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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU ? 

Drodzy Praktycy!

 To jakie doświadczenia przekażemy nabywcom rzutuje później na postrzeganiu  firmy przez konsumenta. Na takie 
doświadczenie składa się wiele elementów – cena, obsługa, dostępność, możliwość kontaktu, uczciwość, rzetelność i wiele innych,               
w zasadzie indywidualnych dla każdego klienta. Marka może istnieć w głowie odbiorców, jako coś pozytywnego co warto polecać, ale                 
w przypadku złych doświadczeń, coś co warto odradzić innym. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że tylko dzięki budowaniu lojalności 
klienta, dana organizacja może osiągnąć przewagę konkurencyjną. Sprawianie pozytywnego doświadczenia klientom powinno być 
zatem priorytetem dla każdej organizacji. 

 Jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi komunikacji i budowania więzi między marką a klientem są programy 
lojalnościowe. Każdy procent wzrostu lojalności klientów, ich skłonności do rekomendowania danej firmy, czy ponownego 
skorzystania z usługi przekłada się od razu na relatywnie duże pieniądze. W trakcie tego wyjątkowego spotkania macie Państwo 
możliwość otrzymania sprawdzonych rozwiązań, gotowych do zaimplementowania w swoich organizacjach! 

 Dzięki udziałowi w warsztacie będą mogli Państwo zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowywania, realizacji                           
i funkcjonowania skutecznych programów lojalnościowych, a także dowiedzieć się jak doświadczeniem klienta zarządzają 
przedstawiciele firm, występujących w jednej z dwóch sekcji tematycznych do wyboru: Branży Finansowej i tzw. „Reszty Świata” 

 
 Dodatkowym punktem programu, będzie możliwość wzięcia udziału w wieczornym spotkaniu przy lampce wina. Jestem 
przekonana, że pozwoli to nam na umocnienie kontaktów biznesowych i kontynuację dyskusji w nieco mniej formalnej  
atmosferze:).

Zachęcam już dziś do zgłoszenia uczestnictwa. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona.
 Decyduje kolejność zgłoszeń !

Znajdź swoją drogę do sukcesu z BMS Polska !

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!
Joanna Kołodziejczyk
Project Manager
kom. 662-044-962
joanna.kolodziejczyk@bmspolska.pl

Zapraszam do współpracy Partnerskiej!
Kamila Biarda 
Sponsorship Manager
kom. 530 405 002
kamila.biarda@bmspolska.pl 

     Spotkanie kierujemy do:
ź Dyrektorów ds. Customer Experience 
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. Zarządzania Wartością Klientów
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. Rozwoju Segmentów Klientów
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów Marketingu
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów Sprzedaży i Obsługi Klienta
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów Biura Telefonicznej Obsługi Klienta
ź Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. Zarządzania doświadczeniami, opinią i satysfakcją Klientów
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Wtorek, 25 Października 

11.15 Przerwa na kawę

9.30  Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

§ Lojalność czy satysfakcja?
§ Czynniki wpływające na lojalność Klienta.
§ Jak budować pozytywne doświadczenia Klienta?
§ Program rabatowy jako element strategii budowania 

relacji z klientem.

11.30  Pozytywne doświadczenie Klienta jako klucz do 
budowania lojalności

10.00  Rozpoczęcie spotkania - Powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

Marcin Jagodziński, Dyrektor Departamentu 
Marketingu Operacyjnego i Relacyjnego, Aldona Pojda-
Niedźwiedź, Manager Zespołu Rozwoju Programu 
Rabatowego -Credit Agricole Polska

 „W dniu 17.02.2016 r. miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu biznesowym „Skuteczne programy 
lojalnościowe” zorganizowanym przez BMS Group. Szkolenie było przeprowadzone w sposób rzetelny i merytoryczny. 
Dobór tematów, przykładów a także miła atmosfera umożliwiły spojrzenie na pewne tematy z nowej, świeżej 
perspektywy. Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń w obszarze programów lojalnościowych             
i omnichanel z przedstawicielami firm działających w różnych branżach. Całość była dopracowana również pod 
względem organizacyjnym, dlatego mogę szczerze polecić szkolenia organizowane przez BMS”.

