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Omówienie  
programu

Witaj

Role partnerów

Korzyści i wymagania 
przypisane do ról

Najważniejsze 
możliwości

Od czego zacząć

Witamy w programie Intel® Partner Alliance
Celem firmy Intel jest rozwój technologii zmieniających świat, które 
wzbogacają życie każdej osoby na całej planecie. Podążanie za tym celem 
jest możliwe dzięki rozwiązaniom i usługom dostarczanym codziennie przez 
każdego z Was, naszych partnerów. Wspólnie rozwiązujemy rzeczywiste 
problemy klientów końcowych. Nasza branża nigdy wcześniej nie była bardziej 
istotna dla świata, w którym innowacje technologiczne napędzają ogromne 
zmiany i otwierają nowe możliwości. AI przyspiesza analizę danych w celu 
poprawy wyników leczenia, natomiast wprowadzenie sieci 5G pozwala na 
transmisję danych Edge Computing. Internet przedmiotów (IoT) zmienia 
fabryki i zwiększa bezpieczeństwo w miastach. Komputer jest niezbędnym 
urządzeniem umożliwiającym pracę zdalną i edukację, a także, oczywiście, 
zapewniającym najwyższą wydajność w grach. 

Wspólnie możemy dokonać naprawdę niesamowitych rzeczy, gdy połączymy 
sprzęt, oprogramowanie, usługi i innowacje, aby pomóc w rozwiązywaniu 
największych wyzwań współczesnego świata. Ciężko pracowaliśmy nad 
stworzeniem programu Intel® Partner Alliance, starannie projektując każde z 
narzędzi oraz każdy z zasobów i elementów programu, aby zapewnić naszemu 
ekosystemowi partnerów wsparcie w dostarczaniu innowacyjnych, opartych na 
danych usług i rozwiązań, które wzbogacają nasze życie.

Aby pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu i rozwoju w tym środowisku, Intel® 
Partner Alliance:

• wspiera edukację i rozwój umiejętności przy pomocy platformy Intel® 
Partner University;

• ułatwia współpracę, aby umożliwić skalowanie rozwiązań poprzez Intel® 
Solutions Marketplace;

• rozszerza zakres zasobów marketingowych dzięki konfigurowalnym 
programom i wspieraniu kampanii;

• oferuje pomoc techniczną, punkty za zakup produktów Intel®, dostęp do 
wydarzeń i nie tylko.

Przy pomocy tego przewodnika możesz poznać wszystkie korzyści płynące 
z naszego przebudowanego programu partnerskiego. Dzięki przystąpieniu 
do programu Intel® Partner Alliance uzyskasz dostęp do materiałów 
edukacyjnych, zasobów biznesowych, a także możliwości współpracy z jednym 
z największych i najbardziej zróżnicowanych ekosystemów partnerskich. 

Jesteśmy dumni z rozwiązań opartych na technologiach Intel® oraz naszej 
rozległej i kreatywnej sieci partnerów. Wspólnie możemy pracować nad 
rozwiązaniem niektórych z największych wyzwań współczesnego świata, 
aby korzystnie wpłynąć na nasze życie, nasze społeczeństwo i nasze firmy. 
Możliwości już na Ciebie czekają. 

Z wyrazami szacunku

Eric Thompson
General Manager, Global Partner
Enablement
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przypisane do ról

Najważniejsze 
możliwości

Od czego zacząć

Wprowadzaj innowacje i dostarczaj technologie zmieniające świat
Program Intel® Partner Alliance umożliwia dostęp do technologii zmieniających świat, rosnącej sieci partnerów i cyfrowego rynku. 
Rozszerzone programy szkoleń i kompetencje, bodźce motywacyjne, narzędzia i wsparcie techniczne, a także zaawansowany portal 
internetowy programu zapewnią Ci przewagę podczas tworzenia i sprzedaży najbardziej innowacyjnych rozwiązań i usług.

