Maak kennis met de voordelen
van ons partnerschap
Ontdek de toegevoegde waarde voor uw bedrijf
met het dynabook partnerprogramma.

Welkom bij een
sterker partnerschap
100% B2B. 100% Channel Sales.
Ons succes is gebaseerd op onze relatie met u, onze vertrouwde en gewaardeerde partners.
We zijn vastbesloten u een reeks van services en ondersteuning te bieden die tastbare
verbeteringen zal opleveren voor uw bedrijf. Naarmate ons bedrijf groeit, groeit ook het uwe.
Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van ons kanaal. Ons dynabook
partnerprogramma levert gemeenschappelijke voordelen op en biedt alles wat u nodig
heeft om de verkoop te stimuleren, de winstgevendheid te vergroten en verder te gaan met
vertrouwen en ambitie.

U krijgt toegang tot:
•	Een stabiele partner
• Verbeterde producten en services
• Toegewijde ondersteuning
• Marketinginvesteringen
• Diverse samenwerkingsverbanden

Allemaal geleverd door dezelfde mensen en de dynamiek achter het succes van het
vertrouwde Toshiba distributiekanaal.

Het persoonlijke partnerprogramma
Als gespecialiseerde leverancier houden we vast aan onze persoonlijke aanpak.
Zo kunnen we onze service specifiek afstemmen op de behoeften van resellers,
en voordelen ontwikkelen die echte waarde toevoegen aan uw bedrijf.
Ons team bestaat uit goed opgeleide, bekwame en proactieve mensen die graag
samenwerken en altijd bereid zijn om te helpen. Onze middelen zijn snel toegankelijk
en eenvoudig te gebruiken.
Een menselijke service die is ontworpen om in te spelen op uw wensen.
Ontdek het verschil. Ontdek dynabook.

Wat voorafging
dynabook.
Een nieuwe naam van de laptopexperts
Door onze waardevolle geschiedenis van kennis en ervaring als Toshiba te combineren met een nieuw
tijdperk van investeringen en groei met Sharp, kunnen we nog sneller evolueren. Met onze geavanceerde
laptops van de volgende generatie kunt u dat ook. Samen naar een innovatieve en enerverende toekomst.

Een dynamische geschiedenis waarop u kunt bouwen
Innovatie is onze drijfveer. Het heeft ertoe geleid dat we ons al meer dan 30 jaar voortdurend ontwikkelen.
Van de maker van de eerste laptop voor het grote publiek tot de ontwerper van ‘s werelds lichtste 13-inch
laptop met een 10e generatie Intel® Core™ Processor.1 Samenwerken met ons betekent steeds opnieuw
voldoen aan de eisen van de moderne omgeving.
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Wij zijn dynabook. We zijn een dynamisch,
ondernemend nieuw bedrijf, gebouwd
op de fundamenten van meer dan 35 jaar
marktleiderschap. Als onderdeel van de familie
van bedrijven van Sharp Corporation en Foxconn
hebben we toegang tot nieuwe investeringen en
technologie om voort te bouwen op ons Toshibaerfgoed, waarbij Foxconn zorgt voor schaalgrootte
en expertise in productie, inkoop en logistiek, en
Sharp een hele reeks geavanceerde technologie
biedt, van beeldschermen tot IOT en 5G.
Word onze partner en krijg toegang tot bekroonde
producten, onze obsessie met kwaliteit,
veiligheid en innovatie, en onze nadruk op
vertrouwen en het opbouwen van langdurige
samenwerkingsverbanden.

Een voortdurende geschiedenis van primeurs
Een paar van onze primeurs:

1985

De industriestandaard
laptop

2011

Eerste ‘brilloze’
3D-laptop

2015

Eerste 12.5" ultra HD
4K-convertible

1991

1995

Eerste laptop met een
active matrix-scherm

2003

Eerste laptop met een
17" breedbeeldscherm

2018

Dunste en lichtste
2-in-1 hybride laptop

Eerste laptop met
een cd-romstation

2002

Eerste tablet die ook als volwaardige
laptop kan worden gebruikt

2020

‘s Werelds lichtste 13" laptop1

We innoveren sneller dan ooit. We verleggen de grenzen van wat mogelijk is, in productiviteit en winstgevendheid.