Karolina Żarnecka - Big Star

Referencje:

Branża finansowa Pozostałe branże

11.30   Wpływ Customer Experience na lojalność i do czego 
jest nam potrzebny Program Lojalnościowy

§ Co najsilniej wpływa na lojalność?
§ Jak możemy dzięki nowym technologiom lepiej 

poznać Klienta?
§ Wpływ Automatyzacji Marketingu na zadowolenie 

klienta
§ Czy i po co potrzebny jest nam Program? 
Marcin Szporka, Dyrektor Projektów Internetowych - 
PKP S.A.

11.15 Przerwa na kawę

§ W jaki sposób projektować niezapomniane doświadczenia zakupowe, 
§ Zmysły i emocje podczas podejmowania decyzji o zakupie,
§ Mapa doświadczeń klienta – czym jest i jak ją tworzyć, 
§ Badania behawioralne customer experience

Bartłomiej Dudka, Dyrektor zarządzający - Branch Brothers

10.15  Budowanie lojalności klientów poprzez kreowanie doświadczeń 
zakupowych 



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
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 „Spotkanie biznesowe w tak kameralnym gronie pozwala omówić różne interesujące aspekty i daje możliwość na 
wymianę doświadczeń między uczestnikami. Każdy z biorących udział w spotkaniu ma komfort i przestrzeń na rozmowę                
i wzajemne poznanie, a to z kolei w przyszłości może procentować początkiem nowej ciekawej współpracy z nowymi 
Partnerami. Polecam i rekomenduję”. 

Rajmund Kula - Douglas

Referencje:

14:30 Przerwa na kawę

§ Badanie oczekiwań klientów względem programu 
lojalnościowego

§ Możliwości finansowe firmy
§ Jak pogodzić oba elementy 

14:45 Zderzenie oczekiwań klientów z możliwościami 
finansowymi firmy, czyli jak pogodzić ogień z wodą 

             i sprawić, by wilk był syty i owca cała.

Artur Gaj, Dyrektor Biura Promocji i Komunikacji PF - 
BGŻ BNP Paribas S.A. 

§
§
§
§
§
§
§
§

13.45   TEMAT W TRAKCIE USTALEŃ

Robert Bogacki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu-
Up Bonus

12:30 Przerwa na Lunch

14:30 Przerwa na kawę

15.45 Planowane zakończenie pierwszego dnia

19.00 Wieczorna integracja :) 

Wtorek, 25 Października 

Branża finansowa Pozostałe branże

§ Jakie czynniki i działania są niezbędne, aby zbudować   
w Twojej firmie kulturę organizacyjną skoncentrowaną 
na Kliencie?

§ W jaki sposób przełożyć wartości wynikające z kultury 
organizacyjnej na konkretny wzorzec zachowań w Twojej 
firmie?

§ Czy i jak możemy egzekwować realizację odpowiednich 
wzorców zachowań?

Marzena Wiszniewska, Menadżer Zarządzania CE 
i Jakością Sub-Sektor Operacji i Technologii-
Citi Handlowy

13.45 Jak stworzyć kulturę organizacyjną skoncentrowaną na 
kliencie?

w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na ad res 

7. W  przypadku rezygnacji do dnia 16 kwietnia 2010 r. zg-ła
szający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 P LN 

22 4125061
lub wyślij na adres e-mail:  

zgloszenia@bmspolska.p

14.45   Gen Customer Experience. CX w PLAY jako droga do 
innowacji procesowych: wykorzystanie customer 
voice do wdrażania usprawnień w procesach na 
styku  z klientem
§ Firma w oczach klienta: NPS Transakcyjny jako 

szansa na głębszy wgląd w doświadczenia klientów
§ Efektywna „konsumpcja” danych: czy da się włączyć 

liczby i insighty z badań w codzienność operacyjną 
sprzedaży i obsługi klienta

§ Program transformacji procesów, czyli CX w służbie 
innowacji: case study PLAY

Zuzanna Chodyra-Piast, Customer 
Experience Manager - Play



Środa, 26 Października 

§ Kontakt z konsultantem, a narzędzia selfcareʼowe.

