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TIM to nasz partner numer 1
Rozmowa z Giacomo Scimone, prezesem firmy EL-IT Sp. z o.o.
„Just in Tim!e”: – Są Państwo obecni
w Polsce już od 10 lat. Zajmują się
Państwo dystrybucją na rynku polskim produktów znanych włoskich
marek z sektora elektrycznego
i oświetleniowego. Jakie były początki Państwa działalności?
Giacomo Scimone: – Początek działalności EL-IT W Polsce to rok 1999,
kiedy zostało otwarte biuro handlowe
na Mokotowie w Warszawie. Zatrudniliśmy osobę, która pomagała mi
w pierwszych rozmowach z hurtowniami. W ten sposób rozpoczęła się
promocja produktów Gewiss w północno-wschodniej Polsce.
Po dwóch latach, razem z moim
wspólnikiem Giordano Noris, otrzymaliśmy propozycję prowadzenia wyłącznego przedstawicielstwa Gewissa
w Polsce. W 2004 r. rozpoczęliśmy import produktów: Gewiss, Bocchiotti i 3F
Filippi. Przez następne lata sukcesywnie
dołączaliśmy do naszej oferty produkty
kolejnych włoskich producentów. Dbaliśmy, by ich asortyment nie powtarzał się,

Referencje:
Obiekty użyteczności publicznej
• Centrum Handlowe – Auchan Białystok
• Iluminacja starówki w Toruniu
Obiekty sportowe
• Stadion żużlowy Stal Rzeszów
• Stadion żużlowy „Apator” w Toruniu
• Stadion ŁKS Łódź
• Kompleks obiektów sportowych
Agrykola w Warszawie
Porty lotnicze
• Port lotniczy Pyrzowice w Katowicach
• Płyta postojowa Portu Lotniczego
Okęcie II
Obiekty przemysłowe
• Zakłady Mięsne Sochocin
• Zakłady Elana S.A., Toruń
• Zakład Produkcyjny Press Glass,
Radomsko

