
Kim jest dystrybutor z wartością dodaną (VAD)? 

Coś więcej, ale co? 
Dystrybutorzy z wartością dodaną (Value Added Distribution - VAD) określają siebie 
zazwyczaj jako przeciwieństwo klasycznej dystrybucji. Zgodnie twierdzą, że oferują 
„coś więcej" niż typowi broadlinerzy, ale często mają inne zdanie na temat tego, czym 
jest owo „coś więcej". URSZULA SMOKTUNOWICZ 

• I rudnojednoznacznie stwier
dzić, od którego momentu VAD 
(lub dystrybutor, który się za 
VAD-a uważa) jest rzeczywiście 
VAD-em. Niektórzy dystrybuto
rzy uważają, że za dystrybutora 
z wartością dodaną należy uznać 
tego, kto wspiera partnera, na
wet jeśli to wsparcie dotyczy tyl
ko bezpłatnego wypożyczania 
sprzętu demo, organizowania 
szkoleń czy pomocy w serwisie 
sprzętu. Inni utożsamiają war
tość dodaną z dzieleniem się 
wiedzą. Jeszcze inni uważają, że 
prawdziwy VAD świadczy swoim 
partnerom wiele specjalistycz
nych usług. 

Wszyscy są natomiast zgodni co 
do tego, że VAD-em nie jest się raz 
na zawsze i tylko elastyczne do
stosowywanie się do zmiennych 
realiów rynku pozwoli dystrybuto
rowi z wartością dodaną na utrzy
manie swego statusu. 

W OPOZYCJI 
DO BROADLINERA 
Wygląda na to, że każdy dystry
butor, który jest VAD-em (lub się 
za niego uważa), ma własną de
finicję dystrybutora z wartością 
dodaną. 

Według Jacka Szoki, Business 
Development Managera w Avne-
cie, VAD to firma zajmująca się 
dystrybucją, wspierająca part
nerów na każdym etapie realiza
cji pełnego projektu, poczynając 
od pomocy w zakresie logisty

ki przez specjalne wsparcie fi
nansowe, szkolenia, prezentacje, 
bezpłatne wypożyczanie sprzę
tu, na pomocy we wdrożeniach 
kończąc. 

- Napewno nic powinna być tym 

mianem określana jednostka, która 

koncentruje działalność na przesu

waniu pudelek - podkreśla Jacek 
Szoka. 

Również w opozycji do klasycz
nej dystrybucji definiuje VAD-a 
Bartek Boczkaja, prezes zarządu 
Konsorcjum FEN. 

- VAD jest przeciwieństwem 

broadlinera, dystrybutorem kreu

jącym rynek w zakresie sprze

dawanych urządzeń i rozwiązań 

- mówi. - Wartość dodana nie 

sprowadza się w tym przypadku 

do organizowania jednorazowych 

akcji typu „dzisiaj towar bez VAT" 

albo „U. sztuka gratis". VAD to ak

tywne wspieranie sprzedaży wspól

nie z partnerem przez dzielnie się 

wiedzą, tworzenie rozwiązań, czy 

usługi serwisowe. 

Wtóruje mu Marek Janas, pre
zes zarządu DNS Polska. 

- VAD jest firmą, która pyta, ja

kie są problemy klienta i dostawcy, 

nie absorbujące uwagi broadlinera 

-twierdzi. 

Według Cezarego Tondla, Pro
duct Manger Head w Komsie, 
VAD oferuje odbiorcom dodat
kowe możliwości powiększania 
marży ze sprzedaży produktów 
i usług znajdujących się w ofercie 
dystrybutora. 

Dystrybutorzy z wartością do
daną są zgodni co do tego, że VAD-

DYSTRYBUTORZY 
BARDZO NADUŻYWAJĄ 
OKREŚLENIA VAD 

Dla CRN Polska mówi Jacek Szoka, Business 
Development Manager w Avnecie. 

> P M V k Zdefiniowanie VAD-a jest dość trudne. 

f H Pozycja VAD-a powinna wymuszać dostoso-

M wanie poziomu świadczonej przez przed-

i t siębiorstwo pomocy do potrzeb klientów. 

^ ^ Staramy się działać w ten sposób, bo VAD 

H L M ^ ^ I oznacza firmę, która wspiera partnerów 

w takim zakresie, w jakim tego potrzebują. 

Warto tu zwrócić uwagę, że pod pojęciem dystrybuto

ra w Polsce zwykle kryją się firmy broadline'owe, których 

głównym, jeśli nie jedynym, celem jest sprzedaż produktów 

z lokalnego magazynu. Najczęściej nie są one przygotowane 

do udzielania pomocy, choćby w niezwykle ważnym aspekcie 

dostosowania warunków kredytowych do potrzeb wynikają

cych z realizacji różnego typu projektów specjalnych. 

W wielu przypadkach określenie VAD jest mocno naduży

wane przez dystrybutorów. Oferowanie partnerom pomocy 

w postaci dostawy pudełka ze sprzętem w określone miejsce 

wskazane na zamówieniu raczej na miano wartości dodanej 

nie zasługuje. 

Jesteśmy dystrybutorem z wartością dodaną, więc orga

nizowanie bezpłatnych warsztatów i szkoleń technicznych 

dla partnerów leży niejako u podstaw naszego funkcjo

nowania. Celem Avnetu jest z jednej strony pokazanie 

partnerom, że jako dystrybutor jesteśmy w stanie pomóc 

w sprzedaży tych wyrobów, które nie stanowią ich głów

nego źródła dochodu, a z drugiej - chcemy zapoznać ich 

z produktami, które mogą być pomocne w sprzedaży ich 

własnych rozwiązań. 

Wśród usług, które świadczymy partnerom, jest m.in. 

gromadzenie, a następnie promowanie w ich gronie ich 

własnych ofert. Zależy nam na tym, żeby współpracujące 

z nami firmy mogły wymieniać się doświadczeniami oraz, co 

ważniejsze, unikalnymi nierzadko usługami, jakie świadczą 

na rynku. 



-em nie tyle się jest, ile się nim cały 

czas staje, że jest to proces ciągły, 

wymagający nieustannego two

rzenia nowych narzędzi, aby móc 

sprostać zmieniającym się wymo

gom rynku. 

