
Πρόγραμμα Εξουσιοδοτημένων Μεταπωλητών ORICO

Γιατί να γίνετε συνεργάτης ORICO;

Αν σας αρέσουν τα προϊόντα της ORICO και είστε επαγγελματίας στο χώρο της 

πληροφορικής, μπορείτε να γίνετε συνεργάτης και μέλος του επίσημου δικτύου 

μεταπωλητών ORICO, απολαμβάνοντας τα οφέλη. Η αντιπροσωπεία Ελλάδας & 

Κύπρου της “ORICO”, ως κύριος διανομέας, προσφέρει ένα ιδιαίτερα ανταγωνι-

στικό και μοναδικό σύνολο οφελών στους μεταπωλητές που αποκτούν την ιδιό-

τητα “ORICO Authorized Reseller”.

Οφέλη συνεργατών

Οι συνεργάτες που αποκτούν την ιδιότητα “ORICO Authorized Reseller” απολαμ-

βάνουν ένα σύνολο οφελών. Μερικά από τα πιο βασικά οφέλη είναι τα εξής:

 3 Έκπτωση σε όλη τη γκάμα των προϊόντων ORICO

 3 Δικαίωμα χρήσης του badge “ORICO AUTHORIZED RESELLER”

 3 Δυνατότητα προπαραγγελίας νέων προϊόντων ORICO

 3 Άμεση πρόσβαση σε υλικό marketing για την προώθηση και μεταπώληση των προϊόντων ORICO

 3 Πλήρης τεχνική υποστήριξη κατά προτεραιότητα

 3 Παροχή συμβουλών σε τεχνικά θέματα & θέματα προώθησης / πώλησης

 3 Εκπαίδευση στα προϊόντα ORICO και στα μοναδικά τους χαρακτηριστικά

 3 Προσθήκη των εταιρικών σας στοιχείων στο section “Πιστοποιημένοι συνεργάτες” στο orico.gr

 3 Πρόσβαση στο επίσημο site για online παραγγελίες & ενημέρωση τιμών

Προϋποθέσεις για να γίνετε συνεργάτης

Η κυριότερη προϋπόθεση για να γίνετε πιστοποιημένος συνεργάτης και να αποκτήσετε την ιδιότητα “ORICO 

Authorized Reseller” είναι σας αρέσουν τα προϊόντα της ORICO! Εφόσον μοιράζεστε κι εσείς το ίδιο πάθος με μας 

και επιθυμείτε να κάνετε μεταπώληση των προϊόντων της ORICO, θα πρέπει να πληροίτε κάποιες βασικές προϋ-

ποθέσεις:

 3 Να έχετε βασικές γνώσεις για προϊόντα τεχνολογίας ανάλογα με αυτά της ORICO

 3 Να διαθέτετε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα με προϊόντα τεχνολογίας & IT με παρουσία στην Ελλάδα ή 

στην Κύπρο ή να διαθέτετε εταιρία πληροφορικής με έδρα στην Ελλάδα ή την Κύπρο.

Επισκεφτείτε το επίσημο website της ORICO Ελλάδας & Κύπρου (orico.gr) και κάντε την εγγραφή σας συμπληρώ-

νοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε, ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο “Εγγραφή” 

και επιλέγοντας  “Συνεργάτης ORICO”.

Στη συνέχεια ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί για να καθορίσουμε το επίπεδο συνεργασίας. Κατόπιν η 

εταιρία σας θα είναι επίσημος συνεργάτης μας και θα αποκτήσει την ιδιότητα “ORICO Authorized Reseller”.

A
U

T H

O R I Z E D  R E S E L L E
R

ORICO


