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QUER SER UM
PARCEIRO WEG
DIGITAL SOLUTION
PROVIDER?

Programa
WEG Digital
Solution Provider
Você, parceiro da
lucratividade.

A WEG conta sempre com parceiros extremamente qualificados
para entregar toda esta excelência que o mercado já conhece. E
é isso que o Programa WEG Digital Solution Provider busca.

O QUE É O PROGRAMA WEG DIGITAL
SOLUTION PROVIDER?
A cada dia, a indústria busca por mais eficiência operacional para
aumentar a sua competitividade. E, para isso, é fundamental obter
dados de qualidade sobre a gestão dos seus ativos e da sua
produção, munindo os gestores de informações apuradas para uma
tomada de decisão mais assertiva. Além disso, a cada dia, as
tecnologias se tornam mais robustas e especializadas para cada
nicho de atuação.

MUITO PRAZER!
SOMOS A WEG.
Com parques fabris em 12
países e filiais comerciais em
38, a WEG é hoje uma empresa
completa, que oferece a seus
clientes expertise nos mais
diversos segmentos, levando
tecnologia de ponta e eficiência
a indústrias, comércios e
residências mundo afora,
sempre com foco na
necessidade do cliente.
A qualquer hora, em qualquer
lugar, uma gigante com a
solução completa que o cliente
precisa, na velocidade que o
mercado exige e com a infraestrutura
e o potencial que todo parceiro deseja.

O objetivo do Programa WEG Digital Solution Provider é
integrar uma rede de parceiros especializados que tenham
conhecimento técnico e prático na implementação de soluções que
contemplam desde o fornecimento e instalação de hardware até a
customização e desenvolvimento de software. Promovendo o
crescimento dos negócios no conceito da indústria 4.0.

BENEFÍCIOS PARA VOCÊ:
Como parceiro WEG Digital você poderá desenvolver e
entregar opções diferenciadas aos clientes, comercializando
todo o portifólio de Soluções Digitais da WEG e agregando seu
próprio valor no fornecimento dos produtos e dos serviços.
Ampliar Oportunidades – Desenvolva soluções
integradas permitindo novas oportunidades em
conjunto com o nosso ecossistema digital.
Incrementar Sua Lucratividade – Incorpore novas
receitas com valor agregado de seus serviços e em
conjunto com o portfólio da WEG Digital.
Entregar Soluções Inovadoras – Permita que seus
clientes recebam projetos e soluções preparados para a
indústria 4.0.
Desenvolver Habilidades Digitais – Acesse
treinamentos e cursos específicos WEG como módulos
EAD, cursos no Centro de Treinamento de clientes e
WEGnology University.
Eventos Especiais – Participe de seminários
exclusivos on-line e Webinars com foco em soluções
digitais.

BENEFÍCIOS PARA OS SEUS CLIENTES:

Condições Comerciais Exclusivas – Preços
especiais na aquisição para revenda de edge devices,
gateways e demais componentes WEG para
conectividade e softwares para indústria 4.0.

Gestão de Ativos – Confiabilidade e disponibilidade com o
monitoramento dos equipamentos instalados na planta.

Canais Dedicados de Atendimento – Suporte
técnico especializado via telefone ou chat.

Gestão da Execução – inteligência na visibilidade dos
processos produtivos e integração entre sistemas.

Promoção e Marketing – Divulgação do parceiro no
website da WEG incluindo aplicações e casos de sucesso,
indicação de negócios e desenvolvimento conjunto de
oportunidades.

Eficiência Operacional – dados e insights para melhorar a
performance e a segurança de processos e equipamentos.

