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Projektory sprzedają się 

dobrze, ich głównym odbiorcą 

jest biznes oraz sektor 

edukacji. Mimo 

zaimplementowania 

w urządzeniach 

technologii 3D jeszcze 

niewielu klientów z niej 

korzysta, choć jest to rynek 

przyszłości. Rośnie natomiast 

o 20 proc. w skali roku 

sprzedaż projektorów 

krótkoogniskowych. 

I BARBARA MEJSSNER 

Rzut obrazem 
- czyli rynek 
projektorów 
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Sprzedaż projektorów na pol
skim rynku systematycznie wzra
sta - od 17 556 sprzedanych 
sztuk w 2004 r. do 64 241 
w 2010 r., z niewielkim spad
kiem w kryzysowym roku 2009 
(z 54 273 do 50 765 sztuk). 
Jest to odwzorowanie trendów 
światowych, gdyż globalnie 
sprzedaż projektorów rośnie 
w dużym tempie. W roku 2010 
sprzedano około 8,5 mln sztuk 
tych urządzeń. Analitycy Paci
fic Media Associates (PMA) 

prognozują, że w roku 2015 ich 
sprzedaż osiągnie poziom 
39 mln sztuk. PMA zapowiada, 
że średni roczny wzrost sprze
daży na rynku projektorów osią
gnie w ciągu najbliższych czte
rech lat aż 90 proc. 
PMA wskazuje na rosnącą po
pularność standardowych pro
jektorów wykorzystywanych 
w szkolnictwie i biznesie, projek
torów typu pico, a także, choć 
bardziej wartościowo niż ilościo
wo, projektorów 3D. 
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W 2010 r. największe udziały 
w polskim rynku projektorów 
należały do firm BenQ 
(27,4 proc), Epson (14,3 
proc), NEC (, 6 proc), Sanyo 
(7,2 proc), Acer (6,7 proc), 
Hitachi (6,2 proc), Optoma 
(5,5 proc), LG (5 proc), Vivi-
tek (3,2 proc.) i Sony 
(2,5 proc). 

W sprzedaży projektorów 
w 2010 r. na polskim rynku li
derem jest BenQ, który 
w ubiegłym roku sprze
dał 17 631 sztuk, drugie 
miejsce zajmuje Epson 
(9155), trzecie NEC (6162). 
W stosunku do 2009 r., Ep
son zamienił się miejscami 
z NEC i z trzeciego trafił 
na miejsce drugie. 
W 2010 r. tylko 9,8 proc. pro
jektorów stanowiły projektory 
używane do kina domowego, 
natomiast 90,2 proc. stanowi
ły projektory do zastosowań 
biznesowych. Sporo sprzętu 
trafia również do sektora edu
kacji. - Edukacja stanowi 
18-20 proc nabywców na
szych projektorów. Szacunki 
wynikają z faktu, że projekto
rów krótkoogniskowych 
(ShortThrow) sprzedaliśmy 
niemal 10 proc. (dokład
nie 1690 szt.), a większość 
z nich wykorzystywana jest 
do interaktywnych ta
blic - mówi Krzysztof Sulowicz, 
country manager BenQ PL. 
Tę opinię potwierdza także 
Piotr Wierzbicki z Opto-
my: - Spory udział przypadł 
na sektor edukacyjny, który re
alizował swoje budżety, nie
jednokrotnie wsparte fundu
szami unijnymi. Projektory do
brze się sprzedawały także 
w sektorze publicznym, co wi
dać po sporej liczbie zakupów 
po 1-2 szt. urządzeń. Odbior
cą projektorów jest też sektor 
małych i średnich przedsię
biorstw. 

- Naszym największym klien
tem są firmy działające 
w sektorze MSP oraz w edu
kacji. Coraz większy udział 
zdobywały tutaj również firmy 

