
Transformarea modelului de afaceri poate fi complexă, mai ales în cazul trecerii 
de la modelele tradiționale la un model care generează fluxuri în venitul recurent. 
De aceea, Tech Data a creat Programul Mentori. 

Programul le oferă partenerilor mentorat cu impact ridicat privind afacerile, prin 
intermediul unor experți externi în transformarea activității și le-a oferit deja mai 
multor parteneri posibilitatea de a accelera trecerea la o creștere previzibilă și 
profitabilă. Unul dintre acești parteneri și-a triplat procentul venitului recurent în 
doar 6 luni.

Programul Mentori

Ne-am înscris la Programul Mentori în iulie, iar în ianuarie am triplat 
procentul venitului recurent al afacerii noastre prin implementarea 
cunoștințelor dobândite prin intermediul Programului Mentori.

Freestyle IT



Formare premiată

Câștigând recent premiul CRN Sale & Marketing 2018 pentru cea 
mai bună inițiativă de formare a partenerilor, programul a fost 
declarat un program extrem de valoros pentru orice partener care 
dorește ajutor și sfaturi din partea unor experți, pentru a trece 
prin următoarea fază de dezvoltare a afacerii sale. 

Înscrieți-vă azi la Programul Mentori, pentru a accelera transformarea 
afacerii dvs. 

Fiona.Challis@techdata.com 
tdhpe.techdata.eu/en/Toolkit/Mentori-Program

Ce părere au partenerii?

Luați legătura cu noi

Programul Mentori a schimbat semnificativ activitatea 
noastră, în moduri inimaginabile. Multe dintre inițiative  
ne-au ajutat să definim noile pachete de servicii și 
strategiile de atragere a clienților potențiali.

Vin Jauhal, director general, 
Wem Technology

Cu Programul Mentori, Tech Data 
își intensifică rolul de distribuitor 
tradițional! Mentori este o 
inovație excepțională.

Peter Jan, 
Meerschaps

În plus, programul le oferă partenerilor acces la o rețea de colegi și o comunitate 
excepționale.

Programul 
Mentori 
abordează 
provocări 
specifice din 
lumea afacerilor, 
cum ar fi:

• Proiectarea strategiei de transformare pe 3 ani 

• Crearea de cadre de lucru și modele de afaceri pentru SaaS 

• Crearea ofertelor de servicii cloud corespunzătoare, gata de 
lansare pe piață

• Trecerea de la marketingul tradițional la cel digital 

• Transformarea echipei de vânzări vechi / în tranziție pentru a 
vinde produse cu tehnologii de nouă generație și a veniturilor pe 
bază de anuitate


