
Vamos Desvendar o Futuro Juntos!
O Programa de Parceiros Alaris se expande e cresce

Programa de Parceiros Alaris

Estamos dedicados a proporcionar uma experiência 
de parceiro que ajudará sua empresa a se expandir, 
conectar-se e crescer.
Expanda suas ofertas com nosso portfólio de scanners premiados de 
produção e distribuição, bem como software e serviços.
Conecte-se a mais leads por meio de programas de geração de demanda 
e capacitadores de vendas oferecidos pelo novo portal de parceiros. 
Cresça com a receita lucrativa, a satisfação dos clientes e os negócios 
repetidos graças ao nosso lucrativo programa e nossas iniciativas de canal.

Uma abordagem integrada para a transformação digital.
A parceria com a Alaris ajuda a encontrar novas formas de inovar na 
transformação digital ao expandir suas ofertas e alcançar novas fontes 
de receita. A Alaris ajuda os parceiros a atender às necessidades de 
transformação digital dos clientes com software, serviços e soluções de 
scanner para todos os tipos de empresas. 
Juntos podemos oferecer aos seus clientes uma forma totalmente 
integrada de usar os dados para impulsionar a eficiência, o crescimento 
e a lucratividade. 

Ciências: Ajude os clientes a capturar, reconhecer e extrair mais informações 
dos dados

Tecnologia: software e dispositivos inovadores para armazenar, compartilhar 
e integrar dados a processos e aplicativos de negócios

Parceria: instalação de serviços, treinamentos, suporte e consultoria 

Benefícios do Programa de 
Parceiros Alaris
Geração de leads
•  Leads qualificados das campanhas de marketing 

da Alaris
•  Ativos de marketing para você criar suas 

próprias campanhas

Registro de Negócios
•  O Portal de Parceiros permite registrar as 

negociações que atendem aos requisitos

Incentivos de vendas e parceria
•  Benefícios reelaborados para dar suporte 

à dinâmica atual dos negócios
•  Os incentivos aumentam seu compromisso de 

parceria com a Alaris 

Ferramentas de marketing
•  Pesquisas aprofundadas, informações sobre 

a concorrência e ferramentas de incentivo estão 
a um clique

•  O localizador de revendedores no site da Alaris 
aumenta sua visibilidade e conscientização 
perante os clientes



Quer saber mais?
www.alarisworld.com/pt-br/partner-programs

Fale conosco: 
www.alarisworld.com/pt-br/landing-page/servicesupportcontacts

Inscreva-se para uma conta no Portal de Parceiros: 
partners.alarisworld.com
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Nosso sucesso depende do seu sucesso.
O premiado Programa de Parceiros Alaris foi criado para possibilitar nosso sucesso por meio do seu sucesso. 
Veja como: 
É mais fácil trabalhar conosco – ponto único de contato para sua assistência e todos os seus recursos 
Você entenderá o que estará vendendo – o conhecimento sobre os produtos pode ser acessado e compreendido rapidamente 
Você ganhará mais dinheiro – com os incentivos e o suporte de que precisa para fechar negócios

Expanda, conecte-se e cresça! Ainda hoje!
Para começar hoje mesmo, fale com um gerente de vendas da Alaris ou acesse www.alarisworld.com/pt-br/partner-programs 

Níveis e benefícios da associação ao Programa de Parceiros Alaris

REGISTERED PREMIER ELITE

Requisito

Inscrição no portal • • •
Receita Receita mínima Receita mínima

Treinamento Treinamento mínimo para uma venda >1 dedicado e recursos certificados*

Planejamento de negócios Plano de marketing criado para  
o benefício de MDF

Plano de negócios e marketing 
Meta trimestral e QBR

Benefícios

Ferramentas de vendas • • •

Ferramentas de marketing • •

Registro e suporte a negociações • • •
Incentivos para o canal Qualificado • • • • •

Leads • •
MDF Qualificado •

Suporte às vendas • •
Suporte pré-vendas •

Domínio da concorrência 
(Competitive Crush)

•

Os níveis do Programa de Parceiros oferecem recompensas pelas vendas e possibilitam localizar e fechar negociações. Quanto 
mais você vende, mais você ganha. Depois que você se inscrever para a parceria, trabalharemos em conjunto para determinar 
o nível do programa adequado à sua empresa e seu grau de participação.

Estamos facilitando a parceria com um novo portal para o atual 
ambiente empresarial.
• Acesso de qualquer dispositivo com design amigável
•  Registro de negociações, planejamento de negócios e gerenciamento de 

oportunidades para poupar tempo e simplificar os processos 
•  Ferramentas de capacitação de vendas, treinamentos e certificação com um só clique 

e log-in único
• Ferramentas e suporte para atividades de marketing
• Inscreva-se para uma conta no portal em partners.alarisworld.com
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