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Informacje o programie

Wartość programu

Program Intel® Partner Alliance łączy wszystkich partnerów w ramach jednej 
nowoczesnej platformy, która ułatwia współpracę i tworzenie innowacji  

Program ten umożliwia dostęp do najwybitniejszych umysłów naszego ekosystemu, 
pomagając sprostać największym wyzwaniom naszych klientów i rewolucjonizować 
nasz sposób życia  Razem tworzymy rozwiązania przeciwdziałające zmianom 
klimatu, przyspieszające badania nad zaawansowanymi terapiami oraz 
przeobrażające miasta i fabryki  W centrum każdego rozwiązania znajdują się dane 
oraz potrzeba ich bezpiecznego przenoszenia, przechowywania i szybszego niż 
kiedykolwiek wcześniej przetwarzania  

Program Intel® Partner Alliance zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii, 
stale powiększającej się sieci partnerów i platformy rynkowej, które pomagają we 
wspólnym tworzeniu rozwiązań opartych na danych, rozbudowanego programu 
szkoleń, kompetencji, zachęt, narzędzi i wsparcia, a także zaawansowanego, 
opartego na AI środowiska internetowego  Wszystko to przekłada się na 
przewagę rynkową podczas tworzenia oraz sprzedaży najbardziej innowacyjnych 
rozwiązań i usług  

Jeśli zechcesz, pomożemy Ci uwolnić nieograniczony potencjał danych oraz 
maksymalnie wykorzystać możliwości chmury, IoT, AI, 5G i inteligentnych 
urządzeń brzegowych, aby wzbogacić życie każdego człowieka na Ziemi 

Zyskaj dostęp do czołowego w branży ekosystemu, aby tworzyć najbardziej 
innowacyjne rozwiązania, które umożliwią Twojej firmie szybszy rozwój i stworzą 
niezwykłe możliwości, które będą napędzać globalny postęp i wzbogacać życie 

Dołącz do nas i przekonaj się co rozumiemy przez CONNECT, INNOVATE, AND 
GROW 
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Struktura programu
Intel® Partner Alliance to kompleksowy program opracowany w oparciu o modele biznesowe naszych partnerów, którego celem jest wspieranie ich potrzeb we wszystkich liniach produktów Intel  

Rola Poziom Specjalizacje

Grupa partnerów, którzy mają 
podobne najważniejsze kompetencje 

i potrzeby biznesowe

Poziomy wymiany wartości, 
charakteryzujące się rosnącymi 

wymaganiami i korzyściami

Wybrana grupa partnerów, którzy mają 
bogatą wiedzę ekspercką dotyczącą 

strategicznego segmentu

Dystrybutor
Chmura i usługi 

telekomunikacyjne

Dostawca rozwiązań

Integrator usługProducent 

OEM

Gość

Niezależny dostawca 
oprogramowania

Usługi projektowe 
FPGA

Titanium

Gold

Member
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Role

Definicje ról w programie Intel® Partner Alliance

Role w programie Intel® Partner Alliance są zaprojektowane tak, aby grupować partnerów w oparciu o ich kompetencje biznesowe  Każda rola ma przypisany własny zestaw wymagań i zalet 
opracowanych tak, aby spełniać potrzeby partnerów w danej roli  Wybierz rolę najbardziej pasującą do Twojego modelu biznesowego  i wskaż ją na etapie rejestracji  

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, komercyjnym i rządowym użytkownikom końcowym lub za pomocą 
własnych sieci kanałów, które mogą obejmować sprzedaż internetową lub witrynę sklepową 

Dostawca rozwiązań
Zajmuje się głównie odsprzedażą systemów producentów OEM i rozwiązań programowych 
oraz rozwijaniem swojej działalności usługowej  Dostawcy rozwiązań dostarczają 
rozwiązania technologiczne konsumentom, komercyjnym i rządowym użytkownikom 
końcowym lub za pomocą własnych sieci kanałów, które mogą obejmować sprzedaż 
internetową lub witrynę sklepową 

Integrator usług (SI)
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 operacyjnej 

