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Asarto: zamienniki na piątkę
Alternatywne materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących budzą
wiele emocji. Często nieuzasadnionych, bowiem na rodzimym rynku można
znaleźć solidne i niedrogie zamienniki.
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roducenci OEM od lat straszą właścicieli drukarek poważnymi konsekwencjami jakie niesie ze sobą
używanie alternatywnych materiałów
eksploatacyjnych. Argument, który jest
wysuwany najczęściej, dotyczy ryzyka
uszkodzenia drukarki. Producenci sprzętu zwracają też uwagę na słabą jakość wydruków, choć akurat ten motyw pojawia
się coraz rzadziej. Tak czy inaczej, wielu klientów pozostaje głuchych na głosy
przedstawicieli HP, Canona i Brothera.
Jak wynika z danych IDC – w ubiegłym
roku dostawcy zamienników kontrolowali ponad 40 proc. polskiego rynku materiałów eksploatacyjnych. To całkiem dobry
wynik, biorąc pod uwagę, że ﬁrmy dostarczające alternatywne tusze lub tonery
znajdują się pod nieustannym ostrzałem
wielkich koncernów.
Nie jest tajemnicą, że dla wielu Polaków najważniejszym kryterium przy wyborze materiałów eksploatacyjnych jest
cena. Tymczasem zamienniki bywają tańsze nawet o 80 proc. od produktów dostarczanych przez producentów drukarek.
Co wcale nie oznacza, że Polacy zawsze
kupują produkty niskiej jakości. W segmencie materiałów alternatywnych toczy
się ostra rywalizacja, a najsłabsi dostawcy
produktów „no name” o wątpliwej jakości
odpadają z gry. Natomiast solidni dostawcy, oferujący produkty o najlepszym stosunku jakości do ceny, wypracowali sobie
silną pozycję na lokalnym rynku.
Dobrym przykładem jest ﬁrma Polcan,
która istnieje od 1993 r., a w swoim portfolio ma m.in. Asarto – markę premium,
obejmującą tonery, tusze i taśmy do drukarek igłowych. Jednym z jej wyróżników
jest możliwość w pełni bezpiecznego stosowania sygnowanych nią komponentów.
Polcan udziela bowiem dożywotniej gwarancji zarówno na tusze i tonery, jak też na
same urządzenia drukujące na czas stosowania w nich materiałów eksploatacyj-

nych Asarto. To najlepsza odpowiedź na
teorie głoszone przez producentów drukarek na temat zamienników niszczących
ich urządzenia.
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Zasada, którą kierują się ﬁrmy z branży
urządzeń drukujących, jest prosta: sprzedajemy tani sprzęt, ale zarabiamy na jego eksploatacji. Doskonale to widać na
przykładzie prostych drukarek atramentowych, które można kupić w sklepach
wielkopowierzchniowych za mniej niż
100 zł. Tusze startowe wystarczają na
wydrukowanie zaledwie kilkudziesięciu
stron, a zakup pełnowartościowych atramentów na kilkaset stron kosztuje dwa
razy więcej niż sama drukarka. Część
klientów połyka ten haczyk, inni wybierają materiały alternatywne.
Niewykluczone, że w trudnych czasach recesji ﬁrmy i gospodarstwa domowe zaczną bardziej racjonalnie
podchodzić do zakupów drukarek, tuszów i tonerów. Co oznacza, że oprócz
ceny i parametrów urządzenia, klienci
zaczną brać pod uwagę koszty związane
z eksploatacją sprzętu. Po prostu niższa
cena alternatywnych materiałów eksploatacyjnych nie jest ich jedynym atutem.
Niektóre tusze i tonery zamienne mają
większą pojemność niż materiały producenta drukarki, co zapewnia użytkownikom wydrukowanie znacznie większej
liczby stron dokumentów niż przy użyciu materiałów OEM.
Przed zakupem zawsze warto
sprawdzić wydajność tuszu
czy tonera. W przypadku
dobrych zamienników
jest ona wyrażona
liczbą wydrukowanych stron (na podstawie norm ISO).
Na stronie interne-

