
Čas na změnu
Připojte se k rychlé cestě k   
příjmům s Extreme Networks

Vytváření sítí je na vzestupu. Organizace modernizují své sítě, aby optimalizovaly flexibilní a hybridní 
pracovní síly. Agilní cloudové technologie, jako jsou SD-WAN, SASE a plně spravované služby, 
otevírají kanálu příležitost nově definovat trh a připravit půdu pro budoucí růst. Společnost Extreme 
vede tuto transformaci díky strukturovanému přístupu k zapojení partnerů do kanálu.

Hlavní výhody

Společný vývoj ročního obchodního plánu s vašimi místními prodejními týmy Řízený proces 
registrace a nástupu do společnosti

Atraktivní slevy na příležitosti Extreme

Profesionální služby pro konfiguraci, instalaci a uvedení do provozu Technické zdroje společnosti 
Westcon jako podpora při prvních projektech

Pobídky, slevy, registrace obchodů, velké stroje a servis u společnosti Westcon Široká nabídka 
bezplatných i placených školení a vzdělávání pro všechny partnery.

Získání plné partnerské certifikace Předběžné hodnocení sítě Inovativní finanční řešení Podpora 
marketingu jako služby Pobídky a odměny

Přístup k partnerskému portálu Extreme a centru partnerských marketingových kampaní Pravidelné 
kontroly s místními prodejními týmy pro zajištění úspěchu.

Odborná podpora během schůzek s koncovými zákazníky a živých předváděcích akcí

Vývoj kampaní pro získávání zákazníků a rozšiřování stávajícího obchodu Navázání slibného vztahu 
s partnery pro zajištění dodávek a řešení.



Extreme nabízí 
dotované školení po 
prodeji pro získání 

kvalifikace ECS

Spolupracujte s naším 
marketingovým týmem 
na budování kampaní a 

potrubí.

Staňte se plně 
certifikovaným 

partnerem

Co můžete očekávat, když se připojíte
Program se řídí strategickým plánem, který vám pomůže rychle a efektivně 
dosáhnout vašich obchodních cílů.

Dohodněte se na 
společném závazku, 
cílech a sestavte plán 

realizace.

Vytvoření partnerského 
programu: MDF, registr 
smluv, plány služeb a 

školení.

Společný návrh vašich 
počátečních projektů 

a ROM

Přístup k programu NFR, 
ukázkovým zdrojům, 

technickým seminářům a 
webovým seminářům

•Společnost Westcon 
vás podporuje při 

registraci

Zúčastněte se semináře 
ESS společnosti Westcon 
pro kvalifikaci na prodejní 

školení

Obraťte se na naše 
odborníky, kteří vám 
pomohou s prvními 

příležitostmi

Spolupracujte s námi na 
předprodejní kvalifikaci 
EDS (Extreme Design 

Specialist)

Růst a rozšiřování 
nových 

obchodních 
příležitostí


