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Spotkanie Biznesowe

Bartłomiej Dudka, Dyrektor zarządzający - Branch Brothers
Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu Branch Brothers, pionierskiej na polskim rynku firmy konsultingowej projektującej i zarządzającej doświadczeniami 
zakupowymi klientów sieci handlowych. Team leader i doświadczony konsultant w dziedzinie zwiększania skuteczności komunikacji marketingowej                                                  
i maksymalizacji zysków z inwestycji w sieci sprzedaży, Customer Experience Expert. Certyfikowany Project Manager i User Experience Project Manager. 
Wicedyrektor Project Management Institute. Jako menedżer prowadził projekty dla m. in. PKO Bank Polski, Santander Consumer Bank, Polkomtel, T-Mobile, 
Lotos, HDS, BGŻ BNP Paribas, Cosmedica, Kolporter, Vectra, mBank, Euro-Net.

Kamila Kierzek, Head of Marketing and Communication - Euromaster Polska / Grupa Michelin
Obecnie związana z firmę Euromaster, częścią międzynarodowego koncernu z branży automotive – Grupą Michelin, gdzie pełni funkcję szefa marketingu               
i komunikacji na rynku polskim i litewskim. W Euromaster odpowiedzialna za całościowe przygotowanie i wdrożenie strategii marketingowej w obszarach B2B 
i B2C, Customer Experience oraz badania NPS i przełożenie wyników na poprawę efektowności. Wcześniejsze doświadczenie zbierała m.in. w Schneider 
Electric, AVIVA i JDJ Bachalski. Entuzjastka rozwiązań z obszaru relacji z klientem i ich lojalizacji oraz jakości obsługi klienta. 

Konrad Kniaź, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami z Klientem - Idea Bank 
Tworzy strategię Customer Experience oraz zarządza obszarem szeroko rozumianego utrzymania klienta, gdzie odpowiada m.in. za onboarding klientów, 
procesy aktywizacji, retencji, cross-sell, a także prewencję i system wczesnego ostrzegania. Od początku swojej kariery zawodowej związany z finansami i 
bankowością. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał  m.in. w Departamencie Sprzedaży, Departamencie Zarządzania Ryzykiem oraz Obsłudze Klienta. 
Tworzy skuteczne strategie biznesowe i inspirująco zarządza podległymi zespołami. Do jego największych sukcesów należy zbudowanie od podstaw 
efektywnego działu utrzymania klienta w Idea Banku. Obecnie pochłonięty tworzeniem nowego Wirtualnego Oddziału.

Mikołaj Zygmański, Team Leader Marketing & e-Commerce - S'portofino
Aktualnie w S’portofino. Prowadzi kilkunastoosobowy zespół i odpowiada za strategie i realizację działań marketingowo-sprzedażowych w sieci 
ekskluzywnych butików sportowych & e-Commerce w Polsce. Doświadczenie zdobywał w projektach z branży sport & outdoor oraz prowadząc 2 własne 
start-upy technologiczne. W pracy stara się opierać przede wszystkim na danych potwierdzających słuszność swoich tez i realizowanych strategii. Prywatnie 
pasjonat sportów wodnych, miłośnik muzyki i członek Toastmasters International, w którym zdobywał doświadczenie jako mówca.

Małgorzata Kwilosz, Marketing Director - Urgo Polfa Łódź / Bio Profil Polska
Dyrektor Marketingu URGO POLFA ŁÓDŻ (Bio Profil Polska), zarządzająca m.in. markami Urgo, Alugastrin, Laboriatoria Polfa Łódź, Uriage, Auriga. Wieloletni 
praktyk marketingu i trade marketingu w dużych i średnich firmach FMCG i OTC. M.in. była pierwszym Brand Managerem w Polsce legendarnych marek                                                                 
- Johnnie Walker, Finlandia Vodka, Moet & Chandon, Hennessy. Stworzyła nowy model i pierwszy zespół Customer Marketingu w Diageo, rozwijając nowe 
obszary takie jak shopper marketing, category management, business intelligence. Wprowadziła z sukcesem na rynek kilka ważnych dla konsumentów marek 
– m.in. Nurofen Forte i dalsze rozszerzenia marki, Nurofen dla Dzieci, Strepsils Intensive. L&M linia mentolowa, Benecol, Masmix Extra Śmietankowy. Łączy 
strategię marketingową z implementacją działań w mediach i punkcie sprzedaży oraz bliską współpracą z klientami strategicznymi.

