
5 PASSOS PARA SE
TORNAR UM

PARCEIRO
Juntos somos mais fortes



A Eagle Tecnologia acredita muito na revenda de 

software. O atendimento regionalizado possibilita 

maior proximidade e cuidado a seus clientes. Neste 

sentido estruturamos o plano de parceria que visa 

maior relacionamento com o cliente final e propicia 

novas oportunidades de negócio ao seu time de 

parceiros. Conte com a revenda de software para 

apoiar seu negócio.

REVENDA EAGLE 
TECNOLOGIA 



AGENDAMENTO DE 
APRESENTAÇÃO PARA 
CONHECIMENTO DOS 
NOSSOS PRODUTOS E 

SERVIÇOS.

Reunião para demonstração de todos os 
nossos produtos e serviços para que o 

parceiro conheça e tome a decisão do que 
pretende ofertar.
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PERÍODO PARA O 
PARCEIRO TESTAR 

LIVREMENTE A 
FERRAMENTA

O parceiro receberá versão completa do 
sistema para testes por 15 dias. Este período 

é importante para validação de usabilidade, 
performance e segurança do sistema por 

parte do parceiro, com isso garantimos maior 
confiabilidade na parceria de negócio.
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ASSINATURA DO 
CONTRATO DE 

PARCERIA.

Após a definição do escopo das ofertas, 
vamos elaborar juntos o contrato de parceria, 

afim de garantir a integridade do 
relacionamento entre a Eagle Tecnologia e o 

parceiro.
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TREINAMENTO 
EXCLUSIVO PARA A 

EQUIPE DE 
ATENDIMENTO.

Definido o contrato, vamos agendar os 
treinamentos para a equipe de atendimento 

do parceiro, para repassar todo o 
conhecimento necessário para início dos 

trabalhos conosco.
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ASSINATURA DO 
CONTRATO DE 

PARCERIA.

Após o treinamento técnico iniciamos o 
treinamento comercial para apoiar o parceiro 
na abordagem ao cliente, na apresentação do 

sistema, fechamento do contrato e na 
elaboração do Projeto de Implantação. Com 

isso, garantimos que o parceiro terá mais 
sucesso em suas operações considerando que 

ainda não possui toda experiência de vendas 
de nossos produtos.
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A parceria com nossa empresa é a oportunidade 
para você progredir e alavancar seu negócio 
com a revenda das nossas soluções. O Parceiro 
possui inúmeros benefícios como baixo 
investimento, capacitação técnica e atendimento 
de excelência com alto índice de satisfação dos 
clientes.



FALE COM UM CONSULTOR 

Juntos somos mais fortes

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2852, CENTRO, GUANHÃES/MG 

COMERCIAL@EAGLETECNOLOGIA.COM 

(33) 3421 - 1091  /  (33) 3421 - 2851 

EAGLETECNOLOGIA.COM 
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