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- Na ile produkty TP-LINK wzmacniają 
Portfolio Veracompu? W ofercie macie 
urządzenia D-Link oraz Netgear. To 
konkurencyjne rozwiązania. 
- TP-LINK jest liderem rynku urządzeń 
sieciowych, dlatego oferta Veracompu bez 
TP-LINK-a byłaby niepełna. Produkty 
TP-LINK-a zdecydowanie wzmacniają 
Portfolio Veracompu przede wszystkim 
w segmencie tanich, ale jednocześnie bar
dzo dobrych jakościowo produktów kon
sumenckich. Staramy się także promować 
produkty biznesowe TP-LINK-a, których 
oferta jest sukcesywnie rozszerzana. Dzię
ki przemyślanej polityce sprzedaży, istnie
nie TP-LINK-a obok takich marek, 
jak D-Link czy NETGEAR, nie musi w ża
den sposób ze sobą kolidować. Właśnie 
dzięki wszystkim tym markom Veracomp 
może zaproponować swoim partnerom 
kompletne rozwiązania „szyte na miarę". 
- Veracomp sprzedaje produkty 
TP-LINK-a od początku roku. Nadszedł 
czas na małe podsumowanie. 
- Tak, wystartowaliśmy ze sprzedażą 
w połowie stycznia 2012 roku. Muszę pod
kreślić, że jesteśmy jedynym z obecnych dystry
butorów TP-LINK-a, który wcześniej nie miał 
do czynienia z tą marką. Pozostali bezpośrednio 
lub pośrednio mieli TP-LINK-a w swojej ofercie, 
a tym samym mieli już klientów tych rozwiązań. 
Veracomp, startując od zera, niemal każdego 
dnia stara się pozyskać nowych klientów. Z mie
siąca na miesiąc nasze obroty rosną i pracujemy 
nad tym, aby te wzrosty były coraz większe. My
ślę, że uśpiony potencjał zarówno dla Veracom-
pu, jak i TP-LINK-a to wspomniane wcześniej 
produkty biznesowe. Tutaj mamy pole do znacz
nych wzrostów. W moim mniemaniu, istotną 
kwestią gwarantującą takie wzrosty będzie wła
ściwie dobrany model rabatowania dla partne
rów ofertujących projekty. Partner pracujący 
nad projektem i oferujący TP-LINK-a powinien 
czuć wsparcie zarówno vendora, jak i dystrybu
tora oraz mieć pewność, że jego praca będzie 

ostatecznie nagrodzona satysfakcjonującą marżą 
ze sprzedaży. Mam nadzieję, że wspólnie uda 
nam się wypracować odpowiednie mechanizmy. 
- Czy promujecie w jakiś szczególny sposób 
markę TP-LINK wśród resellerów? 
- Obecnie skupiamy się przede wszystkim na za
pewnieniu pełnej dostępności produktów oraz 
dotarciu do jak najszerszej rzeszy resellerów. 
Dzięki istnieniu kilku biur handlowych w róż
nych częściach Polski, nasi handlowcy starają się 
osobiście docierać do nowych klientów. Zależy 
nam na tym, aby nie być jakimś wirtualnym, 
bezosobowym tworem - blisko resellera zawsze 
powinien być opiekun handlowy Veracompu. 
Staramy się w ten sposób rozszerzać rynek i ce
mentować go przez bardzo dobre relacje z part
nerami. W ten sposób biznes staje się stabilny 

i przewidywalny dla wszystkich stron. 
- Które z nowinek TP-LINK-a szczegól
nie poleciłby Pan klientom Veracompu? 
- Interesującą nowością TP-LINK-a jest 
dwuzakresowy router TL-WDR4300. 
Oprócz prędkości 750 Mbps, urządzenie 
ma gigabitowe porty Ethernet i dwa porty 
USB. To ciekawy produkt, nie tylko dla 
bardzo wymagających klientów. Dzięki te
mu, że jest to TP-LINK, mamy gwarancję 
atrakcyjnej ceny za bardzo zaawansowane 
urządzenie. Teraz więc produkt z „górnej 
półki" będzie dostępny dla każdego. 
-Jakie rysują się perspektywy 
przed rynkiem produktów sieciowych 
SOHO. Czy przyrastający ruch w sie
ciach domowych i biurach skróci czas 
życia użytkowanych urządzeń? 

- Myślę, że przyszłością rynku SOHO są ta
kie urządzenia, jak wspomniany wcześniej 
nowy router TL-WDR4300. Użytkownicy 
oczekują coraz szybszych transferów bez
przewodowych, a niezbędne do płynnej 
pracy czy rozrywki stają się gigabitowe por
ty LAN. Coraz częściej też użytkownicy do
mowi i w małych firmach będą poszukiwać 

tanich przełączników zarządzalnych, które będą 
potrzebne każdemu, kto chce mieć cyfrowy, 
zautomatyzowany dom czy biuro. Każdy, kto bę
dzie modyfikował i unowocześniał sieć w domu 
czy w biurze, zmuszony będzie zainwestować 
w nowe produkty, co rzeczywiście powinno skró
cić czas życia użytkowanych dotychczas urzą
dzeń. Należy jednak podkreślić, że będzie to 
proces rozłożony w czasie. Część użytkowników 
zdecyduje się na wymianę infrastruktury siecio
wej dopiero wtedy, gdy istniejąca będzie zawod
na. Produkty sieciowe to nie jest gadżet, który 
kupujemy pod wpływem chwili, impulsu. Inwe
stycja w nową infrastrukturę sieciową podykto
wana jest zazwyczaj istnieniem takiej potrzeby. 
Zapewne przy odpowiednim marketingu taką 
potrzebę możemy kreować wspólnie z TP-LINK-
-iem, a więc de facto przyczyniać się do skróce
nia życia użytkowanych urządzeń. 
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