
IT Reseller nr 18/2012 

WYWIAD 

Umożliwiamy rozszerzenie 
wiedzy i kompetencji 
związanych z nowymi 

technologiami 

Z MONIKĄ 

ANTOSZEWSKĄ, 

CHANNEL & DISTRIBUTION 

SALES MANAGEREM, 

D-LINK POLSKA, 

ROZMAWIA 

MARCIN ZŁOCH. 

-Jakich urządzeń poszukują nabywcy, 
czy najważniejszym wyznacznikiem 
ich atrakcyjności jest cena? 
- Cena sprzętu ma, oczywiście, duże zna
czenie, ale kupujący sprzęt IT to grupa, 
która zwraca szczególną uwagę na jego 
jakość, kompatybilność z innymi urzą
dzeniami oraz sprawny serwis. Dbamy 
o to, aby podczas zakupu produktów 
D-Link klient miał pewność, iż w przy
padku pojawienia się jakiegokolwiek pro
blemu, otrzyma bezpłatne wsparcie 
techniczne oraz dwuletnią gwarancję 
na urządzenia konsumenckie, a także do
żywotnią gwarancję na większość rozwią
zań biznesowych. Dzięki temu klient ma 
pewność, że zakup naszych rozwiązań to 
najlepszy wybór spośród urządzeń do
stępnych na rynku. 

- Czy segment rynku, w którym dzia
ła D-Link, nie wykazuje objawów nasy
cenia? 
- Obecnie jesteśmy świadkami kolejnej re
wolucji w świecie Internetu. Usługi ofero
wane w technologii chmury błyskawicznie 
zyskują na popularności. Na rynku pojawia 
się coraz więcej inteligentnych urządzeń 
przenośnych, a usługi mobilnego dostępu 
do sieci są coraz powszechniejsze. Rozu

miemy zachodzące zmiany i od dłuższego 
czasu dostosowujemy do nich nasze urzą
dzenia. Nasza innowacyjność jest docenia
na, a urządzenia D-linka sprzedają się 
coraz lepiej. 
- Która kategoria z oferty D-Linka ma 
obecnie największą dynamikę wzro
stu? 
- Coraz większą popularnością cieszą się 
urządzenia z serii D-Link Cloud. Oferuje-
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my m.in. domowe routery, pamięci sieciowe oraz ka
mery. Dzięki usługom dostępnym w prywatnej chmu
rze - mydlink - urządzenia umożliwiają 
konfigurowanie, zarządzanie, monitorowanie, a także 
współużytkowanie plików, np. przez smartfony lub ta
blety z systemem iOS lub Android. W segmencie pro
duktów biznesowych odnotowujemy wzrost 
sprzedaży w kategorii przełączników inteligentnych. 
Udostępniają one niemal wszystkie funkcje przełącz
ników w pełni zarządzalnych, są proste w konfiguracji 
i oferowane w atrakcyjnych cenach. 
- Czy parter może liczyć na szkolenia, jeśli chciał
by zająć się sprzedażą i instalacją bardziej za
awansowanych rozwiązań niż domowy router? 
- Współpraca partnerska ma dla D-Linka kluczowe 
znaczenie. Nowy program partnerski Value in Part-
nership+ daje możliwość uzyskania certyfikatów 
i umożliwia partnerom rozszerzenie wiedzy i kompe
tencji związanych z nowymi technologiami. Dostaw
cy sprzętu sieciowego mogą uzyskać 
certyfikat D-Linka dotyczący, na przykład, sprzętu 
do monitoringu 1P, dzięki czemu będą w stanie przy
gotować bardziej wszechstronną ofertę produktową, 
obejmującą również instalację i integrację zapropo
nowanych rozwiązań. 
-Jakie działania podejmujecie, aby partner byłza-
dowolony ze współpracy? 
- Nie ograniczamy się do oferowania wysokiej jakości 
urządzeń, wyróżniamy się na tle konkurencji wysokim 
poziomem wsparcia przed- i posprzedażowego. Nasi 
wyspecjalizowani inżynierowie służą pomocą w dopa
sowaniu i przygotowaniu gotowego rozwiązania 
pod konkretne wymagania. Natomiast dział sprzedaży 
odpowiada za preferencyjne oferty cenowe oraz marże 
dla partnerów. 
Systematycznie organizujemy szkolenia handlowe 
i techniczne, dając partnerom dostęp do najświeższych 
informacji produktowych. Dzięki nowej platformie Pro
gramu Partnerskiego VIP+, oprócz dostępu do bieżą
cych informacji produktowych, technicznych 
i marketingowych, nasi partnerzy mogą dołączyć 
do programu lojalnościowego. Program certyfikacji 
partnerów firmy D-Link umożliwia im rozszerzenie 
wiedzy i kompetencji związanych z nowymi technolo
giami. Dostawcy sprzętu sieciowego mogą uzyskać cer
tyfikat D-Linka z trzech różnych kategorii: przełączniki 
i zarządzanie siecią, systemy pamięci masowych oraz 
monitoring. 
- Czego możemy się spodziewać w najbliższym 
czasie? 
- Dynamiczny wzrost liczby mobilnych użytkowników 
Internetu, wzrost sprzedaży smartfonów, tabletów, 
a także wielkość ruchu generowanego na portalach 
społecznościach pozwala prognozować, że nowe pro
dukty konsumenckie wprowadzane na rynek będą co
raz częściej integrowały usługi synchronizacji, 
przesyłania strumieniowego, dzielenia się treściami 
i przechowywania danych w chmurze. 