Producent (ODM, CM, HSI)
Wytwarza systemy i podsystemy, zarówno obliczeniowe, jak i Internetu przedmiotów  
Systemy obejmują płytę główną, podsystemy (systemy L4–10), PCBA i urządzenia 
funkcyjne Internetu przedmiotów  Producenci dostarczają swoje produkty innym 
partnerom w łańcuchu wartości, takim jak OEM 

Dystrybutor
Autoryzowani dystrybutorzy Intel® — najlepsi dystrybutorzy, którzy sprzedają najnowsze procesory 
Intel®, dyski półprzewodnikowe (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 technologie Intel 
wytworzone przez producentów 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 markowe i niemarkowe produkty programowe, aplikacje, 
technologie operacyjne i branże 

Usługi projektowe FPGA
Oferuje usługi inżynieryjne związane z FPGA Intel®, w tym projektowanie RTL, optymalizację projektu, 
integrację IP, analizę wykonalności, testowanie i weryfikację, a także projektowanie płyty FPGA 

Gość
Przedsiębiorstwo lub podmiot administracji publicznej o charakterze cyfrowym, który może nie 
odpowiadać tradycyjnej definicji partnera, ale tworzy precedensy w zakresie wdrażania technologii, 
które wpływają na rozwój rynku 
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Wymagania i zalety związane z uczestnictwem
Poniżej przedstawiono przykłady zalet i wymagań związanych z każdym poziomem  Konkretny zestaw zalet i wymagań dotyczących danego poziomu zależy od Twojej roli   
Aby poznać szczegółowe wymagania i zalety związane z Twoją rolą, skorzystaj z tego łącza 

Zalety na poziomie Member

Wymagania na poziomie Member

• Dostęp do Intel® Partner University
• Dostęp do Rynku rozwiązań Intel®
• Obsługa klienta 
• Dostęp do Studia marketingowego dla 

partnerów Intel®
• Spersonalizowana strona internetowa 

programu Intel® Partner Alliance

• Ukończona rejestracja i wypełniony profil 
online

• Zweryfikowany model biznesowy i zgodność 
z rolą w programie

• Wniosek o udział w programie 
zaakceptowany przez firmę Intel

• Coroczna aktualizacja profilu

Zalety i wymagania 
związane z rolami — 
Member

Zalety na poziomie Gold

Wymagania dla kategorii Partner Gold

• Dostęp do Intel® Partner University — zdobywanie i wyświetlanie 
odznak kompetencji

• Dostęp do Rynku rozwiązań Intel®, oferującego m in  
wirtualną witrynę sklepową z możliwością publikowania ofert 
i przekierowywania potencjalnych klientów zainteresowanych 
ofertami

• Obsługa klienta — 24 godz  SLA
• Dostęp do Studia marketingowego dla partnerów Intel®
• Spersonalizowana strona internetowa programu Intel® Partner 

Alliance
• Odznaka poziomu Gold
• Zaproszenie na konferencję Intel® Partner Connect 
• Gromadzenie i wymienianie punktów (dostępne tylko 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 online
• Zweryfikowany model biznesowy i zgodność z rolą w programie
• Wniosek o udział w programie zaakceptowany przez firmę Intel
• Coroczna aktualizacja profilu

Zalety i wymagania 
związane z rolami — 
Gold

Zalety i wymagania 
związane z rolami — 
Titanium

Zalety na poziomie Titanium

Wymagania na poziomie Titanium

• Dostęp do Intel® Partner University — zdobywanie i wyświetlanie odznak 
kompetencji oraz udział w doraźnych szkoleniach przedpremierowych/
bezpośrednich

• Dostęp do Rynku rozwiązań Intel®, oferującego m in  wirtualną witrynę sklepową, 
promowanie Twojej witryny sklepowej, publikowanie ofert, przekierowywanie 
i udostępnianie potencjalnych klientów oraz udoskonalone wyszukiwanie klientów

• Obsługa klienta — 4 godz  SLA
• 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
• Gromadzenie i wymienianie punktów (dostępne tylko 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 online
• 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 

(tylko w przypadku niektórych ról)

