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ZAPISZ SWÓJ UDZIAŁ WYBIERAJĄC NAJBLIŻSZĄ CI TEMATYCZNIE SEKCJĘ: 

§ I SEKCJA TEMATYCZNA:    
Efektywne pozafinansowe systemy motywacyjne i elementy 
rekrutacji w Zespołach CC - najnowsze case studies: PKO Bank 
Polski S.A, GOTHAER TU, Deutsche Bank Polska, G2A, Euro 
Bank, K2 - Dystrybucje, Expander Advisors, APS Holding.

§ II SEKCJA TEMATYCZNA:                                      
Multikanałowość w komunikacji z klientem - trendy 2016 - 
najnowsze case studies: PZU, mBank, Orange, Interactive 
Intelligence, Decora, APS Poland, G2A.

Patroni medialni:Sponsorzy: 

platforma wymiany doświadczeń, podział na dwie sekcje tematyczne 

Zarezerwuj Miejsce

case studies

case studies



DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU ? 

 Dlaczego XII edycja Kongresu Call Contact Profit Center już dziś powinna być wpisana w Kalendarzu każdego Praktyka, jako 

jeden z ważniejszych punktów? Odpowiedź jest jedna - tylko w trakcie Platformy Wymiany Doświadczeń z BMS Polska macie Państwo 
możliwość otrzymania sprawdzonych rozwiązań, gotowych do zaimplementowania w swoich organizacjach!

 Analizując wszystkie dotychczasowe edycje Spotkań Biznesowych poświęconych obszarowi CC, doszłam do wniosku,               

iż tegoroczna październikowa część powinna objąć dwa kluczowe obszary: Efektywną pozafinansową motywację oraz elementy 
rekrutacji, jak i multikanałowość w komunikacji z klientem trendy 2016. Jestem przekonana, iż obydwa zakresy mogą mieć 
znaczący i realny wpływ na efektywność całego procesu Call Center w organizacjach w bezpośrednim odniesieniu do funkcjonowania 
całej Firmy. Zaczynając od wykwalifikowanej, zmotywowanej, nastawionej na cele, nie rotującej załogi CC, poprzez dopasowanie 
odpowiednich narzędzi w drodze efektywnego kontaktu z Klientem.  
 
 Październikowe wydarzenie będzie wyjątkowe z uwagi na prezentacje najświeższych case studies największych Firm                 
w Polsce. Tradycyjnie zaproszę Państwa do okrągłego stołu w kameralnej atmosferze, umożliwiającej wymianę prawdziwych 
doświadczeń, cenionej od lat przez naszych uczestników.

 Kongres CC BMS Polska idealnie umożliwia budowanie kontaktów biznesowych, śledzenie najważniejszych                                
i najnowszych trendów Call/Contact Center, analizę konkretnych stadium przypadków bez presji czasu jak i obowiązków służbowych. 
Dodatkowym punktem eventu będzie możliwość wzięcia udziału w wieczornej integracji, w trakcie której będziemy mogli kontynuować 
dyskusję w nieco mniej formalnej atmosferze, co doskonale może przyczynić się do nawiązania nowych, bezcennych kontaktów jak              
i umocnienia wizerunku firmy. 

 Podsumowując, w dalszym ciągu jestem przekonana, że spotkanie się z praktykami za pośrednictwem BMS Polska  raz na kilka 
miesięcy może okazać się bardzo pomocne i kluczowe w zakresie rozwiązania wielu problemów. Analiza naszych wszystkich 
dotychczasowych spotkań pokazuje bardzo przejrzyście, że nie ma nic cenniejszego w  biznesie niż możliwość skonfrontowania swoich 
doświadczeń z działaniami innych zawodowców. 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!

Aleksandra Nowakowska
Dyrektor Działu Projektów 
kom.530 405 004
aleksandra.adamczyk@bmspolska.pl

Zapraszam do współpracy Partnerskiej!

Kamila Biarda 
Sponsorship Manager
kom. 530 405 002
kamila.biarda@bmspolska.pl 

SPOTKANIE  SKIEROWANE  JEST PRZEDE WSZYSTKIM DO : 
ź Dyrektorów, Kierowników Sprzedaży i Marketingu
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów Call i Contact Center
ź Dyrektorów, Kierowników Sprzedaży i Obsługi Klienta
ź Dyrektorów, Kierowników Biura Telefonicznej Obsługi Klienta
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. Jakości Obsługi Klienta
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. Kontroli Jakości
ź Dyrektorów, Kierowników ds. Obsługi i Rozwoju
ź Dyrektorów, Kierowników Biura Windykacji
ź Dyrektorów, Kierowników Biura Telemarketingu/Telesprzedaży
ź Dyrektorów,  Kierowników,  Managerów  Pionu  Rynku  Masowego
ź Dyrektorów,  Kierowników,  Managerów  Departamentu  Reklamacji 
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Środa, 19 października 