ZACZĘŁO SIĘ 
OD VAR-ÓW 
Sławomir Karpiński, dyrektor 
handlowy i wiceprezes Connect 
Distribution, zwraca uwagę na ge
nezę terminu VAD (Value Added 
Distributor) funkcjonującego za
ledwie od kilku lat. 

- Znacznie wcześnie pojawił 

się termin VAR (Value Added Re -

seller) - wyjaśnia. - Status VAR-

-a otrzymywały firmy, które przez 

bliską współpracę z jednym naj

częściej producentem, wysokie 

kompetencje techniczne oraz za

angażowanie się w daną dziedzi

nę gwarantowały mu odpowiednie 

obroty oraz dobre referencje wdro

żeniowe przy minimalnym jego 

zaangażowaniu. 

Podobnego zdania jest Dariusz 
Niedzieski, dyrektor TDAzlan. 

- Fakt, że mamy do czynienia 

z dystrybutorami, którzy oferują 

„coś więcej", jest związany z poja

wieniem się kategorii firm reseller-

skich VAR - twierdzi. 

Sławomir Karpiński przypomi
na, że VAR-owie to wyspecjali
zowani resellerzy, których kadra 
potrafi realizować najbardziej za
awansowane wdrożenia danego 
oprogramowania czy sprzętu nie
mal na takim samym poziomie jak 
producent. 

- W miarę rozwoju branży 

IT okazało się, że na utrzyma

nie wysoko wykształconej kadry 

mogą sobie pozwolić tylko więk

sze lub wyspecjalizowane przed

siębiorstwa, w których obroty 

z danym producentem by ły na tyle 

duże, iż generowany zysk pokry

wał koszty utrzymania zespołów 

technicznych - mówi Sławomir 
Karpiński. - Tu pojawiła się po

trzeba posiadania partnera, któ

ry zapewniłby resellerom wiedzę 

techniczną i zasoby w celu wspól

nej realizacji projektów, których 

dany reseller nie mógłby zreali

zować samodzielnie ze względu 

na brak zasobów lub niedostatek 

wiedzy. Z punktu widzenia resel-

lera korzyść jest oczywista: może 

obsługiwać kompleksowo klienta, 

nie ponosząc długoterminowych 

kosztów związanych z odpowied

nią kadrą, bo tę zapewnia VAD. 

JUŻ VAD, CZY 
JESZCZE NIE? 
O ile dystrybutorzy nie mają pro
blemów z wyznaczeniem wy
raźnej granicy między VAD-em 
a broadlinerem, o tyle mają dużą 
trudność z precyzyjnym zdefinio
waniem, od którego momentu już 
się jest VAD-em. 

- Nie podejmujemy się dokona

nia prostego podziału, że np. dys

trybutor, który oferuje partnerom 

bezpłatny sprzęt demo, nie jest 

VAD-em, a taki, który oprócz bez

płatnego sprzętu demo dorzuca 

jeszcze szkolenia, już tym VAD-

em jest - zaznacza Jacek Szoka. 
- De facto każda firma dysponu

jąca jakimikolwiek dodatkowymi 

opcjami wspierającymi sprzedaż 

partnerów, takimi jak szkolenia, 

działy techniczne, elastyczne wa

runki kredytowe, sprzęt demo etc, 

teoretycznie ma prawo szczycić 

się statusem VAD-a. Czy słusznie, 

to już inna sprawa - dodaje. 

Podobną opinię wyraża Cezary 
Tondel. 

- Odkąd termin VAD stał się 

atrakcyjną metką na rynku, wielu 

dystrybutorów zaczęło go używać, 

nie do końca rozumiejąc jego zna

czenie - mówi. - My byliśmy go

towi nazwać się VAD-em pięć lat 

temu, kiedy stworzyliśmy odpo

wiednie struktury do realizacji ta

kiej strategii. 

Według Cezarego TondlaVAD-
-em jest ten, kto tworzy dodat
kową wartość dla partnera biz
nesowego, która jest przez tego 
partnera akceptowana. 

Zdaniem Sławomira Karpiń
skiego wspomniana wartość ma 
najczęściej postać know-how. 

Mariusz Kochański, wicepre
zes Veracompu, uważa, że wobec 
zmian na rynku i krótkiego czasu 
życia produktów IT raczej nie ist-» 

RYNEK POTRZEBUJE 
I BROADLINERÓW, I VAD-ÓW 

Dla CRN Polska mówi Bartek Boczkaja, prezes 
zarządu Konsorcjum FEN. 

VAD sprzedaje rozwiązania, a broadliner 
- pozycje w systemie magazynowym, czyli 

pudełka. Bycie VAD-em, czy może raczej 

stawanie się VAD-em, to na pewno proces 

ciągły. Jednak nie jest on raczej funkcją 

czasu, lecz wynika ze strategii rozwoju 

dystrybutora. Jednym odpowiada rola centrum logistycznego 

tnącego cały czas koszty obsługi zamówień, inni specjalizują 

się w tworzeniu rozwiązań na bazie sprzedawanych przez 

siebie produktów. Rynek potrzebuje i takich, i takich firm. 
Sprzęt sieciowy wręcz wymaga usług dodanych, niezależnie 

od tego, czy to pre- lub post-engineering, doradztwo handlo

we, czy - co czyniliśmy wielokrotnie - współpraca z operato

rami VolP i tworzenie urządzeń retailowych. Uważam jednak, 

że wartość dodana nie musi się wiązać z zaawansowanymi 

urządzeniami. Za przykład udowadniający tę tezę może 

posłużyć grawerowanie, wgrywanie contentu lub konfekcja 

pamięci pendrive. 

DO KAŻDEGO PODCHODZIMY 
INDYWIDUALNIE 

Dla CRN Polska mówi Sławomir Karpiński, 
dyrektor handlowy i wiceprezes Connect 
Distribution. 

^ " " ^ W ° d paru lat staramy się realizować model 

• dystrybutora z wartością dodaną, czyli 

>^<^h^Em VAD-a, oferując partnerom daleko idą-

<i J 3 ce wsparcie przedsprzedażowe, pomoc 

• J w przygotowaniu odpowiedniej dokumen-

A M B B ^ H tacji ofertowej, udział we wdrożeniach 

i specjalizowane szkolenia techniczne. Poza tym, jako jedyny 

dystrybutor w Polsce większości oferowanych linii produk

towych, jesteśmy bardzo często inicjatorem i autorem wielu 

konferencji i warsztatów technicznych, na które zapraszamy 

zarówno naszych partnerów, jak i ich klientów, aby w ten spo

sób edukować rynek w zakresie najnowszych rozwiązań IT. 

