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•Segmentacja behawioralna w obsłudze klienta
•Jakie dane z CC pomogą nam realnie usprawnić CX?
•Zamiast bezdusznych KPI filozofia Customer Success
•W jaki sposób łączyć ze sobą emocje pracownika i klienta?
•Znaczenie oraz wykorzystanie narzędzi Kaizen w Contact Center
•Zdalna obsługa klienta w procesach prostych i skomplikowanych
•Rozproszenie czy centralizacja? Jak nie bać się zmienić dla klienta
•Czy robot może zastąpić pracownika, czyli co jest ważne w obsłudze?

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA – EMPATIA, 
CZY ROBOT?
Dyskusja na temat rozwiązywania problemów klienta 
w kontekście CX oraz wyboru między digital, a psychologią  

Hotel Four Points by Sheraton, 
Warszawa, 23-24 września 2020r.

Spotkanie biznesowe



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

PRELEGENCI

Anna Sykut, Customer Success Manager - Traffit Sp. z o.o.
Od prawie 3 lat Customer Success Manager w firmie Traffit, dostawcy oprogramowania do rekrutacji. Dzięki codziennej pracy z head hunterami, rekruterami z 
agencji oraz wewnętrznych działów HR wie, jakie są ich największe bolączki i problemy, a ich rozwiązywanie stawia sobie za cel. Kieruje działem customer 
success, ale też bierze czynny udział w rozwoju oferowanego produktu od strony biznesowej. Od 10 lat związana z obsługą klienta na różnych szczeblach - od 
obsługi czata, przez key account managera do kierownika działu obsługi i sprzedaży. Wcześniej związana z reklamą online, promocją w Google i e-commerce. 
Z wykształcenia magister ekonomii.

Natalia Pielowska, Omnichannel Customer Experience Manager - SZOPEX-Dutkiewicz Sp. z o.o. Sp.k
W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia Klientów i ich potrzeby. Od początku kariery związana jest z Customer Service - zaczynała jako konsultant ds. 
obsługi klienta w małym e-commerce, później zarządzała całym działem CS. Od prawie 4 lat związana z firmą Szopex-Dutkiewicz, do której należą takie marki 
jak Worldbox, Warsaw Sneaker Store czy Sklep Biegacza. Odpowiedzialna za stworzenie i wdrożenie standardów obsługi Klienta dla 9 sklepów online. Aktualnie 
dba o doświadczenia Klientów zarówno w sklepach online, jak i stacjonarnych jako Omnichannel Customer Experience Manager. Ukończyła Politechnikę 
Gdańską. Prywatnie entuzjastka jogi i muzyki klasycznej.

Ewa Żaczek, Global Change Mgmt. & CX Manager  - COTY
Z obsługą klienta w branży Beauty związana jest od 2013 roku. Zajmuje się standaryzacją, optymalizacją, digitalizacją I zmianami procesów w Działach Obsługi 
Klienta wspierających klientów B2B. Dodatkowo odpowiedzialna za doświadczenia Klientów w obszarze e-commerce, ich wsparcie i self-service. Jest fanką 
podejścia skoncentrowanego na Kliencie, ciągłego doskonalenia operacji i nowych rozwiązań.

Jarosław Puzynowski, Manager ds. Optymalizacji i Rozwoju w Pionie Operacji Personal Finance – Bank BNP Paribas S.A.
Absolwent Wydziału Zarządzania na UW w Warszawie. Od 10 lat związany z bankowością, doświadczenie systematycznie zdobywa w 
obszarze Contact Center i Sprzedaży Telefonicznej. Początkowo na stanowiskach analitycznych odpowiedzialny za analizy efektywności 
oraz kompleksowe prowadzenie projektów związanych z systemem premiowym konsultantów począwszy od rekomendacji do czystej 
kalkulacji. Od 2019 roku odpowiedzialny w Departamencie Doskonałości Operacyjnej między innymi za prowadzenie projektu Robotyzacji 
w Operacjach Personal Finance Banku BNP Paribas. Optymista dla którego nie ma pojęcia „problem” ponieważ zastąpił je terminem 
„wyzwanie”.

