
Garanţie
Mulţumită sistemului de garanţie avansat (AWR) este posibil să obţii produsul 
reclamat oricând, completând un formular simplu on-line. Eşti în stare să înlocuieşti 
produsele defecte chiar în 48 de ore de la solicitare!

Şcolarizare
Permite ca firma ta să se dezvolte. Învaţă de la specialiştii Intel®, fă schimb de opinii 
şi idei împreună cu alţi membri ai programului Intel® Channel Partner participând  
la conferinţele regionale IT- Intel® Channel Conference.

Suport individual 
Fiecare partener cu statut Associate are un contact individual de la Intel®, permanent 
în legătură cu firma respectivă. Datorită acestui fapt putem înţelege mai bine care 
sunt necesităţile afacerii dumneavoastră.

Suport de marketing 
Fiecare al doilea trimestru trimitem pachete cu materiale promoţionale la partenerii 
Intel®, materiale ce permit să vă prezentaţi ca furnizor de ultimă tehnologie.

Intel® Flex+ obţine cadouri valoroase 
Membrii în programul Intel® Channel Program pot participa la programul Intel® Flex+ 
şi pot obţine puncte prin achiziţiile de produse Intel®. Punctele adunate în programul 
Intel® Flex+ pot fi schimbate pe cadouri atractive. Punctele se adună automat prin 
achiziţiile de produse Intel® efectuate prin distribuitorii autorizaţi Intel®.*

Înscrie-te încă de astăzi în cel mai mare program 
din Europa!

Programul Intel® Channel Partner este destinat tuturor firmelor 
care vând produse Intel sau soluţii bazate pe produse Intel®. 
Participarea este gratuită, fiecare partener având acces la 
informaţii importante (modificarea preţurilor produselor, 
documentaţie tehnică, suport on-line). Experienţa de ani ne-a 
permis să adaptăm programul nostru pentru orice firmă, fapt 
datorită căruia colaborăm deja cu câteva mii de firme partenere 
din branşa IT.

Intel® Channel Partner Program

* Programul Intel Flex+ este introdus treptat în toate ţările. Pentru a verifica dacă programul Intel Flex+ este disponibil şi în ţara dumneavoastră vă rugăm să luaţi legatura  
cu reprezentanţii firmei Intel®.

©2008 Intel Corporation. Toate drepturile rezervate. Intel, Intel logo sunt înregistrate ca mărci ale firmei Intel Corporation sau ale subsidiarelor sale din Statele Unite ale Americii  
sau alte ţări. Alte denumiri sau mărci pot fi proprietatea unor terţe firme. 



1

4

8

10

12

13

11

9

6 7

5

2 3

Advanced Warranty Replacement
Solicitarea garanţiei AWR – pas cu pas.

Mergi la www.intel.com/reseller



Programul Intel® Flex+ oferă beneficii în plus 
pentru achiziţiile de produse Intel®.

Printre produsele premiate cu puncte, regăsim:
• procesoare pentru calculatoare desktop şi laptopuri; 
• 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®.

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+.

Schimbă punctele acumulate pe premii:
• alege premiile dorite accesând pagina  

de internet
• după selectarea premiilor dorite,  

totalul punctelor tale va fi recalculat  
automat şi vei primi un mesaj  
de confirmare prin email.

Punctele se adună automat prin achiziţiile de produse 
Intel® efectuate prin distribuitorii autorizaţi şi se 
adaugă în contul  dumneavoastră Flex+.

Premii la alegere:
• produse Intel;
• internet wireless;
• călătorii de afaceri;
• materiale de marketing.

Cum să procedezi pentru a te înscrie în programul Intel® Flex+?

Intel® Flex+ obţine premii deosebite

Colecteazi puncte când:
• cumperi produse eligibile de la distribuitorii 

autorizaţi;
• participi la activităţi adiţionale: şcolarizări  

şi evenimente de vânzari;
• profiţi de larga varietate de promoţii oferite 

de către Intel.
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Înregistrarea în program pas cu pas
Vizitează pagina www.intel.com/reseller 

După înregistrare pe pagină apare numărul tău de parteneriat 
(membership ID number).

Acest număr trebuie să îl comunicaţi tuturor distribuitorilor autorizaţi Intel®  
– astfel doar din acel moment achiziţiile dumneavoastră vor fi raportate către Intel®. 