Intel® Partner University

Skorzystaj z wiodącego 
w branży programu 

nauczania

Portal 
internetowy 

programu Intel®  
Partner Alliance

Uzyskaj dostęp  
do spersonalizowanego 

pulpitu  
nawigacyjnego

Intel® Solutions 
Marketplace

Nawiązuj kontakty 
z najlepszymi  

dostawcami w branży

Studio 
marketingowe  

dla partnerów Intel®

Wykorzystaj 
konfigurowalne  

narzędzia  
marketingowe
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programu

Witaj
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Korzyści i wymagania 
przypisane do ról

Najważniejsze 
możliwości

Od czego zacząć

 

Role partnerów

OEM

Zajmują się głównie projektowaniem i budowaniem 
marki własnych produktów. Mogą oni dysponować 
własnymi możliwościami produkcyjnymi, montażowymi 
i konfiguracyjnymi. Producenci OEM mogą również 
kupować produkty/systemy od producentów ODM 
i sprzedawać je pod własną marką. Dostarczają oni 
rozwiązania technologiczne konsumentom, firmom 
i klientom rządowym lub za pomocą własnych sieci 
kanałów dystrybucji, które mogą obejmować sprzedaż 
internetową lub w fizycznych sklepach.

Integrator usług 

Zajmuje się głównie projektowaniem i wdrażaniem zmian 
w procesach biznesowych oraz integracją rozwiązań dla 
swoich klientów. Integratorzy usług pełnią zazwyczaj 
funkcję doradczą, łącząc i integrując oprogramowanie, 
sprzęt i rozwiązania dla chmury w środowiskach 
informatycznych i technologii produkcji.

Dostawca rozwiązań

Zajmuje się głównie odsprzedażą systemów producentów 
OEM i oprogramowania oraz rozwijaniem swojej 
działalności usługowej. Dostawcy rozwiązań zapewniają 
rozwiązania technologiczne konsumentom, firmom 
i klientom rządowym lub za pomocą własnych sieci 
kanałów dystrybucji, które mogą obejmować sprzedaż 
internetową lub w fizycznych sklepach.

Producent (ODM, CM, HSI)

Wytwarza systemy i podsystemy, zarówno obliczeniowe, 
jak i Internetu przedmiotów (IoT). Systemy obejmują płyty 
główne, podsystemy (systemy L4–10), PCBA i urządzenia 
funkcyjne IoT. Producenci dostarczają swoje produkty 
innym partnerom w łańcuchu dostaw, takim jak OEM.
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Omówienie  
programu

Witaj
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Korzyści i wymagania 
przypisane do ról

Najważniejsze 
możliwości

Od czego zacząć

Role partnerów

Dystrybutor

• Autoryzowani dystrybutorzy Intel® – dystrybutorzy 
najwyższej kategorii, którzy sprzedają najnowsze 
procesory Intel®, dyski SSD, produkty serwerowe i inne 
komponenty pochodzące bezpośrednio od firmy Intel.

• Autoryzowani dostawcy Intel® – sprzedają komponenty 
o zweryfikowanej autentyczności i jakości, pochodzące 
z autoryzowanych źródeł firmy Intel, lub urządzenia 
zawierające technologię Intel® wyprodukowane przez 
producentów oryginalnego sprzętu (OEM).

Dostawca usług w chmurze i usług 
telekomunikacyjnych

Oferuje komponenty przetwarzania w chmurze – zazwyczaj 
infrastrukturę jako usługę (IaaS), oprogramowanie jako 
usługę (SaaS) lub platformę jako usługę (PaaS) – innym 
firmom i konsumentom.

Niezależny dostawca oprogramowania (ISV)

Opracowuje, sprzedaje i wspiera własne oprogramowanie, 
aplikacje, technologie operacyjne i produkty dla 
konkretnych branż, dystrybuowane pod własną lub cudzą 
marką.

