
Lenovo ELEVATE

Lenovo Data Center Group 
se zaměřuje na rozvoj partnerů 
pomocí programu Lenovo ELEVATE
Nejnovější nabídka, doplňující Lenovo DCG partnerský program 
se zaměřuje výhradně na nové partner a partnery, kteří nemají 
prémiový partnerský status a rádi by rozvinuli spolupráci 
s Lenovo DCG. Hlavní body Lenovo ELEVATE programu:

• Jednoduchý model zpětných rabatů

• Výplatu zpětného rabatu přímo na účet obchodního partnera

•  Snadné plánování a předvídatelnost výdělku díky kvartálním 
cílům a přehledu plnění

•  Přehledný portál dostupný přímo z Lenovo partnerského 
portálu lenovopartner.com sledující aktuální stav vzhledem 
k nastaveným cílům

V dubnu 2019 Lenovo přepracovalo své partnerské programy. 
Nyní je Lenovo Data Center Group doplňuje o vstupní partnerský 
program Lenovo Elevate. Program, který odměňuje za obratový 
růst v kvartálu.

Vyšší obrat = vyšší rabat
Model na kterém je Lenovo ELEVATE založen je úžasně 
jednoduchý a spočívá na historickém obratu, který partner 
v Lenovo DCG produktech splnil za rok. Partneři, zapojení do 
programu, jsou rozděleni do kategorií na základě obratu splněném 
za posledních 12 měsíců. V případě, že byl jejich obrat nulový, 
je jim přiřazen nejnižší programový cíl. Každý účastník se může 
přihlásit a online sledovat jak daleko je od splnění nastaveného 
cíle. Pokud partner dosáhne nebo dokonce přeplní nastavený cíl, 
je odměněn velmi atraktivním zpětným rabatem.



Každý DCG product se počítá
Do kvartálního obratu se započítávají veškeré DCG produkty, 
které partner prodá. Lenovo ELEVATE je take možné kombinovat 
s ostatními programy a akčními nabídkami.

Výplata rabatu přímo na bankovní účet
Tato incentive je vyplácena jako přímý zpětný rabat. Vyšší obrat 
znamená vyšší zpětné rabaty, které jsou po skončení kvartálu 
vyplaceny přímo na bankovní účet obchodního partnera.

Rychlost se vyplácí
Pokud chce partner být zařazen do Lenovo ELEVATE programu, 
musí se každý kvartál přihlásit. Ti, kteří se přihlásí v prvním měsíci 
kvartálu získávají o 50% vyšší zpětný rabat, než partner který se 
přihlásí v průběhu druhého měsíce kvartálu.Čím dříve se partner 
přihlásí do programu, tím vice získává.

Distributoři Vám pomohou
Noví I stávající partneři se mohou na Lenovo ELEVATE program 
informovat u Lenovo distribuce.

Seznam Lenovo distributorů pro CZ:
DNS akomarek@dns.cz
SWS mpospisil@sws.cz
TechData  david.tucek@techdata.com

Seznam Lenovo distributor pro SK:
Asbis kunc@asbis.sk
TechData  radoslav.veteska@techdata.com

Současní Lenovo partneři naleznou informace týkající se 
Lenovo ELEVATE programu v Lenovo partnerském portálu 
www.lenovopartner.com


