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ŚRODA | 14 marca

Część wspólna
9:00

9:30

Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

CUSTOMER EXPERIENCE czyli jak budować kulturę prokliencką i
angażować całą organizację w kreowanie najlepszych
doświadczeń Klienta.

14:00

•Czy Klient wybierając usługę online, której proces operacyjny jest
analogowy może odczuwać wysoki poziom satysfakcji?

•Jak zarządzamy i projektujemy doświadczenia naszych klientów?
•Jak rozpowszechniamy ideę „customer centricity” w całej firmie?

•Aby poznać oczekiwanie Klienta musisz go zrozumieć. Jak to
wygląda z perspektywy korporacji i fintechu?

•Jak uczymy uwzględniać perspektywę klienta w codziennej pracy?

•Niezadowolenie Klienta – problem czy cenne narzędzie budujące
jego satysfakcję?

Anna Janiczek, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami z Klientem
– PZU
10:30

Przerwa na kawę

10:45

Świat nowoczesnych technologii: Globalny Ekosystem widziany
oczami Fiat Chrysler Automotives Poland

Wojciech Kazimierski, Prezes Zarządu – LeaseLink
15:00

Przerwa na kawę

15:15

Customer Journey Map z kilku perspektyw. Studium przypadku
PLAY.

•1990 - 2017 – co się zmieniło w świecie?

•CJM jako ważne narzędzie w instrumentarium zespołów CEM.

•Główne trendy konsumenckie.

•CJM jako metoda kompleksowej analizy podróży klienta pod
kątem jego doświadczeń z marką.

•Sztuczna Inteligencja wspomagająca procesy biznesu i życia.
Jacek Nawara, Multibrand Marketing Communication Manager
– FCA Poland
11:45

Przerwa na kawę

12:00

Customer Experience jako nowoczesny model marketingu.
•Dobre języki ludzkie, czyli dlaczego warto zacząć każdy projekt od
CZŁOWIEKA?
•Jak patrzymy w przyszłość, jak tworzymy innowacyjną
funkcjonalność? HR Flyers - program dla klientów.
•Szybcy i bezbłędni – obsługa klienta i sprzedaż jako dream team
Pracuj.pl.

Szybkość – jedyna czy największa potrzeba współczesnego
Klienta?

•CJM jako metoda identyfikowania usprawnień procesowych
w punktach styku z klientem.
•CJM jako wsparcie w procesie budowania świadomości CX
w organizacji
•CJM: wnioski i lekcje.
Zuzanna Chodyra-Piast, Kierownik CEM – P4/PLAY
16:15

Planowane zakończenie I dnia Kongresu

19:00

Wieczorna integracja

•Co wiemy o klientach – wiedza nietajemna.
•Może efekt WOW do tego!? Czemu nie!
Katarzyna Matusiak, Senior Customer Experience Specialist
– Pracuj.pl
Przerwa na lunch
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“Uczestnicząc w Konferencji „Programy Lojalnościowe & Customer Experience”, które
odbyło się w dniach 12-13.09.2017 r. uzyskałam wiedzę o zakresie który interesował
mnie – zawartość merytoryczna, Prelegenci, tematyka zgodna z oczekiwaniami.
Wiele nowości, które dały mi możliwość poszerzenia sposobu postrzegania
programów i działań lojalnościowych i ich ważności, efektywności co daje wymierne
efekty sprzedaży.”
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13:00

CZWARTEK | 15 marca

B2B
9:00

9:30

Rejestracja, poranna kawa

Komunikacja z klientami na przykładach – jak I dlaczego?

12:45

•Wykorzystanie narzędzi internetowych i mailingów w komunikacji
z klientami.

•Co wpływa na decyzje zakupowe Klienta.

•Event – jako narzędzie dialogu z klientem.

•Budowanie pozytywnych doświadczeń poprzez optymalizację
i proces obsługi przy udoskonalaniu wszelkich form komunikacji
z Klientem.

•Kanały social media dla komunikacji z klientami B2B.
•Druk i gadżety - czy to nadal się sprawdza?

•Jak budować przywiązanie klienta w B2B.

Magdalena Kraszewska, Communications & Marketing Manager
– Kuehne + Nagel

10:30

Przerwa na kawę

10:45

Dlaczego stare strategie oraz taktyki marketingowe
i sprzedażowe w segmencie B2B są coraz mniej skuteczne?

