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A Hikvision é reconhecida mundialmente por 
oferecer aos seus Integradores um suporte 
totalmente integrado com uma política de negócio 
transparente, confiável e parceira.

O VAP 4.0 é o programa para Integradores de 
Sistemas que foi customizado para o Brasil com 
o objetivo de atender as demandas exigentes do 
mercado com benefícios exclusivos que vão desde 
atendimento one-to-one, sistema registro de 
projetos, preço diferenciado, suporte comercial, 
apoio técnico avançado e atividades de geração
de demanda.

SOBRE NÓS
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Value Added Partner
VAP 4.0

O programa VAP 4.0 foi projetado especificamente para proteger e recompensar os parceiros por seus esforços na venda de 
produtos e soluções para novos clientes ou buscar novas oportunidades com os clientes existentes. 

Elegibilidade:

Todos os parceiros autorizados (SSP - Special Solution Partner, Platinum, Gold e Silver) devem registrar suas oportunidades 
(RO) seguindo formulário oficial da Hikvision. O RO deverá ser atualizado a cada 30 dias com BDM regional. É obrigatória a 
assinatura do contrato VAP por parte dos parceiros autorizados.

Benefícios:

- Oferece ao parceiro um desconto de RO;
- Protege o investimento de pré-vendas e permite que você se concentre em oferecer alto valor para conquistar novos 
negócios;
- Protege a margem do seu parceiro;
- Permite estreita colaboração do time Hikvision para ajudar os parceiros a realizarem cross e up-selling;
- Recompensas de reembolso e apoio a atividades de Marketing.



Programa de Parceiros Programa de Parceiros

Value Added Partner
VAP 4.0

A Hikvision envia o produto à um distribuidor autorizado que reenvia a um parceiro autorizado que por sua vez revende   
ao usuário final ou cliente.

Saiba mais sobre a compra de equipamentos e serviços Hikvision dentro do Programa de Canais Autorizados Hikvision e 
Distribuidores na sua região.
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Diretrizes de Preços Especiais (Special Pricing)
VAP 4.0

A Hikvision oferece programas promocionais que incluem determinar um preço especial geralmente pensado para acelerar a adoção da tecnologia Hikvision em 
um dado mercado vertical ou área tecnológica. Estes programas promocionais requerem um cliente identificado, já que os produtos e serviços comprados com 
preço especial somente poderão ser vendidos a esse cliente determinado.

Responsabilidades:
Parceiros Registrados ou Certificados:

 • Projetos com registro aprovado terão preços promocionais aplicados com fim de apoiar o parceiro integrador a melhorar suas margens de lucro e dar 
mais competitividade na concorrência.
 
Distribuidores Autorizados podem:

 • Combinar descontos com RO autorizado.
 • Determinar o preço dos produtos para seus clientes com RO autorizado.

Distribuidores Autorizados não são recomendados a:

 • Combinar descontos somente sem RO autorizado.
 • Determinar o preço dos produtos para seus clientes sem RO autorizado.
 



Programa de Parceiros Programa de Parceiros

Conheça mais sobre o programa
VAP 4.0

Estamos comprometidos com o investimento contínuo em nossos principais integradores de
sistemas. Com foco na capitalização de uma infinidade de projetos e oportunidades.

Benefícios da parceria:

Programa Exclusivo de 
Registro de Projeto

Treinamentos de SoluçõesSuporte Pré e Pós venda Eventos de Divulgação

Certificado HCSPDescontos de RegistroApoio de Marketing Equipamento de Demonstração
com Desconto

Indicação de Lead 
para Parceiros

Publicação de Study Case
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Construindo Relações de Confiança

Apresentação do treinamento de produto

A Hikvision entende que a formação é fundamental em qualquer 
nível de parceiro. Nossa equipe técnica disponibilizará treinamento, 
manutenção e instalação para assegurar que você tenha todo o 
conhecimento e as ferramentas necessárias.

Treinamento de certificação de produto

A Hikvision certifica que você e sua equipe recebam treinamento 
completo nas principais verticais, desde os produtos introdutórios 
até os corporativos, para que seus clientes possam ter plena certeza 
e segurança de que seus sistemas estão protegidos por técnicos 
certificados pela Hikvision. 

A Hikvision capacita seus parceiros, fornecendo recursos de 
treinamento presencial e a distância. Os parceiros receberão 
notificações de eventos de capacitação na sua área, bem como 
eventos regionais e nacionais. 

TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO
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Obtenha uma vantagem competitiva
PREÇOS EXCLUSIVOS

Preços com descontos através dos parceiros da Hikvision

Ao associar-se ao programa VAP 4.0 você pode aproveitar descontos especiais de seu parceiro distribuidor, 
ficando sempre um passo a frente da concorrência. Isso o ajuda a aumentar a sua rentabilidade ou a 
assegurar um projeto com preço acessível. Cada parceiro VAP Hikvision recebe um número de registro 
exclusivo para cada parceiro distribuidor a fim de garantir o desconto adicional.

Equipamento de demonstração com desconto

Demonstrações de produtos e soluções são um elemento crítico para garantir a confiança dos clientes 
potenciais. É por isso que a Hikvision facilita a aquisição de produtos de demonstração para nossos 
parceiros. Temos uma equipe dedicada que se empenha em fornecer equipamentos de demonstração 
diretamente dos depósitos da Hikvision para você.

Programa exclusivo de registro de projeto

A Hikvision o recompensa por utilizar seus produtos na elaboração de solicitações de propostas. 
Oferecemos preços especiais além de seu desconto de parceiro. Queremos vencer a negociação! O cadastro 
do projeto baseia-se na quantidade de produtos da Hikvision que são especificados em uma negociação e 
pode variar de caso-a-caso.
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Estamos aqui sempre que você precisar
SUPORTE

Suporte Personalizado

Nossa equipe de vendas fornece suporte personalizado já nos primeiros estágios do processo de concepção, visitando seu local de 
instalação para ajudá-lo a escolher os elementos de sua solução de vigilância por vídeo e auxiliá-lo com qualquer solução de problemas. 
Também fornecemos ferramentas fáceis de usar como uma calculadora de lente e uma calculadora de largura de banda para ajudá-lo a 
escolher os produtos adequados para sua delivery.

Principais canais para o suporte

Podem ser feitos pelos nossos telefones 4020-4458 para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 025 4458 para demais regiões. Se 
preferir, entre em contato também por e-mail, através do suporte.br@hikvision.com.

Apoio de Marketing

O Marketing é um componente essencial para qualquer negócio. Os parceiros VAP podem solicitar assistência de marketing para eventos 
em benefício as suas ações. Nós daremos todo suporte necessário, visando suas preferências e necessidades de comunicação.

Além disso, como um parceiro VAP, você tem a possibilidade de participar de estudos de caso. A Hikvision trabalha lado a lado de seus 
parceiros VAP a fim de buscar oportunidades para publicidade em publicações impressas e on-line de liderança do setor de segurança.
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BENEFÍCIOS PARA PARCEIROS SSP - SPECIAL SOLUTION PARTNER PLATINUM GOLD SILVER

Compra no Distribuidor requerida mínima/Quarter (R$) 1.25M 750K 155K 75K

Rebate por quarter sobre meta batida 2% 2% 2% 2%

Suporte técnico priorizado e realizado por time de pré-vendas especializado • • Distribuidor Distribuidor

Suporte técnico realizado por call center centralizado • • • •

Certificação HCSA Grátis Grátis Grátis Grátis

Certificação HCSP Grátis Pago Pago Pago

Certificação HCISA (Delivery de projetos) Grátis Pago Pago Pago

Certificação Advanced Solutions Pago N/A N/A N/A

Desconto para compra de produtos demonstração 50% 40% 30% 30%

Acesso à Rede de Parceiros Hikvision de desenvolvedores de software, 
fornecedores de tecnologia e consultores • • • N/A

Especificações de Arquitetura e Engenharia (A&E) com soluções customizadas
Apoio dos especialistas da fábrica. 
Customização de soluções Verticais • • •

Boletins informativos mensais** • • • •

Oportunidades para publicação nacional de estudos de casos, com vídeo de 
marketing e/ou reportagens ** • • • •

Envio de Leads por parte da equipe da Hikvision** Prioritário • • •

Oportunidades de marketing de conjunto: como patrocínio em eventos, 
fornecimento de material de marketing, “gifts”, etc. ** Depende de aprovação Depende de 

aprovação
Depende de 
aprovação

Depende de 
aprovação

Oportunidade para participação nos eventos da Hikvision para clientes finais ** • • N/A N/A

Hik-care: apoio on-site em delivery de projetos de alta complexidade sem custo 
(verificar regras com Hikvision) Grátis Pago Pago Pago

