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Intel® Technology Provider to światowy program kanału sprzedaży 
przeznaczony dla firm zajmujących się tworzeniem, sprzedażą lub 
doradztwem w zakresie technologii Intel. Nasi partnerzy mają wyższą 
sprzedaż, zyskują na wydatkach i są na bieżąco z innowacyjnymi 
rozwiązaniami. Dołącz do programu, aby uzyskać wyjątkowe korzyści 
dla firm handlowych.

Korzyści specjalne dla sprzedawców detalicznych
Partnerzy-sprzedawcy detaliczni mogą kwalifikować się do uzyskania korzyści 
specjalnych dla sprzedawców detalicznych w programie Intel® Technology Provider. 
Uzyskaj szereg korzyści pomocnych w przyspieszeniu rozwoju firmy, zwiększeniu 
sprzedaży i przewagi nad konkurencją. Wykorzystaj wieloletnie doświadczenie firmy  
Intel i wiedzę jej licznych specjalistów.

Korzyści z uczestnictwa w programie Intel® 
Technology Provider
Partnerzy biorący udział w programie Intel® Technology Provider mają 
następujące możliwości:

Materiały handlowe dla branży detalicznej
Zapewnij klientom doskonałe wrażenia z wizyty w Twoim sklepie i wykorzystaj 
możliwości sprzedaży.

Wszechstronne szkolenie
Celem szkolenia jest ułatwienie sprzedaży najnowszych technologii, pomoc w sprostaniu 
wyzwaniom rynku oraz wykorzystanie nowych możliwości, zanim to zrobi konkurencja.

Możliwość zdobywania i wydawania punktów w programie  
Intel® Technology Provider
Oszczędzaj, kupując produkty korzystające z technologii Intel*. 

Dostęp do wysokiej jakości zasobów dla sprzedawców detalicznych
Korzystaj z najnowszych narzędzi wspomagających sprzedaż, szkoleń i oprogramowania 
handlowego IPOS marki Intel dostępnych w strefie Retailer Resource Zone na stronie 
programu Intel® Technology Provider.

“ ”
Ogromnie cieszy nas współpraca z firmą Intel. Największe 
zalety tej współpracy to szybkie rozwiązywanie problemów, 
natychmiastowe odpowiedzi na pytania, wysokiej jakości 
produkty, baza wiedzy i znaczne korzyści handlowe.

X-KOM, Polska, Partner o statusie Platinum, 2015

*Możliwość wymiany punktów na nagrody przysługuje w przypadku statusu Gold lub wyższego.

PROGRAM KANAŁU SPRZEDAŻY DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB



Po zostaniu partnerem w programie Intel® Technology Provider możesz uzyskać dodatkowe 
korzyści specjalne dla sprzedawców rozwiązań detalicznych. Zaliczają się do nich:

Jak się zakwalifikować?
Aby po dołączeniu do programu Intel® Technology Provider zakwalifikować się 
do uzyskania korzyści specjalnych dla sprzedawców detalicznych i odblokować 
dodatkowe korzyści, trzeba:

• Uzyskać status Gold lub Platinum

• Prowadzić przede wszystkim sprzedaż bezpośrednią w sklepie fizycznym

• Sprzedawać rocznie ponad 500 sztuk komputerów i tabletów z rozwiązaniami Intel

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH

Więcej informacji: intel.pl/retailerbenefits

Bezpośrednie szkolenia detaliczne* 
Skorzystaj ze specjalistycznych szkoleń firmy Intel, aby poszerzyć 
swoją wiedzę i zwiększyć zyski.

Zaproszenia na imprezy tylko dla partnerów 
Weź udział w konferencjach Retail Executive Conference, Retail Tech 
Tour, Intel® Solutions Summit i innych.

Zdobywaj punkty za działania handlowe 
Zbieraj punkty, pobierając interaktywne narzędzia ekranowe, 
korzystając z banerów internetowych programu Intel® Technology 
Provider i organizując imprezy dla klientów.

Bogate materiały handlowe
Zwiększ atrakcyjność swojego sklepu, korzystając ze stojaków 
ekspozycyjnych, pokazów wyświetlanych na ekranie, przewodników 
wdrożeniowych, plakatów, ulotek i banerów.

*Dostępne w określonych lokalizacjach.
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