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Sytuacja na rynku IT zmienia się niczym w kalejdoskopie. Co zrobić, żeby 
wytrzymać to zawrotne tempo i nie zgubić się w labiryncie nowych technologii? 

R
esellerzy codziennie otrzymują 
przynajmniej kilka informacji 
o nowych produktach IT. Do tego 

dochodzą prognozy analityków, 
zapowiadających nowy ład w świecie 
technologii. Dekadę temu artykuł „IT 
doesnt matter" (IT nie ma znaczenia) 
Nicholasa G. Carra był przedmiotem wielu 
kpin. Dziś tezy zawarte w publikacji są 
powtarzane przez szefów wielkich 
koncernów informatycznych. Świat IT 
znalazł się na zakręcie i trzeba trzymać rękę 
na pulsie, aby nie wypaść z trasy. Śledzenie 
wydarzeń w prasie czy portalach 
internetowych to obowiązkowe minimum, 
warto też poświęcić trochę czasu 
na szkolenia. Resellerzy robią to 
chętnie - frekwencja szczególnie dopisuje 
na szkoleniach technicznych. 

SZKOLENIOWCY SIĘ NIE NUDZĄ 
Producenci i dystrybutorzy poszukują no
wych, atrakcyjnych formuł szkoleń pozwala
jących przyciągnąć jak najszersze 
audytorium. Programy szkoleń dla Microso
ftu to rozbudowana platforma obejmująca 
wiele poziomów zaawansowania. Na prze
strzeni ostatnich dwóch lat tylko w najprost
szych i szeroko dostępnych szkoleniach 
uczestniczyło około 12 tys. osób. Polski pro
ducent oprogramowania InsERT posiada 
własne autoryzowane centra szkoleniowe 
partnerów. - Dzięki temu modelowi umoż
liwiliśmy naszej sieci dystrybucji stały dostęp 
do oferty szkoleniowej, którą realizuje wy
kwalifikowany personel. Mamy dziesięć róż
nych kursów, które w sumie 
przeprowadzane są kilkadziesiąt razy w cią
gu roku - wylicza Marek Szklarz z InsERT-u. 

EMC, ze względu na rozbudowane Portfo
lio zaawansowanych produktów, organizu
je szereg szkoleń, niemniej w ostatnim 
czasie szczególną popularnością cieszy się 
Akademia Sprzedaży EMC. Zajęcia rozpo
częły się w styczniu i są organizowane dla 
handlowców czołowych partnerów. Mają 
one charakter dwudniowych spotkań, od
bywających się raz w kwartale. EMC dzieli 
się z partnerami wiedzą praktyczną o za
awansowanych technologiach z naciskiem 
na ćwiczenia z zakresu skutecznego formu
łowania strategii sprzedażowych. Na fre
kwencję na szkoleniach nie narzekają też 
producenci i dystrybutorzy produktów 
z innych obszarów rynku IT. W autoryzo
wanym centrum Citrix największą popular
nością cieszą się szkolenia z zakresu 
XenApp i XenDesktop, stanowiące okoto 
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Firmy uczestniczące w programie 

partnerskim Actina muszą odbyć 

przynajmniej jedno szkolenie w roku, firmy 

o wyższych statusach w naszym programie 

min. dwa szkolenia produktowe Actina Solar. 

Z racji programu dotyczącego serwerów, 

partnerzy preferują szkolenia techniczne 

w formie warsztatów. W związku z rosnącą 

liczbą partnerów, każdego roku w dużych 

miastach przeprowadzamy szkolenia typu 

roadshow. Poza tym, organizujemy również 

spotkania autoryzacyjne, a także szkolenia 

w formie webinarów. 

Actina Solar jest również partnerem 

technologicznym wielu konferencji dla 

informatyków z sektora: finansowego, 

administracji publicznej, przemysłu. W ten 

sposób wciąż podnosimy rozpoznawalność 

marki i świadomość, że polski serwer może 

być równie dobry jak zagraniczny. Takie 

działania ułatwiają późniejszą sprzedaż 

naszym partnerom. 

75 procent łącznej ilości przeszkolonych 
osób. Na uwagę zasługuje wzrost zaintere
sowania wirtualnym desktopami. Partnerzy 
Citrix najwyraźniej dostrzegają potencjał 
biznesowy tego rozwiązania. 