Het DNA van dynabook
We worden gemotiveerd door de wens mensen aangenamer en efficiënter
te laten werken. Daarbij gaan we uit van de volgende waarden.

Toonaangevende kwaliteit
en betrouwbaarheid.

Gesteund door toonaangevende
service en ondersteuning.

Intelligent ontworpen met
slimme functies.

Biedt flexibiliteit aan klanten
(Op bestelling gebouwd).

Levert de juiste technologie
op het juiste moment.

Geavanceerde computers om
nieuwe niveaus van zakelijk
succes te ontgrendelen.

De voordelen
Kwaliteitsapparaten. Toegewijde mensen. Een reputatie op
het gebied van innovatie. Plus een hele reeks extra voordelen.
Door deel te nemen aan ons partnerprogramma ontgrendelt u
een aantal functies – u en uw klanten zullen het verschil merken.
Bij ons komt u altijd op de eerste plaats. Daarom helpen
we onze partners doeltreffender met ons te werken en geven
we u toegang tot ondersteuning voor:

•
•
•
•

Verkoop
Marketing
Technologie
Beloningen

Toegevoegde waarde voor u – en ook voor uw klanten.

Meer verkoopondersteuning
Vergemakkelijk sales met toegewijde ondersteuning
en krachtige tools, allemaal geleverd met expertise.

Toegewijde ondersteuning
door een expert
Aan al uw wensen wordt voldaan, vanuit één loket. Krijg toegang tot een
exclusief lid van het verkoopteam om dagelijkse onderlinge activiteiten
te beheren, zodat u zich kunt concentreren op andere prioriteiten.
Voor al uw vragen of verwachtingen over onze samenwerking, of het nu gaat
om onze producten, onze service of ons partnerprogramma, zijn onze experts
het beste aanspreekpunt – en ze staan klaar om u met alles te helpen.
U krijgt een toegewijde contactpersoon voor ondersteuning. Uw expert leert
uw bedrijf kennen om te begrijpen wat u nodig heeft en de service te bieden
die helpt samen zo effectief mogelijk te werken.
Krijg snel antwoord op elk aspect van uw zakelijke relatie met
dynabook - afgestemd op de doelstellingen van uw organisatie.
Persoonlijk. Duidelijk. Nauwkeurig.
Één enkele, toegewijde bron voor al uw wensen met betrekking tot uw account.

Uw krachtige supporthub
Betreed een ruimte vol potentieel met onze Partnerportal. Al het materiaal
van dynabook dat u en uw team nodig hebben is daar aanwezig. U vindt
er snel en gemakkelijk de middelen om sales te ondersteunen.
Bespaar tijd. Verbeter uw expertise. Van productafbeeldingen tot
beschrijvingen, uw verkoop – en marketingteams vinden alle belangrijke
informatie op één plek, zodat ze snel kunnen reageren op vragen van
klanten en eenvoudig een uitgebreide business case kunnen opstellen
voor producten van dynabook. Stimuleer de verkoop van meer producten,
met meer vertrouwen.
Onze Partnerportal is een centrale plek die u helpt om uw verkoopkansen
te maximaliseren en uw kennis te verdiepen.

Meer verkoopondersteuning
Verhoog uw verkoop met toegewijde
ondersteuning en hulpmiddelen.

Meer leadconversie
Als lid van ons partnerprogramma krijgt u meer zakelijke kansen en meer positieve
antwoorden van klanten met exclusieve toegang tot ons leadgeneratieprogramma.
We helpen u bij het genereren van leads en brengen u in contact met specifieke
klanten voor de geselecteerde marktsegmenten, om uw leads te veranderen in sales.
Ons programma helpt u zowel bij het opbouwen en onderhouden
van langdurige relaties, als bij het werven van nieuwe klanten.