*Zalety różnią się w zależności od roli i poziomu, a wymagania różnią się w zależności od roli, poziomu i regionu  Obowiązuje regulamin 
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Korzyści dedykowane specjalistom
Oprócz korzyści związanych z poziomami partnerstwa w programie Intel® Partner Alliance partnerzy mogą zakwalifikować się do jeszcze większych korzyści 
dedykowanych specjalistom  Zalety te mogą pomóc partnerom w uzyskaniu przewagi nad konkurencją w oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla nowych i 
obecnych klientów  Aby uzyskać te zalety, partnerzy muszą spełnić wymagania dotyczące statusu uczestnictwa, wielkości sprzedaży i udziału w szkoleniach  

Przewiduje się, że sztuczna inteligencja (AI) nie tylko przeobrazi 
działalność przedsiębiorstw, ale odmieni też każdy aspekt funkcjonowania 
społeczeństw — od rozpoznawania obrazów przez poprawę 
bezpieczeństwa publicznego po przetwarzanie języka naturalnego, 
pozwalające nadać usługom zautomatyzowanym bardziej ludzki charakter  
Więcej informacji znajdziesz tutaj 

Gospodarka cyfrowa napędza pozytywny cykl rozwoju, w ramach 
którego połączone urządzenia i usługi oparte na chmurze generują dane 
w niespotykany dotąd sposób  Obróbka tych danych prowadzi do kolejnych 
innowacji, dzięki którym powstają nowe usługi nasycone danymi  Więcej 
informacji znajdziesz tutaj 

Skorzystaj z zasobów i zalet opracowanych z myślą o przyspieszeniu 
tworzenia i wdrażania rozwiązań pamięci i pamięci masowej  Więcej 
informacji znajdziesz tutaj 

Firma Intel udostępnia wyjątkowe zasoby ułatwiające planowanie, 
wdrażanie i świadczenie usług zarządzania urządzeniami  Dzięki nim 
możesz wejść na wyższy poziom współpracy z firmą Intel i korzystania 
z platformy Intel dla urządzeń klienckich  Więcej informacji znajdziesz tutaj 

Naukowcy, inżynierowie i analitycy danych potrzebują coraz wydajniejszych 
rozwiązań komputerowych dużej skali, aby móc szybciej dostarczać wyniki 
swojej pracy, przetwarzać niespotykane dotąd ilości danych oraz zwiększać 
dokładność swoich aplikacji  Więcej informacji znajdziesz tutaj 

Klienci–pasjonaci stale podnoszą poprzeczkę, wyciskając ze swoich 
komputerów ostatnie resztki mocy  Niezależnie od tego, czy chodzi 
o intensywne granie czy o tworzenie realistycznych materiałów 
multimedialnych, klienci oczekują nowych wyżyn wydajności i ogólnych 
wrażeń  Więcej informacji znajdziesz tutaj 

Tytuł specjalisty ds  usług zarządzanych nadawany jest partnerom 
firmy Intel, którzy dysponują najbogatszą wiedzą ekspercką z zakresu 
projektowania i wdrażania usług zarządzanych  Specjaliści otrzymują 
wyjątkowe zasoby ułatwiające planowanie, wdrażanie i dostarczanie 
rozwiązań  Więcej informacji znajdziesz tutaj 

Sztuczna inteligencja (AI)

Centrum przetwarzania danych w chmurze

Technologia Intel® Optane™

Model „urządzenie jako usługa” 

Centrum danych wysokowydajnych rozwiązań komputerowych (HPC)

Komputer dla graczy

Usługi zarządzane 

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/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/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/managed-services/overview.html
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Sposób rejestracji 
Rejestracja w programie Intel® Partner Alliance jest łatwa  Na początek musisz 
podać podstawowe informacje na temat swój i swojej firmy oraz zaakceptować 
regulamin programu  Po zakończeniu rejestracji możesz przejrzeć preferencje 
dotyczące subskrypcji, aby otrzymywać interesujące informacje i wiadomości 

Już teraz dołącz do programu, aby zyskać ekskluzywny dostęp do 
następujących korzyści i zasobów:

• Zacznij otrzymywać korzyści związane z programem

• Spersonalizowany portal internetowy programu Intel® Partner Alliance

• Uczestnictwo w Rynku rozwiązań Intel® — rozbudowanej platformie typu 
business-to-business zapewniającej dostęp do strategicznych partnerów 
i innowacyjnych rozwiązań, która powstała, aby umożliwić partnerom 
kontakt z firmami z branży oraz wspólne tworzenie rozwiązań

