
Öka er marknadsandel,
profil och vinst 

Vi visar er hur…

Varför bli en 

registrerad Cisco Partner?

250 000+ kunder bara i EMEA 
Potentialen för nya affärer och 
intäktstillväxt är enorm

…genom att bygga 
relationer och långsiktiga 
partnerskap

%

…i 38 länder
Säljer till 160 länder

Verksamhet på 
122 platser…

Ett beprövat sätt att stärka 
era vinstmarginaler

Engagerade Global 
Account Managers från 
Cisco ger er rätt support

Vi ger er support vid varje steg på er 
Cisco-resa… för att ta emot ackrediteringar 

genom våra evenemang

En verklig partner!

REGISTRERA ER NU 

Ännu fler möjligheter!
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Största antalet anställda, med en 
mycket effektiv resursanvändning med 
kontinuerliga affärsinvesteringar

02
Vi har 
kompetens på 
alla Ciscos 
teknologier

Utnyttja vår 
expertis

01
En global 
teknisk 
ledare

03

Omsättning 
$49,2 miljarder

07

04

Bli partner
med äkta
teknisk
expertis

Försäljning

Det har vi 
gjort under 50 

års tid

Vi förstår er 
verksamhet och 
över 35 000 
partners 
instämmer

Som hjälper 
er hela 
vägen!

Föreställ er
potentialen

Och det slutar inte där…

Med vårt etablerade 
supportnätverk…

02
Cisco är ledande

inom digital

transformation

Omedelbar
tillgång

05
Utnyttja 
varumärket 
Cisco

06

Attraktiva 
finansieringsalternativ

Snabbt, enkelt och KOSTNADSFRITT

Bli en registrerad Cisco Partner idag

Registrera er nu!

Differentiera och utveckla 
er verksamhet 

Bli listad på Ciscos globala 
databas Partner Locator

Låt oss bygga 
morgondagen, 
idag!

Efterfrågan på Ciscos 
produkter fortsätter att 

öka.Och intäkterna följer…

Imponerande rabatter 
och stora kampanjer

Gör ert 
säljbudskap ännu 
mer kraftfullt

Hjälper er vinna 
fler affärer

Börja dra nytta av Ingram Micros unika
Cisco partnerskap…

Som registrerad Cisco Partner kan ni  

komma ombord med flyHigher 

Ciscos 
största 
globala 
distributör

Företagsnätverk

Datacenter

Samarbete

Tjänster
Säkerhet

Vi förstår hur 
maximering av ett 

partnerskap fungerar 
för att kunna erbjuda 
stora vinstmarginaler 

och överlägsna fördelar

…och 30 år 
med Cisco

50
år

31 länder med 
lokal Cisco 

närvaro
…export till ytterligare 
160 länder
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Vi hjälper 
er växa
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Säljsupport

12
Teknisk 
support för 
presale
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14

Skapa 
efterfrågan och 
marknadsföring
ssupport11

Enorma 
möjligheter till 

exklusiv 
utbildning

09
Vi ger er 
support på er 
Cisco-resa

Registrera er nu!