Anna Potajałło, Global Net Promoter System Manager - Oriflame Poland
Global Net Promoter System Manager związana ze szwedzką firmą kosmetyczną Oriflame, od 2015 roku. Odpowiedzialna za wdrożenie międzynarodowego 
Programu Net Promoter, w pięćdziesięciu czterech rynkach firmy. Założeniem programu jest zarządzanie doświadczeniami klientów oraz poprawa 
wewnętrznych procesów firmowych. Współpracuje ściśle z poszczególnymi departamentami i funkcjami globalnymi celem budowania najlepszych 
doświadczeń klienta w obszarach obsługi klienta, online oraz dostępności produktów. Odpowiedzialna za opracowanie i wdrażanie strategii Oriflame                                                         
w obszarze Voice of Customer. Poprzednio związana z ING Usługami Finansowymi Polska, gdzie odpowiedzialna była wdrożenie lokalnego programu 
Customer Experience w obszarze ubezpieczeń na życie. Sukcesem programu była znaczna poprawa procesu obsługi klientów i ich zadowolenia, szczególnie 
podczas zamykania polis ubezpieczeniowych.

Magdalena Śliwińska, Loyalty & Partnership Manager for Poland & Baltic States - Orbis / Accor Poland
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, na którym ukończyła dwa kierunki – marketing międzynarodowy oraz turystykę i rekreację. Wcześniej pracowała              
w hotelu Novotel Łódź Centrum jako Ambasador Le Club AccorHotels, programu lojalnościowego Grupy AccorHotels. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika 
ds. programów lojalnościowych i partnerskich dla Polski i krajów bałtyckich i odpowiada za marketingowe oraz operacyjne aspekty Le Club AccorHotels. 
Zajmuje się animacją bazy prawie miliona polskich uczestników programu, kontroluje ilościowe i jakościowe aspekty programu, dba o prawidłowe 
funkcjonowanie programu w 70 hotelach w Polsce, na Litwie i Łotwie. Entuzjastycznie podchodzi do dynamicznych zmian w programie i nieustannie poszukuje 
nowych rozwiązań w zakresie budowania relacji z klientami. Prywatnie fanka wspinaczki skałkowej.
 
Agata Myszkorowska-Dechnik, Konsultant d.s. Customer Experience - TVN Digital
Specjalista z zakresu Customer Experience i Produktu Lojalnościowego. Współpracowała przy tworzeniu programów lojalnościowych, w tym również 
rozwiązań technologicznych m.in. dla 5.10.15 czy Polkomtel. W trakcie swojej kariery zawodowej tworzyła rozwiązania z klientami (B2B) i dla klientów (B2C), 
zawsze stawiając na słuchanie i rozumienie potrzeb każdej ze stron. W Player wsłuchuje się w głos Klienta poprzez realizację programu VoC opartego o 
agregację feedbacku od Użytkowników, wdrożenie projektu Customer Journey Map, czy rozwijanie rozwiązania Insight Community, dzięki któremu głos 
Użytkowników może być lepiej słyszalny w organizacji. Prywatnie od lat zafascynowana żeglarstwem.  

Witold Siekierzynski, Marketing and PR Team Manager - eService
Psycholog ekonomiczny, menedżer i ekspert w obszarach komunikacji i marketingu strategicznego, marketingu relacji i innowacji oraz wystąpień publicznych. 
Od ponad siedemnastu lat działa jako ekspert i menedżer na rynku telekomunikacyjnym, współpracując z największymi europejskimi grupami 
telekomunikacyjnymi zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. W tym czasie prowadził projekty z zakresu marketingu relacji i lojalności, innowacji i nowych 
biznesów; zarządzał kilkunastoosobowymi zespołami ekspertów odpowiedzialnych m.in. za usługi bankowe, tradycyjne i innowacyjne usługi dodane, kontent 
i aplikacje, marketing mobilny i usługi premium. Uczestniczył również w projektach międzynarodowych w ramach grup Orange i Deutsche Telekom.  Obecnie 
kieruje zespołem marketingu i PR w eService. 

