
Programa de Parceria Phoenix Contact

Construindo o sucesso juntos!

Programa de Integradores de Sistemas

Multiplique suas vendas e iniciativas de marketing em
conjunto com um fabricante global, respeitado e
reconhecido pela alta qualidade, tecnologia inovadora e
alto nível de suporte.

A Phoenix Contact preza por desenvolver parcerias de
confiança. Nosso objetivo é fornecer soluções e suporte
adequados para uma excelente experiência aos nossos
clientes.

Nosso programa de integradores de sistemas foi
desenhado para desenvolver competências técnicas e
comerciais aos nossos parceiros para que possam
implementar e suportar adequadamente nossas
soluções. Nós acreditamos fortemente que os fabricantes
devem focar naquilo que fazem melhor: fornecer
tecnologia ao mercado. O integrador de sistemas proverá
todo o pacote de automação e serviços desde o chão de
fábrica até o nível corporativo. Juntos, nós abordamos o
mercado para fortalecer as parcerias existentes e
estabelecer novas através de soluções inovadoras.

Compromisso da Parceria

Nosso negócio depende do fornecimento de consultoria
especializada em tecnologia e de soluções, que exigem
mais do que produtos e conhecimentos espefíficos. Seu
papel como integrador de sistemas é vital no mercado
competitivo de hoje. Nossos parceiros integradores de
sistemas são essenciais para fornecer, implementar e
oferecer suporte em soluções aos nossos clientes.

Os parceiros da Phoenix Contact tem acesso às
ferramentas e treinamentos que ajudarão a obter o
sucesso nos segmentos foco. Investimos em nossas
parcerias, fornecendo recursos para o desenvolvimento
de demonstrações de soluções de aplicações e conceitos.
Esse trabalho em equipe e colaborativo promove a
entrada ou manutenção de nossas soluções nos
diferentes segmentos e indústrias.

Benefícios da Parceria

Critérios de avaliação

• Divulgação em nosso portal dedicado de
integradores de sistemas

• Programa de compensação e rebate
• Marketing
• Gestão de registros de projetos
• Treinamentos
• Programa de produtos para demonstração
• Assistência no desenvolvimento de

soluções
• Consultoria para aplicações
• Suporte técnico dedicado

• Integridade e reputação
• Competências para integração de sistemas
• Domínio nas indústrias/segmentos foco
• Cobertura geográfica
• Métodos de gerenciamento de projetos
• Experiência tecnológica

Chave para o Sucesso

• Confiança mútua
• Comunicação clara e transparente
• Colaboração conjunta
• União de forças de atuação
• Objetivos e expectativas comuns
• Reconhecer e celebrar sucessos



Alcance mais oportunidades

Sobre Phoenix Contact

A Phoenix Contact desenvolve e produz
tecnologias industriais elétricas e eletrônicas
que alimenta, protege, conecta e automatiza
sistemas e equipamentos para as diversas
indústrias / segmentos.
Com matriz na Alemanha, possui mais de 50
subsidiárias pelo mundo, incluindo a Phoenix
Contact Brasil.

Crie uma vantagem competitiva combinando sua
experiência em engenharia e indústria com nossa
tecnologia e suporte inovadores. Estamos buscando
estabelecer novas parcerias com empresas que possuam
boa reputação em seu mercado, com experiência
comprovada e capacidade de fornecer e oferecer suporte
a soluções turnkey para nossos clientes em comum.

Avaliamos possíveis parcerias com base nos recursos de
engenharia da empresa, no conhecimento do segmento
e na cobertura geográfica. Estabelecemos parcerias de
forma seletiva para atender às necessidades de nossos
clientes, preenchendo lacunas ainda não atendidas por
parceiros existentes, minimizando a concorrência em
nossa rede.

Modalidades de Parcerias

Fornecemos e classificamos nossos Integradores de
Sistemas de acordo com o mercado de atuação e
conhecimento seguindo as modalidades:
• Automação Industrial
• Sistemas de Segurança Funcional (Safety)
• Qualidade de Energia
• Energias Renováveis
• Bulding Automation
• E-Mobility

BRASIL
PHOENIX CONTACT IND. COM. LTDA.
Av. das Nações Unidas 11541
19° andar – São Paulo – SP
(11) 3871-6400

E-mail: integradores@phoenixcontact.com.br
Site: www.phoenixcontact.com.br
Portal: sipp-phoenixcontact.com.br

Programa de Parceria Phoenix Contact

Construindo soluções juntos!

Torne-se um parceiro

Interessados em se tornar um Integrador de Sistemas
Phoenix Contact? Registre-se no portal
sipp-phoenixcontact.com.br que entraremos em
contato.

Visite nosso portal para ter acesso a informações e
conteúdos relevantes para o desenvolvimento desta
parceria de sucesso.


