
O que é o Partner Demand Centre Cisco?
O Partner Demand Centre Cisco® reúne competências 

especializadas de marketing, recursos, serviços e fundos 

de co-marketing da Cisco. Trata-se do nosso centro de 

excelência de marketing que o ajuda a encontrar os clientes 

certos, a criar campanhas exclusivas e a organizar eventos 

de sucesso. Está mais forte e produtivo que nunca e 

incentiva novas práticas inovadoras.

O Partner Demand Centre também lhe dá acesso à nossa 

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.

Por que motivo se deve envolver?
Na qualidade de parceiro registado ou certificado Cisco, 

terá acesso a fundos de co-marketing. Também pode 

gerar receitas através do programa Partner Development 

Funds (PDF), que pode utilizar para financiar campanhas de 

marketing através do Partner Demand Centre.  

Pode registar-se aqui: www.cisco.com/ppe. O Partner 

Demand Centre reúne várias formas inovadoras para ajudar 

a garantir que os recursos que investir neste marketing irão 

criar a maior quantidade possível de “leads” e contactos para 

a sua empresa.

Pretende obter ainda mais apoio por parte do Partner 

Demand Centre? Ao registar-se para se tornar um parceiro 

Avant Garde irá ter acesso a um dos nossos gestores 

de clientes de co-marketing, que lhe pode fornecer um 

aconselhamento personalizado sobre como tornar as suas 

campanhas ainda mais bem sucedidas. Também irá ter 

acesso a níveis mais elevados de fundos de co-marketing. 

Clique aqui para saber mais.

Síntese

Crie mais oportunidades com o Partner Demand Centre Cisco

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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Ponto de entrada

http://www.cisco.com/web/PT/partners/marketing/pdc/pmc.html


Como irá ser apoiado
• Pode utilizar a Partner Marketing Central para aceder aos  

 serviços.

• Receberá comunicações regulares para os parceiros por  

 parte da Cisco

Resumo das principais vantagens
• Acesso ao financiamento de co-marketing*

• As PSAT – classificações de satisfação pessoal sobre  

 campanhas executadas – irão impulsionar a nossa lista  

 de fornecedores; poderá seleccionar com quem pretende  

 trabalhar.

• Ter acesso a recursos de marketing de forma gratuita.

• Serviços de call center a pagar por “lead” ou contacto.

• Organizar eventos e criar campanhas de marketing  

 direccionadas de forma rápida e fácil.

• Utilizar ao máximo os media sociais para expandir o  

 alcance do seu marketing.

Como envolver-se no Partner Demand  
Centre Cisco
Basta ler hoje o nosso Guia Prático de co-marketing e, em 

seguida, clicar aqui para visitar o nosso portal de marketing 

online para poder começar. 

* Aplicam-se os Termos e Condições

Síntese

Serviços para parceiros
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

Potencie 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 campanha 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 campanha 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 
conteúdos 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 – por 
exemplo, brochuras

Grátis Previsto para o Verão de 2010

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 A confirmar Previsto para o Verão de 2010

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

Crie mais oportunidades com o Partner Demand Centre Cisco
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