
Intel® Technology 
Provider

Înscrie-te în cel mai mare program de parteneriat din 
Europa!
Programul Intel® Technology Provider este destinat tuturor firmelor care vând produse Intel sau 
asamblează soluţii bazate pe produse Intel®. Participarea este gratuită, fiecare partner având acces la 
informaţii importante (evoluţia preţurilor produselor, documentaţie tehnică, suport on-line). Experienţa de 
ani ne-a permis să adaptăm programul nostru pentru companii de orice fel, fapt datorită căruia colaborăm 
deja cu câteva mii de firme partenere din branşa IT.

Training
Susţine dezvoltarea firmei tale!  Înveţi de la specialiştii Intel®, faci schimb 
de opinii şi idei  cu alţi membri ai programului Intel® Technology Provider 
participând la conferinţele regionale IT- Intel® Channel Conference.

Suport de marketing
Oferim pachete cu materiale promoţionale pentru partenerii Intel®, materiale 
ce va ajută să vă prezentaţi ca furnizor de tehnologie de ultimă generaţie.

Suport individual
Fiecare partener Intel® Technology Provider Gold are alocat  un reprezentant 
Intel® Sales Center. El are rolul de a fi permanent în legătură cu reprezentanţii 
partenerilor, de a înţelege necesităţile afacerii lor şi de a acorda suport de 
fiecare dată când este necesar.

Garanţie
Sistemul avansat de garanţie (AWR) permite schimbarea unui produs defect 
într-o perioadă scurtă de timp, prin simpla completare a unui formular on-line. 
Poţi avea produsul nou chiar şi in 48h de la solicitare. 

Flex+ program
Partenerii Intel® Technology Provider Gold şi Intel® Technology Provider 
Platinum pot participa la programul Intel® Flex+. Prin acest program partenerii 
strâng puncte din achizițiile făcute de la distribuitorii autorizaţi Intel®, puncte 
care pot fi transformate în cadouri atractive.



Partenerii Intel® Technology Provider Gold si Intel® Technology Provider Platinum pot participa la 
programul Intel® Flex+. Prin acest program partenerii strâng puncte din achizițiile făcute de la distribuitorii 
autorizaţi Intel®, puncte care pot fi transformate în cadouri atractive.

• procesoare desktop şi notebook;
• procesoare pentru servere şi staţii de lucru;
• plăci de reţea şi carduri de memorie;
• plăci de bază pentru calculatoare desktop;
• plăci de bază Intel®  şi carcase pentru servere;
• sisteme de server Intel®;
• discuri Intel® SSD.

Punctele adunate în programul Intel® Flex+ pot fi transformate în cadouri atractive: produse și servicii 
utile în diferite situații. 

• produse sample Intel (procesoare, plăci de bază, etc);
• călătorii de afaceri;
• materiale de marketing;
• internet wireless;
• vouchere cadou.

 Este simplu. Tot ce ai de făcut este:
• accesează pagina www.intel.com/go/flexplus
• autentifică-te folosind datele de logare 

valabile pentru Intel® Reseller Center;
• înscrie-te în programul Intel® Flex+.

• cumperi produse eligibile de la distribuitorii 
autorizaţi;

• participi la activităţi adiţionale: Training-uri şi 
evenimente de vânzări;

• profiţi de larga varietate de promoţii oferite 
de către Intel.

• alege premiile dorite accesând pagina noastră 
de internet

• după selectarea premiilor dorite, totalul 
punctelor tale va fi recalculat automat şi vei 
primi un mesaj de confirmare prin email.

Intel® Flex+  
= beneficii valoroase!

Strângeți puncte 
Flex+ prin achiziţia 

de produse Intel® din 
urmatoarele grupe:

Premii la alegere:

Cum să procedezi 
pentru a te înscrie 
în programul Intel® 

Flex+?

Colectezi puncte 
când:

Schimbă punctele 
acumulate pe premii:
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Certificat Intel® EXPERT 
Cum puteți obține certificatul? Urmeaza pașii ghid:  
Vizitează pagina: www.intel.com/reseller

Dezvoltarea cunoștințelor de IT este strâns legată de nivelul de participare la programul Intel® Technology 
Provider. Training-urile sunt disponibile 24 ore la cerere sub formă de clipuri video, cursuri, seminarii 
online şi informații despre evenimente. Titlul de Intel® Expert vă distinge față de ceilalți reselleri. 



Intel Confidential111

How To Register a new company in 2 steps…
Step 1 – Creates an Individual Login ID

Visit Intel Reseller Centre  
www.Intel.com/reseller

Click ‘Enrol’ then select language

Complete individual registration 

Email is sent to user to verify email address.     
Click link to create a new secure password and 

answer complete Business Profile details.
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Complete business profile questions and 
accept legal agreements 

User receives welcome email
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Înregistrarea în program pas cu pas
Vizitează pagina: www.intel.com/reseller

După înregistrare, pe pagină va aparea numărul tău de parteneriat (membership ID number). Acest număr 
trebuie să îl comunicaţi distribuitorilor autorizaţi Intel® la fiecare achiziţie de produse Intel® – doar în acest 
fel achiziţiile dumneavoastră vor fi raportate către Intel® şi se vor contabiliza în programele de parteneriat.

Pas 2 – Crearea numărului de ITP
Completează datele şi specificaţiile firmei şi  
acceptă lista de termeni şi condiţii legale.

Utilizatorul primește pe mail un mesaj de 
bun venit.

Înregistrarea în program în două pași
Pas 1 – Crearea login-ului individual de acces

Click pe „Enrol” şi alege limba.

Completează formularul individual.

Validarea contului se face accesând link-ul de 
confirmare din email-ul primit. Click pe link pentru 
a crea o parolă nouă şi pentru a completa pe site 
profilul companiei.


