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Spadające marże przyprawiają resellerów o ból głowy. Jak temu zaradzić? 

C
hoć komputery i ultramobilne termina
le szybko znikają z półek, ich sprzedaż 
nie przynosi resellerom zbyt wielkich 

profitów. Zmaganie się potężnymi marketami, 
operatorami czy sklepami internetowymi 
przypomina walkę z wiatrakami. Ale na rynku 
teleinformatycznym wciąż istnieją nieodkryte 
obszary. Dystrybutorzy próbują zachęcić resel
lerów do sprzedaży niszowych produktów. 
Czasami są to urządzenia znajdujące po
wszechne zastosowanie, ale ich producenci są 
w Polsce mało znani. - Można przyjąć, że ni
szą jest każda nowa technologia - zwykle 
od momentu pojawienia się jej na rynku mija 
kilka lat, zanim stanie się na tyle popularna, że 
wchodzi do głównego nurtu - tłumaczy Ma
riusz Kochański z Veracompu. 
Z reguły polski rynek z opóźnieniem przyjmu
je wszelkiego rodzaju nowinki. Zazwyczaj wy
nosi ono od roku do dwóch lat w stosunku 
do krajów Europy Zachodniej bądź Stanów 
Zjednoczonych. Reseller, który zdecyduje się 

wprowadzić mniej znany produkt, zyskuje od
powiedni czas do zbudowania unikalnych 
kompetencji. Kiedy Veracomp w 1997 r. rozpo
czynał sprzedaż rozwiązań WLAN i DSL, jed
na karta PCMCIA WLAN do notebooka 
kosztowała ponad tysiąc dolarów, a modem 
HDSL dwa razy tyle. Postęp technologiczny, 
a wraz nim spadek cen sprawił, że DSL 
i WLAN odgrywają pierwszoplanową rolę 
w telekomunikacji. - Wielu naszych partne
rów zdążyło podczas tej zmiany zarobić spore 
pieniądze - dodaje Mariusz Kochański. 
Przykładem rozwiązania, które cieszy się dużą 
popularnością za Oceanem, a u nas trafia 
na duży opór ze strony resellerów oraz poten
cjalnych użytkowników, jest Unified Commu
nication. Wdrożenie nowoczesnych systemów 
w Polsce ogranicza się do zakupu systemu IP 
PBX. - To przysłowiowy czubek góry lodowej. 
Avaya proponuje swoim klientom aplikacje, 
które wspierają komunikację: rozbudowany 
CTI, który pozwala w sprawny sposób zarzą

dzać kontaktami oraz wykorzystywać inne niż 
tylko głos kanały komunikacji, softfony, apli
kacje wspierające contact center oraz wideo-
-konferencje - tłumaczy Maciej Domaszewski 
z RRC Poland. Sprzedaż systemów UC ma 
jeszcze jeden walor: zawsze istnieje szansa po
wrotu do klienta z nowymi rozwiązaniami, 
a to oznacza dodatkowe przychody. 

ŚWIAT BEZ PRZEWODÓW 
Dystrybutorzy mobilizują partnerów do sprze
daży produktów do budowy sieci bezprzewo
dowej. Według badań Cisco VNI Forecast, 
za cztery lata ponad połowa ogólnoświatowe
go ruchu IP pochodzić będzie z połączeń 
Wi-Fi. - Szybko rośnie liczba pracowników 
korzystających z prywatnego sprzętu IT. To 
oznacza zupełnie nowe wyzwania dla infra
struktury WLAN w zakresie wydajności i bez
pieczeństwa - zauważa Mariusz Kochański. 
Ciekawym obszarem do zagospodarowania są 
też kampusy uczelniane. Liczba smartfonów 
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z Wi-Fi używanych przez studentów bardzo 
szybko rośnie, a Uczelniane Systemy Obsługi 
Studenta stymulują duży ruch w sieciach. To 
wymaga odpowiedniej infrastruktury. - Ofero
wane przez nas rozwiązania WLAN firmy Aru-
ba są nowatorskie i odpowiadają na oba 
zjawiska - zapewnia Mariusz Kochański. Z kolei 
Avnet zachęca do sprzedaży rozwiązań bez
przewodowych firmy Juniper Networks. Ten 
producent jest znany głównie z rozwiązań 
do routingu i systemów bezpieczeństwa. Dwa 
lata temu Juniper Networks przejął firmę Tra-
peze Networks, specjalizującą się w produkcji 
urządzeń Wi-Fi. Od czasu akwizycji na rynku 
pojawił się nowy model kontrolera WLC880R 
oraz punkty dostępowe WLA 321,322, 532. Pro
dukty Wi-Fi integrują się z pozostałymi rozwią
zaniami Juniper Networks - przełącznikami, 
systemami UAC, Junos Pulse. - Duża część pro
dukcji Trapeze Networks była przez lata reali
zowana jako OEM i sprzedawana pod znanymi 
markami. Na rynku jest sporo urządzeń wyma
gających rozbudowy, wymiany. Ponadto rosną
ca popularność rozwiązań Wi-Fi stwarza 
resellerom naturalne możliwości pozyskania in
tratnych kontraktów - mówi Mateusz Fligier 
z Avnet. Marże ze sprzedaży tej grupy produk
tów mogą sięgać nawet kilkunastu procent. 
Ubiąuiti Networks to mało znany w Polsce pro
ducent urządzeń do budowy zewnętrznych sie
ci bezprzewodowych. Sprzęt przeznaczony jest 
na rynek firm instalatorskich, mających odpo
wiednią wiedzę oraz doświadczenie. Nowością 
w ofercie producenta jest system airFiber, 
umożliwiający połączenia bezprzewodowe 
na odległość do 13 kilometrów i o przepustowo
ści do 1,4 Gbps. - Dużym uznaniem wśród 
klientów cieszą się zewnętrzne i wewnętrzne 
punkty dostępowe, a zwłaszcza modele typu 
Long Rangę, charakteryzujące się zasięgiem 
do 180 m. Na tego typu produktach można 
osiągnąć dwucyfrowe marże - mówi Zbigniew 
Mądry z AB. 

