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Program partnerski  
myWD™



Nasz nowy program partnerski 
myWD™ jest stworzony 
specjalnie dla Ciebie!
Program myWD opracowaliśmy specjalnie, aby pomóc Ci  
w spełnianiu potrzeb związanych z działalnością biznesową  
i zwiększeniu zyskowności. Program oferuje kompleksowy zestaw 
korzyści, obejmujących zachęty bezpośrednie, atrakcyjne promocje 
tylko dla uczestników oraz wyłączny dostęp do bogatej gamy 
narzędzi marketingowych.

Wystarczy zarejestrować się na stronie www.mywd.com.
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* W pierwszym okresie rozrachunkowym uczestnictwa nie ma wymogu minimalnej liczby punktów pozwalających 
uzyskać status Silver. Aby kwalifikować się do statusu Silver w późniejszych okresach, partnerzy muszą dokonać 
co najmniej jednego zakupu u autoryzowanych dystrybutorów WD na okres rozrachunkowy. 

** Sposób obliczania średniej liczby punktów: zakup 10 produktów, z których każdy jest wart 20 punktów (w 
sumie 200 punktów), oraz 5 produktów wartych po 10 punktów (w sumie 50 punktów) daje średnią liczbę 
punktów 16,7 (250/15 = 16,7). 

Silver nd. nd. 5 000

Gold 30 000 20 30 000

Diamond 75 000 20 75 000

Minimalna 
wymagana liczba 

punktów*

Poziom Minimalna średnia 
liczba punktów na 

uprawniającą do udziału 
jednostkę zakupu**

Minimalna liczba 
punktów wymagana 

do uzyskania 
nagród

Oto poziom 
idealny dla Ciebie.

Klasyfikacja uczestnictwa

Klasyfikacja uczestnictwa
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Korzyści dla partnerów

* Obowiązują dodatkowe wymagania.

Korzyści Silver Gold Diamond
Produkty uprawniające do 
uzyskania punktów

Punkty 
podstawowe

Podstawa + 
10%

Podstawa + 
20%

Priorytetowa pomoc techniczna √ √ √

Webinaria na żywo i na żądanie, 
dotyczące produktów i sprzedaży √ √ √

Centra rozwiązań skoncentrowane 
na rozwoju pionowym √ √ √

Materiały sprzedażowe  
i marketingowe dostępne na 
żądanie

√ √ √

Wiadomości branżowe √ √ √

Program ewaluacyjny — najnowsze 
produkty ze zniżką do 40% od 
ceny zalecanej przez producenta

√ √ √

Przewodniki pozycjonowania  
i porównania sprzedaży i produktów √ √ √

Newslettery i wiadomości dla 
partnerów √ √ √

Specjalnie wyznaczony specjalista 
ds. kontaktów z partnerem √ √

Zaproszenie do Rady Partnerów √

Wymienienie na liście punktów 
sprzedaży* √

Korzyści

Korzyści
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Każdy spełniający wymogi zakup u uprawnionych autoryzowanych 
dystrybutorów WD dokonany w bieżącym okresie rozrachunkowym 
zostanie automatycznie naliczony na koncie partnera i uwzględniony 
w liczbie punktów, które można wymienić na inne korzyści na koniec 
okresu.
Okres zdobywania punktów 
W przypadku partnerów na poziomie Silver obowiązują dwa okresy 
6-miesięczne, a w przypadku partnerów Gold i Diamond — cztery 
okresy 3-miesięczne. Wszystkie zgromadzone punkty tracą ważność  
na koniec danego okresu.
Produkty spełniające wymogi 
Wartości punktowe produktów spełniających wymogi programu są 
podane w tabeli nagród punktowych, którą można pobrać z portalu 
myWD. Lista ta jest uaktualniana na początku każdego okresu.
Łatwa wymiana punktów na nagrody 
Po spełnieniu wymogu dotyczącego minimalnej liczby uprawniającej 
do udziału w programie (strona 1) uzyskane punkty są na zakończenie 
danego okresu automatycznie przeliczane na nagrody pieniężne. 
Płatności są automatycznie kierowane do firmy zarejestrowanego 
partnera.
Minimalna liczba punktów uprawniająca do udziału w programie 
Aby móc wymienić punkty na nagrody, partnerzy muszą uzyskać 
wymaganą minimalną liczbę punktów. Formalności związane  
z przyznaniem nagród pieniężnych trwają około sześciu tygodni. 

