
O seu potenciador de negócios
Schaeffler PartnerProgram



MAIS SUCESSO
ATRAVÉS DA
ASSOCIAÇÃO
COMO PARTNERS
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A confiança pode ser medida: 
com mais de 1000 distribuidores certificados 
em todo o mundo.

Juntos alcançámos muito no âmbito do nosso programa de 
Distribuidores. Enfrentemos agora os desafios da era digi-
tal com o novo Schaeffler PartnerProgram. Quer pretenda 
reposicionar-se no mercado, expandir o seu negócio ou 
apostar numa nova orientação estratégica: o Schaeffler 
PartnerProgram é uma solução personalizada que lhe ofe-
rece valiosos benefícios e lhe permitirá manter  a sua com-
petitividade com soluções versáteis para os seus produtos, 
setores industriais e serviços.

Descubra nesta publicação as novidades do nosso progra-
ma para os Distribuidores, que tem um novo nome, um 
novo conceito e uma nova imagem, mas mantém o centro 
das atenções em si, que é nosso cliente e partner. Quere-
mos enfrentar novos desafios e moldar o futuro em conjun-
to consigo como importante e valioso impulsionador.

Prepare-se para o novo Schaeffler PartnerProgram, o seu 
potenciador de negócios.
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Aumente o seu sucesso 
com o novo Schaeffler PartnerProgram. 

Nova definição:
critérios para a avaliação 
Para cada categoria de associação, de-
vem ser cumpridos determinados requi-
sitos nas seguintes áreas: 

• Competência técnica no aconselha-
mento dos produtos Schaeffler

• Competência sólida na gestão da ca-
deia de fornecimento

• Experiência em temas relacionados 
com a pirataria de produtos

• Colaboração com a Schaeffler numa 
base de confiança

Gostaríamos de fazer ainda mais por si e de o apoiar a aumentar o 
seu sucesso. O nosso novo Schaeffler PartnerProgram oferece três 
tipos diferentes de associação com soluções à medida, que agora 
se adaptam ainda melhor às suas necessidades no contexto da ac-
tual dinâmica do mercado. Este programa oferece-lhe vantagens a 
dobrar: em primeiro lugar, estará preparado para o futuro da exi-
gente dinâmica do mercado e reforçará a sua posição em relação à 
concorrência, independentemente do tamanho da sua empresa. Por 
outro lado, a especialização irá oferecer-lhe oportunidades para 
novos modelos de negócio e uma melhor rede de contactos entre 
especialistas. Quer já seja nosso partner ou queira sê-lo, descubra 
aqui um resumo dos requisitos necessários e das vantagens das di-
ferentes categorias.

CERTIFIED BY  
SCHAEFFLER

SCHAEFFLER  
DISTRIBUTION 

PARTNER 

SCHAEFFLER 
TECHNOLOGY  

PARTNER

SCHAEFFLER  
PREMIUM  
PARTNER
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Categoria 1: Certified by Schaeffler 
“Certified by Schaeffler“ substitui o estado atual de“ Distribuidor Industrial Autorizado“ e é 
a categoria otimizada para a maioria dos nossos partners que já cumprem estes elevados re-
quisitos. Através desta certificação, atestamos a sua sólida competência técnica, que permi-
te aos clientes comprar com rapidez e obter um bom aconselhamento. Além disso, avalia-
mos a segurança dos canais de venda e uma atuação rigorosa perante a pirataria de 
produtos. O objetivo é uma maior fiabilidade e uma colaboração baseada na confiança.
 
As categorias seguintes 2 e 3 estão concebidas para dar resposta às novas situações do 
mercado e oferecem aos nossos partners soluções de especialização personalizadas, as-
sim como amplas possibilidades de desenvolvimento contínuo. 

Categoria 3: Schaeffler Premium Partner
Os Schaeffler Premium Partner convencem pelos seus amplos conhecimentos técnicos e 
pela sua competência organizativa e económica. Para a obtenção da certificação       
Schaeffler Premium Partner, é requerida uma colaboração particularmente estreita e es-
tratégica com a Schaeffler.

