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Logitech har varit marknadsledande i över trettio 

år tack vare att vårt varumärke är tillförlitligt och vi 

strävar efter att vara innovativa. Vår tydliga fokus 

på snabbt växande marknader, till exempel mobilt 

arbete och Unified Communications (UC), driver vår 

starka tillväxt. Logitech EMEA B2B-partnerprogram 

ger dig möjlighet att få in en fot på dessa växande 

marknader genom att utöka sortimentet med våra 

smarta tillbehör – som är särskilt utformade för 

företag. 

Gå med som Authorized, Silver eller Gold-partner, 

beroende på dina försäljningsnivåer och åtaganden.

När du anmält dig till programmet kan du växa med 

oss via den tredelade strukturen, oavsett hur stort eller 

litet ditt företag är. Du får fler förmåner i takt med att du 

blir mer involverad. Detta är ett verkligt partnerskap: 

vi arbetar tillsammans med dig och hjälper dig att 

planera och genomföra marknadsföringskampanjer 

och hitta nya tillväxtmöjligheter.

Du får i varje steg stöd via Logitech B2B:s 

partnersupport, som ser till att du har tillgång till ett 

särskilt team med alla de verktyg du behöver för att 

hantera din Logitech-verksamhet. På så sätt kan du 

utnyttja fördelarna med programmet till fullo.

Riktigt bra lön för mödan

Hjälp att skapa efterfrågan
•   Tillgång till Logitechs försäljnings- och 

marknadsföringsmaterial

•   Vidarebefordring av leads från Logitech

•   Tillgång till Logitechs kampanjer

Så här registrerar du dig för programmet:
Kontakta Logitech B2B Partner Desk på  

info@logitechb2bpartner.com eller det 

kostnadsfria numret 00800 55441100. 

Hjälp för partners
•  Gemensam affärs- och marknadsföringsplanering 

med en Logitech-kontaktperson

•  Panel där du kan jämföra månadens prestationer 

mot målen och förväntade rabatter

•  Tillgång till vår Logitech Partner Exchange-

portal med information, verktyg och resurser

•  Provenheter

•  Utbildning

Viktiga funktioner

•  Försäljningsrabatter när du uppnått dina mål

•  Tillgång till marknadsutvecklingsmedel 

för att skapa efterfrågan

•  Stöd till projektprissättning för 

volymmöjligheter och specialprojekt

•  Kvartalsvis granskning och upprättande av mål

•  Privilegierad tillgång till företagsprodukter

Välkommen till Logitech® EMEA B2B Partner Program.
Vi når nya höjder tillsammans.



Riktigt bra lön för mödan

Hjälp att skapa efterfrågan

* Nivå beror på ditt engagemang

Fördelar med programmet

Tillgång till B2B Partner Portal (LPE)

Prestationspanel för företaget

Tillgång till försäljnings- och marknadsföringsmaterial

Tillgång till leads

Provenheter

4

4

4

De flesta leads

4

Hög

4

4

4

Medium

4

4

4

4

4  (när en plan avtalats)

4

Vissa leads

4

4

4  (när en plan avtalats)

4

4

4

4

4

Hjälp

Ekonomisk lön för mödan

Hjälp för partners

Namngiven ansvarig för kundkontot (CAM)

4

4

4

Gold

4

Namngiven ansvarig för kundkontot (CAM)

4

Intern försäljningsavdelning

4

4

4

4

Silver

4

Authorized

4

Hantering av försäljningskonto

Gemensam planering med Logitech

Säljutbildning online

B2B-nyhetsbrev

Specifik logotyp för företagspartner

Plakett för företagspartner

Tillgång till Logitech

Utbildning och kommunikation

Certifiering

Rabatter som baseras på uppnådda mål

Hjälp med projektprissättning

Tillgång till kampanjer

Åtkomst till marknadsföringsmedel (MDF) enligt Logitechs bedömning

Viktiga funktioner

* **
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