• Dostęp do Intel® Partner University, platformy oferującej spersonalizowane 
szkolenia, ulepszone środowisko użytkownika, seminaria internetowe oraz 
nowe kompetencje i odznaki 

• Przewodniki dotyczące technologii i rozwiązań Intel

• Wiedza i najlepsze praktyki pochodzące z prowadzonych przez firmę Intel 
społeczności CSP, FPGA i IoT

• Studio marketingowe dla partnerów Intel® z rozbudowaną biblioteką 
narzędzi marketingowych i handlowych

http://www.intel.com/partner-alliance
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Dostęp do portalu partnerskiego 

Personalizacja
Strony i wyświetlenia uzależnione od wielu czynników, w tym roli,  
poziomu oraz obowiązków wyznaczonych w firmie

Szybki dostęp
Szybki dostęp do ważnych czynności związanych z pełną listą korzyści,  
takich jak szkolenia, wsparcie i Studio marketingowe dla partnerów Intel®

Dane
Rozbudowane pulpity nawigacyjne dotyczące najważniejszych danych o programie, 
w tym przychodów i szkoleń

Pomoc
Dostęp do szczegółowych tematów samopomocy dotyczących programu i 
korzystania z portalu ze stałym dostępem do obsługi klienta Intel®

Portal partnerski zapewnia dostęp do wszystkich zalet dla partnerów w jednym miejscu  
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Omówienie zarządzania 
kontem
Istnieje kilka rodzajów ról i obowiązków, które można przypisać 
zarejestrowanym użytkownikom w firmie  Osoba, która w firmie 
ma przypisaną rolę administratora partnera, może zarządzać 
uprawnieniami dostępu i konkretnymi korzyściami związanymi 
z wymianą wartości na koncie 

Najważniejsze możliwości:
• Zapraszanie kontaktów do programu

• Aktualizowanie niektórych informacji o firmie

• Przydzielanie określonym użytkownikom, np  menedżerowi 
punktów, liderowi szkoleń itp , dostępu do określonych 
korzyści

• Wyznaczanie dodatkowych administratorów partnera

• Edytowanie/dezaktywowanie kontaktów na koncie

Więcej informacji można znaleźć w sekcji pomocy w portalu 
partnerskim 

Nazwa firmy
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Omówienie dotyczące odnawiania uczestnictwa w programie
Uczestnictwo w programie Intel® Partner Alliance jest oparte na cyklu rocznym  Poziom uczestnictwa jest przypisywany na rok kalendarzowy na podstawie kryteriów dotyczących roli, z którą związany jest partner  
W ciągu roku partner może przejść na wyższy poziom, jeśli spełni związane z nim kryteria  Podwyższenie poziomu obowiązuje przez pozostałą część danego roku, a także w roku następnym 

Okres oceny na potrzeby odnowienia rocznego
Poziom uczestnictwa w programie Intel® Partner Alliance w 2022 r  zostanie określony na podstawie oceny przychodów, punktów szkoleniowych i innych kryteriów w okresie od 1 października 2020 r  do 30 września 
2021 r 

Okres oceny na potrzeby podwyższenia poziomu
W programie Intel® Partner Alliance będzie dostępna możliwość podwyższenia poziomu uczestnictwa po spełnieniu odpowiednich kryteriów  Szczegółowe informacje dotyczące podwyższania poziomu zostaną 
opublikowane, gdy będą dostępne 



Punkty
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Zalety programu punktowego

Jak dołączyć

Zbieranie punktów

Program Intel® Partner Alliance oferuje możliwość zdobywania punktów, które są odświeżane 
co kwartał  Katalog wymiany punktów obejmuje wiele nagród, od voucherów i kuponów po 
zalety związane ze stylem życia  Kupony dystrybutorów i producentów ODM oferują szczególną 
możliwość wymiany zdobytych punktów na zniżkę podczas przyszłych zakupów dokonywanych 
u autoryzowanych dystrybutorów Intel®, autoryzowanych dostawców Intel® i/lub zatwierdzonych 
producentów ODM 

