
Deveniți Partener certificat 
de publicare Google
Dezvoltați-vă parteneriatul cu Google, devenind partener certificat. Un 
partener certificat de publicare Google este o companie pe care am 
examinat-o, care și-a dovedit expertiza în folosirea produselor Google 
și care le oferă editorilor soluții și servicii inovatoare. În plus față de 
resursele pentru partenerii de canal, veți mai primi acces la beneficii 
exclusive. Upgrade

Întruniți condițiile de mai jos?

Aveți experiență dovedită 
în a-i ajuta pe editori să 
se dezvolte cu ajutorul 
serviciilor și tehnologiilor 
dvs.

Doriți să dezvoltați relații 
importante cu o bază tot mai 
mare de editori și, în același 
timp, să atrageți clienți noi.

Le oferiți editorilor 
interacțiuni de calitate 
consecvente și consultanță 
de top. 

V-ați creat un renume 
de promotor permanent 
al unui ecosistem publicitar 
eficient.

Dacă răspunsul este DA, 
discutați cu managerul 
partenerilor pentru canal 
despre examinarea în 
vederea certificării.

Marketing Referințe tehnice
Dezvoltarea 
companiei

Afișarea în Instrumentul 
de căutare a 

partenerilor Google

Certificări anuale de 
examinare a produselor

Acces la clienți 
recomandați

Sondaj anual privind 
gradul de mulțumire al 

editorilor și raport 
detaliat, cu date 
statistice utile

Insignă Google Partner 
exclusivă pentru site-ul 

dvs.

Oportunități de 
marketing combinat 

Materiale de marketing

Invitație la summitul 
anual global al 

Partenerilor certificați 
de publicare Google

Acces anticipat la 
parcursurile și funcțiile 

produselor

Programe de instruire 
personalizate

Asistență tehnică

Acces la comunitatea 
globală a Partenerilor 
certificați de publicare 

Google

Pentru a deveni partener certificat de publicare Google, trebuie să 
îndepliniți următoarele criterii:

• să parcurgeți perioada de înscriere de șase luni; 
• să fi avut un manager de parteneri pentru canal timp de un an;
• să îndepliniți cerințele de performanță pentru partenerii de canal;
• să îndepliniți toate cerințele regionale;
• să treceți evaluarea finală pentru certificare.

Insigna Partener certificat de publicare vă va ajuta să ieșiți în 
evidență în fața concurenței și vă garantează accesul la o rețea 
unică de parteneri globali.


