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Dystrybutor 
do zadań specjalnych 

MARCIN ZŁOCH 

Wartość dodana u dystrybutora bywa realizowana na wiele sposobów. 
Jedni stawiają na jak najszersze portfolio produktowe, inni swojej 

szansy upatrują w rynkowych niszach. 

O
kreślenie Value Added Reseller (VAR), 
używane obecnie wymiennie ze skró
tem VAD (Value Added Dealer), ozna

cza organizację dodającą wartość 
do sprzedawanego systemu. Przykładem może 
być firma kupująca sprzęt komputerowy 
i oprogramowanie od różnych dostawców i łą
cząca je z usługami w rozwiązaniu oferowa
nym klientom. Dystrybutor z wartością 
dodaną dostarcza partnerom także narzędzia 
marketingowe, finansowe i handlowe. W zało
żeniu każda współpracująca firma może liczyć 
na kompleksowe wsparcie i udostępnienie za
sobów technicznych oraz możliwość zdobycia 
certyfikowanych umiejętności w ramach pro
gramu partnerskiego. Jednym z zadań dystry
butora jest również budowanie relacji między 
resellerami a producentami. Działając między 
nimi, dystrybutor często pełni rolę ciała dorad
czego, pomagając producentom w skutecz
nym dotarciu do odpowiedniego kanału 
partnerskiego. 

OBUSTRONNE KORZYŚCI 
Takie podejście jest coraz powszechniejsze 
na rynku. Jednak dystrybutorzy realizują ideę 
VAR na różne sposoby. Jedni stawiają na jak 
najszersze portfolio produktowe, inni swojej 
szansy upatrują w niszach, na kontrahentów 
wybierając nie tylko wiodących na rynku pro
ducentów, ale również niszowych dostawców 

i 
z ciekawą ofertą. Przykładowo, firma AB, jeden 
z największych dystrybutorów IT w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej, stara się mieć 
pełną ofertę dotyczącą danej grupy produkto
wej, wraz z komponentami i akcesoriami. Za
rząd spółki wychodzi z założenia, że na rynku 
dystrybucji IT komplementarność oferty 
i kompleksowość usług jest priorytetem, bo te
go właśnie oczekują klienci. Sztuką jest wpro
wadzenie do oferty urządzeń i usług, których 
poszukują firmy partnerskie, a więc i użytkow
nicy końcowi. 

- W procesie wyboru producentów kierujemy 
siędwomacjjwnikami. Pierwszy odnosi się 

1 usług, produktów oferowanych przez 
daną firmę. Staramy się nawiązywać relacje biz
nesowe z liderami danego segmentu, tak aby 
dostarczać naszym klientom wyselekcjonowane 
rozwiązania IT. Drugi element dotyczy polityki 
sprzedażowej i sposobu wyceny produktów. 
W tym obszarze poszukujemy dodatkowej war
tości dla naszych partnerów, nie tylko w postaci 
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sprzedaży towarów, ale także możliwości za
robku na etapie instalacji czy opieki posprzeda-
żowej. Taką strategię prezentuje m.in. nasz 
długoletni partner biznesowy, Jabra, producent 
zestawów słuchawkowych. Poprzez nastawie
nie na budowanie długofalowych relacji ze swo
imi odbiorcami, dostarcza rozwiązania, które 
cieszą się uznaniem wśród naszych klientów. 
Ważnym aspektem w tej sieci zależności, która 
występuje między producentem, dystrybuto
rem i klientem, jest koncentracja na obszarach 
wspólnych korzyści. Dzięki temu łatwiej jest 
choćby integratorom nawiązywać efektywne re
lacje z potencjalnymi klientami i wzbudzać 
w nich zaufanie - przekonuje Mariusz Kochański, 
dyrektor Działu Sieciowego spółki Veracomp, 
specjalizującej się w obszarach związanych z in
frastrukturą telekomunikacyjną oraz jej bezpie
czeństwem. 

ONE STEP SHOP 
Firma Zycko Polska, oddział międzynarodowej 
firmy Zycko Limited, działająca na polskim ryn
ku od początku czerwca 2011 r., przyjęła zasadę 
silnej specjalizacji produktowej. Oferta Zycko 
na polskim rynku to ponad 30 producentów 
urządzeń i oprogramowania, oferujących swoje 
rozwiązania w czterech kluczowych obszarach 
IT: storage, data center, budowa i zarządzanie 
sieciami danych i wirtualizacja. Ponadto, Zycko 
oferuje także rozwiązania dedykowane wide-
okonferencji w formacie HD. 

