
Co z tym 
back to school? 

' 

Trend wzmożonej sprzedaży po wakacjach jest wciąż znaczący, 
choć nie aż tak bardzo jak jeszcze kilka lat temu. 

URSZULA SMOKTUNOWICZ 

Okres back to school (dawniej sier
pień - wrzesień, obecnie raczej 
sierpień - październik) według 

dystrybutorów i producentów wciąż jesz
cze jest czasem wyższej sprzedaży, choć 
część z nich zauważa już znaczne osłabie
nie tego trendu. Niemniej jednak wszyscy 
dostawcy gorliwie się do niego przygoto
wują, zwłaszcza jeśli chodzi o ofertę tych 
produktów, na które w miesiącach powa
kacyjnych może być zwiększony popyt. 
Z obserwacji dystrybutorów wynika, że 
najciekawsze oferty na ten okres przy
gotowują producenci m.in. akcesoriów 
komputerowych, notebooków, tabletów 
i produktów gamingowych. 

ŻNIWA? TAK, ALE GŁÓWNIE 
W HALACH 
Co roku wraca teza, że efekt back to school 
maleje. Większość producentów i dystry-

MARCIN HARASIM 
szef polskiego oddziału 
Asbisu 

® 
E 
t 

Na pewno wciąż można mó
wić o wzroście popytu w okresie 
zwanym back to school, zwłasz
cza w porównaniu z notowanym 
w czerwcu czy lipcu, ale nie jest 
tak dynamiczny jak w latach po
przednich. Wielkość sprzedaży zale
ży też od rodzaju asortymentu. 
Zainteresowanie niektórymi kate
goriami produktów może być nieco 

butorówjej jednak nie potwierdza. Zgod
nie zapewniają, że okres powakacyjny 
nadal jest jednym z bardziej oczekiwa
nych w roku. - To dla kanatupartnerskie
go oraz dużych sieci handlowych nie tylko 
czas pierwszych większych żniw, ale i swe
go rodzaju test przed kulminacją roku, czy
li ostatnim kwartałem - podkreśla Łukasz 
Żukowski, dyrektor działu produktów re-
tail w Veracompie. 

Zapał do kupowania zwiększa się nie tyl
ko u nabywców indywidualnych. - Klienci 
biznesowi również budzą się z wakacyjnej 
drzemki i zaczynają składać większe za
mówienia - zauważa Piotr Kozłowski, 
Business Unit Manager, odpowiedzialny 
w ABC Dacie za sprzedaż komputerów. 

Producenci dostrzegają, że ten okres 
odrobinę się wydłużył - wcześniej obej
mował sierpień i wrzesień, ostatnio sier
pień, wrzesień i październik. - Dawniej 
sprzedaż w tych miesiącach stanowiła 

gorsze niż w poprzednim roku, jako że ry
nek jest już nimi mocno nasycony. Będzie 
natomiast rósł popyt na tablety i czytniki 
e-booków (choć segment czytników jest 
dopiero w początkowej fazie rozwoju). 
Wzrost sprzedaży w omawianym okresie 
nie powinien być większy niż 20 proc, 
ponieważ rynek z każdym rokiem staje się 
coraz dojrzalszy. 

By ułatwić resellerom przygotowanie do 
back to school, już teraz promujemy spe
cjalny program wspomagający sprze
daż (wraz z finansowaniem) i zdejmujący 
praktycznie ryzyko odsprzedaży. Wszel
kie informacje na ten temat przesyłamy 
po nawiązaniu kontaktu na adres informa-

ok. 35 proc. rocznej sprzedaży. Teraz jest 
to ok. 26proc. - mówi Szymon Winciorek, 
Business Development Manager w pol
skim oddziale Asusa. 

Niektórzy dostawcy jednak - mimo że 
przygotowują się na wzmożoną sprzedaż 
związaną z powrotem do szkoły - do
strzegają, że sezonowość, a zwłaszcza 
okres back to school, nie odgrywa już tak 
dużej roli w sprzedaży. Jak to wytłuma
czyć? Bardzo prosto. Wzmożona sprzedaż 
w okresie back to school jest szczególnie 
widoczna w dużych sieciach handlowych 
- wyjaśnia Rafał Węgrzyn, dyrektor pionu 
handlowo-operacyjnego i członek zarzą
du Megabajtu. 