towej poświęconej zamiennikom Asarto
(www.asarto.pl/kalkulator) można w łatwy sposób policzyć, ile można zaoszczędzić korzystając z alternatywnych
materiałów eksploatacyjnych. Producenci zamienników z wyższej półki dbają o wysoką jakość swojego asortymentu,
kontrolując wydajność produktów w badaniach laboratoryjnych. Zamienniki
Asarto mają certyﬁkaty ISO odnoszące się do systemu zarządzania jakością,
norm dla procedur określających wydajność i norm środowiskowych. Wybierając zamiennik, warto postawić na
rozwiązania sprawdzone i bezpieczne
w użytkowaniu.

Zamienniki premium
marki Asarto...
 Cechuje bardzo niska awaryjność,
która oscyluje na poziomie poniżej 2 proc.

 Otrzymały sześciokrotnie prestiżowe godło Laur Konsumenta (2020, 2019,
2018, 2017, 2016 oraz 2013).

 Są wyprodukowane przy użyciu
materiałów z recyklingu a także
komponentów biodegradowalnych.

 Sześciokrotnie zostały oznaczone prestiżowym godłem Najwyższa Jakość –
Quality International w kategorii
QI Product za najwyższą jakość marki
(w 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015).
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Materiały eksploatacyjne:
ruo71;m1bru;flf.
bmb1f-|<
Rozwój wypadków na rodzimym rynku
materiałów eksploatacyjnych pozostaje wielką
niewiadomą. Pewne jest jedynie, że analitycy
nie mają dobrych wiadomości zarówno
dla producentów sprzętu, jak i dostawców
zamienników.
Wojciech Urbanek
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omimo postępującej cyfryzacji ﬁrmy i gospodarstwa domowe nie wyłączają swoich drukarek. Według
IDC w ubiegłym roku polski rynek wchłonął 11,9 mln sztuk materiałów eksploatacyjnych, w tym 7 mln tuszów oraz 4,9 mln
tonerów. To oznacza zaledwie 1 proc. spadek rok do roku. Zatem wygląda na to, że
jest za wcześnie, aby odtrąbić nadejście
„ery paperless”, a producenci urządzeń
drukujących mogą odetchnąć z ulgą. Jak
powiedział Robert Reszkowski z Epsona:
hasła o „śmierci druku” zdążyły się zestarzeć, a drukarki wciąż mają się dobrze.
Natomiast nie zestarzała się strategia producentów, która sprowadza się do tego, żeby najpierw zachęcić klientów niską ceną
sprzętu, a następnie zarobić, ile się da, na
sprzedaży tuszów bądź tonerów. W podobny zresztą sposób działają ﬁrmy z różnych
branż, chociażby producenci maszynek do
golenia. Ważne jest to, że konsumenci ła-
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two połykają ten haczyk,
co doskonale widać
na przykładzie supermarketów,
gdzie można się
natknąć na niejedną rodzinę z radością
wrzucającą do koszyka
drukarkę za 99 zł. Rzecz jasna,
producenci nie ograniczają się wyłącznie
do stosowania prostych trików i stosują
bardziej wysublimowane metody pozyskiwania klientów.
W efekcie, w ostatnim czasie producenci drukarek zaczęli przejmować inicjatywę
w segmencie materiałów eksploatacyjnych,
a układ sił na naszym rynku upodabnia
się do tendencji występujących w Europie Zachodniej. Jak wynika z danych IDC,
cztery lata temu udział ilościowy tuszów
i tonerów OEM wynosił w Polsce 49 proc.,
a w 2019 r. osiągnął poziom 56 proc. Przy
czym w ubiegłym roku ilość sprzedanych
na polskim rynku „oryginałów” wzrosła
o 2,5 proc. w ujęciu rocznym.
Rywalizacja wielkich koncernów z dostawcami alternatywnych materiałów
eksploatacyjnych przypomina walkę Dawida z Goliatem. Ci pierwsi dysponują potężnymi
pieniędzmi na marketing i sztabami praw-