Jak zrobić z Klienta jednorazowego Klienta powracającego
w B2B? Case study Gerda.

•Customer experience jako wartość dodana.
Katarzyna Łebkowska, Dyrektor ds. Marketingu – Gerda

13:45

Przerwa na kawę

14:00

Praca nad CX w praktyce: więcej niż consumer lab.

•Jak wykorzystać Internet aby dał nieograniczone możliwości
pozyskiwania informacji o produktach i usługach?

•

•Jak przygotować się do modelu do którego zmierza rynek, gdzie
Klient B2B w Internecie będzie mógł przejść cały proces zakupu
łącznie z negocjacją cen.

•

•
•
Marcin Charkiewicz, Head of Human & Technology Experience
Center – Orange

•Transformacja Cyfrowa (Digital Transformation) po stronie
kupujących już się zaczęła – jak tego nie przespać?
Elżbieta Peda, Senior Marketing & Communications Executive
B2B - niezależny ekspert
15:00
11:45

Przerwa na lunch

Planowane zakończenie Kongresu

CZWARTEK | 15 marca

B2C
9:00
9:30

Rejestracja, poranna kawa

Budowanie doświadczeń Klienta w instytucji finansowej czyli o
jakości, relacjach, cyfryzacji i roli człowieka.

12:45

•Punkty styku Klienta z marką w instytucji finansowej.

Customer Experience jako narzędzie rozwoju dojrzałych
kategorii FMCG
•Czy wysoka penetracja kategorii oznacza że spełnia ona
oczekiwania konsumentów?

•Budowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na Klienta
– fakty i mity.

•Poznanie pragnień i oczekiwań współczesnego konsumenta
w oderwaniu od core biznesu firmy.

•Relacje z Klientem – czy to już przeżytek w dobie nowych
technologii? Znaczenie relacji z Klientem w instytucji finansowej.

•Czy nisza rynkowa zawsze jest niszą czy może wschodzącą
gwiazdą.

•Jakość jako jeden z kluczowych czynników sukcesu w procesie
budowania doświadczeń Klientów – czy da się ją naprawdę
zmierzyć?

•Customer Experience wprost czy czytać miedzy wierszami.
Wojciech Szejna, Dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu – Grupa
Graal

•Customer experience a rotacja Pracowników.
Sebastian Szymański, Regional Head of Retail, SME & Private
Banking – Deutsche Bank Polska

10:30

10:45

13:45

Przerwa na kawę

14:00

Praca nad CX w praktyce: więcej niż consumer lab.

Przerwa na kawę
•

Customer Experience (CX) wdrożenie i wykorzystanie w sieci
POLOmarket.

•
•

•Wsparcie technologiczne / IT przy wdrażaniu i zarządzaniu CX
w sieci handlowej.

•
Marcin Charkiewicz, Head of Human & Technology Experience
Center – Orange

•Budowanie pozytywnych doświadczeń Klientów poprzez CX.
•Analiza doświadczeń zakupowych Klienta.
•Poprawa jakości obsługi dzięki CX.
•Poprawa skuteczności marketingowej z wykorzystaniem CX.
•Wykorzystanie CX przy pomiarze i projektowaniu lojalności.

15:00

Planowane zakończenie Kongresu

Krzysztof Szultka, Dyrektor Marketingu – POLOmarket

11:45

Przerwa na lunch

“Warsztaty organizowane przez BMS Polska to doskonałą okazja do poszerzenia wiedzy branżowej oraz
wymiany doświadczeń w szerokim gronie eksperckim. Tego typu spotkania dają niesamowitą okazję
poznania ludzi z różnych branż biznesu oraz dyskutowania w rzadko spotykanym szerokim gronie
o zróżnicowanych doświadczeniach. Na temat samej organizacji spotkań trudno się wypowiadać. Po
prostu wszystko dopięte jest na ostatni guzik.”
Wiktor Sobolewski, LPP

PRELEGENCI
Krzysztof Szultka, Dyrektor Marketingu - POLOmarket

Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w branży marketingowej, głównie zdobywane w ogólnopolskich sieciach detalicznych. Przez lata
odpowiedzialny za całościową komunikację marketingową na stanowisku Dyrektora Marketingu między innymi w sieciach sklepów
KOMFORT, NEONET, a obecnie (od 3 lat) POLOmarket. Praktyk, kładący duży nacisk w tworzonych i wdrażanych strategiach
marketingowych na elementy mające wpływ na wzrost lojalności klientów, zarówno w kanale B2C, jak i B2B. W ostatnich latach w
realizowanych projektach z sukcesem wykorzystuje wiedzę pozyskaną dzięki wdrożonym przez siebie narzędziom Customer Experience.

