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WW: Tak to zazwyczaj wygl!da, kiedy 
organizujemy tego typu imprez". Prezen-
tacja prowadzona przez Andersa b"dzie 

polega#a na porównaniu jednych urz!-
dze$ z drugimi. Dobrze, je%li uczestnicy 
us#ysz!, jak! zmian" wprowadza pod#!-
czenie innego kabla sieciowego czy deli-
katna zmiana k!ta dogi"cia kolumn. To 
nie tak, &e w nocy zosta# tu pod#!czony 
jaki% sprz"t, a teraz nie b"dzie mo&na go 
dotkn!'. U nas wszystko jest dla ludzi,  
a Anders ma takie samo podej%cie.

Dzi% zaprezentuje mo&liwo%ci H300, 
ale na pewno odb"d! si" te& ods#uchy 
porównawcze z ta$szymi modelami, po-
równania (róde#, przetworników, mo&e 
równie& kolumn. Je%li który% z go%ci po-
prosi o pod#!czenie jakiego% urz!dzenia 
dost"pnego w naszej ofercie, prawdo-
podobnie spe#nimy jego pro%b". Co si"  
z tego urodzi pod koniec dnia, jakie b"d! 
obserwacje i wnioski – zobaczymy. Pew-
ne jest, &e nic nie zast!pi bezpo%redniego 
kontaktu ze sprz"tem i muzyk!.

&]\�RGE\ïR�VLÚ�WX�MXĝ�ZLHOH� 
SRGREQ\FK�SUH]HQWDFML"

WW: Dwukrotnie go%cili%my na przy-
k#ad Roberto Barlett" z Xaviana. Mie-
li%my równie& specjalne pokazy Mark 

Levinsona i T+A, a tak&e warsztaty  
gramofonowe Pro-Jecta. By#o to w zasa-
dzie szkolenie dotycz!ce ustawiania gra-
mofonów, wk#adek, ramion itd. Odr"bne 
spotkanie po%wi"cili%my wzmacniaczo-
wi Unison Research Absolute. Zorgani-
zowali%my te& ciekawy pojedynek for-
matów, w którym gramofony zmierzy#y 
si" z odtwarzaczami CD i SACD.

.WöUD�RSFMD�Z\JUDïD"

WW: Bezdyskusyjnie gramofony.
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ZW: Oprócz nas jest tutaj czterech 
pracowników, z czego dwóch to specja-
li%ci od gramofonów.
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WW: Po to tutaj jeste%my. Nie ma lep-
szego sposobu ni& wyt#umaczenie pro-
blemu na przyk#adzie. Je&eli co% wci!& 
jest niejasne, s#u&ymy pomoc! nawet  
w domu klienta, o ile nie mieszka zbyt 
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daleko. Jeste%my w stanie ustawi' dowol-
ny gramofon.

,OH�RVöE�SU]\FKRG]L�GR�$XGLR�6W\OX�
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WW: Nigdy tak naprawd" nie wiemy, 
co zdecyduje o frekwencji. Obserwuje-
my jednak sta#y wzrost zainteresowa-
nia takimi imprezami. Czasami s! to 
znane nam twarze, a czasami zupe#nie 
nowi klienci, którzy zobaczyli w prasie 
reklam" takiego wydarzenia. Niekiedy 
prezentacje prowadz! dystrybutorzy lub  
nawet producenci sprz"tu, a kiedy  
indziej organizujemy je sami. Chodzi  
o to, &eby ci!gle co% si" dzia#o. Nasi 
klienci mog! ze sob! porozmawia'  
i wymieni' si" do%wiadczeniami. Potem 
przekazuj! wie%' dalej, a na kolejny po-
kaz przychodz! ze znajomymi.

