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E-Commerce w Praktyce

„Uczestnictwo w spotkaniach organizowanym przez firmę BMS Group zawsze 
przynosi bardzo dużo inspiracji. Możliwość spotkania przedstawicieli z przeróżnych 
branż, poznanie ich praktyk oraz dyskusja to główne zalety tych spotkań.”

Magdalena Śliwińska-Gibke, Orbis / Accor Poland
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9:00 Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

Lojalność w ecommerce - jak to robi „chińskie allegro”
•Jak angażować i „uzależniać” kupujących.
•Jak budować skuteczny program lojalnościowy.
•Cashback drogą do utrzymania klienta?
Krzysztof Jasiak, Kierownik Zespołu Rozwoju i Utrzymania Programów     
– Sodexo Benefits and Rewards Services Polska

Przerwa na kawę

Pułapki pogoni za najwyższą konwersją i ślepa miłość do technologii
•Mniej znaczy więcej – maksymalizacja konwersji czy budowa wartości   
  inkrementalnej.
•Proste nie znaczy złe – model RFM czyli sprawdzona metoda segmentacji.
•Synergia czy kanibalizacja? – pułapki myślenia silosowego.
Maciej Skuz, Dyrektor Wydziału CRM – Nest Bank 

Przerwa na lunch

9:30

10:30

10:45

E-commerce jako pierwszy krok w digitalizacji procesów sprzedaży
•Analiza stanu początkowego.
•Proces wdrożenia e-commerce.
•Platforma sprzedażowa – coś więcej niż sklep.
Bartosz Pilch, E-commerce & Marketing Director – SIG 

Przerwa na kawę

Marketing automation - czy to może działać w eCommerce B2B?
•Marketing automation modny trend czy kreator wartości, czy warto się               
  za to zabierać?
•Różnice w wykorzystaniu narzędzi marketing automation na rynku                 
  B2B a B2C.
•Jak skutecznie wdrożyć marketing automation?
•Marketing automation dla B2B – przykłady działań.
Łukasz Duda, E-commerce Director – ABC Data 

Przerwa na lunch

9:30

10:30

10:45

Otwarta Część Kongresu

Sekcja B2C Sekcja B2B

12:45 Rozpoczęcie otwartej części kongresu - networking

Przełomowe momenty w rozwoju e-commerce
•Skuteczne wdrożenie e-commerce i cyfrowa transformacja
  w 6 miesięcy.
•Horyzont narzędzi i rozwiązań do optymalizacji sprzedaży.
•Budowa zespołu jako fundamentu szybkiego wzrostu.
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 

13:00

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
Małgorzata Olszewska, Digital Transformation Consultant

Planowane zakończenie “Otwartej Części Kongresu”

14:30

13:45

15:00

16:00

16:30     Przyjęcie integracyjne dla uczestników obu Sekcji (B2B/B2C)

E-Commerce w Praktyce

11:45
11:15
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„Świetnie przygotowany Kongres. Starannie dobrane grono prezentujących, dbałość o dobór tematów             
i przygotowanie prezentacji na odpowiednim poziomie. Forma warsztatów pozwala na pogłębienie 
tematów w zależności od potrzeb grupy dzięki czemu uczestnicy otrzymują większą wartość, lepiej 
dopasowaną do potrzeb. Polecam.”

Małgorzata Kwilosz,  Urgo Polfa Łódź

Klient nasz pan, czy fan? O sztuce budowania skutecznego 
customer service
•Wielokanałowa obsługa klienta, standardy i oczekiwaniach   
  klientów.
•Czy zawsze warto słuchać swoich klientów? Jak sugestie klientów  
  zmieniły jeden z naszych e-sklepów.
•Reklamacje w e-commerce - czyli trudna sztuka reagowania         
  na negatywne opinie. Jak z klienta reklamacyjnego zrobić klienta  
  lojalnego.
Natalia Pielowska, Manager ds. Obsługi Klienta                               
– Szopex-Dutkiewicz