Głównym celem naszych działań jest rozwój sprzedaży. 

Dlatego staramy się podchodzić indywidualnie zarówno do 

każdego partnera, jak i do każdego projektu, dążąc do tego, 

aby sposób jego realizacji był satysfakcjonujący dla partnera 

oraz motywował go do dalszej współpracy z naszą firmą. 
Korzyść odnosi również producent, szczególnie jeśli nie ma 

w Polsce rozbudowanej struktury - co jest raczej normą - gdyż 

większość zadań dotyczących szkolenia, wsparcia przedsprze-

dażowego i wdrożeniowego wykonuje właśnie VAD. Dystrybutor 

z wartością dodaną jednocześnie przyczynia się w ten sposób 

do znacznego poszerzenia kanału sprzedaży o resellerów, któ

rzy, mając bliskie relacje z klientem, mogą realizować wspólnie 

z VAD-ami praktycznie dowolne projekty informatyczne. 



VAD DAWNIEJ 
I DZIŚ 

Przypomnijmy, jak postrzegano wartość dodaną 10 lat temu. Na lamach CRN Polska (nr 10/1999) 

zamieszczona została wówczas treść dyskusji panelowej przeprowadzonej podczas organizowanych 

tlP WYDARZENIA W BRANŻY 

Dyskusja panelowa - TDR lnfosystem99 

Cena kontra wartość dodana 
Dyskusja prowadzona przez redaktorów CRN Wolska: Tomasza Gołębiowskiego i Adriana Markowskiego 

Adrian Markowski (A.M.): Zbadań prze
prowadzonych przez Computer Reseller 
News Polska wynika jednoznacznie, że re
sellerzy w coraz większym stopniu odczu
wają potrzebę otrzymywania wartości do
danej, natomiast cena -jako kryterium wy
boru dystrybutora - traci na znaczeniu 
Mamy nadzieje, że dyskusja z udziałem re-
sellerów i dystrybutorów przyniesie odpo
wiedzi na niektóre pytania dotyczące tej ten
dencji. Na początku jednak powinniśmy 
zdefiniować pojęcie wartości dodanej. 

Wojciech Warski (W.W.): Definicji warto
ści dodanej jest zapewne znacznie więcej 
niż siedzących przy tym stole osób. Z punk
tu widzenia naszej firmy wartość dodana to 
przede wszystkim znajomość produktu 
(i wszystko, co z niej wynika) oraz jego ob
sługa, najczęściej rozumiana jako serwis. W 
definicji wartości dodanej muszą się rów
nież znaleźć aspekty, które są zazwyczaj 
ukryte przed oczami resellera. Mam na myśli 
na przykład kontakty dystrybutora z pro
ducentem, od których zależy miedzy inny
mi szybkość reakcji dystrybutora na specy
ficzne potrzeby klienta. 
Tomasz Chlebowski (T.C.): Chciałbym 
nieco uporządkować tę definicję. Zazwy
czaj wartość dodaną sprowadza się do 
wsparcia dystrybutora dla dealera. Powin
niśmy jednak spojrzeć na tę kwestię znacz
nie szerzej. Po pierwsze, trzeba wziąć pod 
uwagę wartość finansowo-logistyczną, 
która z jednej strony opiera się na finanso
waniu sprzedaży, z drugiej na dostępności 
dystrybutora (również przez strony inter
netowe i system telefoniczny) oraz szyb
kiej dostawie towaru. Nie mniej w ażna jest 
dostępność informacji. Dystrybutor musi 
7-apewnić resellerom informacje i materia
ły promocyjne. Równie istotnym elemen
tem są, moim zdaniem, takie wartości, 
które można określić jako „miękkie" -
kulturalna obsługa klienta także należy do 
wartości dodanej. 
Paweł Ciesielski (P.C): Kiedyś spotka 
lem się z porównaniem rynku komputero
wego do restauracji i uważam je za wyjątko
wo trafne. Niektórzy klienci wybierają 
ekskluzywne lokale, inni wolą jeść w ba
rach szybkiej obsługi Ci pierwsi zazwy
czaj są zadowoleni i, wychodząc, zostawiają 
kelnerowi napiwek. Klienci barów szyb
kiej obsługi po prostu płacą określoną cenę 
i wychodzą. Dystrybutor jest w tym po
równaniu kelnerem, któremu klient wyna
gradza dobrze wykonaną pracę. 
Ryszard Turkiewicz (R.T.): Każdy dys
trybutor odpowiada na konkretne potrze
by konkretnego rynku W przypadku AB 
wartość dodana polega na bliskim kontak
cie z resellerami. Oferujemy im finanso
wanie, informacje o tendencjach rynko
wych, traktujemy jak partnerów. To po
ciąga za sobą dodatkowe koszty, jednak 
jeżeli ktoś zgadza się z naszą koncepcją, 
cena nie ma już tak wielkiego znaczenia. 
Jeśli oferowanie wartości dodanej przesta
nie być opłacalne, będziemy musieli prze

rzucić się z komputerów na pietruszkę, ale 
na razie nie mamy takich planów. 
W.W.: Nasza rozmowa koncentruje się na 
sprzedaży produktu. To nieporozumienie. 
Z punktu widzenia Soł tex Daty, wartość do
dana to coś, o czym zaczynamy mówić w 
chwili sprzedaży, a kończymy po kilku la
tach, gdy dobiega końca życie produktu. 
Wartość dodana to wszystko, co oferujemy 
klientowi w czasie całego życia produktu 
T.C: Podstawowe pytanie, na które powin
niśmy sobie odpowiedzieć, brzmi: ile klient 
jest w stanie zapłacić za wartość dodaną? 

jąć się sprzedawaniem następnych. Najgor
szą sytuacją, z jaką się spotykam, jest ko
nieczność naprawiania sprzedanych pro
duktów. Uważam, że najważniejszy jest 
sprawny serwis, następnie - dostępność to
warów i kredyt. 

