Dez motivos pelos quais você deve se tornar
um Parceiro da SonicWall
Parceria para Vencer. Somente com a SonicWall.
O Programa de Parcerias SecureFirst demonstra o compromisso e o investimento constante da SonicWall
no canal, oferecendo uma abordagem em várias camadas com uma ampla variedade de benefícios
para os parceiros. Este programa acelera o desenvolvimento de nossos parceiros para serem líderes
de pensamento e para virarem o jogo em um cenário de cibersegurança em constante evolução.
De produtos de qualidade superior, experiência técnica até margens agressivas e fidelidade, o parceiro
SecureFirst tem certeza de que, quando faz parceria com a SonicWall, faz para vencer.
Explore os dez motivos pelos quais mais de 20.500 parceiros registrados se tornaram parceiros da SonicWall.

1. Acesse um portfólio de segurança de rede
com tecnologia de ponta
Quando as ameaças são ilimitadas, sua cibersegurança
deve ser boundless. Por isso, a SonicWall expandiu sua
linha de produtos além dos firewalls para proteger seus
negócios a toda hora e em todo lugar:

a aumentar a lucratividade. O programa oferece
opções de preços flexíveis, seu próprio currículo
e credenciamento, além de um gerente de parceiro
designado e um engenheiro de vendas.

•

Segurança de Endpoint

Nossa solução Security-as-a-Service alinha a receita
recorrente com um modelo de despesa recorrente —
uma abordagem comprovada para ajudar no crescimento
dos negócios.

•

Acesso Remoto Seguro

5. Aperfeiçoe seu negócio com formação
e certificação on-line

•
•
•
•

Segurança na Nuvem

Firewalls de Próxima Geração
Segurança Wireless

Switches e Serviços

... tudo isso pode ser conectado à infraestrutura
existente de seus clientes

2. Saiba que é 100% canal
A SonicWall apoia sua equipe. Por isso, estamos 100%
comprometidos com o canal. Temos um modelo de canal
de duas camadas — sem vendas diretas — desenvolvido
para que os parceiros alavanquem a receita e encantem
os clientes.
Para ampliar a capacidade de promover a SonicWall
para seus clientes, oferecemos recursos exclusivos
de vendas, marketing e redes de distribuição de valor
agregado. Nosso compromisso é capacitar você, não
competir com você.

Aprimore seus conjuntos de habilidades e
conhecimentos de mercado com a SonicWall
University, uma plataforma de aprendizagem
sofisticada desenvolvida para treinar os parceiros
sobre as novas ameaças à cibersegurança. A SonicWall
University capacita os parceiros com currículos
interativos baseados em funções que são atualizados
constantemente para abordar as mudanças mais
recentes no panorama cibernético.
Acompanhe seu progresso e ganhe descontos
concluindo várias aulas e certificações.

A SonicWall University é a maneira mais dinâmica
de expandir seus negócios e conquistar
crescimento pessoal.

3. Obtenha margens atrativas
e descontos lucrativos
A SonicWall oferece aos parceiros margens consideráveis
em hardware, software e serviços. Elas incluem:
•
•
•

Currículo baseado no
mercado e inteligência

Descontos diferenciados de acordo com o nível
do parceiro

Conteúdo programático
em tempo real com base
em ameaças atuais

Oportunidades significativas de renovação por meio
de uma grande base instalada de clientes

Plataforma na Web

Oportunidade de margem progressiva por meio
de descontos de back-end

4. Crie receita recorrente
O programa da SonicWall para MSSPs concentra-se
em oferecer simplicidade e eficiência. Nossa meta
de combinação de nosso conjunto cada vez maior
de soluções de inteligência sobre ameaças com um
conjunto flexível de opções de preços ajuda os MSSPs
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Aprendizado baseado
em função

6. Acesse recursos com um portal all-in-one
Nosso programa de parcerias premiado é disponibilizado
pelo Partner Portal fácil de usar da SonicWall. Exclusivo
para parceiros SecureFirst autorizados, o portal oferece
ferramentas e informações desenvolvidas para acelerar
seu sucesso na venda e no suporte de soluções
da SonicWall.
Além de oferecer acesso às ferramentas de vendas
e marketing e à SonicWall University, o portal intuitivo
inclui solicitações de MDF e ferramentas eficientes
de registro de transações para ajudar os parceiros
a registrar oportunidades da SonicWall e ganhar
recompensas financeiras.

