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ZAPOZNAJ SIĘ Z ROZWIĄZANIAMI TAKICH FIRM JAK:

Jacek Kinecki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu - Przelewy24
Z branżą e-commerce i IT związany od lat. Do jego obowiązków należy monitoring rynku, rozwój oferty serwisu Przelewy24, inicjowanie, 
koordynowanie i  nadzór nad prowadzonymi projektami, a przede wszystkim pozyskiwanie i budowanie relacji z kluczowymi Klientami                  
oraz Partnerami serwisu. W codziennej pracy wizję Klienta zamienia w pełnowartościowy produkt.  W trakcie swojej kariery zawodowej 
współpracował z wieloma kluczowymi Partnerami, był odpowiedzialny za nadzorowanie wdrożeń  rozbudowanych projektów w zakresie 
dedykowanych rozwiązań płatniczych. Ukończył UAM w Poznaniu na kierunku komunikacji społecznej.

Zbigniew Bieńkowski, E-commerce Manager - Swiss
Prokurent spółek P.H.U. Jubiler oraz Anyro & CO. Od 12 lat jest związany z marką SWISS, w której kanał e-commerce budował od podstaw. 
Obecnie zarządza 10 osobowym zespołem, który każdego dnia bez wahania podejmuje nowe wyzwania aby dynamicznie rozwijać się.            
W trakcie rozwoju spółki uruchomił 3 inne sklepy internetowe również na rynku Rumuńskim. Wspólnie z zespołem świadczy usługi 
doradcze w zakresie budowania i rozwoju kanału sprzedaży online. Digital i wszystko co z tym związane to nie tylko jego praca ale również 
pasja. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu siecią sklepów dzięki czemu łączenie kanałów online i offline jest mu bliższe.

Jarosław Ruciński, Dyrektor eCommerce - BBK / Home&You

Krzysztof Jasiak, Menedżer ds. eCommerce, eMarketing, IT - Digital Marketing Services – Benefit Systems

Wojciech Zięba, E-commerce & Omnichannel Director - Decathlon Polska

Łukasz Kurzawski, Media Manager - Credit Agricole Bank Polska 

Patronat Medialny:

Więcej informacji na stronie:
www.kongres-ecommerce.pl



ŚRODA | 25 września

„Uczestnictwo w spotkaniach organizowanym przez firmę BMS Polska 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 3.0
•Gdzie dziś jesteśmy? jaki jest mój program lojalnościowy?
•Jak przejść z lojalności inercyjnej / interesowanej do   
  prawdziwej?
•Czym jest Lojalność 3.0 (Motywacja + Big data                                    
  + Grywalizacja.)
•Przykłady budowania lojalności prawdziwej w usługach  
  (na przykładzie waze, google maps, wefitter, Samsung   
  health, Aliexpress)
Krzysztof Jasiak, Menedżer ds. eCommerce, eMarketing, 
IT - Digital Marketing Services – Benefit Systems

Przerwa na kawę

Why successful commerce does not require a shop 
software
•How to innovate, create, visualize and scale you   
  commerce business into the next decade.
André Menegazzi, Head of Sales Central Europe & MEA                      
– Commercetools

Przerwa na kawę

Scaling IT in a Food eCommerce business 
•Gain valuable insights into how Germany's leading Food  
  Grocerer, the REWE Group, built its Online Business using  
  a modern Microservices architecture to scale its business.
Dave Morris, Delivery Director – REWE Group

9:00

10:00

10:15

Przerwa na lunch

Panel dyskusyjny: Personalizacja usług w świecie 
cyfrowym - trendy marketingowe, narzędzia 
technologiczne i ograniczenia prawne 
•Ja” w centrum internetowego wszechświata                                
  - personalizacja jako dominujący trend w marketingu?
•Co na to technologia? Jak usprawnić spersonalizowany   
  przekaz?
•Co na to prawo? Czy istnieją „nieprzekraczalne” granice   
  ochrony prywatności?
Moderator: Agnieszka Wiercińska-Krużewska, senior 
partner, adwokat – Kancelaria WKB 
Jarosław Ruciński, Dyrektor eCommerce                                 
– BBK / Home&You