Przerwa na kawę

Digitalizacja punktów sprzedaży na przykładzie Pizza Hut i KFC  
- potencjał, którego nie zauważamy
•Łączenie doświadczeń online i offline.
•Dlaczego klient nie powinien się zastanawiać co zrobić.
•Co wiemy, a czego nie wiemy o zachowaniach klinetów.
•Czy może być prościej?
Maciej Buba, Digital Director – Pizza Hut, AmRest Holdings

Przerwa na kawę

 

9:30

10:30

10:45

Monitorowanie użytkowników w systemie sprzedażowym - case 
study
Monika Muszyńska, Team Leader, Business Development 
Manager and Strategist – TUiR Warta 

Przerwa na lunch

12:00

13:00

Sekcja B2C
9:00 Rejestracja, poranna kawa

11:45

Część Wspólna

Jak zbudować silną strategię w obszarze płatności
•Co zrobić żeby ludzie płacili kartą? Protipy zwiększające konwersję.
•Jakie funkcjonalności warto ująć w strategii rozwoju własnego koszyka.
•Analiza koszyka dowolnie wybranej strony internetowej.
Konrad Pilchowski, E-Commerce Manager Poland – Elavon Financial Services

Przerwa na kawę

(Try to) go eCommerce - czyli błędy, jakie popełniliśmy podczas wdrożeń nowych e-commerce B2B i B2C
•Dlaczego połowa Twoich pomysłów nigdy nie zostanie wdrożona? Czym różni się Must Have od Could Have - czyli jak dobrze ewaluować                                    
  i priorytetyzować zadania na wczesnym etapie?
•Jak zbudować skuteczny zespół projektowy do opracowania, wdrożenia i utrzymania projektu?
•MVP - czym jest i jak je zdefiniować w Twoim projekcie?
•Dlaczego start projektu to dopiero połowa drogi? Jak zaplanować działania na 3, 6 i 12 msc po starcie projektu?
Mikołaj Zygmański, Team Leader Marketing & e-Commerce – S'portofino/SAT 

Planowane zakończenie Kongresu

14:00

15:00

15:15

16:15
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Globalne trendy e-commerce - jak wykorzystać zmiany, kiedy 
nie masz własnego e-sklepu?
•Omnichannel – jak rozmawiać z konsumentem na każdym etapie  
  jego ścieżki zakupowej?
•Umiejętność szybkiego rozpoznawania potrzeb konsumentów.
•Wczoraj byliśmy dumni z ‘mobile first’, dziś liczy się ‘mobile only’.
Agnieszka Ziętek, Head of E-Commerce Poland & Eastern 
Europe – Reckitt Benckiser Poland 

Przerwa na kawę

Wpływ strategii 'customer centric' na optymalizację cyklu życia 
klienta i konkurencyjność oferty
•Istota podejścia 'customer centric' na przykładzie działań PayU             
  w sektorze SMB.
•Zalety dobrze zdefiniowanej "propozycji wartości" dostarczanej  
  klientowi.
•Korzyści płynące z odpowiedniego profilowania oferty                        
  na podstawie uzyskanych danych o klientach.
Marat Azatjan, Head of Customer Success EMEA – PayU 

Przerwa na kawę

9:30

10:30

10:45

ServNet – optymalizacja zarządzania sprzętem w rynku,                
w relacji B2B
•Model obsługi rynku – skala, zasięg, dylematy wyboru.
•Najprostsze rzeczy przynoszą największą wartość  -ServNet.
•Łańcuch powiązań oraz funkcjonalności systemu w całym   
  procesie współpracy pomiędzy klientem pośrednim,    
  bezpośrednim, dostawcą i producentem.
•Co to nam daje i jak rozwija biznes?
Tomasz Żbikowski, Dyrektor ds. Wsparcia Sprzedaży                              
– Kompania Piwowarska/Asahi Breweries Europe Group

