
Meld u aan als Authorized partner van Dell Technologies en doe mee met het RISE incentiveprogramma om 
maximale winst te maken en beloningen te verdienen terwijl uw bedrijf verder groeit met ons

Laptops, desktops and 
workstations 

Beeldschermen 

Dockingstations

Clientrandapparatuur

Infrastructuuroplossingen

Services

Bij Dell Technologies zijn we blij met u als klant

Als geautoriseerde partner van Dell 
Technologies verdient u fantastische 
beloningen in dollars voor iedere keer  
dat u in aanmerking komende  
producten koopt via een van  
onze geautoriseerde  
distributeurs

U wordt ingedeeld in een van de drie RISE groepen op basis van uw omzet bij Dell Technologies

RISE Boost

Verdien tot $ 10.000 per 
kwartaal 

RISE Advanced

Verdien tot $ 12.000 per 
kwartaal

RISE Elite

Verdien tot $ 15.000 per 
kwartaal

Bovenop onze fantastische standaard beloningen die beschikbaar zijn voor alle in 
aanmerking komende aankopen, groeien uw RISE beloningen mee met uw omzet

U kunt tot anderhalf keer de standaard beloningen verdienen wanneer u de 
drempelwaarden voor het aantal units bereikt (vanaf de eerste unit)

RISE versnellers

U hoeft uw verkoop 
niet te melden 

Doe simpelweg uw 
aankopen en wij regelen 
de rest

Verdien meer 

Profiteer naast de 
standaard beloningen 
van speciale promoties 
en bonussen, voor in 
aanmerking komende 
aankopen

Mis het niet 

U kunt met 
terugwerkende kracht 
beloningen in dollars 
verdienen (tot de start 
van het kwartaal) 
wanneer u akkoord 
gaat met de algemene 
voorwaarden

Performance-
updates  
Ontvang door het 
kwartaal heen regelmatig 
performance-updates, 
online of via e-mail

Meld u vandaag nog aan voor RISE op www.dellpartnerincentives.com

Verzilver als e-coupons voor distributeurs Ontvang een creditnota van een distributeur Ontvang een creditnota van een distributeur

Wissel uw beloningen in voor e-coupons 
(Boost) of ontvang een kredietnota van 
een distributeur (Advanced & Elite)

Naarmate u meer koopt binnen 
een kwartaal heen, verdient u meer 
beloningen

Koop in aanmerking komende 
producten via de distributeur van uw 
keuze

Ga naar www.dellpartnerincentives.
com om mee te doen aan het RISE 
programma *

Verdien 
beloningen

Kopen Doe mee Verzilver
beloningen1 2 3 4

* Bent u nog geen erkende partner van Dell Technologies? Registreer u op ons partnerportaal: https://www.delltechnologies.com/partner

RISE
Buy More, Earn More