ników, z kolei atutem drugich są
niższe ceny i lojalni klienci. Część
zmagań między oboma stronami toczy
się na salach sądowych, gdzie producenci
oskarżają dostawców alternatywnych materiałów o naruszanie praw patentowych.
Szczególnie dużą aktywność w tym zakresie przejawia HP i niemal wszyscy znają powtarzaną od lat przez specjalistów
tej ﬁrmy historię o zamiennikach, które
uszkadzają drukarki. Poza tym od czasu
do czasu producenci sprzętu uprzykrzają życie konkurentom, a przy okazji użytkownikom, wprowadzając rozwiązanie
uniemożliwiające stosowanie zamienników. W tym kontekście do niecodziennej
sytuacji doszło niedawno na Florydzie,
gdzie właściciel drukarki HP pozwał tę
ﬁrmę do sądu po tym, jak bez jego zgody wprowadziła aktualizację, która blokowała nieoryginalne tusze. Zirytowany
użytkownik stwierdził, że nigdy nie zdecydowałby się na zakup sprzętu HP, gdyby wiedział, że będzie zmuszony korzystać
wyłącznie z materiałów OEM.
– Takie działanie producentów jest
uciążliwe i niezrozumiałe dla użytkowników urządzeń ze względu na to, że jednego
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dnia materiał eksploatacyjny działa, a na
drugi dzień, po zmianie oprogramowania,
może przestać działać. Co więcej, to nieekologiczny sposób postępowania, bo powoduje konieczność wymiany materiałów
eksploatacyjnych jeszcze przez ich wyczerpaniem – mówi Paweł Nowak, kierownik
Działu Wsparcia Marek Własnych i Manager Produktu Asarto w Polcanie.

Dla kogo zamienniki?
W zestawieniach sprzedaży alternatywnych materiałów eksploatacyjnych od lat
prym wiedzie Action z markami ActiveJet i Actis. Według IDC na koniec 2019 r.
ich łączne udziały w segmencie zamienników wynosiły ok. 30 proc. Innym znanym dostawcą jest Black Point, istniejący
od 1988 r., ale też Polcan, który działa na
rynku materiałów eksploatacyjnych już od
27 lat, dostarczając na rynek produkty takich marek jak Asarto czy Tiom. Powyższe
przykłady pokazują, że klienci zaopatrujący się w zamienniki zwracają uwagę nie
tylko na metkę z ceną, ale również logo dostawcy. Choć oczywiście nie brakuje osób,
które poszukują na rynku najtańszych tuszów, nie zwracając uwagi na parametry
i opinie innych użytkowników.
– Z naszych obserwacji wynika, że wybór klienta ma związek z jego osobistymi
doświadczeniami i opiniami innych osób.
Jeśli są pozytywne, sięgnie on po zamiennik, niezależnie od tego czy potrzebuje go
do urządzenia używanego w domu czy też
w biurze. Trzeba pamiętać, że w Polsce jest
wielu samozatrudnionych, niezobligowanych żadnymi przepisami przetargowymi.
W związku tym stawiają na rozwiązania
ekonomiczne, czyli sprawdzone zamienniki
– mówi Artur Majewski, ekspert ds. marki
Activejet w Actionie.
Jednak pomimo kilku poważnych atutów, jakie mają zamienniki, rodzimi klienci
coraz częściej decydują się na zakup „oryginałów”. Dzieje się tak z kilku przyczyn.
Na przestrzeni ostatnich lat poprawiła się
sytuacja ﬁnansowa ﬁrm i gospodarstw domowych. Poza tym część użytkowników
poważnie traktuje ostrzeżenia producentów o negatywnych konsekwencjach stosowania zamienników. Wielu z nich, dla
świętego spokoju, woli zapłacić nieco więcej za materiały OEM, niż używać zamienników i narażać się na utratę gwarancji

na urządzenie (choć niektórzy
dostawcy materiałów alternatywnych udzielają gwarancji
na drukarki, w których używane
są ich produkty).