Przerwa na lunch

12:00

13:00

Sekcja B2B

9:00 Rejestracja, poranna kawa

11:45

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

Część Wspólna

Jak zbudować silną strategię w obszarze płatności
•Co zrobić żeby ludzie płacili kartą? Protipy zwiększające konwersję.
•Jakie funkcjonalności warto ująć w strategii rozwoju własnego koszyka.
•Analiza koszyka dowolnie wybranej strony internetowej.
Konrad Pilchowski, E-Commerce Manager Poland – Elavon Financial Services

Przerwa na kawę

(Try to) go eCommerce - czyli błędy, jakie popełniliśmy podczas wdrożeń nowych e-commerce B2B i B2C
•Dlaczego połowa Twoich pomysłów nigdy nie zostanie wdrożona? Czym różni się Must Have od Could Have - czyli jak dobrze ewaluować                                
  i priorytetyzować zadania na wczesnym etapie?
•Jak zbudować skuteczny zespół projektowy do opracowania, wdrożenia i utrzymania projektu?
•MVP - czym jest i jak je zdefiniować w Twoim projekcie?
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Planowane zakończenie Kongresu

14:00

15:00

15:15

16:15



PRELEGENCI
Bartosz Pilch, Partner, E-commerce & Marketing Director – SIG
Od stycznia 2014 w SIG jako Dyrektor ds. E-commerce odpowiadał za uruchomienie od podstaw kanału sprzedaży internetowej.                    
Od 02.2016 pełni w SIG funkcję Dyrektora ds. E-commerce i Marketingu będąc odpowiedzialnym za działania marketingowe i promocyjne 
firmy we wszystkich kanałach sprzedaży. Wcześniejsze doświadczenie w branży e-commerce zdobył tworząc polski oddział europejskiego 
lidera na rynku internetowej sprzedaży artykułów zoologicznych - zooplus, oraz odpowiadając za marketing, rozwój i obsługę klienta                    
w wiodącym internetowym sklepie DIY – Megastore.

Krzysztof Jasiak, Kierownik Zespołu Rozwoju i Utrzymania Programów – Sodexo BRS Polska
Jego pasją zawodową są zagadnienia związane z optymalnym wykorzystaniem technologii w kanale e-commerce. Przygoda                                
z e-marketingiem zaczął od branży ubezpieczeniowej w 2008 roku. W Aviva miał okazję przekonać się o skuteczności narzędzi 
wykorzystujących big date, remarketing, targetowanie oraz kampanie afiliacyjne. Od 2012 roku zdobywał doświadczenia przy realizacji 
platform e-commerce w kanałach B2B, B2C, B2E min. dla Benefit Systems oraz Sodexo Benefits and Rewards. Na dziś dzień w Sodexo 
Benefits and Rewards zarządza zespołem tworzącym programy motywacyjne i lojalnościowe dla biznesu. Pasjonat elektronicznych 
gadżetów, nowych trendów (e-marketing, e-commerce, m-commerce, m-payment), automatyzacji przy użyciu mobile, fotografii HDR                      
i 360º.

Mikołaj Zygmański, Team Leader Marketing & e-Commerce – S'portofino/SAT
Prowadzi prawie 30 osobowy zespół i odpowiada za strategie i realizację działań marketingowo-sprzedażowych dla projektów 
realizowanych przez firmę SAT: ekskluzywnych butików sportowych & e-Commerce S'portofino oraz sprzedaży B2B największych marek 
sportowych na świecie. 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. 
Wierzy w ludzi i samoorganizację jako klucz do sukcesu rozwoju każdego projektu. Prywatnie pasjonat squasha, miłośnik muzyki i członek 
Toastmasters International, w którym zdobywał doświadczenie jako mówca.

Jacek Nawara, Multibrand Marketing Communication Manager – 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.