Iwona Armańska, Kierownik Działu Obsługi Klienta - Raben Logistics Polska sp. z o.o.
Od prawie dwóch lat jestem związana z Raben Logistics Polska, gdzie kieruję Działem Obsługi Klienta Logistyki Kontraktowej. Wcześniejsze doświadczenie 
zdobywałam w NIVEA Polska sp. z o.o. gdzie przez ponad 13 lat zajmowałam się rozwijaniem współpracy logistycznej z klientami w Polsce oraz ponad 
piętnastu krajach europejskich i azjatyckich.  Rozpoczynałam pracę na stanowisku specjalisty, prowadziłam zespoły projektowe, rozwijałam relacje z Klientami, 
ciągle dbając o najwyższe standardy obsługi przy wykorzystaniu różnych narzędzi, w tym narzędzi Kaizen. Budowanie motywacji w zespole, tworzenie i dbanie 
o jak najwyższe standardy obsługi -  to moje największe pasje zawodowe. Jestem absolwentką Politechniki Koszalińskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing 
oraz certyfikowanym logistykiem, a prywatnie mamą Grzegorza i wielbicielką wędrówek górskich.

Grzegorz Dudziński, Customer Excellence Manager – AbbVie Polska Sp. z o.o.
Rozpoczął współpracę z GSK w 1998 roku na stanowisku Przedstawiciela Naukowego. W ramach ścieżki rozwoju awansował na stanowisko Specjalisty, a 
następnie Starszego Specjalisty Przedstawiciela Naukowego. Od początku 2008 roku pracował jako Trener Doskonałości Sprzedażowej wdrażając procesy i 
narzędzia służące rozwojowi wiedzy i kompetencji Zespołu Sprzedaży. W stycznia 2011 roku objął stanowisko Menedżera Projektów Doskonałości 
Sprzedażowej. Jego głównym zadaniem było zapewnienie optymalnego wdrożenia ogólnofirmowych projektów podnoszących efektywność sprzedaży, 
rozwój kompetencji i metod pracy zespołów sprzedażowych. Podczas kariery zawodowej w GSK miał również przyjemność tworzyć procesy szkoleniowo 
rozwojowe na poziomie globalnym dedykowane podnoszeniu efektywności współpracy z klientem. Od roku 2017 prowadzi zespół Customer Excellence w 
firmie AbbVie gdzie w raz z całym swoim moim zespołem odpowiada za wsparcie wszystkich osób w organizacji pracujących z zewnętrznymi klientami. Celem 
jest by każda interakcja z klientem przynosiła wartość dodaną dla pacjenta, klienta i  firmy. 

Beata Pękala, Analityk Biznesowy – PZU Zdrowie
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem sprzedażowym i obsługowym. Współtworzyła i zarządzała Infolinią Opieki Medycznej PZU 
Zdrowie zatrudniającą około 600 osób. Odpowiedzialna za wdrożenie innowacyjnych kałanów kontaktu tj. voicebot i Telemedycyna oraz 
narzędzi wspierających obsługę Infolinii: Workflow i SymptomChecker.

Mateusz Zybert, Project Manager, Koordynator Zespołu ds. Doświadczenia Klienta - mBank S.A.  
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Administracja i Historia. Od 2012 r. związany z 
mBankiem. Od początku pracy zawodowej odpowiedzialny między innymi za współtworzenie, monitoring oraz rozwój procesów 
posprzedażowych w kanałach zdalnych oraz procesów reklamacyjnych. Od 2017 r. prowadzi projekty z zakresu budowania CX w całej 
grupie mBanku. Poza funkcją Project Managera i koordynatora zespołu CX,  pełni rolę moderatora Design Thinking. W swojej pracy chętnie 
wykorzystuje narzędzia empatyzacji. Uważa, że Design Thinking pozwala popełniać błędy, wyciągać z nich wnioski oraz tworzyć z rzeczy 
dobrych, jeszcze lepsze.  Prywatnie górski freak. Zakochany w polskich Tatrach ale i Himalaje nie są mu obce.

