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ladomo, ze opinie o tych samych zdarzeniach 
mogą się różnić w zależności od punktu widze
nia i osoby oceniającego. Często oferta pomocy 
składana w najlepszych intencjach nie zawsze 
spotyka się ze zrozumieniem i odbierane jest 
zgoła przeciwnie. Sytuację tę dobrze odzwier
ciedla przysłowie, które mówi: chroń mnie 
Boże od przyjaciół, a z wrogami sam sobie po
radzę. Różna ocena tych samych zjawisk ma 
także odpowiednik w fizyce, a jest nim teoria 
względności. Nietrudno więc zgadnąć, ze rów
nież w dziedzinie programów partnerskich, naj
lepsze intencje dostawców niekoniecznie 
muszą spełnić potrzeby resellerów w praktyce. 
Zwłaszcza, ze którzy obecnie działają oni w 
trudnych warunkach ekonomicznych, dotyczy 
to szczególnie tych, którzy wciąż zajmują się 
przesuwaniem pudelek: z półki do klienta. 
Producenci poszerzyli więc programy partner
skie, by zagwarantować partnerom dodatkowe 
korzyści i jeszcze lepsze wsparcie działań ryn
kowych. Vendorzy chcą bowiem zrobić jak naj
lepszy użytek z możliwości, które stwarza 
sprzedaż produktów opartych na różnych roz
wiązaniach. Przyłączając się do programu, re
sellerzy zyskują zwykle: wsparcie sprzedażowe 
i marketingowe, dostęp do treningów i szkoleń, 
pomoc i doradztwo oraz bardzo często ofi
cjalny certyfikat członkowski. Wspinając się na 
wyższy poziom uczestnictwa w programie, 
partnerzy mogą czerpać z niego jeszcze więcej. 

Zawieranie porozumień 

celem osiągnięcia korzyści 

jest oczywiste, jednak ocena 

ich efektów nie musi wypaść 

w oczach partnerów 

jednakowo. 

Należy podkreślić, ze do stworzenia prężnie 
działającego przedsiębiorstwa nie wystarczy po
siadanie wysoko rozwiniętych technik IT. Wy
maga to również współpracy z wiodącymi 
pionierami innowacyjności w branży, którzy 
wesprą wysiłki firm i zapewnią im zasoby nie
zbędne do zróżnicowania oferty biznesowej na 
niezwykle konkurencyjnym rynku. 

NOWE ARGUMENTY 
Współpraca i motywacja partnerów 
działających w kanale sprzedaży pozwala na po
rządkowanie przekazu marketingowego i za
mianę statystycznej wiedzy o kliencie na żywy 
kontakt z kupującym. Handlowiec ma często do 
zaoferowania 3-4 konfiguracje, których sprze
daż przynosi podobną marżę. Program part
nerski pozwala po prostu łatwiej podjąć decyzję 
o wyborze, a partner jest w stanie znaleźć 
nowe argumenty na rzecz sprzedaży konkret
nych produktów. Poza tym programy partner
skie dają możliwość automatycznej analizy 
wszelkich danych dotyczących popularności po
szczególnych produktów oraz akcji promocyj
nych w kanale sprzedaży. Oprócz różnego 
rodzaju szkoleń marketingowych i technolo
gicznych programy pozwalają resellerom zdo
być uprzywilejowaną pozycję we współpracy z 
dystrybutorem. Reseller, biorący udział w pro
gramie partnerskim, po osiągnięciu odpowied-
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nich wyników sprzedaży ma możliwość sko
rzystania z dodatkowych rabatów ceno
wych. Często uzyskuje korzystniejsze, niż 
standardowe, warunki gwarancyjne. Dlatego 
wydaje się, że jeśli sytuacja finansowa pro
ducenta i dystrybutora pozwala na inwesty
cje w szkolenia dla resellerów, to działanie 
takie może pozytywnie wpłynąć na rozwój 
zarówno partnera jak i dostawcy. Dla pro
ducentów szkolenia stanowią możliwość 
skłonienia resellerów do rozszerzenia oferty 
o kolejne zaawansowane rozwiązania tech
nologiczne, a dla dilerów jest to szansa na 
zdobycie dodatkowego źródła dochodów 
pochodzącego ze sprzedaży nowych pro
duktów i świadczenia ustug dodanych. 