Łukasz Duda, E-commerce Director – ABC Data
Od ponad 15 lat związany z digital marketingiem, światem reklamy, ecommerce i IT. Jako product owner tworzył i rozwijał systemy cyfrowe 
dla branży reklamowej i eCommerce. Obecnie dyrektor eCommerce w ABC DATA, odpowiada za rozwój platformy eCommerce B2B 
Interlink i kanałów cyfrowych. Jest autorem publikacji w prasie branżowej na temat szeroko pojętego digital marketingu. Prowadzi 
seminaria, warsztaty i szkolenia z zakresu digital marketingu m.in na studiach podyplomowych na UW, Podyplomowych Studiach 
Nowoczesnej Promocji SGH, Uczelni Łazarskiego. Ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing (Politechnika Warszawska) oraz jest 
absolwentem stacjonarnych studiów doktoranckich KNoP (SGH).

Maciej Buba, Digital Director – Pizza Hut, AmRest Holdings
Digital Director Pizza Hut. manager i kierownik projektów od 10 lat związany z IT w zakresie wdrażania technologii wsparcia i obsługi 
sprzedaży. Obecnie odpowiedzialny za strategię cyfryzacji w marce Pizza Hut oraz technologiczną oraz architekturę systemów 
e-commerce dla sieci restauracji AmRest. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań e-commerce oraz programów 
lojalnościowych. W pracy koncentruje się prostocie rozwiązań oraz na właściwym doborze i przekazywaniu informacji aby dostarczyć 
rzeczywistej wartości klientom. Laureat nagrody European CIO of The Year w 2017 roku.

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.

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. 

Małgorzata 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. 
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Od stycznia 2014 w SIG jako Dyrektor ds. E-commerce odpowiadał za uruchomienie od podstaw kanału sprzedaży internetowej.                    
Od 02.2016 pełni w SIG funkcję Dyrektora ds. E-commerce i Marketingu będąc odpowiedzialnym za działania marketingowe i promocyjne 
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absolwentem stacjonarnych studiów doktoranckich KNoP (SGH).
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Digital Director Pizza Hut. manager i kierownik projektów od 10 lat związany z IT w zakresie wdrażania technologii wsparcia i obsługi 
sprzedaży. Obecnie odpowiedzialny za strategię cyfryzacji w marce Pizza Hut oraz technologiczną oraz architekturę systemów 
e-commerce dla sieci restauracji AmRest. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań e-commerce oraz programów 
lojalnościowych. W pracy koncentruje się prostocie rozwiązań oraz na właściwym doborze i przekazywaniu informacji aby dostarczyć 
rzeczywistej wartości klientom. Laureat nagrody European CIO of The Year w 2017 roku.

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.

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. 

Małgorzata 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. 

PRELEGENCI
Maciej Skuz, Dyrektor Wydziału CRM – Nest Bank
Z wykształcenia socjolog od ponad dwudziestu lat związany z analizą danych oraz ich komercjalizacją. Doświadczenie w tym obszarze 
zdobywał jednocześnie przy bezpośredniej budowie rozwiązań analitycznych i systemów zarządzających relacjami z klientem w firmach 
finansowych i telekomunikacyjnych. Fanatyczny miłośnik działań bezpośrednich z pełną mierzalnością nakładów i zysków. Największą 
satysfakcję czerpie z wyników sprzedażowych kampanii opartych o projekty analityczne.

Marat Azatjan, Head of Customer Success EMEA – PayU
Aktualnie odpowiedzialny za rozwój biznesu firmy PayU w segmencie SMB regionu EMEA. Wcześniej zarządzał partnerstwami 
strategicznymi i komercyjnymi firmy Uber. Dodatkowe doświadczenie zdobywał podczas pracy w Sony PlayStation, gdzie koncentrował się 
na zwiększaniu udziału sprzedaży produktów dystrybuowanych elektronicznie, w tym płatnych subkrypcji oraz wielokanałowym 
wsparciem z użyciem marketingu digitalowego.

