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Intel® technology ProvIder
O Intel® Technology Provider é o 
programa de Canal da Intel que 
reconhece e recompensa o valor 
e o comprometimento dos seus 
parceiros, oferecendo benefícios 
para desenvolver seus negócios. technologyprovider.intel.com

crescImento
Ganhe mais dinheiro e aumente seus negócios.

confIança
Seja um especialista de confiança 
sobre as tecnologias mais recentes.

PrêmIos
Ganhe pontos e receba promoções 
exclusivas para membros.

http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/technology-provider/about-the-program/overview.html
http://www.intel.la/content/www/xl/es/technology-provider/about-the-program/overview.html 


níveIs de ParcerIa
Aproveite ao máximo os benefícios que 
cada nível de parceria oferece.

benefícIos

Platinum 2017

Gold 2017

regIstrado gold PlatInum

Intel® Solutions  
Summit

Gerente de cuenta

Eventos

Pontos - Limite trimes-
tral de 240 mil pontos

Kit para sócios

Website dedicado

Treinamentos online

Suporte técnico

Conteúdos exclusivos

Ferramentas de 
marketing e vendas

Eventos

Pontos - Limite trimes-
tral de 120 mil pontos

Kit para sócios

Website dedicado

Treinamentos online

Suporte técnico

Conteúdos exclusivos

Ferramentas de 
marketing e vendas

Website dedicado

Treinamentos online

Suporte técnico

Conteúdos exclusivos

Ferramentas de 
marketing e vendas



Platinum 2017Gold 2017

níveIs de ParcerIa
Suba de nível e desfrute de mais benefícios

regIstrado gold PlatInum

Atualização 
de perfil

Atualização 
de perfil

Atualização 
de perfil

Completar 100 créditos 
de treinamentos

Completar 50 créditos 
de treinamentos

USD 5.000 em vendas 
de produtos Intel® 

por intermédio de um 
Distribuidor Autorizado Intel® 

USD 300.000 em vendas 
de produtos Intel® 

por intermédio de um 
Distribuidor Autorizado Intel® 

crItérIos

Aceitar Termos 
e Condições do 

Programa



benefícIos esPecIalIzados
O Intel® Technology Provider agora ajuda a desenvolver 
segmentos-chave por meio de benefícios especializados para 
mercados estratégicos importantes:

Internet das coIsas

cloud data center

educaÇÃo

hPc Para data center 

https://www-ssl.intel.com/content/www/br/pt/secure/technology-provider/overview.html#benefits
https://www-ssl.intel.com/content/www/xl/es/secure/technology-provider/products-and-solutions/overview.html#promotions-3


Pontos
Através do benefício de Pontos, suas compras 
convertem-se em uma grande variedade de prêmios* 

A melhor forma de utilizar seus pontos é converte-los 
em Disti Vouchers, que podem virar descontos na Rede 
Oficial de Distribuidores.

como PartIcIPar?

Troque seus 
Pontos por 
prêmios 
incríveis

5

Participe do 
Intel® Technology 
Provider

1 Torne-se um 
membro Gold 
ou Platinum

2

Compre produtos 
Intel® ou com Intel 
Inside®

4

Aceite os 
Termos e 
Condições do 
benefício de 
Pontos

3

*Você começará a acumular pontos a partir da data de registro. As compras realizadas antes de sua inscrição, ou enquanto 
for um membro Registered, não acumulam pontos. O sistema leva de 24 a 48 h úteis para ser atualizado após a inscrição.

http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/technology-provider/overview.html
http://www.intel.la/content/www/xl/es/technology-provider/overview.html


como ganhar Pontos?
Ganhe pontos através de compra de produtos Intel® selecionados na Matriz de Pontos*.
Em cada trimestre é publicado uma nova matriz com novas oportunidades de ganhar pontos.

Produtos elegíveIs

Agora você pode ganhar pontos na 
compra de processadores Intel® Core 

7ª geração
*Os pontos só podem ser ganhos através de compras na Rede Oficial de Distribuidores.
**Uma nova matriz de pontos a cada trimestre.

all In one tablet

2 em 1

Processadores

Intel® nucdesKtoP

laPtoP dIsPosItIvos 
móveIs

servIdor

máquInas Prontas comPonentes

https://www-ssl.intel.com/content/www/br/pt/secure/technology-provider/buying/authorized-distributors/overview.html
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/earn-points/points-matrix/2017-2
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/earn-points/points-matrix/2017-2
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/earn-points/points-matrix/2017-2
https://www-ssl.intel.com/content/www/xl/es/secure/technology-provider/buying/authorized-distributors/overview.html
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/earn-points/points-matrix/2017-2


conheça algumas das 
Promoções de Pontos

oferta esPecIal Para esPecIalIsta em 
comPutação de alta Performance (hPc)
Os membros que possuem a especialidade em Data 
Centers podem ganhar pontos extras nas compras 
de Servidores Intel® para Computação de Alta 
Performance (HPC).

