acces la Partner Portal, inclusiv la instrumentele 

de activare, la materialele auxiliare de vânzări 

și la instrumentele și campaniile de marketing
● ● ● ●

Utilizarea siglei nivelului programului de parteneriat ● ● ● ●

Acces la Dell Financial Services; soluții de plată și de 

capital de lucru1 ● ● ● ●

Instruire pentru soluții și produse și acces la Partner 

Academy ● ● ● ●

Acces la Înregistrare tranzacție (direct sau prin 

intermediul distribuitorului autorizat) ● ● ● ●

Posibilitatea de a revinde soluții de la parteneri 

de tip Cloud Service Provider aprobați de către 

Dell Technologies (Cloud Partner Connect)
● ● ● ●

Inițiative de acces pe piață; partener înregistrat prin 

Power Up și/sau programele de mandatare a partenerilor 

înregistrați
● ● ● ●

Programul de recompense pe bază de puncte 

MyRewards pentru agenții individuali de vânzări2 ● ● ● ●

Eligibilitate pentru base rebate (aliniate la competențele 

deținute la nivel de portofoliu) ● ● ●

Eligibilitate pentru activarea competențelor de prestare 

a serviciilor ● ● ●

Utilizarea centrelor de soluții/de informare, inclusiv 

a centrului de demonstrații online ● ● ●

Eligibilitate pentru Găsire partener în vederea stimulării 

notorietății mărcii și a generării de clienți potențiali ● ● ●

Marketing Development Funds bazate pe propuneri 

(eligibilitate potențială în urma aprobării) ● ● ●

Acces la base rebate și revânzare pentru VMware prin 

intermediul DTPa3 ● ●

Fonduri de dezvoltare și de marketing 

(Marketing Development Funds, MDF) câștigate ● ●

Comitetele de consiliere a partenerilor și de consiliere 

tehnică (pe bază de invitație) ● ●

Cel mai mare potențial de reducere și asistență executivă ●
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CERINȚE

ȘI AVANTAJE

COLABORAREA CU

DELL TECHNOLOGIES

INSTRUMENTE ȘI 

RESURSE

Stimulente financiare
Profitabilitatea reprezintă fundamentul activității dvs. și piatra de temelie a programului nostru. 

Partenerii Gold, Platinum și Titanium sunt eligibili pentru a obține aceste reduceri convingătoare.

Programul de parteneriat Dell Technologies oferă două tipuri de Marketing Development 

Funds, inclusiv fonduri MDF câștigate și bazate pe oferte. Fondurile MDF câștigate 

recompensează partenerii eligibili cu finanțare previzibilă, care se acumulează pe baza 

veniturilor/ratelor în funcție de tip și de nivel. Fondurile MDF bazate pe oferte reprezintă 

fonduri discreționare incrementale oferite partenerilor pe baza propunerilor strategice, 

aliniate la prioritățile regionale de vânzări și marketing. Ambele fonduri servesc la 

susținerea unei serii largi de activități de marketing. 

Fonduri de dezvoltare și de marketing (Marketing Development Funds – MDF)

Pentru a vedea mai multe stimulente extraordinare din program, accesați pagina Beneficii 

de pe Partner Portal.

Base rebate-urile recompensează vânzările 

pe sectoarele de activitate eligibile, plătite de 

la prima vânzare, fără limite.

Bază

Recompensează vânzarea produselor din 

sectorul de activitate prioritar, aplicându-se 

base rebate-urilor pentru aceste produse de la 

prima vânzare.

Multiplicator

Reduceri incrementale pentru aducerea unor 

noi clienți sau sectoare de activitate la 

Dell Technologies.

Achiziție

Includeți servicii pentru a obține reduceri 

suplimentare și pentru a îmbunătăți 

per total soluția pentru clienți.

Reduceri pentru servicii

© Copyright 2021 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.  | 7

http://www.delltechnologies.com/partner
http://www.delltechnologies.com/ro-ro/partner
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CERINȚE

ȘI AVANTAJE

CU SOLUȚIILE DE LA

DELL TECHNOLOGIES

RESURSE

ȘI INSTRUMENTE

Instruire și competențe

Dell Technologies oferă instruire și 

competențe cu flexibilitatea specializării 

în anumite categorii de soluții 

Dell Technologies.Aceste competențe, care 

includ categorii precum vânzări, prevânzări, 

tehnologie și servicii, asigură faptul că 

dețineți cunoștințele și aptitudinile 

corespunzătoare pentru a satisface nevoile 

propriilor dvs. clienți.