Aleksandra Żuk, Dyrektor Contact Center – Oney Polska S.A.
Od 17 lat aktywnie związana ze sprzedażą i obsługą klienta w sektorze bankowo-finansowym, ze specjalizacją w dziedzinie contact center. 
Rozpoczynała karierę od stanowisk konsultanckich, osiągając eksperctwo w modelowaniu efektywnych procesów obsługowych (Polbank 
EFG i Raiffeisen Bank), wzbogacone doświadczeniem reklamacyjnym. Zarządzała kilkudziesięcioosobowymi strukturami contact center, 
dedykowanymi telefonicznej obsłudze klienta i sprzedaży, obsłudze dyspozycji i reklamacji, retencji oraz wsparciu sprzedaży (Cetelem 
Bank, Sygma Bank, obecnie Oney Polska). Od 2015 roku odpowiada w Oney Polska za biznesową metamorfozę kanałów zdalnych w 
kierunku przychodowości wiernej idei utrzymania długotrwałych relacji z klientem. Absolwentka dziennikarstwa (Uniwersytet Warszawski) 
oraz studiów menedżerskich dla wyższej kadry zarządzającej (Szkoła Główna Handlowa).

-



ŚRODA | 23 września

 “Spotkanie biznesowe „Optymalizacja czasu pracy w Contact Center” 
przygotowane przez Firmę BMS Group w dniach 9-10 stycznia 2018 r., jest godne 
polecenia. Przygotowane w sposób profesjonalny, zarówno pod względem 
organizacyjnym jak i pod względem doboru przygotowanych tematów i osób 
referujących dane zagadnienia. Polecam uczestnictwo w spotkaniach 
organizowanych przez firmę BMS Group.”
Anna Ćwiek, Michał Senwicki, Energa Obrót  

8:45 - Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

Jak zarządzać danymi z kontaktu z klientem, czyli 
lekkim krokiem od Contact Center do Customer 
Experience.
•CC oraz CX, czyli sprint i bieg ultra. Jakie są różnice 
oraz dlaczego nie można mówić o CX bez ujmowania 
CC? 
•Jakie dane z CC pomogą nam realnie usprawnić CX? 
Szereg konkretnych case study.
•Skąd jeszcze czerpać wiedzę o klientach? Parę słów 
o informacjach płynących z CRMu oraz o opiniach w 
sieci.
•Co jeszcze chcielibyśmy wiedzieć o klientach, ale 
boimy się zapytać? Badania ankietowe – jakie ankiety 
warto przeprowadzać w konkretnych przypadkach, 
jak analizować ich wyniki i wdrażać rekomendacje.
Natalia Pielowska, Manager ds. Obsługi Klienta - 
SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.kt

Przerwa na kawę.

Analogowo-cyfrowe małżeństwo z rozsądku i jego 
transformacja w warunkach pandemii COVID 19 – 
case study.
•Biznesowa konieczność połączenia analogowej 
infrastruktury CC z rozwiązaniem chmurowym bez 
użycia API - transformacja bieżącego wykorzystania 
użytkowanej infrastruktury w rozwiązanie 
podporządkowane logice autonomicznego, 
nadrzędnego rozwiązania contact center.
•Kontynuacja dotychczasowej działalności 
biznesowej i rozwój możliwości outsourcingowych z 
wykorzystaniem hybrydy analogowo-chmurowej.
•Migracja środowiska analogowego do infrastruktury 
chmurowej w warunkach pracy zdalnej i ograniczeń 
pandemii.
•Wdrożenie mieszanej struktury działalności 
wewnętrznego CC – praca stacjonarna na 
zmigrowanym środowisku i uruchomienie 
alternatywnych zdalnych stanowisk do pracy w domu 
w przypadku zaostrzenia pandemii i braku 
możliwości pracy stacjonarnej.
Aleksandra Żuk, Dyrektor Contact Center – Oney 
Polska S.A.

9:00

10:00

10:15

Przerwa na kawę.

