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CUSTOMER EXPERIENCE V edycja
czyli jak zwiększyć skuteczność codziennych działań,
podział na osobne sekcje tematyczne: B2B i B2C

ZAPOZNAJ SIĘ Z ROZWIĄZANIAMI TAKICH FIRM JAK:

Patroni medialni:

Hotel Marriott Airport, Warszawa,
19-20 Marca 2019 r.

Kongres

mBank
Orange Polska 
Gerda
Urtica / Grupa Pelion
SIG
Immergas Polska 
Everbe
LUX MED

Samsung Electronics Polska
Crédit Agricole Bank Polska 
ABB
Komfort Home / Michał Sołowow Group
ENGINIETY
GoodCustomerExperience.pl
Play/P4

Partnerzy:



WTOREK | 19 marca

Część wspólna

„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
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Wiem, że nic nie wiem. Jak przygotować się na nieznane 
na przykładzie Heineken, Audi i innych
•Twoja przeszła siła może być przyszłą slabością. Trendów              
  w commerce nie da się przewidzieć.
•Jak budować organizację zorientowaną na uczenie                               
  i czy technologia może w tym pomóc?
•Wartość eksperymentów na treści, UX i logice biznesowej.
•Jak mierzyć sukces?
Michał Kułakowski, Customer Experience Director                 
– ENGINIETY

Przerwa na kawę

Tworzenie kultury organizacyjnej zorientowanej                      
na klienta
•Różne "pokolenia" jedna idea.
•Znaczenie wizji i misji jako wyzwanie dla współczesnych  
  firm.
•Kulturacja - rynkowe podejście do współtworzenia Kultury  
  Organizacji.
Marcin Gieracz, Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający Lideo 
SA, Dyrektor ds. Marketingu w Urtica – Grupa Pelion 

Przerwa na kawę

Praktyczne wykorzystanie Mapy podróży klienta                       
w opracowaniu strategii zarządzania doświadczeniami 
klientów oraz standardu obsługi klientów. Mapa podróży 
klienta LUX MED - case study
•Jak i z kim opracować Mapę podróży klienta przydatną               
  w praktyce? Jakich błędów uniknąć?
•Do czego można wykorzystać Mapę podróży klienta                     
  w organizacji i jak z nią dalej pracować?
•Jak wykorzystać Mapę podróży klienta do opracowania   
  standardu obsługi pacjentów / klientów?
Joanna Hirsz-Kropińska, Senior CEM Consultant,                    
GCE Consulting – GoodCustomerExperience.pl
Aneta Skibińska, Dyrektor Departamentu Standardów 
Niemedycznych – LUX MED

9:30

10:30

10:45

Przerwa na lunch

Customer Experience Management jako model 
biznesowy proklienckiej marki. Jak wznieść  się na 
wyższy poziom  dzięki wykorzystaniu C8H11NO2?
•Czy jak mówisz o customer experience w Twojej firmie,              
  to inni się uśmiechają, czy traktują to poważnie?
•Żeby wiedzieć gdzie chcesz dojść, musisz wiedzieć gdzie  
  jesteś – na jakim etapie budowania proklienckiej marki   
  jest Twoja firma?
•Jak  z małego grona ambasadorów Twojej marki stworzyć  
  armię wyznawców?
Marta Bryła-Gozdyra, Dyrektor Zarządzający – Everbe

Przerwa na kawę

Transformacja End2End Customer Journey – miliony 
interakcji i tylko 6 Customer Journeys
•Czy matryca odpowiedzialności jest wystarczająca,                 
  czy potrzebna jest dedykowana struktura?
•Jak zwiększyć strefę wpływu zarządzających CJ.
•Eliminowanie „pain points” vs kreowanie doświadczenia  
  klienta.
•Jak zastosować metodykę agile do implementacji zmian   
  w zakresie doświadczeń klientów.
•Od zarządzania procesami do zarządzania    
  doświadczeniem klienta.
Barbara Dymerska, Customer Journey Director                           
– Orange Polska 
Agnieszka Kruszyńska, Kierownik Wydziału Customer 
Journey – Orange Polska 

Planowane zakończenie I dnia Kongresu
•Transport z hotelu do restauracji

Przyjęcie integracyjne

13:00

14:45

15:00

17:00

16:00

9:00           Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

12:00

11:45

13:45



ŚRODA | 20 marca

„Uczestnicząc w Konferencji 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.”

