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É um dia que corre bem do princípio ao fi m. É ter o conhecimento 
e apoio para resolver qualquer problema. É oferecer soluções que 
melhoram a vida dos seus clientes e a efi ciência da sua empresa, 
desenvolvendo um negócio sustentável para o futuro e sendo apoiado 
por uma marca inovadora em que pode confi ar, pois oferece mais do 
que sistemas de climatização de elevada qualidade.

É aqui que nós entramos.

A Samsung é um parceiro empenhado em ajudá-lo a garantir operações 
diárias sem sobressaltos. Eliminamos obstáculos desnecessários, 
permitindo que leve o seu negócio de climatização para o nível 
seguinte. A nossa reputação em termos de tecnologia e inovação, 
combinada com os nossos sistemas de climatização de elevada 
qualidade, dar-lhe-ão a confi ança para fechar qualquer negócio.
Enquanto parceiro, terá ainda acesso a uma ampla gama de cursos 
de formação, material promocional, aconselhamento prático e apoio 
contínuo.

Com as ferramentas de que precisa para obter sempre os melhores 
resultados, pode confi ar na Samsung para o ajudar a ir ainda mais longe.

Ser instalador da Samsung
é mais do que instalar um
ar condicionado.



Enquanto parceiro de Soluções de 
climatização da Samsung, tem tudo o que 
precisa para garantir sempre os melhores 
resultados.

O nosso apoio e formação está a uma só 
chamada ou clique de distância – quer fale com 
alguém do nosso serviço de assistência, aceda 
às vantagens do nosso Portal do Parceiro ou 
receba uma formação prática.

Toda a informação de que precisa está 
disponível online, no nosso Portal do Parceiro, 
uma plataforma de fácil acesso onde pode 
encontrar informação técnica sobre os produtos 
ou aceder a material promocional.

Sabemos que tem um calendário apertado e não 
pode perder tempo. Por isso, pode escolher a data 
e local de entrega dos nossos produtos e contar 
com o nosso apoio para que os seus projetos 
corram na perfeição.

Os nossos softwares de seleção dão-lhe 
as ferramentas para projetar e executar 
qualquer tipo de instalação. Basta selecionar a 
confi guração de produto certa para o trabalho 
certo e estará pronto para começar. 

Um trabalho bem feito



Receba formação prática.

Os nossos softwares de seleção dão-lhe as ferramentas para projetar qualquer tipo de instalação.



Quando se torna parceiro da Samsung, nós 
não mudamos a forma como faz negócio. 
Ajudamo-lo a desenvolver o seu negócio à sua 
maneira.

Fale-nos de si. Dos seus desafi os, dos seus 
sucessos, das suas metas e da forma como 
trabalha. Quanto melhor o conhecermos, mais 
poderemos otimizar a nossa própria forma de 
trabalhar para melhor a adequar à sua situação 
e para o preparar para o sucesso comercial.

Enquanto parceiro da Samsung, convidamo-lo 
também para eventos exclusivos onde pode 
aprender a otimizar o seu negócio enquanto 
aproveita a hospitalidade da Samsung.

O perito é você. É por isso que o contactamos 
regularmente para saber a sua opinião e 
conhecer as suas necessidades e requisitos. 
Os nossos peritos estão sempre à disposição 
para responder a qualquer das suas perguntas, 
ajudá-lo a lidar com os desafi os e reunir 
pessoalmente.

Com ofertas especiais, comunicação direta, 
acordos que melhor se adequam ao seu 
negócio e acesso a uma ampla gama de 
material promocional, uma parceria com 
a Samsung dá-lhe tudo o que precisa para 
aumentar a sua carteira de clientes.

O mais adequado para si



Participe nos nossos eventos exclusivos e aproveite a hospitalidade da Samsung.

Enquanto parceiro Samsung, otimizamos a nossa forma 
de trabalhar para melhor se adequar à sua situação.



Sabemos que pode ser difícil o equilíbrio 
entre o seu negócio de instalação e o papel 
de comercial, mas podemos ajudá-lo a fazer 
uma transição suave dos seus serviços 
para alcançar um crescimento rentável e 
sustentável.

As nossas soluções inovadoras dão-lhe o poder 
de se destacar num mercado competitivo. Com 
os nossos sistemas excecionais de climatização 
terá a confi ança para garantir o conforto dos seus 
clientes durante todo o ano.

Oferecemos controlos inteligentes e novos 
desenvolvimentos para a Internet das Coisas 
(iot), bem como produtos premiados como a 
gama Wind-Free™ e 360 Cassette.

As suas ideias e opiniões permitem-nos melhorar 
continuamente e orientar as inovações futuras, 
tudo por si e pelos seus clientes.

Também trabalhamos consigo para que possa 
criar novas oportunidades de negócio que 
incluam produtos e tecnologias Samsung 
relacionados entre si.

Uma parceria com a Samsung permite criar um 
lucro sustentável para que esteja sempre um 
passo à frente.

Sempre um passo à frente



As nossas soluções inovadoras dão-lhe o poder de se destacar num mercado competitivo.

Aceda a toda a informação relevante através do nosso 
Portal do Parceiro: partnerhub.samsung.com/climate
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