Jak poprawić jakość obsługi klienta w Contact 
Center. Znaczenie Standardu oraz wykorzystanie 
narzędzi Kaizen w Contact Center. 
•Czy Klienci i pracownicy chcą Standardu?
•Jak narzędzia Kaizen mogą wpływać na budowę 
przewagi konkurencyjnej.
•Czy jest 5S i jak go zastosować w Contact Center.
Iwona Armańska, Kierownik Działu Obsługi Klienta 
- Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Przerwa na lunch.

Customer Experience w B2B E-commerce na 
przykladzie Coty. 
•B2B w branży Beauty.
•Oczekiwania klientów B2B.
•Self service, customer service czy sales support?
Ewa Żaczek, Global Customer Experience Manager 
– COTY

Przerwa na kawę.

Selfservice, bot czy wciąż człowiek „z krwi i kości”- 
jak budować doświadczenie klienta w 
ekstremalnych warunkach 2020 r.
•W jakich procesach klient potrzebuje pomocy, 
wsparcia człowieka a gdzie jest w stanie poradzić 
sobie sam?
•Czy edukacja klienta to koszt czy zysk? 
•Jak uczyć klienta selfservice- przykłady z 
mBankowego świata .
•Prosta komunikacja kluczem do sukcesu?
Mateusz Zybert, Project Manager, koordynator 
zespołu ds. doświadczenia klienta - mBank S.A. 

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania 

11:30

12:30

11:15

13:15

14:15

14:30

15:30



CZWARTEK | 24 września

 „Spotkanie „Optymalizacja czasu pracy w Contact Center”, było ciekawym doświadczeniem z udziałem 
praktyków uczestniczących w organizacji pracy Contact Center, w czasie którego mogłem poznać metody i 
narzędzia służące optymalizacji czasu pracy CC, które częściowo mogę zastosować w swojej firmie. Kilka 
spośród wszystkich prelekcji idealnie wpasowało się w tematykę spotkania poszerzając moją wiedzę, którą na 
pewno wykorzystam na swoim „podwórku”. Całe spotkanie było sprawnie zorganizowane, a kameralne grono 
uczestników pozwoliło na wymianę ciekawych opinii i doświadczeń.”

Paweł Koterbicki, Itaka

9:30 - Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe

Dlaczego zamiast bezdusznych KPI warto w swoim 
zespole wdrożyć filozofię customer success? 
•Czy sytuacja konfliktowa z klientem zawsze 
skutkuje jego utratą? Case study 1.
•Dlaczego warto słuchać swojego Contact center? 
Case study 2.
•Co to jest Customer Success i dlaczego zastępuje 
powoli Customer Support?
•Co powinno być ważniejsze dla Customer Success - 
liczby czy relacje?
•Dobre praktyki Customer Success z życia wzięte.
Anna Sykut, Customer Success Manager – Traffit

Przerwa na kawę.

Zarządzanie emocjami w ramach działu w 
kontekście kontaktów z klientami.
•Dlaczego emocje pracowników przekładają się na 
zaangażowanie klienta.?
•Zarządzanie swoimi emocjami oraz klienta – czyj to 
obowiązek?
•W jaki sposób łączyć ze sobą emocje pracownika i 
klienta, by otrzymać wartość dodaną dla niego i dla 
firmy?
•Co zyskamy dzięki pełnemu zaangażowaniu klienta?
•Jak mierzyć zaangażowanie pracowników oraz 
klientów?
Grzegorz Dudziński, Customer Excellence Manager 
– AbbVie Polska Sp. z o.o.

Przerwa na lunch.

9:45

10:45

11:00

CzatBot w Contact Center od strony biznesowej. 
BNP case study.
•Wybór rozwiązania pod potrzeby biznesowe.
•Tworzenie CzatBota konwersacyjnego.
•Wyzwania operacyjne na etapie organizacji i 
wdrożenia.
•Efekty wdrożonego rozwiązania.
•Wnioski i nauka na przyszłość.
Jarosław Puzynowski, Manager ds. Optymalizacji i 
Rozwoju w Pionie Operacji Personal Finance – Bank 
BNP Paribas S.A.

