
Tornar-se um
parceiro GLPI!



Quem somos nós?

Editor de soluções de código 
aberto

Ti verde

Ferramentas

Pesquisa

Software



Países Idiomas

Usuários
Rede GLPI 
Instâncias de nuvem

47

41 216

186

11 milhões







Nossos níveis de parceria:

1.200€ 9.600€ 38.400€



Seu desconto:

€ €€ €€€



O que ofrecemos?
Services Silver Gold Platinum

Taxa anual EUR 1.200 EUR 9.600 EUR 38.400
Presença no GLPI ou GLPI Sites de 
rede ! ! !

Leads do site da Rede GLPI ou GLPI ✘ ! !
Certificação GLPI / Rede GLPI 1 certificação incluída* 2 certificação incluída* 3 certificação incluída*
Assistência pré-venda ! ! !
Revenda de catálogo de serviços de 
desenvolvedor (Teclib´)
desenvolvedor (Teclib´)

€ €€ €€€
Assinaturas de revenda GLPI Network € €€ €€€
Revenda GLPI Network Cloud € €€ €€€
Assinatura básica de rede GLPI ! ! !

Instância GLPI Network Cloud 1 instância oferecida ao parceiro para ser usada para testes de recursos (plugins de rede core e GLPI) e 
cliente

demonstrações.
Postagem dedicada de mídia social 
(Facebook/Twitter/LinkedIn/Reddit) 
(Facebook/Twitter/LinkedIn/Reddit)

✘ 3x por ano 10x por ano

E-mail dedicado (para destinatários no 
país do parceiro)** ✘ 3x por ano 6x por ano

Webinar com suporte GLPI ✘ 1x por ano 3x por ano

Produtos de marca ✘ adesivos adesivos

Logo na parte inferior da Newsletter ✘ ✘ !



Nosso suporte para parceiros:
DEMO

• 
CERTIFIED

 •

✔ Suporte L.3
ilimitado

✔ Consulta
 pré-venda ✔ Certificação

✔ Exemplo de 
demonstração
para clientes

✔ Perícia técnica ✔ Serviço de 
desenvolvimento



Seu papel como parceiro:

Fornecer suporte 
L.1 e L. 2

Revenda GLPI 
oferta de rede

Oferecer 
conhecimentos 

técnicos 
especializados



Treinamento 
serviços



Pronto? Esta é a maneira de 
proceder:

Leia e 
assine o 
contrato

Pague o taxa de 
parceria

Obtenha seu 
acesso de 

suporte/vendas

Aparecer em 
nosso site

Participar do 
treinamento 
de vendas 

"bem-vindo".

Está tudo 
pronto!