Tomasz Żbikowski, Dyrektor ds. Wsparcia Sprzedaży – Kompania Piwowarska/Asahi Breweries Europe Group
Absolwent Politechniki Poznańskiej w zakresie logistyki i transportu drogowego oraz Politechniki Warszawwskiej w zakresie programu 
Advancd Management Program. Posiada 10 lat doświadczenia w usługach logistyki klienckiej oraz transporcie. Od lat związany                                
ze sprzedażą, we wszystkich kanałach (rynek tradycyjny, nowoczesny, gastronomia), w branży FMCG.  Obecnie zarządzający obszarami: 
Customer Service, rozwój systemów wsparcia sprzedaży bezpośredniej i pośredniej,  rozwój systemów zarządczych w obszarze Trade 
Assets Management, telesprzedaży oraz analitycznego wsparcia sprzedaży. Odpowiada również za systemy premiowe i motywacyjne, 
projektowanie procesów RTM i RTC, budowanie relacji biznesowych z klientami B2B, B2C oraz projektowanie i wdrażanie 
aktywności/programów klienckich i konsumenckich.

Agnieszka Ziętek, Head of E-Commerce Poland & Eastern Europe – Reckitt Benckiser Poland  
Marketingowiec z ponad 13-letnim doświadczeniem w RB Poland, Kraft Foods, S.C. Johnson oraz Dess Industrial Taichung (Tajwan).                     
Od trzech lat szef działu E-commerce w Reckitt Benckiser Health na Polskę i Europę Wschodnią. Tworzy strategie i realizuje 
e-commerce'owe działania dla takich marek, jak Durex, Scholl, Nurofen, Strepsils i Enfamil. Zwolenniczka prostych rozwiązań, 
zorientowana na osiągnięcie celu - dzięki temu stworzyła dział E-commerce w RB od podstaw. Obecnie prowadzi kilunastoosobowy 
zespół, z którym wspólnie działają nad jego rozwojem. Prywatnie mama rozbrykanej dwójki, która w wolnym czasie (tak, zdarza się!) 
uwielbia podglądać życie ptaków. 

Natalia Pielowska, Manager ds. Obsługi Klienta – Szopex-Dutkiewicz    
Od 10 lat związana z branżą e-commerce, w szczególności upodobała sobie pracę w customer service. Zaczynała jako telefoniczny 
konsultant do spraw obsługi klienta, dzięki czemu pojęcie „trudny klient” zna nie tylko z teorii. Przez 4 lata pracowała w spółce Redefine, 
należącej do Grupy Polsat. Doświadczenie zdobywała także w jednostkach samorządu terytorialnego, m. in. w Urzędzie Marszałkowskim 
w Departamencie Koordynacji Promocji. Od ponad 2 lat związana z Szopex-Dutkiewicz, laureatem Diamentów Forbesa 2018.                                      
Jej pierwszym działaniem w firmie było utworzenie Biura Obsługi Klienta, obsługującego dziesięć sklepów online należących do spółki.           
W pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że obsługa klienta nie powinna być tylko działem – powinna być zadaniem wszystkich pracowników. 
Ukończyła Politechnikę Gdańską. Prywatnie entuzjastka jogi i muzyki klasycznej.

Konrad Pilchowski, E-Commerce Manager Poland – Elavon Financial Services
Jego życiowe motto brzmi: „Im większa przeszkoda tym większa chwała w jej pokonaniu”. Z projektami i branżą eCommerce związany                   
od 8 lat. Od lat pięciu doświadczony menadżer ze specjalizacją w wąskim zakresie płatności elektronicznych. Na co dzień odpowiedzialny 
za strategię rozwoju oraz wsparcie przy kluczowych klientach Elavon. Fascynat biegania wysokogórskiego oraz historii motoryzacji.

Adam Chudzik, Head of B2B – Empik Group

Rafał Płecha, Omnichannel Project Manager – Vision Express Polska