Przerwa na kawę.

Przyszłość obsługi klienta – wdrożenie voicebota, 
a pandemia COVID 19.
•Otoczenie biznesowe.
•Poznajmy się – co umie nasz BOT?
•Kiedy klient nie chce rozmawiać z BOTem…
•Jak planować wdrożenie BOTa? 
Beata Pękala, Analityk Biznesowy – PZU Zdrowie

Planowane zakończenie spotkania.

13:00

14:00

12:00

14:15

15:15
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PRELEGENCI

Anna Sykut, Customer Success Manager - Traffit Sp. z o.o.
Od prawie 3 lat Customer Success Manager w firmie Traffit, dostawcy oprogramowania do rekrutacji. Dzięki codziennej pracy z head hunterami, rekruterami z 
agencji oraz wewnętrznych działów HR wie, jakie są ich największe bolączki i problemy, a ich rozwiązywanie stawia sobie za cel. Kieruje działem customer 
success, ale też bierze czynny udział w rozwoju oferowanego produktu od strony biznesowej. Od 10 lat związana z obsługą klienta na różnych szczeblach - od 
obsługi czata, przez key account managera do kierownika działu obsługi i sprzedaży. Wcześniej związana z reklamą online, promocją w Google i e-commerce. 
Z wykształcenia magister ekonomii.

Natalia Pielowska, Omnichannel Customer Experience Manager - SZOPEX-Dutkiewicz Sp. z o.o. Sp.k
W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia Klientów i ich potrzeby. Od początku kariery związana jest z Customer Service - zaczynała jako konsultant ds. 
obsługi klienta w małym e-commerce, później zarządzała całym działem CS. Od prawie 4 lat związana z firmą Szopex-Dutkiewicz, do której należą takie marki 
jak Worldbox, Warsaw Sneaker Store czy Sklep Biegacza. Odpowiedzialna za stworzenie i wdrożenie standardów obsługi Klienta dla 9 sklepów online. Aktualnie 
dba o doświadczenia Klientów zarówno w sklepach online, jak i stacjonarnych jako Omnichannel Customer Experience Manager. Ukończyła Politechnikę 
Gdańską. Prywatnie entuzjastka jogi i muzyki klasycznej.

Ewa Żaczek, Global Change Mgmt. & CX Manager  - COTY
Z obsługą klienta w branży Beauty związana jest od 2013 roku. Zajmuje się standaryzacją, optymalizacją, digitalizacją I zmianami procesów w Działach Obsługi 
Klienta wspierających klientów B2B. Dodatkowo odpowiedzialna za doświadczenia Klientów w obszarze e-commerce, ich wsparcie i self-service. Jest fanką 
podejścia skoncentrowanego na Kliencie, ciągłego doskonalenia operacji i nowych rozwiązań.

Jarosław Puzynowski, Manager ds. Optymalizacji i Rozwoju w Pionie Operacji Personal Finance – Bank BNP Paribas S.A.
Absolwent Wydziału Zarządzania na UW w Warszawie. Od 10 lat związany z bankowością, doświadczenie systematycznie zdobywa w 
obszarze Contact Center i Sprzedaży Telefonicznej. Początkowo na stanowiskach analitycznych odpowiedzialny za analizy efektywności 
oraz kompleksowe prowadzenie projektów związanych z systemem premiowym konsultantów począwszy od rekomendacji do czystej 
kalkulacji. Od 2019 roku odpowiedzialny w Departamencie Doskonałości Operacyjnej między innymi za prowadzenie projektu Robotyzacji 
w Operacjach Personal Finance Banku BNP Paribas. Optymista dla którego nie ma pojęcia „problem” ponieważ zastąpił je terminem 
„wyzwanie”.