instalacyjne z branży audio
wizualnej - mówi Michał Rę-
dziak, product manager 
w Veracomp. Większość mo
deli sprzedawanych dla szkół 
i uczelni to modele o rozdziel
czości XGA i jasności 
do 3000 ANSI lumenów. 
Na rynku projektorów domi
nują dwie technologie: LCD 
(42,5 proc.) oraz DLP 
(51,5 proc). Niewielu na
bywców znajduje sprzęt wy
korzystujący technologię LED. 
W 2010 r. sprzedano tylko 
6 proc projektorów LED. 
Pomimo postępu technolo
gicznego, klienci szukają ta
nich rozwiązań. Nadal bardzo 
dużym zainteresowaniem cie
szą się więc projektory SVGA 
oraz XGA, dysponujące ja
snością od 2500 do 3000 
ANSI lumenów. Coraz czę
ściej poszukiwane są również 
tańsze projektory HD. Kolejną 
grupę stanowią urządzenia 
w rozdzielczości SVGA 
(800x600), która ma wciąż 
prawie 25-procentowy udział 
w naszym rynku. Takie pro
jektory mają jasność rzę
du 2500-3000 ANSI lume
nów. Segment powyżej 3000 
ANSI lumenów to ok. 20 proc. 
rynku. Najmniej nabywców 
znajdują urządzenia o jasno
ści powyżej 5000 ANSI lu
menów. 

Średnia cena najpopularniej
szych rozwiązań na rynku wa
ha się w okolicach 2000 zł 
netto, jednak najlepiej sprze
dają się projektory w cenie 
detalicznej do 3000 zł 
(z VAT). Największy wpływ 
na cenę ma rozdzielczość, ja
sność i funkcja lens shiff 
(zmiana położenia obiektywu 
dla redukcji zniekształceń tra
pezowych). Wybór na rynku 
jest duży, bowiem projektory 
to segment urządzeń bardzo 
zróżnicowanych cenowo 
i technologicznie. Przykłado
wo, w Veracomp najtańszy 
w ofercie projektor kosztu
je 900 zł netto dla partnera, 
natomiast za najdroższy trzeba 
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Udział w polskim rynku producentów projektorów w 2009 i Udział w polskim rynku producentów projektorów w 20101 
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zapłacić już ponad 200 tys. zł. 
W ofercie NEC znajdują się projekto
ry od standardowych w cenie 
ok. 1000 zł netto, po produkty dla 
sektora edukacyjnego, biznesowego, 
instalacyjnego, medycznego, renta-
lowego, projektory 3D, projektory 
HLO, a w końcu profesjonalne oraz 
cyfrowe projektory kinowe, których 
cena sięga kilkuset tysięcy złotych. 
Najtańsze modele Optomy kosz
tują w cenach dilerskich poni

żej 1000 zł netto, są to podstawo
we modele mobilne w rozdzielczo-
ściach SVGA. Najdroższe urządze
nia to projektory instalacyjne o wy
sokim parametrze jasności, 
dodatkowych ustawieniach obra
zu, specjalnych funkcjonalno-
ściach przydatnych przy instalacji, 
z możliwością sterowania przez 
sieć czy wymiennych obiektywach. 
Osiągają one ceny kilkunastu ty
sięcy złotych. Najtańszym projekto-

ROBERT BUŁAWA 
manager channel sales 
& marketing Central East 
Europe, NEC Display 
Solutions 

Jak na razie, 3D jest ciekawym 
dodatkiem do podstawowych 
funkcji projektora, ale klienci 
podchodzą do tego z dystansem, 
ze względu na dodatkowy koszt 
okularów i konieczność 
posiadania komputera z kartą 
graficzną mogącą obsłużyć 
wyświetlanie obrazu 3D. 
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Sprzedaż projektorów w Polsce w latach 2004-2010 w szt. 
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rem obecnie oferowanym przez fir
mę Acer jest projektor z kategorii 
pico Acer C20 wykorzystujący tech
nologie LED, w cenie reseller-
skiej 699 zł. Najdroższym rozwiąza
niem jest model przeznaczony dla 
klienta biznesowego Acer P7500 
o rozdzielczości fuli HD, jasno
ści 4000 ANSI lumenów, z funkcją 
lens shift, prawie wszystkimi złącza
mi video, kontrolowane i zarządza
ne przez sieć LAN, w cenie reseller-
skiej 6999 zł. 

Trzeci wymiar 
- obiecujący segment 
rynku 
Większość projektorów, nawet 
z segmentu tych tańszych, wypo
sażona jest już w technologię 3D. 
Ich sprzedaż ciągle wzrasta. Ry
nek projektorów 3D powinien 
przynieść w najbliższych latach 
duże zyski. - Praktycznie wszystkie 
nasze nowe projektory wyposażo
ne są w tę funkcję. Jednak moim 
zdaniem, jej zastosowanie jest 

dziś jeszcze bardzo ograniczone. 
Po pierwsze, z braku materiałów 
(filmów) 3D oraz konieczności ku
powania specjalnych okula
rów - mówi Krzysztof Sulowicz. 
Choć projektorów 3D jest coraz 
więcej, wykorzystać je można tyl
ko do współpracy z komputerem 
wyposażonym w mocną kartę 
graficzną, przeważnie do projek
towania i modelowania prze
strzennego lub do zastosowań 
edukacyjnych. 