LIK 2012” przewiduje budowę ponad 2000 kompleksów sportowych
przy udziale finansowania przez rząd polski i Unię Europejską. Wspólnie planujemy i realizujemy wiele innych obiektów
sportowych.
„JiT”: – W Państwa materiałach reklamowych pojawia się hasło: Jakość & Design „Made in Italy”. Czy
rzeczywiście stylistyka produktów
elektrotechnicznych włoskich producentów różni się od oferowanych
przez innych producentów z branży?
G.S.: – Włoscy projektanci należą do najlepszych na świecie. Ich charakterystyczne pomysły można znaleźć w każdej
Giacomo Scimone, prezes EL-IT Sp. z o.o
dziedzinie życia i są niezwykle cenione
ale zapewniał nam możliwość komplekprzez użytkowników. W elektrotechnice
sowego obsłużenia naszych klientów.
większość producentów skupia się jedynie
na funkcjonalności produktów, ogranicza„JiT”: – Od stycznia tego roku są Pańjąc design do niezbędnego minimum. Zustwo członkiem Polskiego Klubu Infrapełnie inne podejście w tym zakresie prestruktury Sportowej, biorą Państwo
zentują włoscy projektanci. Stąd np. udział
udział w projekcie „Moje Boisko ORPininFarina w projekcie oprawy Gewiss
LIK 2012”. Skąd wziął się pomysł
GPF (nazwa od Gewiss PininFarina), a przena włączenie się w taką działalność?
cież firma PininFarina to jeden z najbardziej
G.S.: – Członkowstwo w PKIS jest idealną
znanych projektantów, współpracujący
metodą na promowanie naszych innowaz Ferrari i Maserati. W 2007 r. Gewiss wprocyjnych produktów oświetleniowych
wadził do swojej oferty nową serię osprzętu
w odpowiednim środowisku ludzi odpoChorus. Tworząc tę serię, zastosowano zuwiedzialnych za oświetlenie sportowe.
pełnie inną filozofię konstrukcyjną osprzętu,
Przykładem takiego produktu może być
uzyskując zupełnie nowe funkcjonalności
„Projekt Vel”, czyli „Kompletne zestawy
i – co najważniejsze – wyposażając w kawaoświetlenia sportowego (fundament +
łek najprawdziwszej sztuki nasze wnętrza.
słup + oprawa oświetleniowa)” – pozwaNasze hasło określa filozofię i zasady
lające na kompleksową realizację dowoldziałania EL-IT. Design jest naszą mocną
nego obiektu sportowego. Inwestor otrzystroną, ale kto wie, czy jakość nie jest
muje od nas pełny serwis – skonsolidojeszcze silniejszą. Od początku wybieraliwaną ofertę produktową, odpowiedni prośmy spośród włoskich producentów tylko
jekt, a jeśli tego wymaga, także realizację.
te firmy, które w pełni rozumieją i akceptuPKIS zapewnia nam bezpośredni kontakt
ją nasze motto. Jakość to nasz priorytet.
z firmami i osobami, które będą rozbudowyPołączenie tych dwóch cech coraz częwać w najbliższych latach infrastrukturę
ściej stanowi powód wyboru naszych prosportową. Chcemy aktywnie uczestniczyć
duktów, ograniczając nieco wpływ samego
w tym procesie. Projekt „Moje Boisko ORparametru ceny. Tak się dzieje w przypadku
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naszych opraw ulicznych, gdzie wygląd
oprawy Gewiss Avenue zdecydował o ich
zainstalowaniu np. w Warszawie i Toruniu.
Inny przykład to oprawy firmy Quattrobi, które zostały wybrane do realizacji nowej wizualizacji salonów operatora komórkowego
PTC Era. Nasze oprawy świecą także w salonach Versace i Trussardi.
„JiT”: – Które z oferowanych przez
Państwa produktów czy marek cieszą
się największą popularnością i uznaniem klientów?
G.S.: – Największą popularnością cieszą się
produkty firmy Gewiss, który jest naszym
kluczowym dostawcą. Dużo wysiłku wkładamy w promowanie tej marki, dzięki czemu jest ona rozpoznawalna w całym kraju.
Ostatnio szczególnie mocno promujemy
wszystkie rodzaje opraw – od oświetlenia
przemysłowego, poprzez oprawy wnętrzowe, designerskie, aż do segmentu opraw
ulicznych i architektonicznych. Idziemy
w kierunku wyspecjalizowania naszej firmy
właśnie w oświetleniu. Nie pomijamy także
pozostałych segmentów oferty. Coraz większą popularnością i uznaniem cieszą się innowacyjne produkty z zakresu chemii elektrycznej, dostarczane przez firmę Raytech.
Produkt MagicGel robi szybką karierę.
„JiT”: – Współpracują Państwo głównie
z hurtowniami elektrotechnicznymi i grupami zakupowymi. Jaką część Państwa
odbiorców stanowią sieci dystrybucji,
takie jak TIM, a jaką grupy zakupowe?
G.S.: – Naszym głównym partnerem
na rynku hurtowym jest TIM. Co do grup
zakupowych, to staramy się współpracować z większością. Z częścią z nich mamy podpisane umowy, ale nie ma tu wiodącego partnera.
„JiT”: – Czy dostrzega Pan znaczące
różnice we współpracy z sieciami dystrybucji i z grupami zakupowymi?
G.S.: – Trochę łatwiej jest rozmawiać
z siecią dystrybucyjną, ponieważ z reguły ma ona magazyn centralny, a nasze
produkty są dostępne dla klienta od ręki.
W przypadku grup, ich członkowie mają
różnorakie przyzwyczajenia i ograniczenia. To decyduje o tym, że nie każdy
w grupie zna i ma na stanie nasze pro-
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dukty. Niemniej jesteśmy otwarci na różne formy współpracy zarówno z sieciami,
jak i grupami zakupowymi.
„JiT”: – Jak rozpoczęła się współpraca
z TIM SA i jakie miejsce wśród Państwa dystrybutorów zajmuje nasza
spółka?
G.S.: – Początki naszej współpracy rozpoczęły się od wielokrotnych długich
wyjazdów z Warszawy do Wrocławia.
Trudne rozmowy z Zarządem i Działem
Zakupów TIM trwały przez 1,5 roku.
W końcu z wielką radością otrzymaliśmy informację, że nasza oferta została
zaakceptowana. W krótkim czasie pro-

