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 Маркетинг за партньори 

 

 
 

Маркетингова подкрепа 
предоставена от СисТех България ООД към партньори 

 
 
Маркетингова подкрепа и всички възможности свързани с нея се обсъждат и се ползват от 
партньори след анализ на потенциал на клиента, лоялност и съвместни планове. 

 
 

1. Маркетинговата подкрепа се изпълнява заедно с партньора и след неговото изрично 
потвърждение относно: 
 Маркетинг за генериране търсене на решения от марките, които компанията 

дистрибутира, Pre-sales, sales и after-sales подкрепа за партньорите. 
 Разширени презентации, брошури, полезна информация за продажба и др. 
 Достъп до маркетингови материали на предлаганите марки и производители. 
 Възможности за съвместни презентации и представяния на решения на големи 

клиенти и партньори. 
 Разработване на концепция и дизайн за брандиране на офис или друго – перфо 

фолио за прозрачни витрини, постери, банер фиксове, брошури, табели и др. 
 Разработване на концепция и дизайн за онлайн реклами – нюзлетъри, рекламни 

банери, банери за сайтове и др. 
 общи рекламни кампании. 

 
2. Изисквания за изработка на материалите и цялостна подкрепа: 

 Лого на партньора във Векторен формат. 

 Конкретни марки и продуктови групи за включване в рекламните материали. 

 Точни и пълни размери на рекламните площи. 

 Снимки на помещението и мястото за реклама. 
 
3. Условията за печат на рекламните материали за конкретния партньор се предлагат и 

се разрешават от Отговорен търговец и Маркетинг мениджър. 
 
4. Печат на материали се извършва само и единствено след писмено потвърждение от 

партньора и одобрение на дизайна. 
 
 
Гр. София 
Дата: 29.01.2019г. 
Изготвил: Десислава Нейчева 
Маркетинг мениджър 
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5. Примерни рекламни материали на които може да се добави лого на партньора: 
 
5.1. Постери за стена в различни размери: 

 

 
 
 
5.2. Брандиране на витрини с перфо фолио в различни размери и рамки: 
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5.3.Банер фикс / реклами за стена: 
 

   
 

 

 


