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Collaborate Now
Collaborate Now is een belangrijke promotie voor Cisco Partners die Collaboration oplossingen verkopen.
De promotie biedt mooie kortingen over het gehele Collaboration portfolio. De Collaborate Now promotie
kan gebruikt worden om klanten te migreren naar de meest actuele on-premise en cloud oplossingen,
video te verkopen en om de concurrentie simpelweg buiten spel te zetten.

Data Center
Promotie
Advanced New Account Breakaway Promotie – UCS en Nexus
De Advanced New Account Breakaway Promotie beloont Cisco Partners voor het vinden van nieuwe
opportunities en door het verkopen van de UCS en Nexus oplossingen aan klanten die dit niet eerder
hebben aangeschaft. Daarin verschilt deze promotie van een reguliere OIP aanvraag. Beschikbaar
voor Cisco Unified Computing System (UCS) en Nexus data center switching producten.
UCS Advantage Trade In Promotie
Dat Cisco flinke meters maakt met de Unified Computing Propositie is inmiddels een feit. Naast een
unieke propositie maakt Cisco het met deze Trade In promotie extra interessant om HP, Dell en IBM
Servers & Chassis te migreren naar Cisco Unified Computing System.
SeedIT / First Time Buyer Promotion
Met SeedIT kunt u uw klanten een hoge korting bieden op een eerste-aankoop van nieuwe
strategische platforms zoals Nexus 9300, MDS 9148S en UCS Mini.
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Cisco biedt een breed portfolio van switches voor elke klantsituatie en elk budget. Daarmee geeft
u uw klanten de zekerheid van Cisco voor een concurrerende prijs. De Small Business Fast Track
Volume-promotie biedt extra kortingen op een aantal 100 Series Unmanaged Switches , 200 Series
Smart Switches en 300 Series Managed Switches.
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Met de Fast Track Pricing Initiative promotie kunt u de hardlopers uit het Cisco-portfolio met extra
voordeel inkopen.
Fast Track Internet of Things Promotie
De Fast Track Internet of Things Promotie biedt competitieve kortingen op industriële routing,
switching en wireless producten voor de utilities, olie, gas, manufacturing en transport branches.
Small Business Fast Track Pricing Initiative
Het Cisco Small Business portfolio biedt u een breed scala aan producten waarmee u optimaal kunt
inspelen op de vraag van uw mkb klanten. Zeker in combinatie met de Small Business Fast Track
promotie waarmee u hoge additionele kortingen ontvangt op de hardlopers uit dit portfolio.
Fast Track Security Accelerator
Cisco ASA-FirePOWER geavanceerde bescherming voor uw netwerk. Tijdelijk extra korting op een
aantal geselecteerde ASA met FirePOWER Services producten.
Fast Track Accelerator Promotie
Tijdelijk tot 60% extra korting op een aantal geselecteerde producten uit het Data Center, Enterprise
Networking en Small Business portfolio van Cisco.
Fast Track Small Business Volume promotie

Enterprise features, eenvoudige installatie en zeer scherp geprijsd.

Algemeen
Promotie
Cisco Capital
U adviseert uw klanten waarin ze moeten investeren, maar adviseert u ook hoe ze kunnen
investeren? Maak het verschil door een easylease 0%-financiering van Cisco Capital aan te bieden.
Een complete oplossing zonder rente voor maximaal drie jaar.
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Five-Year Multi-Year Services Promotie
De 5 Year Multi Year Services Promotie biedt Cisco Partners een extra korting op vijfjarige
servicescontracten voor SMARTnet, Smart Care, Cisco SMARTnet Service voor Cisco Unified
Computing System (UCS) en Essential Operate Services (CBS) voor Telepresence
Three-Year Multi-Year Services Promotie
De 3 Year Multi Year Services Promotie biedt Cisco Partners een extra korting op driejarige
servicescontracten voor SMARTnet, Smart Care, Cisco SMARTnet Service voor Cisco Unified
Computing System (UCS) en Essential Operate Services (CBS) voor Telepresence
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Not for Resale Programma (NFR)
Overtuig uw klanten van een Switch naar Cisco via uw eigen demo
omgeving. Middels het Not for Resale (NFR) Programma kunt u Ciscoproducten voor uw demo omgeving inkopen met kortingen tot 70%.
Uiteraard kunt u het NFR programma ook gebruiken om uw eigen
netwerk- en wireless omgeving te upgraden.
Extra NFR korting op TP Video Producten
De NFR (Not For Resale) korting voor Video/Telepresence Hardware en
een aantal Telepresence Services is verhoogd naar 80%. Een mooie
korting om deze producten zelf in te zetten voor demo en lab, training
doeleinden en internal use. Meer weten? Check de voorwaarden in de
At A Glance.
Opportunity Incentive Programma (OIP)
Op basis van het ontwikkelen en identificeren van nieuwe deals kunt u na
registratie voor dit programma kortingen ontvangen die oplopen tot 8%.
Technology Migration Programma (TMP)
Gebruik het Technology Migration Programma bij het upgraden van een
bestaand Cisco-netwerk bij een klant, of wanneer u bij een klant een
netwerk van een concurrent migreert naar een netwerkoplossing van
Cisco. Met andere woorden; Cisco geeft geld terug voor oude (netwerk)
apparatuur.

Value Incentive Programma (VIP)
Via het Value Incentive Programma (VIP) kunt u interessante rebates
verdienen middels de verkoop van een specifieke selectie SKU’s

Solution Incentive Programma (SIP)
Ontvang extra kortingen bij het ontwikkelen en verkopen van, op Cisco
technologie gebaseerde, oplossingen.
Cisco Collaboration Technology Migration Programma
Migreer uw klanten van hun bestaande Cisco producten (bijvoorbeeld
7900 Series Phones, Tandberg MXP en Cisco CTS Video Endpoints) en
een selectie non-Cisco producten (o.a. Polycom, Aatra, Lifesize en Sony)
naar geselecteerde nieuwe Cisco Collaboration producten en oplossingen
en ontvang tijdelijk extra korting.
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U hoeft geen deal te verliezen met Cisco
Als bestaande promoties en programma’s niet voldoende zijn om de deal te sluiten neem dan contact op met
uw Cisco Account Manager of Distributeur (op basis van een onderbouwde klantcase). U kunt ook een e-mail
sturen naar offerte@cisco.com.
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