§ Czynniki i narzędzia budujące lojalność klientów.

§ Automatyzacja komunikacji z bazą klientów.

11.00 Przerwa na kawę

Piotr Suchodolski, Marketing Director - Virgin Mobile

9.40  Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

11.30   Między percepcją a procesem: wyprzedzanie potrzeb 
            i empatia jako klucz do poprawy satysfakcji Klienta 
            w produktach i procesach.

§ Czy programy lojalnościowe mają jeszcze sens? 
§ Czy lojalizacja Klienta polega na rozdawaniu prezentów? 
§ Czy klient w XXI w. może być lojalnym klientem? 

10.00 Wygodny Bank - sposób na lojalizację klienta 
           w Bankowości 

Przemysław Ćwikła, Dyrektor ds. Sprzedaży Cyfrowej 
Raiffeisen Polbank

 „Bardzo było mi miło, że mogłam uczestniczyć w zorganizowanych przez Państwa firmę warsztatach 
odnośnie efektywnego zarządzania reklamacjami. Ogromne doświadczenie z zakresu sekcji reklamacji prelegentów 
pomogło mi nie tylko otworzyć się na nowe perspektywy zarządzania zakresem reklamacyjnym, ale również 
zainspirowało do nowych działań. Z drugiej strony wymiana doświadczeń nie tylko tych związanych z sukcesami 
podtrzymuje na duchu. Różnorodny poziom etapów ścieżki kariery uczestników pozwala na wymianę spostrzeżeń 
odnośnie radzenia sobie z nowymi wyzwaniami, które niemal każda z branż przechodzi. Oczywiście nie omieszkam 
wspomnieć i przemiłej obsłudze, przede wszystkim bardzo profesjonalnej”.

Referencje:

Branża finansowa Pozostałe branże

10.00  Programy lojalnościowe, akcje wspierające sprzedaż 
od strony Partnera (firmy 
współpracującej/dostarczającej nagród do programu)
§ Jak dobierać Partnerów do programu/akcji?
§ Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu 

mechanizmów programów/akcji wspierających 
sprzedaż.

§ Akcje one-shot; opis mechanizmów, wyników na 
przykładach.

§ Oszczędność kosztów czy satysfakcja klientów? 
§ Nowe pomysły na budowanie relacji z klientami        

w ramach programów lojalnościowych/w ramach 
obsługi klienta.

Rajmund Kula, Key Account Manager, Dział B2B -
Douglas Polska 

11.00 Przerwa na kawę

11.30   Czy digitalizacja sektora usług sprzyja budowaniu 
lojalności klientów?

§ Dashboard CXT: jak budujemy praktyczne sprzężenie 
zwrotne m. badaniem CXT a rzeczywistością 
operacyjną? Jak łączymy KPI i motywacje zespołu do 
stałej poprawy?

§ Trochę o Hallmarkach: strategia AXA oparta o 
wyprzedzanie potrzeb Klienta i empatię – jak 
projektujemy doświadczenie Klienta i jak mierzymy 
postęp?

§ Close the Loop: zawsze masz drugą szansę by zrobić 
lepsze pierwsze wrażenie. Słuchamy człowieka, 
zmieniamy organizację.

Agnieszka Tober-Buszman, Dyrektor Obszaru Operacji    
i Wsparcia Sprzedaży - AXA Polska

Beata Chlebuś - NC +



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 Sp. z o.o. 