• Recunoaștere individuală 

și la nivel de companie

• Aceeași instruire precum 

echipele de vânzări 

Dell Technologies

• Căi de învățare simplificate 

cu protecția investițiilor pentru 

participanții care revin

Dacă obțineți competențele, vă puteți bucura de o creștere a vânzărilor datorită 

experienței îmbunătățite la nivelul produselor, soluțiilor, aplicațiilor software și serviciilor 

Dell Technologies. În plus, pe măsură ce obțineți mai multe competențe, aveți 

posibilitatea de a avansa la Niveluri superioare ale programului și de a vă bucura de 

mai multe avantaje pe parcurs. Competențele de prestare a serviciilor vă permit să 

dezvoltați capacități de prestare a serviciilor la nivelul portofoliului de produse.

Competențe la nivel 

de portofoliu

Competențe de prestare 

a serviciilor

Competențe la nivel 

de soluții

Soluții client

Soluții client de bază 

Stații de lucru

Soluție Dell de Securitate

pentru terminale

Clienți Dell pentru VDI

Latitude Rugged

Soluții client
• Soluții APEX particularizate –

Flex on Demand *

• Servicii cloud APEX – cloud 
privat și hibrid *

• Servicii de infrastructură 
APEX – servicii de stocare 
a datelor APEX *

• Dell Technologies Unified 
Workspace

• Sarcini de lucru centrate 
pe date*

• Analiza datelor și 
inteligență artificială

• SAP

• SQL

• Dell Technologies Cloud 
(DTC)

Soluții pentru 

infrastructură

Soluții de stocare 

Protecția datelor 

Infrastructură convergentă/

hiperconvergentă

Soluții de stocare

Protecția datelor

Infrastructură 

convergentă/hiperconvergentă

Servere Servere

Soluții de rețea Soluții de rețea

*Conținutul despre competențe va fi disponibil în Semestrul 2 din 2021
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CERINȚE

ȘI AVANTAJE
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DELL TECHNOLOGIES

INSTRUMENTE ȘI 

RESURSE

Reguli de

angajament

Înregistrarea

tranzacțiilor

Inițiative

de marketing

Angajamentul pentru parteneri 
cu Dell Technologies
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Dell Technologies are Reguli de 

angajament, care influențează 

comportamentul întregii 

organizații. Există câteva 

principii directoare ale acestor 

reguli de angajament, și anume 

rolul integral care vă revine în 

ceea ce privește succesul de 

ansamblu al Dell Technologies 

în legătură cu asigurarea unei 

experiențe de excepție pentru 

clienții săi. Echipa de conducere 

Dell Technologies implementează 

foarte strict aceste reguli și nu 

permite nicio abatere.

Dell Technologies se angajează 

să vă recompenseze pentru 

stimularea de noi afaceri printr-un 

proces complet integrat și 

optimizat, precum și prin reguli de 

angajament impuse la nivel global. 

Programul de înregistrare a 

tranzacțiilor ajută la protejarea 

acelor parteneri care 

promovează în mod activ 

produsele și soluțiile Dell 

Technologies pentru clienții lor. 

Dacă înregistrați oportunități 

aprobate, este posibil să primiți 

avantaje financiare incrementale. 

Pentru a stimula predictibilitatea 

implicării și colaborarea puternică, 

avem mai multe programe de 

acces pe piață, bazate pe statutul 

de partener înregistrat (PoR). 

Atunci când este cazul, acest 

statut înseamnă că echipele de 

vânzări Dell Technologies centrale 

vor colabora cu dvs. pentru 

viitoarele oportunități de afaceri 

Dell pentru linia de afaceri din 

contul care a dobândit statutul.

