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PARTNERS

Certified partners
Na Aivo, uma meta nos move: devolver o tempo para as pessoas. Por isso, também 

pretendemos beneficiar empresas com grande experiência em soluções de tecnologia. 
Este programa é específico as empresas que desejam assessorar outras empresas sobre 

o uso da inteligência artificial para melhorar o serviço ao cliente. É especial para empresas 
comprometidas em vender e disponibilizar os produtos da Aivo em seu portfólio.

O programa Certified Partners é específico para empresas especialistas em 
tecnologias de inovação que desejam ser representantes da Aivo. Essas devem 

definir e oferecer estratégias para omnicanais a fim de melhorar o serviço ao 
cliente e a experiência do usuário.

Na Aivo, trabalhamos em conjunto para oferecer as melhores soluções de serviço 
ao cliente usando inteligência artificial. Em que se baseia este programa? Seus 

dois pilares são a capacitação on-line e o suporte comercial da Aivo. Ao tornar-se 
um Certified Partner, você se compromete a promover ativamente as soluções 
da Aivo. Em troca, você irá receber mais descontos e incentivos para continuar 

trabalhando e oferecer o melhor serviço ao cliente.
 

Caso tenha interesse em tornar-se nosso parceiro, precisaremos saber mais sobre 
sua empresa. Cadastre seus dados para que possamos verificar se você atende 

aos nossos pré-requisitos.

É para você?

Compromisso, capacitação e mais benefícios
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Se você acha que ainda precisa de mais tempo para conhecer as soluções da 
Aivo, comece pelo programa Authorized Partners. Conforme seu progresso, você 

poderá migrar para o programa Certified Partners e aproveitar seus benefícios.

Oferecemos programas flexíveis e vantajosos que permitem recomendar, vender, 
implementar ou integrar a Aivo. Escolha o programa que melhor se adequa à sua empresa.

Certifications

Sales & Product Specialist

Onboarding Specialist

First level Integrations

Tier 1 Support
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Authorized Certified Select Strategy BPO

Marketing Benefits

Onboarding Kit

Partner Listing

Partner Portal Access

Co-branding Communication

Exclusive discount codes

Invitation

N/A Invitation Invitation

Authorized Certified Select Strategy BPO

Program Benefits

Online sales training

Online product training

Sales Support

Rebate program

Lead distribution

100 program pass* 25% OFF 25% OFF N/A

Lab-Strategic planning meetings

Authorized Certified Select Strategy BPO

Preencha sua solicitação aqui
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Business Planning

Quarterly Business Review

Annual Business Review

Invitation

Invitation

Invitation

Authorized Certified Select Strategy BPO
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