
DEALER PARTNER PROGRAMMA 2021  
SAMENWERKING & ONDERSTEUNING 
Hikvision introduceert het nieuwe exclusieve Dealer Partner Programma. Dit 
programma onderstreept onze toewijding aan het ondersteunen en ontwikkelen 
van onze Partners. We willen samen met onze Partners groeien om potentiële 
projecten te ontwikkelen en te winnen.

Het Dealer Partner Programma biedt Partners meerdere voordelen. Dit zijn onder 
andere technische support op afstand en op locatie, speciale projectkorting via 
projectregistratie, een jaarlijkse rebate en exclusieve toegang tot de Solution 
productlijn, met voordelen als standaard 5 jaar garantie en advanced replacement. 
Daarnaast biedt het Partner Portaal de laatste productinformatie, promoties en 
documentatie.
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DEALER PARTNER PROGRAMMA 
Word een Hikvision Partner en maak gebruik van alle voordelen van dit exclusieve 
programma. Samen kunnen we groeien en zakelijke kansen verzilveren.

ZILVER GOUD PLATINA 
SALES ONDERSTEUNING 
Korting Demo & Test Apparatuur  

r Korting  

Partner Rebate  2% 4%
Hikvision Account anager   

e  

5 Jaar Garantie
MARKETING ONDERSTEUNING 

aal Toegang    

Evenementen   

Marketing Materialen    

Nieuwsbrief    

Gecertificeerde    

Partner Plakkaat  

TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
  

 op Locatie   

  

Ondersteuning e 

Product Aanpassingen 

PARTNER VEREISTEN 
Jaarlijks Inkooptarget €20.000 €60.000 160.000 

e met Hikvision Distributeur    

Jaarlijkse Case Study  

HCSA Gecertificeerde Techneut   

1  status moet altijd eerst worden goedgekeurd door  en wordt op jaarlijkse basis geëvalueerd. 
 Exclusief HDD, alle andere Hikvision merkproducten zijn geldig. 
 Alleen voor Solution producten advanced replacement alleen voor solution kernproducten, zie  
 Bijvoorbeeld: brochures, roll-up banners en evenement ondersteuning. Alleen op aanvraag. 
 Training wordt gegeven in Hoofddorp  en   tegen betaling. 
 Beantwoording email binnen 24 uur, alleen op werkdagen tussen 09:00 en 17:00.

7 Aanpassing van producten en kosten alleen op aanvraag. 
 In overleg, mogelijk kosten van toepassing.

WORD NU HIKVISION PARTNER! 
Klik op "Word Partner" op de Hikvision Partner website: h�ps://partner.hikvision.com/eu 
Na het indienen van een aanvraag wordt deze in behandeling genomen door Hikvision. 
Inloggegevens worden toegestuurd zodra de aanmelding is beves�gd en goedgekeurd. 

Hikvision Benelux 
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2132 PX    Hoofddorp 
The   Netherlands
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Technische Ondersteuning op Locatie 

Technische Ondersteuning op Afstand6
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