
Szkolenia, warsztaty, seminaria

Każdy z nas, podejmując decyzje o zakupie programu komputerowego, chce mieć

poczucie, że dysponuje dokładną wiedzą o ofercie rynku. Wybierając program, oceniamy
nie tylko jego walory techniczne, ale także (świadomie bądź podświadomie) jego pozycję
rynkową, szybkość rozwoju oraz serwis.

Aby opowiedzieć o wszystkich funkcjach średniej klasy
programu CAD-owskiego, nie wystarcza jeden dzień, a
co dopiero kilkanaście minut. Kilkunastominutowe
prezentacje nie są najlepszą metodą przekonywania
inżyniera do produktu. Zakupu programu dokonujemy
zwykle "w ciemno", a potem powoli odkrywamy jego
możliwości, zalety i wady. Rzadko kiedy przyznajemy
się do błędu w zakupie oprogramowania i szybko
okazuje się, że najcenniejszy był czas zainwestowany w
nauczenie się programu. Bardzo niechętnie decydujemy
się na zmianę narzędzia pracy. Jeśli już nauczymy się
wybranego programu, to najczęściej oczekujemy, że
będzie "rósł" razem z naszymi potrzebami. Większe
systemy mają swoje kluby zagorzałych zwolenników,
którzy niechętnie zmieniają barwy. Użytkownicy programu są tym wierniejsi, im program
jest droższy (cena jest zazwyczaj proporcjonalna do możliwości programu) i im dłużej na
nim pracowali. Nie da się ukryć, że wiek użytkownika również odgrywa ważną rolę młodzi
zmieniają programy chętniej i łatwiej.

Wielkie firmy podejmują decyzję o zakupie arbitralnie i użytkownik zwolniony jest z
obowiązku wyboru programu. Ważny jest też wybór dostawcy programu, bo to on zwykle
prowadzi szkolenia i konsultacje, a jego zaangażowanie często decyduje o sukcesie
wdrożenia programu.

Najczęściej wybieramy system, który jest popularny, o którym dużo się pisze i mówi.
Popularność nakręca zbyt. Ważną rolę pełni tutaj prasa fachowa, ale czy zawsze? Okazuje
się, że wielu czytelników podchodzi bardzo nieufnie do artykułów sponsorowanych. Tekst
reklamowy napisany w formie artykułu merytorycznego jest do przyjęcia w prasie
popularnej, staje się jednak "profanacją" w prasie specjalistycznej. Czytelnik nie lubi być
oszukiwany.

Bardzo dobrą formą zapoznawania klientów z programem są wszelkiego rodzaju szkolenia,
warsztaty, seminaria, na których prezentowane są konkurencyjne rozwiązania. Kontakt z
żywym słowem jest w wielu przypadkach nieodzowny, ma jednak jedną wadę zajmuje dużo
czasu.

Często porównujemy nasz rynek CAD/CAM/CAE z zachodnim. Porównania są dla nas
smutne nasz rynek jest zwykle kilkakrotnie mniejszy niż innych krajów europejskich.
Warto też zwrócić uwagę na organizację sprzedaży programów. Gdy porównamy modele



sprzedaży, musimy stwierdzić, że jesteśmy bardzo zapóźnieni.

Mamy niestety bardzo mało spotkań branżowych w rodzaju warsztatów, seminariów,
konferencji, gdzie grupie potencjalnych użytkowników przedstawiane są konkurencyjne
programy. W polskim modelu dominują pokazy, w których stroną prezentującą jest jedna
firma. Pokazy są potrzebne, ale treść ich jest silnie podporządkowana promocji produktu, i
nie powinny eliminować merytorycznych seminariów, na których można dokonać
bezpośredniego porównania produktów. Takie seminaria stawiają wyższe wymagania:
wystąpienie nie może być gładkim, marketingowym referatem, a musi być analityczne,
skierowane do wytrawnego użytkownika, inżyniera.
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