Przerwa na kawę

TBC

Wojciech Zięba, E-commerce & Omnichannel Director         
– Decathlon Polska

Planowane zakończenie I dnia Kongresu
•Transport z hotelu do restauracji

Przyjęcie integracyjne

13:30

14:30

14:45

12:30

16:30

15:45

Część Wspólna

11:30

11:15



CZWARTEK | 26 września

„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

9:30          Rejestracja, poranna kawa

Video marketing – czego marki mogą się nauczyć               
od YouTuberów?
•Video marketing – jak zacząć? Jakie są koszty i czy to się  
  opłaca?
•Jaki content jest najchętniej wyświetlany na YouTube?
•Przykłady contentu dopasowanego do poszczególnych   
  etapów w procesie decyzyjnym klienta.
•Jak długofalowo angażować odbiorców i konwertować ich  
  na klientów?
•Filmy na własnym kanale vs. współpraca z YouTuberem              
  – w co inwestować?
Adam Wojciechowski, Kierownik ds. Digitalizacji                          
i eCommerce – Hilti Poland 

Przerwa na kawę

O projektowaniu mobile 1’st i o tym dlaczego Responsive 
Web Design nie nadaje się do budowy sklepów
•Już ponad połowa ruchu w sklepach internetowych   
  pochodzi z urządzeń mobilnych, niestety z wartością   
  zakupów jest znacznie gorzej. Badania dowodzą,                            
  że użytkownik jest na takie zakupy gotowy, ale sklepy   
  niekoniecznie. Nietrudno zgadnąć że pierwszy, komu się             
  to uda zgarnia dużą pulę. W tej prezentacji opowiem   
  dlaczego to takie trudne, od czego zacząć i skąd wiadomo  
  że się udaje. Pokażę też kilka przykładów firm, którym się  
  to udało.
Michał Kułakowski, Customer Experience Director                                
– Enginiety

Przerwa na lunch

10:00

11:00

11:15

Kompleksowość digitalowa drogą do sukcesu każdego 
e-sklepu

SARE

Przerwa na kawę

Data driven marketing – modny trend, czy realna 
wartość dla biznesu

Barbara Pijanowska-Kuras, Managing Director of 
Marketing and Corporate Communication                                     
– Credit Agricole Bank Polska 
Łukasz Kurzawski, Media Manager – Credit Agricole Bank 
Polska

Planowane zakończenie Kongresu, wręczenie 
certyfikatów

13:15

14:15

12:15

15:30

14:30

Przypakuj e-Commerce



CZWARTEK | 26 września

„Dawno nie miałam okazji uczestniczyć w tak inspirującym spotkaniu. Dobór prelegentów, 
tematów oraz sama koncepcja kameralnych grup eksperckich była doskonałym forum              
do merytorycznych dyskusji i wymiany doświadczeń. Wyrazy uznania należą się również 
dla Organizatora za profesjonalną i przyjazną opiekę podczas dwudniowego wydarzenia.”

Marica Pytlik-Żurek, YES Biżuteria 

Referencje
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9:30          Rejestracja, poranna kawa

E-commerce bez platformy e-commerce – czyli po co 
producentowi dział e-commerce?
•e-commerce a e-grocery.
•Po co producentowi FMCG e-commerce (inny niż b2b).
•Sprzedaż, marketing czy edukacja.
Mariusz Janiec, Kierownik ds. E-commerce – PepsiCo

Przerwa na kawę

Budowanie zaangażowania przedstawicieli za pomocą 
Trigger Marketingu - case study
•Dlaczego digital marketing nie działa?
•Nowy sposób na budowanie lojalności.
•Konwersja na sprzedaż.
Mariusz Borkowski, Business Unit Digital Manager              
– Adamed