Partner automatycznie uzyskuje możliwość zdobywania punktów w programie Intel® Partner Alliance 
z chwilą rejestracji w jednej z uprawnionych ról  Szczegółowe informacje o uprawnieniach można 
znaleźć poniżej 

Zestawienie dotyczące komponentów i systemów Intel®, zestawienie dotyczące systemów OEM 
z technologiami Intel® oraz zestawienie dotyczące systemów ODM z technologiami Intel® obejmują 
szeroki zakres produktów, natomiast promocje mogą dotyczyć określonych produktów, zestawów, 
szkoleń i innych aktywności 

Kwartalne zestawienia punktów w programie Intel® Partner Alliance obejmują produkty, które 
dają możliwość zdobycia punktów w przypadku spełniających kryteria zakupów  Chodzi o zakupy 
spełniających kryteria produktów lub systemów, które zawierają spełniające kryteria komponenty 
Intel, dokonane u zatwierdzonego autoryzowanego dystrybutora Intel®, autoryzowanego dostawcy 
komponentów Intel®, autoryzowanego dostawcy urządzeń Intel® lub producenta ODM uczestniczącego 
w programie Intel® ODM  Promocje umożliwiają zdobywanie punktów ponad limity określone 
w zestawieniach 

W przypadku każdego zestawienia uprawnieni partnerzy mogą gromadzić punkty do wskazanego 
limitu zgodnie ze swoim poziomem w programie Intel® Partner Alliance  Oferty punktów z zestawienia 
określone dla specjalizacji nie dotyczą tego limitu punktów i nie podlegają ograniczeniom 

Poziom programu Intel® Partner Alliance Limit zestawienia*

Member 75 000 punktów

Gold 120 000 punktów

Titanium 250 000 punktów

Uprawnienia do zalet z programu punktowego
Uprawnione role w programie  
Intel® Partner Alliance:
• OEM

• Dostawca rozwiązań

• Integrator usług (SI)

• Niezależny dostawca oprogramowania (ISV)

• Dostawca usług w chmurze (CSP)

Wykluczenia: 
Zalety finansowe, takie jak punkty, mogą 
wymagać spełnienia dodatkowych kryteriów 
i mogą nie być dostępne dla wszystkich 
partnerów 

Nazwa firmy

*Limit dla każdego zestawienia 



Nazwa firmy
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Wymiana punktów

Kategoria nagród

Możliwość wymiany punktów i przetwarzania zamówień przysługuje administratorowi partnera 
lub osobie delegowanej w przypadku partnerów Gold i Titanium  Jeśli chcesz złożyć wniosek 
o nagrodę, skontaktuj się z Administratorem Partnera 

Kupon dystrybutora
Kupony dystrybutorów są najbardziej opłacalną opcją wymiany punktów — szybszą i prostszą  
Umożliwiają one wymianę punktów na środki u dystrybutora przeznaczone na zakup produktów Intel  

Kupon producenta ODM
Kupony producentów ODM to nowy rodzaj nagrody, który zwiększa wartość zdobytych punktów  
Umożliwiają one wymianę punktów na środki przeznaczone na zakup produktów Intel u producenta 
ODM 

Pudełkowane komponenty Intel
Punkty można wymieniać na pudełkowane komponenty Intel, w tym dyski Intel® SSD, procesory Core do 
komputerów stacjonarnych, płyty i zestawy Intel® NUC, skalowalne procesory Intel® Xeon® i nie tylko 

Produkty próbne Intel
Punkty można wymieniać na wybrane produkty próbne Intel  Obowiązuje limit ilości 

Kupon Intel® Demo Depot
Kupony Intel® Demo Depot można wykorzystać w ramach dowolnego spełniającego kryteria zakupu 
w sklepie Intel® Demo Depot  Intel® Demo Depot specjalizuje się we wspieraniu wydarzeń, integracji 
systemów i usługach inżynieryjnych świadczonych partnerom firmy Intel 

Podróże
Dzięki zdobytym punktom możesz zatrzymywać się w najlepszych hotelach na świecie i korzystać 
z salonu VIP w ponad 1000 poczekalniach lotniskowych, niezależnie od linii lotniczych 

