
Tijd om te veranderen
Ga snel op zoek naar inkomsten 
met Extreme Networks

Netwerken zijn booming. Organisaties moderniseren hun netwerken om flexibele, hybride 
arbeidskrachten te optimaliseren. Flexibele cloud-technologieën zoals SD-WAN, SASE en 
volledig beheerde diensten bieden het kanaal de mogelijkheid om de markt opnieuw te 
definiëren en de weg te bereiden voor toekomstige groei. Extreme leidt deze transformatie met 
een gestructureerde aanpak om channelpartners aan boord te halen.

Belangrijkste voordelen
Gezamenlijke ontwikkeling van een jaarlijks businessplan met uw lokale verkoopteams Begeleid 
registratie- en inwerkproces

Aantrekkelijke kortingen op Extreme mogelijkheden

Professionele diensten voor configuratie, installatie en inbedrijfstelling Technische middelen van 
Westcon als ondersteuning tijdens uw eerste projecten

Incentives, kortingen, dealregistraties en service bij Westcon Breed scala aan gratis en betaalde 
trainingen en opleidingen voor alle partners

Volledige partnercertificering verkrijgen van pre-staging mogelijkheden Netwerkbeoordelingen 
Innovatieve financiële oplossingen Marketing-as-a-Service ondersteuning Incentives en spiffs

Toegang tot het Extreme Partner Portal en het Partner Marketing Campaign Centre 
Regelmatige evaluaties met uw lokale verkoopteams om succes te garanderen

Deskundige ondersteuning tijdens afspraken met eindgebruikers en live demo’s

Ontwikkeling van campagnes voor klantenwerving en uitbreiding van bestaande business

Opbouwen van een veelbelovende relatie met partners om levering en oplossingen te 
garanderen



Extreme biedt 
gesubsidieerde post-

sales training om ECS-
kwalificatie te behalen

Werk samen met ons 
marketingteam om 

campagnes en pijplijn 
op te bouwen

Word een volledig 
gecertificeerde partner

Wat kunt u verwachten als u meedoet
Het programma volgt een strategisch stappenplan om u te helpen uw 
bedrijfsdoelstellingen snel en doeltreffend te bereiken.

Overeenstemming over 
gezamenlijke inzet, 
doelen en plan van 

aanpak voor uitvoering

Opzetten 
partnerprogramma: 

MDF, deal reg, service 
plannen en training

Gezamenlijk ontwerp 
van uw eerste projecten 

en ROM’s

Toegang tot NFR-
programma, 

demobronnen, technische 
workshops en webinars

Westcon ondersteunt u 
bij de registratie

Woon de ESS-workshop 
van Westcon bij voor 

de kwalificatie van 
verkooptraining

Maak gebruik van onze 
deskundigen om u te 
helpen met uw eerste 

kansen

Werk samen met ons 
aan pre- sales EDS 

kwalificatie (Extreme 
Design Specialist)

Groei en 
uitbreiding van 
nieuwe zakelijke 

kansen


