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Cisco Customer Loyalty

Equipe de capacitação e estratégia de negócios

Programas de clientes



Cisco Customer Loyalty (CCL) – Benefícios para o cliente 

Você recebe pontos de fidelidade, com base nas suas compras de produtos e serviços 
da Cisco

* Pesquisa com membros do programa Cisco Customer Loyalty 07/2014 - até o momento

Recompensas pela sua fidelidade com a Cisco 

Resgatam pontos para ofertas educacionais da Learning@Cisco e de nossos parceiros de aprendizagem

Mais informações sobre os produtos da Cisco para seus funcionários

Use os pontos de fidelidade para obter créditos de aprendizagem, auto-estudo, vouchers de exame, 
e laboratórios. 

Mais oportunidades de certificação da Cisco para os membros da sua equipe

85%* dos membros de CCL relataram o aumento do uso otimizado de produtos da Cisco e redução 
da frustração 

Esquema de pontos fácil de usar

Cada ponto de fidelidade equivale a US$ 1. Os pontos de fidelidade podem ser convertidos em 
créditos de aprendizagem em pacotes.

É fácil criar o portal do cliente para acompanhar e resgatar pontos 

Login simples no portal do cliente
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Cisco Customer Loyalty - ofertas de aprendizado resgatáveis

Vouchers de exame de 

certificação

Vouchers de exame de 

laboratório

Aprendizado pelo auto-

estudo da CLN Store

Treinamento 

supervisionado
Learning Partner TrainingCisco Live! Eventos

Pacotes de estudo em 

nível especializado da 

Cisco

Cisco Collaborative 

Knowledge

Publicações da Cisco 

Press

Prêmios de créditos de aprendizagem (LC)

100 pts. de fidelidade = 1 LC

Prêmios de pontos de fidelidade 

1 pt. de fidelidade ~ US$ 1

Vouchers de laboratório 

de aprendizado

Cisco Store

(mercadoria e demonstração do 

software)

Serviços de planejamento 

de currículo



Portal do cliente CCL
• Portal seguro acessível na Web

• Os clientes podem verificar os saldos mais recentes de pontos de recompensas através do login 
de um capitão de equipe designado

• Extratos de saldo de pontos e transações de resgate podem ser visualizados

• E-mails mensais de notificação



Pronto para saber mais?

Acesse nosso site: 

www.cisco.com/go/customerloyalty 


