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„Pa piwr ni czy Świat”: Ja kie zmia ny za uwa ży ła
Pa ni na ryn ku ma te ria łów eks plo ata cyj nych
w ostat nich la tach?
Wioletta Nadziak: Świa do mość kon su men tów

dziś dia me tral nie róż ni się od tej, ja ka pa no wa -

ła jesz cze 3-4 la ta te mu. Wów czas pro du cen ci

rów no waż nych ma te ria łów eks plo ata cyj nych

sku pia li się bardziej na edu ko wa niu kon su men -

tów i prze ła my wa niu nie uf no ści do sto so wa nia

kom pa ty bil nych tu szy i to ne rów. Istot ną za chę -

tą ku te mu by ła atrak cyj na ce na się ga ją ca 40-

50% war to ści cen ory gi nal nych ma te ria łów

eks plo ata cyj nych.

W ostat nich la tach na ryn ku po ja wi ło się bar -

dzo du żo ma łych firm im por tu ją cych ta ni

produkt po cho dze nia azja tyc kie go oraz pseu -

do -„re ge ne ra to rów” uzu peł nia ją cych je dy nie

zu ży ty proch lub tusz, po mi ja jąc ko lej ne eta -

py pro duk cji i kon tro li ja ko ści. Spra wi ło to, że

na ryn ku po ja wi ło się du żo ma te ria łów sła bej

ja ko ści, a to z ko lei nad wy rę ży ło za ufa nie

klien tów do ma te ria łów rów no waż nych. Za ni -

ża nie cen ryn ko wych po cią ga za so bą wie le

pu ła pek, w któ re fir my wcho dzą świa do mie

lub nie. Na cisk na co raz niż sze ce ny spra wia,

że pro ces pro duk cji w nie któ rych fir mach od -

by wa się „na skró ty”. Nie wszyst kie pod ze spo -

ły są wy mie nia ne na no we, co ne ga tyw nie

od bi ja się na ja ko ści do star czo ne go pro duk -

tu. Za uwa żal ną sta ła się ten den cja od wro tu

od to ne rów re ge ne ro wa nych w prze ko na niu,

że pro dukt 100% no wy bę dzie naj bar dziej

zbli żo ny ja ko ścio wo i wy daj no ścio wo do ory -

gi nal ne go, cze go od zwier cie dle niem są za pi -

sy w wa run kach SIWZ. Sfe ra pra cow ni ków

od po wie dzial nych za prze tar gi i opis przed -

mio tu za mó wie nia nie ma czę sto świa do mo -

ści, czym róż ni się pro dukt 100% fa brycz nie

no wy od re fa bry ko wa ne go czy re ge ne ro wa -

ne go. 

Ja kie są wa dy i za le ty ma te ria łów ory gi nal -
nych, a ja kie al ter na tyw nych? Ja ka jest w tym
wzglę dzie opi nia klien tów?
Za rów no ko rzy sta nie z ory gi nal nych ma te ria -

łów eks plo ata cyj nych jak i za mien ni ków ma do -

bre i złe stro ny. W przy pad ku wkła dów OEM

naj bar dziej do strze gal ną za le tą jest wy so ka ja -

kość oraz pew ność, że sto su jąc je nie ła mie się

praw pa ten to wych. Od stra sza ją cą jest jed nak

ce na to ne ra, któ ra nie jed no krot nie prze wyż sza

war tość urzą dze nia dru ku ją ce go. Po nad to

w przy pad ku re kla ma cji na ory gi nal ne ma te ria -

ły eks plo ata cyj ne czas ich roz pa trze nia trwa

zwy kle dłu żej niż u pro du cen tów wkła dów rów -

no waż nych.

Czyn ni kiem, któ ry naj bar dziej skła nia kon su -

men ta do za ku pu za mien ni ków jest atrak cyj -

na ce na, a tak że więk sza ela stycz ność

do staw cy w za kre sie ne go cja cji wa run ków

han dlo wych z klien tem. Ist nie je jed nak spo re

ry zy ko, że w ta kim gąsz czu za mien ni ków tra -

fić moż na na ta ki, któ ry ja ko ścio wo nie bę dzie

go za do wa lał. Po ja wia się tak że groź ba na ru -

sze nia praw pa ten to wych przez kon su men ta

w przy pad ku za ku pu azja tyc kich „klo nów”.

