
RECOMANDARE

Tehnologia nr. 1.  Recomandată și utilizată de experți.
Bitdefender oferă soluții de securitate de înaltă calitate. Are un program simplu și fiabil 
pentru companiile afiliate și oferă asistență partenerilor săi pentru ca aceștia să-și 
dezvolte afacerea.

Am decis să lucrăm cu Bitdefender după ce am analizat în detaliu diverși furnizori de 
securitate. Soluțiile Bitdefender sunt avansate din punct de vedere al tehnologiei și 
reprezintă cea mai bună alegere pentru extinderea portofoliului nostru.

De asemenea, am luat în considerare reputația Bitdefender și calitatea înaltă a 
produselor sale atunci când am luat decizia de a deveni parteneri.

Bitdefender se detașează de concurență întrucât oferă o soluție completă pentru 
mediile virtualizate.

Toți clienții noștri existenți au rămas alături de noi de când am adoptat soluțiile 
Bitdefender și, de regulă, își reînnoiesc abonamentele pe perioade extinse, întrucât 
nivelurile de satisfacție și încredere în Bitdefender sunt foarte ridicate.

Bitdefender le oferă o securitate mai bună și administrare simplificată, având totodată 
un impact redus asupra resurselor tehnologice.

Venituri recurente garantate 
Avantajele comerciale au început să devină vizibile pentru noi chiar de la începutul 
acestui parteneriat.

Am găsit în Bitdefender un partener loial. Apreciem prețurile flexibile și sprijinul pe 
care ni-l oferă pentru proiectele noastre. Este un parteneriat foarte strâns, întrucât 
beneficiem de supraveghere locală.

Programul pentru parteneri este simplu și transparent. Veniturile pe care le obținem 
datorită parteneriatului nostru cu Bitdefender contribuie la succesul afacerii noastre.

Bitdefender oferă, de asemenea, opțiunea de administrare a oportunităților active și 
asistență pentru clienții existenți.

Lucrăm împreună. Simplu și direct
Cu ajutorul Bitdefender, am devenit mai eficienți în interacțiunea cu clienții, ceea ce a 
redus costurile de distribuție.

Sistemul a fost proiectat pentru a se asigura că toate comenzile de licențe noi, reînnoiri 
și prelungiri de abonament sunt gestionate într-un mod foarte simplu și intuitiv.

Bitdefender oferă asistență profesională în mod competent și rapid, chiar atunci când 
este nevoie. Un beneficiu important pentru noi este asistența în limba germană.

Privim Bitdefender ca un important furnizor de soluții de securitate și suntem extrem de 
mulțumiți de acest parteneriat.

Vater SysCon GmbH este un furnizor de 
servicii IT inovatoare, care oferă asistență 
completă pentru mediile IT. Fiind unul 
dintre cei mai importanți jucători din 
industrie, compania se consideră un prim 
punct de contact pentru toate problemele 
care au legătură cu infrastructura IT.
Aceasta oferă soluții de infrastructură 
personalizate, axându-se pe digitalizare, 
mobilitate și securitate IT.
Vater SysCon GmbH este Partener Gold 
Bitdefender.