Idea Bank
Orbis / Accor Poland
Oriflame Poland 
S'portofino
TVN Digital 



WTOREK | 12 września

 “Dawno nie miałam okazji uczestniczyć w tak inspirującym  spotkaniu. Dobór 
prelegentów, tematów oraz sama koncepcja kameralnych grup eksperckich była 
doskonałym forum do merytorycznych dyskusji i wymiany doświadczeń. Wyrazy 
uznania należą się również dla Organizatora za profesjonalną i przyjazną opiekę 
podczas dwudniowego spotkania.”
Marica Pytlik-Żurek, YES Biżuteria
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9:00  POZNAJMY SIĘ! Sesja networkingowa

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

Globalne wyzwania programu Customer Experience w 
Oriflame.
• Założenia programu CEX
• Wyzwania związane: 
- różnicami kulturowymi
- zróżnicowanymi wynikami NPS
- kanałami komunikacji (procentem odpowiedzi na ankietę 
NPS)
• Rozwiązania Oriflame.
• Nasze sukcesy.
Anna Potajałło, Global Net Promoter System Manager          
– Oriflame Poland 

Przerwa na kawę

Doświadczenie klienta w zdalnych kanałach kontaktu.
• Jak relacje w firmie wpływają na satysfakcję klienta? Dane 
o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia.
• Jak obsługa klienta wpływa na churn? Czyli na co warto 
postawić w obsłudze klienta? 
•Czy klient wie czego potrzebuje? Self-service na 
przykładzie Idea Banku.
Konrad Kniaź, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami             
z Klientem – Idea Bank 

Przerwa na lunch

Customer Experience – najważniejsze fakty i największe 
mity.
• Badania behawioralne klientów kontra deklaracje.
• Case study: jak kupują mężczyźni, a jak wydaje nam się, że 
kupują.
• 5 faktów potwierdzających, że przestrzeń sklepu zwiększa 
sprzedaż.
Bartłomiej Dudka, Dyrektor zarządzający – Branch 
Brothers

Przerwa na kawę

9:45

11:00

12:00

Jak Customer Experience i działania lojalizujące wpływają 
na zaangażowanie i utrzymanie klienta.
• Kim jest lojalny klient? Dlaczego jest nam potrzebny?
• Doświadczenie klienta w punkcie usługowym; sposoby 
badania satysfakcji klienta (NPS, ankiety, rekomendacje).
• Co zyskuje firma poszerzając grono lojalnych klientów?
• Główne wyzwania i bariery związane z działaniami 
lojalizującymi klienta w branży usługowej.
• Study Case: Budowanie grona lojalnych klientów przez 
akcję Darmowy Przegląd.
• Dobre praktyki z rynku.
Kamila Kierzek, Head of Marketing and Communication                
– Euromaster Polska / Grupa Michelin 

Przerwa na kawę

Użytkownicy częścią zespołu player – o budowaniu 
lojalności względem usługi przez zaangażowanie 
Użytkowników w jej tworzenie.
• Inna droga do pozyskania informacji o potrzebach 
użytkownika – zaproszenie użytkowników do wspólnej 
dyskusji o rozwoju usługi.
• Przy jednym stole – analizowanie problemów 
biznesowych wspólnie z użytkownikami, szukanie 
najlepszych rozwiązań wśród utworzonej społeczności 
Ekspertów wyłonionych spośród Użytkowników.
• Rola użytkowników w tworzeniu nowych funkcjonalności 
– platforma Open Innovation.
Agata Myszkorowska-Dechnik, Konsultant d.s. Customer 
Experience – TVN Digital

Planowane zakończenie I dnia spotkania

Wieczorna integracja

14:15

16:30

19:00

10:45

13:00

14:00

15:15

15:30



multikanałowość w cc

ŚRODA | 13 września

 “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

Jak Customer Experience i działania lojalizujące wpływają 
na zaangażowanie i utrzymanie klienta.
• Kim jest lojalny klient? Dlaczego jest nam potrzebny?
• Doświadczenie klienta w punkcie usługowym; sposoby 
badania satysfakcji klienta (NPS, ankiety, rekomendacje).
• Co zyskuje firma poszerzając grono lojalnych klientów?
• Główne wyzwania i bariery związane z działaniami 
lojalizującymi klienta w branży usługowej.
• Study Case: Budowanie grona lojalnych klientów przez 
akcję Darmowy Przegląd.
• Dobre praktyki z rynku.
Kamila Kierzek, Head of Marketing and Communication                
– Euromaster Polska / Grupa Michelin 