A MOŻE ŻARÓWKI? 
Oświetlenie LED zdobywa coraz większą po
pularność. Największą zaletą nowej technolo
gii jest żywotność, wynosząca minimum 
50 tysięcy godzin. Dodatkowym atutem jest 
pobór mocy - osiem razy mniejszy niż 
w przypadku zwykłych żarówek. Diody LED 
najczęściej są utożsamiane ze światłem deko
racyjnym. Ale to już wkrótce ma się zmienić. 
Najwięksi światowi producenci przyznają, że 
za 10-15 ' a t ; obrót diodami LED w branży 
oświetleniowej wzrośnie z dzisiejszych 
5 proc. do 95 proc. Mają znaleźć zastosowa
nie zarówno w oświetleniu terenów ze-
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Najbardziej dynamicznie rozwijającym się 

działem w portfolio Zycko jest 

dział komponentów i akcesoriów sieciowych 

z linią rozwiązań ProLabs - własną marką 

Zycko. Portfolio produktowe ProLabs to pełna 

oferta rozwiązań do kompleksowego 

wyposażenia centrów danych, opartych 

na w pełni kompatybilnych akcesoriach 

sieciowych. ProLabs dostarcza pełny 

asortyment pasywnych akcesoriów sieciowych 

dla wszystkich środowisk IT, oferując 

certyfikowaną jakość wszystkich produktów 

oraz konkurencyjną cenę. Od ponad 12 lat 

marka ProLabs obecna jest na rynkach 

światowych. Jej bilans to ponad 3 miliony 

sprzedanych części. Gwarantujemy 

dożywotnią gwarancję i pełną kompatybilność 

z czołowymi dostawcami IT. 

wnętrznych, jak i wnętrz. Oświetlenie LED 
nie ma nic wspólnego z branżą IT. Jednak ta
cy dystrybutorzy, jak Action czy AB, zachęca
ją resellerów do sprzedaży oświetlenia. 
- Sprzedaż niektórych produktów może przy
nieść marże od 20 do 30 procent - przekonu
je Piotr Piwkowski z Action, właściciela marki 
Activejet. AB sprzedaje oświetlenie LED 
pod własną marką TB Energy. Zbigniew Mą
dry potwierdza, że marże ze sprzedaży pro
duktów LED są dużo wyższe niż w przypadku 
produktów IT i zazwyczaj przyjmują wartość 
dwucyfrową. Energooszczędność jest bardzo 
modnym tematem w branży IT. Niewyklu-

* i 
PIOTR PIWKOWSKI 

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. ROZWOJU BIZNESU, 

ACTION SA 

Actwejet podejmuje szereg działań mających na celu 

przybliżenie tematyki LED oraz promocji takich 

produktów. Prowadzimy działania informacyjne 

skierowane do klientów zarówno z sektora IT, jak 

i typowo elektrycznego. Głównym trzonem są 

media adresowane do branży elektroinstalacyjnej 

oraz klientów końcowych, podejmujących decyzje 

dotyczące zakupów budowlanych 

i mieszkaniowych. Produkty Actwejet promowane 

są także poprzez standardową reklamę. Szerzymy 

wiedzę dotyczącą zalet stosowania LED oraz 

sposobów ich wykorzystania. Nasze produkty LED 

prezentujemy na imprezach targowych, a także 

uczestnicząc w innych spotkaniach branżowych. 

Naszym partnerom możemy zaoferować akcesoria 

pomocne w wyposażeniu sklepu, takie jak stojaki, 

gabloty, itp. 

czone, że klient, który sięga po energoosz
czędne monitory LCD czy inny „zielony" 
sprzęt teleinformatyczny, zainteresuje się 
również oświetleniem. - Duży potencjał do
strzegalny jest w przypadku firm remontowo-
-budowlanych, projektujących instalacje 
świetlne uwzględniające nowoczesne rozwią
zania - podpowiada Piotr Piwkowski. 
Nie wszystko złoto co się świeci. Często sprze
daż popularnych produktów może okazać się 
trudniejsza niż rozwiązań, które na pierwszy 
rzut oka wydają się niezbyt atrakcyjne. Warto 
o tym pamiętać, zwłaszcza w czasach morder
czej konkurencji i topniejących marż. 
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