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Lexmark Connect é o nosso programa para parceiros globais 
que oferece caminhos diferentes para obter maior sucesso, 
adaptados ao seu modelo de negócio específico e à base 
de clientes. A inscrição ficou mais fácil. Fácil de acompanhar. 
E fácil de obter benefícios.

Se o seu negócio se basear em volume, a Lexmark terá uma 
gama de hardware e suprimentos com preços competitivos à 
sua disposição. Ou, se você estiver mais envolvido nos serviços 
de valor agregado, a Lexmark terá um portfólio com foco em 
custo por página, serviços e soluções para a prática de gestão 
de serviços de impressão (MPS). De qualquer forma, o nosso 
programa Lexmark Connect pode oferecer a você ferramentas, 
recursos e vantagens para ajudá-lo a gerar participação de 
mercado e  lucros.

A Lexmark faz uma excelente parceria

A Lexmark sabe que a parceria com uma empresa é um 
grande compromisso. Então, nós fazemos valer a pena uma 
vasta gama de ferramentas de vendas, sem levar em conta 
os materiais de marketing de qualidade superior, incluindo 
folhetos assertivos, fact sheets e vídeos que proporcionam 
uma vantagem. 

Nosso portfólio de produtos de alta qualidade fornece 
uma agilidade que dificilmente será oferecida por outros 
fornecedores. Você terá a tecnologia, a experiência e o 
suporte necessários, além de uma força de vendas capacitada 
que vende com confiança hardware, suprimentos, serviços e 
soluções da Lexmark para obter um resultado melhor para você 
e viabilizar o crescimento.

A Lexmark simplifica suas práticas comerciais, sem sacrificar 
sua capacidade de atender às necessidades dos clientes. 
Por exemplo, independentemente do tamanho das empresas 
que seus clientes possuem, de PME à grandes empresa, eles 
ficarão satisfeitos que a Lexmark tenha uma ampla linha de 
impressoras A4 e A3 e de produtos multifuncionais que podem 
ser personalizados para o setor específico e para o ambiente 
da empresa.

Junte-se ao Lexmark Connect e desfrute regalias 
como estas*

 } Suporte direto do Account Manager da Lexmark para obter 
mais sucesso

 } As principais ofertas de produtos e serviços para aumentar 
seus negócios como revendedor de tecnologia ou 
especialista em gestão de serviços de impressão (MPS)

 } Treinamento avançado de vendas para todos os produtos, 
serviços e soluções para aprimorar o seu conhecimento 
sobre a Lexmark

 } Showroom de alta qualidade e materiais de marketing 
on-line para envolver os clientes

 } Recursos profissionais de geração de demanda para 
aumentar as vendas

 } Oportunidades de propaganda em parceira conosco para 
promover os seus negócios e a Lexmark

 } Promoções especiais de produtos durante todo o ano

 } Descontos e incentivos valiosos para melhorar 
seus resultados

 } Trabalhe com parceiros de distribuição para pedidos e 
entregas simplificados

 } Portal PartnerNet conveniente para acesso único a todas as 
ações Lexmark Connect

Além de muitos outros benefícios imperdíveis!

Um programa. Várias 
formas de se conectar 
e ganhar.

lexmark.com.br
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Lexmark Connect Global Partner Program

Ferramentas de marketing e recursos* para os 
parceiros do Lexmark Connect 

Materiais promocionais

 } Baixe folhetos, folhas de especificações, apresentações, 
imagens, etc.

Logotipos dos parceiros

 } Baixe a arte para identificar a sua empresa como uma 
parceira Lexmark 

Criador de materiais em parceria com a Lexmark

 } Crie materiais promocionais com seu próprio logotipo

Agregação do conteúdo da Web

 } Integre conteúdo da Lexmark em seu website

Ferramentas de vendas e recursos* para os 
parceiros do Lexmark Connect 

Configurador de produtos 

 } Configure as impressoras e MFPs com diferentes acessórios 

Calculadora de preços 

 } Calcule o preço de produtos específicos e/ou de 
configurações 

Informações sobre a concorrência 

 } Folhetos, análise, comparações, etc. 

Registro de oportunidades 

 } Registre uma oportunidade e solicite suporte especial 

lexmark.com.br

Não se trata apenas de vendas

Muitos programas de parceria simplesmente definem objetivos 
de volume de vendas e você os atende ou não. O Lexmark 
Connect é diferente. 