PARTNERZY Z WARTOŚCIĄ DODANĄ 
Producentom najbardziej zależy na tych fir
mach, które będą oferować wartość do
daną, a reseller zorientowany na ustugi, z 
reguty posiada mocne relacje z klientami. 
Od dłuższego czasu rośnie liczba resellerów 
rozszerzających zakres swojej działalności. 
Jak wiadomo ze sprzedaży samych pudelek 
coraz trudniej wyżyć. Również klienci ocze
kują większego zakresu ustug. Stąd powstają 
specjalne programy partnerskie dla firm 
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mogących oferować nie tylko sprzęt, ale 
także profesjonalne ustugi związane ze 
sprzedażą produktów. Bardzo często pro
ducenci celowo wybierają firmy dyna
miczne, takie które chcą się rozwijać, 
ponieważ chcą zrównoważyć uktad sit w ka
nale i nie dopuścić do nadmiernej konkuren
cji. Zmierzają raczej do tego, aby partnerzy 
ze sobą współpracowali, nie zaś ścierali się 

bezpardonowo. Dostawcy, którzy w odpo
wiednim czasie skoncentrowali się na stwo
rzeniu silnej grupy wiarygodnych i 
wykształconych resellerów, teraz zbierają 
żniwo swoich dziatań. 
Na dłuższą metę resellerzy nie obronią się 
przed spadkiem opłacalności sprzedaży, 
szczególnie przy coraz niższych marżach na 
sprzęcie komputerowym. Prosty schemat 
postępowania kupić i sprzedać, nie zapew
nia juz stabilnej perspektywy. Toteż coraz 
więcej firm przyjmuje strategię pogłębiania 
specjalizacji, a także inwestuje w nowe ob
szary działalności, zwłaszcza w usługi. Jed
nak nie zawsze strategie te przynoszą 
sukces. Wielkie przedsiębiorstwa robią biz
nes trochę inaczej niz małe - czerpią dodat
kowe korzyści ze swej wielkości. Na 
przykład wielcy producenci czy dystrybuto
rzy korzystają z efektu skali, który pozwala 
im obniżać jednostkowe koszty produktu i 
usługi, a duże firmy resellerskie czynią 
użytek ze swej silnej pozycji przetargowej, 
dyktując warunki dostawcom. 

PROGRAMY Z WIEDZĄ 
Prawie każdy program partnerski zakłada 
szkolenie swoich partnerów, co w obecnej 
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Wojciech Komnata, 
Dyrektor Handlowy, Yeracomp 

Polityka producentów w zakresie usług realizowanych przez system integratorów odzwiercied
lona w programach partnerskich w zasadzie nie ulega radykalnym zmianom. Dostawcy roz
wiązań różnicują usługi na te, które partnerzy mogą świadczyć samodzielnie oraz wykonywane 
przez inżynierów producenta. Program partnerski szczegółowo określa warunki, jakie muszą 
zostać spełnione, aby reseller mógł świadczyć usługi bez udziału vendora, Te warunki wymuszają 
posiadanie certyfikowanych inżynierów oraz sprzętowe lub programowe środowisko laborato-
ryjno - demonstracyjne. Niejednokrotnie konieczne jest zapewnienie dostępności inżynierów 
wsparcia technicznego przez całą dobę. Partnerzy dostrzegają korzyść w samodzielnym reali
zowaniu usług, mogą zaoferować swoją indywidualną waitość dodaną zyskując możliwość prze
prowadzania coraz ciekawszych technologicznie projektów. Proces nabywania kompetencji oraz 
budowania referencji nie jest łatwy, wymaga konsekwencji i nakładów, na które nie każdego sys
tem integratora obecnie stać. 