Ontvang exclusieve ondersteuning
om de deal te winnen
Reageren op een aanbesteding of project kan ingewikkeld zijn. Onze expertise
helpt u de juiste weg te vinden in het proces. Van documentatie en commerciële
ondersteuning tot prijsstelling, we staan klaar om u te helpen met het werven
van klanten – vanaf de start in de customer lifecycle.
Onze laptopexperts kunnen een belangrijke rol spelen bij het reageren op
aanbestedingen. Ze helpen u met het opstellen van een op maat gemaakte
reactie op een aanbesteding en staan desgewenst klaar met commerciële
ondersteuning, documentatie en advies voorafgaand aan de verkoop.
U krijgt toegang tot onze online portal. Log in en ontdek een hele verzameling
ondersteuning, op één plek. Registreer uw leads en maak gebruik van onze
commerciele ondersteuning om de verkoop af te sluiten en uw conversiekans
te vergroten. Ons systeem werkt snel en gemakkelijk. U bepaalt zelf in hoeverre
u ons erbij wilt betrekken en kunt zoveel van onze ondersteuning inschakelen
als u wilt.
Het registreren van leads en opportunities bij dynabook leidt tot exclusieve
ondersteuning en helpt u met het werven van klanten, formaliseren van
opdrachten en vergroten van conversiekansen.

Kom meer te weten
We organiseren regelmatig evenementen voor onze klanten en
evenementen voor onze channelpartners. Tijdens deze evenementen
kunnen we informatie delen over onze producten en services,
uitleggen en demonstreren hoe ze de werkplek van uw klant kunnen
verbeteren, en u uiteindelijk meer verkoopkansen opleveren.

Samen meer markt door
effectieve marketing
Communiceer stijlvol en overtuigend met
onze ondersteunende marketingmiddelen.

Houd pagina’s actueel
Ons partnerprogramma biedt veel toegevoegde waarde voor uw
marketing, inclusief ondersteuning voor uw e-commercepagina’s.
Houd uw productpaginas actueel met onze content syndicatie en zorg
ervoor dat uw webshop niks mist via CNET en Icecat feeds. Zo weet
u zeker dat uw klanten gemakkelijk toegang hebben tot het assortiment.

Verbeter de presentatie
We willen het zo gemakkelijk mogelijk maken om uw leads te
veranderen in omzet. Daarom hebben we trainingspresentaties
en verkoopmateriaal gemaakt om u te helpen met het verkopen
van onze producten.
Onze middelen bevatten alle informatie over onze producten en
services die u nodig heeft om duidelijk te maken hoe dynabook
zich onderscheidt, en meer klanten te informeren en te converteren.
Gebruik onze presentaties om kennis te maken met ons merk
en onze oplossingen.
Om het nog gemakkelijker te maken, hebben we alles op één plek
voor u verzameld. Ga naar ons Partnerportal om alles te vinden wat
u nodig hebt.

Toon u van uw beste kant
met effectieve marketing
Communiceer stijlvol en overtuigend met
onze ondersteunende marketingmiddelen.

Voeg uzelf toe
U krijgt toegang tot alle middelen voor marketingcampagnes van
dynabook – speciaal afgestemd op onze partners. Gemakkelijk aan
te passen en snel toegankelijk.
Onze samenwerking betekent dat u producten van dynabook
kunt aanbevelen bij uw klanten, met behoud van uw eigen merk.
Alle marketingmaterialen kunnen worden gepersonaliseerd en
geïntegreerd met uw ondersteunende marketingmiddelen – zodat ze
uw bedrijf op een consistente en duidelijke wijze vertegenwoordigen –
en zijn snel te downloaden. Vind productafbeeldingen en extra tools om
uw aanbod te demonstreren en nieuwe bestellingen binnen te halen.

Ondersteuning voor op maat
gemaakte campagnes
Effectieve marketingcampagnes kunnen de omzet sterk bevorderen door uw
aanbod op het juiste moment onder de aandacht van de juiste doelgroep
te brengen. Met dynabook kunt u MDF ontvangen om op maat gemaakte
campagnes voor onze producten te ontwikkelen en om de go-to-market
strategie een extra duwtje te geven.
Vertel uw verhaal, creëer bewustzijn, vergroot de vraag naar producten
en bevorder verkoopcijfers. Met onze marketing-deverlopment-funds kunt
u extra fondsen toewijzen aan uw marketinginitiatieven, de resultaten van
uw dynabook-campagnes verbeteren en ervoor zorgen dat uw clientèle
de kwaliteit van dynabook laptops en oplossingen ontdekt.

Blijf op de hoogte van de nieuwste technologie
Met onze services loopt u altijd voorop op technologisch gebied.

