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Serviços Digitais InterSystems para Empresas
Olá Comunidade,
Introduzimos as Recompensas de Serviços Empresariais no Global Masters, então, agora, você tem uma grande
oportunidade de destacar aplicações, soluções, serviços da sua empresa no Developer Community e em nossas
redes sociais, e ainda resgatar uma campanha no Google AdWords para a sua aplicação OEX!
Um cupom de 1.000 dólares para
3.000 pontos
campanha no Google AdWords
Resgate este prêmio para divulgar
sua aplicação OEX no Google
AdWords. Configuraremos a
campanha (palavras-chave,
descrição, público-alvo) e enviaremos
um relatório após o término da
campanha. Requisitos: A aplicação
deve funcionar no InterSystems
IRIS/IRIS for Health ou ser uma
ferramenta para
gerenciar/desenvolver com o IRIS.
Bloco promocional em
1.500 pontos
"NOVIDADES" no Developer
Community
Resgate este prêmio para divulgar
seus serviços, eventos ou vagas no
Developer Community. Duração: 1
semana. Em todas as páginas do site
à direita. Nosso designer preparará
um banner para você. Requisitos: Os
serviços de desenvolvimento, eventos
ou vagas devem ser relacionados
com à tecnologia da InterSystems.
Promoção de projeto no Open
1.000 pontos
Exchange no Developer Community
Resgate este prêmio para divulgar
seu projeto OEX no Developer
Community.
Um banner com um link clicável para
o seu projeto será mostrado a todos
os visitantes do DC durante 1
semana, em todas as páginas do site,
no bloco "Aplicação da Semana" à
direita.
Webinar apoiado pela InterSystems 3.000 pontos
Você gostaria de organizar um
webinar profissional para os
desenvolvedores falem sobre sua
solução/ferramenta e os serviços da
sua empresa? Resgate esta
recompensa e nós ajudaremos a
organizá-lo. O que você obterá: A
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equipe da InterSystems organizará
um webinar on-line; Divulgação do
webinar no DC e redes sociais;
Landing page no Developer
Community; Teste prévio e suporte
técnico durante o webinar. Requisitos:
A aplicação deve funcionar no
InterSystems IRIS/IRIS for Health ou
ser uma ferramenta para
gerenciar/desenvolver com o IRIS.
Seu vídeo no canal de
1.500 pontos
desenvolvedores InterSystems no
YouTube
Você tem um vídeo no YouTube que
descreve a ferramenta, solução ou
experiência relacionada às
Plataformas de Dados InterSystems?
Aumente o tráfego para os seus
vídeos no YouTube solicitando o
Pacote de Vídeo Boost: Divulgação
do vídeo no canal de
desenvolvedores InterSystems no
YouTube. Listagem no resumo
mensal no "Vídeos dos
Desenvolvedores InterSystems". Aqui
está um exemplo. Divulgação nas
redes sociais do Global Masters e
Desenvolvedores InterSystems.
Publique uma tag para a sua
5.000 pontos
empresa no Developer Community
Resgate este prêmio para obter uma
tag para sua empresa no Developer
Community e, assim, ter uma
descrição, uma seção com postagens
e seus próprios inscritos.
Como resgatar se você ainda não é um membro do Global Masters?
➡

Nós lhe convidamos a participar:
1. Entre no Global Masters com as mesmas credenciais que você usa no DC.
2. Responda 4 perguntas do desafio "Personalize seu programa. COMECE AQUI!" (você verá lá).
3. Os pontos por sua contribuição ao OEX e DC serão atribuídos automaticamente dentro de 3 dias.
4. Resgate os prêmios no catálogo de Recompensas.

O Developer Community InterSystems conta com um público de mais de 35 mil visitantes todos os meses. Deixe o
mundo saber sobre suas aplicações, soluções e serviços construídos na Plataforma de Dados InterSystems!
Sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas nos comentários abaixo.
Informações adicionais sobre o Global Masters: O que é o Global Masters? Comece aqui
#Global Masters
URL de
origem:https://pt.community.intersystems.com/post/servi%C3%A7os-digitais-intersystems-para-empresas
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