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Se nunca criou ou executou campanhas de co-marketing,  

a leitura do presente guia poderá ser-lhe útil.

Para os parceiros que já têm mais experiência em co-marketing, 

sugerimos que avance para o capítulo “Acertar no seu  

público-alvo”.
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Introdução

O Partner Demand Centre da Cisco® reúne competências 

especializadas de marketing, recursos, serviços e fundos de co-

marketing da Cisco. Trata-se de um novo centro de excelência 

em marketing que o ajuda a encontrar os clientes certos, a criar 

campanhas exclusivas e a organizar eventos de sucesso. Está 

mais poderoso e produtivo que nunca, estruturado de forma a 

incentivar novas práticas inovadoras.

O Partner Demand Centre da Cisco também lhe dá acesso à  

Partner Marketing Central, um portal totalmente renovado e que 

utiliza as mais recentes tecnologias Web 2.0. Esta plataforma 

de co-marketing online “sempre disponível”, permite que a sua 

empresa utilize ao máximo os media sociais para comercializar 

os seus produtos e serviços.

Os seus resultados serão mais direccionados, mais eficazes e 

mais económicos. 

A Cisco fornece muitos dos seus recursos de marketing de 

forma gratuita, para que possa utilizá-los e personalizá-los, e um 

serviço de call center no qual apenas paga por “lead” (venda) ou 

contacto criados; esta é a solução de co-marketing de que a sua 

empresa precisa presentemente.

Depois de executada uma campanha, iremos pedir-lhe  

para preencher um Partner Satisfaction Survey (Inquérito  

de Satisfação de Parceiros) e para avaliar a eficácia da 

campanha. As classificações “PSAT” – classificações  

de satisfação pessoal atribuídas por si e por outros  

parceiros – irão impulsionar activamente a selecção  

dos fornecedores que trabalham connosco, pelo que,  

em última análise, você decide com quem irá trabalhar  

com base no desempenho.

Tudo isto faz, indiscutivelmente, do Partner Demand Centre 

a solução de co-marketing mais exclusiva e financeiramente 

vantajosa existente no mercado.

Ecossistema de co-marketing do Partner Demand Centre da Cisco

Exemplo de “Play”1
Serviços de Call Center

Serviços de Definição de Target

Seminar-in-a-box

Web Trawling

Relatórios de Campanha 

Exemplo de “Play” 2
Serviços de Call Center

Gestão de Eventos 

Serviços de Voice Mail 

Gestão de Fundos de Co-Marketing

Transferências para o 
Ambiente de Trabalho

Exemplo de “Play” 3
Serviços de Dados 

Demand Generation

Co-Marketing com vários 
Parceiros 

Agrupamento de Conteúdos 

Integração com os Media Sociais

Plataforma de co-marketing da Partner Marketing 
Central Encomende aqui as suas campanhas

“Plays” (Acções)/Campanhas
Elementos disponíveis em qualquer combinação solicitada = Serviços de Call Center, Serviços de 

Definição de Target, Serviços de Dados, Seminar-in-a-box, Gestão de Eventos, Serviços de Voice Mail, 
Demand Generation, Agrupamento de Conteúdos, Capacidade de efectuar Co-Marketing com vários 

Parceiros, Transferências para o Ambiente de Trabalho, Relatórios de Campanha, Gestão de 
Fundos de Co-Marketing, Web Trawling, Integração com os Media Sociais 

Integração numa campanha completa de serviços / Lista de fornecedores

Inovação

PSAT – Partner Satisfaction Survey 
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Porquê ter um plano de marketing?

Um plano de marketing pode aumentar o conhecimento da 

sua marca e a sua relevância no mercado, incentivando os 

potenciais clientes a concederem-lhe a si e às soluções da 

Cisco uma consideração e preferência mais sólidas.

Pode falar sobre as soluções para pequenas e médias empresas 

da Cisco com os seus clientes e potenciais clientes, criando uma 

verdadeira oportunidade para se posicionar como um consultor 

de confiança. Com o plano de marketing certo poderá:

Aumentar as vendas.•	

Criar relações mais sólidas com os clientes.•	

Aumentar o lucro.•	

Ajudar a construir a sua marca.•	

Apoiar-se na marca Cisco e nos seus valores.•	

Criar conhecimento e competências para o pessoal.•	

Descrição geral do mercado das pequenas 
empresas

Ao efectuar um direccionamento específico para contas de 

pequenas empresas com um máximo de 100 funcionários, estará 

a expor a sua empresa ao segmento de consumo de tecnologia de 

maior crescimento da próxima década:

Trata-se de uma oportunidade de obter lucros na ordem •	
dos 2,3 mil milhões de dólares na Europa.

Espera-se um crescimento anual de 12% para o exercício •	
de 2011 a 2012.

Existem quase 10 milhões de contas que se enquadram •	
neste segmento.

O objectivo da Cisco consiste em atingir 10% de aumento •	
da quota de mercado durante o exercício de 2010.

Descrição geral do mercado das médias 
empresas

Ao efectuar um direccionamento específico para contas do 

segmento médio e de pequenas empresas com 100 a 1.499 

funcionários, estará a expor a sua empresa a uma base de 

clientes volumosa e em crescimento:

Trata-se de uma oportunidade de obter lucros na ordem •	
dos 4,19 mil milhões de dólares na Europa.

Existem 113 mil contas que se enquadram neste •	
segmento.

As contas do segmento médio incluem as tecnologias •	
Cisco 1.14: existe uma oportunidade para aumentar a 
penetração em termos de tecnologia e serviços.

Atingem-se 28% dos gastos em tecnologia por parte de •	
cada cliente: existe uma oportunidade para aumentar a 
percentagem da carteira de clientes de 24% para 34%.

Cenário concorrencial

Nos mercados das pequenas e médias empresas, a 

concorrência está muito fragmentada e separada por 

tecnologia. A Cisco está a efectuar grandes incursões tanto 

no mercado das pequenas empresas como no das médias 

empresas. A concorrência neste mercado abrange desde 

fabricantes de ligações em rede mais básicos, como a D-Link e 

a Netgear, até líderes do sector como a HP e a 3Com. A maioria 

dos concorrentes está vulnerável a um fabricante como a Cisco, 

que tem o mais vasto portfólio de produtos e os programas 

de “go-to-market” mais fortes do sector (Figura 1). A Cisco e 

os nossos parceiros de canal estão bem posicionados para 

conquistar uma maior quota de mercado. 