- Przede wszystkim dbamy oto, aby produkty 
nie konkurowały ze sobą w obrębie naszej ofer
ty. Nowe technologie w ofercie Zycko mają 
wnosić nowe funkcje, a nie dublować możliwo
ści urządzeń i aplikacji już istniejących w na
szym portfolio. Dlatego w naszym przypadku 
niska cena, częsty wyznacznik obecności 
w strukturach handlowych dystrybutorów, nie 
jest gwarantem znalezienia się w naszej ofercie. 
Ważniejsza jest innowacyjność produk
tów - twierdzi Grzegorz Wilk, dyrektor marke
tingu firmy Zycko Polska. 
Według Grzegorza Wilka, klienci na polskim 
rynku bardzo często są przywiązani wyłącznie 
do kilku rozwiązań, które oferują im różni do
stawcy. Jednocześnie nie zawsze mają możli
wość sprawdzenia nowych technologii 
i przetestowania ich we własnych środowiskach 
informatycznych. Najczęstszą przyczyną takie
go stanu są bariery finansowe, ograniczone 
możliwości techniczne resellerów, brak odpo
wiednich narzędzi czy wiedzy i wyszkolonych 
inżynierów. 

- Ważne przy wyborze dostawców do naszego 
porfolio jest to, że całość naszej oferty musi być 
kompatybilna. Wszystkie elementy muszą ze 

MARIUSZ KOCHAŃSKI 

DYREKTOR DZIAŁU SIECIOWEGO 
SPÓŁKI VERACOMP 

W procesie wyboru producentów kierujemy 

się dwoma czynnikami. Pierwszy odnosi się 

do jakości usług, produktów oferowanych 

przez daną firmę. Staramy się nawiązywać 

relacje biznesowe z liderami danego 

segmentu, tak aby dostarczać naszym 

klientom wyselekcjonowane rozwiązania IT. 

Drugi element dotyczy polityki 

sprzedażowej i sposobu wyceny produktów. 

W tym obszarze poszukujemy dodatkowej 

wartości dla naszych partnerów, nie tylko 

w postaci sprzedaży towarów, ale także 

możliwości zarobku na etapie instalacji czy 

opieki posprzedażowej. 

sobą współpracować. Można to sprawdzić 
w jednym z dwóch laboratoriów w Europie. 
Zycko dysponuje tzw. demo labami, które 
w każdym momencie są do dyspozycji partne
rów biznesowych. Każdy reseller lub klient mo
że zobaczyć w nich wszystkie urządzenia 
i aplikacje z naszej oferty - przekonuje Grze
gorz Wilk. 

DOBRE KONTAKTY 
Dystrybutorzy VAD zazwyczaj współpracują 
z wieloma producentami. 
- Z reguły są to firmy o jasno sprecyzowanej 
ofercie lub integratorzy, będący głównym do
stawcą (prime contractorem) dla swoich klien
tów. Staramy się, aby ta relacja partnerska, 
którą tworzymy zarówno z jedną, jak i drugą 
grupą, niosła za sobą realne efekty. Przykłado-

GRZEGORZ BARTOSZCZE 

DYREKTOR AZLAN POLSKA 

Azlan buduje swoja pozycję na rynku w oparciu 

o szerokie portfolio producentów dostarczających 

zaawansowane technologie informatyczne. Nasza 

aktualna oferta to takie marki jak: Cisco, HP, IBM, 

Fujitsu Siemens Solution, VMware, Microsoft, 

APC, Eaton, Axis, Extreme Networks. Na bieżąco 

analizujemy rynek pod kątem zarówno zmian 

technologicznych, jak i zapotrzebowania ze 

strony naszych klientów (partnerów 

handlowych). Te dwa czynniki stymulują nasz 

rozwój w zakresie nowych kontraktów 

dystrybucyjnych. Z drugiej strony zawsze 

analizujemy naszą ofertę pod kątem spójności 

rozwiązań, które dostarczamy naszym 

partnerom. 

wo, z częścią integratorów wspólnie odwie
dzamy klientów, szukając wzajemnych ko
rzyści i inspiracji już na etapie 
przygotowywania prezentacji. Sukcesy w ta
kich projektach, nad którymi od samego po
czątku pracowaliśmy razem z partnerem, 
dają nam szczególną satysfakcję - twierdzi 
Mariusz Kochański. 

Także producentom urządzeń zależy na obec
ności w ofercie dystrybutorów. 
- W każdym miesiącu do naszej centrali zwraca 
się kilku producentów chcących dołączyć do na
szej sieci sprzedaży. Jednocześnie my, jako pol
ski oddział, mamy pełną możliwość adaptacji 
nowych produktów do oferty na zasadzie lokal
nych kontraktów, co nie zamyka drogi dla po
tencjalnych nowych dostawców i producentów 
na polskim rynku - informuje Grzegorz Wilk. 
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