 „Warsztat „Systemy Motywacyjne w Call/Contact Center” zorganizowany przez Business Media Solutions  Sp. z o.o. 
był przygotowany i prowadzony bardzo profesjonalnie.Poruszone zagadnienia przedstawiły tematykę w wielu ujęciach, 
prelegenci (praktycy) w wyczerpujący sposób prowadzili panele, dzieląc się swoim doświadczeniem przekazali cenne 
wskazówki. Dodatkowo  warsztaty stwarzają okazję do nawiązania wielu kontaktów biznesowych, jak również wymiany 
doświadczeń. Każdemu polecam 

Robert Walczyński, Multimedia Polska S.A.

Referencje:

motywacja w cc multikanałowość w cc

11.15   Przerwa na kawę

9.30  Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

11.30   Od wysokiej rotacji do lojalnego i efektywnego zespołu CC 

§ DLACZEGO szukamy narzędzi niematerialnego 
motywowania pracowników, czyli czy chodzi o pieniądze?

§ KIEDY pieniądze nie motywują, czyli jednak nie chodzi o 
pieniądze?

§ CZEGO potrzebują nasi pracownicy, czyli chodzi o 
pieniądze - czy jednak nie?

§ CO można zrobić, by chodziło o coś więcej niż pieniądze?
§ CZEGO nie robić, czyli jak skutecznie stracić pracowników 

(i pieniądze)?
§ JAK sprawdzić, czy działamy skutecznie, czyli...

10.15  Najważniejsi są ludzie, czyli pieniądze to nie wszystko  -  
Narzędzia niematerialnego motywowania  pracowników 
Contact Center

10.00  Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

Monika Filipek, Dyrektor Biura Sprzedaży Telefonicznej – 
PKO Bank Polski S.A.

10.15   Multikanałowość w procesach sprzedaży i obsługi 
Klientów masowych i Affluent 

§ Trendy rynkowe 
§ Jak w mBanku odpowiadamy na zmieniające się 

potrzeby Klientów w zakresie metod kontaktu 
§ Być tam gdzie jest Klient, case study mBanku 

Robert Zaborowski, Menedżer Wydziału Obsługi 
Klientów Strategicznych - mBank

11.15    Przerwa na kawę

11.30    Jak zapewnić lojalność klienta w dobie technologii 
cyfrowych? 
§ Cechy nowoczesnych platform komunikacyjnych 
§ Przy aktualnym tempie rozwoju technologii 

rozwiązania komunikacyjne przedawniają się po 2-3 
latach. Jak inwestować, aby nie stracić?

§ Demo rozwiązania Interactive Intelligence PureCloud 
– chmurowego systemu komunikacyjnego opartego 
na Amazon Web Services, w modelu podstawowym,  
dostępnego za darmo 

Marcin Grygielski, Dyrektor Regionalny na rynek 
Europy Środkowej i Wschodniej - Interactive 
Intelligence 
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§ Rekrutacja - co zrobić by stała się narzędziem 
wspierajacym niską rotację? 

§ Model współpracy dostosowany do nowego profilu 
Pracownika 

§ Techniki utrzymywania wysokiej motywacji Pracowników 
w długiej perspektywie czasu 

§ Szybki system ostrzegania - na czym polega i jak z niego 
skutecznie korzystać 

§ Co zrobić, aby Konsultant chciał pracować długo właśnie w 
Twoim Call Center

Ewa Paczewska-Wilk, Dyrektor Departamentu Centrum 
Kontaktów z Klientem - Deutsche  Bank Polska S.A.



Cena: 2595 PLN do 12 marca, 3195 PLN po 12 marca
Rejestracja do 22 marca

Spotkanie adresowane jest głównie do przedstawicieli zarządu 
przedsiębiorstw reprezentowanych przez:
§  Prezesa
§  Dyrektora Generalnego
§  Dyrektora Zarządzającego

Oraz Dyrektorów działów:
§  Prawnego
§  Handlowego
§  Marketingu

    „Udział w spotkaniu okazał się niezwykle ciekawym doświadczeniem – bardzo miło móc w jednym miejscu spotkać 
praktyków, którzy z pasją są w stanie podzielić się rozwiązaniami zastosowanymi w ich Contact Center, podzielić się 
odpowiedziami na trudne pytania, jednocześnie pozostawiając pole do merytorycznej dyskusji zarówno w czasie wystąpienia, 
jak i w kuluarach. Uważam, że jest to wydarzenie, w którym każdy, niezależnie od długości swojego stażu i posiadanego 
doświadczenia, znajdzie wiele interesujących tematów i inspiracji. Z chęcią wezmę udział w kolejnej edycji”. 