Referencje:

  
  
  
  
  
  

12.15 Przerwa na Lunch

Środa, 26 Października 

Branża finansowa Pozostałe branże

15.00 Planowane zakończenie spotkania

§ Mierniki jako predyktory. Co mierzyć, aby 
rzeczywiście przewidzieć zachowania Klienta.

§ Mierniki jako motywatory. Jak mierzyć, aby 
rzeczywiście motywować całą organizację, 
właścicieli procesów oraz pracowników do 
zwiększania lojalności Klienta.

§ Mierniki minimalizacji ryzyka.
§ Wyniki badań – case study.

13.15   Mierniki Customer Experience Management - 
mierzyć aby przewidywać, mierzyć aby motywować

Michał Przybylski, Dyrektor Biura Jakości i 
Reklamacji PLUS BANK S.A., Pełnomocnik Zarządu 
Banku ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i 
Higieną Pracy - PLUS BANK S.A.

§ Zależność marki od klienta.
§ Cele marki w kontekście programu 

lojalnościowego. 
§ Drabina lojalności klienta - do jakiego poziomu 

lojalności dąży marka. 
§ Oczekiwania klienta.  
§ Komunikacja - metody tradycyjne, nowe trendy  
§ Rola komunikacji w relacji marka – klient.

13.15   Marka, konsument, komunikacja programu 
lojalnościowego i jego rola w zapewnieniu trwałej 
relacji między nimi.

Magdalena Grabowska, Dyrektor ds. Marketingu i 
PR,  Klaudia Kulpa, Kierownik Programu 
Lojalnościowego - Alma Market S.A
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13.00 Przerwa na kawę
13.00 Przerwa na kawę

§ Program motywacyjny dla kilku tysięcy sprzedawców: 

case study

§ Jak wkomponować swój program w sieć innych, 

funkcjonujących, programów?

§ Determinanty sukcesu programu

Jacek Jewuła, Kierownik Marketingu - 
SKOK Ubezpieczenia

14:45 Jak przekonać sprzedawców pożyczek do sprzedaży 
ubezpieczeń, czyli program lojalnościowy w kanale B2B

  
  
  
  
  
  

1 4 : 4 5  S e g m e n t a c j a  k l i e n t ó w  j a k o  n a r z ę d z i e  d o 
spersonalizowanej komunikacji

§ Dlaczego warto segmentować klientów? Co wiemy 

o kliencie i co nam to daje?

§ Idea i rodzaje segmentacji ‒ demograficzne, 

behawioralne etc.

§ Profilowanie klienta ‒ persony

§ Targetowanie oferty w mediach ‒ newsletter, 

strona www, fanpage

§ Silniki rekomendacyjne ‒ komunikacja one-to-one

Łukasz Siemiaszko, Senior CRM Analyst - Tchibo



PRELEGENCI:
PRELEGENCI

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.p l, www.bmspolska.pl

Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich bankach jak eurobank, Polbank, BPH, a od 2010 kontynuuje swoją karierę zawodową w Credit 
Agricole Bank Polska. Przez 12 lat pracował w sieci sprzedaży rozpoczynając od stanowiska Doradcy Klienta, na stanowisku Dyrektora Regionu 
kończąc. Od niemal trzech lat odpowiada za departament marketingu relacyjnego i operacyjnego, w którym większość zadań powiązana jest 
bezpośrednio z budowaniem strategii akwizycji i lojalizacji klienta. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej oraz Kaszubsko - 
Pomorskiej Szkole Wyższej. Od wielu lat stara znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy istnieje wzór na wszystko?

