
CHƯƠNG TRÌNH TẶNG THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH CƠ HỘI KINH DOANH VỚI CÁC ĐỐI TÁC TÍCH HỢP HỆ THỐNG – “OIP”

Với mong muốn hỗ trợ các Đối tác tích hợp hệ thống đã đồng hành cùng
CommScope, cũng như các nhãn hàng Systimax, Netconnect, ADC Krone, Chúng tôi
gửi tới Quý đối tác Chương trình “OIP – Opportunity Incentive Program”. Đây là
chương trình tặng thưởng khuyến khích cơ hội kinh doanh trực tiếp từ CommScope
dành cho Đối tác, theo từng dự án mà Đối tác ưu tiên sử dụng giải pháp của
CommScope và hoàn thành Chứng nhận Bảo hành 25 năm.

  Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết chương trình OIP như sau:
        

Sản Phẩm

  

Systimax, Netconnect, ADC   Krone

  
    

Đối Tượng Được Hưởng OIP

  

Công ty tích hợp hệ thống   là Đối tác chính thức của CommScope trong PartnerPRO http://www.commscop
e.com/Partners/PartnerPRO-Network/

  
    

Dự Án Áp Dụng

  

Dự án mới, sử dụng 100% sản   phẩm của CommScope cho hệ thống Cabling Network (**) , và   Hoàn tất Chứng nhận Bảo hành 25 năm.

  
    

Giá Trị Dự Án

  

> 15,000 USD
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Hình Thức Chi Trả

  

OIP được chi trả trong   khoảng từ 1-5% giá trị dự án (***) , dưới hình thức Phiếu   mua hàng (Product Certificate) có giá trị tương đương tiền mặt.

 Đối tác được nhận OIP có thể sử dụng Phiếu mua hàng để thanh toán trực tiếp   khi mua các sản phẩm của CommScope từ nhà phân phối chính thức tại Việt Nam.   Hoặc, có thể dụng để mua các khóa học Online trên http://commscopetrain
ing.com/

  
    

Quy Trình Đăng Ký

  

Bước 1: Đối tác tích hợp   hệ thống liên hệ đăng kí dự án, đăng kí Warranty và tham gia OIP với   CommScope.
 Bước 2: Đối tác cung cấp các chứng từ cần thiết theo yêu cầu.
 Bước 3: CommScope phản hồi, xác nhận bằng email.
 Bước 4: Đối tác tiến hành đăng kí trên hệ thống CommScope PartnerPRO.
 Bước 5: CommScope sẽ gửi Giấy chứng nhận Bảo hành và Phiếu mua hàng tới Đối   tác bằng email.

  
      

(**)  Toàn bộ sản phẩm được sử dụng trong dự án phải là hàng chính hãng, mua từ
các nhà phân phối chính thức của CommScope tại Việt Nam.

  

(***) %OIP chi trả sẽ được xem xét và xác nhận cho từng dự án cụ thể. Xin vui lòng
liên hệ với đại diện của CommScope để biết thêm chi tiết – Hotline: +84 983 68 63
63
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