Adrian Malinowski, Bank Zachodni WBK

Jak wykorzystując media społecznościowe generować 
wzrosty sprzedaży
•Z punktu widzenia statystyki co nam daje FB czyli jaki   
  potencjał dotarcia do klientów stoi przed nami otworem?
•Czym obecnie jest FB w relacjach B2C?
•Co wyróżnia FB w kampaniach sprzedażowych?
•Case study na przykładzie sklepu internetowego, który   
  dzięki kampanii na FB dokonał 50% wzrostów    
  przychodów.
Magdalena Srogosz, Marketing Director                                      
– Komfort Home / Michał Sołowow Group

Przerwa na kawę

Nowocześnie technologie w budowaniu Shopper 
Experience - Samsung Retail Test Lab
•Ewolucja rozwiązań shopperowych w ostatnich latach.
•Powstanie Test Labu:
 - Opis zastosowanych rozwiązań shopperowych
 - Opis zastosowanych rozwiązań do zarzadzania
    sklepem i ludźmi
 - Wnioski zmian
•Plany rozwoju – jakie rozwiązania zamierzamy    
  wprowadzić oraz jak będzie wyglądał shopper experience   
  w 2019.
Paweł Niedźwiedź, Head of Retail Marketing Department 
– Samsung Electronics Polska 

9:45

10:45

11:00

Przerwa na lunch

mKanon jako jeden z filarów strategii empatii w mBanku
•Strategia mBanku na lata 2016-2020: dlaczego empatia  
  jest dla nas ważna?
•Skąd się wziął mKanon i na czym polega.
•Język komunikacji jako istotny element doświadczenia   
  klienta.
•Skąd wiemy, że to działa?
Iwona Ryniewicz, Communication and Marketing 
Strategy Director – mBank

Przerwa na kawę

Robić. Projektowanie to czasownik. 
•Projektowanie, a nie doradzanie.
•Prototypowanie, a nie rekomendowanie.
•Testowanie, a nie badanie.
•Świat nie potrzebuje bohaterów. Świat potrzebuje 
zawodowców.
•PlayLAB: przed 5. edycją mobilnej platformy projektowej.
Marcin Piotrowski, Head of User Experience and Service 
Design – Play/P4 

Przerwa na kawę

12:00

13:50

14:00

B2C
9:15          Rejestracja, poranna kawa

Część Wspólna

Uważność w Banku. Serio? Słuchaj!
•Nowe pozycjonowanie i relaunch marki Credit Agricole - jak jeszcze bardziej zwróciliśmy się do Klienta.
•Dawid Podsiadło – dlaczego go kochamy.
•NPS – jaką daje nam moc.
Paulina Franczak-Sherpa, Manager ds. Strategicznych Projektów Marketingowych – Crédit Agricole Bank Polska

Planowane zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów 

15:10

16:10

15:00

12:50
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CUSTOMER EXPERIENCE jako narzędzie rozpoznania 
potrzeb i projektowania wdrożeń, które je zaspokajają
•Customer experience - nowa optyka na budowanie   
  marketingu i sprzedaży.
•Nie bój się dekonstrukcji dotychczasowej usługi.
•Wysłuchaj, przetestuj, zaprojektuj, działaj.
•Stwórz zestaw propozycji i narzędzi, który sformatuje   
  klientów pod Twoją marką.
•Jak złożyć skuteczną ofertę korzyści za pomocą technik   
  Customer Experience. 
Magdalena Oskiera, Dyrektor Marketingu – Immergas 
Polska 

Przerwa na kawę

Jak poprawić wizerunek marki wykorzystując CX
•Gerda marka znana od lat - kształtowanie wizerunku.
•Zgubna rutyna.
•Działania zmierzające do poprawy.
•Jak wpływają działania CX na nowe/stare postrzeganie   
  marki.
•Przykłady z życia.
Katarzyna Łebkowska, Dyrektor ds. Marketingu i PR               
– Gerda

Przerwa na lunch
 

9:45

10:45

11:00

Tworzenie kultury organizacyjnej zorientowanej                        
na klienta - organizacja działu sprzedaży B2B  
•Zarządzanie zespołem.
•Utrzymanie wysokiej motywacji.
•Dostępne narzędzia.
•Informacja zwrotna.
•Ocena.
Eligiusz Hasiak, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży – ABB