Adrian Malinowski, Bank Zachodni WBK

Referencje:

Środa, 19 października 

§ Przejrzystość i jawność kierunku działania firmy, systemu 
wynagrodzeń oraz możliwość realnego rozwoju

§ Przeciwstawienie się stereotypowi rotacji osób w Call 
Center

§ Długofalowy wzrost efektywności i jakości pracy 
konsultantów

14:30    Przerwa na kawę

Krzysztof Kowalczyk, Dyrektor Zarządzający; 
Katarzyna Podedworna – K2 Dystrybucje  

14:45 „Plecak Telemarketera” – czyli system punktowy jako 
narzędzie do doskonalenia działania CC

§ Zdefiniowanie kluczowych czynników mierzących 
sukces organizacji 

§ Jak przygotować skuteczny plan rozwoju kariery dla 
konsultantów

§ Powtarzalność zadań konsultanta, a innowacyjność 
§ Pomoc klientowi vs Sprzedaż 
§ Studium przypadku dla: Google, G2A i innych liderów 

rynkowych 

13:45  Motywacja zespołu, a wyniki Customer  Support Center 

Jacek Chmielecki, Head of Global Support - G2A.com 

  
  
  
  
  
  

§ SSC - finanse, księgowość, IT, HR, a może 
zarządzanie kanałami zdalnymi - telefon, mail, 
chat, media społecznościowe 

§ SSC - co ma większą wartość? Oszczędności na 
konsolidacji czy może korzyści finansowe 
wypracowane podczas kontaktu z klientem?

§ SSC - Kultura organizacyjna - miękkie, 
niewymierne lanie wody czy realna wartość dla 
organizacji?

13.45   Shared Service Center – back office, a może centrum 
interakcji z klientem – case study Grupy PZU

Rafał Dywan, Dyrektor Biura Contact Center; 
Agata Syrek-Palczewska, Dyrektor ds. Procesów 
Contact Center - PZU S.A.

12:30 Przerwa na Lunch

14:30     Przerwa na kawę

14:45   Od przyjmowania zleceń do aktywnej sprzedaży – jak 
bezboleśnie przejść ten proces, utrzymując 
zaangażowanie pracowników?

motywacja w cc multikanałowość w cc

16.15 Planowane zakończenie spotkania 

15.45 PANEL DYSKUSYJNY: 

§ Zmiana modelu pracy działu sprzedaży od 
oczekiwania na zlecenia do aktywnego ich 
pozyskiwania 

§ Jak przekonać pracowników do takiej zmiany?
§ W jakie narzędzia ich wyposażyć?
§ Jak utrzymać, a nawet wzmocnić ich 

zaangażowanie? Narzędzia motywacyjne finansowe 
i niefinansowe 

§ Jakie problemy występują po drodze?

Rafał Hiliński, Kierownik Sprzedaży i Obsługi Klienta 
– Decora 

„Jak wykorzystać siłę Pokemonów w rekrutacji w Call Center”?

19.00 Wieczorna integracja :) 

Karol Bancerz, Call Center Manager - callcenternews.pl 



Czwartek, 20 października 

 „Konferencja poświęcona tematyce Call Center w obszarze motywacji, była przeprowadzona w miłej, życzliwej 
atmosferze. Dzięki umiejętnym moderowaniu dyskusją oraz zaangażowaniu wszystkich uczestników, forma konferencji 
pozwoliła na omówienie bardzo wielu tematów związanych z motywacją w Call Center. Udział samych „praktyków”                   
z bardzo wielu obszarów zawodowych, pozwoliło na swobodną wymianę doświadczeń i konstruktywną dyskusję. Dzięki tej 
konferencji można było poznać bardzo wiele technik motywacji oraz poznać ich rezultaty/efekty na przykładzie 
konkretnych i realnych casów. Gorąco polecam udział w konferencjach organizowanych przez BMS Polska”.

Referencje:

motywacja w cc multikanałowość w cc

Tomasz Ciupa, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

11.00    Przerwa na kawę

9.40  Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

11.15   Zarządzanie przez Skille 

§ Motywacja pozapłacowa 
§ Porównanie
§ Wnioski 

10.00   Analiza porównawcza systemów motywacji 
pozapłacowej w call center, na przykładzie wybranych 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Milan Minařík, Project Manager - APS Holding a.s.