Przerwa na lunch

10:00

11:00

11:15

Direct To Consumer eCommerce, czyli kiedy producent 
staje się retailerem
•Cel i znaczenie DTC 
•Jak dostosować się do ptrzeb rynku i skutecznie przejść z  
  B2B do D2C
•Zalety vs ograniczenia 
Anna Sikorska, Head of Direct to Consumer eCommerce  
– Reckitt Benckiser

Przerwa na kawę

Połącz CRM i Personalizację, aby zwiększyć sprzedaż 
B2B online - case study
•W jaki sposób klienci wchodzą w interakcję                                  
  ze spersonalizowanymi treściami i usługami.
•W jaki sposób integracja z CRM pomaga lepiej zrozumieć  
  potrzeby klientów.
•Jak zapewnić kupującym B2B doświadczenia online   
  dostosowanego do ich unikalnych wymagań                              
  aby zwiększyć sprzedaż.
Magdalena Kraszewska, Senior Marketing                             
and Communication Manager  – Kuehne + Nagel 

Planowane zakończenie Kongresu, wręczenie 
certyfikatów

13:15

14:15

14:30

15:30

Skuteczne Rozwiązania B2B

12:15



CZWARTEK | 26 września

„Konferencje organizowane przez BMS Polska Group to doskonałą okazja do poszerzenia wiedzy branżowej                 
oraz wymiany doświadczeń w szerokim gronie eksperckim. Tego typu spotkania dają niesamowitą okazję 
poznać 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 

9:30          Rejestracja, poranna kawa

Jak i dlaczego kończy się e-commerce jaki znamy?
•Trendy i wyzwania branży na 2020 rok.
•Nowi gracze i nowe możliwości.
•„Future will be bright” – czy aby na pewno?
Stanisław Michalik , Kierownik ds. Sprzedaży 
Internetowej i Self-Care – nc+

Przerwa na kawę

Płatności jutra dostępne już dziś
•Omówienie metod płatności, które, mimo, że są nowe na  
  rynku, zyskują ogromną popularność.
•Omówienie też tych mniej znanych, które jeszcze kilka lat  
  temu były w sferze fantazji rodem z filmów    
  science-fiction, a dziś są bliżej niż się wszystkim wydaje.
Jacek Kinecki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu                       
– Przelewy24

Przerwa na lunch

DigitalShop - narzędzie łączenia kanałów off/online                
- case study
•Bijemy do tej samej bramki? - różne kanały sprzedaży.
•Decyzyjność zakupowa klienta offline oraz online.
•Tu i teraz! - narzędzia skutecznej sprzedaży online                  
  w sklepie stacjonarnym. 
Zbigniew Bieńkowski, E-commerce Manager – Swiss

10:00

11:00

11:15

Przerwa na kawę

Projektowanie innowacji wykorzystujących sztuczną 
inteligencję
•Inspiracje i możliwe zastosowania.
•Jak projektować rozwiązania (Innovation Design), czyli nie  
  technologia dla technologii, ale jak połączyć offline i online.
•Jak odpowiedzieć na nową złożoną rzeczywistość i   
  zmieniające się oczekiwania klientów.
Krystyna Jarek, Innovation Lead – ING Bank Śląski

Planowane zakończenie Kongresu, wręczenie 
certyfikatów

14:15

14:30

15:30

13:15

Przyszłość na wyciągnięcie ręki

12:15



PRELEGENCI

André Menegazzi, Head of Sales Central Europe & MEA - Commercetools
In his current position he is responsible for sales at commercetools for the region Central Europe & MEA. He brings over 15 years                              
of experience and know-how in sales for international software and IT service companies.

Anna Sikorska, Head of Direct to Consumer eCommerce - Reckitt Benckiser 
Head of Direct To Consumer eCommerce w Reckitt Benckiser, odpowiedzialna za wprowadzenie modelu e-commerce bezpośredniego               
dla marek z portfolio RB. W poprzendich latach związana z Grupą Eurocash, gdzie odpowiadała m.in. za stworzenie i prowadzenie konceptu 
sieci sklepów kosmetycznych Kontigo oraz jako Digital Director, wdrożenie i rozwój pierwszego e-commerce w Grupie.      