CERTIFIED BY  
SCHAEFFLER

SCHAEFFLER  
DISTRIBUTION 

PARTNER 

SCHAEFFLER 
TECHNOLOGY  

PARTNER

SCHAEFFLER  
PREMIUM  
PARTNER
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Categoria 2: Schaeffler Distribution Partner
Esta certificação distingue os distribuidores que cumprem critérios técnicos de elevado 
nível e se destacam pelos exaustivos conhecimentos comerciais. Graças às campanhas 
conjuntas e a uma cooperação estratégica com a Schaeffler, poderá converter-se num 
parceiro dos seus clientes, ou seja, na sua primeira opção para o aconselhamento e for-
necimento dos produtos da Schaeffler, aumentando assim o seu sucesso.

 
Categoria 2: Schaeffler Technology Partner
Esta certificação distingue todos os partners com um alto nível de competência técnica 
num campo específico, como, por exemplo, no Condition Monitoring ou na montagem. Al-
guns destes partners especializaram-se em setores específicos, como a mineração, o aço 
ou a energia eólica. Com esta certificação, pode posicionar-se como um partner de servi-
ços, com muitas oportunidades para gerar negócios adicionais.
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IMPULSIONE
O SEU 
NEGÓCIO 
COM O 
SCHAEFFLER 
PARTNER-
PROGRAM
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Beneficie de uma ampla gama de vantagens: 
para o desenvolvimento e para a ampliação do 
seu negócio. 

As suas vantagens como distribuidor:
mais sucesso com o Schaeffler PartnerProgram

Maior presença
Melhore as suas competências com 
o Schaeffler PartnerProgram e apre-
sente-se de forma mais convincente 
perante os seus clientes:

• Aproveite o nosso novo portal digi-
tal de distribuidores, onde encontra-
rá diversos materiais, logótipos e di-
retrizes. 

• Aumente continuamente os seus 
conhecimentos técnicos através de 
cursos de formação, webinars e ou-
tras atividades.

• Obtenha consultoria técnica dos 
Schaeffler Technology Centers.

• Utilize as nossas soluções digi-
tais flexíveis para simplificar o pro-
cesso de compra, por exemplo, o 
Schaeffler Online Shop, EDI e Sys-
tem-2-System.

• Utilize os dados dos produtos que 
lhe fornecemos para a sua própria 
loja online.

Desenvolvimento contínuo 
Impulsione o crescimento do seu ne-
gócio com as medidas estratégicas do 
Schaeffler PartnerProgram:

•  Aproveite todas as opções para 
ampliar o seu negócio através do 
modelo de parceria escalonado da 
Schaeffler. 

• Partilhe ideias e trabalhe em rede 
nos Schaeffler Distributor Days.

•  Conheça as tendências e intensifi-
que os contactos em feiras e even-
tos exclusivos.

• Beneficie do apoio da rede de 
especialistas da Schaeffler através 
dos Schaeffler Technology Centers.

Posicionamento optimizado
Aumente a sua visibilidade e o seu 
alcance no mercado com o Schaeffler 
PartnerProgram:

• Utilize os materiais do novo Schaeffler 
Partner Portal, sempre atualizados 
e com o novo design corporativo 
da Schaeffler.

• Reforce a sua marca trabalhando 
em estreita colaboração com a nos-
sa marca.

• Destaque o seu posicionamen-
to com a nossa certificação como 
distribuidor de produtos originais. 

• Fidelize os seus clientes demon-
strando a sua competência técnica.

Queremos que os nossos partners tenham sucesso. É por isso que oferecemos apoio flexível e 
adaptado às suas necessidades de marketing, bem como cursos de formação e consultoria téc-
nica. A sua principal vantagem: utilize o nosso novo portal de distribuidores com diversos mate-
riais para o seu negócio diário. Deste modo, o Schaeffler PartnerProgram converte-se no seu 
potenciador pessoal de negócios.
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Potencie a sua imagem
com o novo design corporativo.