A.M.: Za wartość dodaną trzeba zapłacić. 
Jakie relacje wiążą cenę i wartość dodaną.' 

T.C: Cenę wartości dodanej można bez 
trudu obliczyć. Kredyt bankowy to kilka
naście procent rocznie, dostępność towa-

wrażenie, że pewna część resellerów nie 
umie liczyć pieniędzy. Nie są świadomi, 
ile kosztuje najniższa cena. Mogą czekae 
tygodniami na towar, zastanawiając się, czy 
uda im się zrealizować kontrakt. 

Tomasz Gołębiowski ( T C ) (do reselle 
rów): Ostatnie stwierdzenie pana Turkic 
wicza zabrzmiało jak zarzut 

• (Katowice): Istnieją wartości, za 
które z całą pewnością jestem w stanic 
zapłacić. Należy do nich na przykład dłuż 
sza gwarancja i dobre warunki serwisowe 
To są rzeczy jak najbardziej wymierne. 
T.C: Rozumiem, że resellerzy mogą zapi
cie za wartość dodaną, którą łatwo daje sic, 
przełożyć na konkretne sumy. Każdy rok 
gwarancji to 2,3, czy 4% wartości towaru. 
Chciałbym jednak wiedzieć, jaką różnice 
w cenie zaakceptują, biorąc pod uwagę 

Ryszard Turkiewicz Wojciech Warski Andrzej Kuźniak Paweł Ciesielski Tomasz Chlebowski 

Niektórzy dystrybutorzy wychodzą z za
łożenia, że im mniej wartości dodanej, a 
tym niższa cena, tym więcej towaru kupi 
klient. Tacy dystrybutorzy koncentrują się 
na aspektach finansowo-logistycznych. 
Inni natomiast w jakiś sposób definiują 
sobie punkt, w którym stosunek wartości 
dodanej do ceny wydaje się optymalny. 
Andrzej Kuźniak 
(A.K.): Techmex jest 
obecnie na etapie 
poważnych przeo
brażeń. Dotychczas 
staraliśmy się, by do 
każdego produktu 
dołączać jak najwię 
cej wartości doda
nej. W tym roku 
nasze podejście do 
tej kwestii uległo 
zmianie. Najwięk
szy nacisk kładziemy na dostępność towa
ru i najlepszą na rynku cenę. Dopiero do 
tego dokładamy wartość dodaną Trudno 
nam sobie wyobrazić wartość dodaną w 
połączeniu z gorszą ceną i gorszą dostęp
nością towaru. 

A. M.: Znamy już poglądy jednej ze stron 
dyskusji. Jak na kwestię ceny i wartości 
dodanej zapatrują się resellerzy? 

Reseller (Racibórz): Moja firma współ
pracuje ze wszystkimi uczestniczącymi w 
dyskusji dystrybutorami. Mimo wszystko 
z mojego punktu widzenia najważniejsza 
jest cena towaru. Dostępność także ma 
znaczenie, ale tylko pod warunkiem, że jest 
to towar w możliwie najlepszej cenie. 
Reseller (Katowice): Dla mnie najważ
niejsze jest to, by nie mieć problemów ze 
sprzedanym towarem. Chcę po prostu 
sprzedać produkt i o nim zapomnieć, ża

ru, czyli jego składowanie, to w przybliże
niu I % jego wartości. Także godziny otwar
cia i utrzymanie serwisu WWW dają się 
larwo przełożyć na konkretne sumy. Pro
blem w tym, że wielu resellerów nie potra
fi odpowiedzieć sobie na pytanie, o ile wię
cej są w stanie zapłacić na przykład za 30-
-dniowy termin płatności. Musimy nawza

jem przybliżyć so-

I n u u CMefcowskl, prezes TCH 
Paweł Ciesielski, prezes Jll Computer 
Andrzej Kuźniak, Toshiba Business 
l nil Manager Techme\ 
Ryszard Turkiewicz, prezes AB 
Wo|ciech Warakl. prezes s<>rt<\ Dula 
resellerzy 
redakcja CRN Polaka: 
Tomasz Gołębiowski, Adrian Markowski 

bie swoje oczekiwa
nia. Dystrybutor 
musi wiedzieć, ile 
wartości dodanej 
chcą otrzymywać 
resellerzy za różni
cę w cenie, którą 
będą w stanie zaak
ceptować. 
P.C: Różnice ceno
we mają decydujące 
znaczenie jedynie 

wtedy, gdy dystrybutorzy oferują towary 
w różnych cenach, lecz z dokładnie tą samą 
wartością dodaną 

W.W.: Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, 
że wartość dodaną należy różnicować, za
leżnie do tego, z jakim klientem mamy do 
czynienia. Mamy partnerów, którzy za
opatrują się bardzo często i których wie
dza o produktach nie ustępuje naszej. W 
takiej sytuacji znaczenie wartości dodanej 
jest co najmniej znikome. Całkiem inaczej 
jest w przypadku resellera, który po pro
stu chce sprzedać towar i o nim zapomnieć. 
Musimy zaproponować mu pełną wartość 
dodaną Tak więc nasza oferta w obu przy
padkach jest zupełnie inna. 
R.T.: Wydaje mi się, że każdy dystrybutor 
określa w jakiś sposób swoje priorytety, 
dostosowane do pewnej grupy odbiorców. 
Niektórym klientom zależy bardziej na 
cenie niż dostępności, innym na wsparciu 
technicznych i tak dalej. Poza tym, mam 