Anna Janiczek, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami z Klientem - PZU

Zarządza Biurem Zarządzania Relacjami z Klientem, odpowiedzialnym za pozyskiwanie i dystrybuowanie głosu klienta w organizacji.
Zajmuje się również optymalizacją procesów i zarządzaniem jakością obsługi klienta oraz organizacją procesu obsługi reklamacji klienckich.
Odpowiedzialna za program zarządzania doświadczeniami klienta w PZU, gdzie na bazie analizy głosu klienta powstają inicjatywy
pro-klienckie, zapewniające pozytywne doświadczenia klientów.

Katarzyna Matusiak, Senior Customer Experience Specialist - Pracuj.pl

Entuzjastka design thinking i digital marketingu. W codziennej pracy łączę świat produktów i stysfakcji klientów, przekuwając komunikację
marketingową w unikalne i wartościowe doświadczenia klientów. Obecnie odpowiadam za budowanie wartości marki wśród klientów,
wsparcie sprzedaży, utrzymanie klientów i dostraczanie im satysfakcji na każdym etapie współpracy z Pracuj.pl. W Grupie Pracuj od 2011
roku.

Katarzyna Łebkowska, Dyrektor ds. Marketingu - Gerda

Z wykształcenia marketingowiec i PR-owiec, absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim i podyplomowych The
Chartered Institute of Marketing, zarządzania Szkoła Główna Handlowa. Z branżą budowlaną związana od kilkunastu lat. Początkowo
w Reynaers Aluminium czołowym europejskim producentem innowacyjnych systemów aluminiowych dla stolarki otworowej. Obecnie
zatrudniona w firmie Gerda Sp. z o.o. jednej z liderów w dziedzinie produkcji drzwi, zamków i okuć, z zastosowaniem innowacyjnych
technologii bezpieczeństwa.

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.

Magdalena Kraszewska, Senior Marketing & Communication Manager - Kuehne + Nagel

Marketing & Communication Manager, Kuehne + Nagel. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym
środowisku. Od ponad 10 lat związana z globalną firmą logistyczną Kuehne + Nagel. Obecnie odpowiada za działania dotyczące marketingu
i komunikacji w Polsce, współpracując ściśle ze strukturami globalnymi i regionalnymi organizacji. Zarządza zespołem prowadzącym
projekty z zakresu public relations, kampanii sprzedażowych, online marketingu, analiz rynku czy organizacji konferencji i eventów. Jej
projekty są inspiracją do zmian i działań w innych krajach w regionie centralnej i wschodniej Europy. Jest uzależniona od pracy z ludźmi i dla
ludzi.

Zuzanna Chodyra-Piast, Kierownik CEM - P4 / PLAY

Od ponad 20 lat związana z obsługą klienta. W latach 1996-2008 w Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era) rozwijała procesy kontroli jakości
customer service oraz szkolenia pracowników na pierwszej linii kontaktu z klientem. Od 2009 w Medicover współtworzyła ogólnofirmowe
programy i projekty jakościowo-szkoleniowe dedykowane dla kadry medycznej i ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi pacjentów.
Do branży telco wróciła w 2013, otrzymując w PLAY zadanie stworzenia i rozwoju strategicznego obszaru Customer Experience
Management. Jest odpowiedzialna za modelowanie standardów obsługi oraz za inicjowanie i wdrażanie zmian procesowych, które
koncentrują się na stałym ulepszaniu doświadczeń klientów na wszystkich punktach styku z PLAY. Realizuje badania Net Promoter Score:
rozwinęła badania NPS Relacyjnego, wdrożyła i rozwija badania NPS Transakcyjnego monitorujące jakość kluczowych procesów
sprzedażowych i obsługowych, ale do analizy doświadczeń klientów wykorzystuje wszystkie dostępne źródła Customer Voice. Duże
znaczenie przykłada do komunikacji wewnętrznej i edukacji pracowników w zakresie zarządzania doświadczeniem klientów. Jej ambicją
i celem jest zaszczepienie w PLAY systemowego podejścia do Customer Voice i wykorzystywanie go do rozwoju organizacji w zgodzie
z potrzebami i oczekiwaniami klientów.