10.00   Strategia relacji z klientem w (niedalekiej) przyszłości 
– czy jest jeszcze miejsce dla CC?

§ Wpływ nowych technologii i trendów CX na obsługę 
klienta

§ Omnichannel to także CC, czy niekoniecznie?
§ Aktywna sprzedaż, a wskaźniki satysfakcji klienta

Marcin Charkiewicz, Kierownik Wydziału 
Zaawansowanych Rozwiązań Rynku B2C/B2B – 
Orange 

11.00    Przerwa na kawę

§ Nowe pokolenie, nowe aktywności – jak za nimi 
nadążyć? Jak ich wspierać? 

§ Struktura wspierająca zmniejszenie rotacji w pierwszym 
okresie zatrudnienia

§ Skillowa ścieżka rozwoju – sposób na motywację 
pozapłacową

§ Wyzwania w zarządzaniu przez skille – rola managera
§ Podsumowanie – korzyści i ryzyka

Agnieszka Bera, Kierownik Procesów sprzedażowych, 
Aleksandra Zahajko, Dyrektor Centrum Obsługi Klienta  
– Euro Bank 
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§ W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań rynkowych - 
Live Chat

§ G2A Ticket System – więcej niż narzędzie do obsługi 
maili

§ Resolution Center – adwokat i sędzia – o narzędziach 
reklamacyjnych

§ Dashboard – wiedza ukryta w cyfrach – narzędzie dla 
managerów, team leaderów czy dla konsultantów?

§ Help Center – proste FAQ już nie wystarczy – o 
nowych sposobach komunikacji z klientem

§ Dlaczego klient nie dzwoni? – nowy trend w 
komunikacji czy specyfika działalności? 

11.15   Support Center – budując narzędzia do obsługi 
klienta – case study G2A.com 

Bartosz Krymski, Menadżer Działu Obsługi Klienta  - 
G2A.com 



Cena: 2595 PLN do 12 marca, 3195 PLN po 12 marca
Rejestracja do 22 marca

Spotkanie adresowane jest głównie do przedstawicieli zarządu 
przedsiębiorstw reprezentowanych przez:
§  Prezesa
§  Dyrektora Generalnego
§  Dyrektora Zarządzającego

Oraz Dyrektorów działów:
§  Prawnego
§  Handlowego
§  Marketingu

 „Z dużą dozą ciekawości zgłosiłam się na spotkanie biznesowe poświęcone zagadnieniom dotyczącym                  
„Jakości i monitoringu w CC”, które odbyło się 21 kwietnia. Zgłoszenie okazało się strzałem w 10. Mimo dużego 
doświadczenia, obecność na wydarzeniu pozwoliła mi poznać rozwiązania stosowane w zupełnie innych sektorach biznesu                
i zainspirowanie się nimi, co było dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Organizacja spotkania stała również na 
wysokim poziomie. Poprzeczka postawiona przez zespół BMS Polska jest powieszona bardzo wysoko, liczę na równie dobre 
wydarzenie następnym razem”.

Małgorzata Krupińska - IKEA Retail 

Referencje:

motywacja w cc multikanałowość w cc

Czwartek, 20 października 

  
  
  
  
  
  

12.15 Przerwa na Lunch

§ Efektywne kanały rekrutacji wykorzystywane w Call 
Center 

§ Metody rekrutacyjne wykorzystywane w Call Center
§ Rekrutacja i co dalej...? Jak zatrzymać „idealnych 

kandydatów”

13.15   Skuteczne metody rekrutacyjne na przykładzie Call  
Center Expander Advisors

Ewa Wilczyńska, Kierownik Zespołu CC; Magdalena 
Jackiewicz, Koordynator Zespołu Call Center - 
Expander Advisors Sp. z o.o.

14.15    Przerwa na kawę

§ Projekt Gamifikacji 

§ Nowe podejście do coachingów indywidualnych

14.30    Narzędzia motywacyjne zespołu CC na przykładzie  
branży ubezpieczeniowej

Magdalena Szczepańska, Dyrektor Biura Operacji i 
Obsługi Klienta – GOTHAER TU S.A.

14.15    Przerwa na kawę

14. 30   PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM WSZYSTKICH 
UCZESTNIKÓW I PRELEGENTÓW
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§ Wprowadzenie – dlaczego wiem coś na ten temat...
§ Budowanie relacji
§ Jak efektywnie budować relacje „human to 

human”?

Michał Pyziołek, Dyrektor Działu Windykacji -                
APS Poland S.A.