dukty Gewiss zostały wprowadzone
do Magazynu Centralnego. Od tego
momentu dołączyliśmy do oferty promowanej przez TIM wiele produktów innych producentów z naszej oferty. Co
do miejsca TIM wśród naszych dystrybutorów, to tak jak wspomniałem TIM to
nasz partner numer 1.
„JiT”: – Jak oceniłby Pan współpracę
EL-IT z TIM SA? Co decyduje o satysfakcjonującej dla obu stron współpracy?
G.S.: – Jesteśmy bardzo zadowoleni ze
współpracy z TIM-em, choć widzimy dużo
większe możliwości niż te, które aktualnie
wykorzystujemy. Zdajemy sobie jednak
sprawę, że na rozwój potrzebujemy więcej czasu. Tym, co decyduje o owocnej
współpracy, jest umiejętne wsłuchiwanie
się we wzajemne potrzeby. Ważne jest,
aby otrzymać jasne sygnały co trzeba
zmienić a co naprawić. Staramy się
wspólnie ustalać dalsze działania i tutaj
przydaje się duże doświadczenie, profesjonalizm i elastyczność ludzi z TIM-u.
„JiT”: – Co moglibyśmy zmienić czy
ulepszyć w naszej współpracy?

G.S.: – Ulepszenie naszej współpracy
może nastąpić poprzez zwiększenie
współpracy w zakresie innowacyjnych
produktów. Wszyscy zyskamy na tym, że
wspólnie zaczniemy naszym klientom
proponować rozwiązania, a nie produkty.
„JiT”: – W ostatnim czasie rynek dystrybucji materiałów elektrotechnicznych dość mocno się zmienił. Czy
Państwo także dostrzegają te zmiany
i czy oczekiwania Państwa klientów
bardzo się zmieniły?
G.S.: – Na pewno poprawiła się płynność
finansowa większości firm, a to znakomicie ułatwia pracę. Ciekawa rzecz dotyczy
także profesjonalizmu działania firm. Kiedy obserwuję różne kraje pod tym kątem,
zauważam, że w Polsce personel jest bardziej profesjonalny niż na tzw. Zachodzie.
Obserwuję także bardzo powolne odchodzenie od dyktatu ceny. Klienci nie zawsze wybierają już najniższą cenę i najniższą jakość. Pojawia się zdrowe zainteresowanie jakością, poparte kalkulacją zysków
i strat w dłuższym terminie. Zauważyłem
także, że nasi klienci stają się coraz bardziej wymagający – na szczęście nie tylko
w aspekcie ceny. To bardzo dobry trend.
„JiT”: – Jakie mają Państwo plany
na najbliższych kilka lat?
G.S.: – Nasz plan na następne lata to
m.in. próba zmiany sposobu myślenia
i umiejętności naszych pracowników.
Chcemy, aby zaczęli myśleć rozwiązaniami, a nie usiłowali tylko sprzedać pojedynczy produkt. Muszą zrozumieć, że
nasza firma proponuje nie tylko produkt,
ale pakiet korzyści, którego produkt jest
tylko jednym z elementów. Od punktu
widzenia producentów będziemy chcieli
budować markę całych rodzin produktowych. Będziemy proponować zintegrowany system elektryczny.
Planujemy też w ciągu dwóch lat wybudować nową własną siedzibę, z rozbudowanym nowoczesnym magazynem.
Zwiększające się z roku na rok obroty
wymuszają na nas kolejne inwestycje,
podnoszące szybkość i elastyczność naszego działania.
„JiT”: – Dziękuję za rozmowę.
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Elettronica Italiana
Jakość & Design Made In Italy
Innowacje – nowe rozwiązania i trendy
w ofercie Elettronica Italiana.

E

lettronica Italiana jest wyłącznym
dystrybutorem wielu znakomitych,
włoskich marek z branży elektrotechnicznej i energetycznej. Wieloletnia
współpraca z tymi firmami zaowocowała
prawidłowym dostosowaniem naszej
oferty do polskiego rynku. Fakt, że takie
firmy, jak: Gewiss, Cembre, Quattrobi czy
Lombardo, są w czołówce największych
firm w branży, powoduje, że stanowią
one także kreatorów trendów i często
wprowadzają do użycia nowoczesne,
niezwykle innowacyjne produkty.