Krijg toegang tot de
nieuwste technologie
Maak indruk op uw klanten met onze nieuwste technologie en koop
demonstratieproducten van dynabook beneden de catalogusprijs.
Met ons partnerprogramma kunt u tot wel 50% korting krijgen
op de vermelde prijs van het hele assortiment van dynabook
Met een demonstratie van de nieuwste dynabook technologie trekt
u klanten over de streep, zien is geloven. Zo laat u zien dat u hen op
de hoogte kunt houden van innovaties en deel uit maakt van een
bredere partneroplossing
Er geldt een maximum, vraag naar de voorwaarden.

Test, demonstreer, evalueer

Snel en flexibel op maat gemaakt

De beste manier om klanten te overtuigen is door hen het product
zelf te laten zien. Onze leenapparaten maken dat mogelijk. Geef uw
eindgebruikers de gelegenheid om het product te testen door het
kortstondig te lenen.

Gebouwd, aangepast en geleverd in slechts drie weken. Kies voor
het verschil dat dynabook maakt met onze nieuwste producten,
met extra flexibiliteit dankzij onze maatwerkservice.

Als u eindgebruikers een dynabook laptop in handen geeft, kunnen
ze hem evalueren op de manier en het tijdstip dat hen goed uitkomt,
het product leren kennen en begrijpen hoe het hun workflow
ondersteunt. Ons leensysteem maximaliseert de kans
op klantconversie tijdens het verkoopproces en stelt u in staat
de voordelen te communiceren terwijl de klant ze zelf ervaart.
We zijn ervan overtuigd dat ze het na afloop van de proefperiode
niet meer terug zullen willen geven.

Speel nauwkeuriger in op uitdagende wensen van klanten en
lever het apparaat dat het succes van hun bedrijf mogelijk maakt.
Met onze maatwerkservice kunt u de exacte specificaties selecteren
voor een laptop die op maat is gemaakt. Kies voor kwaliteit, innovatie
en veiligheid, op de manier die uw klant verlangt.
We werken gedurende het hele proces met u samen om te komen
tot een oplossing die voldoet aan de wensen van u en uw klant.
Op bestelling gemaakte producten worden ontwikkeld in
dynabook’s eigen in-house fabriek productiefaciliteit en de levering
wordt verzorgd door ons logistieke team. Zo kunnen we er snel
en efficiënt voor zorgen dat onze klanten topkwaliteit krijgen.
En omdat er geen vaste bestelhoeveelheid is, geeft de
samenwerking met dynabook u toegang tot een van de
snelste en meest flexibele maatwerkprocessen in de branche.

Verbeter uw winstgevendheid
Ontdek ons assortiment van beloningen en incentives
om uw inkomsten een extra duwtje in de rug te geven.

Verkoop meer. Win meer.
Verander uw omzet in beloningen. Met het beloningsprogramma
van dynabook, the dynabook drive, kunt u uw inzet omzetten
in geweldige prijzen. Via ons interactieve platform valt er een
interessante kwartaallijkse of half jaarlijkse beloning te halen.
Dit geldt voor alle type business partners en zal continu
uitgebouwd worden om het interessant te houden.

Word ambassadeur
We nodigen u uit om toe te treden tot de club. Als lid van onze
exclusieve groep ambassadeurs krijgt u toegang tot een hele reeks
extra voordelen van dynabook - alleen beschikbaar voor onze meest
betrokken partners.
We willen de verkopers en managers van leveranciers die ons
merk extra ondersteunen, extra waarderen. Daarom hebben
we de dynabook Ambassadeurs opgericht, een exclusieve club
voor de beste verkopers van dynabook met een kwartaallijkse
bijeenkomst, interessante extraatjes, zoals toegang tot producten,
demo-apparaten en give-aways. En we zijn altijd op zoek naar
manieren om waarde toe te voegen voor onze ambassadeurs,
dus er kunnen nog meer voordelen in het verschiet liggen.
Krijg meer kennis over ons assortiment en werk samen met ons
eindgebruikersteam aan campagnes om uw dynabook-verkopen
te ondersteunen. Het is de aangewezen manier om snel ambassadeur
te worden.

Een ander soort IT-leverancier
Waarom dynabook? Omdat we de belangrijke dingen vooropstellen. We gedragen ons zoals u
van een marktleider mag verwachten: altijd grensverleggend en rekening houdend met uw belangen.
We zijn in staat om betere en meer concurrerende oplossingen te creëren dan ooit tevoren.
Dat doen we door ons te concentreren op vier cruciale elementen van ons bedrijf.
Mensen. Proces. Product. Partnerschap. Het is het verschil dat dynabook maakt.