„miękkie aspekty" - zaufanie, że firma nie 
zakończy nagle działalności, czy uśmiech 
handlowca. 
Reseller (Katowice): Uśmiech handlow
ca nie jest dla mnie zbyt istotny. Zazwy
czaj kontaktuję się z dystrybutorem za po
mocą poczty elektronicznej albo telefo 
nic/nie. Nie umiem skalkulować wartości 
„miękkich aspektów", ponieważ nie mogę 
ich w żaden sposób przełożyć na liczby. 
R.T.: Problem polega na tym, że reseller 
zawsze w momencie zakupu myśli o cenie 
i ty 1 ko o cenie. Dopiero po pewnym czasie 
jest w stanie dostrzec, że za tę cenę płaci, 
na przykład, gdy sprzedane produkty za
czynają padać jeden po drugim. Wtedy 
dostrzega znaczenie wartości dodanej. Ten 
proces wymaga jednak czasu. 
W.W.: Pana twierdzenie to zupełna here 
zja. Nie można zakładać, że reseller musi 
na własnej skórze przekonać się, że war
tość dodana jest mu potrzebna. Resellerzy 
to nie przedmiot doświadczeń-
R.T.: Nikt nie zamierza wykonywać do
świadczeń na resellerach. Rzecz w tym, że 
awaryjność produktów jest widoczna nie 
od razu, ale dopiero po pewnym czasie-
W.W.: Powiedzmy, że za uśmiech handlow
ca się nie płaci. Mówiliśmy tu jednak rów-
nież o wartościach wymiernych, takich jak 
gwarancja, które reseller może wybrać. 
Zdecyduje się za nie zapłacić albo nie. 
R.T.: W takim razie proszę mi odpowie 
dzieć na pytanie, z którym dystrybutorem 
reseller powinien współpracować w nastę
pującej sytuacji jedna firma daje tylko rok 
gwarancji na SIM-y, z tym, że te SIM-y się 
nie psują, a druga - dwa lata gwarancji, z 
tym, że SIM-y wysiadają właśnie w tym 
drugim roku. Dokonanie wyboru wymaga 
pewnego horyzontu czasowego. Nie jeste
śmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, co 
jest warte ile procent. ed nz s. 44 



przez nas targów Tylko dla Resellerów (TDR). W dyskusji brali udział szefowie firm dystrybucyjnych 

zarówno dziś nieistniejących, jak i takich, które działają nadal. 
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T.G. (do resellerów): Czy ktoś z państwa 
chciałby skomentować tę wymianę zdań? 

Reseller (Warszawa): Moja firma wy
biera dystrybutorów, kierując się warto
ścią dodaną. Zależy nam przede wszyst
kim na poczuciu bezpieczeństwa i dla tej 
wartości jesteśmy w stanie zrezygnować 
z części marży. Klient przychodzi do nas 
i zadaje trudne pytania, a my nie zatru
dniamy przecież inżynierów, którzy mo
gliby na nie odpowiedzieć. Posługując się 
porównaniem przytoczonym przez pana 
Ciesielskiego, można powiedzieć, że je
steśmy tylko kelnerem. Podam panom na
stępujący przykład. Mam nadzieję, że nikt 
nie posądzi mnie o reklamę. Sprzedaliśmy 
kiedyś serwer z Techmexu i kiedy stanął 
już u klienta okazało się, że brakuje jed
nego elementu. Zadzwoniliśmy do Tech-
mexu i usłyszeliśmy, że nie mają tej czę
ści, ale to bez znaczenia, bo część i tak 
jutro będzie u nas. I rzeczywiście, została 
dostarczona przez całkiem inną firmę. 
Dlatego jestem dziś pewien, że wybór 
Techmexu był po prostu wyśmienity. 
Wybraliśmy dystrybutora, który zapew
nia nam wsparcie, nie odsyła nas z pro
blemami do producenta. To bardzo waż
ne, bo my tę wartość dodaną przekazuje
my naszemu klientowi. 
A.K.: Czy mogę pana prosić o wizytówkę? 
T.C.:Jateż._ 
A.K. (ze śmiechem): Przepraszam, to nasz 
klient.-
T.C.: Poruszyliśmy tu istotną kwestię -
wyścig pomiędzy dystrybutorami powi
nien uwzględniać przede wszystkim ich 
sprawność. Niektórzy są w stanie za tę 
samą cenę dostarczyć więcej wartości do
danej, inni mniej. To jest właśnie dziedzi
na, w której powinniśmy konkurować. 
A.K.: Staramy się słuchać naszych resel
lerów i poznawać ich oczekiwania. Dla
tego stworzyliśmy nasz oddział warszaw
ski. Bardzo często spotykaliśmy się z py
taniem, dlaczego mamy siedzibę w Biel
sku? Odpowiadaliśmy wtedy, że od War
szawy dzieli nas taka sama odległość, jak 
od Budapesztu. Okazało się jednak, że 
oddział w Warszawie jest naprawdę po
trzebny. 

T.G. (do resellerów): Padty tu bardzo po
zytywne przykłady działania dystrybuto
rów. Czy dostrzegają państwo przeciwne 
zjawiska? 

Reseller (Warszawa): Myślę, że dystry
butorzy przykładają zbyt małą wagę do In
ternetu. ABC Data jest w tym akurat do-

\ 

Wybieramy dystrybutorów, kierując się 
wartością dodaną 

skonała, ale to odosobniony przykład. 
Mamy nieustanne problemy z dostępno
ścią informacji. Często zastanawiam się, 
czy nie byłoby opłacalne uruchomienie 
przez dystrybutorów 24-godzinnej obsłu
gi? Poza tym, odnoszę wrażenie, że dys
trybutorzy ze wszystkich sił starają się, by 
ich oferta była jak najszersza. W efekcie, 
po pewnym czasie niektóre linie produk
tów nagle znikają. Powinni się raczej kon
centrować na pewnych obszarach. 
T.C.: TCH jest otwarte od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8 - 19, a w soboty 
od 9 do 14. Jest to wygodne, szczególnie 
dla bardzo małych resellerów, którzy na 
przykład pracują gdzieś na etacie i są resel-
lerami dopiero po siedemnastej. Mogę pana 
zapewnić, że gdyby 24-godzinna obsługa 
miała zwiększyć obroty, to już od dawna 
TCH byłoby otwarte przez całą dobę. Jeśli 
potraktować ten pomysł poważnie, jego re
alizacja oznaczałaby zatrudnienie co naj
mniej 5 dodatkowych osób, co oczywiście 

tworzy koszty. Natomiast z Internetu ko
rzysta ponad 40% naszych klientów. 
Reseller (Warszawa): Ja jednak oczeki
wałbym od stron WWW dokładniejszych 
informacji. Na przykład - kiedy będzie 
dostawa towaru, ile sztuk danego produk
tu znajduje się w magazynie.. 
T.C.: W zależności od kategorii reseller ma 
dostęp do większej albo mniejszej liczby 
informacji. Nie wydaje mi się jednak, by 
jakakolwiek firma podawała datę następ
nej dostawy... 
RescMcr (Warszawa): To oznacza, że dzieli 
pan klientów na lepszych i gorszych i udo
stępnia im więcej albo mniej informacji. 
R.T.: Jak w takim razie według pana po
winny wyglądać informacje na stronach 
WWW? Niektóre z nich mogą być przy
datne nie tylko resellerom, ale i konkuren
cji. Dla pana przeznaczona jest informa
cja, czy dystrybutor będzie mógł obsłużyć 
zamówienie. W magazynie mogę mieć 100 
albo 100 tysięcy sztuk produktu, pana jed
nak interesuje tylko to, czy mam 5 sztuk, 
by zrealizować pana zamówienie. To czy 
produktów w magazynie jest 100, czy 100 
tysięcy to wewnętrzna informacja firmy. 
T.C. (do resellera): Poproszę pana o wizy
tówkę - za kilka dni będzie pan miał do
stęp do większej liczby informacji. 