Figura 1 Concorrência da Cisco no mercado das pequenas empresas

A Cisco apresenta o portefólio mais abrangente

Perfis de clientes

No mercado das pequenas e médias empresas, que a Cisco 

define como as empresas que integram até 1.499 funcionários, 

existem dois alvos de clientes fundamentais:

Business Decision Makers (BDMs), como um director-geral/

empresário, director financeiro, director de operações, etc.

Os BDMs são motivados pela necessidade de obter o 

crescimento da empresa e combater as pressões da 

concorrência. Procuram encontrar soluções para “pontos 

problemáticos” empresariais. No entanto, normalmente não têm 

Switching Comuni-
cações 

Unificadas

Mobilidade Routing Segurança

HP Avaya Netgear D-Link SonicWall

Netgear Shoretel D-Link Netgear Fortinet

D-Link Nortel HP 3Com Watchguard

3Com Siemens 3Com Adtran  
(topo de gama)

Juniper

Alcatel Adtran  
(topo de gama)
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armazenamento e protecção dos dados da empresa. Além disso, 

dão-lhe também uma maior flexibilidade, permitindo-lhe trabalhar 

a partir de casa, nas próprias instalações ou enquanto estiver 

em viagem. A rede Cisco foi concebida para satisfazer as suas 

necessidades no presente e para se adaptar às alterações da sua 

empresa no futuro.

Os nossos parceiros estão localizados no mundo inteiro. Compra 

o produto a um especialista local, alguém que compreende as 

suas necessidades específicas. O seu parceiro Cisco irá ajudar 

a conceber, instalar e manter uma rede extremamente segura e 

fidedigna, fornecendo uma solução ideal para si.

Porquê a Cisco? 

A Cisco está a ajudar as pequenas e médias empresas 

espalhadas pelo mundo inteiro a trabalharem melhor ao 

solucionar os desafios empresariais que surgem no dia-a-dia, 

com o portefólio de produtos mais abrangente do mercado e 

com um preço indicado para a sua empresa.

A Cisco é uma marca global forte e sólida, graças à sua 

experiência comprovada no fornecimento de soluções de rede 

robustas e de elevada qualidade para empresas e indústrias de 

todas as dimensões.

Ao comprarem produtos Cisco, os clientes e parceiros podem 

beneficiar de:

Estabilidade, mesmo nas mais difíceis condições de •	

mercado. Pode ter a certeza de que está a lidar com uma 

empresa sólida, fortalecida por 25 anos de tradição em 

inovação tecnológica.

Um valor acima dos 5 mil milhões de dólares que •	

gastamos anualmente no departamento de Investigação 

e Desenvolvimento, o que garante que iremos inovar e 

permanecer à frente da concorrência.

Produtos que satisfazem as verdadeiras necessidades das •	

pequenas  e médias empresas (simplicidade, baixo custo 

de propriedade, segurança, fiabilidade e crescimento).

Suporte abrangente e de elevada qualidade, para maior •	

tranquilidade.

Retorno sobre o investimento (ROI) tangível.•	

Protecção do investimento a longo prazo, com as •	

actualizações de software contínuas da Cisco e uma 

garantia limitada para o ciclo de vida do produto.

grandes conhecimentos técnicos e poderão ter uma percepção 

limitada da Cisco.

Technical Decision Makers (TDMs), como um director de TI ou 

director de rede.

Os TDMs estão a par da posição de líder de mercado da Cisco 

no universo da criação de redes, mas não compreendem 

necessariamente todas as categorias de produtos/tecnologia/

soluções nas quais a Cisco está envolvida. Poderão desconhecer 

que a Cisco tem soluções que podem ser relevantes para eles. 

Os TDMs no mercado das pequenas e médias empresas são, 

geralmente, algo generalistas nos seus conhecimentos de TI, 

devido às várias situações com que têm de lidar no seu dia-a-

dia. É importante ajudá-los a compreender como as diferentes 

tecnologias podem funcionar melhor em conjunto e fornecer 

exemplos de soluções que podem aumentar as vantagens 

comerciais para as suas empresas.

Tanto os TDMs como os BDMs no segmento das pequenas e 

médias empresas são igualmente importantes, uma vez que 

ambos desempenham papéis diferentes mas cruciais para o 

processo de tomada de decisões.

Tarefas mais prováveis dos TDMs:

Identificar a necessidade empresarial de investir em TI.•	

Avaliar produtos e soluções.•	

Recomendar uma compra.•	

Tarefas mais prováveis dos BDMs:

Aprovar/concluir uma recomendação deste género através •	

do seu especialista interno ou consultor de TI de confiança.

Mensagens

Nas comunicações ao utilizador final para o segmento das 

pequenas  e médias empresas, concentramo-nos na seguinte 

mensagem:

Está concentrado no controlo dos custos e no aumento do lucro. 

Deseja ser mais produtivo, apresentar um melhor serviço aos 

clientes, envolver os seus funcionários e proteger a sua informação. 

As soluções de rede da Cisco foram concebidas para que possa 

atingir esses objectivos, com tecnologia na qual pode confiar. Os 

nossos produtos ajudam a facilitar as comunicações, ligando os 

clientes à sua empresa e os funcionários entre si. Estas soluções 

podem ajudá-lo a diminuir os custos, ao facilitarem a partilha, 

5

Guia Prático do Partner Demand Centre



Como criar o seu plano de marketing

Consulte também “A Marketing Guide for Cisco Partners” 

(Um Guia de Marketing para os Parceiros Cisco) para 

conhecer os 10 passos básicos para a criação de um plano 

de marketing e sugestões úteis para planear e executar 

alguns dos elementos que também podem ser encontrados 

no Partner Demand Centre, em www.cisco.com/web/PT/

partners/marketing/pdc/non_ag_registered.html

Manter a simplicidade

Os planos de marketing de maior êxito são, muitas vezes, 

simples, fáceis de seguir e concebidos para promover um fluxo 

estável de oportunidades que irão percorrer o ciclo de vendas a 

ritmos diferentes.

Deve ter em consideração o tempo e o orçamento de que dispõe 

para apoiar o seu plano de marketing, para que possa ter a 

certeza de que os seus objectivos de marketing são atingíveis. 