Przerwa na kawę

Robić. Projektowanie to czasownik. 
•Projektowanie, a nie doradzanie.
•Prototypowanie, a nie rekomendowanie.
•Testowanie, a nie badanie.
•Świat nie potrzebuje bohaterów. Świat potrzebuje 
zawodowców.
•PlayLAB: przed 5. edycją mobilnej platformy projektowej.
Marcin Piotrowski, Head of User Experience and Service 
Design – Play/P4 

Przerwa na kawę

12:50

13:50

14:00

B2B
9:15          Rejestracja, poranna kawa

12:00

15:00

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

BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Część Wspólna

Uważność w Banku. Serio? Słuchaj!
•Nowe pozycjonowanie i relaunch marki Credit Agricole - jak jeszcze bardziej zwróciliśmy się do Klienta.
•Dawid Podsiadło – dlaczego go kochamy.
•NPS – jaką daje nam moc.
Paulina Franczak-Sherpa, Manager ds. Strategicznych Projektów Marketingowych – Crédit Agricole Bank Polska

Planowane zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów 

15:10

16:10



PRELEGENCI

Barbara Dymerska, Customer Journey Director - Orange Polska
Z wykształcenia ekonomistka. Od początku swojej kariery zawodowej związana z Obsługą Klienta i szeroko rozumianym Customer 
Experience. W Orange pracuje od 19 lat. Zaczynała jako Doradca na infolinii, potem zarządzała zespołami obsługowymi segmentu B2B. 
Następnie kierowała zespołem strategii i segmentacji B2B. W latach 2014-2017 zarządzała procesami i jakością w Obsłudze Klientów 
indywidualnych. Od 2 lat odpowiada za doświadczenia klientów Orange w obszarze zakupu, utrzymania i pomocy technicznej. Działa                        
w dwóch obszarach – continuous improvement i kreowanie nowych doświadczeń. Przeprowadziła liczne projekty poprawiające 
doświadczenia klientów i optymalizujące procesy e2e w organizacji – zawsze uwzględniając perspektywę Klienta. Wyznaje zasadę,                           
że Customer Experience Management jest środkiem do rozwoju i poprawy kondycji biznesu. Przeprowadziła projekt doradczy dla jednej                  
z sieci placówek medycznych w Polsce, zakończony planem wdrożenia zarządzania procesowego w organizacji skoncentrowanym                            
na poprawie doświadczeń Klientów. Prywatnie jest miłośniczką sportu i zdrowego stylu życia – jest instruktorką fitness a od 3 sezonów 
morsuje. 

Iwona Ryniewicz, Communication and Marketing Strategy Director - mBank
Od 2011 r. Dyrektor Departamentu Komunikacji i Strategii Marketingowej mBanku. Odpowiadała za komunikację korporacyjną i marketing 
wiodących instytucji finansowych – banków i firm ubezpieczeniowych (Bank Handlowy w Warszawie SA, Citibank, PZU, AXA). Prowadzi 
działalność społeczną w fundacjach korporacyjnych, od 2013 roku jako prezes Fundacji mBanku, która wspiera edukację matematyczną. 
Wcześniej -  dziennikarka, redaktor naczelna Gazety Bankowej. Absolwentka SGPiS (SGH) i UW. Laureatka Grand Prix nagrody zespołowej 
Dyrektor Marketingu Roku dla zespołu przeprowadzającego rebranding mBanku (2013). Projekty kierowanej przez nią Fundacji mBanku 
dwukrotnie zdobyły Złotego Bankiera, nagrodę Pulsu Biznesu i Bankiera.pl (2016 i 2018). Od ponad 3 lat jest w zespole wdrażającym                          
w mBanku standard komunikacji mKanon.

Paweł Niedźwiedź, Head of Retail Marketing Department - Samsung Electronics Polska 

Paulina Franczak-Sherpa, Manager ds. Strategicznych Projektów Marketingowych - Crédit Agricole Bank Polska 
Doświadczony menedżer szczerze zorientowany na klienta, posiada niemal 12-letnie doświadczenie w branży bankowej                                                   
i telekomunikacyjnej w obszarze marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania projektami. Absolwentka kulturoznastwa, 
zarządzania projektami, zarządzania wartością klienta i psychologii biznesu. Aktualnie odpowiedzialna m.in. za poprawę doświadczeń 
klienta banku Credit Agricole, nadzoruje program NPS i inne projekty mające na celu zdobywanie serc klientów. Lubi znajdować najlepszą 
drogę tam gdzie nie jest to łatwe, wyznaję filozofię ciągłego doskonalenia w każdym obszarze. Lubi być częścią zmiany oraz tworzyć nowe.

