
RESELLER AND MSP

PARTNER PROGRAM

We can 
help you get 

where you want
TO GO



Como Parceiro Gatefy, você recebe benefícios 
por vender as nossas soluções para os seus 
clientes, como, por exemplo, suporte técnico 

especializado, apoio do nosso time de vendas 
e incentivo financeiro. Inscreva-se agora e 

confira a margem de desconto que 
preparamos para você.

https://gatefy.com/pt-br/seja-um-parceiro/


Assinar o Contrato de Parceiro

Promover a Gatefy no Site

Certificação em Vendas

Certificação Técnica



do

Gestão e Administração

Gerente de Contas (CAM)

Consultoria de Marketing

Deal Registration

Visita à Empresa

Educação e Vendas

Certificação em Vendas

Certificação Técnica

Materiais de Marketing

Licenças NFR Gratuitas

Sua Logo no Site da Gatefy

Pesquisa de Satisfação

Suporte

Suporte Técnico Especializado

Programas Beta



DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS

• Assinar o Contrato de Parceiro
Você deve concordar com os termos 
e condições do Contrato de 
Parceiros da Gatefy.

• Promover a Gatefy no Site
Você é convidado a promover a 
Gatefy no seu website.

• Certificações
Você deve ter pelo menos 1 
certificação em vendas e 1 técnica. 
A certificação é gratuita.

DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS

• Gerente de Contas (CAM)
Você tem suporte de um Gerente de 
Contas para apoio em vendas.

• Consultoria de Marketing
Você pode solicitar dicas de 
marketing da Gatefy para 
desenvolver campanhas e ações.

• Desconto de Deal Registration
Você tem desconto na lista de 
preços das soluções e serviços da 
Gatefy. Confira o nosso Guia de Deal 
Registration na página seguinte.

• Visita à Empresa
Uma vez por ano, se houver 
interesse e disponibilidade, você 
recebe a visita de um representante 
da Gatefy para fortalecer o 
relacionamento entre as empresas.

• Certificação em Vendas e Técnica
Você recebe treinamentos gratuitos 
on-line ou in loco, dependendo da 
decisão e disponibilidade da Gatefy.

• Materiais de Marketing
A Gatefy fornece materiais de 
marketing e vendas para apoiar as 
suas negociações.

• Licenças Not-for-Resale (NFR)
Para uso interno, você tem direito a 
200 caixas postais da solução GWS.

• Sua Logo no Site da Gatefy
Se houver interesse, você tem 
um espaço exclusivo dentro do 
nosso website para a sua marca
ter ainda mais destaque.

• Pesquisa de Satisfação
Uma vez por ano, você pode 
ser convidado a participar de 
uma pesquisa de satisfação 
para avaliar os nossos produtos 
e serviços, com o objetivo de nos 
ajudar a melhorá-los.

• Suporte Técnico
A Gatefy oferece aos parceiros 
suporte técnico especializado 
via telefone ou e-mail: 
support@gatefy.com.

• Programas Beta 
Você pode ser convidado 
a acessar programas beta da 
Gatefy, o que inclui conhecer em 
primeira mão novos produtos, novas 
soluções e novas funcionalidades. 



POR QUE E COMO REGISTRAR UMA DEAL

• Registrando a deal você protege a sua oportunidade de venda e 

garante o seu desconto na nossa lista de preços.

• Para registrar a deal, preencha o formulário no site da Gatefy, e 

aguarde a resposta do nosso time de vendas.

TERMOS E CONDIÇÕES

• Para garantir o desconto nas nossas soluções, você deve registrar a 

deal no site da Gatefy e ter a aprovação do nosso time de vendas.

• Para registrar a deal, você deve fornecer informações sobre a 

empresa que está prospectando e os tomadores de decisão, como, 

por exemplo, nome e e-mail.

• Você será informado por e-mail sobre o registro da deal.

• Se você fechou uma venda, tem preferência na renovação.

• A Gatefy reserva-se o direito de aprovar, negar, suspender ou encerrar 

qualquer deal usando os seus próprios critérios.



Clique aqui para se 
inscrever e vamos 

conversar sobre como 
expandir o seu negócio 
mais rapidamente com 

a ajuda da Gatefy

https://gatefy.com/pt-br/seja-um-parceiro/