Iwona Armańska, Kierownik Działu Obsługi Klienta - Raben Logistics Polska sp. z o.o.
Od prawie dwóch lat jestem związana z Raben Logistics Polska, gdzie kieruję Działem Obsługi Klienta Logistyki Kontraktowej. Wcześniejsze doświadczenie 
zdobywałam w NIVEA Polska sp. z o.o. gdzie przez ponad 13 lat zajmowałam się rozwijaniem współpracy logistycznej z klientami w Polsce oraz ponad 
piętnastu krajach europejskich i azjatyckich.  Rozpoczynałam pracę na stanowisku specjalisty, prowadziłam zespoły projektowe, rozwijałam relacje z Klientami, 
ciągle dbając o najwyższe standardy obsługi przy wykorzystaniu różnych narzędzi, w tym narzędzi Kaizen. Budowanie motywacji w zespole, tworzenie i dbanie 
o jak najwyższe standardy obsługi -  to moje największe pasje zawodowe. Jestem absolwentką Politechniki Koszalińskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing 
oraz certyfikowanym logistykiem, a prywatnie mamą Grzegorza i wielbicielką wędrówek górskich.

Grzegorz Dudziński, Customer Excellence Manager – AbbVie Polska Sp. z o.o.
Rozpoczął współpracę z GSK w 1998 roku na stanowisku Przedstawiciela Naukowego. W ramach ścieżki rozwoju awansował na stanowisko Specjalisty, a 
następnie Starszego Specjalisty Przedstawiciela Naukowego. Od początku 2008 roku pracował jako Trener Doskonałości Sprzedażowej wdrażając procesy i 
narzędzia służące rozwojowi wiedzy i kompetencji Zespołu Sprzedaży. W stycznia 2011 roku objął stanowisko Menedżera Projektów Doskonałości 
Sprzedażowej. Jego głównym zadaniem było zapewnienie optymalnego wdrożenia ogólnofirmowych projektów podnoszących efektywność sprzedaży, 
rozwój kompetencji i metod pracy zespołów sprzedażowych. Podczas kariery zawodowej w GSK miał również przyjemność tworzyć procesy szkoleniowo 
rozwojowe na poziomie globalnym dedykowane podnoszeniu efektywności współpracy z klientem. Od roku 2017 prowadzi zespół Customer Excellence w 
firmie AbbVie gdzie w raz z całym swoim moim zespołem odpowiada za wsparcie wszystkich osób w organizacji pracujących z zewnętrznymi klientami. Celem 
jest by każda interakcja z klientem przynosiła wartość dodaną dla pacjenta, klienta i  firmy. 

Beata Pękala, Analityk Biznesowy – PZU Zdrowie
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem sprzedażowym i obsługowym. Współtworzyła i zarządzała Infolinią Opieki Medycznej PZU 
Zdrowie zatrudniającą około 600 osób. Odpowiedzialna za wdrożenie innowacyjnych kałanów kontaktu tj. voicebot i Telemedycyna oraz 
narzędzi wspierających obsługę Infolinii: Workflow i SymptomChecker.

Mateusz Zybert, Project Manager, Koordynator Zespołu ds. Doświadczenia Klienta - mBank S.A.  
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Administracja i Historia. Od 2012 r. związany z 
mBankiem. Od początku pracy zawodowej odpowiedzialny między innymi za współtworzenie, monitoring oraz rozwój procesów 
posprzedażowych w kanałach zdalnych oraz procesów reklamacyjnych. Od 2017 r. prowadzi projekty z zakresu budowania CX w całej 
grupie mBanku. Poza funkcją Project Managera i koordynatora zespołu CX,  pełni rolę moderatora Design Thinking. W swojej pracy chętnie 
wykorzystuje narzędzia empatyzacji. Uważa, że Design Thinking pozwala popełniać błędy, wyciągać z nich wnioski oraz tworzyć z rzeczy 
dobrych, jeszcze lepsze.  Prywatnie górski freak. Zakochany w polskich Tatrach ale i Himalaje nie są mu obce.