Magdalena Oskiera, Dyrektor Marketingu - Immergas Polska
Posiada 15-letnie doświadczenie w obszarze marketingu B2B w branży budowlanej. Od 2012 w odpowiada za całokształt strategii 
marketingowej marki Immergas na polskim rynku, tworząc strategie marketingowe i sprzedażowe w segmencie B2B, rozwijając 
jednocześnie narzędzia mające na celu wzrost rozpoznawalności marki oraz budowanie jej wartości. Posiada doświadczenie w procesie 
przygotowania i rozwoju strategii oraz wdrażania narzędzi wspierających sprzedaż i rozwiązań dedykowanych dla różnych grup odbiorców 
w całym łańcuchu dostaw, z naciskiem na segmentację i badanie potrzeb klienta. Ogromnym zaufaniem darzy i wykorzystuje w codziennej 
praktyce narzędzia event marketingu i incentive travel. Absolwentka zarządzania warszawskiej SGH oraz MBA w Toruniu oraz Brennan 
School of Business. Prywatnie miłośniczka podróżowania.

Magdalena Srogosz, Marketing Director - Komfort Home / Michał Sołowow Group
Od 10 lat wdraża duże projekty korporacyjne polegające na kompleksowym wprowadzaniu na rynek nowych produktów i rozwiązań 
technologicznych. Zarządzała zespołami roboczymi, koordynując procesy sprzedażowe oraz wytwórcze w ramach wdrożeń linii 
produktowej nowych marek. Ekspert w dziedzinie eCommerce, tworzyła klika startupów w tym serwisów i sklepów internetowych                     
oraz aplikację mobilną Appteka, która w  2013 uzyskała pierwsze miejsce w rankingu najlepszych aplikacji medycznych. Obecnie jako 
Dyrektor Marketingu Komfort Home odpowiada za tworzenie i egzekucję strategii marketingowych dla spółek z grupy, a także nadzoruje 
działania sprzedażowe w sklepach internetowych.

Michał Kułakowski, Customer Experience Director - ENGINIETY
Inżynier z 16-letnim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów biznesowych za pomocą technologii, zafascynowany wszystkim                     
co dzieje się na styku człowieka z tą technologią. Obecnie realizuję się prowadząc dział Customer Experience w Enginiety, współpracując                      
z takimi firmami jak TUI, Grand Vision, Nikon czy Play.

Joanna Hirsz-Kropińska, Senior CEM Consultant, GCE Consulting - GoodCustomerExperience.pl
Wieloletni doradca biznesowy w zakresie zarządzania, marketingu i Customer Experience Management, prawnik i certyfikowany Marketer 
(Dipl CIM). Zrealizowała wiele strategicznych projektów związanych z CEM, optymalnym rozwojem firmy, wzrostem przychodów                           
oraz zyskownością, jak również rozwojem oferty. Doświadczenie zawodowe z zakresu Customer Experience Management, strategii, 
marketingu oraz zarządzania wieloosobowymi zespołami zdobyła w międzynarodowej korporacji, jako Dyrektor Marketingu & Business 
Development oraz Członek Zarządu. Od 2009 roku jako lidere inicjatywy korporacyjnej Customer Experience i NPS, kierowała projektem 
CEM oraz Voice of Customer, których głównym celem była zmiana postawy pracowników na pro-kliencką i innowacyjną, poprawa 
procesów biznesowych dotykających klientów firmy, a także budowanie pozytywnego doświadczenia klientów z firmą. Aktualnie kieruje 
firmą GCE Consulting – GoodCustomerExperience.pl, która prowadzi projekty doradczo-badawcze Customer Experience Management                  
dla firm z wielu różnych branż. 