Dzie je się to naj czę ściej w przy pad ku pod ję cia

de cy zji o za ku pie ma te ria łów z nie zna nych

źró deł. Klient po szu ku ją cy naj tań sze go pro -

duk tu ma ten den cję do do ko ny wa nia za ku pu

gdzie kol wiek. Kon se kwen cją ta kie go dzia ła nia

mo gą stać się pro ble my z uzy ska niem sa tys -

fak cjo nu ją cej ja ko ści wy dru ków, pro ble my ze

sprzę tem czy za ni żo na wy daj ność wkła du

dru ku ją ce go.
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ROZMOWY BEZ CENZURY

Jak wy glą da ją za gad nie nia sprze da ży ar ty ku -
łów eks plo ata cyj nych z punk tu wi dze nia praw
pa ten to wych? 
Pro du cen ci OEM i pro du cen ci za mien ni ków re -

fa bry ko wa nych kon ku ru ją ze so bą, dzie ląc ry -

nek mię dzy po szcze gól nych gra czy. Jest to

zdro wa kon ku ren cja. I jed ni i dru dzy mo gą z po -

wo dze niem funk cjo no wać obok sie bie. Bez -

sprzecz nie jed no łą czy in te re sy pro du cen tów

OEM oraz firm pro fe sjo nal nie zaj mu ją cych się

re fa bry ka cją: wal ka o sku tecz ne za blo ko wa nie

na pły wa ją cych do Pol ski ma te ria łów eks plo ata -

cyj nych złej ja ko ści, naj czę ściej po cho dze nia

azja tyc kie go, któ re ła mią pra wa pa ten to we,

a w efek cie wy eli mi no wa nie z ryn ku 100% no -

wych za mien ni ków ba zu ją cych na ko piach ka -

set ory gi nal nych, na ru sza ją cych tym sa mym

pa ten ty OEM. Pro du cen ci dru ka rek co raz sku -

tecz niej do cho dzą swo ich rosz czeń, co sta no wi

na dzie ję na przy naj mniej czę ścio we uzdro wie -

nie tej bran ży. 

Po sza no wa nie praw pa ten to wych jest dla nas

bar dzo waż ną kwe stią, dla te go też pro duk cja

fir my In k spot opie ra się na po wtór nym wy ko rzy -

sta niu pu stej ka se ty OEM oraz wy mia nie

wszyst kich zu ży wal nych pod ze spo łów wkła du,

z po sza no wa niem pa ten tów OEM. W ce lu za -

pew nie nia naj wyż szej ja ko ści wy ro bów sto su je -

my sys tem kon tro li na każ dym z eta pów

pro duk cji, a każ da par tia wpro wa dza ne go na

ma ga zyn to wa ru jest iden ty fi ko wal na.

Jak roz kła da się sprze daż ar ty ku łów eks plo ata -
cyj nych w cią gu ro ku?
Na ryn ku ma te ria łów eks plo ata cyj nych za uwa -

żal na jest wy raź na se zo no wość sprze da ży.

Szczyt sprze da ży roz po czy na się w IV kwar ta le

ro ku, za ha cza jąc o sty czeń. Sprze daż w I kwar -

ta le jest nie co niż sza od koń ców ki ro ku. Naj niż -

szą sprze daż od no to wu je się w mie sią cach

wa ka cyj nych – li piec i sier pień, co zwią za ne jest

m.in. z okre sa mi urlo po wy mi, wa ka cja mi.

Ja kość czy ce na? Jak dy le ma ty te roz strzy ga ją
klien ci w od nie sie niu do sek to ra ar ty ku łów eks -
plo ata cyj nych?
W przy pad ku na szych pro duk tów ja kość i ce na

mu szą iść w pa rze. Są klien ci, któ rzy świa do mie

za do wa la ją się kiep skiej ja ko ści to wa rem, ale za

to w ni skiej ce nie, jed nak nie jest to na sza gru -

pa do ce lo wa. Pro dukt na naj wyż szej ja ko ści

pod ze spo łach, pro dukt prze cho dzą cy te sty ja -

ko ścio we, a – w przy pad ku no we go pro duk tu –

ko lej ne eta py wdro że nia, ni gdy nie bę dzie tak

ta ni, jak chiń ski klon lub wkład z je dy nie uzu peł -

nio nym prosz kiem.

Ofe ru jąc na sze wy ro by wska zu je my klien tom

ko rzy ści pły ną ce ze współ pra cy z part ne rem

o ugrun to wa nej po zy cji na ryn ku. Ze spół eks -

per tów ce chu ją cych się wy so ką wie dzą o pro -

duk cie słu ży klien tom wspar ciem w za kre sie

wy bo ru od po wied nie go sprzę tu dru ku ją ce go

oraz do bo ru ma te ria łów eks plo ata cyj nych.

Klient za wsze mo że li czyć na fa cho we do radz -

two w za kre sie eks plo ata cji wkła dów i dru ka rek.

W ce lu kom plek so wej ob słu gi klien ta w ra mach

ob słu gi po sprze da żo wej fir ma gwa ran tu je ser -

wis sprzę tu dru ku ją ce go. W spo sób cią gły mo -

ni to ru je my po trze by ryn ku oraz szyb ko

re agu je my na po ja wia ją ce się za po trze bo wa nie

na no wo ści. Wdro żo ne no wo ści pro duk to we po -

prze dzo ne do głęb ny mi ba da nia mi kon tro li ja ko -

ści sta no wią znacz ny od se tek sprze da ży.

Szyb ka re ak cja na zmia nę za po trze bo wa nia po -

zwa la nam za cho wać istot ną prze wa gę kon ku -

ren cyj ną nad fir ma mi im por tu ją cy mi to war

po cho dze nia azja tyc kie go. 