Stanisław Michalik, Kierownik ds. Sprzedaży Internetowej i Self-Care - nc+
Na koncie ma całkiem pokaźną liczbę udanych projektów, zarówno na rynku polskim jak i niemieckim. Nie ukrywa, że są też takie, które 
nigdy nie ujrzały światła produkcyjnego i śmiało przyznając, że może to dobrze. Dziwnym trafem lądował w firmach, które mają ‘+’                          
w nazwie: wcześniej zooplus, obecnie ncplus. Ale jak twierdzi o to właśnie chodzi, żeby przy każdym projekcie e-commerce, aplikacji, CMS 
i strategii na pierwszym miejscu zawsze była wartość dodana. Tak czy inaczej po dziewięciu latach w branży, nadal się nie nudzi.

Adam Wojciechowski, Kierownik ds. Digitalizacji i eCommerce - Hilti Poland 
Doświadczenie w marketingu zdobywał w największych firmach branży narzędziowej i budowlanej w Polsce. Pasjonat SEO, content 
marketingu i wideo marketingu - zarówno w pracy jak i po godzinach. Specjalizuje się w marketingu produktów technicznych                                                
i inżynieryjnych. Od prawie 5 lat związany z Hilti Poland sp. z o.o., obecnie Kierownik ds. Digitalizacji i eCommerce odpowiedzialny                               
za większość działań firmy w internecie i budowanie działu Digital.  Odpowiadał za stworzenie kanału YT Hilti, który w krótkim czasie stał 
się jednym z największych kanałów w segmencie profesjonalnych rozwiązań dla budownictwa. Prywatnie współtwórca kanału Okiem 
Chemika – który w ciągu 2 lat stał się jednym z największych polskich kanałów zajmujących się medycyną i farmacją, gromadząc ponad   
74 000 subskrybentów. Magister Inżynierii Mechanicznej z Zarządzaniem Uniwersytetu w Edynburgu.

Barbara Pijanowska-Kuras, Managing Director of Marketing and Corporate Communication - Credit Agricole Bank 
Polska 
Dyrektor Zarządzający Zintegrowaną Komunikacją Marketingową i Korporacyjną w Credit Agricole, gdzie odpowiada m.in.                                                  
za repozycjonowanie i odświeżenie wizerunku marki, rozwój digital marketingu, a także komunikację korporacyjną. Ma duże doświadczenie                 
w tworzeniu i wdrażaniu omnichannelowych strategii marketingowych. Wspierała biznesowe procesy transformacji i zmiany. Wcześniej 
była Dyrektorem Komunikacji Korporacyjnej LOT-u. Zarządzała agencją imedia PR realizując projekty marketingowe, digital, media relations 
i CSR. Pracowała m.in. dla branż: ubezpieczeniowej, medycznej, FMCG, hotelarskiej, energetycznej i motoryzacyjnej. Wierzy w potrzebę 
transformacji obszarów marketingowych w zespoły Agile’owe.

Dave Morris, Delivery Director - REWE Group
Dave Morris is the Delivery Director for REWE Digital, the provider of online strategy and execution for the REWE Group - a $60B German 
retail and tourism group that includes the REWE supermarket chain which has more than 15,000 stores and 211,000 employees 
worldwide. REWE Digital is the leading online food retailer in Germany and also responsible for the digitalization of the group; ensuring that 
REWE customers are given the opportunity to order food online which is then delivered fresh to their doorsteps at their desired time. 
Before joining REWE Digital, Dave was the Engineering Director for Travis Perkins - the UK’s largest builder’s supply retailer where he led 
multiple digital transformation projects.  Dave also led a 250+ person team in a multi-million dollar eCommerce platform rollout as Head 
of Engineering at Tesco (in the UK and Bangalore).

Michał Kułakowski, Customer Experience Director - Enginiety
Inżynier z 16-letnim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów biznesowych za pomocą technologii. Konsultant zafascynowany 
wszystkim co dzieje się na styku człowieka z tą technologią. Obecnie realizuje się prowadząc dział Customer Experience w Enginiety, 
dostawcy technologii commerce dla takich firm jak TUI, Grand Vision, Nikon czy Play.