PODRÓŻ PO KRAJU 
Niektórzy dystrybutorzy oraz producenci 

wyruszają w podróż dookoła Polski, organi-

M I C H A Ł CIEMIĘGA 

TERRITORY SALES MANAGER 

w FIRMIE TREND M I C R O 

Każdy partner Trend Micro posiadający 

status Bronze ma możliwość uczestnictwa 

w szkoleniach online. Szkolenia te dotyczą 

prawie całej gamy naszych produktów 

i cieszą się bardzo dużym uznaniem. Nie 

wymagają one od pracownika opuszczania 

miejsca pracy. 

Mają one formę krótkiego materiału wideo 

i są zakończone egzaminem, niezbędnym 

do przystąpienia do wyższych poziomów 

szkoleń - drugiego i trzeciego. Poziom drugi 

jest prowadzony przez certyfikowanych 

inżynierów będących pracownikami firmy 

Clico, poziom trzeci organizowany jest przez 

firmę Arrow ECS Services prowadzony zaś 

przez trenerów Trend Micro. 

Nasi partnerzy chcą poszerzać zarówno 

swoją wiedzę techniczną jak i sprzedażową. 

Wspomniane wcześniej trzy poziomy 

szkoleń stanowią pełną ścieżkę edukacji 

technicznej. Szkolenia handlowe dostępne są 

jedynie w postaci szkoleń online 

żując tzw. Road Show. Action w ciągu roku 
organizuje zazwyczaj trzy cykle tego typu 
szkoleń. Również inżynierowie z Veracom-
pu opuszczają Kraków, żeby podzielić się 
swoją wiedzą z partnerami z całej Polski. 
Imprezy typu road show są ważnym ele
mentem działań marketingowych dystry
butora. - Posiadamy biura w ośmiu 
miastach Polski, nasi handlowcy znają 

klientów ze swoich regionów i ich potrzeby, 

dzięki temu możemy precyzyjnie dopaso

wać tematykę szkolenia do ich potrzeb. 

A fakt, że spotkania odbywają się w różnych 

miastach powoduje, że partnerom łatwiej 

jest znaleźć czas na udział w szkole

niu - wyjaśnia Anna Styrylska z Veracompu. 

Ale nie tylko dystrybutorzy objeżdżają Pol

skę wzdłuż i wszerz, promując swoje pro

dukty. Podobne praktyki stosują również 

producenci. InsERT wysyła swoich specja

listów w podróż po kraju za każdym ra

zem, kiedy wprowadza nowe 

oprogramowanie. Marek Szklarz nie ukry

wa, że jest to jedna z najbardziej skutecz

nych form dotarcia do partnerów. Oprócz 

prezentacji aplikacji, producent sonduje 

oczekiwania zarówno resellerów, jak 

i klientów końcowych. Ta forma spotkań 

sprawdza się też w przypadku HP. Produ

cent coraz częściej organizuje objazdy 

po Polsce. Najświeższy przykład to HP In

tel Odyssey truck tour, który miał miejsce 

w maju. Dzięki takiej formie prezentacji, 

możemy pokazać poszczególne funkcjo

nalności, zaprezentować konkretne scena

riusze wykorzystania nowości 

produktowych czy nowych technologii. 

Najczęściej przygotowujemy scenariusz 

dedykowany konkretnej grupie odbiorców, 

umożliwiający prezentację możliwości wy

korzystania danej technologii - wyjaśnia 

Piotr Ferszkaz HP. 

WIRTUALNE CZY REALNE 
Wraz z rozwojem nowych sposobów ko

munikacji i ekspansji producenci i dystry

butorzy wprowadzają do repertuaru 

szkoleń różnego rodzaju nowinki tech

niczne. Klasycznym przykładem są webi-

nary. To jednak bardzo trudne narzędzie, 

którym nie wszyscy potrafią się umiejęt

nie posługiwać. Prezentacja prowadzo

na za pośrednictwem Internetu musi być 

znacznie ciekawsza niż w przypadku tra

dycyjnych szkoleń. Niestety, firmy o tym 

zapominają i większość webinarów jest 

przeraźliwie nudnych. Jak na razie, nic nie 

wskazuje na to, że internetowe szkolenia 

wyprą tradycyjne formy. Nic nie zastąpi 

bezpośrednich spotkań, na których zależy 

obu stronom. Dostawcy sprzętu promują 

swoje rozwiązania, zaś handlowcy zdoby

wają cenną wiedzę. Jak słusznie zauważa 

Mariusz Rzepka z firmy Fortinet, w sekto

rze IT sprawdza się powiedzenie: im lepiej 

znam daną technologię, tym chętniej 

sprzedaję lub chętniej kupuję. 
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