Przerwa na kawę

Użytkownicy częścią zespołu player – o budowaniu 
lojalności względem usługi przez zaangażowanie 
Użytkowników w jej tworzenie.
• Inna droga do pozyskania informacji o potrzebach 
użytkownika – zaproszenie użytkowników do wspólnej 
dyskusji o rozwoju usługi.
• Przy jednym stole – analizowanie problemów 
biznesowych wspólnie z użytkownikami, szukanie 
najlepszych rozwiązań wśród utworzonej społeczności 
Ekspertów wyłonionych spośród Użytkowników.
• Rola użytkowników w tworzeniu nowych funkcjonalności 
– platforma Open Innovation.
Agata Myszkorowska-Dechnik, Konsultant d.s. Customer 
Experience – TVN Digital

Planowane zakończenie I dnia spotkania

Wieczorna integracja

Programy lojalnościowe i Customer Experience – razem 
czy osobno? Case study AccorHotels.
•Czy karta lojalnościowa sprawia, że klienci są lojalni?
•Jaki wpływ mają wyjątkowe doświadczenia na lojalność 
wobec naszej marki?
•Jak efektywnie łączyć program lojalnościowy i customer 
experience?
Magdalena Śliwińska, (Loyalty & Partnership Manager for 
Poland & Baltic States – Orbis / Accor Poland

Przerwa na kawę

Lojalnościowa incepcja, dostarczanie narzędzi 
marketingowych jako działanie budujące pozytywne 
doświadczenia Klienta.
•Co to są relacje w świecie biznesu?
•Czy wspieranie działań marketingowych Klientów 
biznesowych może być sposobem na budowanie relacji z 
nimi? 
•Klient i jego Klient – czyli dlaczego dostarczanie narzędzi 
marketingowych Klientom biznesowym ma sens nawet jeśli 
to nie jest twój biznes? 
•Studia przypadków: od kart podarunkowych po narzędzia 
analityczne i kartę lojalnościową zaszytą w karcie płatniczej:
-Wspieranie biznesu Klientów w świecie narzędzi Big Data.
-Promocje i programy lojalnościowe w świecie terminali 
płatniczych. 
Witold Siekierzynski, Marketing and PR Team Manager – 
eService

Przerwa na lunch

9:45

10:45

12:00

Strategia budowania wspólnego biznesu z kluczowymi 
klientami. Praktyki z rynku alkoholi i farmaceutycznego.
• Segmentacja Klientów.
• Narzędzia dopasowane do klientów i celów biznesowych.
•Studia przypadków - shopper marketing i category 
management - rynek alkoholi.
•Studia przypadków  - programy lojalnościowe - rynek 
alkoholi, rynek farmaceutyczny.
•Studia przypadków – eventy - rynek alkoholi, rynek 
farmaceutyczny.
Małgorzata Kwilosz, Marketing Director – Urgo Polfa 
Łódź / Bio Profil Polska 

Przerwa na kawę

Lojalność w dobie omnichannel.
•Co przeszkadza Twojej firmie w osiągnięciu spójności 
doświadczeń klientów we wszystkich kanałach sprzedaży? 
Analiza błędów w kanale online i offline.
•Dlaczego klient omnichannel jest najlepszym klientem dla 
Twojego biznesu?
•Jak oddziałuję ROPO i SOPO na Twój biznes i dlaczego 
nigdy tego nie zbadałeś?
•Czy i jeśli tak, to dlaczego Twoja marka potrzebuje modelu 
omnichannel?
•Jak rozmawiać z klientem w ten sam sposób, w każdym 
miejscu sprzedaży?
Mikołaj Zygmański, Team Leader Marketing & 
e-Commerce – S'portofino

Planowane zakończenie II dnia spotkania, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek

14:00

9:30 Rejestracja, poranna kawa

11:00

14:15

13:00

15:15



Sebastian Piątkowski / Project Manager
e-mail: sebastian.piatkowski@bmspolska.pl, tel: +48 660 270 791