Karty upominkowe
Dostępne są karty upominkowe różnych placówek handlowych na całym świecie 

Uwaga: nagrody zależą od regionu geograficznego / kraju oraz od dostępności 
u dostawców współpracujących w zakresie wymiany:
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Konto punktowe
Twoje konto punktowe zawiera szczegółowe zestawienie aktywności dotyczącej zalet programu punktowego, w tym ich uzyskiwania i wymiany,  
a także saldo konta i inne podsumowania 

Dostępne są poniższe informacje dotyczące bieżącego kwartału i ostatnich czterech kwartałów:

• Ostateczne saldo punktów z poprzedniego kwartału 

• Punkty dostępne za zakupy lub działania w bieżącym kwartale

• Punkty wykorzystane w tym kwartale

• Bieżące saldo punktów

• Punkty tracące ważność z końcem bieżącego kwartału 

• Punkty tracące ważność z końcem następnego kwartału

Nazwa firmy
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Często zadawane pytania na temat punktów
W jaki sposób firma Intel oblicza przyznawane punkty?
Przyznawane punkty obliczamy na podstawie danych zgłoszonych przez uczestniczących lub 
zatwierdzonych dystrybutorów Intel®, dostawców i producentów ODM, a także pochodzących z innych 
istotnych źródeł danych oraz źródeł związanych z promocjami 

Czy limity punktów z zestawienia i promocji różnią się?
Każde zestawienie i każda promocja mają własne, niezależne od innych limity punktów 

Zapoznaj się z sekcją dotyczącą zbierania punktów, aby znaleźć limit punktów z zestawienia odpowiedni 
dla Twojego poziomu w programie  Aby uzyskać dalsze informacje, sprawdź regulamin konkretnej 
promocji 

Kiedy zebrane punkty zostaną wykazane na moim koncie?
Na ogół, na koncie wykazywane są punkty przyznane w ciągu 60 dni od zakończenia danego okresu 
oferty zestawienia lub okresu promocyjnego  Wyjątki są podane w regulaminie danej promocji 

Kiedy moje punkty tracą ważność?
Przyznane punkty są ważne przez jeden rok i tracą ważność w ostatnim dniu kwartału 



Najważniejsze 
możliwości
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Rynek rozwiązań Intel®

Sposoby wyszukiwania partnerów i ofert na Rynku rozwiązań Intel®

Rynek rozwiązań Intel® to zaawansowana cyfrowa platforma internetowa typu B2B ułatwiająca współpracę i współtworzenie w nowym otoczeniu opartym na 
danych  Partnerzy uprawnieni do publikowania treści mogą tworzyć witryny sklepowe i publikować oferty oraz prezentować je klientom końcowym z sektora 
przedsiębiorstw, a także innym partnerom z ekosystemu  Dla partnerów nieuprawnionych do publikowania treści lub biznesowych użytkowników końcowych 
Rynek rozwiązań Intel® to bogate źródło zasobów, za pomocą którego można nawiązywać kontakty z dostawcami z branży i odkrywać oferty spełniające 
konkretne potrzeby biznesowe 

Wyszukiwanie ofert jest możliwe przy użyciu ogólnego paska wyszukiwania znajdującego się na Rynku rozwiązań Intel®  Aby przeprowadzić bardziej 
szczegółowe wyszukiwanie, możesz przeglądać oferty według kategorii, segmentu rynku, branży, rodzaju zastosowań, technologii Intel lub zasięgu 
regionalnego w Katalogu partnerów lub Katalogu ofert Rynku rozwiązań Intel 

Katalog partnerów umożliwia kontakt z partnerami z ekosystemu w celu lepszego poznawania ich ofert  Dzięki temu możesz znajdować komponenty, 
usługi, oprogramowanie, systemy i rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom biznesowym  Możesz także wyszukiwać partnerów prowadzących określony 
rodzaj działalności lub pełniących określoną rolę, taką jak producent, dystrybutor, dostawca usług projektowych FPGA czy dostawca rozwiązań  Wyszukiwanie 
można filtrować według takich parametrów jak poziom uczestnictwa w programie lub zasięg regionalny  Następnie sprzedaż można zrealizować w drodze 
kontaktów offline z wybranym partnerem 