Veracomp dokłada wszelkich starań, aby nie tylko dostarczać partnerom oferowane rozwiązania, 
ale także podnosić wiedzę resellerów poprzez certyfikowane szkolenia w Centrum Edukacyjnym 
Compendium. Cieszy stale rosnąca liczba kształcących się partnerów biznesowych, co może 
świadczyć o zwiększającym się zainteresowaniu produktami oraz możliwymi do wykonania przez 
system integratorów usługami. 

sytuacji rynkowej jest niezbędne. Oprócz 
oczywistego aspektu, polegającego na roz
budowywaniu wiedzy, w teorii szkoleń 
zwraca się uwagę także na inne elementy, z 
których jednym z najważniejszych jest 
wzrost motywacji szkolonej osoby. To pro
sta zależność, ponieważ w odczuciu uczest
nika treningu oznacza, ze podoła on 
znacznie trudniejszym zadaniom niż wcześ
niej. Nakłady, jakie producent ponosi na 
zwiększenie umiejętności partnera, 
przekładają się także na wzrost jego efek
tywności i wydajności pracy, co jest w oczy
wisty sposób korzystne dla firmy. Te 
pozytywne relacje łatwo przenieść na 
model współpracy między dużą firmą i re-
sellerem. Układ dobrowolnej współpracy i 
obopólnych korzyści sprzyja z kolei realizacji 
różnych potrzeb mniejszego podmiotu, 

wśród których jest także potrzeba uznania 
jego pozycji. Występowanie w roli partnera 
znanego producenta podwyższa prestiż 
małej firmy wśród jej klientów i znacznie po
prawia zdolność do osiągania lepszych wy
ników finansowych. W ten sposób model 
hierarchii potrzeb pracownika w znacznym 
stopniu przekłada się na model współpracy 
małej i dużej firmy. Na co dzień nie uświa
damiamy sobie różnych zależności i uwa
runkowań, ale w teorii hierarchii potrzeb 
człowieka, stworzonej przez amerykań
skiego psychologa Abrahama Masłowa, 
znajdziemy wiele analogii do relacji między 
dwoma firmami. 

Szkolenia przyczyniają się do wzrostu efek
tywności całego układu biznesowego i do
starczają wymiernych korzyści obu 
stronom, mimo ze bieżące koszty ponosi 

tylko jedna, silniejsza biznesowe Duże 
firmy wiedzą, jak ważne są ich własne, we
wnętrzne szkolenia i dlatego poszerzają 
programy szkoleniowe na partnerów ze
wnętrznych. Można spotkać się z opiniami, 
ze bezpłatne szkolenia, zwłaszcza nieobo
wiązkowe, mają znikomy wpływ na po
prawę relacji między szkolonym a 
szkolącym. Nie jest to jednak prawda, po
nieważ sam fakt uczestnictwa w takim szko
leniu oznacza samoistne zainteresowanie 
szkolonego, a to z kolei potęguje pozy
tywny efekt szkolenia. 
Ważną częścią teorii szkoleń jest rozpozna
nie potrzeb szkoleniowych i dokładna defi
nicja celów, które firma zamierza osiągnąć 
przez ich realizację. Nasze badania dają od
powiedź, czy cel, jakim jest wzrost korzyści 
dla resellera, został osiągnięty. I 

Czy resellerzy 
poszli w kierunku usług dla klienta? 

Dlaczego producenci 
zmienili swój program partnerski w ciągu ostatniego roku? 
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Mają to w planie 22,8% 

By podnieść marże 
i i rentowność w wyniku 

'•j włączenia do oferty 
£& zaawansowanych usług 
fe 26,6% 

f
—' Wprowadzili 

specjalizacje związane 
z usługami 38,6% 

Dali szansę rozwoju 
działalności przez 
możliwość oferowania 
usług 34,8% 
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