Usługi projektowe FPGA

Oferuje usługi inżynieryjne związane z układami 
Intel® FPGA, w tym projektowanie RTL, optymalizację 
projektu, integrację IP, analizę wykonalności, testowanie, 
weryfikację oraz projektowanie płyt FPGA.
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Omówienie  
programu

Witaj

Role partnerów

Korzyści i wymagania 
przypisane do ról

Najważniejsze 
możliwości

Od czego zacząć

Korzyści poziomu Member

Wymagania dla poziomu Member

• Dostęp do Intel® Partner University
• Dostęp do Intel® Solutions Marketplace
• Obsługa klienta 
• Dostęp do Studia marketingowego dla partnerów Intel®
• Spersonalizowana strona internetowa programu  

Intel® Partner Alliance

• Ukończona rejestracja i wypełniony profil internetowy
• Zweryfikowany model biznesowy i zgodność z rolą w programie
• Wniosek o udział w programie zaakceptowany przez firmę Intel
• Coroczna aktualizacja profilu

Korzyści i wymagania przypisane do ról — Member

*Korzyści różnią się 
w zależności od roli 
i poziomu Uczestnika; 
wymagania różnią się 
w zależności od roli, 
poziomu i regionu.

Więcej informacji na temat 
konkretnych korzyści 
i wymagań przypisanych 
do roli i poziomu można 
znaleźć na stronie 
internetowej programu 
Intel® Partner Alliance.

Obowiązuje regulamin.

http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
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Omówienie  
programu

Witaj

Role partnerów

Korzyści i wymagania 
przypisane do ról

Najważniejsze 
możliwości

Od czego zacząć

Korzyści poziomu Gold

Wymagania dla poziomu Gold

• Dostęp do Intel® Partner University — zdobywaj i wyświetlaj  
odznaki kompetencji

• Dostęp do Intel® Solutions Marketplace oferującego m.in. wirtualną 
witrynę sklepową z możliwością publikacji ofert i przekierowywania 
potencjalnych klientów zainteresowanych Twoimi ofertami

• Obsługa klienta — gwarancja odpowiedzi w ciągu 24 godzin
• Dostęp do Studia marketingowego dla partnerów Intel®
• Spersonalizowana strona internetowa programu Intel® Partner 

Alliance
• Odznaka poziomu Gold
• Zaproszenie na konferencję Intel® Partner Connect 
• Otrzymywanie i wymiana punktów (dostępne jedynie dla niektórych ról: SP, OEM, 

SI, ISV i CSP)

• Wymagania dotyczące przychodów lub przesyłania rozwiązań/
projektów

• Wymagania dotyczące punktów szkoleniowych
• Ukończona rejestracja i wypełniony profil internetowy
• Zweryfikowany model biznesowy i zgodność z rolą w programie
• Wniosek o udział w programie zaakceptowany przez firmę Intel
• Coroczna aktualizacja profilu

Korzyści i wymagania przypisane do ról — Gold

*Korzyści różnią się 
w zależności od roli 
i poziomu Uczestnika; 
wymagania różnią się 
w zależności od roli, 
poziomu i regionu.

Więcej informacji na temat 
konkretnych korzyści 
i wymagań przypisanych 
do roli i poziomu można 
znaleźć na stronie 
internetowej programu 
Intel® Partner Alliance.

Obowiązuje regulamin.

http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
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Omówienie  
programu

Witaj

Role partnerów

Korzyści i wymagania 
przypisane do ról

Najważniejsze 
możliwości

Od czego zacząć

Korzyści i wymagania przypisane do ról — Titanium

Korzyści poziomu Titanium

Wymagania dla poziomu Titanium

• Dostęp do Intel® Partner University — zdobywaj i wyświetlaj 
odznaki kompetencji oraz bierz udział w doraźnych szkoleniach 
przedpremierowych / szkoleniach bezpośrednich

• Dostęp do Intel® Solutions Marketplace oferującego m.in. wirtualną 
witrynę sklepową, promowanie Twojej witryny sklepowej, publikowanie 
ofert, przekierowywanie i udostępnianie potencjalnych klientów, a także 
udoskonalone wyszukiwanie klientów