Também deve atribuir um prazo de concretização ao seu plano 

de marketing – o ideal será planear as suas actividades de 

prospecção para um prazo de 3 a 6 meses. Certifique-se ainda 

de que trabalha com a sua equipa de canal Cisco e com o Partner 

Demand Centre da Cisco, para garantir que tem acesso à mais 

recente informação sobre marketing e suporte para o seu plano.

Definir os objectivos gerais 

Torne os objectivos do seu plano de marketing o mais 

específicos possível e mensuráveis.

Por exemplo: “Aumentar a notoriedade da marca em 5% 

num novo mercado (com base num inquérito de referência 

efectuado antes da execução da campanha)”. Ou “Criar 1.000 

leads no próximo ano para uma nova oferta de serviços”. Ou, 

caso o seu plano comercial o obrigue a expandir os seus 

serviços para uma nova área geográfica, o seu plano de 

marketing poderá consistir em “criar notoriedade e gerar novas 

oportunidades nesses mercados concretos”.

Criar várias actividades de prospecção

Pode encarar as campanhas de marketing como grupos 

de actividades que apoiam um objectivo comum, como o 

lançamento de um produto. As actividades de prospecção são 

componentes discretas dessas campanhas e incluem itens 

tais como desenvolvimento de materiais, um “webinar”, um 

seminário ou um evento de demonstração de um dia.

Através da Partner Marketing Central, pode seleccionar a 

composição certa de actividades de prospecção a incluir no 

seu plano de marketing. Outras formas úteis de identificar as 

actividades de prospecção que poderão funcionar melhor para 

a sua empresa consistem em:

Perguntar à sua equipa comercial quais são os seus requisitos.•	

Definir as prioridades dos produtos, serviços ou soluções •	

que a sua empresa pretende promover.

Identificar quaisquer eventos que pretenda apoiar, tais •	

como reuniões comerciais ou feiras para profissionais.

Identificar todos os materiais de marketing electrónico •	

e de impressão necessários (tais como brochuras ou 

actualizações de Web sites);

Pensar em métodos de comunicação novos, tais como •	

blogues ou vídeos, que possam servir de suporte à sua 

campanha;

Identificar qualquer tipo de formação que possa ser •	

necessária para servir de suporte às suas campanhas e 

actividades.

Ter um enfoque tecnológico

Como parte da sua acção de marketing, pode ajudar os clientes 

actuais e os futuros clientes a compreenderem como as 

diferentes tecnologias podem funcionar melhor em conjunto 

e fornecer exemplos de soluções que podem aumentar as 

vantagens comerciais para as suas empresas.

Através do Partner Demand Centre, pode ter acesso a 

impulsionadores de vendas para concentrar os seus esforços de 

marketing em percursos particulares de ampliações de vendas 

ou vendas cruzadas de produtos, ajudando-o a garantir o melhor 

retorno sobre o investimento a partir das suas campanhas.

Criar uma estratégia de dados

Possuir dados de boa qualidade é um factor essencial para o 

sucesso de qualquer campanha ou actividade de marketing. 
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Quando criar o seu plano de marketing, deve rever a sua base 

de dados interna de clientes actuais e de futuros clientes e 

os seus dados/lista de recursos. Defina as listas que poderá 

ter de comprar ou alugar para completar os seus dados (tais 

como listas de membros, listas de presenças em feiras para 

profissionais, etc.).

Adquira serviços de dados Inteligentes (Intelligent data 

services) a partir do Partner Demand Centre e poderá 

criar perfis dos contactos de novos utilizadores finais e até 

mesmo anexar atributos de dados, tais como uma área de 

responsabilidade.

Acertar no seu público-alvo

Possuir dados de boa qualidade é um factor essencial para o 

sucesso de qualquer campanha ou actividade de marketing. 

Idealmente, já terá a sua própria base de dados de clientes que 

pode ser utilizada para actividades de marketing. Uma vez que 

foi construída através das relações com os seus clientes actuais 

e futuros clientes, são os dados que irão ter maior probabilidade 

de obter uma resposta.

No entanto, a Cisco também pode ajudar a localizar os novos 

clientes de pequenas  e médias empresas que não constam da 

sua base de dados ou relativamente aos quais não possui os 

dados de contacto completos.

Através do Partner Demand Centre da Cisco, os parceiros 

Avant Garde podem aceder e partilhar informações importantes 

sobre clientes da Cisco, ou seja, aquilo a que chamamos o 

Efeito de Rede Inteligente (consultar a Figura 4). Concentrada 

nos clientes do segmento pequeno e médio, saberá que a sua 

publicidade está a atingir o alvo certo.

Quando aliar estes serviços de dados inteligentes à Partner 

Marketing Central – a plataforma de co-marketing online “sempre 

disponível” – terá a forma ideal para juntar um direccionamento 

preciso para clientes, com recursos de marketing facilmente 

criados. Não existe melhor forma para os nossos parceiros 

optimizarem as suas actividades de marketing da Cisco.

Pretende ter acesso a serviços disponibilizados através do 

Efeito de Rede Inteligente?* Tem de estar registado no nosso 

programa Avant Garde. Clique aqui para saber mais.

Claramente, a informação que os nossos parceiros obtêm através 

da utilização do Efeito de Rede Inteligente é extremamente 

valiosa. Porém, quando os dados e informações estão em linha 

com as oportunidades de clientes Cisco e com a tecnologia 

disponível de imediato e as “plays” (acções) de campanha, é que o 

processo apresenta um nível totalmente inédito.

Figura 4 O efeito de Rede Inteligente

O efeito de Rede Inteligente

Objectivos principais: Cisco (Receitas) Parceiro (Margem) Utilizador final (Vantagens 
empresariais tecnológicas)
Impulsionar o ganho mútuo através da procura de mercado orientada para os dados / 
segmentação de clientes / selecção + capacidade de suporte de parceiros

Cliente final

Parceiro

Soluções empresariais 

Liderança tecnológica

Notoriedade da marca 

Reconhecimento do mercado

Co
ns

tru
çã

o de relações 

+ s
olu

ções

Rece
itas

Informações do utilizador final

Desenvolvimento de parceiros

Gestão avançada de relacionamentos
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Utilizar as “Plays” (Acções)/campanhas Cisco

As “plays” de marketing para parceiros Cisco são uma 

selecção de campanhas de marketing agrupadas e com 

preço estabelecido, que lhe facilitam a tarefa de seleccionar, 

implementar e acompanhar as campanhas e actividades.

