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PROPOSTA DE CONVÊNIO
Data: 15 de junho de 2012 – 0.5
Introdução

Primeiramente, agradecemos o interesse em ser conveniado à NCA!
Esta proposta traz as características e benefícios do convênio com nossa empresa. Ela foi elaborada
de forma a trazer benefícios a todas as partes, sendo boa e justa para todos. É uma oportunidade que a sua
empresa tem de oferecer um grande beneficio ao seu cliente, fidelizando-o!

Sobre a NCA
A NCA é uma prestadora de serviços especializada em informática para o segmento PME. Hoje
também realizando projetos e instalações de CFTV e PABX.
Trabalhamos com infraestrutura de TI corporativa, ou seja, nosso foco é o serviço especializado em
redes de dados, voz e imagem para empresas.
Também fornecemos equipamentos profissionais sob encomenda, como servidores HP/IBM, switchs
gerenciáveis, racks, etc.
Voltada para às Micro, Pequenas e Médias empresas, tem como o carro chefe contrato de serviços de
manutenção em redes de dados, microcomputadores e servidores e implementação de redes estruturadas.
Nossa assistência técnica é especializada, treinada e monitorada. Realizamos serviços em laboratório
e on-site.
Oferecemos contratos de faturamento mensal, participativo, fechado, de gestão e locação de mão de
obra.
Toda nossa mão de obra é garantida, só trabalhamos com profissionais qualificados. Nos
equipamentos, só trabalhamos com produtos de qualidade e certificados, com garantia.

O Convênio
O convênio consiste basicamente em oferecer descontos especiais para os seus clientes aliado a
serviços e produtos de alta qualidade e competência, tornando-os fiéis a sua empresa.
Para as empresas de tecnologia, mais uma vantagem: A empresa tem a oportunidade de focar em
seu negócio, deixando a manutenção a cargo da NCA, focando e se especializando em sua área, podendo
atender a mais e novos clientes.
Todo mundo ganha: Seu cliente ganha descontos especiais com a NCA. Você fideliza o cliente, ganha
uma boa comissão e ainda pode focar em seu negócio. A NCA ganha com o fomento da relação e com um
novo cliente. É um negócio bom para todos!

Os benefícios
P ARA

O SEU CLIENTE

“Serviços e produtos profissionais e de qualidade, descontos e condições de pagamento especiais e
fidelização”
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Descontos em serviços, produtos e contratos mais condições de pagamento diferenciado.
Acesso a serviços e produtos de alta qualidade e profissionais de forma diferenciada e mais simples
do que iria encontrar no mercado diretamente.
Abaixo uma tabela com as condições especiais para o cliente e para sua empresa.
Item
Contrato de serviços
Serviços por demanda
Produtos por demanda
Financiamento direto
pela NCA*

Para o cliente
15% de desconto
15% de desconto + Parcelamento
5% de desconto + Parcelamento

Para o conveniado***
Ganha 10% do valor da 1ª mensalidade
Ganha 2,5% do valor final dos serviços
Ganha 1% dos valor final dos produtos

Serviços: em até 12x
Produtos: em até 6x

* Dependendo do valor da parcela e capacidade de pagamento do cliente; **Estas condições podem variar de acordo com o tempo, mercado e
promoções internas. Sempre será ofertada uma condição/vantagem para o seu cliente que seja diferente do que estiver sendo praticado.
***Valores convertidos em serviços e produtos.

P ARA

A SUA EMPRESA

“Bonificação, lucro, fidelização, tempo, profissionalismo e valorização”
Poderá ofertar o convênio, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade aos seus clientes,
fidelizando-os e passando uma imagem corporativa e responsável. Oportunidade de publicidade e
visibilidade: Nos materiais, sites, etc, da NCA sempre colocamos as marcas dos conveniados.
A cada oferta fechada sua empresa ganha uma bonificação. Resumidamente você ganha dinheiro a
cada cliente que indicar e fechar negócio.
Ganha tempo! Ao contratar a NCA você não precisa mais se preocupar com manutenção da rede,
micros, servidores, etc, para poder executar seu serviço. Nós cuidamos da infraestrutura e o libertamos
destas preocupações.
Sua empresa ganha mais tempo para aprimorar o seu negócio, criar novos produtos e atender
melhor e com mais eficácia seus clientes, com apoio da NCA. Isto o torna mais profissional!
Sua empresa ganha uma imagem mais corporativa e agrega mais valor ao seu negócio.

Observações
A NCA é uma empresa séria e honesta, estando 100% legalizada e em conformidade com as leis
vigentes. Tendo um trabalho sério e reconhecido, por isto exige certas qualidades de seus conveniados, para
sempre manter o bom trabalho e a boa imagem.
A NCA poderá usar o nome e a logomarca da sua empresa em eventos, folders, panfletos, sites, etc,
na área destinada aos conveniados. Assim como permite o uso de sua marca e logo para uso, de forma
correta, pelos conveniados.
Não existe nenhum custo no convênio. A NCA não cobra e não paga pelo convenio.
Não existe prazo ou limite de tempo e/ou indicações para o convênio.
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