Programul Power Up vă permite 

să obțineți statutul PoR atunci 

când stimulați noi afaceri în conturi 

neexplorate complet. Acest lucru 

este susținut de reduceri mai mari 

prin înregistrarea tranzacțiilor și 

planificarea în comun a conturilor.

Programul privind mandatare a 

partenerului înregistrat pentru 

soluții de stocare și server

protejează în mod suplimentar 

investițiile dvs. istorice în clienții 

dvs., oferindu-vă un statut PoR în 

domeniile de activitate în care 

aveți deja relații puternice.
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CERINȚE

ȘI AVANTAJE

CU SOLUȚIILE DE LA

DELL TECHNOLOGIES

RESURSE

ȘI INSTRUMENTE

Achiziționarea și finanțarea
În cazul Dell Technologies, simplitatea și flexibilitatea sunt în avangarda a ceea ce conferă caracterul 

extraordinar al programului și al partenerilor noștri. În funcție de locație, partenerii de tip Solution Provider 

dispun de două căi de a face achiziții de la Dell Technologies: una este prin contact direct, iar cealaltă, prin 

intermediul unuia dintre distribuitorii autorizați din cadrul programului de parteneriat Dell Technologies. 

Compania Dell Technologies se simte onorată că este partenerul celui mai select grup de distribuitori 

de pe piață.

Distribuitorii noștri sunt prezenți pe întreg globul, ceea ce ne permite să ne dezvoltăm și să ținem legătura cu 

toată comunitatea de furnizori de soluții. Noii partenerii de tip Solution Provider care se alătură Programului de 

parteneriat Dell Technologies vor face achiziții prin intermediul unuia dintre distribuitorii autorizați din cadrul 

programului de parteneriat Dell Technologies, care joacă un rol esențial în procesul de cooptare. 

Vizitați Găsiți un partener pentru a găsi un distribuitor autorizat pentru programul de parteneriat Dell 

Technologies în țara dvs.

Dell Technologies oferă o diversitate de posibilități de configurare, ofertare și achiziție concepute 

să satisfacă necesitățile dvs. de achiziționare. Aceste resurse valoroase sunt disponibile pentru 

toți partenerii în Partner Portal. Astfel, le puteți oferi clienților dvs. o experiență optimă.

Instrumente de configurare și achiziție*

Dell Financial Services (DFS) oferă programe de plată inovatoare pentru hardware, software și 

servicii, ajutându-i pe clienții dvs. să obțină soluțiile de care au nevoie pentru a-și menține 

întreprinderile în deplină funcțiune, în timp ce abordează provocările legate de fluxul de numerar. 

DFS poate finanța soluția totală pentru clienții dvs., inclusiv hardware, software și servicii Dell 

Technologies și non-Dell, precum și serviciile partenerilor.

Ca parte a soluțiilor Dell Technologies APEX, DFS introduce acum Soluțiile APEX particularizate, 

care simplifică transformarea digitală a IT clienților. Cu APEX Flex on Demand (o soluție APEX 

particularizată), oferta noastră bazată pe consum este disponibilă pentru portofoliul de 

infrastructură Dell Technology. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a oferi clienților flexibilitatea 

capacității elastice și economia de a plăti numai pentru capacitatea tampon pe care o consumă 

în fiecare lună. De asemenea, le permite clienților dvs. să alinieze și să scaleze costul soluțiilor 

IT cu consumul tehnologic cu disponibilitatea bugetului.1

Dell Financial Services acceptă soluțiile particularizate 

APEX de la Dell Technologies

În parteneriat cu instituții financiare de vârf, Dell Technologies oferă termene de plată extinse și 

capacitate crescută de creditare pentru a vă ajuta să vă dezvoltați activitatea într-un ritm mai alert.

Soluții de capital de lucru (WCS)* 

* Unele instrumente sau servicii s-ar putea să nu fie disponibile pentru parteneri în toate locațiile 
1 Soluțiile de plată oferite clienților comerciali calificați de către Dell Financial Services (DFS) sau prin companiile grupului Dell Technologies și/sau 

prin partenerii de afaceri autorizați Dell (împreună cu DFS, „Dell”). Este posibil ca ofertele să nu fie disponibile sau să difere în funcție de țară. 