1. Em primeiro lugar, todos os parceiros Lexmark Connect 
estão qualificados para receber ferramentas básicas e 
benefícios simplesmente por se registrarem no controle 
de “Volume” ou no controle de “Soluções de negócios”. 
Parceiros registrados obtêm acesso ao portal PartnerNet 
da Lexmark que oferece ferramentas de vendas e 
de marketing exclusivas, treinamento, conteúdo e 
outros recursos.

2. Em seguida, com base nas suas receitas, você pode se 
qualificar para o nível Silver, Gold ou Diamond, cada um 
deles proporciona grandes vantagens.

3. Além disso, você pode ganhar créditos por “Conhecimento” 
para os recursos existentes e por concluir treinamentos. 
Acumular Conhecimento leva a ofertas e vantagens 
adicionais, dependendo do seu controle e nível. 
O conhecimento disponível inclui:

 } Hardware

 } Suprimentos

 } Serviços Básicos de Impressão

 } Serviços Gerenciados de Impressão 

 } Serviços Gerenciados de Documentos 

*Os elementos e as iniciativas do programa para o Lexmark Connect podem variar dependendo da região 
ou do país.
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Silver Partner

Requisitos

 } Metas de receita

 } Acordo de parceria

Benefícios*

 } Acesso ilimitado ao 
PartnerNet

 } Acesso ilimitado ao 
treinamento

 } Geração de pedido

 } Diferenciação de preços

 } Incentivos básicos de 
desempenho

Gold Partner

Requisitos

 } Metas de receita 
superiores

 } Acordo de parceria

Benefícios*

 } Acesso ilimitado ao 
PartnerNet

 } Acesso ilimitado ao 
treinamento

 } Geração de pedido

 } Diferenciação de preços

 } Maiores incentivos de 
desempenho

Diamond Partner

Requisitos

 } Metas de receita mais 
altas

 } Acordo de parceria

Benefícios*

 } Acesso ilimitado ao 
PartnerNet

 } Acesso ilimitado ao 
treinamento

 } Geração de pedido

 } Diferenciação de preços

 } Incentivos para melhor 
desempenho

Registered Partner

Requisitos

 } Registro online

 } Plano de negócios 
básico

Benefícios*

 } Acesso limitado ao 
PartnerNet

 } Acesso limitado ao 
treinamento

lexmark.com.br

Lexmark Connect Global Partner Program

partnernet.lexmark.com.br

Parte da vantagem exclusiva de uma parceria com a Lexmark é 

o acesso ao nosso portal PartnerNet, no qual você encontrará 

nossa linha completa de ofertas de hardware, suprimentos, 

software, serviços e soluções para se manter informado, 

expandir sua receita e ajudar a desenvolver uma solução mais 

adequada às necessidades dos seus clientes .

Encontre as informações necessárias, onde quer que esteja. 

Nosso portal otimizado para dispositivos móveis facilita isso.

O Lexmark Connect ajuda você a alcançar o 
sucesso em cada passo
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Esteja conectado

Chegou a hora de fazer uma parceria com a Lexmark 
e aproveitar nossa combinação exclusiva de produtos 
renomados, especialização no setor e propriedade tecnológica. 
Entre em contato com o gerente de parceiros ou acesse 
Lexmark.com.br para saber mais sobre o programa de parceria 
global Lexmark Connect. 

Sobre a Lexmark

A Lexmark cria soluções e tecnologias de imagem inovadoras 
que ajudam os clientes no mundo todo a imprimir, proteger 
e gerenciar informações com facilidade, eficiência e valor 
inigualável. Combinando tecnologias inovadoras com uma 
profunda especialização no setor, a Lexmark simplifica o 
complexo cruzamento de informações digitais e impressas 
no varejo, em serviços financeiros, na área da saúde, em 
fabricação, na educação, no governo e muito mais.

Fundada em 1991, a Lexmark é reconhecida como líder global 
em soluções de tecnologia de imagem e produção, bem como 
em gestão de serviços de impressão, por muitas das principais 
empresas de análise de mercado do setor de tecnologia. 
A Lexmark vende seus produtos e serviços em mais de 
170 países, e sua sede é em Lexington, Kentucky.

Lexmark Connect Global Partner Program

lexmark.com.br
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