13.15   Efektywny outsourcing w budowaniu relacji human 
to human (H2H) – od obsługi klienta po windykację 
należności

15.30  Planowane zakończenie spotkania, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek



PRELEGENCI:

PRELEGENCI
Od 15 lat zawodowo związana z marką PKO Bank Polski i Inteligo. W ciągu ostatnich lat odpowiedzialna za tworzenie i  arządzanie strukturami 
Contact Center PKO Banku Polskiego w obszarach sprzedaży, obsługi informacyjnej, posprzedażowej, treningu jakości, kontroli, analizy 
biznesowej i wsparcia merytorycznego. Obecnie dyrektor odpowiedzialny za procesy sprzedaży telefonicznej. Posiada doświadczenie m.in.                 
w obszarze budowania zespołów oraz wdrażania procesów wspierających zmiany organizacyjne w dużych zespołach pracowniczych. 
Odpowiedzialna za wdrożenia projektów technologicznych i organizacyjnych w obszarze CC. W pracy zawodowej bazuje m.in. na trafnej 
identyfikacji i rozwoju potencjału pracowników. Twórca autorskich programów rozwojowych dla konsultantów i liderów. Motto zawodowe 
„Najważniejszy jest człowiek”.

Monika Filipek, Dyrektor Biura Sprzedaży Telefonicznej – PKO Bank Polski S.A.

Magdalena Szczepańska, Dyrektor Biura Operacji i Obsługi Klienta – GOTHAER TU S.A.
Należy do zespołu Customer Contact Center, który działa w ramach europejskiego zrzeszenia towarzystw ubezpieczeniowych Eurapco.                   
Od 2012 roku kieruje Biurem Operacji i Obsługi Klientów Gothaer TU S.A. gdzie zrealizowała wiele projektów w zakresie automatyzacji                                 
i optymalizacji procesów obsługowych. Od ponad 15 lat jest związana z rynkiem finansowym. Doświadczenie menadżerskie zdobywała m.in.       
w takich organizacjach jak Prudential Financial, PZU S.A., PEKAO S.A. czy HSBC Bank Polska S.A. W 2009 roku współtworzyła od podstaw 
Regionalne Centrum Serwisowe oraz prowadziła pierwszy w Polsce projekt transgranicznego połączenia dwóch instytucji kredytowych dla HSBC 
Bank Polska S.A. Od 2012 roku odpowiada za całościową obsługę Klientów, obszar operacji oraz likwidację szkód na telefon w Gothaer TU S.A. 
Prywatnie jest mamą dwóch wspaniałych dziewczynek i pewnie największą w Polsce fanką zespołu „Fury in the Slaughterhouse”.

Jacek Chemielecki, Head of Global Customer Support  – G2A Sp z o.o 
Obecnie szef Global Supportu dla największej platformy sprzedaży gier na świecie G2A.com oraz poprzednio szef Customer Support dla Googla 
w Polsce oraz Niemczech Austrii i Szwajcarii. Globall support w G2A został nagrodzony trzema prestiżowymi nagrodami na świecie xxxx,              
a Support w Googlu prowadzony przez prelegenta zyskał wewnętrzny tytuł najlepszego supportu w Europie 

Ewa Wilczyńska, Kierownik Zespołu Call Center – Expander Advisors Sp. z o.o.
Od początku swojej drogi zawodowej związana z tematyką ZZL i Call Center.W Expander pracuje od lutego 2012 roku. Uczestniczyła                        
w procesie tworzenia wewnętrznego CC Expander obejmując w rezultacie stanowisko Kierownika Zespołu. Zajmuje się rekrutacją, szkoleniami, 
wdrażaniem nowych osób, zarządza wieloosobowym zespołem Liderów i Konsultantów, prowadzi grupę coachingową. Absolwentka WSE i UW 
w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem

Magdalena Jackiewicz, Koordynator Zespołu Call Center - Expander Advisors Sp. z o.o.
Karierę związaną z ZZL i CC rozpoczęła w 2011 roku podejmując pracę w Home Broker w dziale inwestycyjnym. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w zakresie obsługi klienta. Od maja 2014 roku do października 2015 roku współtworzyła nowy projekt w CFA  Aviva , gdzie po 
krótkim czasie została Supervisorem. Od października 2015 roku związana z Call Center Expander, gdzie objęła funkcję Koordynatora Zespołu Call 
Center. Zajmuje się rekrutacją, szkoleniami, wdrażaniem nowych osób, prowadzi grupę coachingową. Absolwentka WSGN oraz PW                     
w Warszawie. 