> Saiba mais

aumente suas vendas de Intel® 
ssd Para data centers
Ganhe 100 pontos para cada unidade Intel® 
SSD DC Série P3520 adquirida.

> Saiba mais

IncentIvo extra em dIsPosItIvos 
2 em 1 e sKu K
Ganhe pontos nas compras de 
equipamentos 2 em 1 e mobiles com SKUs 
desbloqueados, elegíveis na matriz.

> Saiba mais

Além dos pontos da matriz, você pode ganhar 
pontos extras com as promoções especiais.

Consulte o site de pontos para saber a duração das promoções

acelere suas vendas a Pequenas 
e médIas emPresas
Ganhe 1.500 pontos em sua primeira compra de 
Servidor SMB Intel® e 400 pontos por unidades 
nas compras seguintes.

> Saiba mais

https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/promotions/b%C3%B4nus-especial-para-especialistas-em-hpc
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/promotions/ganhe-até-1500-pontos-com-intel®-smb-server-block
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/promotions/incentivo-incremental-2em1-e-sku-k
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/earn-points/current-promotions
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/earn-points/current-promotions
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/promotions/ganhe-até-1500-pontos-com-intel®-smb-server-block
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/promotions/ganhe-até-1500-pontos-com-intel®-smb-server-block
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/earn-points/points-matrix/2017-2
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/promotions/bônus-especial-para-especialistas-em-hpc
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/promotions/incentivo-incremental-en-dispositivos-2-en-1-y-k-sku
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/earn-points/current-promotions


dIstI voucher
Disti Voucher é a forma mais inteligente de 
utilizar seus pontos. Converta seus pontos em 
descontos para compras de produtos Intel® 
na Rede Oficial de Distribuidores.

leIa os termos 
e condIções 

Pague suas 
compras com 
Disti Voucher

Troque seus 
pontos pelo 
prêmio Disti 
Voucher

Compre 
produtos 
Intel®

descontos  
de usd 50 
até usd 500

Clique aqui e consulte os distribuidores participantes

https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/rewards?f%5B0%5D=field_category%3A353
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/rewards?f%5B0%5D=field_category%3A353


como trocar Pontos?
01

03

05

02

04

acesse o sIte:
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/
Acesse o site de pontos e no menu, clique em  
Trocar Pontos.

confIrme sua escolha
Selecione Continue comprando para 
escolher mais produtos, ou clique em  
Finalizar Agora para completar sua 
solicitação.

confIrmação do PedIdo
Você receberá um e-mail de confirmação 
referente ao pedido realizado

escolha seu PrêmIo
Leia cuidadosamente 

a descrição do prêmio, 
introduza a quantidade 

desejada e aceite os 
Termos e Condições do 

produto. Por último, clique 
em adicionar ao carrinho

fInalIze sua troca
Em seu carrinho de compras, siga 

os três passos para finalizar sua 
compra, clicando Continuar.

https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/


Perguntas frequentes
quando recebereI os Pontos de mInhas comPras?
Os pontos serão creditados em sua conta 3 semanas 
depois da data da compra.

quando exPIram meus Pontos?
Os pontos são válidos por 1 ano e expiram no último dia do trimestre.

quem Pode trocar os Pontos?
Somente a pessoa que possui a função de administrador de pontos da sua 
empresa pode trocá-los por prêmios. Se deseja saber quem é o administrador de 
sua empresa, consulte Minha Parceria.

como Posso entrar em contato com o suPorte ao clIente?
SUPORTE DE PONTOS: No website de pontos você encontrará a seção de 
Perguntas Frequentes, assim como o canal de contato lhe ajudará com suas 
dúvidas ou Reclamações de pontos não recebidos, para os casos em que não se 
vejam refletidos em sua conta os pontos por compras efetuadas.

SUPORTE DO PROGRAMA: Acesse o serviço de assistência e obtenha suporte 
para instalação, atualização e substituição na garantia para seus produtos Intel®, 
ou entre em contato com programas@intel.com

exIste um lImIte de quantIdade de Pontos que Posso ganhar?
gold PlatInum

Componentes Intel® 60,000 pontos 120,000 pontos

Máquinas prontas com Intel® Inside 60,000 pontos 120,000 pontos

Além disso, as promoções de pontos podem te dar pontos ilimitados.

https://www-ssl.intel.com/content/www/br/pt/secure/technology-provider/membership/overview.html
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/help-support/faq
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/help-support/customer-support
https://asmolar-points.inteltechnologyprovider.com/help-support/missing-points-claim
https://www-ssl.intel.com/content/www/br/pt/secure/technology-provider/buying-and-support/overview.html
mailto: programas@intel.com
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