&]\�F]ÚVWR�VLÚ�]GDU]D��ĝH� 
SR�SUH]HQWDFML�GHF\GXMÈ�VLÚ� 
QD�]DNXS�VSU]ÚWX"

WW: Takie imprezy procentuj! d#u-
goterminowo. Nie organizujemy ich  
z my%l! o tym, &eby od razu co% sprze-
da'. To nie wyprzeda&, tylko okazja  
do eksperymentów. Czasem to klienci 
ucz! si" kon)gurowania gramofonów,  
a czasem to my uczymy si" czego% od 
nich. Nikt nie jest w stanie przerobi' 
wszystkich po#!cze$, chocia& my stawia-
my na du&! ró&norodno%' sprz"tu.

-DN�Z\ELHUDFLH�SURGXNW\�QD�SöïNL"

WW: Z oferty ka&dego dystrybutora 
wybieramy to, co uwa&amy za najbar-
dziej warto%ciowe. Przez tyle lat dzia#al-

no%ci przetestowali%my ju& sporo pro-
duktów. Wyrobili%my sobie tak&e zdanie 
o poszczególnych markach. Zmiany w tej 
bran&y nie zachodz! szybko. Je%li np. Fo-

cal ma swoje )rmowe brzmienie, to nie 
zmieni strategii w ci!gu roku. Wiemy, 
czego si" po tym sprz"cie spodziewa'  
i staramy si" podsuwa' klientom to, co 
przesz#o nasz! wst"pn! selekcj". Je&eli 
jednak pojawiaj! si" nowo%ci, dajemy 
im szans". Ostatnio wi"kszo%' nowych 
produktów okazuje si" naprawd" dobra. 
Niestety, utrzymywanie takiej ró&norod-
no%ci jest dla nas bardziej kosztowne 
ni& promowanie pi"ciu czy sze%ciu ma-
rek. Gdyby%my jednak nie dawali szansy 
nowym )rmom, nie mieliby%my dzi% na 
przyk#ad Hegla.
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WW: Te& nie spodziewa#em si" takiego 
sukcesu, ale po pierwszych ods#uchach 
wiedzia#em, &e te produkty zostan!  
w naszym salonie. Hegel niew!tpliwie 
namiesza# w Polsce. Zacz"#o si" od kilku 
klientów, którzy umówili si" na ods#uchy 
porównawcze, a potem posz#o ju& lawi-
nowo. Najcz"%ciej wybór klientów wy-
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nika po prostu z przeprowadzonego od-
s#uchu. Kiedy organizujemy porównania 
sprz"tu Hegla z innymi urz!dzeniami, 
cz"sto zdarza mu si" taki pojedynek wy-
gra'.

&]\�RZD�SRSXODUQRĂÊ�QLH�Z\QLND� 
]�WHJR��ĝH�+HJHO�SRVWDZLï� 
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WW: Na pewno w du&ej mierze tak. 
Nie mo&na lekcewa&y' klientów, których 
interesuje s#uchanie plików. Sprzedajemy 
obecnie mniej odtwarzaczy CD ni& kie-
dy% i ta tendencja b"dzie si" pog#"bia'. 
S! jednak klienci kupuj!cy standardo-
we zestawy z#o&one z odtwarzacza CD  
i wzmacniacza. P#yta, nawet je%li nie 
analogowa, dla wielu ludzi z pokolenia  
30+ daje inny rodzaj kontaktu ze sztuk!.

&]\�SU]HWZRUQLNL�Z\UöZQDï\�VSDGHN�

VSU]HGDĝ\�RGWZDU]DF]\�&'"

ZW: Powiedzia#bym nawet, &e dzi% 
przetworników i odtwarzaczy strumie-
niowych sprzedaje si" wi"cej, ni& kie-
dy% odtwarzaczy CD. Problem polega 
na tym, &e klienci s! zdezorientowani  
i tutaj wielk! rol" odgrywa do%wiadcze-

nie i wiedza pracowników salonu. Kie-
dy klienci s#uchali wy#!cznie p#yt CD,  
nie mieli wielkich rozterek. Teraz ka&-
dy ma inn! sytuacj". Jeden s#ucha mu-
zyki tylko z komputera, drugi chcia#by 
odtwarza' równie& CD, a jeszcze inny 
chcia#by do tego pod#!czy' tuner telewi-
zji cyfrowej i konsol" do gier. Ka&dego 
trzeba traktowa' indywidualnie.