dr Agnieszka Bera, Kierownik Procesów sprzedażowych – Euro Bank S.A.
Od 2003r związana z eurobankiem. Karierę rozpoczęła od telefonicznej obsługi klienta i sprzedaży produktów bankowych. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym oraz zarządzaniu ruchem w CC. W chwili obecnej zajmuje się procesami sprzedażowymi 
w CC eurobanku oraz odpowiada za Zespół Supervisorów CC. Jej pasją jest pogłębianie wiedzy z szeroko rozumianego zarządzania w CC zarówno 
przez udział w spotkaniach branżowych jak i prowadzenie własnych badań. Jest autorką licznych artykułów i publikacji naukowych, a w roku 
2015r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych za dysertację z obszaru gospodarowania potencjałem pracy w CC.

Aleksandra Zahajko, Dyrektor Centrum Obsługi Klienta – Euro Bank S.A.
Swoje doświadczenie zawodowe w obszarze Contact Center buduje od 10 lat. Karierę zawodową rozpoczynała od stanowiska Konsultantki 
Telefonicznej, następnie jako Trenerka rekrutowała oraz szkoliła pracowników CC. Kompetencje managerskie zdobywała jako Kierownik Zespołu 
Infolinii, a później Zespołu Sprzedażowego. Z sukcesem wdrożyła w CC Zespół ds. obsługi Partnerów Biznesowych. Obecnie zajmuje stanowisko 
Dyrektora Centrum Obsługi Klienta eurobank. Znając Contact Center od „podszewki”, wykorzystuje wiedzę do sprawnego zarządzania procesami 
obsługi, dbając równocześnie o budowanie długofalowych relacji z Klientami. Wynik pracy CC eurobanku doceniany jest przez badania firm 
zewnętrznych, wysoko oceniających poziom obsługi Klienta Contact Center eurobanku - I miejsce „Najlepsza Obsługa Klienta 2016” Money.pl;              
III miejsce „Instytucja roku 2016” MojeBankowanie.pl.

Milan Minařík, Project Manager – APS Holding a.s.
Doświadczony praktyk w zakresie realizacji na zlecenie usług windykacyjnych i wykorzystania narzędzi Call Center. Już podczas studiów pracował 
jako konsultant w call center GE Money Bank w Czechach. W 2007 roku wszedł w skład zespołu, który przygotował oraz zrealizował wejście na 
czeski i słowacki rynek usług finansowych mBanku S.A. Był bezpośrednio odpowiedzialny za stworzeniededykowanego Call Center ( jako 
struktury kompletnie wyposażonej w możliwości kadrowe i oparcyjne). Od 2010 roku już jako menedżer w agencji windykacyjnej M.B.A. Empire 
pracował na terenie Federacji Rosyjskiej, gdzie jego celem było podnoszenie efektywności procesów realizowanych przez zespoły Call Center w 
akcjach windykacyjnych. W tej firmie otwierał też i organizował lokalne projekty, między innymi w Kazchstanie i na Ukrainie. Od roku 2016 
wykorzystuje swoje doświadczenia w APS Holding a.s., jako Project Manager.

Krzysztof Kowalczyk, Dyrektor Zarządzający; Katarzyna Podedworna – K2 Dystrybucje Sp. j
Swoje doświadczenie budowali podczas wieloletniej pracy i współpracy w zakresie sprzedaży bezpośredniej. Wszystkie ich przedsięwzięcia 
charakteryzował dynamiczny rozwój całych projektów jak i jednostek biorących w nich udział. Wykreowali spośród sprzedawców wielu 
Kierowników i Liderów sprzedaży. Na swoim koncie posiadają wiele sukcesów, nagród i dyplomów. Otrzymują wyróżnienia m.in. za: ilość 
pozyskanych oraz zlojalizowanych klientów w segmencie SOHO i HOME, jakość i wysoki poziom przeprowadzanych rozmów, stabilność                   
w sferze bardzo małej rotacji pracowników, elastyczność i dopasowanie do potrzeb Partnerów, szybkość wdrażania nowych projektów oraz zmian 
w trakcie ich trwania. Największym spoiwem tej wieloletniej i lojalnej współpracy, są paradoksalnie ich różnice, dzięki którym uzupełniają                      
się i rozwijają, a także wspólnie stawiają czoła wyzwaniom, jakie odkrywa przed nimi każdego dnia rynek Call Center.

Ewa Paczewska-Wilk, Dyrektor Departamentu Centrum Kontaktów z Klientem – Deutsche Bank Polska S.A.

