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Chứng minh doanh nghiệp của bạn đáp ứng đủ yêu cầu về điều kiện kinh doanh

Hoàn thành quá trình xác nhận

Chứng thực doanh nghiệp của bạn đáp ứng được các tiêu chí ủy quyền của chúng tôi

Để trở thành đối tác chiến lược của Samsung, bạn cần hoàn tất 
việc đăng ký đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Vui lòng thực hiện 
theo các bước sau:

Sau khi trở thành đối tác ủy quyền, bạn sẽ được hưởng 
những đặc quyền từ chương trình của chúng tôi -       
đồng thời giúp nâng cao giá trị doanh nghiệp của bạn.

Nhận quyền lợi!

Chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ bạn cung cấp để xác minh 
cam kết và tình trạng ổn định của doanh nghiệp. Sau khi 
đánh giá, chúng tôi sẽ thông báo ngay khi bạn đủ tiêu chí 
trở thành đối tác chiến lược.

Xác minh tiêu chí ủy quyền

Trước tiên, bạn cần tạo một hồ sơ tại hệ thống Samsung
https://aaa.aaaa.samsung.com

Đăng ký

Ngay khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ chính thức trở thành đối tác của 
chúng tôi và được hưởng những quyền lợi riêng biệt!

Quy trình đăng ký tham gia  
chương trình Samsung MVP 

Nhịp độ phát triển của ngành công nghiệp di động ngày càng tăng 
nhanh kéo theo sự cạnh tranh cũng trở nên khốc liệt. Đứng trước 
những thách thức đó, chúng tôi tin rằng đã đến lúc thắt chặt quan hệ 
giữa nhãn hàng Samsung và những đối tác doanh nghiệp ngành    
di động. Theo đó, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu chương trình 
nâng cao kênh đối tác, được thiết kế chuyên biệt dành cho những 
đối tác cung cấp thiết bị di động và giải pháp dành cho doanh nghiệp 
mang tính chiến lược.

Chúng tôi vui mừng được đồng hành cùng bạn - những đối tác 
chiến lược - trong chuyến hành trình này. Chương trình Hỗ trợ đối tác 
cung cấp thiết bị di động và giải pháp cho doanh nghiệp chiến lược 
được tạo nên để cùng truyền cho nhau động lực, cũng như trao bạn 
những giải pháp và công nghệ tiên tiến, giúp bạn nắm bắt nhiều  
cơ hội quý giá để phát triển kinh doanh.

Với vị thế là thương hiệu đi đầu trong ngành công nghiệp di động, 
chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sự hỗ trợ tuyệt đối trên mỗi 
bước đường phát triển.

Chúng tôi tin vào tiềm năng trở thành người dẫn đầu thị trường 
của các đối tác cũng như niềm tin để giữ vững cam kết của chúng tôi 
đối với đối tác.

Cùng nhau, chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên nhiều thành công 
phía trước!
 

Chào mừng
đến chương trình
Samsung MVP program
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MVP PROGRAM
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Samsung MBA
Samsung MBA là chương trình đào tạo online mà bạn có thể chủ động 
tham gia bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.

Với chứng nhận đào tạo Samsung MBA, bạn có thể dùng để nâng cao 
niềm tin khách hàng với cương vị là đối tác cấp cao của chúng tôi - 
một bước tiến quan trọng để dẫn đến thành công.

Truy cập cổng thông tin đối tác Samsung
Cổng thông tin đối tác Samsung là hệ thống PRM. Hệ thống này nhằm 
cung cấp cho các đối tác công cụ thông tin và hợp tác hiệu quả.

Ngay khi đăng ký trở thành đối tác kinh doanh của Samsung trên 
trang này, bạn sẽ có thể tìm hiểu các thông tin về sản phẩm mới và 
dịch vụ của Samsung, cũng như các thông tin về phúc lợi.

Chứng nhận
giải thưởng

Giấy chứng nhậnHuy hiệu chứng nhận

dành cho các doanh nghiệp được xác nhận đào tạoChứng nhận

Để đăng ký hoặc tìm hiểu về Samsung MBA
Mời bạn ghé thăm hệ thống Samsung MBA online: 

https://savina.mobileb2bacademy.com

Ghé thăm website của chúng tôi và trở thành đối tác ngay!
https://aaaaaaaaa.samsung.com

Đối tác SamsungHệ thống
PRM

Phúc lợi
đối tác

Chương trình
hợp tác

Chương trình Phúc lợi của Samsung MVP
Chương trình phúc lợi của chúng tôi nhằm giúp bạn phát triển năng 
suất doanh nghiệp, trao cho bạn lợi thế cạnh tranh để trở thành đối 
tác kinh doanh di động nổi bật. 

Cung cấp kiến thức về 
Marketing

Hỗ trợ marketing

Chương trình
Samsung MVP 

Giúp giải quyết vấn đề    
kỹ thuật cũng như bán hàng

Hỗ trợ kỹ thuật

Giúp nâng cao doanh số 
bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Trở thành đối tác cấp cao

Hỗ trợ đào tạo

Thưởng thêm khi đoạt doanh số bán hàng

Hỗ trợ Quỹ marketing

Logo đối tác Samsung

Hỗ trợ sự kiện / hội nghị

Đào tạo bán hàng

Đào tạo kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Phúc lợi đối tác SGP

Nếu bạn đạt đủ số điểm ở mỗi hạng mục, công ty của bạn sẽ được 
tăng bậc. Chúng tôi cũng sẽ thưởng thêm cho mỗi lần tăng bậc,   
góp phần khích lệ việc hoàn thành cam kết trong vấn đề hợp tác.

Platinum Gold Silver

Ít nhất 25 điểm. Trong đó gồm:

Yêu cầu

Năng xuất doanh nghiệp: 12
Kỹ năng: 10

* Chứng nhận đào tạo: ít nhất 3 điểm

Tiêu chí đại lý ủy quyền tham gia
Chương trình Samsung MVP -
Đối tác chiến lược - hợp tác dài lâu

Chương trình đối tác

Chương trình hỗ trợ các đối tác quản lý kinh doanh mặt hàng di động 
và giải pháp thiết bị di động dành cho doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Chúng tôi áp dụng chương trình chứng nhận cấp bậc dành cho các  
đối tác nhằm phản ánh sự tận tâm và thỏa thuận từ doanh nghiệp. 
Các đối tác có thể lên bậc dựa trên quá trình đào tạo và chứng nhận 
thiên về đội ngũ kinh doanh và doanh thu được tăng cường.

Platinum

Gold

Silver

Phúc lợi

Gold
Ít nhất 15 điểm. Trong đó gồm:

Năng xuất doanh nghiệp: 8
Kỹ năng: 5

* Chứng nhận đào tạo: ít nhất 2 điểm

Silver
Đối tác ủy quyền còn lại:
Không yêu cầu điểm

Platinum