A Schaeffler renovou o seu design corporativo. Implementámos este 
novo design corporativo nas nossas instalações a nível mundial e 
atualizámos a imagem da marca. Utilize esta nova imagem de marca 
também para o seu sucesso: O novo design corporativo transmite 
uma imagem moderna, sofisticada e de alta qualidade, que o ajudará 
a obter uma apresentação perfeita, o que o converte na ferramenta de 
comunicação ideal  para impulsionar o seu negócio.

Juntos somos fortes
A conhecida marca corporativa SCHAEFFLER oferece a si, e aos seus clientes, uma 
orientação que lhe permite responder às rápidas mudanças dos requisitos de mo-
bilidade e comunicação. Além disso, permite posicionarmo-nos mundialmente 
como um partner tecnológico líder com marcas de produtos fortes e tradicionais 
agrupadas debaixo de um mesmo teto.

A nossa nova imagem de marca, o seu su-
cesso: 
• Posicionamo-nos como fornecedores in-

tegrais de componentes e sistemas para 
os setores industrial e automóvel. 

• Reforçamos o reconhecimento mundial 
da nossa marca corporativa Schaeffler. 

• Concentramo-nos na utilização das nos-
sas marcas de produtos.
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Um logótipo por cada cate-
goria de partner: 
Esta á a prova visível de 
que é um partner forte da 
Schaeffler e também está, 
claro, disponível para 
download no nosso web-
site oficial.

Reforce a sua posição 
com o Schaeffler Partner Portal.

Como partner, terá acesso exclusivo ao nosso portal oficial Schaeffler Partner 
Portal, onde encontrará tudo o que precisa para realizar com sucesso as suas 
campanhas de marketing, assim como uma grande variedade de ferramentas de 
comunicação atractivas pré-configuradas, algumas delas também personalizá-
veis. Basta selecionar, descarregar e usar.  

O seu potenciador que o ajudará a aumentar o seu negócio. Nao perca tempo e 
aceda a
www.partner-portal.schaeffler 

As suas vantagens no portal oficial Partner Portal:
• Acesso imediato e visualização rápida das ferra-

mentas de comunicação

• Possibilidade de download, disponível 24 horas, 
7 dias por semana 

• Rápida edição e processamento 

• Design individual e fácil de utilizar: experiência 
de utilizador moderna (digital)

• Web2Print
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NOVIDADES 
PARA SI
COMO
PARTNER

Descubra os nossos logótipos, diretrizes 
de design e exemplos de aplicações para 

utilização.

Múltiplas possibilidades para a sua comuni-
cação impressa e online. Descarregue todo o 

material necessário para configurar a sua pró-
pria publicidade, quer sejam dados de produ-
tos, materiais gráficos ou elementos de texto.

Em resumo: Descubra todos os materiais dis-
poníveis agrupados diretamente para uma 

campanha. 

Utilize o material publicitário da Schaeffler com 
o seu próprio logótipo: Desenhe publicações 

informativas, cartazes publicitários e anúncios 
de imprensa e imprima-os você mesmo.
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www.schaeffler.de/partnerprogramm
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Schaeffler Iberia, S.L.U.
Polígono Ind. Pont Reixat

08960 Sant Just Desvern 

Barcelona

www.schaeffler.pt

marketing.pt@schaeffler.com

Telefone +34 934 803 410

Fax +34 933 729 250

Toda a informação foi cuidadosamente 
elaborada e verificada. No entanto, não po-
demos assumir responsabilidade por algum 
erro ou omissão. Reservamo-nos o direito a 
realizar modificações técnicas.
© Schaeffler 2019
Edição: novembro de 2019
Para reprodução, total ou parcial, é requeri-
da a nossa autorização expressa.