Gewiss
Restart® firmy Gewiss jest urządzeniem
zapewniającym ciągłość zasilania po przypadkowym zadziałaniu różnicówki. Najważniejszą cechą tego produktu jest
wysoki poziom bezpieczeństwa
użytkownika. Urządzenie automatycznie sprawdza przypuszczalnie
uszkodzony obwód i samodzielnie
ocenia czy jest możliwe jego ponowne użycie. Jeśli tak, bez dodatkowej
interwencji użytkownika załącza napięcie.
Jeśli nie – przechodzi w tryb awaryjny i informuje użytkownika o awarii.
Chorus®. Grupa produktów, która wzbudza szczególne zainteresowanie naszych
współpracowników to osprzęt o nazwie
Chorus®. Projektanci Gewissa stworzyli
produkt, który urzeka swoją funkcjonalnością i kompletnie odmienną filozofią działania. Postanowili oni ze ściśle technicznego wyposażenia naszych pomieszczeń
uczynić dzieło sztuki. Ta próba zakończyła się imponującym sukcesem.
Firma Gewiss® jest także wiodącym
producentem oświetlenia. Wysokiej klasy naświetlacze są już szczególnie po-

wszechnie stosowane w Polsce i cieszą
się bardzo dobrą opinią:
Horus® – „stylowa perfekcja prostych
rozwiązań”. Jego podstawową cechą
i ogromną zaletą jest materiał,
z którego został wykonany korpus – wzmocniony poliamid. To
sprawia, że oprawa jest bardzo
lekka. Szeroki wachlarz optyk, trzy rozmiary w zależności od mocy (od
70 W i źródeł fluorescencyjnych 2 x 18
do 400 W) pozwala zastosować ją w najróżniejszych miejscach, rozwiązując nawet najtrudniejsze problemy najbardziej
wymagających projektów.
Titano® – „Precyzja i wysoka jakość”.
Oprawa występuje w zakresie mocy
250 W – 400 W, w optykach: symetrycznej rozpraszającej i skupiającej
oraz asymetrycznej rozpraszającej i skupiającej. Titano® cechują unikalne rozwiązania,
charakterystyczne tylko dla firmy Gewiss.
Colosseum® i Stadium® – „Profesjonalne rozwiązanie wysokiej klasy”.
Do dyspozycji mamy 7 różnych optyk odpowiednich dla oświetlenia dużych obiektów sportowych, również tych, w których
trzeba spełnić wysokie wymagania oświetleniowe dla transmisji telewizyjnych. Rewelacyjnie sprawdzają się również
na obiektach, gdzie nadrzędną rolę pełni
bezpieczeństwo – np. porty lotnicze.

Linergy
Firma Linergy® jest nowoczesną i rozwijającą się włoską firmą produkującą oprawy oświetlenia awaryjnego. Ponad 20 lat
doświadczenia gwarantuje wysoką jakość produktu. W ofercie firmy jest cała
gama opraw awaryjnych (8 W – 24 W),

piktogramy, układy awaryjne oraz układy
sterowania oświetleniem awaryjnym.
Nowością
wprowadzoną
przez
Linergy® są oprawy awaryjne typu LED
(6 W–24 W). Oprócz oszczędności energii cechuje je ciekawy włoski design.

Quattrobi
Z pomocą opraw, produkowanych przez firmę Quattrobi, można kompleksowo rozwiązać
wszystkie zagadnienia związane
z oświetleniem dowolnego
obiektu. Projektant firmy Elettronica Italiana bezpłatnie
udzieli porady w doborze opraw,
zarówno technicznej, jak i ekonomicznej.
Wykona także projekt wraz z wizualizacją
obiektu.

Raytech
Do szczególnej grupy produktów należy
MagicGel® dostarczany przez firmę Raytech®. Jest to segment produktów z zakresu chemii elektrycznej.
Jego zadaniem jest zapewnienie uszczelnienia
dowolnego połączenia
w stopniu IP68 w niezawodny sposób
w wyjątkowo krótkim czasie, bez użycia
dodatkowych urządzeń.

Cembre
Cembre to jedna z najnowocześniejszych
firm na świecie, producent osprzętu kablowego i narzędzi do obróbki kabli. Należy
do grupy producentów, którzy nie uznają
kompromisów jakościowych. Ma to niezwykłe znaczenie, gdy weźmie się
pod uwagę stopień odpowiedzialności,
którą ponosi firma działająca w tej branży.
Na naszym rynku niezwykle popularne
jest narzędzie akumulatorowe Cembre
B51. Jego niezwykle przystępna cena,
długoletnia gwarancja i dostępny serwis
powodują, że coraz
częściej ufają mu profesjonaliści z zakładów
energetycznych.
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