Bartłomiej Dudka, Dyrektor zarządzający -Branch Brothers

Aldona Pojda-Niedźwiedź, Manager Zespołu Rozwoju Programu Rabatowego - Credit Agricole Bank Polska 

Entuzjastka nowych wyzwań, ciągle poszukuje skutecznych rozwiązań w obszarze budowania szeroko pojętej relacji z klientem i lojalności.           
Od prawie 20 lat związana z bankowością. Początkowo w obszarze tworzenia i zarządzania strukturami sprzedażowymi oraz kreowania strategii 
wdrożenia i rozwoju kart partnerskich, w ramach współpracy z m.in. Tesco, Media Markt, Ahold Polska. Ostatnie 10 lat z pasją i skutecznie działa 
w obszarze zarządzania i rozwoju programów bonusowych i lojalnościowych dla produktów Banku Credit Agricole. Między innymi wdrażała 
pierwszy bankowy multipartnerski program lojalnościowy oraz stworzyła koncepcję Klubu Rabatowego Credit Agricole- największego 
programu tego typu w Polsce.  

Marzena Wiszniewska, Menadżer Zarządzania CE  i Jakością Sub-Sektor Operacji i Technologii - Citi Handlowy

Związana jest z Citi Handlowy od 14 lat. W tym czasie pracowała w wielu obszarach Banku, tj: Obsługa Klienta, Szkolenia i Rekrutacja, Kontrola, 
Tworzenie Procesów/ Procedur, Doskonalenie Procesów, Jakość. Od października 2011 r. odpowiedzialna jest za Jakość i CE w jednym                       
z kluczowych obszarów Banku, jakim jest Sub-Sektor O&T. W ramach pełnienia powyższej funkcji posiada osiągnięcia w zakresie budowania 
kultury skoncentrowanej na Kliencie oraz w zakresie wdrażania i usprawniania kluczowych wskaźników pomiaru (tj.: reklamacje, badania NPS, 
mierniki KPI). Od 01.2015 r. raportuje bezpośrednio do Członka Zarządu Banku. Jest profesjonalnym Trenerem Biznesu (specjalizuje się 
szkoleniach z zakresu: Sztuka Prezentacji, CE, Innowacyjność - członek Akademii Innowacji Citi Handlowy & Harvard Business Review). Jest 
członkiem Grupy Usprawnień Kluczowych Procesów w Komitecie Jakości Usług Finansowych przy Związku Banków Polskich oraz członkiem 
szeregu innych grup z zakresu CE i Optymalizacji Procesów (np. CX Network – The Global Network for Customer Experience Leaders,                     
PEX - Process Excellence Network, CitiLean – Reengineering Group w Citi). Jest również auditorem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Artur Gaj, Dyrektor Biura Promocji i Komunikacji PF - Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 18 lat związany                      
z rynkiem finansowym w Polsce, pracował m. in. w spółkach grup CA IB, PZU i Sygma Banku. Od 15 lat pracuje w bankowości w obszarze 
Consumer Finanse. Praktyk rynku  B2B i B2C – organizator licznych loterii, sprzedaży premiowych i konkursów sprzedażowych; twórca strategii 
aktywacyjnych, budujących transakcyjność i  zwiększających poziom retencji dla kart kredytowych; współtwórca i zarządzający programem 
Sygma Bonus. Odpowiadał również za komunikację z klientami oraz obecność Banku w internecie i social media oraz za trade marketing 
i wsparcie sprzedaży. Główny obszar zainteresowań zawodowych to budowanie strategii opartych na długotrwałych relacjach z klientami 
i partnerami biznesowymi, wykorzystanie Big Data w segmentacji klientów oraz opracowywanie i wdrażanie strategii cross i up-sellingowych. 
Prywatnie zainteresowany rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i ekonomią społeczną. 

Jacek Jewuła, Szef Marketingu - SKOK Ubezpieczenia 
Od 20 lat pracuje w branży marketingowej, w tym od 10 lat związany z marketingiem usług finansowych. Pracował m.in. w agencjach 
reklamowych i agencjach badań rynku, był szefem działu dziennikarskiego w trójmiejskim tygodniku. Obecnie jest szefem marketingu                     
w SKOK Ubezpieczenia i SALTUS Ubezpieczenia. Absolwent socjologii UJ.