COVID-19
i znaki zapytania
Recesja wywołana przez koronawirusa może zmienić sytuację nie
tylko w segmencie materiałów eksploatacyjnych, ale również urządzeń drukujących.
Co prawda próba przejęcia HP przez Xeroxa zakończyła się ﬁaskiem, niemniej wszystko wskazuje na to, że proces konsolidacji
w tym segmencie rynku jest nieunikniony. Obecnie działa na nim 12 producentów,
co według niektórych ekspertów jest zbyt
dużą liczbą i w nieodległej przyszłości należy spodziewać się sporych przetasowań.
Trudno też przewidzieć, jak potoczą
się dalsze lasy dostawców zamienników.
Niestety, prognozy IDC nie dają ich producentom zbyt wielu powodów do optymizmu. Analitycy szacują, że polski rynek
tuszów i tonerów skurczy się w bieżącym
roku o 6 proc.
– Uważam, że udział oryginalnych tuszów i tonerów
w rynku materiałów eksploatacyjnych będzie wzrastać.
Marki OEM są bardziej odporne na turbulencje wywołane przez pandemię. Choć
generalnie należy liczyć się
ze spadkami, wynikającymi
chociażby z masowego przechodzenia przedsiębiorstw
na model pracy zdalnej. Natomiast dostawcy zamienników mogą mieć problemy z łańcuchem dostaw lub przepływami
pieniężnymi – tłumaczy Michał Świątek,
Research Manager w IDC.
Najsilniejsi gracze w segmencie materiałów alternatywnych powinni
czerpać w czasie spowolnienia gospodarczego korzyści ze sprzedaży online, a także z rosnącego zainteresowania klientów
oszczędnościami w zakresie druku. Artur
Majewski dostrzega też pewne pozytywy
wynikające z zaistniałej sytuacji. Z drukarek korzystają osoby wykonujące pracę w domu, a w „czterech kątach” drukuje
się też kolorowanki dla najmłodszych czy
przepisy kulinarne.

Należy jednak podkreślić, że pod dużym
znakiem zapytaniem stoi podaż zwłaszcza
tych zamienników, które są wytwarzane
w Chinach.
– Tamtejsze fabryki nie osiągnęły jeszcze
wydajności sprzed Chińskiego Nowego Roku, co przekłada się na wydłużenie procesu produkcji a także opóźnienia w realizacji
zamówień. Problem stanowi też dostępność
komponentów produkcyjnych i niepełnej obsady zakładów pracy – mówi Paweł Nowak.
Problemy mają też producenci urządzeń drukujących. Większość biur jest
zamkniętych i nie wiadomo, kiedy powrócą do nich pracownicy. Nie działa też
wiele punktów usługowych, zaś galerie
handlowe były nieczynne niemal przez
dwa miesiące.
– Byliśmy pozytywnie nastawieni odnośnie do bieżącego roku, oczekując wzrostu
sprzedaży materiałów eksploatacyjnych, ale lockdown
zaskoczył nas wszystkich.
Z jednej strony są branże,
które przestały funkcjonować, z drugiej strony praca zdalna i uruchomienie
szkoły on-line spowodowały wzrost zapotrzebowania na urządzenia
do domu i małych biur, co może się przełożyć na zwiększenie sprzedaży tuszy – podkreśla Piotr Baca, szef polskiego oddziału
Brothera.
Tak czy inaczej, dostawcy muszą przystosować się do nowych reguł gry. Niewykluczone, że trzeba będzie przygotować
specjalne oferty zarówno w zakresie urządzeń, jak i materiałów dla biur domowych. Niegdyś był to bardzo lukratywny
segment rynku, ale wraz z inwazją notebooków, tabletów czy smartfonów, gospodarstwa domowe zaczęły pozbywać
się drukarek. Teraz ten trend zaczął się
odwracać i najbliższe lata pokażą, na ile
ta zmiana okaże się trwała.
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Marki OEM są
bardziej odporne
na turbulencje
wywołane przez
pandemię.
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