LICZĄ NA DWUCYFROWY WZROST? 
W czasie back to school większość dys
trybutorów spodziewa się dwukrotnego 
(niektórzy co najmniej dwucyfrowego) 
wzrostu sprzedaży w porównaniu —> 

cje@asbis.pl, ponieważ jest to specjalna 
oferta, bardzo często konstruowana dla 
konkretnej firmy Ponadto każdy part
ner będzie naszym specjalnym gościem 
w siedzibie Asbisu. jeżeli zechce odebrać 
towar osobiście. 
Mimo że przede wszystkim promujemy 
marki własne, każdy z resellerów będzie 
mógł zamówić i odebrać dowolne produk
ty innych marek w takich samych cenach 
jak u pozostałych dystrybutorów. Już teraz 
kończymy przygotowywanie kilku atrakcyj
nych promocji dla użytkowników końco
wych, występując w roli producenta marek 
Prestigio i Canyon, aby wspomóc sprzedaż 
w kanale resellerskim i retailowym. 
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j ZBIGNIEW MĄDRY 
ja dyrektor handlowy 

^ ^ i członek zarządu AB 

Typowego back to school nie ma 
już od co najmniej dwóch - trzech 
lat, choć nadal ten okres jest cza
sem wzmożonej sprzedaży. Wzrost 
można zauważyć już od sierpnia, na 
co oczywiście się przygotowujemy. 

-> z notowaną w lipcu i kilkunastoprocen-
towego - w odniesieniu do wyników ze
szłego roku. Dotyczy to m.in. urządzeń 
mobilnych i komputerów All-in-One. -
Z naszych wieloletnich obserwacji wyni
ka, że choć konsumenci mają za sobą okres 
wzmożonych wydatków, związanych z wy
jazdami wakacyjnymi, z chęcią kupują róż
nego rodzaju akcesoria i nowinki techniczne 
- zauważa Łukasz Żukowski z Veracompu. 

A na co liczą producenci? Epson oczeku
je 30 - 40-proc. wzrostu sprzedaży w po
równaniu z wypracowaną w miesiącach 

Podchodzimy do back to school jednak 
w sposób kontrolowany, weryfikujemy 
możliwości zarówno partnerów, jak i ryn
ku. Działając między różnymi podmiota
mi, często pełnimy rolę ciała doradczego, 
pomagamy producentom w skutecznym 
dotarciu do odpowiedniego kanału part
nerskiego, a resellerom - w zoptymalizo
waniu sprzedaży. Oczywiście oczekujemy 
wzrostu popytu i wierzymy, że nasza spół
ka może odegrać kluczową rolę w sprze
daży zarówno w III, jak i IV kwartale. 

letnich. Brother zakłada 30-proc. zwięk
szenie popytu w sierpniu w odniesieniu do 
wyników lipca i kolejne 20 - 30 proc. we 
wrześniu. - Natomiast porównując tego
roczny okres back to school z ubiegłorocz
nym, spodziewamy się 15-proc. wzrostu 
sprzedaży - mówi Katarzyna Idzkiewicz, 
Marketing Coordinator w Brotherze. 

Na podobne efekty tegorocznego back 
to school liczy Samsung, przy czym za
kłada, że wzrost zainteresowania będzie 
tylko o 5 proc. wyższy w stosunku do ubie
głorocznego. Na zdecydowanie większy 

popyt niż w 2011 r. liczy Megabajt (w od
niesieniu do marki Tracer), a tylko na nie
znaczny - Genius. 

Nie wszyscy producenci są jednakowy
mi optymistami. Według Asusa w 2012 r. 
spadek popytu w okresie back to school 
wyniesie ok. 5 proc. w stosunku do sprze
daży notowanej w roku poprzednim, więc 
różnica między wynikami uzyskanymi 
w okresie powakacyjnym i miesiącach 
letnich nie będzie tak wyrazista. 

W PEŁNEJ GOTOWOŚCI 
JUŻ OD MAJA 
Przygotowania do okresu back to school 
zaczynają się u dystrybutorów stosunko
wo wcześnie. Duże firmy zaczynają się 
za nie zabierać już w maju. Dlaczego tak 
wcześnie? - Detaliści powinni złożyć za
mówienia jeszcze przed wakacjami, aby to
war dotarł do nich i mógł zostać sprzedany 
w sierpniu. Dlatego musimy być przygoto
wani z dużym wyprzedzeniem - wyjaśnia 
Piotr Kozłowski z ABC Daty. 

Jeśli dostawca w krótkim czasie zamie
rza sprzedać większą ilość sprzętu, zale-

Co będą promować 
producenci 

i dystrybutorzy 
po wakacjach? 

