
PARTNER ADVANTAGE NETWORK
 

De ce să deveniți  
partener Bitdefender?

Pentru detalii, contactați echipa 
RSD la adresa de email 
sales@rsd.md, sau la numărul de 
telefon 022-210-208.

Deveniți partener 
Bitdefender!

 Oportunități de extindere a 
afacerii;

Marjă de profit de la 15% la 
35%;

Îmbunătățirea competențelor 
profesionale;

Fidelizarea clienților, datorită 
calității soluției;

Poziționare printre liderii din 
domeniul securității cibernetice.

Avantaje
 Tehnologie de top. Ușor de implementat
- În calitate de partener Bitdefender, veți livra soluții superioare de 
prevenție, detecție și răspuns la incidente de securitate cibernetică;
- Soluțiile Bitdefender pot fi testate de la 1 până la 5 luni gratuit cu 
asistență din partea RSD, distribuitor local al Bitdefender. 

 Instruire continuă
- Traininguri și webinarii, în limba română;
- Cursuri de formare profesională tehnică și de vânzări;
- Certificări profesionale, gratuite.

 Instrumente financiare
- Programe de parteneriat Silver/Bronze/Gold;
- Campanii de stimulare a partenerilor, recompense în baza 
rezultatelor obținute;
- Posibilitate de a cere prețuri și oferte speciale, în funcție de 
categoria clienților și dimensiunea proiectului.

 Echipă de suport
- Asistență tehnică la instalarea și configurarea agenților pe stațiile 
de lucru din toată infrastructura existentă a beneficiarului;
- Asistență comercială, pentru crearea ofertelor și extinderea pieței.

 Acces la resurse
- Materiale de instruire tehnică și comercială;
- Materiale de marketing;
- Portal web de partener (Partner Access Network).

Beneficii



Bitdefender este un lider recunoscut în domeniul securității IT, care oferă soluții superioare de prevenție, detecție și răspuns la incidente de securitate 
cibernetică.  Milioane de sisteme folosite de oameni, companii și instituții guvernamentale sunt protejate de soluțiile companiei, ceea ce face Bitdefender 
cel mai de încredere expert în combaterea amenințărilor informatice, în protejarea intimității și datelor și în consolidarea rezilienței la atacuri.   Ca urmare a 

30 de miliarde de amenințări.  Compania a inovat constant în domenii precum antimalware, Internetul Lucrurilor, analiză comportamentală și inteligență 

Bitdefender are clienți în 170 de țări și birouri pe toate continentele. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.bitdefender.ro

*Bitdefender a ieșit pe locul întâi în cadrul a 54% dintre toate testările realizate de AV-Comparatives în perioada 2018-2021 pentru protecția în mediul real, 
performanță, protecția împotriva malware-ului și protecția împotriva  amenințărilor avansate.
 
Toate drepturile rezervate. © 2021Bitdefender. Toate mărcile, denumirile comerciale și produsele la care se face referire în prezentul document sunt propri-
etatea companiilor respective.

AVANTAJE

BRONZE SILVER GOLD

REZUMAT CERINȚE

Administrare cont

Portal parteneri

Comunicări parteneri

Margine

Marjă înregistrare oportunitate nouă

Marja tip incumbency la reînnoire

Portalul de marketing pentru parteneri

Promovare parteneriat (sigla)

Fonduri pentru activități de marketing (MDF)

Contractele partenerului

Plan de afaceri

Obiective anuale de vânzari

Acces la baza de cunoștințe tehnice

Asistență tehnică directă

Programul Beta

Cursuri online interactive de formare profesională tehnică și în vânzări

Pregătire webcast

Demonstrații de produs

Instruire continuă

Materiale comerciale ușor accesibile și Materiale de instruire tehnică

Instrumente de Generare Cerere și Resurse Vânzări

Înregistrare oportunitate nouă

Clienți potențiali companii

Serii de licență NFR

Localizare parteneri

Program
Cerințe

Cerințe de formare 
profesională

PARTNER ADVANTAGE NETWORK

Avantajele programului

Avantaje financiare

Avantaje de marketing

Avantaje suport vânzări

Avantaje tehnice

Avantaje de formare și 
instruire profesională
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