•



André Menegazzi, Head of Sales Central Europe & MEA - Commercetools
In his current position he is responsible for sales at commercetools for the region Central Europe & MEA. He brings over 15 years                              
of experience and know-how in sales for international software and IT service companies.

Anna Sikorska, Head of Direct to Consumer eCommerce - Reckitt Benckiser 
Head of Direct To Consumer eCommerce w Reckitt Benckiser, odpowiedzialna za wprowadzenie modelu e-commerce bezpośredniego               
dla marek z portfolio RB. W poprzendich latach związana z Grupą Eurocash, gdzie odpowiadała m.in. za stworzenie i prowadzenie konceptu 
sieci sklepów kosmetycznych Kontigo oraz jako Digital Director, wdrożenie i rozwój pierwszego e-commerce w Grupie.      

Stanisław Michalik, Kierownik ds. Sprzedaży Internetowej i Self-Care - nc+
Na koncie ma całkiem pokaźną liczbę udanych projektów, zarówno na rynku polskim jak i niemieckim. Nie ukrywa, że są też takie, które 
nigdy nie ujrzały światła produkcyjnego i śmiało przyznając, że może to dobrze. Dziwnym trafem lądował w firmach, które mają ‘+’                          
w nazwie: wcześniej zooplus, obecnie ncplus. Ale jak twierdzi o to właśnie chodzi, żeby przy każdym projekcie e-commerce, aplikacji, CMS 
i strategii na pierwszym miejscu zawsze była wartość dodana. Tak czy inaczej po dziewięciu latach w branży, nadal się nie nudzi.

Adam Wojciechowski, Kierownik ds. Digitalizacji i eCommerce - Hilti Poland 
Doświadczenie w marketingu zdobywał w największych firmach branży narzędziowej i budowlanej w Polsce. Pasjonat SEO, content 
marketingu i wideo marketingu - zarówno w pracy jak i po godzinach. Specjalizuje się w marketingu produktów technicznych                                                
i inżynieryjnych. Od prawie 5 lat związany z Hilti Poland sp. z o.o., obecnie Kierownik ds. Digitalizacji i eCommerce odpowiedzialny                               
za większość działań firmy w internecie i budowanie działu Digital.  Odpowiadał za stworzenie kanału YT Hilti, który w krótkim czasie stał 
się jednym z największych kanałów w segmencie profesjonalnych rozwiązań dla budownictwa. Prywatnie współtwórca kanału Okiem 
Chemika – który w ciągu 2 lat stał się jednym z największych polskich kanałów zajmujących się medycyną i farmacją, gromadząc ponad   
74 000 subskrybentów. Magister Inżynierii Mechanicznej z Zarządzaniem Uniwersytetu w Edynburgu.

Barbara Pijanowska-Kuras, Managing Director of Marketing and Corporate Communication - Credit Agricole Bank 
Polska 
Dyrektor Zarządzający Zintegrowaną Komunikacją Marketingową i Korporacyjną w Credit Agricole, gdzie odpowiada m.in.                                                  
za repozycjonowanie i odświeżenie wizerunku marki, rozwój digital marketingu, a także komunikację korporacyjną. Ma duże doświadczenie                 
w tworzeniu i wdrażaniu omnichannelowych strategii marketingowych. Wspierała biznesowe procesy transformacji i zmiany. Wcześniej 
była Dyrektorem Komunikacji Korporacyjnej LOT-u. Zarządzała agencją imedia PR realizując projekty marketingowe, digital, media relations 
i CSR. Pracowała m.in. dla branż: ubezpieczeniowej, medycznej, FMCG, hotelarskiej, energetycznej i motoryzacyjnej. Wierzy w potrzebę 
transformacji obszarów marketingowych w zespoły Agile’owe.