Z wykształcenia artysta plastyk i pedagog. Od 20 lat związana z sektorem ubezpieczeń, na różnych stanowiskach kierowniczych, m.in.                     
w obszarze administracji i wsparcia sieci sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi i obsługi prawnej oraz w zarządzania projektami. Od 2010 
roku kieruje obszarem operacji klienckich i wsparcia sprzedaży w AXA. Rozwija model stałej optymalizacji procesów obsługi Klientów                          
w oparciu o customer experience tracking oraz indywidualny feedback Klientów (close the loop). W działaniu dąży do rezultatów 
równoważących efektywność, mierzoną wskaźnikami oraz pozytywne zaangażowanie Klientów i Pracowników, bazujące na rozwiązaniach 
opartych o empatię.

Jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Biura Jakości i Reklamacji oraz Systemu Zarządzania Jakością w PLUS BANK S.A. Wdrożył w Banku m.in. 
system zarządzania relacjami z klientami (CRM), system zarządzania jakością, system contact-center oraz Zintegrowany System Zarządzania 
potwierdzony certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001. Wykorzystuje swoje poprzednie doświadczenia z pracy w firmach 
konsultingowych oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadził wykłady ze statystyki oraz socjotechniki.

Michał Przybylski, Dyrektor Biura Jakości i Reklamacji PLUS BANK S.A., Pełnomocnik Zarządu Banku ds. Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy -PLUS BANK S.A.

Agnieszka Tober-Buszman, Dyrektor Obszaru Operacji i Wsparcia Sprzedaży- AXA Polska

Przemysław Ćwikła, Dyrektor ds. sprzedaży cyfrowej - Raiffeisen Polbank 
Szerokie kompetencje z zakresu e-commerce oraz e-marketing zdobyte w firmach sektora finansowego umożliwiły mu stworzenie od nowa 
strategii sprzedaży i komunikacji dla Raiffeisen Polbank. Rozwija i unowocześnia procesy sprzedaży oraz obsługi klienta w Internecie. Dba                  
o rozwój zdalnych kanałów obsługi takich jak bankowość internetowa, mobilna etc. Od 9 lat związany z branżą finansową, od 8 lat specjalizuje 
się w zagadnieniach biznesu e-commerce i bankowości on-line. W Allianz, Grupie Ubezpieczeniowej Europa, Getin Bank, MultiBank 
odpowiadał m.in. za funkcjonowanie w zdalnych kanałach dystrybucji oraz strategię cross-sellu i up-sellu, ścieżek kontaktu, mechanizmów 
sprzedażowych oraz odmiejscowionych procesów zakupowych. Nadzorował rozwój serwisów internetowych, self-service'owych oraz proces 
komunikacji z klientem. Pasjonat nowych technologii i ich efektywnego wykorzystania w biznesie. Interesuje się siatkówką i kibicuje Polskiej 
Reprezentacji Siatkówki.

Dyrektor zarządzający Branch Brothers, pionierskiej na polskim rynku firmy konsultingowej projektującej i zarządzającej doświadczeniami 
zakupowymi klientów sieci handlowych. Team leader skoncentrowany na zespole, doradca w dziedzinie zwiększania skuteczności komunikacji 
marketingowej i maksymalizacji zysków z inwestycji w sieci sprzedaży, customer experience expert. Certyfikowany project manager i konsultant 
z doświadczeniem w projektach z udziałem wieloosobowych zespołów wykonawczych, strukturach rozproszonych i współpracy między 
klientem i dostawcami zewnętrznymi. Wicedyrektor poznańskiego oddziału Project Management Institute. Jako menedżer prowadził projekty 
m. in. dla Santander Consumer Bank, Polkomtel, PKO Ban Polski, Pekao SA, BGŻ BNP Paribas, Cosmedica, Kolporter.

