
Bez wyobraźni?

Model sprzedaży programów wspomagających pracę inżyniera jest w zasadzie identyczny z
modelem obowiązującym na całym rynku oprogramowania specjalistycznego. Struktura
organizacji sprzedaży jest standardowa: producent dystrybutor sprzedawca (dealer). Każdy
z elementów tego układu ma określoną rolę. Rola producenta wydaje się oczywista musi on
dostarczyć dobry produkt na rynek i opracować zasady
organizacji sprzedaży. To producent określa ogólne ramy
powoływania dystrybutorów, autoryzację sprzedawców
oraz styl promocji produktu. Producent często promuje
sprzedawców prowadzących własne centra szkoleniowe,
o dobrym zapleczu merytorycznym, silnych finansowo,
rozszerzających usługi w pionie i poziomie.

Żeby taki model sprzedaży funkcjonował prawidłowo,
musi być spełnionych kilka warunków. Przede
wszystkim: tylko dealer może sprzedawać
użytkownikowi oprogramowanie. Nie może być mowy o
kupnie programu bezpośrednio u dystrybutora czy
producenta. Dystrybutor pełni rolę magazyniera
oprogramowania, dostarcza oprogramowanie
sprzedawcom i stanowi rodzaj bufora finansowego dla
producenta, przyczyniając się do skrócenia czasu przepływu pieniędzy. W przypadku
programów specjalistycznych o małym zasięgu terytorialnym (np. jeden kraj) rolę
dystrybutora często przejmuje producent.

Trójstopniowy układ sprzedaży producent-dystrybutor-dealer jest klasycznym modelem na
rynku IT. Funkcje finansowe i handlowe tego układu są oczywiste i nienaruszalne. Inaczej
jest natomiast z serwisem technicznym. Są producenci, którzy prowadzą silny serwis
techniczny dla użytkowników. Oznacza to, że producent, który sam bezpośrednio nie
sprzedaje produktów, prowadzi jednak biuro techniczne dla użytkowników. Są jednak też
producenci, którzy serwis techniczny prowadzą jedynie dla dealerów.

Inną sprawą jest wyłączność terytorialna. Dla dystrybutorów wprowadza się często
wyłączność terytorialną, dla delarów wprowadza się co najwyżej wyłączność terytorialną
siedziby, a nie terenu działania.

Na sprzedawcę nakładane są różne obowiązki merytoryczne. Niektórzy producenci
wymagają od dealerów kwalifikacji zawodowych, np. program architektoniczny może
sprzedawać tylko architekt. Związane jest to z polityką postrzegania produktu jako
narzędzia dla wąskiego kręgu zawodowców.

W Polsce mamy wiele przykładów firm, które zbudowały poprawny model sprzedaży. Są to
jednak tylko producenci zagraniczni. Nie mogłem znaleźć polskiego producenta
programów CAD/CAM, który by działał według opisanego wcześniej modelu. Nasi
producenci powołują sieć dealerów, sami nie zaprzestając sprzedaży lub rezygnują z niej



tylko formalnie, prowadząc sprzedaż pod szyldem innej firmy.

Dlaczego tak się dzieje? U podstaw takiej sytuacji leży chyba prosta zasada działania:
szybki zarobek i zejście z rynku. A może brak umiejętności i wiedzy?

Polscy producenci traktują dealera jako zło konieczne. Dealer oprogramowania nie jest
informowany o planach, akcjach promocyjnych, często dowiaduje się o nich z... ogłoszeń
producenta. Niejednokrotnie sprzedawca konkuruje z działem handlowym producenta.

Żaden poważny dealer nie będzie chciał pracować w takich warunkach.

Dlatego też wielcy dostawcy oprogramowania CAD/CAM nie chcą sprzedawać polskiego
produktu.
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