Estão alinhadas em proximidade com as informações que 

obtém através do Efeito de Rede Inteligente e do seu enfoque 

tecnológico específico, como é demonstrado na Figura 5.

Figura 5 O processo das “Plays” (Acções) para parceiros

Co-marketing: como funciona

Pode integrar a identidade e proposta comercial da sua 

empresa em “plays” de marketing para parceiros, podendo 

fazer a sua escolha a partir de uma série de “plays” diferentes. A 

Cisco pode também ajudá-lo a seleccionar a “play” a executar, 

a analisar quantos clientes irão ser contactados, a debater 

quantos gestores de conta devem ser afectos a uma acção e a 

criar uma cronologia para a formação e execução.

As “leads” ou contactos gerados por cada “play” são 

automaticamente registados com a “play” na Partner Marketing 

Central, para que possa ver, de imediato, a eficácia da sua 

campanha e obter uma avaliação precisa do seu retorno sobre 

o investimento. 
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Exemplos de “plays” para parceiros

Para ter uma ideia da força das “plays” para parceiros, a Tabela 

1 apresenta quatro áreas tecnológicas da Cisco e as “plays” de 

orientação para o segmento médio correspondentes.

Tabela 1 Exemplos de “plays” para quatro áreas tecnológicas

Nome 
da 
“Play”

Objectivo Público-alvo Mensagem central Produtos Recursos

Switch on 
Cisco

Direccionar e 
envolver clientes 
potenciais, novos 
e já existentes, nas 
soluções de switch-
ing, vendas cruza-
das, ampliação de 
vendas e migração 
de soluções de 
rede integradas da 
Cisco

Clientes novos ou já 
existentes com 100 
a 1.499 funcionári-
os. Os cargos alvo 
são TDMs e BDMs

Comunicar as vantagens competitivas exclusivas •	
da Cisco, incluindo Cisco Energy Wise, o Tech-
nology Migration Programme (Programa de  
Migração de Tecnologia) da Cisco, Garantia 
Limitada durante a Vida Útil dos Produtos para 
switching e a Cisco Smart Business Architecture
Aumentar a relevância e preferência pelas soluções •	
de switching da Cisco e a consideração directa da 
Cisco como um fornecedor preferido de switching e 
da sua empresa como o parceiro preferido –  
Actualizar ou substituir as soluções de switching 
existentes dos clientes para as soluções da Cisco
Certificar-se de que os clientes apresentam uma •	
estratégia de serviços sólida, para proteger a 
rede e permitir a continuidade da empresa

Catalyst 3750 e 3750-E 
Catalyst 3560 e 3560-E 
Catalyst 2960 Catalyst 
2975
Catalyst 6500 
Catalyst 4500 

Motivo para telefonar
E-mail
Postal
Guião de telemarketing
Seminar-in-a-box
Documentação Técnica 
(estudos de caso, livros 
brancos)
Apresentação para 
formação
Apresentação para clientes

Transfor-
ming Your 
Branch

Apresentar o novo 
produto “Integrated 
Services Router 
Generation 2” (ISR 
G2) às contas do 
segmento médio

Clientes com routers 
anteriores ao ISR ou 
com os primeiros 
modelos de routers 
ISR, requisitos de 
alargamento da secção, 
requisitos de colabo-
ração ou iniciativas de 
teletrabalho

Introduzir a gama de produtos ISR G2, com um 
nível de desempenho 5 vezes superior em compa-
ração com os restantes ISRs

Participar numa oportunidade a nível mundial •	
imediata de migração de 10 mil milhões de 
dólares em routers anteriores ao ISR G2
Incentivar a utilização de tecnologia avançada •	
nas áreas de mobilidade de filiais, optimização 
de WAN, segurança, comunicações unificadas 
(UC) e integração de aplicações
Oferecer aos clientes uma poupança de até •	
36% com os novos lotes ISR G2

ISR G2
860, 880, 890 
1941, 2901, 2911, 2921, 
2951, 3925, 3945

Motivo para telefonar
E-mail
Estratégias para parceiros
Síntese
Postal
Seminar-in-a-box
Apresentação para 
formação
Apresentação para clientes

Capture the 
Wireless 
802.11n  
Opportu-
nity

Migrar os utiliza-
dores existentes 
dos produtos sem 
fios 802.11 a/b/g 
para os novos 
produtos 802.11n, 
ampliar as vendas 
de linhas unificadas 
de segurança com 
e sem fios

Contas do seg-
mento médio com 
pontos de acesso 
autónomos/fim de 
venda/fim de vida 
anteriores ao mod-
elo 802.11n para 
uma arquitectura 
com base num con-
trolador 802.11n

Migrar contas com pontos de acesso autónomos 
ou da geração anterior 802.11 a/b/g para pontos 
de acesso 802.11n e Controladores LAN sem fios.
Ampliar as vendas de contas para linhas unificadas 
de segurança com e sem fios – sistema sem fios 
adaptável e rede IPS – para uma total segurança e 
controlo de rede. 
Localizar uma solução integrada sem fios  
adaptável e de rede IPS para diferenciar a solução 
da Cisco e ultrapassar as preocupações com a 
colaboração, privacidade e segurança sem fios, 
recomendando vivamente uma abordagem com 
e sem fios ao controlo e gestão da segurança em 
toda a rede, como uma forma de deslocamento 
competitivo.