T.G.: Jak widać uczestnictwo w dyskusjach 
CRNmoże być całkiem opłacalne... 

T.C: Wszyscy dystrybutorzy wdrażają 
coraz lepsze systemy informatyczne. To 
kosztuje kilkaset tysięcy dolarów, ale zwięk
sza naszą wartość dodaną. O ile się nie mylę, 
systemy takie działają już w Computer 
2000 i JTT, jednak do końca roku zostaną 
wdrożone we wszystkich dużych firmach. 

T.G. (do resellerów): Ostatnie słowo nale
ży do resellerów. Chciałbym zapytać, czy 
ktoś z państwa podejmie się wymienić 
dystrybutora, k tory jego zdaniem jest bli
ski ideału? 

Reseller (Warszawa): Dla mnie jest to 
T C H i AB. Dobry towar, serwis, ceny. Są 
to dystrybutorzy, którzy dają mi poczucie 
bezpieczeństwa. Mógłbym stawiać ich za 
wzór. /im/ 

Definicji wartości dodanej jest znacznie więcej niż siedzących przy tym stole osób 
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»nieje stały zestaw cech dystrybu
tora VAD. 

- Na pewno istotą VAD-a jest 

skuteczne wspólne budowanie no

wych rynków z resellerami i dla re

sellerów - podsumowuje. 

Podobnie sądzi Marek Janas. 
- VAD to jirma, która znając 

problemy klienta i dostawcy, potra

fi im skutecznie zaradzić - mówi. 

WYSOKI STOPIEŃ 
SKOMPLIKOWANIA 
Czym zajmują się dystrybutorzy 
VAD? 

- Rozwojem i edukacją kanału 

sprzedaży, wsparciem technicznym, 

marketingiem i generowaniem no-

wychprojektów - wylicza Mariusz 
Kochański. - Te działania są nie

zbędne, wymagają też zasobów i lo

kalnego know-how. 

Dlaczego akurat te? Według 
Mariusza Kochańskiego wartość 
dodana (definiowana przez pro
ducenta w chwili, kiedy wchodzi 
on na rynek lokalny) musi za
wierać wszystkie działania pro
wadzące nie tylko do nabycia 
produktu przez klienta końcowe
go, ale także takie, które zapew
nią długoterminowe zadowolenie 
użytkownika. 

- Standardem w dystrybucji jest 

finansowanie i logistyka. To jednak 

za mało, aby skutecznie zwiększać 

sprzedaż - zapewnia Mariusz 
Kochański. - Ktoś musi budo

wać rynek. Z kolei dystrybutorzy 

broadline'owi głoszątezę okoniecz-

ności budowania popytu na rynku 

przez samego producenta. Wyni

ka to z przyjętego modelu bizneso

wego zakładającego zapewnianie 

wyłącznie finansowania i logisty

ki, stąd np. inwestowanie w budo

wę centrów logistycznych. W takim 

przypadku producent musi zbu

dować kosztowne własne zasoby, 

co często sprawia duże trudności 

ze względu na wielkość polskiego 

rynku. 

Zdaniem dystrybutorów nie ma 
znaczenia, w jakiej branży firmy 
działają. 

- Ważny jest jedynie stopień 

skomplikowania uniemożliwiający 

lub utrudniający resellerowi samo- w 

http://cd.zes.42


KLASYCZNY DYSTRYBUTOR 
JUŻ NIE WYSTARCZA 

Dla CRN Polska mówi Dariusz Niedzieski, 
dyrektor TDAzIanu. 

B
K L ~ Według klasycznej definicji dystrybutor 

zapewnia swoim partnerom usługi logi

styczne i wsparcie finansowe. Pojawienie 

się pojęcia VAD wynika z faktu, że w wielu 

obszarach przytoczona definicja już nie 

' km wystarcza, więc niektórzy dystrybutorzy 

oferują „coś więcej". To „coś więcej" to głównie przeka

zywanie wiedzy kanałowi resellerskiemu i wzmacnianie 

kompetencji, oferowanie nie produktów, ale kompletnych 

rozwiązań, które są poszukiwane przez użytkowników 

końcowych. Dlatego w ofercie VAD-ów, również TDAzIanu, 

są szkolenia, konsultacje, dzielenie się wiedzą technicz

ną, pomoc w konfigurowaniu, oferowanie sprzętu demo, 

służącego resellerowi zarówno do prezentacji rozwiązania 

użytkownikowi końcowemu, jak i do lepszego poznania 

możliwości sprzętu, pomoc techniczna przed- i posprze

dażna. Dla nas najważniejsze jest budowanie dobrych relacji 

z partnerami. Uważamy, że jedynie doskonale znając ich 

sposób pracy, kompetencje oraz obszary działania, możemy 

przygotować dla nich optymalną ofertę zarówno od strony 

produktowej, jak i dodatkowych wartości wspomagających 

proces sprzedaży. 

Ponieważ VAD to pewna filozofia działania, obecności na ryn

ku i sposobów współpracy z partnerami biznesowymi, wśród 

VAD-ów możemy spotkać zarówno duże firmy dystrybucyjne 

z obrotami rzędu setek milionów złotych rocznie, jak i małych 

dystrybutorów działających w stosunkowo niewielkiej, dobrze 

zdefiniowanej niszy, oferujących unikalne, jednostkowo 

sprzedawane rozwiązania. 