AB 
Dystrybutor będzie zwracał uwagę 

resellerów na produkty szcze
gólnie poszukiwane na początku 
roku szkolnego, głównie na kom
putery PC, notebooki i tablety. 
Zaznacza, że generalnie back 
to school powinien być dobrym 

okresem dla sprzedaży wszystkich ar
tykułów z jego oferty. 

ABC Data 
Firma skupi się na komputerach w naj
nowszych konfiguracjach, z platformą lvy 
Bridge Intela. Na rynku pojawi się także 
szersza oferta ultrabooków różnych do
stawców. Sprzedawać będzie się coraz 
więcej tabletów oraz desktopów typu All-

-in-One. To również wpłynie na kształt 
oferty w okresie back to school. 

k' ; f f Asbis 
Producent będzie 
promować własne 
marki: Prestigio 

(tablety i czytniki książek elektronicz
nych) oraz Canyon (akcesoria charaktery
zujące się młodzieżowym designem). 

Asus 
Vendor przygotowuje szeroką ofertę note
booków, netbooków oraz table
tów. Chce zwrócić uwagę 
klientów na swoje nowe 
modele tabletów pra
cujące w systemie 
Windows 8 i ARM. 

Brother 
Przedsiębiorstwo specjalnie na okres 
back to school przygotowało drukarkę 
etykiet PT1080, charakteryzującą się no

wą obudową i zestawem startowym wy
posażonym dodatkowo w baterie. 

Epson 
Według Epsona powo
dzeniem powinny się 
cieszyć nowe drukar
ki L100/L200 - z sys
temem stałego tłoczenia atramentu. To 
rozwiązanie jest integralną częścią urzą
dzenia i zostało objęte gwarancją. Choć 
oferta kierowana będzie w tym czasie 
do użytkowników indywidualnych, przy 
okazji producent chce pokazywać zalety 
sprzętu małym firmom. 

Hama 
W opinii dystrybutora uwaga odbiorców 
skupi się na akcesoriach IT, zwłaszcza 
pamięciach USB, torbach, plecakach 
do notebooków. Niedawno 
wprowadził do oferty pamię 
ci USB - Elatio i Laeta o po
jemności 32 GB oraz Valore 
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ży mu na ciągłości oferty i zapewnieniu 
zapasów. Na czym właściwie polegają 
te przygotowania? - Co roku analizuje
my z naszymi dostawcami i partnerami, 
jak będzie się kształtować sprzedaż w tym 
okresie, oceniamy potencjał, wspólnie po
dejmujemy decyzje o wielkości zatowa-
rowania oraz terminach. Zależy nam na 
dobrej współpracy z partnerami, dlatego 
badania rynku oraz profesjonalne przygo
towanie sq kluczowe nie tylko w tym okre
sie, ale i przez cały rok - twierdzi Zbigniew 
Mądry, dyrektor handlowy i członek za
rządu AB. 

Jednak akurat dla AB okres back to 
school nie jest jakimś specjalnym czasem, 
prowadzone przez dystrybutora działania 
i przygotowania nie różnią się więc istot
nie od tych z pozostałych miesięcy. 

Inaczej w Veracompie, który już od maja 
gromadzi informacje od partnerów, o tym, 
co ich zdaniem byłoby najbardziej intere
sujące dla klientów. Następnie konfrontuje 
uzyskane dane z propozycjami płynącymi 
ze strony producentów i sugestiami part
nerów, a na końcu wybiera najciekawsze 
pomysły. - Z początkiem lipca nasze działy 

zakupów i logistyki zaczynają zamawiać to
waru producentów, by był gotowy do sprze
daży od początku sierpnia - mówi Łukasz 
Żukowski z Yeracompu. 

N I E ZAWSZE MUSI BYĆ TANIO 

Jaką strategię mają dostawcy na omawiany 
okres? Przede wszystkim spodziewają się, 
że klientów zainteresują atrakcyjne ofer
ty, które przyciągną nie tylko odbiorców 
indywidualnych, ale także firmy i instytu
cje. - Ważnym kryteriumjest cena. Znaczna 
część społeczeństwa poszukuje ofert najtań
szych - zauważa Joanna Kośniewska, dy
rektor handlowy w Hamie. 

Andrzej Sowiński, Country General 
Manager w Lenovo, podkreśla jednak, 
że w okresie niepewności na rynkach, co 
zresztą potwierdzają ostatnie dane go
spodarcze, Polacy zaczynają oszczędzać. 
- Dlatego właśnie nabywcy indywidualni, 
jeśli już decydują się na zakup komputera, 
wybierają tańsze konfiguracje - ocenia. 

