
 
 

  

Prehľad
LEAP je najmodernejší vernostný program pre obchodných 
partnerov spoločnosti Lenovo navrhnutý tak, aby pomohol 
partnerom spoločnosti Lenovo rozvíjať ich zručnosti a schop-
nosti ponúkať riešenia, služby a produkty určené pre dáto-
vé centrá (servery, dátové úložiská, sieťové prvky a ďalšie). 
Pomáha predajcom a ich zamestnancom získať vedúcu pozíciu 
na trhu a zároveň ich odmeňuje za ich predaj a investície do 
rozvoja zručností.

Vernostný program LEAP učí obchodných partnerov reagovať 
na meniace sa požiadavky zákazníkov a umožňuje im získať 
vyššiu maržu.

Ako sa prihlásiť do programu 
LEAP…

Podmienky LEAP  
a povinné kurzy

Využívajte program LEAP  
na maximum

Prihláste sa na portál LenovoPartner.com 
prostredníctvom svojich prihlasovacích 
údajov a na karte Programy a vzde-
lávanie nájdete LEAP (Lenovo Expert 
Achievers Program).

www.LenovoPartner.com

Prihláste sa a prijmite podmienky 
programu (EBU/správca). Začnite sa 
vzdelávať, čo je ďalšou podmienkou 
získania kolekcie bodov z predaja.

Povinné kurzy:
• ThinkServer and System x Product 

Portfolio: Part A – Positioning and 
Products

• ThinkServer and System x Product 
Portfolio: Part B – Completing the 
Solution

Vzdelávajte sa, zberajte body a odmeňte 
sa.

Účastníci si môžu vybrať, či si body 
vymenia za jednorazovú darčekovú 
kartu alebo dobíjaciu platobnú kartu 
MasterCard.

Program Lenovo LEAP pomáha  
mojim schopnostiam vzdelávať sa  

a zlepšuje moje predajné zručnosti.

“

www.LenovoPartner.com



Špecialisti programu LEAP
Program LEAP Specialist odmeňuje predajcov a technických 
špecialistov Lenovo obchodných partnerov za vzdelávanie sa 
a predaj vybraných produktov Lenovo.

Ako si zarobiť s programom LEAP

Na portáli LEAP sú dostupné komplexné nástroje na vzdelávanie 
a vylepšovanie poznatkov o produktoch u obchodníkov partnerov 
spoločnosti Lenovo. Ide o kurzy k produktom Lenovo System x, 
ThinkServer, dátovým úložiskám Lenovo, sieťovým prvkom a 
ďalšie kurzy pre produkty do dátových centier, za ktorých plnenie 
získa obchodník body LEAP – tzv. Learn & Earn. Body LEAP sa 
tiež zberajú za predaj vybraných produktov – tzv. Sell & Earn. 
Body je potom možné premeniť za prednabitú kartu MasterCard 
a odmenu minúť na čokoľvek.

Učte sa a zarábajte

Účastníkom sa udeľujú body za dokončenie celej rady 
kľúčových školení a základných kurzov o produktoch Lenovo 
prostredníctvom portálu LEAP. Tieto kurzy poskytnú účastníkom 
potrebné vedomosti, aby mohli lepšie konkurovať na trhu. 
Na konci každého vzdelávacieho kurzu sa ich vedomosti preveria 
testom. Body LEAP sa udelia v prípade úspešného absolvovania 
testu.

Predávajte a zarábajte

Účastníci dostávajú body za predaj určitých produktov a služieb 
Lenovo System x, ThinkServer, úložísk a sieťových zariadení, 
ktoré sa musia uplatniť v sekcii Získaj a predaj na portáli LEAP. 
Určené produkty a hodnota bodov sú uvedené na webe v tabuľke 
Produkty a body. Čím viac predáte, tým viac zarobíte!

LEAP zahŕňa bohatú škálu predaja a technických prostriedkov, aby 
sa produkty a riešenia predávali jednoducho a prakticky.
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Medzi hlavné výhody patrí:
• portál LETS (Lenovo Expert Technical Sales) 

– zdroje technickej podpory predaja, ktoré pomáhajú 
účastníkom predávať produkty a riešenia Lenovo

• predaj a technické zdroje – najnovšie nástroje a informácie 
o predaji produktov a riešení Lenovo

Získajte odmeny

Spoločnosť Lenovo odmeňuje tvrdú prácu vynaloženú pri 
vzdelávaní a predaji pomocou bodov LEAP. Účastníci si môžu 
vybrať, či si body vymenia za jednorazovú darčekovú kartu alebo 
dobíjaciu platobnú kartu MasterCard. Účastníci môžu nakupovať 
v obchodoch, kúpiť si vstupenky do divadla alebo usporiadať 
oslavu – vernostné body môžu využiť podľa svojich predstáv.

LEAP v akcii

Na stránke www.LenovoPartner.com skontrolujte, či ste sa zapojili 
do vernostného programu.

Aby ste mohli získavať body LEAP, absolvujte nasledujúce dva 
kurzy:
• ThinkServer and System x Product Portfolio: Part A – Positioning 

and Products
• ThinkServer and System x Product Portfolio: Part B – Completing 

the Solution

Zoznámte sa s tabuľkou produktov a zistite, za aké produkty 
získate body LEAP.

Učte sa, predávajte a získajte svoju odmenu ešte dnes!

Poznámka: Aby boli body platné, EBU/správca vašej firmy musí 
prijať podmienky programu LEAP.

LEAP – učte sa, predávajte a získajte skvelé odmeny hneď 
teraz!