Marcin Jagodziński - Credit Agricole Bank Polska
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Marcin Szporka, Dyrektor Projektów Internetowych - PKP S.A.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Executive MBA Akademii Koźmińskiego. Swoją zawodową karierę 
rozpoczął w dziale mediów agencji reklamowej Ammirati Puris Lintas (obecnie Lowe Warsaw), wkrótce przeistoczonej w niezależny dom 
mediowy Initiative. Był odpowiedzialny za wykorzystanie i zakup badań, negocjacje, planowanie strategiczne. W 2001 roku objął stanowisko 
Dyrektora FastBridge – nowo powstałego w strukturze Initiative działu nowych mediów.W Biurze Reklamy Onet.pl (ITI) jako Dyrektor Projektów 
Marketingowych odpowiadał za innowacje i nowe źródła przychodów oraz obsługę kluczowych  klientów bezpośrednich. Następnie objął 
stanowisko CEE Sales and Marketing Director w międzynarodowym ubezpieczeniowym start-up’ie eCommerce ALLIANZ DIRECT specjalizującym 
się w sprzedaży ubezpieczeń onlinie i przez Call Center na pięciu rynkach (Polska, Czechy, Węgry, Chorwacja i Rumunia). W ALLIANZ Polska objął 
stanowisko Head of Digital  odpowiedzialnego za eMarketing, eCommerce i digitalizację procesów. W spółce PKP S.A. odpowiada za całość 
działań interaktywnych kampanii wizerunkowej "Zapowiada się Dobra Podróż' oraz utrzymanie serwisów internetowych .              www.Rozklad-PKP.pl
(2. największa w Polsce witryna turystyczna) i www.PKPSA.pl (między innymi sprzedaż i wynajem kilkunastu tysięcy nieruchomości). Swoim 
doświadczeniem wspiera również działania eCommerce prowadzone przez IINTERCITY (m.in. projekt Programu Lojalnościowego).

Zuzanna Chodyra-Piast, Customer Experience Manager - PLAY
Od 20 lat związana z obsługą klienta, specjalizuje się w zarządzaniu jakością procesów obsługowych. W latach 1996-2008 pracowała w Polskiej 
Telefonii Cyfrowej (Era), gdzie rozwijała między innymi procesy kontroli jakości obsługi klienta oraz obszar szkolenia pracowników na pierwszej 
linii kontaktu z klientem. Karierę zawodową kontynuowała w Medicover, gdzie od 2009 roku współtworzyła ogólnofirmowe programy i projekty 
jakościowo-szkoleniowe dedykowane dla kadry medycznej i ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi pacjentów. Od 2013 roku w PLAY, 
gdzie zajmuje się rozwojem strategicznego obszaru Customer Experience Management. Jest odpowiedzialna za modelowanie standardów 
obsługi oraz za inicjowanie i wdrażanie zmian procesowych, które koncentrują się na stałym podnoszeniu poziomu jakości obsługi na wszystkich 
punktach styku PLAY z klientem, w oparciu o model CEM. Realizuje badania Net Promoter Score: rozwinęła badania NPS Relacyjnego, wdrożyła i 
rozwija badania NPS Transakcyjnego monitorujące jakość kluczowych procesów sprzedażowych i obsługowych.  W centrum jej zainteresowania 
jest również komunikacja wewnętrzna i edukacja pracowników w zakresie zarządzania doświadczeniem klientów. Jej ambicją i celem jest 
wdrożenie w PLAY systemowego podejścia do badań Net Promoter Score i efektywnego wykorzystania ich wyników do rozwoju organizacji 
w zgodzie z potrzebami klientów. 