Katalog ofert promuje produkty, usługi, oprogramowanie, systemy i rozwiązania spełniających kryteria partnerów  Jest to jeden ze sposobów na poznawanie 
ofert i kontaktowanie się z partnerami, którzy je opublikowali 

Dostęp do Rynku rozwiązań Intel® mają wszyscy partnerzy programu Intel® Partner Alliance  Partnerzy na poziomach Gold i Titanium mają uprawnienia do 
publikowania, dzięki czemu mogą tworzyć witryny sklepowe, publikować oferty i otrzymywać dane potencjalnych klientów  UWAGA: publikowanie ofert na 
Rynku rozwiązań Intel® to wymóg w przypadku niektórych ról na poziomach Gold i Titanium  

Odwiedź Rynek rozwiązań Intel® 

https://marketplace.intel.com/s/help
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Intel® Partner University
Przyspieszenie dostarczania innowacyjnych rozwiązań opartych na danych wymaga kompetentnych 
partnerów posiadających wiedzę ekspercką na temat najważniejszych zaawansowanych technologii  
Partnerzy programu Intel® Partner Alliance mają ekskluzywny dostęp do platformy Intel® Partner 
University, która oferuje czołowe w branży programy nauczania, specjalistyczne ścieżki szkoleniowe 
i spersonalizowane zalecenia dotyczące szkoleń  Partnerzy zdobywają nowe kompetencje, otrzymują 
odznaki, dzięki którym mogą informować klientów o swoich osiągnięciach, oraz wzbogacają 
prowadzoną działalność dzięki statusowi profesjonalisty 

Firma Intel chce zwiększać możliwości partnerów z całego świata, zapewniając im informacje 
i umiejętności ułatwiające odnoszenie sukcesów rynkowych  Szkolenia są dla partnerów wysoce 
cenioną zaletą i firmie Intel zależy, aby dostęp do jej szkoleń był łatwy i wygodny 

Odwiedź stronę Intel Partner University

Najważniejsze możliwości:
• Bogata oferta kursów

• Zintegrowana, elastyczna i konfigurowalna platforma szkoleń

• Zdobywanie kompetencji i otrzymywanie odznak cyfrowych (tylko na poziomach Gold i Titanium)

• Zdobywanie punktów szkoleniowych

Nazwa firmy

https://partneruniversity.intel.com/
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Studio marketingowe dla partnerów Intel®
Studio marketingowe dla partnerów Intel® to kompleksowa, intuicyjna platforma z funkcjami wyszukiwania, na której można znajdować kampanie i zasoby 
marketingowe, materiały cyfrowe oraz łatwe w obsłudze narzędzia z zakresu łączenia marek i wdrażania  Można stąd pobrać zestaw uczestnika programu Intel® 
Partner Alliance, aby zaprezentować swoje partnerstwo z firmą Intel 

Najważniejsze możliwości:
• Atrakcyjne wizualnie, gotowe do użycia zasoby, skracające czas 

wprowadzania na rynek po stronie partnera

• Zorientowane na odbiorców kampanie z modułową treścią i wskazówkami 
dotyczącymi przekazu — prostsze wdrażanie

• Przepustka do kompleksowej oferty narzędzi marketingowych dla 
kupujących, dzięki którym partnerzy mogą stymulować preferencje 
dotyczące produktów Intel oraz konwersje w całym procesie sprzedaży

Odwiedź Studio marketingowe dla partnerów Intel®

https://marketingstudio.intel.com


Program gwarancyjnej 
wymiany produktów w 
kanale sprzedaży
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Program gwarancyjnej wymiany produktów w kanale sprzedaży
Program udostępnia dwie opcje obsługi gwarancyjnej przeznaczone dla uczestników programu Intel® Partner Alliance

Rozszerzony program wymiany gwarancyjnej (AWR)

AWR to ograniczona zaleta specjalnej obsługi gwarancyjnej dostępna dla partnerów Gold i Titanium 
pełniących określone role 

Po otrzymaniu wniosku o wymianę firma Intel natychmiast wysyła klientowi produkt zamienny, nie 
czekając na zwrot uszkodzonej części  