Sebastian Piątkowski / Project Manager
e-mail: sebastian.piatkowski@bmspolska.pl, tel: 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
Wojciech Kazimierski, Prezes Zarządu – LeaseLink

Twórca i współwłaściciel LeaseLink – jedynego na rynku polskim oraz jednego z najnowocześniejszych na świecie fintechu w branży
leasingowej. Jest doświadczonym specjalistą budującym modele dystrybucji oraz strategie sprzedaży. Przez 15 lat był managerem w
Raiffeisen Leasing. Odpowiadał za rozwój oddziałów oraz makroregionu, a w ostatnim okresie za zarządzanie siecią sprzedaży, produktami
i marketingiem. Wprowadził na rynek i rozwijał Raiffeisen Insurance, gdzie w zakresie dodatkowych produktów ubezpieczeniowych
wdrożył innowacyjne modele dystrybucji oparte na cross sellingu. W LeaseLink kreuje niestandardowe kanały sprzedaży, pozyskuje
kluczowych partnerów i wytycza kierunek dalszej ekspansji. Odpowiada także za wdrażanie procesów operacyjnych i ich efektywizację pod
kątem doświadczenia klienta. Dzięki czemu firma wyróżnia się dostępnością usług, przejrzystością i użytecznością dla klienta na poziomie
pay-by-link. Wykreował trendy z powodzeniem wykorzystywane w branży leasingowej. To strateg i wizjoner skoncentrowany na
doświadczeniu klienta, a także członek rad programowych kongresów fintechowych oraz komisji etyki Konferencji Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce.

Elżbieta Peda, Senior Marketing & Communications Executive B2B - niezależny ekspert

Senior Marketing & Communications Executive z ponad 15-letnim doświadczeniem w B2B. Posiada obszerne doświadczenie zawodowe
zdobyte w międzynarodowych korporacjach, takich jak: Sonepar, Saint – Gobain, Schneider Electric i Michelin na kierowniczych
stanowiskach w zakresie marketingu, komunikacji, rozwoju biznesu, sprzedaży i zarządzania partnerami, odpowiadając za zarządzanie
strategiczne i operacyjne, projektowanie, opracowywanie i realizację programów marketingowych, kampanii generowania leadów
i potencjalnych klientów, zarządzanie relacjami z klientami. Aktualnie uczestnik studiów MBA Executive organizowanych przez Wyższą
Szkołę Menedżerską w Warszawie.

Sebastian Szymański, Regional Head of Retail, SME & Private Banking - Deutsche Bank Polska

Od ponad 15 lat związany z branżą finansowa i rynkiem kapitałowym. Menedżer posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu
różnorodnymi strukturami sprzedażowymi w instytucjach finansowych. W latach 2008-2012 pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A,
gdzie przechodził kolejne szczeble kariery zawodowej od Kierownika Zespołu do Dyrektora Regionu Bankowości Detalicznej i Małych
Przedsiębiorstw reorganizując z sukcesem pracę podległego regionu. Karierę zawodową kontynuował w Credit Agricole Bank Polska S.A.,
gdzie przeprowadził reorganizację jednego z regionów warszawskich. Od 2013 roku związany z Deutsche Bank Polska S.A., gdzie
zarządzał kilkoma regionami, uczestnicząc jednocześnie w licznych projektach w obszarze Bankowości Detalicznej, Małych
Przedsiębiorstw oraz Private Bankingu. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (licencjat), Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (mgr inż.), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku marketing i zarządzanie (mgr) oraz
absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwent studiów doktoranckich w Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie, przygotowuje rozprawę doktorską z dziedziny ekonomii. Autor publikacji z zakresu rynków finansowych.
Prelegent na licznych konferencjach z tematyki zarządzania sprzedażą, budowania zespołów sprzedażowych.
Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Wojciech Szejna, Dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu - Grupa Graal

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz International MBA in Strategy Programme and Project
Management. Od ponad 18 lat związany z branżą FMCG zarówno po stronie producentów jak i sieci handlowych. Od 9 lat odpowiada za
budowanie pozycji brandów Grupy Graal które w tym czasie osiągnęły pozycje niekwestowanego lidera w swoich kategoriach. Skupiony na
rozwoju produktów i nowoczesnych trendach w opakowaniach.

Marcin Charkiewicz, Head of Human & Technology Experience Center - Orange