Produtos com base no 
controlador 802.11n:
Cisco® Aironet® 1140
Cisco Aironet 1250
Controlador sem fios Cisco 
5500 Series
Controlador LAN sem fios 
Cisco 4400 Series
Controlador LAN sem fios 
Cisco 2100 Series
Cisco Catalyst® 6500 Se-
ries e 7600 Series sem fios 
Módulo de serviços (WiSM)
Módulo de controlador LAN 
sem fios Cisco para routers 
de serviços integrados da 
Cisco (ISR)

Motivo para telefonar
E-mail
Estratégias para parceiros
Síntese
Guião de telemarketing
Auxiliar de memória com-
petitivo
Apresentação para 
formação
Apresentação para clientes

UCS C 
series 
sales ac-
celeration 
programme

Esta “play” foi conce-
bida para gerar “leads” 
e identificar oportu-
nidades de receitas 
no novo mercado de 
servidores para a 
Cisco, e para fortalecer 
a oferta Unified Com-
puting Solution (UCS) 
da Cisco

Clientes novos ou já 
existentes com 100 
a 1500 funcionários. 
Os cargos alvo são 
TDMs

O investimento contínuo da Cisco em novos produtos, 
mercados e parcerias cria oportunidades para que os 
parceiros possam, em conjunto, penetrar em novos 
centros de compras onde existe uma quota de mer-
cado significativa. Em conjunto com os servidores UCS 
C-Series Rack Mount Servers, os clientes dos produtos 
Nexus podem criar uma infra-estrutura de TI preparada 
para o futuro, que reduz o Custo Total de Propriedade 
(TCO) e permite empresas mais ágeis.

Cisco UCS C series (200, 
210 e 250)

Motivo para telefonar
E-mail
Postal
Guião de telemarketing
Seminar-in-a-box
Documentação Técnica (casos 
de estudo, brochuras)
Ferramenta de TCO
Apresentação para formação
Apresentação para clientes

Tenha em consideração que a disponibilidade de “plays” poderá variar consoante o país.
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“Plays” (Acções) do mercado das pequenas empresas

Para o mercado das pequenas empresas, lançámos uma nova 
campanha intitulada “Heroes” (Heróis). A campanha consiste em 
quatro “plays” – uma “play” geral de demand generation e três 
“plays” associadas de tecnologia – que pode utilizar para criar 

procura. Para mais informações, consulte a Tabela 2.  

Tabela 2 Exemplos de “Plays” para a campanha “Heroes”  

Nome da 
“Play” 

Objectivo Público-alvo Mensagem central Produtos Recursos

Stimulate Your 
Business

Criar procura para 
todo o portefólio das 
pequenas empresas

Clientes Cisco novos ou 
já existentes com 5 a 250 
funcionários. Os cargos 
alvo são TDMs e BDMs

As soluções Cisco para pequenas 
empresas apresentam um  
portefólio completo de produtos 
de redes e comunicações, criados 
especificamente e com um preço 
indicado para pequenas empresas

Switches, routers, acesso 
sem fios, os produtos de 
Comunicações Unificadas 
e de mobilidade da Cisco 
para pequenas empresas a 
partir da perspectiva de um 
sistema e de uma solução, 
soluções de segurança 
Cisco

Direct mail por e-mail
Banner
Guião de chamada
Anúncio
Testemunho do cliente

Build Your 
Core

Criar notoriedade e 
impulsionar a pro-
cura pelo portefólio 
Cisco Foundation

Clientes Cisco novos ou 
já existentes com 5 a 250 
funcionários. Os cargos 
alvo são TDMs e BDMs

Os produtos de rede da Cisco 
mantêm-no ligado. Os nossos 
switches, routers e pontos de 
acesso sem fios ajudam os seus 
funcionários a trabalharem de 
forma segura e eficaz, a qualquer 
hora, em qualquer local, e a efe-
ctuarem mais negócios num só dia

Switches, routers, acesso 
sem fios

Direct mail por e-mail
Direct mail
Banner
Anúncio impresso
Texto para página web
Guião de chamada
Blocos de texto

Communicate 
& Thrive

Criar notoriedade e 
impulsionar a pro-
cura pelo portefólio 
de Segurança da 
Cisco

Clientes Cisco novos ou 
já existentes com 5 a 250 
funcionários. Os cargos 
alvo são TDMs e BDMs

As Comunicações Unificadas e a 
mobilidade da Cisco aliam as fun-
cionalidades de voz, dados, vídeo, 
segurança e mobilidade, como 
“single number reach” (alcance por 
número único), numa solução con-
junta. E o financiamento com 0% de 
juros para empresas selecciona-
das torna-o ainda mais acessível

Produtos de Comunicações 
Unificadas e de mobilidade 
da Cisco para pequenas 
empresas, a partir da per-
spectiva de um sistema e de 
uma solução

Direct mail por e-mail
Direct mail
Banner
Anúncio impresso
Texto para página web
Guião de chamada
Blocos de texto

Secure Me Gerar notoriedade 
e impulsionar a pro-
cura pelo portefólio 
de Comunicações 
Unificadas da Cisco 

Clientes Cisco novos ou 
já existentes com 5 a 250 
funcionários. Os cargos 
alvo são TDMs e BDMs

As soluções de segurança Cisco 
para pequenas empresas integram 
uma segurança física e de rede, 
destinada a salvaguardar a sua 
rede e a sua empresa
As Comunicações Unificadas e a 
mobilidade da Cisco aliam as fun-
cionalidades de voz, dados, vídeo, 
segurança e mobilidade, como 
“single number reach” (alcance por 
número único), numa solução con-
junta. E o financiamento com 0% de 
juros para empresas selecciona-
das torna-o ainda mais acessível
Os produtos de rede da Cisco 
mantêm-no ligado. Os nossos 
switches, routers e pontos de 
acesso sem fios ajudam os seus 
funcionários a trabalharem de 
forma segura e eficaz, a qualquer 
hora, em qualquer local, e a  
efectuarem mais negócios num 
só dia

Soluções de segurança 
Cisco
Produtos de Comunicações 
Unificadas e de mobilidade 
da Cisco para pequenas 
empresas, a partir da per-
spectiva de um sistema e de 
uma solução
Switches, routers, acesso 
sem fios

Direct mail por e-mail
Direct mail
Banner
Anúncio impresso
Guião de chamada
Blocos de Texto
Brochura
Texto para página web
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Tenha em consideração que a disponibilidade de “plays” poderá variar consoante o país.



Aliar as “plays” (acções) com outros serviços do 
Partner Demand Centre

A Partner Marketing Central, o nosso portal de co-marketing 

sempre ligado, inclui recursos de marketing que são acessíveis 

ou de utilização e personalização gratuitas. Basta visitar o site, 

seleccionar e personalizar o recurso apropriado para uma 

determinada “play”.

A tarefa de seleccionar campanhas fica ainda mais fácil através 

das classificações “PSAT” – classificações de satisfação 

pessoal atribuídas por si e por outros parceiros, para que possa 

comparar a sua eficácia antes de se comprometer na utilização 

de uma determinada campanha e/ou fornecedor.