Robert Bogacki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Up Bonus

Łukasz Siemiaszko, Senior CRM Analyst - Tchibo
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii ze specjalizacją Analizy Statystyczne                 
i Data-mining. Doświadczenie zdobywał w największym klubie zakupowym Złote Wyprzedaże w dziale Marketingu, rozwijając analitykę kliencką 
oraz modele predykcyjne. W Tchibo od początku 2015 roku zajmuje się analizami ekonometrycznymi. Aktualnie jest odpowiedzialny za 
prowadzenie kampanii CRM w sklepach stacjonarnych oraz online Tchibo.pl i rozwój programu lojalnościowego TchiboCard.

Posiada ponad 11 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą, w tym ponad 5 letnie pracy w obszarze B2B. Pracował na różnych stanowiskach, 
począwszy od PH, a skończywszy na KAM. Pracował między innymi dla takich firm jak: „Jutrzenka S.A”, PPHU Woseba Sp. z o.o., ZT Kruszwica, Vistula 
Group i obecnie Douglas Polska. Obecnie odpowiada za Dział B2B Douglas Polska, za koncepcję działania, wyniki, kierunek rozwoju. Prowadzi 
projekty, zarówno sprzedażowe jak i PRowo-marketingowe. Współpracuje z różnymi firmami, Partnerami przy tworzeniu/współtworzeniu 
różnych programów lojalnościowych, akcji wspierających sprzedaż.

Rajmund Kula, Key Account Manager, Dział B2B - Douglas Polska 

Piotr Suchodolski, Marketing and Online Sales Director - Virgin Mobile Polska
Od lipca 2015 roku, zarządza komunikacją marketingową, mediami, rozwojem portfolio produktów oraz buduje strategię sprzedaży i działań                        
w przestrzeni internetowej w polskim oddziale Virgin Mobile. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Orange Polska, gdzie w obszarze trade 
marketingu uczestniczył w takich projektach jak rebranding Telekomunikacji Polskiej na Orange czy sponsoring EURO 2012. Jako kierownik trade 
marketingu wdrożył nową wizualizację salonów Orange i budował silną identyfikację wizualną marki. Na początku 2014, jako Senior Brand 
Manager, dołączył do zespołu nju mobile, gdzie wdrażał i zarządzał produktem

Klaudia Kulpa, Kierownik Programu Lojalnościowego - Alma Market S.A
W Alma Market S.A jest odpowiedzialna za rozwój programu lojalnościowego. Ukończyła Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University                    
w Nowym Sączu, na kierunku Zarządzanie Strategiczne oraz Studia Podyplomowe Public Relations w Szkole Przedsiębiorczości I Zarządzania na 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jest również certyfikowanym coachem International Coaching Community. Posiada duże doświadczenie                            
w Marketingu, Public Relations oraz komunikacji marketingowej. Przez wiele lat pracowała jako Manager ds. Marketingu. Jest laureatką elitarnego 
Konkursu Programu „Przyjaciele sukcesu” organizowanego przez Microsoft Dynamics, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” 
oraz Citibank Handlowy.  Spośród ponad 200 uczestników – managerów z całej Polski znalazła się wśród 10 najlepszych . Motto życiowe: w życiu  - 
nic na siłę.

Magdalena Grabowska, Dyrektor ds. Marketingu i PR - Alma Market S.A
Wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu Marketingu i Zarządzania ugruntowane stypendium naukowym na niemieckim Uniwersytecie                   
w Paderborn w zakresie zachowań konsumenckich i strategii komunikacji oraz poszerzone poprzez Studia Podyplomowe na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie (Europejskie Studia Menedżerskie). Wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia strategii marketingowych, 
zarządzania markami, produktami i trade marketingu na wszystkich szczeblach procesu dystrybucji produktów FMCG. Kilkunastoletnia praktyka 
na kierowniczych stanowiskach w działach marketingu międzynarodowych koncernów  producenckich, ogólnopolskiej firmy dystrybucyjnej 
będącej strategicznym partnerem koncernu Procter & Gamble na Rynku Tradycyjnym w Polsce. Przez ostatnie siedem lat zarządzanie Działem 
Marketingu ogólnopolskiej sieci Delikatesów Alma. 
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