Część przedsiębiorców ma większe 
problemy z uzyskaniem zewnętrznego 
finansowania, np. w postaci kredytów, co 

też musi mieć wpływ na wielkość sprze
daży. Są jednak i tacy dostawcy, którzy 
w tym okresie spodziewają się najwięk
szego zainteresowania zakupami ze stro
ny firm i instytucji, zwłaszcza dużych. 
- Duzi klienci instytucjonalni i korpora
cyjni interesują się sprzętem z wyższej 
półki, charakteryzującym się najlepszy
mi parametrami, szybkością i niższymi 
kosztami operacyjnymi. W tym przypad
ku najważniejszym kryterium zakupu nie 
jest cena, lecz niezawodność, wydajność 
i niskie koszty użytkowania w perspekty
wie długoterminowej - podkreśla Krzysz
tof Tarczyński, Product Marketing Unit 
Manager w Samsung Electronics. 

Na CRN.pl WYPOWIEDZI: PAWŁA BEREZOWSKIEGO 

z GENIUSA, TOMASZA CHOJECKIEGO Z EPSONA, 

SŁAWOMIRA HARAZINA Z ACTIONU, KATARZYNY 

IDZKIEWICZ Z BROTHERA, JOANNY KOŚNIEWSKIEJ 

z HAMY, TOMASZA RABICZKO Z TOSHIBY, ANDRZEJA 

SOWIŃSKIEGO Z LENOVO, KRZYSZTOFA 

TARCZYŃSKIEGO Z SAMSUNGA, RAFAŁA WĘGRZYNA 

Z MEGABAJTU, SZYMONA WINCIORKA Z ASUSA, 

ŁUKASZA ŻUKOWSKIEGO Z YERACOMPU 

-16 GB. Ostatnia zawiera zestaw Software 
Magix służący do automatycznego za
bezpieczania danych na zewnętrznym 
dysku lub płycie DVD. 

Lenovo 
Produ- - ^ 1 
cent bę
dzie promować 
komputery z nowymi proce
sorami lvy Bridge. Wprowadza urządze
nia zaprezentowane podczas CES 2012. 
Będzie mieć sporo nowości, zarówno dla 
odbiorców indywidualnych, jak i bizne
sowych: IdeaPad Yoga, nowe ultrabooki 
U310 i U410, nowy biznesowy ThinkPady 
XI Carbo, ultrabook T430u. Sporo uwagi 
poświęci komputerom AiO (B520, C320 
i A720) i tabletom. 

Megabajt 
Oprócz szerokiej gamy akcesoriów kom
puterowych dystrybutor zamierza szcze
gólnie promować najnowsze tablety 

marki Tracer: 7-calowy OV01.2 i NEO 
o przekątnej 9,7 cala. Urządzenia działają 
w systemie Android 4.0.3. 

Samsung 
Firma chce zachęcić klientów instytucjo
nalnych i biznesowych do zakupu m.in. 
modeli z nowej linii kolorowych drukarek 
laserowych formatu A4 przeznaczonych 
do domu (seria CLP-365 i urządze
nia wielofunkcyjne serii CLX-3305), do 
małego biura (seria CLP-415 i urządze
nie wielofunkcyjne CLX-4195), a tak
że dla przedsiębiorstw (seria CLP-680 
i urządzenia wielofunkcyjne CLX-6260). 
Producent spodziewa się, że studenci 
i uczniowie będą zainteresowani note
bookami z segmentu budżetowego, 
a także z serii 5. 

Toshiba 
Wiele działań bę
dzie powiązanych 
z promowaniem 

ofert uaktualnienia systemu Windows do 
najnowszej wersji. Asortyment producen
ta zostanie wzbogacony o nowe urządze
nia z systemem Windows 8, np. tablety 
i komputery AiO Na rynku pojawią się 
również inne produkty Toshiby, np. nowe 
modele ultrabooków. 

Veracomp 
Od kilku miesięcy dys
trybutor obserwuje 
wzmożone zaintere
sowanie tabletami, 
zarówno multime
dialnymi, jak i graficznymi. 
W okresie back to school du
żym popytem cieszą się we
dług niego także akcesoria 
komputerowe, produkty 
sieciowe, rozwiązania dla 
graczy i oprogramowanie an
tywirusowe. Veracomp szczególny 
nacisk położy na fachowe doradztwo dla 
partnerów. 
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