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Laten we samenwerken!

De markt voor afdrukoplossingen wordt er niet eenvoudiger op en 
de concurrentie is erg groot. Het is dan ook erg belangrijk dat u 
stevige relaties opbouwt en nauw samenwerkt met partners die 
van aanpakken weten. Maar dan moet eerst wel de juiste partner 
gevonden worden!

Bij Lexmark bent u daarbij aan het juiste adres. Lexmark 
voorziet bedrijven in meer dan honderdvijftig landen van 
talrijke hoogwaardige producten, oplossingen en services. 
Sterker nog: 70% van alle topbanken en 90% van alle retailers 
gebruiken Lexmark.

Dus aarzel niet langer en help Lexmark ervoor zorgen dat klanten 
in uw regio optimaal worden bediend. Via het Channel Value 
programma wordt u daarvoor rijkelijk beloond. Zo krijgt u om te 
beginnen tot 40% korting op de gemiddelde dealer inkoopprijs 
van Lexmark op maximaal 15 producten naar keuze*!

Lexmark Channel Value Programma

WORD 
VANDAAG NOG

LEXMARK PARTNER

OP 15 PRODUCTEN
NAAR KEUZE!*
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Lexmark Channel Value Programma
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Maak kennis met het bekroonde assortiment van Lexmark en 
profiteer de eerste zes maanden van maximaal 40% korting op de 
gemiddelde dealer inkoopprijs van Lexmark op 15 producten naar 
keuze*. Als beloning voor uw vertrouwen en toewijding krijgt u 
daarnaast aantrekkelijke incentives om u te helpen het maximale 
uit uw Lexmark partnerschap te halen.

Dus ga vandaag nog aan de slag en baan u een weg naar de top!

Samenwerken betekent samen groeien!

Als uw partner helpt Lexmark u op alle mogelijke manieren om 
uw winst te maximaliseren en uw klanten zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Dit is mogelijk door middel van handige tools 
en praktische ondersteuning. Bovendien helpt Lexmark bij het 
vergroten van uw kennis van de producten en oplossingen. Door 
middel van het Lexmark Channel Value Programma profiteert 
u van een dynamische mix van ondersteuning, bonussen en 
incentives—variërend van marketingtools en kortingen tot 
speciale bonusprogramma’s.

Exclusieve voordelen voor Lexmark Channel Value 
Partners

Door de eenvoudige opbouw met drie niveaus—Premium Partners, 
Expert Partners en Business Solutions Partners—is het Channel 
Value Programma bijzonder overzichtelijk. Daarnaast biedt 
Lexmark een uitgebreid assortiment van slimme en krachtige 
producten en oplossingen. Verder kunt u profiteren van talrijke 
bijzondere privileges en services, zoals het loyaliteitsprogramma, 
uitgebreide technische ondersteuning, aantrekkelijke cost-per-
page contracten en aanbiedingen op het gebied van demo- en 
showroomuitrusting, waarmee uw klanten zelf van dichtbij kunnen 
kennismaken met de producten van Lexmark. En niet te vergeten 
het Lexmark Virtual Solution Center, waarmee u aangepaste 
oplossingen voor uw klanten kunt ontwikkelen.

Lexmark PartnerNet: uw venster op de wereld 
van Lexmark!

Op deze speciale website (www.reseller.lexmark.nl) vindt u alles 
wat u nodig heeft om Lexmark hardware en supplies te promoten, 
te verkopen, te installeren, te repareren en te onderhouden, met 
inbegrip van aan te passen marketingmateriaal, productgidsen, 
trainingsvideo’s, prijslijsten, speciale aanbiedingen en nog veel meer.

Documenten efficiënter vastleggen, beheren 
en bewerken

Lexmark oplossingen (apps) zijn bedoeld om klanten te helpen 
tijd en geld te besparen. Ze vormen ook een uitgelezen manier 
om de duurzaamheid van het afdrukproces te verbeteren. Deze 
toepassingen kunnen worden gedownload via het Lexmark Virtual 
Solution Center en laten zich moeiteloos op Lexmark MFP’s en 
andere daarvoor geschikte Lexmark printers installeren.

Welkom bij het Lexmark Channel 
Value Programma!

Hoe wordt u Lexmark Partner

Schrijf u in op de Lexmark PartnerNet website (www.reseller.lexmark.nl), om te profiteren van onze exclusieve aanbieding. Voor 
meer informatie, bel (035) 699 4 699 of stuur een e-mailtje naar salesdesk-nl@lexmark.com.

*Betreft korting op de gemiddelde dealer inkoopprijs van Lexmark; informeer bij uw distributeur naar uw eigen inkoopprijs/-condities. Geldig op alle hardware producten 
(matrixprinters, laserprinters en MFP’s). Opties, garantie en supplies zijn uitgesloten. Maximaal 15 producten per reseller gedurende 6 maanden na het plaatsen van de eerste 
bestelling en geldig t/m 31 december 2015. Alleen van toepassing voor resellers die de afgelopen 12 maanden geen Lexmark producten hebben aangeschaft bij een 
geautoriseerde Lexmark distributeur.