Ofertele pot fi modificate fără notificare și depind de disponibilitatea produselor, de eligibilitate, de aprobarea creditelor și de întocmirea 

documentației oferite și acceptate de Dell sau partenerii de afaceri autorizați Dell. În Spania, soluțiile sunt oferite de filiala Dell Bank International 

d.a.c din Spania și în anumite țări din UE, SEE, Marea Britanie și Elveția de către Dell Bank International d.a.c, tranzacționând ca Dell Financial 

Services care este reglementat de Banca Centrală a Irlandei. Siglele Dell Technologies, Dell EMC și Dell sunt mărci comerciale ale Dell Inc.

http://www.delltechnologies.com/findapartner
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CERINȚE
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COLABORAREA CU

DELL TECHNOLOGIES

INSTRUMENTE ȘI 

RESURSE

Parteneriatul cu 
Dell Technologies Services 

Beneficiați de flexibilitatea de a revinde soluții Dell Technologies Services, de a le 

presta în comun cu Dell Technologies, de a presta propriile servicii sau o combinație 

între acestea. Alegeți opțiunile care se potrivesc cel mai bine pentru compania dvs.

Revindeți soluții 

Dell Technologies 

Services

• Obțineți reduceri și 

stimulente valoroase pentru 

a crește profitabilitatea

• Vă extindeți oferta de 

servicii prin portofoliul 

nostru complex

• Beneficiați de experiența 

noastră pentru a le oferi 

clienților servicii de excepție

Prestați servicii în 

comun cu Dell

Technologies

• Competențe complete de 

implementare a serviciilor 

necesare

• Revindeți servicii 

clientului dvs.

• Beneficiați de rambursare 

pentru serviciile prestate

• Beneficiați de reduceri 

pentru produsele eligibile

Servicii oferite 

de parteneri

• Creșteți valorile marjei

• Vă îmbunătățiți capacitățile 

de servicii obținând 

Competențe de prestare 

a serviciilor

• Obțineți acces la 

instrumente și metode 

validate și la cele mai bune 

practici

Pentru mai multe detalii, accesați pagina Servicii în Partner Portal.

Servicii de 
consultanță

Implementare, 
servicii

Asistență, 
servicii

Servicii 
gestionate

Educație, 
servicii

Optimizarea

timpului până la 

obținerea de valoare

Accelerarea

implementării

Accelerarea

economiilor de cost

Atenuarea

riscurilor pentru 

întreprinderi

Pe măsură ce clienții acceptă procesul de transformare digitală, aceștia caută parteneri care să 

furnizeze soluții complete prin adoptarea rapidă și optimizarea tehnologiilor, dar și a serviciilor 

esențiale pentru activitate care le susțin.

Dell Technologies Services oferă stimulente valoroase și opțiuni flexibile pentru modul în care 

prestați servicii către clienți. 

Created by Maxim  ulikovfrom the Noun Project

Created by Gem Designsfrom the Noun Project

http://www.delltechnologies.com/partner
http://www.delltechnologies.com/ro-ro/partner


© Copyright 2021 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. | 12

CERINȚE

ȘI AVANTAJE

COLABORAREA CU

DELL TECHNOLOGIES

INSTRUMENTE ȘI 

RESURSE

Partner Portal

Dell Technologies Partner Portal este o sursă completă pentru toate cerințele 

programului dvs., care oferă acces la instrumente și resurse, printre care se numără:

• Vânzări, configurații și oferte 

• Înregistrarea tranzacțiilor

• Instruire și competențe 

• Produse și soluții 

• Marketing și campanii 

• Revânzare, prestare în comun și prestare 

a serviciilor 

• Urmărirea conformității și programului de parteneriat 

• Soluții de finanțare și de plată

• Servicii de asistență pentru parteneri

• Știri și evenimente

Pentru mai multe informații, vizitați DellTechnologies.com/ro/Partner

© Copyright 2021 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.  | 12

http://www.delltechnologies.com/partner
http://www.delltechnologies.com/ro-ro/partner


© Copyright 2021 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. | 13

CERINȚE

ȘI AVANTAJE

COLABORAREA CU

DELL TECHNOLOGIES

INSTRUMENTE ȘI 

RESURSE

Instrumente pentru vânzări
Accesul rapid și simplu la instrumentele și resursele esențiale pentru vânzări vă 

poate ajuta să le prezentați clienților produse noi, să îndepliniți cerințe esențiale, 

să configurați soluții, să generați oferte convingătoare și multe altele.

