
Növelje piaci részesedését,

profilját és profitját.

Megmutatjuk, hogyan...

Miért legyen

Cisco Regisztrált Partner?

250 000-nél is több ügyfél csak 
az EMEA országokban Új üzleti 
potenciál, óriási 
bevételnövekedéssel

...Azzal, hogy 
kapcsolatokat és hosszú 
távú partnerségeket 
építünk

%

... 38 országban
160 országnak értékesítünk

122 helyszínen 
működik...

Bizonyított 
profitnövelő eszköz

Dedikált Cisco globális 
ügyfélkapcsolati 
menedzserek 
támogatják Önt

Támogatjuk Önt Cisco útja minden 
állomásán... eseményeinken 

akkreditációt adunk

Egy valódi partner!

REGISZTRÁLJON

Fedezzen fel még több előnyt!
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A legnagyobb létszámú, 
legelkötelezettebb erőforrás 
folyamatos üzleti fejlesztéssel

02
Mi ismerjük az 
összes Cisco 
technológiát

Használja ki 
szakértelmü
nket

01
Globális vezető a 
technológiában
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49,2 milliárd 
USA-dolláros 
bevétel
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Lépjen
szövetségre a
valódi
technológiai
szakértőkkel

Értékesítés

Tevékenységü
nk több mint 

50 évre nyúlik 
vissza

Több mint 35 000 
partnerünk 
tanúsítja, hogy mi 
értjük az Ön 
vállalatát

Végig Ön 
mellett áll!

Képzelje el a
lehetőségeket

És itt nem ér véget...

Már bizonyított 
támogatói hálózatunk....

02
A Cisco vezető a

digitális

átalakulás területén

Azonnali
hozzáférés

05
Használja ki a 
Cisco márkát
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Vonzó 

pénzügyi 
lehetőségek

Gyors, egyszerű és INGYENES

Legyen Cisco Regisztrált Partner még ma

Regisztráljon most!

Különböztesse meg és fejlessze 
vállalatát

Szerepeljen a Cisco 
partnerek listáján

Építsük a 
holnapot ma!

A Cisco termékek iránti 
kereslet egyre nő. És bevétele 

is ennek megfelelően 
növekszik...

Lenyűgöző 
kedvezmények és 
remek promóciók

Legyen hatásosabb 
az értékesítési 
üzenete

Segít üzletet 
szerezni

Használja ki az Ingram Micro különleges

Cisco partnerségét...

Ha már Cisco Regisztrált Partner, 

lépjen a fedélzetre a flyHigherrel

A Cisco 
legnagyobb 
globális 
forgalmazója

Vállalati hálózatok

Adatközpont

Együttműködés

Szolgáltatások

Biztonság

Tudjuk, hogyan 
maximalizáljuk 

partnerségünket a 
nagy haszonkulcsokért 

és előnyökért

...És 30 év a 
Ciscóval

50
év

A Cisco 31 
országban van 

jelen
...És további 160 
országba exportál
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Segítjük 
Önt a 
növekedé
sben
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Értékesítési 
támogatás
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Értékesítés 
előtti technikai 
támogatás
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Keresletgenerálás és 
marketingtámogatás
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Hatalmas 

lehetőségek 
exkluzív 

képzésre
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Támogatjuk 
Önt a Cisco 
útján

Regisztráljon most!

http://www.ingramflyhigher.com/uk/why-flyhigher
http://welcome.ciscopowerofpartnership.com/gettingstarted

