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Sobre o Programa GE 
Platinum?
Se você compartilha nossa paixão por tecnologia limpa e negócios 
solares sustentáveis o Programa GE Platinum o ajudará a cumprir 
suas metas de negócios.
O programa trata-se de um modelo de vendas e marketing de alto nível 
para revendedores qualificados de inversores solares da marca GE. 
Nós fazemos parceria com os fornecedores mais confiáveis   do setor 
proporcionando uma experiência de usuário única para todas as partes 
interessadas envolvidas.Benefícios do Programa

Como Parceiro Platinum, sua empresa se beneficiará com acesso 
exclusivo a recursos, treinamento, bem como incentivos, envolvimento 
com projetos sociais e muito mais.

O que é um Parceiro 
Platinum?
A sua empresa é uma defensora da energia limpa e da energia solar 
com produtos de alta qualidade? Sua empresa tem credenciais sólidas 
como uma empresa de negócios sustentável e deseja expandir seu 
network com demais companhias de interesses semelhantes? Se a 
resposta é sim, então sua empresa pode se qualificar para o Programa 
GE Platinum.

Acesso a preço com desconto exclusivo

Leads de usuário final do site da GE Solar

Treinamento GE exclusivo - Vendas / Técnico

Material de treinamento, material de marketing e equipamentos de marca

Suporte de comissionamento no local/on call para a primeira instalação

Suporte de marketing abrangente

Faça parte do programa “Retribuir à comunidade” da GE

Oportunidade de ser incluído na GE Service Partner Network

Benefícios

Histórico comprovado como negócio ético e sustentável

Boas avaliações online - avaliações mínimas de 4 estrelas 

no Google ou Facebook

Meta de volume - volume anual de 3 MW

Cobertura mínima a nível estadual

Forte presença de marketing online

Requisitos

Ser uma Empresa de Energia Limpa não é apenas um negócio. É um estilo de vida e uma grande responsabilidade. Nossa missão é 
criar modelos de negócios que permitem ao mundo funcionar com energia limpa abundantemente, isentando danos ao meio ambiente. 
É por isso que fazemos parceria com as empresas mais confiáveis   e responsáveis   do setor para garantir alinhamento dos nossos 
objetivos sociais bem como das nossas metas de negócios.
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