Barbara Dymerska, Customer Journey Director - Orange Polska
Z wykształcenia ekonomistka. Od początku swojej kariery zawodowej związana z Obsługą Klienta i szeroko rozumianym Customer 
Experience. W Orange pracuje od 19 lat. Zaczynała jako Doradca na infolinii, potem zarządzała zespołami obsługowymi segmentu B2B. 
Następnie kierowała zespołem strategii i segmentacji B2B. W latach 2014-2017 zarządzała procesami i jakością w Obsłudze Klientów 
indywidualnych. Od 2 lat odpowiada za doświadczenia klientów Orange w obszarze zakupu, utrzymania i pomocy technicznej. Działa                        
w dwóch obszarach – continuous improvement i kreowanie nowych doświadczeń. Przeprowadziła liczne projekty poprawiające 
doświadczenia klientów i optymalizujące procesy e2e w organizacji – zawsze uwzględniając perspektywę Klienta. Wyznaje zasadę,                           
że Customer Experience Management jest środkiem do rozwoju i poprawy kondycji biznesu. Przeprowadziła projekt doradczy dla jednej                  
z sieci placówek medycznych w Polsce, zakończony planem wdrożenia zarządzania procesowego w organizacji skoncentrowanym                            
na poprawie doświadczeń Klientów. Prywatnie jest miłośniczką sportu i zdrowego stylu życia – jest instruktorką fitness a od 3 sezonów 
morsuje. 

Iwona Ryniewicz, Communication and Marketing Strategy Director - mBank
Od 2011 r. Dyrektor Departamentu Komunikacji i Strategii Marketingowej mBanku. Odpowiadała za komunikację korporacyjną i marketing 
wiodących instytucji finansowych – banków i firm ubezpieczeniowych (Bank Handlowy w Warszawie SA, Citibank, PZU, AXA). Prowadzi 
działalność społeczną w fundacjach korporacyjnych, od 2013 roku jako prezes Fundacji mBanku, która wspiera edukację matematyczną. 
Wcześniej -  dziennikarka, redaktor naczelna Gazety Bankowej. Absolwentka SGPiS (SGH) i UW. Laureatka Grand Prix nagrody zespołowej 
Dyrektor Marketingu Roku dla zespołu przeprowadzającego rebranding mBanku (2013). Projekty kierowanej przez nią Fundacji mBanku 
dwukrotnie zdobyły Złotego Bankiera, nagrodę Pulsu Biznesu i Bankiera.pl (2016 i 2018). Od ponad 3 lat jest w zespole wdrażającym                          
w mBanku standard komunikacji mKanon.

Paweł Niedźwiedź, Head of Retail Marketing Department - Samsung Electronics Polska 

Paulina Franczak-Sherpa, Manager ds. Strategicznych Projektów Marketingowych - Crédit Agricole Bank Polska 
Doświadczony menedżer szczerze zorientowany na klienta, posiada niemal 12-letnie doświadczenie w branży bankowej                                                   
i telekomunikacyjnej w obszarze marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania projektami. Absolwentka kulturoznastwa, 
zarządzania projektami, zarządzania wartością klienta i psychologii biznesu. Aktualnie odpowiedzialna m.in. za poprawę doświadczeń 
klienta banku Credit Agricole, nadzoruje program NPS i inne projekty mające na celu zdobywanie serc klientów. Lubi znajdować najlepszą 
drogę tam gdzie nie jest to łatwe, wyznaję filozofię ciągłego doskonalenia w każdym obszarze. Lubi być częścią zmiany oraz tworzyć nowe.

Magdalena Oskiera, Dyrektor Marketingu - Immergas Polska
Posiada 15-letnie doświadczenie w obszarze marketingu B2B w branży budowlanej. Od 2012 w odpowiada za całokształt strategii 
marketingowej marki Immergas na polskim rynku, tworząc strategie marketingowe i sprzedażowe w segmencie B2B, rozwijając 
jednocześnie narzędzia mające na celu wzrost rozpoznawalności marki oraz budowanie jej wartości. Posiada doświadczenie w procesie 
przygotowania i rozwoju strategii oraz wdrażania narzędzi wspierających sprzedaż i rozwiązań dedykowanych dla różnych grup odbiorców 
w całym łańcuchu dostaw, z naciskiem na segmentację i badanie potrzeb klienta. Ogromnym zaufaniem darzy i wykorzystuje w codziennej 
praktyce narzędzia event marketingu i incentive travel. Absolwentka zarządzania warszawskiej SGH oraz MBA w Toruniu oraz Brennan 
School of Business. Prywatnie miłośniczka podróżowania.

