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e-COMMERCE W PRAKTYCE

Platforma wymiany doświadczeń
Podział na dwie sekcje tematyczne
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Spotkanie Biznesowe

Zgłoś swój udział już dziś!

 530 405 570 
                                                                                                        
 aleksandra.wieczorek@bmspolska.pl
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CZĘŚĆ WSPÓLNA

 “Rekomenduję propozycję spotkań biznesowych organizowane przez BMS Group, 
gdzie można skorzystać z doświadczeń renomowanych organizacji i uniknąć w ten sposób 
wielu błędów i rozczarowań, tworząc dużo lepsze rozwiązania dla siebie.”
Magdalena Stec, Kirchhoff Polska
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9:00  POZNJAMY SIĘ! Sesja networkingowa

9:30 Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

Jak przełamać konwencję w reklamie online, aby dotrzeć 
do świadomości odbiorcy.
•Co można uznać za konwencję w reklamie? - kopiowanie, 
naśladownictwo, a faktyczne inspiracje.
•Wyróżniaj się lub… kopiuj. Dlaczego marketing częściej 
naśladuje niż kreuje?
•Jak ruszyć głową, a niekoniecznie budżetem i tworzyć 
skuteczne reklamy online? - język korzyści, USP, inne zdjęcia 
niż konkurencja, zaawansowane targetowanie reklam              
- case studies. 
•Reklamy ukierunkowane na aktywność, które mają 
najwyższe CPC, etc.. - zwielokrotnianie efektów w obrębie 
pojedynczych celów.
•Co trzeba zrobić, aby rzeczywiście przełamać konwencję                     
w prowadzonych kampaniach online?
•Czy żeby reklama była skuteczna, musi za każdym razem 
przełamywać konwencję?
Grzegorz Skuza, e-Marketing Coordinator - Sobiesław 
Zasada Automotive

Przerwa na kawę

Jak dokonać dobrego wyboru rozwiązań e-commerce?
•Jakie kryteria powinno się brać pod uwagę przy wyborze 
technologii w obszarze e-commerce?
•Czy tanio oznacza zawsze oszczędnie i czy drogo oznacza 
zawsze dobrze?
•Sprzedażowo marketingowe prezentacje vs 
technologiczna rzeczywistość. Jak uniknąć kupowania 
e-commercowego kota w worku?
•Czy i kiedy powinno się pomyśleć o wymianie rozwiązania 
e-commerce?
Tomasz Lis, e-Commerce Manager - PwC

Przerwa na lunch

9:45

10:45

11:00

Omnichannel - ogromny potencjał i jeszcze większe 
wyzwania.
•OmniKlienci chcą kupować... inaczej.
•1, 2 czy 3? Ile jest kanałów w omnichannel?
•Zakupy wirtualne, zyski realne.
•Wpuszczeni w kanał(y) - wyzwania omnichannel.
Małgorzata Olszewska, Dyrektor Strategiczny, 
Wiceprezes Zarządu - Kazar Footwear

Przerwa na kawę

RODO - nowe wyzwania dla przedsiębiorców -                                    
12 miesięcy na wdrożenie wymagań - czy to wystarczy?
•Zasady ochrony danych osobowych w fazie projektowania 
oraz domyślnej ochrony danych osobowych,                                  
w szczególności w obszarze nowych technologii.
•Omówienie jednej z głównych zasad RODO opierającej 
ochronę danych na ocenie ryzyka ich naruszenia.
•Zmiany w zakresie obowiązków administratorów.
•Możliwości dalszego wykorzystania dotychczasowej 
dokumentacji ochrony danych.
•Wyjątki od obowiązku prowadzenia rejestru czynności 
przetwarzania.
•Szczególne obowiązki dokumentowania niektórych 
aspektów działania administratorów.
Agata Kowalska, Radca Prawny, Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej - Lechia Gdańsk

