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NOWE TECHNOLOGIE W CONTACT CENTER
Ciekawe rozwiązania IT oraz efektywne wykorzystanie innych
metod kontaktu niż w tradycyjnym Call Center.
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PRELEGENCI
Katarzyna Magier, Call Center Manager – eSky.pl S.A.

Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzanie Zasobami ludzkimi na Politechnice Łódzkiej, Psychologię
Zarządzania w WSB. Obecnie pisze rozprawę doktorską z zakresu Zarządzania. W obszarze jej zainteresowań są metodologia zarządzania,
rozwój przywództwa i problemy fluktuacji w kontekście dysfunkcji procesów motywowania. Posiada ponad 17. letnie doświadczenie w
pracy w środowisku Call Center. W pracy wdraża rozwiązania z obszarów grywalizacji i zmiany w modelach zarządzania, zwiększając
wydajność, motywację i ograniczając fluktuację Pracowników. Po pracy spędza czas przy polskiej kinematografii okresu międzywojennego,
malarstwie surrealistycznym i łowiąc ryby zgodnie z zasadą „złów i wypuść”.

Katarzyna Ostojska, Marketing Manager - Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (aktualnie jest to Uniwersytet Ekonomiczny). Obecnie odpowiedzialna za planowanie i
realizację strategii marketingowej w Raben Logistics Polska, największej ze spółek Grupy Raben. Od zawsze związana z marketingiem,
usługami i B2B, a od kilku lat także ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Choć kiedyś nie znosiła badań rynku, obecnie jest to jej
konik, zwłaszcza jeśli chodzi o analizy satysfakcji i lojalności klientów. Jako orędowniczka NPS (Net Promoter Score), uważa że utrzymanie
lojalnego klienta jest ważniejsze i bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie niż pozyskiwanie nowych partnerów. Jej misją jest
uświadamianie wszystkim, że ludzi dookoła należy traktować w taki sposób, w jaki sami chcemy być traktowani. Ta złota zasada działa
dobrze zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Michał Zbytek, Dyrektor Pionu Sprzedaży, Koordynator Zespołu IT – Kolporter sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Świętokrzyskiej W firmie Kolporter od ponad 20 lat. Na początku jako Doradca ds. Badań i Rozwoju.
Kolejny etap do Dyrektor Zakładu Badań i Analiz obsługujących 15 spółek grupy kapitałowej. Od 12 lat Dyrektor pionu sprzedaży i IT w
Kolporterze Dystrybucji Prasy. Główne zadania te optymalizacja alokacji towaru wysyłanego do klientów, optymalizacja procesów w firmie
poprzez zmiany w IT i zmiany organizacyjne. Tematyką kontaktu z klientem zajmuje się od 2006 roku.

Piotr Suchodolski, Chief Marketing Officer – SMEO

Obecnie odpowiedzialny za marketing w fintechu SMEO oferującym innowacyjną ofertę faktoringową dla mikro i małych przedsiębiorstw.
Odpowiedzialny za wdrożenie marki na rynek oraz działania efektywnościowe i wizerunkowe firmy. Do grudnia 2017 roku, zarządzał
komunikacją marketingową, mediami, rozwojem portfolio produktów, budował strategię sprzedaży i działań w przestrzeni internetowej
oraz stworzył zespół telefonicznej sprzedaży wspomagający sprzedaż online. 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.

Karol Bancerz, Właściciel – CCNews.pl

Z branżą call center związany od 12 lat. Od ponad 10 lat prowadzi ccnews.pl, największy i najpopularniejszy w Polsce vortal customer care.
Zarządzał wieloma projektami telemarketingowymi dla operatorów telefonii komórkowej, linii lotniczych, platform tv cyfrowej i towarzystw
ubezpieczeniowych. Ostatnio odpowiedzialny był za nadzorowanie procesu wydawania wiz przez konsulaty USA dla obywateli Polski,
Rosji, Białorusi i Litwy. Obecnie bloger, dziennikarz, przedsiębiorca – baczny obserwator zmieniających się trendów w obsłudze klienta.
Wielki zwolennik wdrażania Customer Experience Management i Holokracji.