» dzielną realizację usługi - twierdzi 
Sławomir Karpiński. 

Jacek Szoka uważa, że VAD-a 
nie należy utożsamiać ani z jed
nym produktem, ani z jednym czy 
kilkoma niszowymi obszarami. 

- Me powinno mieć również 

żadnego znaczenia, z iloma ven-

dorami współpracuje VAD i na ja

kim obszarze działa - utrzymuje. 
- Oczywiście im szersza oferta, 

tym większymi zasobami, również 

ludzkimi, będzie musiai dyspono

wać dystrybutor pragnący służyć 

partnerom pomocą. 

CORAZ DŁUŻSZA 
LISTA USŁUG 
Według RadosławaPruchnika, dy
rektora generalnego RRC, dystry
butor, który uważa się za VAD-a, 

powinien świadczyć liczne usłu
gi, takie jak konsulting, szkolenia, 
instalacje (wsparcie przy wdro
żeniach), uruchamianie sprzę
tu, testowanie, konfigurowanie, 
wsparcie przed- i posprzedażne, 
gwarantowany czas naprawy oraz 
gwarantowany czas reakcji. 

Podobnie sądzą reprezentanci 
Avnetu, TDAzIanu i Konsorcjum 
FEN. Przedstawiciele Konsor
cjum FEN wzbogaciliby listę 
usług jeszcze o projekty realizo
wane z operatorami VoIP. 

- Jako dystrybutor, dostarczali

śmy bramki VoIP, dokonywaliśmy 

ich prekonfiguracji, konfekcji i ofe

rowaliśmy we własnym kanale re-

sellerom - mówi Bartek Boczkaja. 
Dariusz Niedzieski uważa, że 

powinno się oferować partnerom 
także sprzęt demo. 

RYNEK WYMUSZA ŁĄCZENIE BRANŻ 

Dla CRN Polska mówi Cezary Tondel, Product 
Manager Head w Komsie. 

Aby zasługiwać na miano VAD-a, trzeba 

mieć szeroką, długofalową strategię dzia

łania, której realizacja wymaga środków 

technicznych. Zgodnie z naszą definicją, 

VAD musi dysponować całą gamą produk

tów i usług przeznaczonych dla obsługi

wanych przez nas kanałów sprzedaży, czyli m.in. sklepów 

specjalistycznych, sieci handlowych, operatorów telekomuni

kacyjnych. Przygotowujemy Portfolio produktów oraz usługi 

dodatkowe odpowiadające bieżącemu zapotrzebowaniu tych 

kanałów i stale je modyfikujemy. Naturalnie nieodzowna jest 

w tej dziedzinie ścisła współpraca z vendorami. 

Naszą ofertę adresujemy głównie do branży telekomunikacyj

nej, a jeśli prześledzić obecną sytuację na rynkach świato

wych, dostrzeże się, że to właśnie Telecom najlepiej się broni 

przed spadkami. Zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem 

lokalnych klientów rozwijamy też grupy produktów IT. Łącze

nie branż Telecomu i IT wynika z ewolucji technicznej i jest 

wymuszone oczekiwaniami rynku, nie oznacza to jednak, że 

staniemy się dystrybutorem IT. 

Kreujemy rynek, biorąc pod uwagę potrzeby klienta końcowe

go. Działając według tej zasady, chcemy, aby nasz odbiorca 

oferował w swoim POS-ie takie produkty i usługi, jakich konsu

ment w tym momencie oczekuje. Proponowana przez nas war

tość dodana zmienia więc sposób, w jaki patrzą na rynek nasi 

partnerzy, i pomaga im zrozumieć motywację konsumenta. 

Filozofia naszego działania polega na permanentnej przemia

nie oferty i wiemy, że tylko takie działanie daje nam przewa

gę. W Polsce w ciągu 10 lat zwiększyliśmy obroty 170-krotnie, 

co oznacza, że zawsze rosną one zdecydowanie szybciej 

niż rynek, również w okresach stagnacji branży, jak obecnie. 

Dzieje się tak dlatego, że mamy bardzo dobry kontakt z ryn

kiem i zawsze aktualną informację zwrotną. Nasze zadanie 

jest proste - przynieść marżę naszym partnerom i maksymal

nie uprościć ich biznes. Chcemy, aby poświęcali się temu, na 

czym najlepiej się znają, czyli sprzedaży, a my zajmujemy się 

całą organizacją wspierania ich działalności. 

W opinii Sławomira Karpiń
skiego zakres działalności VAD-a 
to: konsulting, szkolenia, instalacje 
(pomoc przy wdrożeniach) oraz 
wsparcie przed- i posprzedażne. 

Z kolei zdaniem przedstawicieli 
Komsy usług powinno być zdecy
dowanie więcej. 

- Usługi, o których tu mówimy, 

to za mało, by nazwać firmę VAD-

-em. - ocenia Cezary Tondel. - Mv 
patrzymy dalej, przez pryzmat dys

trybucji telekomunikacyjnej, którą 

IT w pewnych segmentach tylko 

uzupełnia. 

Cezary Tondel sądzi, że wśród 
usług świadczonych przez dys
trybutorów VAD powinny się 
znaleźć m.in. akcje marketingo
we prowadzone razem z produ
centami, pomoc w projektowaniu 
i wyposażaniu POS-Ów, merchan
dising, szkolenia sprzedażowe 
oraz wsparcie prawne. 

DLA VAR-OW, ISP 
I INTEGRATORÓW 
Nie wszyscy dystrybutorzy VAD 
wskazują adresatów swoich 



W DYSTRYBUCJI VAD POZYCJA 
NEGOCJACYJNA KANAŁU 
JEST LEPSZA 

Dla CRN Polska mówi Mariusz Kochański, 
wiceprezes Veracompu. 

Veracomp jako dystrybutor VAD działa 

w obszarach ITC, w których nasycenie jest 

dalekie od występującego na rynkach Euro

py Zachodniej, takich jak bezpieczeństwo, 

storage, telefonia IP, wideokonferencje, 

monitoring wizyjny, zaawansowane sieci. 

Kiedy przyjrzymy się podziałowi polskiego rynku między 

VAD-ów oraz broadlinerów, pojawią się ciekawe wnioski 

dotyczące rozwiązań i marek sprzedawanych przez te firmy. 

