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BE AMBITIOUS
BE INVOLVED
BE FOCUSED

CHRISTIE RESELLER PRIVILEGE 
Christie Privilege is een uniek incentive programma voor resellers die Christie 
projectoren, Flat Panel displays & Content management oplossingen verkopen 
binnen de Benelux via Sahara Benelux. Ontvang bij elk verkocht product CASH, op je 
persoonlijke Prepaid Christie Privilege MasterCard ©. 
De reward bedragen per verkocht product variëren van $ 50 tot $ 1.500

HOE ONTVANG JE HET TE GOED?
1. Ben je een Sahara Benelux reseller dan registreer je eerst via 

www.christieprivilege.com Binnen 24-uur ontvang je een bevestigingsmail.
2. Log in op je Christie Privilege account en voer een claim in via de online ‘claim 

manager’.
3. Er kan alleen een aanspraak op het te goed worden gedaan wanneer de 

deelnemer het juiste serienummer indient.
4. Het te goed wordt enkel op de pre-paid Christie Privilege MasterCard 

geplaatst.
5. Gebruikers transacties en kaartbalans kunnen online via ‘Mijn account’ worden 

bekeken.

* Per eenheid
**  Christie Boxer & Roadster J-Series beloningen zijn alleen van toepassing op vaste installaties. 

Reseller- en eindgebruikersinformatie moet met Christie gedeeld worden zodra een claim is 
gemaakt.

***  Roadster M-Series komen niet in aanmerking voor financiering

Producten van het Christie Clearance Center komen niet in aanmerking voor 
financiering. Voor meer informatie over Christie Privilege kunt u contact opnemen 
met: info@saharabenelux.nl
|‘Door partnership en kennisdeling samen succesvol.’’

JOUW VOORDEEL!
 - Zonder extra veel moeite krijg je beschikking tot een vrij te besteden bedrag! 

Wat in een paar maanden tijd, behoorlijk kan oplopen. Zo financieren wij 
bijvoorbeeld jou jaarlijkse bedrijfsuitje!

 - Wij belonen je voor jouw inzet en focus om Christie producten te verkopen.
 - De Christie Privilege website houd je op de hoogte van het laatste product 

nieuws, promoties en andere beloningen.