&]\�NOLHQFL�S\WDMÈF\�R�SU]HWZRUQLNL�

NLHUXMÈ�VLÚ�Z\JRGÈ�F]\�MDNRĂFLÈ�

EU]PLHQLD"

ZW: To ciekawe zagadnienie. Mog#oby 
si" wydawa', &e plików s#uchaj! tylko lu-
dzie, dla których liczy si" wygoda. Z na-
szych obserwacji wynika jednak, &e jest 
odwrotnie. Ludzie kieruj! si" g#ównie 
jako%ci! brzmienia i cz"sto na ucho wy-

bieraj! przetworniki jako te, które daj! 
d(wi"k bardziej rozdzielczy, dynamiczny, 
po prostu lepszy. Dopiero potem dowia-
duj! si", jak mo&na zarz!dza' muzyk!  
z dysku, jak wygodnie j! odtwarza', jak 
zgrywa' p#yty do plików itd. Wida', &e 
zainteresowanie odtwarzaczami CD b"-
dzie spada#o i chyba nic ju& nie odwróci 
tej tendencji, ale z naszego punktu wi-
dzenia to nic z#ego.

&]\OL�NOLHQFL�QLH�]UD]LOL�VLÚ� 
GR�SLHUZV]\FK�'$&�öZ�� 
NWöUH�QLH�PRJï\�QDZLÈ]DÊ� 
UöZQRU]ÚGQHM�ZDONL�]�GREU\PL� 
RGWZDU]DF]DPL"

ZW: To prawda, &e dopiero z czasem 
zacz"#y si" pojawia' przetworniki, które 
brzmieniowo potra)#y pokona' niejeden 
odtwarzacz CD w porównywalnej cenie, 
ale nie zauwa&y#em, &eby jaki% klient si" 
tym zrazi#. Je%li przetwornik kosztuje 
1000 z#, to nikt si" po nim nie spodziewa 
high-endowego d(wi"ku. A kiedy zagra 
i oka&e si", &e mo&na to porówna' z od-
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twarzaczem CD za 3000 z#, zaczyna si" 
inna rozmowa. Ludzie boj! si" nie tyle 
z#ej jako%ci brzmienia, co skomplikowa-
nej obs#ugi. Z tego powodu do streame-
rów podchodz! jak pies do je&a. Czasem 
nawet nie wiedz!, &e mo&na zgra' ca#! 
muzyk" na dysk sieciowy i obs#ugiwa' 
wszystko za pomoc! jednego ma#ego 
ekraniku.

,OX�MHVW�QRZ\FK�NOLHQWöZ��D�LOX�WDNLFK��

NWöU]\�ZUDFDMÈ��ER�FKFÈ�FRĂ� 
SRSUDZLÊ"

ZW: 20 % jest nowych, a 80 % to lu-
dzie, którzy albo ju& u nas byli, albo mieli 
jakie% do%wiadczenie ze sprz"tem i chc! 
uzyska' lepszy d(wi"k. To pozytywny 
efekt, bo wiemy, &e maj! do nas zaufanie. 
Wierzymy, &e je%li co% klientowi wyt#u-
maczymy, to b"dzie nam wdzi"czy, &e 
nie pope#ni# b#"du. Mo&e przyprowadzi 
znajomego, który równie& ma problem 
z wyborem sprz"tu. By#oby nam #atwiej, 
gdyby%my wciskali im pierwsz! rzecz, 
jak! zobacz! na pó#ce, ale stawiamy na 
d#ugodystansow! satysfakcj". Zdarzaj! 
si" i tacy, którzy nie daj! si" przekona', 
&e monitorów z bas-re*eksem dmuchaj!-
cym do ty#u nie powinno si" wiesza' na 
%cianie. Czasem, gdy t#umaczymy klien-
towi, &e wstawienie do 15-metrowego 
pokoju najwi"kszych pod#ogówek Fo-
cala jest z#ym pomys#em, ten si" obra&a  
i mówi, &e to sprzedawca czy instalator 
jest od tego, &eby upatrzone kolumny do-
brze zagra#y. Staramy si" i takich klien-
tów nie zostawia' na pastw" losu, ale 
pewnych rzeczy nie przeskoczymy.