Outros serviços importantes incluídos na Partner Marketing 

Central:

Call Center – serviços de telemarketing. Com o nosso •	

novíssimo modelo empresarial de call center, irá 

pagar apenas por “leads” ou contactos criados. Agora 

oferecemos um novo pacote de telemarketing, com um 

preço fixo por seis “leads” ou três contactos pessoais. 

Esperamos que considere estes novos serviços 

extremamente competitivos no mercado actual.

Eventos automáticos. Este serviço permite-lhe •	

criar eventos de participação por clique, para além 

de registos de eventos e ligações às ofertas das 

campanhas. Os eventos podem ser totalmente 

personalizados, criados a partir de um catálogo 

preparado para apresentação, ou baseados num evento 

pré-existente com as suas próprias modificações. Tudo, 

desde os convites à avaliação pós-evento passando pelo 

registo, é prontamente gerido pelo sistema.

Tecnologias Web 2.0 completas, para que possa •	

expandir o seu alcance de marketing com aplicações de 

media sociais.

Capacidade de colaboração de parceiros, para que •	

possa efectuar co-marketing com outros fornecedores, 

partilhar informações e materiais de co-branding 

(partilha de marca).

Brevemente: relatórios precisos, em tempo real, para que •	

possa acompanhar o progresso de cada “play” e medir 

o ROI.
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Pode consultar abaixo uma lista completa de serviços 

disponíveis a partir do Partner Demand Centre para os 

parceiros certificados e registados.

Tabela 3 Serviços de parceiros certificados e registados Cisco

Serviço Custo Disponibilidade

Serviços de call center – telemarketing Utilize os seus fundos de co-marketing
6 “leads” por 1.920 dólares
3 contactos pessoais por 1.894 dólares

Imediata

Serviços de call center – telemarketing: 
“Call Blitz”

Utilize os seus fundos de co-marketing
A partir de 3.100 dólares

Imediata

Serviços de dados inteligentes Cisco, tais como a 
aquisição e anexação de dados

Utilize os seus fundos de co-marketing Imediata

Direct mail – demand generation Os recursos electrónicos são gratuitos; para imprimir, 
utilize os seus fundos de co-marketing.

Imediata; está prevista a integração de uma cam-
panha completa de serviços para fornecedores de 
impressão para este Verão.

Seminar-in-a-box por tecnologia Os recursos electrónicos são gratuitos; para imprimir, 
utilize os seus fundos de co-marketing.

Imediata; está prevista a integração de uma cam-
panha completa de serviços para fornecedores de 
impressão para este Verão.

Integração com os media sociais para impulsionar o 
tráfego no Web site, incluindo o Twitter, Facebook, 
Linked In e DIGG

Grátis Com o lançamento da Partner Marketing Central

Eventos, presenciais e online Grátis Com o lançamento da Partner Marketing Central

O produto “Web Collage” de agrupamento de con-
teúdos para Web sites de direct marketing resellers 
(DMRs)

Grátis Brevemente

Gestão de fundos de co-marketing – online Grátis Previsto para o Verão

Capacidade para incluir outro parceiro no seu co-
marketing com a Cisco

Grátis Previsto para a Primavera

Transferências para o ambiente de trabalho, tais como 
brochuras

Grátis Previsto para o Verão

Serviço de gestão de eventos
Fornecedor preferido Cisco para eventos com 10 a 30 
participantes

Utilize os seus fundos de co-marketing
Até um máximo de 2.500 dólares

Imediata

Web trawling Utilize os seus fundos de co-marketing, custos a 
confirmar 

Previsto para o Verão

Banners para o seu Web site ou para Web sites de 
terceiros

Grátis Imediata

Blocos de texto Grátis Imediata

E-mail – demand generation Grátis Imediata

Relatórios de eficácia de campanhas Grátis Brevemente
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Para criar uma campanha completa de serviços, poderá 

necessitar de serviços adicionais tais como a realização de 

impressão, direct mail ou prospecção de locais. 

A Cisco disponibiliza uma assistência completa para este tipo 

de elementos, por uma taxa razoável, podendo utilizar o nosso 

poder de aquisição para reduzir os seus custos.



Financiamento de actividades para parceiros

Na qualidade de parceiro Cisco registado, certificado ou 

superior, existe um financiamento de co-marketing* disponível 

para o ajudar a criar procura e a executar “plays” (acções). 

Também pode gerar receitas através do programa Partner 

Development Funds (PDF), que pode utilizar para financiar as 

suas campanhas de marketing através do Partner Demand 

Centre. O programa PDF disponibiliza pagamentos trimestrais 

para parceiros qualificados, com base nas aquisições de 

produtos Cisco Small Business, Small Business Pro e outros 

produtos elegíveis Cisco. Pode consultar os diferentes 

níveis de prémios do programa PDF em www.cisco.com/go/

partnerdevelopmentfunds. A adesão é gratuita e não existe 

obrigatoriedade de cumprir objectivos de receitas. Saiba mais 

em www.cisco.com/go/ppe.

Pretende ter acesso a níveis superiores de financiamento de 

co-marketing? Tem que se registar para se tornar num parceiro 

Avant Garde Start – clique aqui para saber mais.

O que fazer a seguir – Começar

Basta clicar aqui para visitar o nosso portal online e poder 

começar. Inicie a sessão com o seu ID de utilizador Cisco e 

palavra-passe e pode começar a explorar o nosso portal de co-

marketing bem como consultar os nossos serviços.

Promoções e incentivos para Parceiros

Os seguintes programas oferecem-lhe incentivos a si, como 

parceiro Cisco dedicado ao mercado das pequenas  e médias 

empresas. Muitos destes incentivos incluem descontos ou 

reduções que pode optar por transferir para os clientes, de 

forma a garantir o seu negócio. 

Opportunity Incentive Programme (OIP)  

O OIP recompensa os parceiros registados e certificados Cisco 

que identificam, desenvolvem e conquistam, de forma activa, 

oportunidades com novos clientes Cisco de pequenas e médias 

empresas. Os parceiros registados recebem um desconto de 3%, 

ao passo que os parceiros certificados seleccionados recebem 

um desconto de 6%.

Not for Resale Programmes (NFR)  

Os programas NFR permitem aos parceiros a aquisição de 

equipamento Cisco – tanto software como hardware – com 

um desconto adicional para utilização própria (até 70% sobre o 

preço de tabela). Para mais informações e condições, contacte 

o seu gestor de conta.