WSPÓŁPRACA VERACOMPU Z D-LINKIEM 

PRZYNOSI KORZYŚCI PARTNEROM 
OBU FIRM 

ANDRZEJ WILKOWSKI 

PRODUCT MANAGER, VERACOMP 

Rynek urządzeń sieciowych nigdy nie będzie nasycony. W tak szybko 

zmieniającym się świecie Internetu zawsze będą się pojawiać nowe możliwości, 

technologie, a więc i urządzenia. D-Link, jako firma innowacyjna, nie powinien 

mieć problemu z utrzymaniem wolumenu sprzedaży, jeśli swą innowacyjność 

zachowa w dłuższej perspektywie. Przykładowo, rozwiązania klasy UTM to 

bardzo dynamicznie rozwijająca się i perspektywiczna kategoria. Bezpieczeństwo 

zasobów to element, na który coraz bardziej kładą nacisk użytkownicy nie tylko 

instytucjonalni, ale i prywatni. Tutaj widzę ogromny potencjał. Trend rosnący 

zaobserwujemy też w przypadku produktów związanych z przechowywaniem 

danych w chmurze. Ze względu na coraz lepsze możliwości, jakie daje mobilny 

Internet, przewiduję też boom na sprzedaż routerów obsługujących 3G/4G, 

w tym niewielkich routerów mobilnych. Istotnym ogniwem w procesie sprzedaży 

urządzeń sieciowych jest wiedza i profesjonalne doradztwo świadczone dla 

klienta końcowego. Wspólnie z D-Linkiem staramy się promować takich 

partnerów biznesowych, którzy ową wiedzę posiadają. Dzięki temu stosunkowo 

łatwo można przekonać klienta do rozwiązań droższych, jeśli pokażemy, jak 

wiele dzięki takiej inwestycji zyskuje. Varacomp stara się dostosowywać 

do wymagań klienta, ale wiedząc, że inne rozwiązanie może lepiej się sprawdzić, 

staramy się „sprzedać" nasz punkt widzenia. W kwestii wsparcia inżynierskiego 

przed oraz po sprzedaży, nasze firmy się uzupełniają. Bardzo często pracujemy 

nad projektami razem po to, aby jak najlepiej przygotować dane rozwiązanie. 

Podobnie jest ze szkoleniami. Veracomp, mając swoje biura handlowe w wielu 

miastach Polski, stara się być jak najbliżej partnerów. To pomaga rozpoznać ich 

potrzeby i potem je w pełni zaspokajać. 
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