Magdalena Srogosz, Marketing Director - Komfort Home / Michał Sołowow Group
Od 10 lat wdraża duże projekty korporacyjne polegające na kompleksowym wprowadzaniu na rynek nowych produktów i rozwiązań 
technologicznych. Zarządzała zespołami roboczymi, koordynując procesy sprzedażowe oraz wytwórcze w ramach wdrożeń linii 
produktowej nowych marek. Ekspert w dziedzinie eCommerce, tworzyła klika startupów w tym serwisów i sklepów internetowych                     
oraz aplikację mobilną Appteka, która w  2013 uzyskała pierwsze miejsce w rankingu najlepszych aplikacji medycznych. Obecnie jako 
Dyrektor Marketingu Komfort Home odpowiada za tworzenie i egzekucję strategii marketingowych dla spółek z grupy, a także nadzoruje 
działania sprzedażowe w sklepach internetowych.

Michał Kułakowski, Customer Experience Director - ENGINIETY
Inżynier z 16-letnim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów biznesowych za pomocą technologii, zafascynowany wszystkim                     
co dzieje się na styku człowieka z tą technologią. Obecnie realizuję się prowadząc dział Customer Experience w Enginiety, współpracując                      
z takimi firmami jak TUI, Grand Vision, Nikon czy Play.

Joanna Hirsz-Kropińska, Senior CEM Consultant, GCE Consulting - GoodCustomerExperience.pl
Wieloletni doradca biznesowy w zakresie zarządzania, marketingu i Customer Experience Management, prawnik i certyfikowany Marketer 
(Dipl CIM). Zrealizowała wiele strategicznych projektów związanych z CEM, optymalnym rozwojem firmy, wzrostem przychodów                           
oraz zyskownością, jak również rozwojem oferty. Doświadczenie zawodowe z zakresu Customer Experience Management, strategii, 
marketingu oraz zarządzania wieloosobowymi zespołami zdobyła w międzynarodowej korporacji, jako Dyrektor Marketingu & Business 
Development oraz Członek Zarządu. Od 2009 roku jako lidere inicjatywy korporacyjnej Customer Experience i NPS, kierowała projektem 
CEM oraz Voice of Customer, których głównym celem była zmiana postawy pracowników na pro-kliencką i innowacyjną, poprawa 
procesów biznesowych dotykających klientów firmy, a także budowanie pozytywnego doświadczenia klientów z firmą. Aktualnie kieruje 
firmą GCE Consulting – GoodCustomerExperience.pl, która prowadzi projekty doradczo-badawcze Customer Experience Management                  
dla firm z wielu różnych branż. 

PRELEGENCI

Marcin Piotrowski, Head of User Experience and Service Design - Play/P4
Pracuje w Play od 13 lat. Ponad 7 lat temu podjął decyzję o porzuceniu nowych mediów i zajął się wprowadzeniem designu do organizacji 
(design management). Obecnie kieruje Działem Projektowania Usług i Doświadczeń (User Experience and Service Design), który partnersko 
wspiera zespoły biznesowe w projektowaniu usług zorientowanych na użytkownika. Prowadzi także bloga postulatywnego 
onowymodernizm.pl. Prywatnie jest miłośnikiem typografii, gier planszowych i filmów o Bondzie.

Katarzyna Łebkowska, Dyrektor ds. Marketingu i PR - 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. Członek zarządu POID.

Marcin Gieracz, Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający Lideo SA, Dyrektor ds. Marketingu w Urtica - Grupa Pelion
Strateg biznesowy i marketingowiec z ponad 20 letnim, praktycznym doświadczeniem, specjalizujący się w identyfikowaniu źródeł wzrostu 
w przedsiębiorstwach. Skupia się na projektowaniu strategii biznesowych-marketingowych-rynkowych, które oparte są o sprzedaż 
wielokanałową, cyfrową transformację oraz digitalizację rynkową. Obecnie Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający w Lideo S.A. oraz Dyrektor 
ds. Marketingu w Urtica Sp. z o. o. (Spółki należące do Grupy Pelion). Autor kompleksowych strategii rynkowych dla wielu spółek 
notowanych na GPW i tych z sektora MSP (blisko 120 zrealizowanych projektów). Wykładowca studiów podyplomowych w Akademii 
Leona Koźmińskiego na kierunku "Zarządzanie przedsiębiorstwem w sektorach mody". Prywatnie pasjonat MTB oraz organizator wypraw 
wysokogórskich w Alpach oraz Dolomitach. 

