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Marek Dorsz, E-commerce Manager – Go Sport Polska
Doświadczenie zdobywał wdrażając własne start-upy internetowe oraz realizując projekty m.in dla  Medicover                                            
i SuperKoszyk.pl. Od roku buduje w GO Sport kanał sprzedaży internetowej, odpowiada za wdrożenia technologiczne, 
działania marketingowe, obsługę klienta i logistykę. Buduje zespół który ma transformować GO Sport w organizację 
omnichannelową. Skoncentrowany na skuteczności, na co dzień opiera decyzje na danych i stałym feedback'u 
konsumenckim. Po godzinach to dwukrotny maratończyk, współorganizator zawodów sumo robotów oraz fundator 
fundacji wspierającej praktyczną edukację dzieci.

Jacek Nawara, Marketing Communication Multibrand Coordinator – FCA Poland
Ze światem marketingu jest związany od ponad 20 lat. Obecnie kieruje i zarządza zespołem komunikacji marek FCA (Jeep, 
Alfa Romeo, Fiat) jak również odpowiada za nowoczesne technologie oraz sprzedaż z kanałów digital. Ekspert w zakresie 
marketingu, CRM i e-commerce. Czuwa także nad powodzeniem realizacji kampanii 360º ATL+BTL, performance 
marketingiem i social mediami. Twórca nowatorskich konceptów, z wieloma sukcesami marketingowymi i sprzedażowymi. 
Współtwórca kultowej kampanii-manifestu Fiata stworzonej przy współpracy z prof. Normanem Devies’em, a w której 
uczestniczyły ikony polskiej historii jak JPII, Lech Wałęsa, Krystyna Janda, Zbigniew Boniek, K. Kieślowski, K. Penderecki,                      
G. Markowski. Członek jury Effie 2017. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Tomasz Lis, Omnichannel Transformation Director – Enginiety
Na co dzień zajmuje się doradzaniem w wyborze i we właściwym wdrażaniu technologii e-commerce klasy enterprise                    
oraz doradztwem dla firm w regionie EMEA, które chcą stworzyć, zoptymalizować kanał sprzedaży internetowej                              
lub wdrożyć strategię omnichannel. 

Malgorzata Olszewska, Digital Transformation Consultant
Od 5 lat w ecommerce, od 9 w handlu, od 15 w digitalu, odkąd pamięta w marketingu relacji. Była 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. Rozumie,                            
że transformacja digitalowa to rewolucyjna dla wielu organizacji, zmiana paradygmatu myśleniu o sprzedaży, produkcie, 
kliencie, strukturze i kulturze.

Adam Chudzik, Head of B2B – Empik Group

Rafał Płecha, Omnichannel Project Manager – Vision Express Polska
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Rozpoczęcie - networking

Przełomowe momenty w rozwoju e-commerce
•Jaki wzrost sprzedaży uzyskasz dzięki omnichannel i jak dynamicznie wpłynie na wzrosty online.
•Jak skutecznie wdrożyć omnichannel w 6 miesięcy i przeprowadzić firmę przez cyfrową transformację.
•Horyzont narzędzi ecommerce w strategiach krótko vs długo terminowych.
•Automatyzacja działań i zastosowanie machine learningu w działaniach marketingowych.
•Nowe rynki w zasięgu każdego dzięki Amazon.
Marek Dorsz, E-commerce Manager – Go Sport Polska 

Jak my to robimy, czyli:
•Prospecting:
 - Content marketing – jak przekonać klienta do nawiązania dialogu z marką
 - Nuturing - narzędzia służące do podniesienie poziomu konwersji 
•Kampanie lojalnościowe: 
 - Ścieżka kontaktu z klientem po zakupie 
Jacek Nawara, Multibrand Marketing Communication Manager – FCA Poland

Przerwa 

Debata: Omnichannel: rzeczywistość vs nirvana
•Praktyczne doświadczenia i wyzwania w drodze do omnichannelu.
•Zakres:
 - Technologia
 - Zarządzanie ofertą produktową
 - Logistyka
 - Promocje
 - Zwroty
 - Personalizacja 
 - Mentalność
Moderator: Tomasz Lis, Omnichannel Transformation Director – Enginiety
Adam Chudzik, Head of B2B – Empik Group
Rafał Płecha, Omnichannel Project Manager – Vision Express Polska
Malgorzata Olszewska, Head of Real People – RISK made in Warsaw
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