Być może już teraz 
zdobywasz punkty!

Moje nagrody

Moje nagrody
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Często zadawane pytania

P. Dla kogo przeznaczony jest ten program? 
Program jest przeznaczony dla resellerów typu VAR, 
integratorów systemów, dostawców rozwiązań oraz firm 
zarządzających usługami, kupujących produkty WD w ramach 
kanału dystrybucji albo prowadzących ich odsprzedaż  
i integrację dla klientów końcowych.

P. Co trzeba zrobić, aby móc zostać partnerem programu 
myWD? 
Do uczestnictwa w naszym programie uprawnieni są resellerzy, 
resellerzy VAR, integratorzy systemów, dostawcy rozwiązań 
lub firmy zarządzające usługami, jeśli kupują produkty WD od 
autoryzowanych dystrybutorów.

P. Jak zarejestrować się w programie partnerskim myWD? 
Wystarczy wejść na stronę www.mywd.com i wypełnić krótki 
formularz zgłoszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy 
hasło logowania, pozwalające aktywować konto, gdy zgłoszenie 
zostanie zaakceptowane.

P. Czy w ramach programu partnerskiego myWD 
oferowane są specjalne ceny? 
Nie, program myWD nie jest programem cenowym i nie oferuje 
obniżonych cen dysków twardych. Uczestnicy programu myWD 
mogą jednak w każdym kwartale kupić produkty po obniżonych 
cenach w ramach specjalnego programu ewaluacyjnego myWD.*

Często zadawane 
pytania

Często zadawane pytania
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Informacje kontaktowe
Serwis i wsparcie
Z naszymi przedstawicielami ds. obsługi klienta można skontaktować 
się pod niżej podanymi bezpłatnymi numerami telefonów.

Western Digital, WD i logo WD są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a myWD i logo myWD są znakami towarowymi 
firmy Western Digital Technologies, Inc. w USA i innych krajach. W dokumencie mogą być wymienione inne znaki, należące 
do innych firm. Produkty mogą się w rzeczywistości różnić od przedstawionych na zdjęciach. Niektóre produkty mogą być 
niedostępne w określonych regionach świata.
Uczestnictwo w programie i płynące z niego korzyści są oferowane według wyłącznego uznania firmy WD, a udział  
w programie podlega warunkom uczestnictwa i wszelkim innym regułom, regulacjom, zasadom lub procedurom, które 
firma WD może okresowo stosować według własnego uznania, w tym. m.in. postanowieniom przewodnika po programie 
dostępnego na stronie www.mywd.com (zwanym zbiorczo „szczegółowymi informacjami o programie”). Firma WD 
ma wyłączne prawo do interpretowania i stosowania niniejszych warunków oraz wszelkich szczegółowych informacji  
o programie, a wszelkie odnoszące się do nich pytania lub spory będą rozstrzygane przez firmę WD według jej wyłącznego 
uznania. Firma WD może zmienić szczegółowe informacje o programie w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
Uprawnienia do udziału w programie i uczestnictwo w nim są określane według wyłącznego uznania firmy WD. Firma WD 
zastrzega sobie prawo do określenia statusu uczestnika programu partnerskiego wyłącznie według własnego uznania. 
Dotyczy to przyjęcia uczestnika do programu, wyłączenia go z programu oraz uznania, czy uczestnik jest uprawniony 
do otrzymania nagród (albo czy ma prawo korzystać z programu wyłączenie w celach informacyjnych i instruktażowych). 
Pełny tekst warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie: http://www.mywd.com/rstermsofuse?country=pl&lan
guage=pl.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

E-mail: 
myWDEMEA@wdc.com

Niemcy 0800 589 5320
Austria 0800 006 592
Szwajcaria 0800 200 406
Wielka Brytania 0800 012 6946
Irlandia 1800 992 214
Francja 0805 220 066
Hiszpania 8000 982 91

Portugalia 8008 144 21
Włochy 8009 869 75
RPA 0800 999 631
Rosja 8108 002 5925011
Polska 8001 214 241
Indie 011 6654 2000 

Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, 
Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, 
Szwajcaria, Włochy

Wielka Brytania i Irlandia 

Indie

Reszta Europy, Bliski Wschód i Afryka

00800-ASK4WDEU 
(00800-27549338) 

00800-ASK4WDEU 
(00800-27549338)

1800 419 5591

0031-8800062100

Priorytetowa pomoc techniczna i prawo do zwrotu 
towaru (RMA)