Eligiusz Hasiak, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży - ABB
Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Związany z koncernem ABB od początku swojej kariery zawodowej, 
gdzie od kilkunastu lat zajmuje się marketingiem i sprzedażą na rynku dóbr przemysłowych i usług serwisowych.  Od 15 lat zarządza tymi 
obszarami. Aktualnie jako Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Transformatorów zarządza zespołem wysokokwalifikowanych specjalistów                 
ds. sprzedaży działających na rynku polskim. Ma bogate doświadczenie w budowaniu zespołów sprzedaży na rynkach B2B.

Agnieszka Kruszyńska, Kierownik Wydziału Customer Journey - Orange Polska
Wieloletni ekspert i menedżer specjalizujący się w zakresie Customer Experience Management, zarządzaniem zmianą i rozwojem 
sprzedaży. Zrealizowała wiele strategicznych projektów w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych związanych z projektowaniem                      
i reorganizację struktur, procesów, systemów i narzędzi w celu optymalizacji rozwoju firm, wzrostu przychodów oraz zyskowności. 
Prowadziła również badania z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i edukacji, które zaowocowały publikacjami w czasopismach 
polskich i europejskich. Doświadczenia zawodowe z zakresu Customer Experience Management,  rozwoju sprzedaży i oferty                                   
oraz zarządzania zespołami zdobywała w takich firmach jak Intercity, Orange, IT Business Consulting Group, Bioton, Uniwersytet 
Warszawski, Ministerstwo Edukacji czy Ministerstwo Finansów. Obecnie odpowiada za doświadczenie klienta indywidualnego w Orange 
Polska S.A, gdzie wraz z zespołem analizując głos klienta we wszystkich punktach styku pracuje nad poprawą  jego doświadczenia                                  
i wzrostem satysfakcji.  Jej zainteresowania związane są ze zrównoważonym rozwojem i prototypowaniem rozwiązań, które go wspierają.

Marta Bryła-Gozdyra, Dyrektor Zarządzający - Everbe
Posiada blisko 20-letnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w zarządzaniu firmą, marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta. 
Doświadczony konsultant ds. customer & employee experience oraz psychologii organizacji, certyfikowany coach oraz wieloletni 
wykładowca akademicki psychologii zachowań konsumentów oraz strategii marki. Badaniami, projektowaniem oraz zarządzaniem 
doświadczeniami klientów oraz jego wpływem na lojalność w teorii i praktyce zajmuje się od blisko 14 lat. Jej uwagę zajmuje zwiększanie 
efektywności przedsiębiorstwa przez koncentrację na człowieku i budowę proklienckich kultur organizacyjnych, szczególnie w kontekście 
wpływu zadowolenia pracowników na zadowolenie i lojalność klientów. Założycielka i dyrektor zarządzającą w EVERBE oraz członek 
kapituły Firmy Przyjaznej Klientowi oraz Inwestora w Kapitał Ludzi.  Autorka wielu publikacji oraz wystąpień publicznych w obszarze 
customer experience, employee experience, obsługi klienta oraz kultury organizacyjnej. Publikuje w „Marketingu w praktyce“, „Nowej 
sprzedaży“, „OOH Magazine“ i innych. Współpracuje z firmami różnej wielkości zarówno w sektorze B2B,  jak i B2C, między innymi: IKEA, 
Netia, mBank, Orlen, PKO Ubezpieczenia, Santander BZ WBK, Generali, Media Markt Saturn Polska, Szynaka Meble -WFM, PPG, Roche, 
Innology, UPC i innymi. Absolwentka zarządzania biznesem, psychologii organizacji oraz psychologii zachowań konsumenckich.

Aneta Skibińska, Dyrektor Departamentu Standardów Niemedycznych - LUX MED
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w opiece zdrowotnej, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym w zarządzaniu 
jakością obsługi Pacjenta. Przez kilka lat zarządzała obsługą Klienta Strategicznego w Grupie LUX MED budując Zespoły Obsługi Klienta 
Strategicznego oraz prowadząc merytoryczny nadzór nad jakością obsługi w serwisie Premium. Obecnie odpowiedzialna w Grupie                          
za obszar doskonalenia obsługi i budowania doświadczeń Pacjenta, zarówno w obszarze standaryzacji procesów 
obsługowo–operacyjnych, jak i monitorowania jakości obsługi, zarządzanie badaniami Mystery Shopper. W 2018 roku razem z GCE 
Consulting zrealizowała projekt Customer Journey Map, który pozwolił na nowo spojrzeć na potrzeby Pacjenta w Grupie LUX MED i ustalić 
jak w celowany sposób na te potrzeby odpowiadać.
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