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Näistä eduista pääset nauttimaan HP:n kumppanina:

HP tarjoaa kumppaneille myös koulutuksia. Löydät ne HP Business Partner portaalista 
kohdasta: Training tai HP Sales Centralista osoitteesta: 
www.hpsalescentral.com/#/training/training
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Hyvä jälleenmyyjä,
menestys saavutetaan harvoin yksin: se vaatii yhteistyötä 
ja tukea. Olemme iloisia siitä, että voimme tarjota teille 
HP Business Partner -ohjelman myötä tässä esitteessä 
kuvattuja etuja. 

HP Business Partnerit ovat HP:n valtuuttamia jälleenmyyjiä, 
jotka myyvät HP-tuotteita ja -palveluita yrityksille. Tässä 
edellytyksenä on ohjelmaan rekisteröityminen (ohjelman 
ehtojen hyväksyminen ja ajantasaiset yritystiedot).

HP-asioissa auttavat tukkureiden HP-yhteyshenkilöt, 
mutta tietoa voi hankkia myös HP Business Partner  
-portaalista, josta löytyy laaja valikoima markkinointi- 
materiaalia, jolla saa vauhtia HP-tuotteiden ja
-palveluiden myyntiin.

HP Partner First -kumppaniohjelmassa on 
kolme eri kumppanuustasoa

HP palkitsee jälleenmyyjiä sitoutumisesta ja kasvusta, 
sekä tarjoaa kasvun myötä runsaasti erilaisia etuja, mm. 
myyntikompensaatioita ja erikoishinnoiteltuja tuotteita. 
Kasvattamalla vuosittaista HP-liikevaihtoa tietylle tasolle, 
voit saavuttaa seuraavan kumppanitason. 

HP Silver, Gold ja Platinum Partnerit ovat kumppaneita, 
jotka ovat erikoistuneet yhteen tai useampaan HP-tek-
nologian alueeseen. Ohjelman jokaisella kolmella tasolla 
on erilaiset edellytykset ja edut. Pääsääntöisesti kump-
paneilta edellytetään jälleenmyyjäsopimusta, tiettyjä 
vuosittaisia HP-tukkuostoja sekä sertifioitumista.

https://www.hpsalescentral.com/#/training/training


Jotta voisimme yhdessä voittaa uusia HP-yritysasiakkaita, tarjoamme käyttöönne  
mahdollisuuden saada loppuasiakaskohtaisia erikoishinnoitteluja PC:ille ja tulostimille  
seuraavien ehtojen täyttyessä: 
 • Jälleenmyyjä on hyväksynyt käyttöehdot
 • Toimituksen arvo vähintään 3000 € (PC:t, lisälaitteet ja yritystulostimet)
 • Asiakkuus on uusi HP:lle eli asiakkaalle ei ole olemassaolevaa hinnoittelua
 • Asiakkaan olemassaoleva laitekanta 20 laitetta

Hae erikoishinnoittelua tästä (linkki lomakkeeseen). Löydät digitaalisen lomakkeen myös  
HP Business Partner -portaalista Products > Promotions & Pricing > Special Pricing

HP Business Partner -portaalista löydät kaikki HP-asiat yhdestä paikasta.

Co-Marketing Zone -markkinointityökalussa voit hyödyntää valmiita HP-kampanjapohjia 
luodaksesi oman yrityksesi tiedoilla ja kampanjoilla personoidut materiaalit. Voit myös ladata 
HP Partner -ohjelman logot ja materiaalit. HP Business Partner -portaalista Sales & Marketing 
> HP Co-Marketing Zone

Asset Hub on työkalu, jossa löydät, hallinnoit ja jaat HP-markkinoinnissa käytettävää  
aineistoa. Hakutoiminnon avulla voit etsiä kuvia ja videoita yrityksellesi sopiviin markkinointi-
tarkoituksiin. HP Business Partner -portaalista Sales & Marketing > Digital Media > Asset Hub

HP Sales Centralista löydät kattavasti tuotetietoutta, -materiaaleja, -kuvia ja -videoita yms.
www.hpsalescentral.com

• Oikeuden käyttää HP Business Partner -kumppanilogoa (Partner Insignia). 
• Mahdollisuuden hankkia demolaitteita erityishintaan. 
• Hyödyntää erilaisia promoja ja koulutuksia. 
• Kaksi kertaa kvarttaalissa ilmestyvän HP Business Partner -kirjeen.

Tarkemmat kuvaukset kumppaniohjelmien eduista:

Erikoishinnoittelu

HP Business Partner Portal

Markkinointimateriaalit

HP Business Partnerina saat

http://sahkoinen.fi/hp_bp_erikoishinnoittelu/HP_erikoishinnoittelu_HP_Business_Partner.xlsx
https://partner.hp.com/sbso
https://partner.hp.com/sbso
https://partner.hp.com/sbso
https://partner.hp.com/sbso
http://www.hpsalescentral.com


Yhteystiedot ja rekisteröityminen

https://partner.hp.com/sbso

Become a Business Partner

HP Business Partner Portal

Edut saat käyttöösi rekisteröitymällä

Etsitkö tietoja HP-laitteista? 
Kirjaudu osoitteeseen https://www.hpsalescentral.com tai vieraile osoitteessa http://www.hp.fi

HP:n tekninen tuki ja palvelupyynnöt: 
http://www8.hp.com/fi/fi/contact-hp/phone-assist.html

HP:n markkinointimateriaalia: 
https://partner.hp.com/sbso (HP Business Partner Portal)
https://partner.hp.com/sbso Sales & Marketing > HP Co-Marketing Zone (Co-Marketing Zone)
https://partner.hp.com/sbso Sales & Marketing > Digital Media > Asset Hub (Asset Hub)

HP-asioissa teitä palvelevat tukkureiden 
asiantuntevat HP-tiimit. Ota yhteyttä.

ALSO   hp-myynti@also.com

TechData  hp.pc@techdata.fi

Despec  myynti@despec.fi

https://partner.hp.com/sbso
https://sbsoreg.itcs.hp.com/step1
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