• Obsługa klienta — gwarancja odpowiedzi w ciągu 4 godzin
• Dostęp do Studia marketingowego dla partnerów Intel®
• Dostęp do treści podlegających umowie NDA, takich jak informacje 

o firmie i technologiach
• Spersonalizowana strona internetowa programu Intel® Partner Alliance
• Odznaka poziomu Titanium
• Zaproszenie na konferencję Intel® Partner Connect
• Otrzymywanie i wymiana punktów (dostępne jedynie dla niektórych ról: SP, OEM, SI, 

ISV i CSP)

• Wymagania dotyczące przychodów lub przesyłania rozwiązań/projektów
• Wymagania dotyczące punktów szkoleniowych
• Ukończona rejestracja i wypełniony profil internetowy
• Zweryfikowany model biznesowy i zgodność z rolą w programie
• Wniosek o udział w programie zaakceptowany przez firmę Intel
• Coroczna aktualizacja profilu
• Wymagania dotyczące integracji / sprzedaży użytkownikom końcowym 

( jedynie w przypadku niektórych ról)

*Korzyści różnią się 
w zależności od roli 
i poziomu Uczestnika; 
wymagania różnią się 
w zależności od roli, 
poziomu i regionu.

Więcej informacji na temat 
konkretnych korzyści 
i wymagań przypisanych 
do roli i poziomu można 
znaleźć na stronie 
internetowej programu 
Intel® Partner Alliance.

Obowiązuje regulamin.

http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
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Omówienie  
programu

Witaj

Role partnerów

Korzyści i wymagania 
przypisane do ról

Najważniejsze 
możliwości

Od czego zacząć

Korzyści specjalne

Korzyści i wymagania przypisane do ról — specjalizacje

• Specjalizacja w zakresie sztucznej inteligencji

• Specjalizacja w zakresie centrów przetwarzania danych 
w chmurze

• Specjalizacja w zakresie centrów danych dużej skali (HPC)

• Specjalizacja w zakresie komputerów wysokiej klasy  
dla hobbystów

• Specjalizacja w zakresie technologii Intel® Optane™

• Specjalizacja w zakresie oferty Urządzenie jako usługa

• Specjalizacja w zakresie usług zarządzanych

Korzyści dedykowane specjalistom

Program Intel® Partner Alliance oferuje korzyści dedykowane 
specjalistom, dzięki którym partnerzy mogą uzyskać przewagę 
konkurencyjną w zakresie dostarczania kompletnych rozwiązań 
nowym i istniejącym klientom. Aby się zakwalifikować, partnerzy 
muszą najpierw spełnić wymagania dotyczące statusu uczestnictwa, 
wartości sprzedaży i szkoleń.

http://www.intel.com/content/www/pl/pl/partner-alliance/membership/specialties/artificial-intelligence/overview.html
http://www.intel.com/content/www/pl/pl/partner-alliance/membership/specialties/cloud/overview.html
http://www.intel.com/content/www/pl/pl/partner-alliance/membership/specialties/cloud/overview.html
http://www.intel.com/content/www/pl/pl/partner-alliance/membership/specialties/hpc/overview.html
http://www.intel.com/content/www/pl/pl/partner-alliance/membership/specialties/enthusiast/overview.html
http://www.intel.com/content/www/pl/pl/partner-alliance/membership/specialties/enthusiast/overview.html
http://www.intel.com/content/www/pl/pl/partner-alliance/membership/specialties/optane-technology/overview.html
http://www.intel.com/content/www/pl/pl/partner-alliance/membership/specialties/device-as-a-service/overview.html
http://www.intel.com/content/www/pl/pl/partner-alliance/membership/specialties/managed-services/overview.html
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Omówienie  
programu

Witaj

Role partnerów

Korzyści i wymagania 
przypisane do ról

Najważniejsze 
możliwości

Od czego zacząć

Najważniejsze możliwości

Inte® Solutions Marketplace

Intel® Solutions Marketplace kładzie szczególny nacisk na 
rozwiązania oraz umożliwia partnerom nawiązywanie kontaktów 
i współpracę z najlepszymi dostawcami w branży, wyróżnianie 
nowych ofert produktów, a także ich prezentację klientom 
końcowym i innym partnerom. 