Cisco Technology Migration Programme (TMP)  

O Technology Migration Programme Cisco é uma iniciativa 

criada para ajudar os seus clientes a trocar os produtos que 

têm, protegendo assim os seus investimentos anteriores em 

tecnologia e, também, a poupar em novas soluções Cisco. Ao 

identificar um potencial negócio TMP Cisco, contacte o seu 

gestor de conta com informações sobre o equipamento, que 

pode ser da Cisco ou de outros fabricantes elegíveis. O gestor 

de conta irá então fornecer um orçamento relativo ao valor 

comercial do equipamento.

Solutions Incentive Programme (SIP)  

O SIP recompensa os parceiros especializados e certificados 

que criam activamente soluções através da integração da 

tecnologia Cisco e de aplicações comercialmente relevantes 

extra Cisco, e que conquistam novas ou mais oportunidades 

comerciais em mercados críticos.

Public Sector Programme (PSPP)  

O PSPP fornece aos parceiros especializados e certificados 

descontos adicionais quando efectuarem vendas ao sector 

público. Aplicam-se os Termos e Condições.

*Aplicam-se os Termos e Condições. 13
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https://www.cisco.com/go/partnerdevelopmentfunds
https://www.cisco.com/go/partnerdevelopmentfunds
http://www.cisco.com/go/ppe
http://www.cisco.com/web/europe/partners/sales/commercial/index.html
http://www.cisco.com/web/PT/partners/marketing/pdc/pmc.html
http://www.cisco.com/web/partners/pr11/incentive/euro/oip.html
http://www.cisco.com/web/partners/pr11/incentive/tmp/index.html
http://www.cisco.com/web/partners/pr11/incentive/euro/sip.html


Fast Track Programme 

O programa Fast Track foi desenvolvido para ajudar os 

parceiros que vendem a pequenas e médias empresas a 

comprarem produtos Cisco, de forma rápida e fácil, através 

da distribuição a preços competitivos, sem a necessidade de 

aprovações negociais especiais. O programa é dinâmico, de 

forma a responder às necessidades em constante evolução dos 

nossos clientes. Os preços e produtos mudam regularmente, 

pelo que deve consultar o seu distribuidor de eleição para obter 

mais informações sobre estes incentivos.

Value Incentive Programme  

O Value Incentive Programme (VIP) recompensa os parceiros 

que apresentam uma prática comercial abrangente, centrada 

em tecnologias avançadas tais como as comunicações 

unificadas, redes sem fios, segurança e centro de dados. Os 

parceiros participantes recebem um desconto semestral 

quando atingirem os objectivos de reserva, mantiverem 

uma especialização e atingirem níveis de satisfação do 

cliente (CSAT). Para mais informações sobre elegibilidade e 

recompensas, visite: www.cisco.com/go/vip

Soluções Financeiras Cisco Capital EasyLease  

A Cisco CapitalSM oferece um financiamento com 0% de juros 

para todos os produtos e soluções Cisco até 250.000 Euros. 

As prestações até 36 meses e a ausência de necessidade de 

investimento inicial de capital fazem com que seja mais fácil 

para os seus clientes investir na tecnologia de que necessitam 

para competir e prosperar. Ao fornecer um financiamento, 

terá uma ferramenta comercial extremamente persuasiva 

para ajudar a ultrapassar a maior objecção do cliente: o preço. 

Deixará de vender o custo final da solução completa, passando 

a apresentar pagamentos mais fáceis de gerir para aos seus 

clientes. Este aspecto poderá permitir-lhe acelerar o ritmo de 

vendas e aumentar a dimensão dos negócios. A Cisco Capital 

EasyLease exige que 70% do valor da encomenda seja de 

produtos Cisco, o que deixa 30% para outros produtos e 

serviços. O financiamento com 0% de juros estará disponível 

até 31 de Julho de 2010.

Consulte os termos completos aqui: http://www.cisco.com/web/

europe/cceu/materials/small_medium_business_financing.html

Serviços Cisco  

Os serviços Cisco para pequenas e médias empresas oferecem-

lhe uma série de opções desde revenda a serviços de colaboração 

apresentados de forma conjunta, que apoiam da melhor forma 

possível as necessidades dos seus clientes, ajudam a aumentar a 

sua rentabilidade e complementam as suas capacidades actuais. 

Os serviços Cisco para pequenas e médias empresas incluem o 

serviço Cisco Smart Care, o serviço Cisco SMARTnet® e o serviço 

Cisco Smart Foundation. Esta gama de serviços também inclui a 

gestão remota, aplicações de software e serviços fornecidos para 

tecnologias avançadas.
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Outros recursos

Utilização do logótipo Cisco Partner (Parceiro Cisco) 

O logótipo Cisco Partner pode ser utilizado para transmitir o seu 

tipo de relação com a Cisco. Deve ser exibido em conjunto com 

o logótipo da sua empresa, mas não deve destacar-se mais 

– em tamanho ou localização – do que o seu logótipo. Utilize 

apenas o logótipo Cisco Partner que lhe foi fornecido e apenas 

de acordo com as indicações presentes no acordo de adesão 

de programas ou parceiros.  

 

Formatos de ficheiro, cores e tamanhos  

Os logótipos Cisco Partner são fornecidos nos formatos .eps, 

.gif e .emf, numa variedade de cores e tamanhos. Consulte as 

tabelas abaixo para obter mais informações e os nomes de 

ficheiros. Ao combinar cores para adornos, utilize a paleta de 

cores PANTONE®. Os logótipos de formato .psd destinam-se a 

ser colocados sobre um fundo colorido num documento Adobe 

Photoshop. O documento terá então de ser guardado num 

formato de ficheiro apropriado. Se guardar nos formatos .gif, 

.jpg ou .png, utilize as definições de qualidade mais elevadas 

que lhe for possível utilizar.

Não modifique, redesenhe ou mude a cor de qualquer um dos 

logótipos.

Não altere a escala dos logótipos bitmap em RGB.

Espaços em branco e separação

Deve ser mantida em volta do perímetro do logótipo Cisco 

Partner uma margem rectangular invisível, com largura igual a 

“1/2B”. Em todos os meios de comunicação, o logótipo Cisco 

Partner deve estar separado de quaisquer nomes, logótipos ou 

nomes de produtos.

