OKI, a escolha inteligente para as
empresas
Mais de 60 anos na vanguarda da tecnologia de impressão ecológica
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Há mais de 60 anos que a OKI fornece soluções de impressão avançadas
a nível mundial, introduzindo tecnologias pioneiras que dão resposta às
necessidades de todas as empresas, grandes e pequenas. A OKI foi pioneira
no desenvolvimento da tecnologia digital LED em impressoras, destacando-se
no mercado pela oferta de equipamentos de impressão premiados, de alta
definição e ecológicos.
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Tranquilidade total
Os parceiros e clientes da OKI podem beneficiar de total tranquilidade, uma
vez que oferecemos uma garantia de 3 anos de origem para a maioria das
nossas impressoras e multifuncionais, bastando registar o produto num prazo
de de 30 dias após a data de compra.

Soluções Smart
A OKI coloca à sua disposição as Soluções Smart, um conjunto integrado de
software, tecnologias e ferramentas para melhorar os seus fluxos de trabalhos
de impressão e documentos, gestão e segurança, que vão ao encontro das
necessidades das empresas, seja no escritório, em mobilidade ou na nuvem.
Uma combinação de produtos, serviços e fiabilidade que fazem da OKI a
escolha inteligente para as empresas.

Existem vários motivos para aderir ao
Programa de Canal Shinrai, destacamos
apenas algumas…
Beneficie de ofertas exclusivas

€

Ofertas promocionais

Acesso à OKInet onde
disponibilizamos ferramentas de
vendas e materiais de suporte de
marketing

Materiais de suporte para o seu
ponto de venda e showroom

Uma relação de trabalho em
conjunto

Uma parceria de sucesso,
baseada na confiança e lealdade

Amplie o seu negócio em parceria com a OKI

Solicite agora a sua adesão ao Programa de
Canal Shinrai da OKI
Gostaria de se tornar membro deste programa exclusivo de parceiros?
Contacte-nos agora para saber se cumpre os requisitos
Tel 00351 214 704 200 ou email shinrai-portugal@okieurope.com
Para obter mais informações visite www.oki.pt/shinrai

Saiba mais aqui

Siga a OKI Europe Lda., Sucursal em Portugal nas redes sociais:
linkedin.com/company/oki-systems-portugaltwitter.com/OKISystemsPT
youtube.com/okisystemsportugal
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SHINRAI

Recompensamos a Lealdade e
o Sucesso

Uma parceria construída com base na
confiança

Sendo uma marca especializada e premiada no fabrico de
impressoras e equipamentos multifuncionais, a OKI acredita
que o sucesso das empresas é fruto do trabalho desenvolvido
em conjunto com os nossos parceiros, o que nos permite
oferecer soluções empresariais que se destacam no mercado,
bem como serviços que respondem às necessidades dos
nossos clientes. Trabalhamos há vários anos com os nossos
parceiros de canal para oferecer produtos de qualidade
superior, privilegiando a partilha de conhecimentos e o apoio
mútuo, que permitem o crescimento das vendas e dos lucros.

A OKI é reconhecida como especialista no mercado
profissional de impressão B2B sem venda direta ao cliente
final. Valorizamos os nossos parceiros e as relações
duradouras que mantemos com o nosso canal.
O nosso sucesso depende do seu sucesso e é por isso
que implementamos o Programa de Parceiros Shinrai.
Tendo por base a origem japonesa da marca, optámos pelo
termo "Shinrai", que é sinónimo de confiança e lealdade,
incorporando a forma como a OKI trabalha com os parceiros.
O Programa de Parceiros Shinrai centra-se no sucesso dos
negócios, alcançado através de uma parceria que tem por
base a confiança mútua e a lealdade.

Aumente as suas vendas, impulsione o seu
negócio e crie mais valor para os seus clientes
O Programa de Parceiro Shinrai foi concebido para fomentar
o crescimento do seu negócio e contribuir para o seu
sucesso. Através de uma abordagem estruturada e com apoio
garantido, fornecemos um vasto conjunto de incentivos,
ferramentas e formação. A isto aliamos a inovação OKI e a
nossa vasta gama de serviços, que o ajudarão a desenvolver
a sua atual base de clientes e a tirar partido
de novas oportunidades.

Mantenha-se informado

O Programa de Canal Shinrai é composto por diferentes estatutos de parceria.
Ser-lhe-á atribuído um estatuto de parceria de acordo com o seu modelo de
negócio, nível de integração e compromisso com a OKI. Os Parceiros Shinrai
beneficiam, de vários níveis de apoio e vantagens, conforme descrito na
tabela abaixo. Adicionalmente, os parceiros podem também ser nomeados
"Especialistas" em áreas de negócio distintas da OKI, como as Artes Gráficas,
Soluções de Impressão, Suporte Técnico ou Smart Managed Document
Solutions.

Trabalhando em conjunto podemos identificar as áreas de
aplicação de conhecimento necessárias, perceber quais os
produtos e o suporte de vendas ideais para impulsionar o
sucesso da sua empresa. Acreditamos que a transparência
e a cooperação são essenciais para garantir um trabalho
de parceria que irá beneficiá-lo a si mas também aos seus
clientes.
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Oportunidades de bonificações
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Suporte técnico prioritário

a

Referência à OKI no site do parceiro e em campanhas
offline

Equipamentos de demonstração
Venda de Consumíveis Originais OKI
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Suporte de Vendas
Contrato
Kit de boas vindas

Os Parceiros Shinrai receberão regularmente newsletters
informativas, convites para webinars e terão a oportunidade
de assistir a eventos organizados pela OKI, nos quais
poderão contactar com especialistas da indústria da
impressão, incluindo outros Parceiros Shinrai.

Certificado de Parceiro

Adicionalmente, os parceiros terão acesso à área de
conteúdos Premium da OKI, disponível na OKInet, onde
podem encontrar as últimas notícias e novidades da OKI
e da indústria da impressão. Comunicados de imprensa,
materiais de marketing para apoiar as vendas, ou análises
de mercado que o mantêm informado sobre as últimas
tendências, são apenas algumas das ferramentas úteis e
informações que lhe disponibilizamos.

Ferramentas de vendas
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Suporte de marketing
Materiais de marketing
Acesso a ofertas promocionais
Apoio no ponto de venda e showroom
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