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

PRELEGENCI

Bartłomiej Dudka, Dyrektor zarządzający - Branch Brothers
Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu Branch Brothers, pionierskiej na polskim rynku firmy konsultingowej projektującej i zarządzającej doświadczeniami 
zakupowymi klientów sieci handlowych. Team leader i doświadczony konsultant w dziedzinie zwiększania skuteczności komunikacji marketingowej                                                  
i maksymalizacji zysków z inwestycji w sieci sprzedaży, Customer Experience Expert. Certyfikowany Project Manager i User Experience Project Manager. 
Wicedyrektor Project Management Institute. Jako menedżer prowadził projekty dla m. in. PKO Bank Polski, Santander Consumer Bank, Polkomtel, T-Mobile, 
Lotos, HDS, BGŻ BNP Paribas, Cosmedica, Kolporter, Vectra, mBank, Euro-Net.

Kamila Kierzek, Head of Marketing and Communication - Euromaster Polska / Grupa Michelin
Obecnie związana z firmę Euromaster, częścią międzynarodowego koncernu z branży automotive – Grupą Michelin, gdzie pełni funkcję szefa marketingu               
i komunikacji na rynku polskim i litewskim. W Euromaster odpowiedzialna za całościowe przygotowanie i wdrożenie strategii marketingowej w obszarach B2B 
i B2C, Customer Experience oraz badania NPS i przełożenie wyników na poprawę efektowności. Wcześniejsze doświadczenie zbierała m.in. w Schneider 
Electric, AVIVA i JDJ Bachalski. Entuzjastka rozwiązań z obszaru relacji z klientem i ich lojalizacji oraz jakości obsługi klienta. 

Konrad Kniaź, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami z Klientem - Idea Bank 
Tworzy strategię Customer Experience oraz zarządza obszarem szeroko rozumianego utrzymania klienta, gdzie odpowiada m.in. za onboarding klientów, 
procesy aktywizacji, retencji, cross-sell, a także prewencję i system wczesnego ostrzegania. Od początku swojej kariery zawodowej związany z finansami i 
bankowością. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał  m.in. w Departamencie Sprzedaży, Departamencie Zarządzania Ryzykiem oraz Obsłudze Klienta. 
Tworzy skuteczne strategie biznesowe i inspirująco zarządza podległymi zespołami. Do jego największych sukcesów należy zbudowanie od podstaw 
efektywnego działu utrzymania klienta w Idea Banku. Obecnie pochłonięty tworzeniem nowego Wirtualnego Oddziału.

Mikołaj Zygmański, Team Leader Marketing & e-Commerce - S'portofino
Aktualnie w S’portofino. Prowadzi kilkunastoosobowy zespół i odpowiada za strategie i realizację działań marketingowo-sprzedażowych w sieci 
ekskluzywnych butików sportowych & e-Commerce w Polsce. Doświadczenie zdobywał w projektach z branży sport & outdoor oraz prowadząc 2 własne 
start-upy technologiczne. W pracy stara się opierać przede wszystkim na danych potwierdzających słuszność swoich tez i realizowanych strategii. Prywatnie 
pasjonat sportów wodnych, miłośnik muzyki i członek Toastmasters International, w którym zdobywał doświadczenie jako mówca.

Małgorzata Kwilosz, Marketing Director - Urgo Polfa Łódź / Bio Profil Polska
Dyrektor Marketingu URGO POLFA ŁÓDŻ (Bio Profil Polska), zarządzająca m.in. markami Urgo, Alugastrin, Laboriatoria Polfa Łódź, Uriage, Auriga. Wieloletni 
praktyk marketingu i trade marketingu w dużych i średnich firmach FMCG i OTC. M.in. była pierwszym Brand Managerem w Polsce legendarnych marek                                                                 
- Johnnie Walker, Finlandia Vodka, Moet & Chandon, Hennessy. Stworzyła nowy model i pierwszy zespół Customer Marketingu w Diageo, rozwijając nowe 
obszary takie jak shopper marketing, category management, business intelligence. Wprowadziła z sukcesem na rynek kilka ważnych dla konsumentów marek 
– m.in. Nurofen Forte i dalsze rozszerzenia marki, Nurofen dla Dzieci, Strepsils Intensive. L&M linia mentolowa, Benecol, Masmix Extra Śmietankowy. Łączy 
strategię marketingową z implementacją działań w mediach i punkcie sprzedaży oraz bliską współpracą z klientami strategicznymi.