Não coloque o logótipo Cisco Partner sobre fundos muito 

preenchidos ou de baixo contraste.

Não utilize o logótipo Cisco Partner numa impressão com uma 

largura inferior a 1,90 cm.

Para transferências e para obter informação adicional sobre a 

utilização do logótipo, consulte o link abaixo.

http://www.cisco.com/web/partners/market/partner-marks.html

Se guardar nos formatos .gif, .jpg ou .png, utilize as 
definições de qualidade mais elevadas que lhe for 
possível utilizar.

Não modifique, redesenhe ou mude a cor de
qualquer um dos logótipos.

Não altere a escala dos logótipos bitmap em RGB.

Não posicione o logótipo Cisco Partner sobre 
fundos muito preenchidos ou de baixo contraste.

Não utilize o logótipo Cisco Partner numa 
impressão com uma largura inferior a 1,90 cm.

Para mais informações, consulte as suas 
Directrizes de Utilização do Logótipo.

 

Espaços em branco e separação
Deve ser mantida em volta do perímetro do logótipo 
Cisco Partner uma margem rectangular invisível, com 
largura igual a “1/2B”. Em todos os meios de 
comunicação, o logótipo Cisco Partner deve estar 
separado de quaisquer nomes, logótipos ou nomes 
de produtos.. 

O logótipo para apresentações .emf em RGB 
destina-se apenas a apresentações

Logótipo para apresentações .emf em 
RGB (tamanho em cm, tamanho 
verdadeiro não apresentado)

Nome de ficheiro:
(Tipo de Parceiro)2cRGB.ppt

Nomes de ficheiros:
(Tipo de Parceiro)2c.eps (2-cores PANTONE)
(Tipo de Parceiro)2c_CMYK.eps (2-cores CMYK)
(Tipo de Parceiro)_blk.eps (1-cor preto)
(Tipo de Parceiro)_wht.psd (1-cor branco)

Nomes de ficheiros:
(Tipo de Parceiro)2cRGB_62x.gif
(Tipo de Parceiro)2cRGB_94x.gif
(Tipo de Parceiro)_wht_62x.psd
(Tipo de Parceiro)_wht_94x.psd

Disponível em:
Duas cores Azul 
Cisco/Vermelho 
Cisco

(Tipo de Parceiro)

Os logótipos em formato vectorial .eps são para utilização exclusiva em impressão

Logótipos em formato vectorial .eps 
(tamanho em cm)

Disponível em:
Duas cores Azul 
Cisco/Vermelho 
Cisco

Uma cor Preto Uma cor Branco

(Tipo de Parceiro)

(Tipo de Parceiro)

(Tipo de Parceiro)

Os logótipos Bitmap em RGB são para utilização exclusiva no ecrã

Logótipos Bitmap em RGB 
(tamanho em pixels)

94 pixels 
de largura

62 pixels 
de largura

Disponível em:
Duas cores 
Azul Cisco/
Vermelho 
Cisco

Disponível em:
Branco 
(como ficheiro
.psd com 
layers)

(Tipo de Parceiro)

1,90 cm 
largura

1,90 cm 
largura
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Links úteis

Partner Central Europe 
O Web site da Partner Central Cisco é um bom ponto de partida 
para obter informações sobre todos os tópicos relevantes para 
os parceiros – marketing, programas, ferramentas de vendas, 
preços, etc. www.cisco.com/web/europe/partners/index.html

Cisco Marketing Library 
A biblioteca de marketing dá-lhe acesso a todos os recursos de 
marketing da Cisco – imagens, logótipos, exemplos de campanhas, etc. 
www.cisco.com/go/marketinglibrary

Gerir as suas Ferramentas de Parceria  
Um local com links para todas as ferramentas disponíveis para 
os parceiros Cisco – técnicas, vendas, marketing e formação  
www.cisco.com/web/partners/tools/

Links sobre Tecnologia – locais onde pode encontrar informação útil 

sobre textos e produtos para campanhas de marketing

Segurança 
www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/
security/index.html

Comunicações Unificadas  
www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/voice_
conferencing/index.html

Sem fios  
www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/
wireless/index.html

Routing 
www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/
routers_switches/index.html

Switching 
www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/
routers_switches/index.html

Programas e promoções para parceiros de pequenas 
empresas: Conjunto de programas e promoções para parceiros.  

Centro de recursos para pequenas empresas: Informação 
sobre as mais recentes tendências tecnológicas, testemunhos 
de clientes, documentos técnicos e vídeos.

Comunidades  
Comunidade de parceiros de pequenas empresas: Uma 
comunidade de parceiros que fortalece as relações entre 
parceiros e a Cisco, bem como entre os próprios parceiros, 
através da colaboração. 

Comunidade de apoio a pequenas empresas: Uma comunidade 
onde os parceiros e clientes da Cisco podem ter acesso à mais 
recente informação sobre suporte, participar em debates e partilhar 
conhecimentos.

A Cisco possui mais de 200 escritórios no mundo inteiro. As moradas, números de telefone e fax encontram-se indicados no Web site da Cisco: www.cisco.com/go/offices.

O logótipo da Cisco e Cisco Systems são marcas registadas da Cisco Systems, Inc. e/ou das suas filiais nos EUA e noutros países. Todas as restantes marcas registadas mencionadas no presente documento ou Web site são 
propriedade dos respectivos titulares. A palavra “parceiro” não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (0910R) 

Sede Americas 
Cisco Systems, Inc. 
San Jose, Califórnia

Sede Ásia-Pacífico 
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. 
Singapura 

Sede Europa
Cisco Systems International BV 
Amesterdão, Holanda
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http://www.cisco.com/web/europe/partners/index.html
http://www.cisco.com/go/marketinglibrary
http://www.cisco.com/web/partners/tools/
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/security/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/security/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/voice_conferencing/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/voice_conferencing/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/resource_center/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/resource_center/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/routers_switches/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/routers_switches/index.html
http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb/programs_and_promotions/index.html#~tab-
http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb/programs_and_promotions/index.html#~tab-
http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb/programs_and_promotions/index.html#~tab-1
https://www.myciscocommunity.com/community/partner/smallmediumbusiness
https://www.myciscocommunity.com/community/smallbizsupport