Dave Morris, Delivery Director - REWE Group
Dave Morris is the Delivery Director for REWE Digital, the provider of online strategy and execution for the REWE Group - a $60B German 
retail and tourism group that includes the REWE supermarket chain which has more than 15,000 stores and 211,000 employees 
worldwide. REWE Digital is the leading online food retailer in Germany and also responsible for the digitalization of the group; ensuring that 
REWE customers are given the opportunity to order food online which is then delivered fresh to their doorsteps at their desired time. 
Before joining REWE Digital, Dave was the Engineering Director for Travis Perkins - the UK’s largest builder’s supply retailer where he led 
multiple digital transformation projects.  Dave also led a 250+ person team in a multi-million dollar eCommerce platform rollout as Head 
of Engineering at Tesco (in the UK and Bangalore).

Michał Kułakowski, Customer Experience Director - Enginiety
Inżynier z 16-letnim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów biznesowych za pomocą technologii. Konsultant zafascynowany 
wszystkim co dzieje się na styku człowieka z tą technologią. Obecnie realizuje się prowadząc dział Customer Experience w Enginiety, 
dostawcy technologii commerce dla takich firm jak TUI, Grand Vision, Nikon czy Play.

PRELEGENCI

Agnieszka Wiercińska-Krużewska, senior partner, adwokat - kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr 
Adwokat, Senior Partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Zarządza praktyką własności intelektualnej i TMT, współpracując 
blisko z zespołem rozwiązywania sporów oraz praktyką fuzji i przejęć. Wspiera klientów we wszystkich kwestiach dotyczących praw 
własności intelektualnej, e-commerce, cyberbezpieczeństwa, danych osobowych i prywatności oraz wdrażania innowacji. Doradzała m.in. 
spółce prowadzącej jedną z największych platform transakcyjnych on-line w Polsce w kwestiach dotyczących znaków towarowych, znanej 
polskiej marce biżuteryjnej w prowadzeniu sklepu internetowego, popularnej brytyjskiej marce modowej w wejściu na rynek e-commerce 
w Polsce oraz jednemu z operatorów płatności internetowych w jego bieżącej działalności.

Mariusz Borkowski, Business Unit Digital Manager - Adamed
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego, gdzie uzyskał tytuł Lekarza Medycyny, a także absolwent Szkoły Głównej 
Handlowej, gdzie ukończył naukę z zakresu Marketingu oraz szeroko pojętej komunikacji Digital. Od 1997r. w branży farmaceutycznej. Swój 
warsztat zawodowy szlifował w takich firmach jak Bioton czy Sanofi, gdzie przechodząc przez różne szczeble kariery, poznawał największe 
tajniki marketingu farmaceutycznego. Zawsze odważny, kreatywny, nigdy nie cofa się przed największymi wyzwaniami. Od 2010r. 
związany z polska Grupą Adamed, gdzie początkowo rozwijał obszar Primery Care. Kiedy poczuł, że do sukcesu brakuje jeszcze jednego 
elementu, stworzył dział Digital, gdzie do dziś obejmuje stanowisko Business Unit Managera oraz szefa Działu Informacji Medycznej.                     
Na koncie ma takie osiągnięcia jak: Pierwszy polski wykładowca na Kongresie EyeforPharma w Berlinie 2006. Ekspert w Parlamencie 
Europejskim 2016. Współtwórca innowacyjnego rozwiązania - pierwszej certyfikowanej Przychodni Telemedycznej. 

Mariusz Janiec, Kierownik ds. E-commerce - PepsiCo
odpowiedzialny za współpracę ze wszystkim Klientami e-grocery w Polsce (e-Tesco, eCarrefour, Auchan Direct, Frisco.pl, Makro Online.pl, 
Leclerc24.pl, Szopi.pl) oraz za nawiązywanie współpracy z nowymi partnerami. Na polu e-commerce od 10 lat. Przez wiele lat 
odpowiedzialny za tworzenie i rozwój sklepów internetowych z żywnością ekologiczną. W tym samym czasie odpowiedzialny za budowę 
sklepów również offline, pełniąc funkcje kupca, project managera, managera oraz członka zarządu. Prywatnie entuzjasta zmieniającego się 
za sprawą nowych technologii świata biznesu (i nie tylko). W wolnych chwilach uprawia karate Shinkyokushin.