Mensen

Product

Of het nu gaat om onze eigen medewerkers,
onze partners of de eindgebruikers van onze
producten, we stellen de mens op de eerste plaats.

We kijken altijd vooruit, waarbij betrouwbaarheid,
veiligheid en kwaliteit centraal staan. Met name
kwaliteit is voor ons een ware obsessie.

Onze mensen zijn uniek. We hebben ons talent
van Toshiba behouden, zodat we een hoog niveau
van passie, ervaring en kennis in ons bedrijf konden
handhaven. Onze cultuur van professionaliteit
en betrouwbaarheid staat centraal.

We zijn vastbesloten laptops te maken met
de laagste uitvalpercentages in het veld.
Bovendien worden ze ondersteund door
onze Reliability Guarantee.1

Proces
Dankzij 30 jaar ervaring met innovatie weten we
hoe we het moeten aanpakken. Maar innovatieve
producten kunnen tegenvallen zonder krachtige
ondersteunende processen.
We combineren de wetenschap van efficiëntie
met de kunst van het creëren, door elke fase van
het proces te optimaliseren, van het ontwerp
tot de strenge testprocedure en klantenservice.
Bij dynabook kunt u gemakkelijk krijgen wat
u wilt, op betrouwbare en efficiënte wijze.
De juiste technologie op het juiste moment.

Hoewel er veel is veranderd, blijven we onze partners voorzien van de
kwaliteitservaring en de toonaangevende service en ondersteuning die ze
verwachten. Daarom verandert er niets aan ons partner-accreditatieprogramma,
bankgegevens en accountmanagers, mocht u al eerder zaken met ons hebben
gedaan. We stellen daarom ons nieuwe dynabook partnerprogramma ook aan
u voor.
Onze vier steunpilaren. Dat is het verschil dat dynabook maakt.

Wist u dat?
Onze bekende en gerespecteerde merken blijven bestaan:
Portégé

In samenwerking met ons kunt u uw klanten
een breed assortiment van producten en services
aanbieden, die stuk voor stuk intelligent zijn
ontworpen. En op dit moment zijn we op ons best.
We hebben de Satellite Pro L50-serie uitgebracht,
die de nieuwste technologie betaalbaar maakt,
en ‘s werelds lichtste 13,3" laptop, de Portégé X30L,2
gemaakt voor kracht en prestaties.

Partnerschap
Eerlijkheid en flexibiliteit. Dat zijn de ingrediënten
van een vertrouwensrelatie. Elk onderdeel van ons
bedrijf hanteert deze waarden om sterke relaties
te onderhouden, met partners, medewerkers,
leveranciers en eindgebruikers. Het is het
persoonlijke partnerschap.

Voetnoten
1. In het onwaarschijnlijke geval van een defect binnen de garantie biedt dynabook een gratis reparatie of vervanging en volledige terugbetaling.
Voorwaarden zijn van toepassing.
2. Gebaseerd op 13" laptops met 10e generatie Intel Core U-serie processors per 27 december 2019, onderzoek uitgevoerd door Dynabook Inc.

Onze dunste en lichtste laptops voor mobiele professionals, boordevol
technologie en toch gemaakt om onderweg te gebruiken. Vanaf 2020
zijn er ook modellen van 14 en 15".
Tecra
Alles wat een professional in de zakelijke of publieke sector zich maar
kan wensen, in een solide en krachtige uitvoering. Vanaf 2020 zijn er
ook modellen vanaf 13".
Satellite Pro
Perfect voor het MKB, met een scala aan specificaties en prijzen,
geschikt voor elk doel en ieder budget.

Een partnerschap om de verkoop te stimuleren
Het is een enerverende tijd voor ons – en we willen u daar deel van uit laten maken. Laten we
meteen aan de slag gaan. Op de volgende manieren kunt u zich aanmelden om deel te nemen.

Zo meldt u zich aan:
Telefoonnummer: +31 (0) 76 3690 513
e-mailadres: marketing.bnl@dynabook.com
Aanmelden op onze partner portal: extranet.emea.dynabook.com