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miej-
sca odbycia się warsztatów oraz do odwołania warsztatów.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości, w obszarze Call Center. Karierę rozpoczęła w Citibanku, a od ponad 8 lat związana jest               
z Deutsche Bank Polska. Posiada doświadczenie w tworzeniu Call Center od podstaw, zarządzaniu dużymi zespołami, tworzeniu systemów 
motywacyjnych oraz optymalizacji procesów. W pracy najważniejsi są dla niej Klienci oraz Pracownicy, dlatego stale koncentruje się na rozwoju 
rozwiązań systemowych, podnoszeniu standardów obsługi jak i tworzeniu konkurencyjnego  środowiska pracy.



PRELEGENCI:

PRELEGENCIDoświadczony manager specjalizujący się w sprzedaży i obsłudze klienta kanałami zdalnymi (Internet, telefon, mail, korespondencja 
tradycyjna...). Twórca jednego z największych wielojęzycznych działów obsługi klienta i sprzedaży działających na rynku polskim. Osiągnął 
najwyższy wynik finansowy jednej z największych grup firm outsourcingowych związanych z rynkiem Contact Center (w tym consulting, 
szkolenia, software house). Twórca wielu innowacyjnych projektów z zakresu operacji, obsługi klienta i sprzedaży pozwalających na 
podwyższenie wskaźnika satysfakcji klienta, obniżenie kosztów, podwyższenie sprzedaży czy migracji klientów pomiędzy kanałami obsługi                     
w Grupie PZU. Z pasją uprawia wiele dyscyplin sportu i jest fanem FC Barcelony do której szkółki uczęszcza jego synek Kamil. Absolwent Akademii 
Górniczo Hutniczej w Krakowie i IESE Bussines School w Barcelonie.
 

Rafał Dywan, Dyrektor Biura Contact Center - Grupa PZU S.A.

Agata Syrek-Palczewska, Dyrektor ds. Procesów Contact Center - Grupa PZU S.A.

Od zawsze związana z branżą contact center, w której codziennie dostrzega ogromne pole do rozwoju. Karierę zawodową rozpoczęła w Call 
Center Poland SA w obszarze zarządzania operacyjnego gdzie pełniła między innymi stanowisko Dyrektora projektu jednego z kluczowych 
Klientów. Następnie Dyrektor Operacyjny w ContactPoint, w którym naprawdę poczuła co to znaczy „Zespół”. Odpowiedzialna za realizację 
projektów oraz budowanie procedur funkcjonowania firmy i jej polityki personalnej. Doświadczenie zdobywała również w wewnętrznym call 
center Telekomunikacji Polskiej gdzie koordynowała masową sprzedaż przez telefon jako Kierownik Wydziału Centrum Kampanii 
Telefonicznych. Od 2005 roku zatrudniona w PZU gdzie początkowo współtworzyła wewnętrzne call center PZU. Następnie jako Dyrektor ds. 
Zarządzania Operacyjnego odpowiadała za call center i back office obsługujący sieć sprzedaży ubezpieczeń grupowych. Od 2010 Dyrektor ds. 
Zarządzania Procesami Contact Center odpowiedzialny za rozwój zdalnych kanałów kontaktu. Ostatnio zafascynowana zapomnianym kanałem 
listownym, któremu wspólnie z zespołem daje drugie życie.  Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prywatnie matka 4-letniej Igi.

Robert Zaborowski, Menedżer Wydziału Obsługi Klientów Strategicznych, Departament Sprzedaży i Obsługi w Kanałach Zdalnych 
– mBank S.A.

Od 2001r związany z mBankiem (wówczas BRE BANK SA). Pierwsze doświadczenia w bankowości nabywane dzięki bezpośredniemu kontaktowi 
telefonicznemu z Klientami w ramach obsługi i sprzedaży produktów bankowych. Następnie kierowanie Zespołem konsultantów mLinii. Od 
2009r Menedżer odpowiedzialny za obsługę Klientów Premium mBanku w kanałach zdalnych. Poza kierowaniem obsługą Klientów Affluent na 
mLinii z sukcesem wprowadzony model sprzedaży rozwiązań oszczędnościowych i inwestycyjnych w modelu zdalnym.

Marcin Grygielski, Dyrektor Regionalny na Rynek Europy Środkowej i Wschodniej - Interactive Intelligence Sp. z o.o
Od 2007 odpowiada za sprzedaż i rozwój firmy Interactive Intelligence w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w systemach 
call/contact center, komunikacji zunifikowanej i współpracy biznesowej. Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w firmie NextiraOne Polska 
jako konsultant handlowy, dwa lata później objął w tej firmie stanowisko regionalnego kierownika sprzedaży. Absolwent programu MBA 
Politechniki Warszawskiej. Wcześniej ukończył studia magisterskie z zakresu ekonomii na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym i historii 
współczesnej na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Łódzkiego. 

