
Western po polsku

Podstawowym problemem producentów i sprzedawców jest sposób informowania klientów
o produkcie i usługach. Kilka lat dynamicznego rozwoju rynku komputerowego w Polsce
dość dobrze ustabilizowało rynek mediów informacyjnych. Podstawą rynku mediów są
niewątpliwie wszelkiego rodzaju targi komputerowe, na których można nawiązać
bezpośredni kontakt z klientami. Ogólnopolskich imprez targowych jest kilka. Mają one
różną renomę i klientelę.

Najważniejszą imprezą tego typu jest Komputer Expo 
targi organizowane w Warszawie, w PKiN i na
Mokotowie. Targi w PKiN, mimo trudnych warunków
lokalowych, są tłumnie odwiedzane, towarzyszą im
liczne imprezy z prestiżowymi nagrodami. Dalszy
rozwój targów w tym miejscu jest niemożliwy z powodu
ograniczenia powierzchni wystawienniczej. Od lat nie
udaje się zachęcić gości do odwiedzania hali
wystawowej na Mokotowie. Mimo wielu wysiłków
organizatorów hala mokotowska świeci pustkami,
natomiast pomieszczenia w PKiN pękają w szwach.

Na targach Komputer Expo wystawiają się różne firmy i
to w bardzo różny sposób. Duże koncerny komputerowe
mają największe stoiska, ze starannie opracowanym
wystrojem i dobrze przygotowaną obsługą. Jednak o kolorycie targów decydują małe firmy,
których jest najwięcej. Większość z nich ma "zunifikowane" stoiska i załogę dość słabo
przygotowaną do obsługi klientów targowych. Właściwa obsługa osób zwiedzających jest
jeszcze tym firmom nieznana na próżno szukałem np. materiałów prasowych, list klientów,
merytorycznych materiałów o oferowanym sprzęcie czy programie. Targi są dla małych
firm najczęściej tylko wystawą a szkoda.

Ale nie tylko mali mają potknięcia. W tym roku jedno z ciekawiej przygotowanych stoisk
miał Novell. Firma promująca produkt Novell BorderManager, którego logo graficznym
jest gwiazda szeryfa, urządziła stoisko w stylu western. Był to dobry i chwytliwy pomysł.
Gorzej było z wykonaniem. Już dla "niedzielnego" znawcy stylu western niektóre
rekwizyty były zaskakujące jakby nie z tej epoki i miejsca akcji. Wiszące siodła angielskie i
inne elementy rzędu sportowego (angielskiego) wyraźnie gryzły się z kowbojskim
otoczeniem.

Przykład stoiska Novella jest bardzo znamienny dla polskich firm komputerowych z pozoru
wszystko jest bardzo dobrze, ale te szczegóły...

Tradycyjnie skromnie prezentują się na Komputer Expo firmy proponujące
oprogramowanie inżynierskie. Być może czekają na swoje targi CAD/CAM odbywające się
w czerwcu.



Każde zwiedzanie targów Komputer Expo przypomina nam o braku terenów
wystawienniczych w Warszawie. Niestety, nie widać rozwiązania tego problemu a my
ciągle czekamy na polskie Brno. Zbigniew Kacprzyk
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