Generați mai multe vânzări și creșteți-vă productivitatea punând la dispoziția angajaților cele mai recente 

informații, mesaje și poziționare cu privire la produse. De la alimentarea canalului la realizarea unor vânzări 

tranzacționale și la încheierea unor tranzacții mai importante, aceste materiale orientate pe soluții tratează 

fiecare etapă a ciclului de vânzare.

Calculatoare și consultanți

Centrele de soluții pentru clienți vă permit să concepeți strategia, să configurați, să validați și să creați soluții 

care suplimentează accesul la Centrul de demonstrații online.

Centrele de soluții pentru clienți

Achiziționați soluții de stocare, CI, HCI și produse de protecție a datelor Dell EMC la un preț redus. Programul 

demonstrativ poate fi folosit pentru a susține demonstrațiile prezentate clienților, sesiunile de validare 

a conceptelor în laboratoarele dvs. proprii și instruirea echipei interne. Achizițiile pot fi, de asemenea, susținute 

folosind fonduri MDF câștigate de partener.

Programul demonstrativ

Efectuați tranzacții mai rapid cu ajutorul unui set cuprinzător de resurse și active pentru vânzări, printre care se 

numără Centrele de cunoștințe pentru produse, soluții și servicii, care vă vor ajuta să le oferiți clienților cele mai 

bune soluții.

Centrul de cunoștințe

Acum este mai ușor ca oricând să generați propuneri convingătoare cu ajutorul conținutului gata pregătit pentru 

propuneri și al capacităților solide de automatizare a documentelor, oferite de către Dell Technologies.

Instrumente pentru lansarea propunerilor
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Instrumente de marketing
Sporiți succesul companiei dvs. profitând la maximum de portofoliul complet Dell Technologies 

de instrumente și resurse de marketing care vă pot ajuta să creșteți gradul de conștientizare, 

să generați clienți potențiali, să atrageți clienți și să încheiați mai multe tranzacții.

Clienții pot folosi acest instrument pentru a localiza cu ușurință parteneri calificați din cadrul programului de 

parteneriat Dell Technologies, care să-i ajute să-și rezolve problemele profesionale. Actualizați-vă profilul 

astăzi pentru a crește gradul de conștientizare în privința companiei dvs.

Găsire partener

O opțiune excelentă pentru partenerii care doresc să beneficieze de asistență din partea unor agenții 

specializate, preevaluate, care oferă servicii complete, Servicii de agenție oferă acces la agenții instruite 

pentru programul Dell Technologies, care sunt pregătite să vă ajute să planificați și să executați activități de 

marketing pentru a utiliza cele mai bune soluții din MDF.

Servicii de agenție

Obțineți acreditări de marketing și vă extindeți cunoștințele cu ajutorul resurselor de marketing disponibile, 

inclusiv planificare MDF, îndrumări privind administrarea și instrumente pentru stimularea cererii.

Marketing Institute 

Vă ajută să generați mai eficient clienți potențiali, 

maximizând rentabilitatea investiției și minimizând 

timpul și costurile asociate eforturilor de marketing.

Indiferent ce căutați;

• Sindicalizare de conținut pentru site-ul dvs. web

• Conținut social prepopulat cu

• imagini și apeluri la acțiune (CTA)

• Materiale cu branding comun, inclusiv e-mailuri, 

bannere online, broșuri sau 

• Oportunitatea de a naviga pe piața de servicii de consultanță 

pentru a profita de serviciile de marketing de nivel superior

Instrumentul de marketing digital are ceea ce căutați!

Instrumentul de marketing digital

© Copyright 2021 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.  | 14



© Copyright 2021 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. | 15

Generarea cererii
Stimulați implicarea clienților, achiziționați noi cumpărători și generați comenzi pentru soluțiile Dell Technologies cu conț inut de 

marketing și tactici (digitale) captivante. Puteți să vă creați propriile campanii sau să particularizați campaniile gata-făcute, toate 

acestea sunt disponibile în centrul de generare a cererii și în instrumentul de marketing digital de pe Partner Portal.