Planowane zakończenie I dnia spotkania

Wieczorna integracja

13:00

14:00

14:15

12:00

15:15

19:00



ŚRODA | 21 czerwca

 “Konferencje organizowane przez firmę BMS Group, są unikatowym przykładem połączenia wiedzy                      
z praktyką. Skrupulatnie dobrani prelegenci będący doświadczonymi praktykami w swoich dziedzinach dają 
gwarancję wysokiego poziomu omawianego zagadnienia, a możliwość dyskusji z innymi uczestnikami konkurencji 
jest świetną okazją omówienia wspólnych wyzwań zawodowych. Takie spotkania przeradzają się nawet 
niejednokrotnie w dłuższe znajomości i wzajemną współpracę. Trafionym rozwiązaniem jest podział uczestników na 
grupy tematyczne, co daje możliwość wyboru wykładu i sprawia iż czas konferencji wykorzystany jest w sposób jak 
najbardziej efektywny. Tym bardziej, że tematy spotkań są odpowiedzią na potrzeby i postulaty zgłaszane przez 
samych uczestników konferencji.” 
Magdalena Żak, Johnson & Johnson Poland 

Omnichannel - ogromny potencjał i jeszcze większe 
wyzwania.
•OmniKlienci chcą kupować... inaczej.
•1, 2 czy 3? Ile jest kanałów w omnichannel?
•Zakupy wirtualne, zyski realne.
•Wpuszczeni w kanał(y) - wyzwania omnichannel.
Małgorzata Olszewska, Dyrektor Strategiczny, 
Wiceprezes Zarządu - Kazar Footwear

Przerwa na kawę

RODO - nowe wyzwania dla przedsiębiorców -                                    
12 miesięcy na wdrożenie wymagań - czy to wystarczy?
•Zasady ochrony danych osobowych w fazie projektowania 
oraz domyślnej ochrony danych osobowych,                                  
w szczególności w obszarze nowych technologii.
•Omówienie jednej z głównych zasad RODO opierającej 
ochronę danych na ocenie ryzyka ich naruszenia.
•Zmiany w zakresie obowiązków administratorów.
•Możliwości dalszego wykorzystania dotychczasowej 
dokumentacji ochrony danych.
•Wyjątki od obowiązku prowadzenia rejestru czynności 
przetwarzania.
•Szczególne obowiązki dokumentowania niektórych 
aspektów działania administratorów.
Agata Kowalska, Radca Prawny, Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej - Lechia Gdańsk

Planowane zakończenie I dnia spotkania

Wieczorna integracja

Customer Experience – czyli jak wykorzystać 
doświadczenia klienta, aby następni nie natrafiali na 
trudności podczas robienia zakupów.
•Wskaźnik NPS jako miara satysfakcji Klienta i dlaczego nie 
tylko NPS jest ważny.
•Źródła danych w organizacji.
•Od danych do działania – case study z eMAG. 
•Efekty dla organizacji.
Maciej Maćkowiak, Head of Business Development               
& Customer Experience - eMAG

Przerwa na kawę

Analiza i efektywne wykorzystywanie narzędzi 
e-commerce w sektorze usługowym.
•Dobry UX drogą do podnoszenia konwersji i lojalności 
klienta.
•Wybieranie potrzebnych i niezbędnych narzędzi 
e-commerce.
•Personalizacja i automatyzacja działań komunikacji online. 
Piotr Suchodolski, Marketing and Online Sales Director       
- Virgin Mobile  

Przerwa na lunch

 

9:45

10:45

11:00

Automatyzacja i personalizacja treści marketingowych. 
Jak w prosty sposób zwiększyć sprzedaż wykorzystując 
wiedzę o kliencie e-sklepu – case study.
•Ścieżka klienta w e-sklepie.
•Budowanie lojalności jako sposób na obniżenie kosztów 
marketingowych.
•Dane sprzedażowe i analityczne - co mówią o moim 
kliencie?
•Narzędzia automatyzacji treści marketingowych.
•Proste sposoby na zwiększenie wartości koszyka                           
i konwersji.
Paweł Paszkowski, Director of E-commerce & Marketing   
- bdsklep.pl

