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Partner First -ohjelma
Business Partnereille



Hyvä kumppani

lyhyesti eduista ja linkitykset selityksiin

HP Partner first kumppaniohjelma -teksti

Kumppanuustasot -teksti

Näistä eduista pääset nauttimaan HP:n kumppanina:

Kasvattamalla vuosittaista HP-liikevaihtoa tietylle tasolle, voit saavuttaa 
seuraavan kumppanitason.

Silver-, Gold- ja Platinum-tason kumppaneilta HP edellyttää sertifioitumista 
ja jälleenmyyjäsopimusta.

Oma HP-yhteyshenkilö

Erikoishinnoittelu

Myyntikompensaatiot

Tavoitepohjainen myyntibonus

Markkinointituki

Unison Partner Portal

Global Partner Locator

Markkinointimateriaalit
Co-Marketing Zone 

Asset Hub

myyntitiimi

x

palkkio-
ohjelma

x

x

myyntitiimi

x

$

$

x

x

x

x

x

$$

$$

$$

x

x

x

x

x

$$$

$$$

$$$

x

x

x



Erikoishinnoittelu

Myyntikompensaatiot

HP Unison Partner Portal

Markkinointimateriaalit

Jotta voisimme yhdessä voittaa uusia HP yritysasiakkaita, tarjoamme 
käyttöönne mahdollisuuden saada loppuasiakaskohtaisia erikoishinnoitte-
luja PC:ille ja tulostimille seuraavien ehtojen täyttyessä: 
- Jälleenmyyjä on hyväksynyt käyttöehdot
- Toimituksen arvo vähintään 3500 € (PC:t, lisälaitteet ja yritystulostimet)
- Asiakkuus on uusi HP:lle eli asiakkaalle ei ole olemassaolevaa hinnoittelua
- Asiakkaan olemassaoleva laitekanta 50 laitetta

Hae erikoishinnoittelua tästä (linkki lomakkeeseen)

Palkkio-ohjelma on yksi myyntikompensaation muodoista ja tarkoitettu 
vain HP PartnerFirst- kumppaniohjelman Business Partnereille. Joka kerta 
kun myyt ohjelmaan kuuluvan HP PC:n tai tulostimen, kerrytät palkkiotili-
llesi hyvitettä, jonka voit hakea tilillesi kvartterin loppuessa. Saamasi hyvit-
teen määrä on suoraan verrannollinen myymääsi kappalemääriin.

Lisätietoja palkkio-ohjelmasta (linkki palkkio-ohjelma -sähköpostiin)

HP Unison Partner -portaalista löydät kaikki HP-asiat yhdestä paikasta. 
Linkki portaaliin.

Co-Marketing Zone -markkinointityökalussa voit hyödyntää valmiita HP 
kampanjapohjia luodaksesi oman yrityksesi tiedoilla ja kampanjoilla per-
sonoidut materiaalit. Voit myös ladata HP Partner -ohjelman logot ja mate-
riaalit. (Linkki CMZ:een)

(Tekstiä Asset Hubista ja linkki työkaluun.)

Tarkemmat kuvaukset kumppaniohjelmien eduista:



Yhteystiedot ja rekisteröityminen

fi.hppartner@hp.com

09 425 98 687

https://partner.hp.com/sbso

HP Partner First -myyntitiimi
HP Business Partners:

Etsitkö tietoja HP laitteista? 
Kirjaudu osoitteeseen https://www.hpsalescentral.com

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

HP markkinointimateriaalia: 
https://partner.hp.com/login (HP Unison Partner Portal)
https://h22189.www2.hp.com/ (Asset Hub)
http://hpi.brandmaker.com/cmsPublic/hp (Co-Marketing Zone)
http://www... (HP Business Partner -logot)

Edut saa käyttöösi rekisteröitymällä HP Business Partneriksi 
Unison Partner -portaalissa tai oheisella lomakkeella

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

ALSO   hp-myynti@also.com

TechData  hp.pc@techdata.fi

Despec  myynti@despec.fi