Publikujący partnerzy mogą otrzymywać potencjalnych klientów 
(leady) i nimi zarządzać, monitorować wydajność biznesową przy 
pomocy osobistego pulpitu nawigacyjnego, a także rozwijać swoją 
firmę dzięki nowym kontaktom z partnerami i korzystaniu z ich 
wyszukiwania. 

https://marketplace.intel.com/
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Omówienie  
programu

Witaj

Role partnerów

Korzyści i wymagania 
przypisane do ról

Najważniejsze 
możliwości

Od czego zacząć

Najważniejsze możliwości

Szybsze dostarczanie innowacyjnych rozwiązań opartych na danych 
wymaga kompetentnych partnerów posiadających fachową wiedzę 
na temat kluczowych zaawansowanych technologii. 

Uczestnicy programu Intel® Partner Alliance mają ekskluzywny 
dostęp do platformy Intel® Partner University, która oferuje wiodące 
w branży programy nauczania, specjalistyczne ścieżki szkoleniowe 
oraz spersonalizowane zalecenia dotyczące szkoleń.

Partnerzy biorą udział w szeregu szkoleń, aby zdobyć kompetencje 
w specjalistycznych dziedzinach. Po uzyskaniu kompetencji 
otrzymują odznakę, za pomocą której mogą podzielić się swoim 
osiągnięciem z klientami i zwiększyć potencjał swojej firmy przy 
pomocy statusu profesjonalisty.

Intel® Partner University Kompetencje

https://partneruniversity.intel.com/
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Omówienie  
programu

Witaj

Role partnerów

Korzyści i wymagania 
przypisane do ról

Najważniejsze 
możliwości

Od czego zacząć

Najważniejsze możliwości

W Studiu marketingowym dla partnerów Intel® partnerzy 
mają dostęp do profesjonalnych, konfigurowalnych narzędzi 
marketingowych i zasobów, a także bogatej biblioteki treści,  
co ułatwia im nawiązywanie kontaktów z klientami.

Studio marketingowe dla partnerów Intel®

Program Intel® Partner Alliance oferuje udoskonalone funkcje 
umożliwiające partnerom uzyskanie dostępu do najważniejszych 
materiałów i informacji ze swojego spersonalizowanego pulpitu 
nawigacyjnego. Mogą także przechodzić pomiędzy różnymi 
korzyściami z programu po jednokrotnym zalogowaniu. Portal 
jest wspierany przez sztuczną inteligencję, aby dostarczać 
treści odpowiednim użytkownikom we właściwym czasie dzięki 
zaleceniom dotyczącym treści dobranym specjalnie w oparciu 
o potrzeby i zainteresowania poszczególnych partnerów. 
Usprawniamy i ułatwiamy wyszukiwanie istotnych informacji, 
materiałów i rozwiązań. 

Intel® Partner Portal

https://marketingstudio.intel.com/
http://www.intel.com/partner-alliance


Od czego 
zacząć
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Omówienie  
programu

Witaj

Role partnerów

Korzyści i wymagania 
przypisane do ról

Najważniejsze 
możliwości

Od czego zacząć

Od czego zacząć

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie lub w przypadku 
dalszych pytań, odwiedź stronę internetową 
programu Intel® Partner Alliance lub skontaktuj się 
z działem obsługi klienta firmy Intel.

Jeśli nie bierzesz jeszcze udziału w programie Intel® 
Partner Alliance, ale chcesz do niego przystąpić, 
odwiedź stronę intel.com/partner-alliance, aby 
uzyskać więcej informacji.

http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/PartnerHelp
http://intel.com/partner-alliance
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