Produkty z rynków nasyconych, a tym samym bardzo konku

rencyjnych dla resellerów, gdzie klient końcowy wywiera dużą 

presję w kwestii ceny - oprogramowanie biurowe, pecety, 

notebooki, małe serwery, drukarki - są sprzedawane w mo

delu dystrybucji broadline'owej. Można do nich też zaliczyć 

sprzedaż sprzętu sieciowego Cisco ze względu na dużą kon

trolę rynku użytkownika końcowego przez tego producenta. 

Pozycja negocjacyjna kanału w dystrybucji broadline'owej 

jest inna, słabsza wydaje się też wspólnota interesów dys

trybutora - bo nie on buduje rynek, lecz producent - i jego 

kanału, na czym zyskuje relacja producent - kanał. Siłą rzeczy 

bycie tzw. ważnym partnerem jest wówczas dla resellera 

trudniejsze. Co taka logika biznesowa oznacza dla kanału 

sprzedaży? Po pierwsze, mniejsze nasycenie rynku zaawanso

wanymi rozwiązaniami oznacza wyższe marże dla kanału. Po 

drugie, erozja marż zmusza resellerów do zmiany modeli biz

nesowych, a w takim wypadku współpraca z dystrybutorem 

VAD zapewnia dużą elastyczność w dostosowaniu nowej 

strategii do posiadanych zasobów. 

usług. Nie robi tego na przykład 
Avnet. 

- Stworzyliśmy na tyle szeroką 

ofertę usług, że mogą z niej korzy

stać zarówno małe firmy, jak i duzi 

gracze, którzy stanowią większość 

naszych klientów - zapewnia Ja
cek Szoka. 

Dość enigmatycznie o potencjal
nych klientach mówi także przed
stawiciel Connect Distribution. 

- Interesuje nas przede wszyst

kim współpraca z partnerami, któ

rzy będą chcieli budować swoją 

strategię w oparciu o oferowane 

przez nas rozwiązania i wykażą mi

nimum inicjatywy, aby tę strategię 

realizować - informuje Sławomir 
Karpiński. 

Równie ogólnikowo grupę swo
ich odbiorców określa przedstawi
ciel Komsy: 

- Nasza oferta jest adresowana 

do całej branży telekomunikacyj

nej oraz tych firm IT, które widzą 

szanse na lepszą i stabilną marżę -
twierdzi Cezary Tondel. 

Trochę bardziej precyzyjni 
są przedstawiciele Konsorcjum 
FEN. 

- Adresujemy swoje usługi do 

SI, czyli System In tegra tors, a także 

ISP oraz ITSP, czyli Internet Servi

ce Providers oraz Internet Telepho-

ny Service Providers - wyjaśnia 
Bartek Boczkaja. - W mniejszym 

stopniu są to sklepy i c-tailerzy. 

Mariusz Kochański analizuje to 
dokładniej: 

- Jeśli w firmie brakuje inżynie

rów albo nie są jeszcze wyszkole

ni, a główną wartością resellera są 

relacje z klientami, można przyjąć 

model, w którym koncentrujemy się 

na przekonaniu klienta końcowego 

do konkretnych rozwiązań - tłu
maczy. - Reseller może zlecić nam 

wówczas część techniczną, naby

wając usługi instalacji i kontrakty 

serwisowe. 

Według Mariusza Kochańskie
go integrator, który przez lata 
budował kompetencje technicz
ne, a brakuje mu dobrych han
dlowców, może zająć się stroną 
techniczną projektu, korzystając 
z wiedzy VAD-a na temat tego, jak 
znaleźć i przekonać klienta. 

- Skorzystają na współpracy 

z nami również firmy integracyj

ne mające dobre relacje z klientami 

orazkadrę techniczną - przekonuje 
Mariusz Kochański. 

JAK KANIA 
DŻDŻU 
Zdaniem dystrybutorów z war
tością dodaną wsparcie ze strony 
VAD-ów jest resellerom niezbęd
ne. Dlaczego? 

- Reseller, aby przetrwać, mu

si oferować klientom dużo więcej 

produktów niż wyspecjalizowa

ny dystrybutor - mówi Jacek Szo
ka. - Praktyka pokazuje, że nie jest 

on w stanie zatrudnić, choćby ze 

względów finansowych, wystarcza

jąco dużej liczby pracowników, któ

rzy opanują pełną wiedzę dotyczącą 

oferowanych rozwiązań. 

I tu zaczyna się rola dystrybu
torów z wartością dodaną, któ
rzy zatrudniają zazwyczaj kilku 
inżynierów specjalizujących się 
w określonych grupach produk
tów. Dzięki temu mogą pomóc 

w doborze odpowiedniego roz
wiązania, w przekonaniu do nie
go klienta końcowego, a także we 
wdrożeniu projektu. 

Z kolei Cezary Tondel twier
dzi, że dystrybutor VAD powinien 
w trudnych dla resellerów czasach 
stworzyć lepsze perspektywy pro
wadzenia opłacalnego, tzn. przy
noszącego marżę biznesu. 

- Jeśli tego nie zrobi, jego wier

ni dotąd klienci odejdą lub upad

ną - uważa. - Właśnie spowol

nienie gospodarcze pomaga re

sellerom dokonać analizy swej 

działalności i docenić wartość do

daną dystrybutora. 

W opinii Sławomira Karpińskie
go obecnie resellerzy nie są zain
teresowani długoterminowym 
inwestowaniem w zespoły, które 
nie przyniosą krótkoterminowo 
zysku, dlatego szczególnie w do
bie recesji wsparcie VAD-a wydaje 
się niezbędne. 

- Każdy VAD musi jednak pa

miętać o tym, że jego oferta powin

na odpowiadać potrzebom klientów 

składających u niego zamówienia 

i ewoluować wraz z tymi potrzeba

mi - dodaje Jacek Szoka. 

Zdaniem Bartka Boczkai wie
lu resellerów chce rozwijać te 
rodzaje działalności, w których 
zamierza im pomagać VAD, i są 
to jedni z najlepszych partnerów 
dlaVAD-a. 

- Są świadomi, że na wartości 

dodanej można zarobić i wręcz ta

kiego wsparcia oczekują - wyjaśnia 
Bartek Boczkaja. 


