
Εγγραφείτε στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Dell Technologies και στο πρόγραμμα κινήτρων RISE, για να 
μεγιστοποιήσετε την κερδοφορία και τις ανταμοιβές σας καθώς θα αναπτύσσετε την επιχείρησή σας μαζί μας.

Φορητοί υπολογιστές, 
επιτραπέζιοι 

υπολογιστές και 
σταθμοί εργασίας 

Οθόνες 
Σταθμοί σύνδεσης
Περιφερειακά για 
συσκευές client

 Υπηρεσίες λύσεων 
υποδομής

Η Dell Technologies εκτιμά την επιχείρησή σας

Ως εξουσιοδοτημένος συνεργάτης 
της Dell Technologies, θα 
λαμβάνετε γενναιόδωρες 
ανταμοιβές σε δολάρια κάθε φορά 
που θα αγοράζετε κατάλληλα 
προϊόντα μέσω  
των διανομέων.

Θα τοποθετηθείτε σε μία από τις τρεις ομάδες του RISE με βάση τα έσοδα που αποφέρετε στην Dell Technologies.

RISE Boost

Κερδίστε έως 10.000 $ ανά 
τρίμηνο. 

RISE Advanced

Κερδίστε έως 12.000 $ ανά 
τρίμηνο.

RISE Elite

Κερδίστε έως 15.000 $ ανά 
τρίμηνο.

Πέρα από τις γενναιόδωρες βασικές ανταμοιβές που είναι διαθέσιμες για κάθε κατάλληλη αγορά, τα κέρδη 
σας από το RISE αυξάνονται όσο μεγαλώνουν τα έσοδα που αποφέρετε στην Dell Technologies.

Μπορείτε να κερδίσετε έως και 1,5 φορές τις βασικές ανταμοιβές, αν καλύψετε τα όρια μονάδων (από την 
πρώτη μονάδα)

Επιταχυντές RISE

Δεν χρειάζεται να 
αναφέρετε τις πωλήσεις 
σας 

Απλώς πραγματοποιήστε 
αγορές και θα φροντίσουμε 
εμείς για τα υπόλοιπα.

Κερδίστε περισσότερα 

Επωφεληθείτε από ειδικές 
προωθητικές ενέργειες και 
μπόνους, πέρα από τις 
βασικές ανταμοιβές για τις 
κατάλληλες αγορές.

Μη χάσετε την ευκαιρία

Οι ανταμοιβές σε δολάρια θα 
προχρονολογηθούν (στην 
αρχή του τριμήνου), όταν 
υπογράψετε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις.

Ενημέρωση για την 
απόδοση

Λάβετε τακτική ενημέρωση 
για την απόδοση στη 
διάρκεια του τριμήνου μέσω 
email και διαδικτύου.

Εγγραφείτε στο RISE σήμερα στη διεύθυνση www.dellpartnerincentives.com.

Ανταλλάξτε τα με ηλεκτρονικά κουπόνια 
διανομέα.

Λάβετε πιστωτικό σημείωμα διανομέα. Λάβετε πιστωτικό σημείωμα διανομέα.

Ανταλλάξτε τις ανταμοιβές σας με ηλεκτρονικά 
κουπόνια διανομέα (Boost) ή λάβετε πιστωτικά 
σημειώματα διανομέα (Advanced και Elite)

Οι ανταμοιβές σε δολάρια αυξάνονται 
όσο πραγματοποιείτε αγορές στη 
διάρκεια του τριμήνου.

Αγοράστε κατάλληλα προϊόντα από 
τον διανομέα της προτίμησής σας.

Επισκεφτείτε το www.
dellpartnerincentives.com, για να 
εγγραφείτε στο πρόγραμμα RISE*.

Συγκέντρωση 
ανταμοιβώνΑγορά Εγγραφή Εξαργύρωση 

ανταμοιβών1 2 3 4

* Δεν είστε ακόμα εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Dell Technologies; Εγγραφείτε στην πύλη συνεργατών μας: https://www.delltechnologies.com/partner

RISE
Buy More, Earn More


