Global Asset Recovery Services oferece equipamentos IBM seminovos a preços acessíveis com a qualidade e
confiabilidade presente em todos os produtos IBM.

Por que GARS?

Incentivo
GARS paga bônus nas vendas dos BPs.

Qualidade
Nossos equipamentos passam
pelos mesmos testes de resistência
realizados em novos. Qualidade e
confiabilidade de um IBM novo.

Preço do produto
Custos entre 30% e 40% menores
quando comparados ao preço
de um equipamento novo.

Lucro

Recompra

GARS não controla as margens de
lucro dos Business Partners.
Quanto maior o poder de compra,
maior será a margem de lucro.

Podemos comprar equipamentos
usados do cliente final ou por
intermédio das negociações
com os Business Partners,
que receberão por isso.

Processo
Agilidade e flexibilidade no
processo de compra com
as mesmas ferramentas de
qualquer outro produto IBM.

Crédito
Créditos pré aprovados
para BPs e clientes finais.

Garson é um dos nossos BPs e acabou
de comprar um Power 8 e DS8870
Storage de GARS, gerando uma renda
aproximada de $75k para GARS:

Você conhece o
GARS BP Fee?
Ao atingir uma renda de U$50k
pagamos um rebate de 1% para
distribuidores e de 2% para os
provedores de soluções e
parceiros de negócio (tier 2)*

Se a renda no quartil atingir $250k,
Garson poderá receber U$5.000,00.**

*Limite de U$5k por Business Partner por quartil.

2% -> US$ 5,000.00

Assim, o rebate de Garson
será de 2% -> US$ 1,500.00

**aproximadamente R$ 20.000,00 por quartil.

Quando GARS é a melhor opção?
Não sei se meu cliente precisa de um
equipamento de última geração...

Nem sempre. Alguns clientes têm aplicações muito
pequenas e limitações técnicas para qualquer equipamento.

Tenho um cliente que está com problemas de orçamento e crédito...

GARS tem preços agressivos e linhas de crédito
pré-aprovadas. Podemos oferecer pagamentos
por etapas e condições de financiamento.

Preciso de entregas de equipamento rapidamente!

Temos alta disponibilidade de caixas e peças em
nossos mais de 150 armazéns ao redor do mundo.

Preciso de peças para equipamentos no fim
da vida útil em um curto período de tempo.

Sem problemas! GARS tem acesso a peças
antigas em depósitos específicos da IBM.

Meu cliente está comprando para
sites de recuperação de desastres.

Nesse caso, baixo custo importa!
Posso oferecer modelos de aluguel?

Claro! Somos a única unidade de negócio da IBM que
oferece aluguel para equipamentos de alta qualidade.

Agora que você já conhece os principais benefícios de
GARS, apresente-os para os seus clientes!

Visite o nosso catálogo!
Ir para o catálogo