Albert Łada - Kierownik ds. Windykacji - Wonga.pl

Z windykacją związany od 2003 roku. Pierwsze kroki w branży stawiał na stanowisku Specjalisty ds. Windykacji w Polkomtel Sp. z o.o. Od
5 lat pracuje w Wonga.pl, obecnie na stanowisku Kierownika ds. Windykacji. Jest jedną z kluczowych osób, która stworzyła proces
windykacji w Wonga od podstaw. Aktywnie uczestniczył m.in. w procesie wdrożenia platform CC. Jest ekspertem z zakresu automatyzacji
systemów dla procesów windykacyjnych. Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Warszawie. Każdą wolną chwilę spędza z
rodziną, jest szczęśliwym ojcem 4 letniego syna, wędkuje, uprawia sporty siłowe.

Joanna Kowalska-Rak - niezależny ekspert

Ekspert w zakresie Customer Experience, Robotic Process Automation oraz tworzenia i rozwoju procesów i standardów obsługi Klienta.
Przez wiele lat związana z Polkomtel SA. Uczestniczyła w wielu między departamentalnych projektach mających na celu podniesienie
satysfakcji z jakości obsługi. Odpowiadała za monitorowanie procesów realizowanych w Pionie Obsługi Klienta. Zajmowała się
wypracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań: wpływających na zadowolenie klientów z obsługi. Największe doświadczenie ma w obszarze
zarządzania reklamacjami oraz call center. W PKO BP, odpowiadała za wsparcie sprzedaży w obszar contact center.
Aktualnie wspiera wdrażanie rozwiązań robotyzacyjnych w organizacjach. Z wykształcenia pedagog, ukończyła studia podyplomowe z
zakresu zarządzania personelem oraz badań społecznych i marketingowych na UW.

Adrian Malinowski - ekspert w dziedzinie bankowości

Od 13 lat związany z bankowoscią. W czasie swojej kariery zawodowej odpowiadał za kreację produktów, budowanie i wdrażanie strategii
sprzedaży i marketingu produktów, budowanie i modelowanie procesów do postaci jak najbardziej przyjaznej Klientom, a także budowanie
relacji, aktywizację oraz retencję Klientów. W ostatnich latach zdobywał doświadczenie zarządzając contact centre dla Klientów
detalicznych i MŚP. Zwolennik ciągłego upraszczania i stawiania Klienta w centrum biznesu.

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
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motywacja
w cc SPOTKANIA, SESJA
multikanałowość
9:30 ROZPOCZĘCIE
NETWORKINGOWA w cc
10:00 Przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

10:15 Automatyzacja – przegląd dostępnych
rozwiązań
•Dlaczego automatyzować, co i czym?
•Boty, czatboty – przykłady i wielkie wpadki

13:30 CC w procesie windykacyjnym
•Raportowanie:
Raportowanie podstawowych wskaźników dla tel.
przychodzących i wychodzących.

•Czy zautomatyzować można również rozmowy
telemarketerów?

Sposoby na dystrybucję raportów.

Karol Bancerz, właściciel CCNews

•Outsourcing:

11:15 Przerwa na kawę
11:30 Fluktuacja w środowisku Call Center –
dysfunkcja procesów motywacyjnych czy
nowa rzeczywistość? [fragment pracy
naukowej, seminarium doktorskie z zakresu
Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk pod
opieką prof. dr hab. Łukasza Sułkowskiego]
•Fluktuacja – uwarunkowania indywidualne i
organizacyjne
•Teorie i modele motywacji w ujęciu esencjonalnym
•Teorie, a rzeczywistość środowiska Call Center w XXI
wieku – zdefiniowane potrzeby i zachowania
pracowników w kontekście procesów motywacyjnych.
•Działania zespołowe, gry, zabawy – budowanie budy
dla psa, walka bokserska, sprzedaż żab – kilka
przykładów, jak pracować z Pracownikiem Call Center,
z analizą przełożenia na poziom motywacji oraz
wskaźniki fluktuacji.
Katarzyna Magier, Call Center Manager – eSky.pl
SA