MICHAŁ RĘDZIAK 
product manager, Yeracomp 

Sprzedaż projektorów short throw 
rośnie ok. 20 proc. w skali roku. 

Natomiast projektory 3D to jeszcze 
nowość. Ale technologia 3D 

potaniała na tyle, że zaczyna być 
już implementowana przez 
producentów w najtańszych 

produktach, co zwiastuje znaczny 
wzrost jej udziału w całym rynku 

projektorów. 
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TOMASZ KUCZKOWSKI 
wiceprezes Zarządu ViDiS 

Najpopularniejsza specyfikacja 
w 2010 r. (potwierdzają to raporty 
PMA i FutureSource) to 
projektor o jasności od 2000 
do 3000 ANSI lumenów 
i w rozdzielczości XGA. Co drugi 
projektor sprzedany w Polsce ma 
takie parametry. Urządzenia 
o niższej jasności to 5 proc, 
urządzenia profesjonalne 
(od 5000 ANSI lumenów) to 
margines rynku (ok. 1 proc. 
całkowitej sprzedaży). 

• 

Kariera 
krótkoog n i s ko wy c h 
Krótkoogniskowych projektorów 
(o współczynniku projekcji - throw 
ratio od 0,9 do 0,24 - czyli tzw. 
Short Throw i Ultra Short Throw) 
sprzedaje się coraz więcej, zwłasz
cza na rynku edukacyjnym. Nie
wielki dystans pozwala na łatwą in
tegrację projektorów z tablicami 
multimedialnymi oraz umożliwia 
wyświetlenie obrazu o dużych roz
miarach nawet w małych salach 
konferencyjnych czy klasach lekcyj
nych. - Rozwiązania short throw 
oraz ultra short throw z miesiąca 
na miesiąc cieszą się coraz więk
szym powodzeniem. Tutaj motorem 
napędowym jest klient edukacyjny, 
szukający rozwiązania kompatybil
nego z tablicą interaktywną - twier
dzi Patryk Roszko z Acer. Według 
Krzysztofa Sulowicza, popyt na nie 
w tym roku będzie rósł 

Pico: razem czy 
osobno - oto jest pytanie 

Małe picoprojektory dynamicznie 
wkraczają na rynek. Dotychczas ry
nek miniaturowych modułów projek
cyjnych - tzw. picoprojektorów - na tle 
innych urządzeń elektroniki użytkowej 
był praktycznie niezauważalny We

dług analityków, wkrótce popyt mo
że jednak znacząco wzrosnąć, 

głównie dzięki temu, że 
będą one dostęp-

Struktura sprzedaży 
projektorów w Polsce w 2010 r. 

ne nie tylko jako 
oddzielne produkty, ale coraz 

częściej będą stanowić rozszerzenie 
podstawowej funkcjonalności innych 
urządzeń. Według DisplaySearch, pi-

\ 
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Udziały rynkowe projektorów 
według zastosowań 
w Polsce w 2010 r. 
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coprojektory wbudowane będą wkrót
ce tak popularne, że w 2018 r. prze
wyższą liczebnie projektory dostępne 
jako oddzielne urządzenia. Od zasto
sowanej technologii uzależniona jest 
cena. Picoprojektory typu LCOS są 
najtańsze, z kolei projektory w techno
logii MEMS (Micro Electro-Mechani-
cal Systems) - najdroższe. Średnią ce
ną w tej klasyfikacji charakteryzują się 
natomiast projektory typu DLP (Digital 
Ught Processing). - W przyszłości ry
nek podzieli się na dwie części - pro
jektory pico samodzielne oraz wbudo
wane, gdyż staną się one standardo
wym wyposażeniem wielu urządzeń 
przenośnych, np. smartfonów. Obec
nie projektory te wykorzystywane są 
przeważnie do przenośnej rozrywki al
bo w pracy, przez np. przedstawicieli 
handlowych, do szybkiej prezentacji 
oferty czy zdjęć produktów - mówi 
Piotr Wierzbicki. I 
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