Przerwa na kawę

TBC
•
•
•
•
Bartosz Pilch, E-commerce & Marketing Director  - SIG

Planowane zakończenie II dnia spotkania, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek

13:00

14:00

SEKCJA A   

9:30  Rejestracja, poranna kawa

12:00

14:15

15:15
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Click & collect w zakupach spożywczych.
•Jakie modele i przez kogo są dzisiaj stosowane?
•Efektywność: okiem konsumenta i okiem detalisty.
•Za.
•Przeciw.
•Kierunek na przyszłość.
Iwona Wojna, E-Commerce Manager CE - PepsiCo

Przerwa na kawę

Crosschannelowe wdrożenie nowego produktu – szansa 
czy zagrożenie.
•Czy każdy produkt można wdrażać crosschannelowo z 
dobrym skutkiem?
•Jak zbadać potencjał sprzedażowy nowego produktu?
•Zakupy wirtualne, zyski realne.
•Jaką strategię wybrać, żeby nie skanibalizować sprzedaży 
w innych kanałach?
Michał Biały, Koordynator Rozwoju e-Commerce - Orange 
Retail

Przerwa na lunch
 

9:45

10:45

11:00

Personalizacja ofert i komunikacji.
•Od masowej komunikacji marketingowej po personalizacje.
•Rola wiedzy o kliencie.
•Personalizacja w komunikacji z klientem - czyli email, 
marketing automation, systemy rekomendacji, 
personalizacja w wyszukiwarkach. 
Magda Staszczyk, Manager e-Commerce - Tous Polska

Przerwa na kawę

TBC
•
•
•
•
Jakub Tober, E-Commerce Executive - Qatar Airways

Planowane zakończenie II dnia spotkania, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek

13:00

14:00

SEKCJA B

9:30  Rejestracja, poranna kawa

12:00

14:15

15:15



PRELEGENCI

Iwona Wojna, e-Commerce Manager CE - PepsiCo
Miłośniczka efektywnego wykorzystywania czasu – dlatego zakupami internetowymi zajmuje się nie 
tylko zawodowo.  Obecnie rozwija kanał e-commerce w Pepsico. Swoje wcześniejsze doświadczenie 
budowała m.in. w Hasbro, w branży zabawkowej, dla której Internet jest istotnym kanałem 
sprzedażowym. Współpracowała m.in. z Allegro, Ceneo, empik.com oraz największymi, internetowymi 
sklepami zabawkowymi w Polsce. Swoje doświadczenie sprzedażowe zdobywała jako Key Account 
Manager pracując przez wiele lat w Grupie Żywiec.

Maciej Maćkowiak, Head of Business Development & Customer Experience - eMAG
Wewnętrzny głos Klienta w eMAG Polska. W firmie od lipca 2015. Prowadził między innymi projekty 
zmiany marki z Agito na eMAG, wdrożenia usługi wnoszenia sprzętów AGD, wprowadzenia łatwych rat 
online, zmiany opakowań na przyjazne Klientom. Rozwinął sposób zbierania oraz działania w oparciu        
o głos Klientów. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz programu CEMS MIM. Pracował między 
innymi w Accenture, Thomson Reuters oraz Sii. Od początku kariery blisko tematów analitycznych                 
i sprzedażowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Japonii, gdzie każdego dnia 
obserwował przykłady perfekcyjnego dbania o potrzeby Klientów. 

Grzegorz Skuza, e-Marketing Coordinator - Sobiesław Zasada Automotive
Doświadczony marketer, specjalizujący się w planowaniu strategicznym, digital marketingu oraz szeroko 
rozumianej komunikacji marketingowej B2B/B2C. Z sukcesem planował i realizował projekty 
marketingowe dla: Mercedes-Benz, Vistula, Sony Mobile, Jeep, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
Echo Investment S.A., Verbena. Obecnie Koordynator ds. e–Marketingu w największej sieci dealerskiej 
Mercedes–Benz / Mercedes-AMG w Polsce: Sobiesław Zasada Automotive. Zwolennik prostych, 
skutecznych rozwiązań marketingowych, wydajnie pracujących na zysk przedsiębiorstwa.