** As ações descritas nestes itens, dependem
 de análise e aprovações internas da Hikvision.
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*Certificação Advanced Solutions

1 AI product Front-end 7&8 series/People Counting/PT9 Series
Back-end:iDS/Data Center/Cloud Storage

2 Software HCM/HCE/HCP

3 DarkfighterX&Panoview Product DarkfighterX:5 series bullet/DF8225IH/DY9225IH
PanoVu:DP , 6D, 69 Series Products

4 Storage Product Storage

5 Commerical Display LCD/DLP/LED/Interactive Display/Digital signage/
Controller/Decoder

6 Thermal Product All Thermal

7 Explosion proof and Anti-corrosion Product Explosion proof and Anti-corrosion camera

8 ITS+Entry & Exit Product
Checkpoint Capture Unit/Intersection Violation 

Unit/ Traffic Flow Camera
TCG ANPR/ TMG Gate
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Eagle Awards

See Far, Go Further

EAGLE AWARDS
Prêmios Hikvision Community Eagle Awards – See Far Go Further

O prêmio Hikvision Community Eagle Awards reconhece 
membros que demonstram comprometimento e 
contribuição significativa para a marca no Brasil. 

O prêmio destaca e estende o apreço aos membros 
da comunidade cujos esforços ajudam a disseminar a 
marca Hikvision no mercado.
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Como se tornar um Membro?

A Hikvision tem o prazer de apresentar nosso programa 
de associação VAP exclusivo, somente para convidados.
Estamos comprometidos em investir em nosso SI e em 
parceiros profissionais com enfoque na capitalização de 
oportunidades de projeto e cooperação no longo prazo.

A Hikvision gostaria de alavancar sua posição única no 
mercado como a fabricante líder de produtos de vídeo 
do mundo com nosso parceiro enquanto ambos obtêm 
os benefícios deste programa somente para convidados.

EAGLE AWARDS
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EAGLE AWARDS
Quem está qualificado para receber o Community Eagle Award?

Todos os parceiros cadastrados no VAP 4.0 (todas as categorias), profissionais, pré-vendas e executivos 
de vendas dos VAP parceiros. Todos os profissionais devem ser cadastrados no programa e seguir a 
Hikvision nas mídias sociais, principalmente o Linkedin.
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CATEGORIAS EAGLE AWARDS
A Hikvision concederá 4 prêmios chave em destaque da comunidade (Community Spotlight Awards):

1. VAP do Ano

2. Prêmio de Excelência Técnica

3. Prêmio The Eagle Projeto Vertical do Ano 

4. Prêmio CONQUEROR

Critérios: Atingimento da meta VAP 4.0 anual, alta performance de reversão de pipeline. 
Conquista de grandes estudos de casos, investimento em certificações Hikvision para seus profissionais.

Critérios: Necessário ser certificado HCSA e HCSP. Possuir conhecimento avançado em soluções High-end Hikvision, ser eficiente 
para construir BOM’s complexos.

Critérios: Estudo de caso com alta relevância no mercado nacional e mundial contendo alta tecnologia com Inteligência Artificial. 

Critérios: Grande foco e paixão pela marca Hikvision, este profissional elevou a promoção e oferta da marca Hikvision em 
grandes usuários finais do mercado. Contribuiu para criação de alto pipeline de valor agregado, utilizando sua habilidade para 
gerar grandes negócios com a marca.
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EAGLE AWARDS
Por quanto tempo uma Community Eagle fica ativa?

Os prêmios ficam ativos por um ano. No entanto, os períodos podem variar por prêmio e comunidade.

Quais são os benefícios de receber um Community Eagle Award?

Os ganhadores do prêmio Hikvision Community Eagle Award serão destacados e reconhecidos em toda 
a sua comunidade mundial. Eles também receberão um “crachá” eletrônico e físico colocado ao lado de 
seu Nome para anunciar a conquista.

Aproveite os benefícios do VAP 4.0 e seja um parceiro!



Entre em contato com o Gerente de Vendas de sua região
para obter detalhes sobre como se tornar um exclusivo

parceiro VAP Hikvision.

ASSOCIE-SE JÁ

Informações de Contato:
Tel: 4020-4458 para Capitais e Regiões Metropolitanas

Tel: 0800 025 4458 para demais regiões 

Endereço: Praça Professor José Lannes, 40
15º andar - Cidade Monções, São Paulo - SP

CEP: 04571-030
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