
PARTNER ADVANTAGE NETWORK
PARTENER RESELLER 

FIȘA PRODUSULUI

De ce să deveniți  
partener Bitdefender?

Tehnologia nr. 1.  
Recomandată și utilizată de 
experți

SECURITATE PREMIATĂ.
EXCELENȚĂ DOVEDITĂ
Recunoașterea vine odată cu calitatea la nivel 
de lider mondial. Ani la rând, Bitdefender câștigă 
cele mai râvnite premii din industrie.

TEHNOLOGIE DE TOP.
UȘOR DE IMPLEMENTAT
În calitate de partener Bitdefender, veți livra 
GravityZone, singura soluție de securitate care 
are capacitatea de a reduce costul total de 
securizare a stațiilor de lucru.

UTILIZATORI MULȚUMIȚI.
CLIENȚI FIDELI
Mândria Bitdefender de a oferi servicii și teh-
nologie de înaltă calitate asigură securitatea și 
satisfacția utilizatorilor noștri.

Lucrăm împreună. 
Simplu și direct

ÎNTOTDEAUNA ÎN CUNOȘTINȚĂ DE 
CAUZĂ
La Bitdefender, ne place să comunicăm și știm 
că partenerii noștri au nevoie să țină lucrurile 
sub control.

ASISTENȚĂ COMPLETĂ
Oamenii sunt bunul cel mai de preț al 
Bitdefender. Indiferent ce și oricând aveți nevoie, 
vă veți convinge că avem oamenii potriviți pent-
ru a vă ajuta să creșteți și să reușiți.

INSTRUMENTE INTEGRATE
Deoarece ne îmbunătățim constant, ne 
adaptăm în permanență sistemul și introducem 
noi caracteristici pentru a îndeplini nevoile 
dumneavoastră.

Venituri recurente garantate  
pe toata durata contractului.

EXECUȚIE PLĂTITĂ
GARANTATĂ
O filozofie cheie la Bitdefender este că succesul 
continuu vine atunci când rezultatele sunt 
răsplătite în mod direct și generos.

ÎNREGISTRARE OPORTUNITATE 
NOUĂ
În calitate de partener Bitdefender, aveți 
acces la instrumente excelente, cum ar fi 
Înregistrarea noilor oportunități, pentru a vă 
răsplati eforturile de vânzări.

PROGRAM TIP INCUMBENCY
Garantează că beneficiați de protecție 
suplimentară și de beneficii mai importante la 
reînnoire, datorită faptului că ați investit mai 
mult efort în menținerea și consolidarea relației 
cu clienții noștri.
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Bitdefender este un lider recunoscut în domeniul securității IT, care oferă soluții superioare de prevenție, detecție și răspuns la incidente de securitate 
cibernetică.  Milioane de sisteme folosite de oameni, companii și instituții guvernamentale sunt protejate de soluțiile companiei, ceea ce face Bitdefender 
cel mai de încredere expert în combaterea amenințărilor informatice, în protejarea intimității și datelor și în consolidarea rezilienței la atacuri.   Ca urmare a 
investițiilor susținute în cercetare și dezvoltare, laboratoarele Bitdefender descoperă 400 de noi amenințări informatice în fiecare minut și validează zilnic 
30 de miliarde de amenințări.  Compania a inovat constant în domenii precum antimalware, Internetul Lucrurilor, analiză comportamentală și inteligență 
artificială, iar tehnologiile Bitdefender sunt licențiate către peste 150 dintre cele mai cunoscute branduri de securitate din lume.  Fondată în 2001, compania 
Bitdefender are clienți în 170 de țări și birouri pe toate continentele. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.bitdefender.ro

*Bitdefender a ieșit pe locul întâi în cadrul a 54% dintre toate testările realizate de AV-Comparatives în perioada 2018-2021 pentru protecția în mediul real, 
performanță, protecția împotriva malware-ului și protecția împotriva  amenințărilor avansate.
 
Toate drepturile rezervate. © 2021Bitdefender. Toate mărcile, denumirile comerciale și produsele la care se face referire în prezentul document sunt propri-
etatea companiilor respective.

BENEFICII

BRONZE SILVER GOLD

REZUMAT CERINȚE

Administrare cont

Portal parteneri

Comunicări parteneri

Margine

Marjă înregistrare oportunitate nouă

Marja tip incumbency la reînnoire

Portalul de marketing pentru parteneri

Promovare parteneriat (sigla)

Fonduri pentru activități de marketing (MDF)

Contractele partenerului

Profilul companiei

Plan de afaceri

Obiective anuale de vânzari

Formare și certificare profesională pentru vânzări

Formare și certificare profesională tehnică

Acces la baza de cunoștințe tehnice

Asistență tehnică directă

Programul Beta

Cursuri online interactive de formare profesională tehnică și în vânzări

Pregătire webcast

Demonstrații de produs

Certificări profesionale

Instruire continuă

Materiale comerciale ușor accesibile și Materiale de instruire tehnică

Instrumente de Generare Cerere și Resurse Vânzări

Înregistrare oportunitate nouă

Clienți potențiali companii

Serii de licență NFR

Localizare parteneri

Beneficiile programului

Program
Cerințe

Beneficii financiare

Cerințe financiare

Cerințe de formare 
profesională

Beneficii marketing

Beneficii suport 
vânzări

Beneficii tehnice

Beneficii de formare și 
instruire profesională