Krystyna Jarek, Innovation Lead Manager - ING Bank Śląski 
W ING Banku Śląskim zajmuje się projektowaniem innowacji jako Service Designer. Prowadzi różne projekty, w tym te związane                                     
z usprawnieniem procesów obsługi klienta. W ramach swojego doktoratu bada wpływ Sztucznej Inteligencji na satysfakcję klientów                  
w procesie ich obsługi. Dodatkowo związana jest z Akademią im. Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzę zajęcia Innovation Design, ucząc jak 
wykorzystywać Strategic Design i Service Design w projektowaniu innowacji. Projektowaniem innowacji zajmuje się od ponad piętnastu lat, 
między innymi dla Kompanii Piwowarskiej, Bosch-Siemens oraz Polpharma. Bogate doświadczenie biznesowe zdobyte w sprzedaży, 
dystrybucji, trade marketingu, marketingu i w badaniach rynkowych pozwala jej na rozwój innowacji elastycznie dobierając różne metody 
(Strategic Design, Service Design, Foresight Design).

Magdalena Kraszewska, Senior Marketing and Communication Manager - Kuehne + Nagel 
Marketing & Communication Manager,  Kuehne + Nagel . Posiada ponad 14-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

Andrzej Mizerkiewicz, Head of Adobe AEM Development Center - Digital Marketing Services - GSK 
Head of Application Support for Marketing Services in GSK - leader of multiple global services in GSK Digital. Service owner with experience 
in process design and vendor management ( creative agencies and major IT outsourcing companies). Strong technical background, 
experience with Adobe AEM, Software development methodologies ( Agile, Scrum) and their implementation in large scale organizations. 
Managing global development operations  and software release process deployment for a core Pharma products within GSK Digital 
portfolio. Lead for company’s Devops stream implementation in digital with focus on frequent releases, quality and security via CI/CD. 
Extensive experience with building a software delivery functions and platform teams together with all underlying processess and tooling 
from the ground up.



PRELEGENCI

Jacek Kinecki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu - Przelewy24
Z branżą e-commerce i IT związany od lat. Do jego obowiązków należy monitoring rynku, rozwój oferty serwisu Przelewy24, inicjowanie, 
koordynowanie i  nadzór nad prowadzonymi projektami, a przede wszystkim pozyskiwanie i budowanie relacji z kluczowymi Klientami                  
oraz Partnerami serwisu. W codziennej pracy wizję Klienta zamienia w pełnowartościowy produkt.  W trakcie swojej kariery zawodowej 
współpracował z wieloma kluczowymi Partnerami, był odpowiedzialny za nadzorowanie wdrożeń  rozbudowanych projektów w zakresie 
dedykowanych rozwiązań płatniczych. Ukończył UAM w Poznaniu na kierunku komunikacji społecznej.

Zbigniew Bieńkowski, E-commerce Manager - Swiss
Prokurent spółek P.H.U. Jubiler oraz Anyro & CO. Od 12 lat jest związany z marką SWISS, w której kanał e-commerce budował od podstaw. 
Obecnie zarządza 10 osobowym zespołem, który każdego dnia bez wahania podejmuje nowe wyzwania aby dynamicznie rozwijać się.            
W trakcie rozwoju spółki uruchomił 3 inne sklepy internetowe również na rynku Rumuńskim. Wspólnie z zespołem świadczy usługi 
doradcze w zakresie budowania i rozwoju kanału sprzedaży online. Digital i wszystko co z tym związane to nie tylko jego praca ale również 
pasja. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu siecią sklepów dzięki czemu łączenie kanałów online i offline jest mu bliższe.

Jarosław Ruciński, Dyrektor eCommerce - BBK / Home&You

Krzysztof Jasiak, Menedżer ds. eCommerce, eMarketing, IT - Digital Marketing Services – Benefit Systems

Wojciech Zięba, E-commerce & Omnichannel Director - Decathlon Polska

Łukasz Kurzawski, Media Manager - Credit Agricole Bank Polska 

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