Rafał Hiliński, Kierownik Sprzedaży i Obsługi Klienta – Decora S.A.

Od 2009 roku związany z branżą call center. Pierwsze szlify zawodowe zdobywane podczas pracy dla największego alternatywnego operatora 
telefonii stacjonarnej oraz Internetu, w ramach telefonicznej obsługi Klienta. Od 2012 do 2015 roku Kierownik Projektów oraz Sales Manager         
w Holicon sp. Z.o.o, odpowiedzialny za pozyskiwanie oraz realizację operacyjną projektów z wielu różnych branż. Przez rok zatrudniony jako 
kierownik sekcji telemarketingu w holdingu NEUCA, od kwietnia 2016 kierownik działu obsługi Sprzedaży i Obsługi Klienta                                        
w Decora S.A.

BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Marcin Charkiewicz, Kierownik Centrum Badań Konsumenckich – Orange S.A.
Od ponad dekady zajmuje się szeroko rozumianym Customer Experience, pierwotnie jako badacz użyteczności produktów informatycznych, 
potem jako konsultant i PM przy inicjatywach lojalizujących, a od paru lat jako Manager odpowiedzialny za diagnozę doświadczeń klientów i 
współtworzący strategię ich stałej poprawy na poziomie Grupy. Poza Polską pomagał też w skutecznym uruchomieniu i rozwijaniu analogicznej 
działalności badawczej i doradczej w innych krajach (Słowacja, Rumunia, Rosja, Mołdawia, Belgia, Egipt i inne). Ekonomista, psycholog, 
nauczyciel akademicki – na co dzień Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. W wolnych chwilach entuzjasta jogi i wspinaczki 
sportowej. 

Michał Pyziołek, Dyrektor Działu Windykacji - APS Poland S.A.
Manager z ponad 12 letnim doświadczeniem w branży windykacyjnej. Swoje kompetencje zawodowe zdobywał realizując zadania w firmach 
windykacyjnych m.in. takich jak: Kruk S.A. i e-Kancelaria S.A. Wdrażał innowacyjne rozwiązania oraz efektywne modele zarządzania działaniami 
struktur operacyjnych realizujących - w portfelach wierzytelności powierzonych lub przejętych (zakupionych), z wykorzystaniem narzędzi Call 
Center - akcji windykacji pośredniej oraz terenowej. Michał Pyziołek studiował historię, administrację publiczną. Obecnie poszerza swoją wiedzę 
na kierunku Zarządzanie firmą.  Od 2015 r. powierzono mu odpowiedzialność dot. koordynowania obszaru operacyjnego w APS Poland S.A.,       
w szczególności dla obsługi  klientów korporacyjnych i z sektora finansowego.

Bartosz Krymski, Menadżer Działu Obsługi Klienta - G2A.com Sp. z o.o
Bartosz zaczynał od budowania zespołu od 4 osób, obecnie to jeden z największych zespołów w G2A, który jest odpowiedzialny za utrzymanie 
najwyższej jakości obsługi klienta w ciągle zmieniającym się środowisku. Dynamika zmian oraz fakt, że klient G2A to zazwyczaj osoba młoda                    
i bardzo otwarta na nowe rozwiązania technologiczne powoduje ciągłe dopasowywanie narzędzi pracy do oczekiwań klienta. Bartosz jest 
pomysłodawcą i współtwórcą G2A Support Center i narzędzi takich jak: G2A Ticket System, G2A Dashboard, G2A Help Desk. Dział G2A Global 
Support był wielokrotnie wyróżniany w roku 2016, w tym w kategorii „Cross Cultural Customer Experience”.

Karol Bancerz, Wydawca / CEO - BELOCAL POLSKA Sp. z o.o., callcenternews.pl 
Z branżą call center związany od 11 lat. Karierę zaczynał jako telemarketer, by zakończyć w outsourcingu na stanowisku dyrektora operacyjnego 
wielooddziałowego call center. Koordynował obsługę klienta w liniach lotniczych, telefonii komórkowej oraz telewizji cyfrowej. Bloger, 
dziennikarz, przedsiębiorca - baczny obserwator zmieniających się trendów w obsłudze klienta. Wielki zwolennik wdrażania Customer 
Experience Management i Holokracji. Pomysłodawca i wydawca pierwszego w Polsce serwisu branży call/contact center - callcenternews.pl. 
Współorganizator i juror konkursu Ambasador Call Center. 