Aleksandra Żuk, Dyrektor Contact Center – Oney Polska S.A.
Od 17 lat aktywnie związana ze sprzedażą i obsługą klienta w sektorze bankowo-finansowym, ze specjalizacją w dziedzinie contact center. 
Rozpoczynała karierę od stanowisk konsultanckich, osiągając eksperctwo w modelowaniu efektywnych procesów obsługowych (Polbank 
EFG i Raiffeisen Bank), wzbogacone doświadczeniem reklamacyjnym. Zarządzała kilkudziesięcioosobowymi strukturami contact center, 
dedykowanymi telefonicznej obsłudze klienta i sprzedaży, obsłudze dyspozycji i reklamacji, retencji oraz wsparciu sprzedaży (Cetelem 
Bank, Sygma Bank, obecnie Oney Polska). Od 2015 roku odpowiada w Oney Polska za biznesową metamorfozę kanałów zdalnych w 
kierunku przychodowości wiernej idei utrzymania długotrwałych relacji z klientem. Absolwentka dziennikarstwa (Uniwersytet Warszawski) 
oraz studiów menedżerskich dla wyższej kadry zarządzającej (Szkoła Główna Handlowa).

-
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 “Spotkanie biznesowe „Optymalizacja czasu pracy w Contact Center” 
przygotowane przez Firmę BMS Group w dniach 9-10 stycznia 2018 r., jest godne 
polecenia. Przygotowane w sposób profesjonalny, zarówno pod względem 
organizacyjnym jak i pod względem doboru przygotowanych tematów i osób 
referujących dane zagadnienia. Polecam uczestnictwo w spotkaniach 
organizowanych przez firmę BMS Group.”
Anna Ćwiek, Michał Senwicki, Energa Obrót  

 „Spotkanie „Optymalizacja czasu pracy w Contact Center”, było ciekawym doświadczeniem z udziałem 
praktyków uczestniczących w organizacji pracy Contact Center, w czasie którego mogłem poznać metody i 
narzędzia służące optymalizacji czasu pracy CC, które częściowo mogę zastosować w swojej firmie. Kilka 
spośród wszystkich prelekcji idealnie wpasowało się w tematykę spotkania poszerzając moją wiedzę, którą na 
pewno wykorzystam na swoim „podwórku”. Całe spotkanie było sprawnie zorganizowane, a kameralne grono 
uczestników pozwoliło na wymianę ciekawych opinii i doświadczeń.”

Paweł Koterbicki, Itaka

8:45 - Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

Jak zarządzać danymi z kontaktu z klientem, czyli 
lekkim krokiem od Contact Center do Customer 
Experience.
•CC oraz CX, czyli sprint i bieg ultra. Jakie są różnice 
oraz dlaczego nie można mówić o CX bez ujmowania 
CC? 
•Jakie dane z CC pomogą nam realnie usprawnić CX? 
Szereg konkretnych case study.
•Skąd jeszcze czerpać wiedzę o klientach? Parę słów 
o informacjach płynących z CRMu oraz o opiniach w 
sieci.
•Co jeszcze chcielibyśmy wiedzieć o klientach, ale 
boimy się zapytać? Badania ankietowe – jakie ankiety 
warto przeprowadzać w konkretnych przypadkach, 
jak analizować ich wyniki i wdrażać rekomendacje.
Natalia Pielowska, Manager ds. Obsługi Klienta - 
SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.kt

Przerwa na kawę.

Analogowo-cyfrowe małżeństwo z rozsądku i jego 
transformacja w warunkach pandemii COVID 19 – 
case study.
•Biznesowa konieczność połączenia analogowej 
infrastruktury CC z rozwiązaniem chmurowym bez 
użycia API - transformacja bieżącego wykorzystania 
użytkowanej infrastruktury w rozwiązanie 
podporządkowane logice autonomicznego, 
nadrzędnego rozwiązania contact center.
•Kontynuacja dotychczasowej działalności 
biznesowej i rozwój możliwości outsourcingowych z 
wykorzystaniem hybrydy analogowo-chmurowej.
•Migracja środowiska analogowego do infrastruktury 
chmurowej w warunkach pracy zdalnej i ograniczeń 
pandemii.
•Wdrożenie mieszanej struktury działalności 
wewnętrznego CC – praca stacjonarna na 
zmigrowanym środowisku i uruchomienie 
alternatywnych zdalnych stanowisk do pracy w domu 
w przypadku zaostrzenia pandemii i braku 
możliwości pracy stacjonarnej.
Aleksandra Żuk, Dyrektor Contact Center – Oney 
Polska S.A.

