


Descriere
În contextul competițional actual, clienții tai își doresc soluții performante la 

un preț avantajos. Ei își doresc servicii care să sporească valoarea investiției lor în 
software. 

Pentru a te ajuta să livrezi clienților soluțiile software și serviciile de care au 
nevoie, Microsoft îți oferă un rabat la serviciile oferite pentru o gamă largă se 
sisteme de operare Windows Server 2008.

Până la data de 31 Dec 2009, te poți califica pentru rabaturi la servicii în 
valoare de la $100 USD pentru Windows Server®
2008 Standard până la $500 USD pentru 
Windows Essential Business Server 2008 Premium.  

Vrei să afli mai multe?

Vizitează www.serveroffer.com !

http://www.serveroffer.com/


Detaliile Promoției
Perioadă: 1 Iulie 2009 – 31 Decembrie 2009*

Unde: Înregistrează cererile la www.serveroffer.com

Cine: Reselleri și furnizori de servicii pentru sistemele de operare server eligibile

Ce: Vinde următoarele tipuri de sisteme de operare server și livrează servicii pentru acestea pentru a te 
califica pentru următoarele rabaturi: 

Windows Server 2008 Standard - $100 Rebate
Windows Server 2008 Enterprise - $400 Rebate 
Windows Server 2008 Datacenter - $400 Rebate 
Windows HPC Server 2008 - $200 Rebate Per Cluster
Windows Small Business Server 2008 Standard - $100 Rebate 
Windows Small Business Server 2008 Premium - $250 Rebate 
Windows Essential Business Server 2008 Standard - $300 Rebate
Windows Essential Business Server 2008 Premium - $500 Rebate 

Cum: 1.   Achiziționează sistemele de operare server eligibile de la Distribuitorii Microsoft
2.   Vinde minim 2  sisteme de operare server împreună cu servicii de implementare
4.   Odată aprobate primele 2 cereri, ești eligibil pentru încă 23 de rabaturi adiționale
5.   Toate cererile trebuie trimise până la 31 Ianuarie 2010

* Pentru mai multe detalii, consultați Termenii și Condițiile ofertei la www.serveroffer.com/terms (eng.)

+

http://www.serveroffer.com/
http://www.serveroffer.com/terms


Cum funcționează?

În afara pașilor de mai sus, Microsoft recomandă reselerillor și furnizorilor de servicii sa devină parteneri, 
să se instruiască și să beneficieze de uneltele de vânzări și marketing disponibile pe www.serveroffer.com.

http://www.serveroffer.com/
http://www.serveroffer.com/
http://www.serveroffer.com/


De reținut

Pentru mai multe detalii, consultați Termenii și Condițiile ofertei la www.serveroffer.com/terms (eng.)

• Interval promoție

– 31 Decembrie 2009

• Pentru vânzare și servicii implementate (data facturii)

– 31 Ianuarie 2010

• Pentru înregistrarea cererii pe site (cheie server + factura 
de servicii)

• Limite maxime

– Maxim 25

• Limita de rabaturi per companie participantă

• Dintre care maxim 10 pot proveni din Windows HPC Server 
2008

– Maxim 5

• Numărul de rabaturi care pot fi cerute ca urmare a unei 
vânzări către un singur client

• Indiferent de numărul de sisteme de operare server 
vândute efectiv.

• Sunt eligibile pentru această ofertă, versiunile:

– COEM (System Builder)

– DOEM

– MNA (ROK)

– VL (Open Standard, OVS)

– FPP

• Valoarea rabatului
– este determinată de vânzările calificabile și de 

implementarea sistemelor de operare server 
eligibile.

– Nu poate fi mai mare decât valoarea serviciilor 
prestate, dovedită de factură

• Modalitate de claim:
– Fiecare claim este tratat individual și poate fi

făcut pentru doar o cheie de Windows Server 
eligibil.

– Rabatul pentru primele două claimuri va fi 
aprobat după înregistrarea celui de-al doilea. 
Următoarele claimuri vor fi procesate 
individual pe măasură ce sunt înregistrate.

– La fiecare claim trebuie atasată factura de 
servicii de implementare oferite clientului

– Dacă pentru mai multe servere vândute s-a 
făcut o singură factură, acea factură va fi 
atașată la fiecare din claimurile ridicate pentru 
respectivele servere

• Implementare = instalare și configurare

http://www.serveroffer.com/terms


5 Pași Simpli pentru claimurile dificile

Oferi implementarea 
gratuit clientului

Pe factura serverului 
pui și costul 

implementării

Pui pe factura un 
discount egal cu 

valoarea 
implementării

Clientul plăteste 
aceeasi suma!

Tu primești rabatul!

Ai vândut deja 
serverul.

Ai efectuat 
implementarea 

separat.

Facturezi 
implementarea pe 
aceeasi factură cu 

discountul de 100%

Clientul nu mai 
plătește nimic în plus

Daca costul 
implementarii este 

clar, poți pune claim si 
pe factura cu 100% 

discount

Tu primești rabatul!

Ai un contract de 
servicii cu clientul

Anunți reprezentatul 
tău Microsoft de 

existența contractului

Reprezentantul 
Microsoft anunță la 

www.serveroffer.com

Poți pune claim pe 
factura de servicii 

normală din 
contractul tău!

Tu primești rabatul

Ai implementat sisteme dar nu ai factura potrivită pentru a obține rabatul?

Găsești aici soluția prin care poți obține o factura calificabilă pentru promoția 
de rabaturi la servere!

În toate cazurile de mai jos, valoare serviciului oferit trebuie sa fie mai mare 
sau egală decât rabatul, în caz contrar se primește valoarea cea mai mică!