Tomasz Lis, e-Commerce Manager - PwC
Manager w dziale Customer Technologies PwC. Na co dzień zajmuje się wdrażaniem technologii 
e-commerce oraz doradzaniem firmom, które chcą stworzyć, zoptymalizować kanał sprzedaży 
internetowej lub wdrożyć strategię omnichannel.  

Paweł Paszkowski, Director of e-Commerce & Marketing - bdsklep.pl
Dyrektor E-commerce i Marketingu największego w Polsce supermarketu internetowego - bdsklep.pl. 
Manager z wieloletnim doświadczeniem w handlu i marketingu internetowym. Od 8 lat związany                  
z branżą e-commerce. Absolwent Marketingu i Studiów Menedżerskich w Wyższej Szkole Finansów            
i Zarządzania. Ukończył też Strategię Komunikacji Marki w Szkole Mistrzów Reklamy. Mentor                         
w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz wykładowca Studiów 
Podyplomowych na kierunku "Marketing internetowy" Politechniki Białostockiej. 

Michał Biały , Koordynator Rozwoju e-Commerce - Orange Retail



PRELEGENCI

Piotr Suchodolski, Marketing and Online Sales Director - Virgin Mobile
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. 

Magda Staszczyk, Manager e-Commerce - Tous Polska
Z marketingiem i ecommerce związana od blisko 10 lat. Od stycznia 2016 roku odpowiada za strategię online, customer 
service, szeroko pojętą sprzedaż i podniesienie konkurencyjności w kanale internetowym oraz mobilnym 
www.touspolska.pl z naciskiem na tworzenie i rozwijanie nowych projektów internetowych, w tym z zakresu omnichanel.  
Na co dzień pracuje na liczbach. Uważa, że marketing uwielbia dane - bardzo pomagają podejmować decyzje biznesowe. 
Swoje doświadczenie w budowaniu marek oraz ecommerce zdobyła pracując dla sieci sklepów Top Secret, Wójcik Fashion,  
księgarni internetowej www.gandalf.com.pl oraz www.nexterio.pl. Prywatnie pasjonatka joggingu oraz salsy. Fanka nowych 
rozwiązań technologicznych z zakresu ecommerce. 

Agata Kowalska, Radca Prawny, Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Lechia Gdańsk 
Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE oraz w prawie spółek. Ma kilkunastoletnie 
doświadczenie w doradztwie związanym z ochroną praw własności intelektualnej, e-commerce oraz telekomunikacji. Jest 
ekspertem legislacyjnym Izby Gospodarki Elektronicznej. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi oraz start-up’ami, 
głównie z branży nowych technologii, uczestniczy w przeprowadzaniu i koordynowaniu prawnych due diligence podmiotów 
oraz doradza przy wprowadzaniu spółek na New Connect. Publikuje artykuły eksperckie. Ukończyła kurs mediatora w 
sprawach cywilnych organizowany przez Konfederację Pracodawców LEWIATAN. Zasiada także w radach nadzorczych 
innych spółek, np. z branży nowych technologii oraz w holdingu tłumaczeniowym notowanym na Giełdzie - Summa 
Linguae S.A. Jest członkiem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej. 

Małgorzata Olszewska, Dyrektor Strategiczny, Wiceprezes Zarządu - Kazar Footwear
Od 4 lat w ecommerce, od 7 w handlu, od 14 w digitalu, odkąd pamięta w marketingu. Odpowiedzialna za wdrożenie i 
prowadzenie sprzedaży internetowej Kazar i podejścia omnichannelowego w firmie. Patrzy na technologie i systemy przez 
pryzmat potrzeb Klienta, spójności komunikacji i wspólnego celu, jakim jest sprzedaż.

Bartosz Pilch, E-commerce & Marketing Director - SIG 

Jakub Tober, E-Commerce Executive - Qatar Airways

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