7. Crie campanhas de marketing para
impulsionar o crescimento
O SonicWall SecureFirst Portal oferece acesso
a campanhas de marketing prontas e verbas de
desenvolvimento de marketing. Com essas ferramentas,
você pode realizar atividades de marketing bemsucedidas que geram demanda e criam seu pipeline.

Threat Assessment Evaluation da SonicWall permite
mostrar aos clientes o desempenho de seus firewalls
antigos instalados e quais ameaças estão entrando
em seu ambiente. É uma abordagem interessante para
vender produtos eficientes.

9. Sinta-se confiante nas validações de terceiros
O sucesso de nossos parceiros é sempre percebido
por terceiros. Por meio desta colaboração, temos a
satisfação de receber elogios em várias categorias,
incluindo excelência extraordinária em nossos produtos
e serviços, liderança, atendimento ao cliente, espírito
inovador e desempenho em mercados emergentes.
O Programa de Parcerias SonicWall SecureFirst ganhou
5 estrelas no Guia de Programas de Parceria do CRN
de 2020, e a SonicWall foi nomeada Vencedora do
Grand Trophy nos Prêmios de Excelência Global
do Info Security Products Guide de 2020.

Por meio do portal, a SonicWall cria e disponibiliza
programas de e-mail, recursos de vendas, conteúdo
para redes sociais, deal registrarion, biblioteca de
documentos digitais e muito mais. É a abordagem
pronta para entrar no mercado rapidamente.

8. Apresente produtos com demonstrações
e testes
Precisa mostrar a um cliente potencial como um produto
da SonicWall funciona em primeira mão? Use nosso site
exclusivo de demonstrações em tempo real, no qual você
pode ver demonstrações reais de produtos sob demanda.

A SonicWall oferece grandes descontos em produtos
não destinados à revenda, para ambientes de
demonstração e teste. Melhor ainda, o Programa Capture
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VEJA TODOS OS PRÊMIOS

10. Saiba que você está formando parceria com
uma empresa dedicada à cibersegurança
A SonicWall impede o cibercrime há 30 anos,
protegendo empresas de pequeno e médio porte
e corporações no mundo todo. Somos movidos pelos
recursos e pela experiência de mais de 20.500 parceiros
leais registrados no mundo inteiro. Eles ajudam a
proteger mais de um milhão de empresas e redes
móveis, assim como seus e-mails, aplicações e dados,
em mais de 150 países ao redor do mundo.

PRONTO PARA SE TORNAR
UM PARCEIRO?

Torne-se um parceiro SonicWall
SecureFirst para colher os benefícios
deste programa de parceria
global premiado.
Visite sonicwall.com/partners.

TORNE-SE UM PARCEIRO AGORA

1991
Estabelecida

1 Milhão
Sensores Globais

20.500
Parceiros Registrados

1 Milhão
Redes Protegidas

150
Países

Sobre a SonicWall
A SonicWall oferece Boundless Cybersecurity ou Cibersegurança sem Limites para a era da hiperdistribuição
em uma realidade de trabalho em que todos estão remotos, têm mobilidade e estão menos seguros.
A SonicWall protege as organizações que se mobilizam para o novo normal dos negócios, com proteção
uniforme que detém os ciberataques mais evasivos em pontos de exposição sem fronteiras e forças de
trabalho cada vez mais remotas, móveis e presentes na nuvem. Com o conhecimento do desconhecido,
a disponibilização de visibilidade em tempo real e a viabilização de uma economia revolucionária, a SonicWall
fecha a lacuna no ramo de cibersegurança para corporações, governos e pequenas e médias empresas
no mundo inteiro. Para obter mais informações, acesse www.sonicwall.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn,
Facebook e Instagram.
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