-DN�Z\JOÈGD�U\QHN�LQVWDODFML"

ZW: To jedna trzecia naszej dzia#al-
no%ci. Na pewno na tyle du&o, &e nam 
si" to op#aca. Czasami instalacji &yczy 
sobie klient, który kupi# sprz"t za kilka-
na%cie tysi"cy, ale zdarzaj! si" i realizacje  
w cenie powy&ej 100000 z#. Coraz wi"k-
sz! rzadko%ci! staj! si" klienci, którzy 
chc! po prostu przyj%', wzi!' pude#ko  
i zainstalowa' sobie sprz"t samodziel-
nie. Wi"kszo%' potrzebuje pomocy lub 
nawet wykonania przez nas ca#ego mon-
ta&u. Je%li co% ju& robimy, to porz!dnie, 

z ca#ym sterowaniem, o%wietleniem itd. 
Nie chcemy zostawia' zwisaj!cych kabli 
i pi"ciu pilotów, ka&dy do innego urz!-
dzenia.

-DNLH�VÈ�WHUD]�EHVWVHOOHU\"

WW: Trudno powiedzie'. Rzadko tra-
)a si" klient, który ju& od drzwi krzyczy: 
„Hegla H70 poprosz"”. Zazwyczaj jest 
to kwestia wst"pnej rozmowy, dwóch 
czy trzech spotka$ i ods#uchów, czasa-

mi wizyty w domu klienta. Na pewno 
sprzedajemy du&o systemów hi-) i kina 
domowego, a znacznie mniej wychodzi 
od nas paczek z ma#ymi urz!dzenia-
mi. S#uchawki, ma#e radyjka, najta$sze 
przetworniki – ten rynek raczej przej"#y 
sklepy internetowe. Ale kupuj!c sprz"t  
w takich miejscach, klient podejmuje 
pewne ryzyko. Nie mówi" o ryzyku ode-
brania przesy#ki z karto*em, tylko o tym, 
&e je&eli brzmienie sprz"tu si" komu% nie 
spodoba albo urz!dzenie nie oka&e si" 
tak dobre, jak kto% sobie wyobra&a#, to 
nie mo&e mie' do nikogo pretensji. Po-
pe#ni# b#!d i kropka, b"dzie musia# ten 
sprz"t sprzeda' i spróbowa' szcz"%cia 
ponownie. U nas mo&na za#o&y' s#u-
chawki na g#ow", pos#ucha' i poprosi' 
o porad". Wystarczy, &e kto% przeznaczy 
na to pó# godziny, a b"dzie wiedzia#, &e 
wybra# dobrze i b"dzie si" z tego zakupu 
d#u&ej cieszy#.

ZW: Ka&dego zach"camy do s#u-
chania. Sprz"t hi-) to zazwyczaj spory 
wydatek, wi"c dobrze jest si" upew-
ni', &e dokona#o si" s#usznego wyboru.  
A s#uszny wybór to taki, który odpo-
wiada klientowi. Mieli%my taki plan ju& 
na etapie wyboru lokalizacji salonu. Je-
ste%my w samym sercu +l!ska. Mo&na 
tu #atwo dotrze' komunikacj! miejsk!, 
a dojazd samochodem u#atwia blisko%' 
sklepów Ikea i Agata Meble - do dys-
pozycji klientów jest mnóstwo miejsc 
parkingowych. Tu zawsze b"d! mogli 
zobaczy' nowe urz!dzenie i porozma-
wia' z naszymi pracownikami, a nie po 
nietra)onym zakupie szuka' ratunku  
w internecie.
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