9:00

10:00

10:15

Przerwa na kawę.

Jak poprawić jakość obsługi klienta w Contact 
Center. Znaczenie Standardu oraz wykorzystanie 
narzędzi Kaizen w Contact Center. 
•Czy Klienci i pracownicy chcą Standardu?
•Jak narzędzia Kaizen mogą wpływać na budowę 
przewagi konkurencyjnej.
•Czy jest 5S i jak go zastosować w Contact Center.
Iwona Armańska, Kierownik Działu Obsługi Klienta 
- Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Przerwa na lunch.

Customer Experience w B2B E-commerce na 
przykladzie Coty. 
•B2B w branży Beauty.
•Oczekiwania klientów B2B.
•Self service, customer service czy sales support?
Ewa Żaczek, Global Customer Experience Manager 
– COTY

Przerwa na kawę.

Selfservice, bot czy wciąż człowiek „z krwi i kości”- 
jak budować doświadczenie klienta w 
ekstremalnych warunkach 2020 r.
•W jakich procesach klient potrzebuje pomocy, 
wsparcia człowieka a gdzie jest w stanie poradzić 
sobie sam?
•Czy edukacja klienta to koszt czy zysk? 
•Jak uczyć klienta selfservice- przykłady z 
mBankowego świata .
•Prosta komunikacja kluczem do sukcesu?
Mateusz Zybert, Project Manager, koordynator 
zespołu ds. doświadczenia klienta - mBank S.A. 

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania 

11:30

12:30

9:30 - Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe

Dlaczego zamiast bezdusznych KPI warto w swoim 
zespole wdrożyć filozofię customer success? 
•Czy sytuacja konfliktowa z klientem zawsze 
skutkuje jego utratą? Case study 1.
•Dlaczego warto słuchać swojego Contact center? 
Case study 2.
•Co to jest Customer Success i dlaczego zastępuje 
powoli Customer Support?
•Co powinno być ważniejsze dla Customer Success - 
liczby czy relacje?
•Dobre praktyki Customer Success z życia wzięte.
Anna Sykut, Customer Success Manager – Traffit

Przerwa na kawę.

Zarządzanie emocjami w ramach działu w 
kontekście kontaktów z klientami.
•Dlaczego emocje pracowników przekładają się na 
zaangażowanie klienta.?
•Zarządzanie swoimi emocjami oraz klienta – czyj to 
obowiązek?
•W jaki sposób łączyć ze sobą emocje pracownika i 
klienta, by otrzymać wartość dodaną dla niego i dla 
firmy?
•Co zyskamy dzięki pełnemu zaangażowaniu klienta?
•Jak mierzyć zaangażowanie pracowników oraz 
klientów?
Grzegorz Dudziński, Customer Excellence Manager 
– AbbVie Polska Sp. z o.o.

Przerwa na lunch.

9:45

10:45

11:00

CzatBot w Contact Center od strony biznesowej. 
BNP case study.
•Wybór rozwiązania pod potrzeby biznesowe.
•Tworzenie CzatBota konwersacyjnego.
•Wyzwania operacyjne na etapie organizacji i 
wdrożenia.
•Efekty wdrożonego rozwiązania.
•Wnioski i nauka na przyszłość.
Jarosław Puzynowski, Manager ds. Optymalizacji i 
Rozwoju w Pionie Operacji Personal Finance – Bank 
BNP Paribas S.A.

Przerwa na kawę.

Przyszłość obsługi klienta – wdrożenie voicebota, 
a pandemia COVID 19.
•Otoczenie biznesowe.
•Poznajmy się – co umie nasz BOT?
•Kiedy klient nie chce rozmawiać z BOTem…
•Jak planować wdrożenie BOTa? 
Beata Pękala, Analityk Biznesowy – PZU Zdrowie

Planowane zakończenie spotkania.

11:15

13:15

14:15

13:00

14:00

14:30

15:30

12:00

14:15

15:15