Produkt jest wysyłany1 tego samego dnia lub we wczesnych godzinach następnego dnia roboczego 

Limity sztuk w programie AWR

Titanium = 25

Gold = 10

Standardowy program wymiany gwarancyjnej (SWR)

W ciągu 30 dni od daty zakupu wymiana powinna odbyć się w miejscu zakupu u autoryzowanego 
dystrybutora Intel® 

Po upływie 30 dni firma Intel oferuje wszystkim uczestnikom programu Intel® Partner Alliance 
standardową obsługę gwarancyjną 

Firma Intel wysyła część zamienną po otrzymaniu niedziałającego lub uszkodzonego produktu 
objętego gwarancją 

Niedziałające lub uszkodzone części przeznaczone do wymiany muszą zostać zwrócone w ciągu 
30 dni od daty wniosku o wymianę, ponieważ w przeciwnym razie wysyłka zostanie anulowana 

Limity sztuk w programie SWR

Wszyscy partnerzy programu Intel Partner Alliance = 20

Produkt zamienny zostanie wysłany1, gdy firma Intel go otrzyma 1Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie wysyłki w szacowanym terminie 
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Program gwarancyjnej wymiany 
produktów w kanale sprzedaży 

Składanie wniosku gwarancyjnego

• Dowód zakupu
• W przypadku rozszerzonego programu wymiany gwarancyjnej: dowód 

zakupu musi pochodzić od autoryzowanego dystrybutora firmy Intel® 
• Numer partnera programu Intel® Partner Alliance
• Adres e-mail klienta
• Adres dostawy
• Nazwa produktu
• Kod produktu
• Numer seryjny-Spec+FPO (i numer ATPO, jeśli jest wymieniony) 
• Opis problemu

Odwiedź internetowe narzędzie pomocy technicznej

https://supporttickets.intel.com/servicecenter?lang=en-US


Obsługa klienta 
Intel®
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Obsługa klienta Intel®
Jesteśmy tu, żeby Ci pomóc
Obsługa klienta Intel® to globalne przedsiębiorstwo, którego celem są sukcesy i rozwój naszych partnerów  
Nasi konsultanci dostępni na żywo za pośrednictwem telefonu i czatu oferują obsługę w jedenastu 
językach, a nasze internetowe narzędzia pomocy technicznej są dostępne dla każdego partnera przez 
24 godziny na dobę i w dowolnym języku 

Priorytetowa obsługa partnerów programu Intel® Partner Alliance na poziomach  
Gold i Titanium
Pomoc techniczna i gwarancja: nasi eksperci ds  produktów pomagają w diagnozowaniu problemów 
technicznych i udostępniają rozwiązania większości z nich  Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać problemu, 
nasz konsultant może zalecić naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy   

Partnerom programu Intel® Partner Alliance na poziomach Gold i Titanium oferujemy rozszerzony program 
wymiany gwarancyjnej  W jego ramach wysyłamy produkt zamienny, zanim partner zwróci uszkodzoną 
część, co pozwala uniknąć przestojów w działalności  

Wsparcie dotyczące uczestnictwa i zalety: zespół naszego programu odpowiada na wszelkie pytania 
partnerów dotyczące uczestnictwa, dostępu i zalet  Wsparcie to obejmuje Rynek rozwiązań Intel®,  
Intel® Partner University i nasz program nagród za punkty 

Jak można się kontaktować z obsługą klienta?

Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta odwiedź stronę często zadawanych pytań w witrynie 
internetowej 

Strona ta zawiera cenne informacje oraz pozwala uzyskać odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości 
dotyczących programu 

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, odwiedź stronę obsługi klienta 

Zawiera ona informacje na temat gwarancji, instalacji i uaktualnień oraz wsparcie dotyczące uczestnictwa!

support.intel.com

Wsparcie techniczne w podróży

Wyszukuj i porównuj produkty, otrzymaj wsparcie techniczne,  
a także skontaktuj się z firmą Intel 

https://www.intel.com/content/www/pl/pl/support/topics/faq.html
http://www.intel.com/PartnerHelp
http://www.intel.pl/content/www/pl/pl/support.html
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