Nu vă împiedicați de nimic
Oferiți o campanie completă pentru a ajuta clienții să 

beneficieze și să realizeze oportunitățile viitorului orientat pe 

date, cu rezistență și agilitate. Adresându-se necesităților de 

bază ale pieței, campania Nu vă împiedicați de nimic 

demonstrează modul în care Dell Technologies îi pot ajuta pe 

clienți să accelereze rezultatele activității și să își asigure 

succesul prin trei căi de conversație:

Cu ajutorul resurselor noastre dedicate, nu numai că puteți 

face cu ușurință tranziția de la aceste conversații bazate 

pe rezultate la oportunități de canale concentrate pe soluții 

și produse, dar vă puteți crește cota în cadrul bazei de 

clienți existente cu programul Power Up. Toate acestea 

deschid noi oportunități pentru dvs., cu soluții complete și 

posibilități nelimitate pentru clienți.

Aflați mai multe

Mai multă agilitate cu un sistem IT flexibil

Lucrați și învățați de oriunde, cu un spațiu de lucru digital

Creați valoare nouă prin inovație cu date

Ajutați-i pe clienții dvs. să-și pregătească și să-și creeze viitorul digital; 

sprijiniți de date, care rulează într-un univers cu mai multe clouduri, și 

pregătiți să facă față la orice. Modernizați-vă cu servere, soluții de stocare, 

soluții de protecție a datelor, soluții convergente, hiperconvergente și de 

rețea de la Dell EMC, toate disponibile ca serviciu, cu capacitate la cerere, 

pentru opțiunile, flexibilitatea și siguranța de care aveți nevoie. Valorificați 

programele noastre de generare a cererii de produse și materialele 

suplimentare de vânzări pentru a vă dezvolta baza de clienți.

Data Center Portfolio

al Dell Technologies

Oferiți-le clienților dvs. noua și revoluționara familie PowerStore. 

PowerStore elimină compromisurile tradiționale în ceea ce privește 

performanța, scalabilitatea și eficiența stocării, cu o infrastructură axată 

pe date, inteligentă și adaptabilă, care transformă și mobilizează atât 

sarcinile de lucru tradiționale, cât și pe cele moderne. Campania 

PowerStore focalizată și tradusă vă oferă un set complet de materiale 

care să vă familiarizeze cu această conversație solidă.

Dell EMC 

PowerStore

Aflați mai multe

Aflați mai multe

Indiferent dacă este vorba despre laptopuri, cum ar fi noul Latitude 

5520; desktopuri, cum ar fi noul OptiPlex Ultra 3090; stații de lucru, 

cu noile stații de lucru Precision; afișaje, cum ar fi monitoarele sau 

accesoriile noastre noi pentru videoconferințe, aflați aici despre produsele 

Dell pentru clienți, inclusiv cea mai recentă versiune a software-ului Dell 

Optimizer, un software încorporat cu inteligență artificială.

Portofoliul de clienți

al Dell Technologies

Aflați aici mai multe despre cea mai recentă gamă de soluții Dell pentru 

laptopuri comerciale Latitude. Stimulați implicarea cu noile noastre 

produse din seria 5000, cu o promisiune de sustenabilitate solidă 

legată de biomasele plastice și cu cel mai recent software Dell 

Optimizer, sau valorificați produsul Hero Latitude 9420 pentru 

a transmite clienților dvs. un mesaj „ultra-premium”.

Laptopuri 

Dell Latitude

Aflați mai multe

Aflați mai multe
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https://www.delltechnologies.com/partner/ro-ro/auth/campaigns/stop-at-nothing.htm
https://www.delltechnologies.com/partner/ro-ro/auth/campaigns/data-center.htm
https://www.delltechnologies.com/partner/ro-ro/auth/campaigns/data-storage.htm
https://www.delltechnologies.com/partner/ro-ro/auth/campaigns/workforce-solutions.htm
https://www.delltechnologies.com/partner/ro-ro/auth/campaigns/workforce-solutions/laptops.htm
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