12:30 Przerwa na lunch

Zmiany w procesie dzwonienia – jak je raportować czy
są słuszne?
Przekierowanie ruchu telefonicznego do firmy
zewnętrznej.
Priorytetyzacja połączeń.
•Automatyzacja procesu windykacyjnego
Albert Łada, Collection Manager / Kierownik ds.
Windykacji telefonicznej i CC – Wonga.pl

14:30 Przerwa na kawę
14:45 Automatyzacja i procesy E2E – przyszłość,
nice-to-have, czy konieczność?
•Czy jest sens zautomatyzować i wprowadzać procesy
E2E?

•Pułapki i determinanty
•Dla kogo i po co?
•Koszt vs korzyść
Adrian Malinowski - ekspert w dziedzinie
bankowości

15:45 Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania
19:00 WSPÓLNA KOLACJA INTEGRACYJNA
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“Pierwszy raz było mi dane uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez
firmę BMS. Bardzo podoba mi się forma prelekcji i wymiany wzajemnych
doświadczeń. Prelegenci przygotowani, większość otwarta, chętna do dzielenia się
swoimi doświadczeniami, problemami czy sukcesami. Kameralna grupa też jest
atutem, co pozwala na wzajemne dyskusje. Poruszonych zostało wiele ciekawych
tematów z obszaru CC.”
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9:30 ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA

10:00 Contact Center? Nie, dziękuję…
•Wyróżnij się albo giń, czyli dlaczego nie ma contact
center w Grupie Raben
•Dedykowany opiekun, czyli relacje i relacje
•Standardy obsługi klienta
•Wady i zalety obsługi dedykowanej
Katarzyna Ostojska, Marketing Manager - Raben
Logistics Polska sp. z o.o.

11:00 Przerwa na kawę
11:15 Contact Center – ewolucja systemu
komunikacji z klientami na podstawie
doświadczeń firmy Kolporter
•Zmieniające się potrzeby klientów
•Dobór kanałów do specyfiki klienta
•Jakie technologiczne rozwiązania rozwijamy
Michał Zbytek, Dyrektor Pionu Sprzedaży,
Koordynator Zespołu IT – Kolporter Sp. z o.o.

12:15 Przerwa na lunch

13:15 Jak wspomóc działania e-commerce przy
udziale zespołu obsługi telefonicznej?
•Hot Lead – wpływ szybkości kontraktu na efektywność.
•Odpowiedni dobór narzędzi do wspomagających
działania zespołu.
•Jak mierzyć efektywność i planować pracę takiego
zespołu.
Piotr Suchodolski, Chief Marketing Officer –
SMEO

14:15 Przerwa na kawę
14:30 Roboty - dlaczego trzeba je oswoić
•Co to jest RPA i jak to działa?
•Modele pracy
•Korzyści wynikające
organizacjach

z

wdrożenia

robotów

•RPA (robotic process automation) - przykłady
Joanna Kowalska-Rak, Ekspert w dziedzinie CE,
CC, Robotic Process Automation – niezależny
ekspert

15:30 Planowane zakończenie spotkania, wręczenie
certyfikatów, wymiana wizytówek

„Ostatnią konferencję „Psychologia oraz nowe technologie w CC” oceniam bardzo dobrze.
Przedstawione prezentacje oraz „case study” były na wysokim poziomie. Spotkanie było wyśmienitą
okazją do zaczerpnięcia inspiracji, wymiany wiedzy oraz zebrania informacji nt. najnowszych kierunków
rozwoju.”
Piotr Kurzydło, pracuj.pl
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