Anna Potajałło, Global Net Promoter System Manager - Oriflame Poland
Global Net Promoter System Manager związana ze szwedzką firmą kosmetyczną Oriflame, od 2015 roku. Odpowiedzialna za wdrożenie międzynarodowego 
Programu Net Promoter, w pięćdziesięciu czterech rynkach firmy. Założeniem programu jest zarządzanie doświadczeniami klientów oraz poprawa 
wewnętrznych procesów firmowych. Współpracuje ściśle z poszczególnymi departamentami i funkcjami globalnymi celem budowania najlepszych 
doświadczeń klienta w obszarach obsługi klienta, online oraz dostępności produktów. Odpowiedzialna za opracowanie i wdrażanie strategii Oriflame                                                         
w obszarze Voice of Customer. Poprzednio związana z ING Usługami Finansowymi Polska, gdzie odpowiedzialna była wdrożenie lokalnego programu 
Customer Experience w obszarze ubezpieczeń na życie. Sukcesem programu była znaczna poprawa procesu obsługi klientów i ich zadowolenia, szczególnie 
podczas zamykania polis ubezpieczeniowych.

Magdalena Śliwińska, Loyalty & Partnership Manager for Poland & Baltic States - Orbis / Accor Poland
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, na którym ukończyła dwa kierunki – marketing międzynarodowy oraz turystykę i rekreację. Wcześniej pracowała              
w hotelu Novotel Łódź Centrum jako Ambasador Le Club AccorHotels, programu lojalnościowego Grupy AccorHotels. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika 
ds. programów lojalnościowych i partnerskich dla Polski i krajów bałtyckich i odpowiada za marketingowe oraz operacyjne aspekty Le Club AccorHotels. 
Zajmuje się animacją bazy prawie miliona polskich uczestników programu, kontroluje ilościowe i jakościowe aspekty programu, dba o prawidłowe 
funkcjonowanie programu w 70 hotelach w Polsce, na Litwie i Łotwie. Entuzjastycznie podchodzi do dynamicznych zmian w programie i nieustannie poszukuje 
nowych rozwiązań w zakresie budowania relacji z klientami. Prywatnie fanka wspinaczki skałkowej.
 
Agata Myszkorowska-Dechnik, Konsultant d.s. Customer Experience - TVN Digital
Specjalista z zakresu Customer Experience i Produktu Lojalnościowego. Współpracowała przy tworzeniu programów lojalnościowych, w tym również 
rozwiązań technologicznych m.in. dla 5.10.15 czy Polkomtel. W trakcie swojej kariery zawodowej tworzyła rozwiązania z klientami (B2B) i dla klientów (B2C), 
zawsze stawiając na słuchanie i rozumienie potrzeb każdej ze stron. W Player wsłuchuje się w głos Klienta poprzez realizację programu VoC opartego o 
agregację feedbacku od Użytkowników, wdrożenie projektu Customer Journey Map, czy rozwijanie rozwiązania Insight Community, dzięki któremu głos 
Użytkowników może być lepiej słyszalny w organizacji. Prywatnie od lat zafascynowana żeglarstwem.  

Witold Siekierzynski, Marketing and PR Team Manager - eService
Psycholog ekonomiczny, menedżer i ekspert w obszarach komunikacji i marketingu strategicznego, marketingu relacji i innowacji oraz wystąpień publicznych. 
Od ponad siedemnastu lat działa jako ekspert i menedżer na rynku telekomunikacyjnym, współpracując z największymi europejskimi grupami 
telekomunikacyjnymi zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. W tym czasie prowadził projekty z zakresu marketingu relacji i lojalności, innowacji i nowych 
biznesów; zarządzał kilkunastoosobowymi zespołami ekspertów odpowiedzialnych m.in. za usługi bankowe, tradycyjne i innowacyjne usługi dodane, kontent 
i aplikacje, marketing mobilny i usługi premium. Uczestniczył również w projektach międzynarodowych w ramach grup Orange i Deutsche Telekom.  Obecnie 
kieruje zespołem marketingu i PR w eService. 


