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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  

.
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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.

Monika Kaczmarek, Menadżer Działu ds. Zarządzania Relacjami z Klientem - Black Red White S.A.
Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Filologia Słowiańska.  Od ponad dwóch lat związana z firmą Black Red White. Pracuje jako 
Menadżer Działu Zarządzania Relacjami z Klientem. Na co dzień związana z Contact Center, Działem Reklamacji oraz Sklepem Internetowym sprzedającym 
akcesoria wyposażenia wnętrz.  Wprowadza szereg zmian w strategii działania Contact Center i budowania relacji z klientem.  Od wielu lat związana z 
wdrożeniami projektów w obszarach obsługi klienta oraz e-commerce zarówno od strony procesów biznesowych jak i systemów. 

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. 

Patryk Goździk, Kierownik Zespołu Zdalnej Obsługi Klienta Indywidualnego – Santander BP
Team leader zespołu doradców klienta w BZWBK S.A. Przez długi czas związany z Politechniką Poznańską, na której dane mu było odkrywać świat inżynierii 
chemicznej. Wykazał się dużą kreatywnością przy budowie nowego projektu dlatego po zaledwie 4 m-cach pracy awansował na stanowisko kierownicze. 
Przez kilka miesięcy zarządzał strukturą 60 doradców outsorcowanych. Promował brand wśród młodych, prowadząc warsztaty dla studentów AISEC oraz 
reprezentując BZWBK w roli prelegenta Panelu Młodego Specjalisty na Absolvent Talent Days. Brał udział w promowaniu bankowości dla osób 
niepełnosprawnych w ramach programu Obsługa Bez Barier. W wolnych chwilach lub bawić się muzyką, która jest jedną z jego największych pasji. Na co dzień, 
to poszukiwacz nowych wyzwań, pełen energii, uzależniony od ciągłego rozwoju.

Piotr Drapa, Senior Expert Retail Banking, Contact Centre - ING Groep
W ING Banku Śląskim zaczynał pracę jako Specjalista ds. Sprzedaży Kredytów, później jako Product Manager w wydziale produktów hipotecznych. Po 
transformacji na Agile przez 2 lata Product Owner zespołów biznesowo-technologicznych. W 2019 wziął udział w projekcie ING w Czechach, gdzie wdrażał 
proces udzielenia kredytu hipotecznego, a następnie zaczął pracę jako Business Manager w Contact Centre. Jest pozytywnie nastawiony i otwarty na nowe 
wyzwania. Te cechy pozwalają mu działać dynamicznie w równie dynamicznym środowisku, jakim jest korporacja. Interesuje się nowymi technologiami i ich 
wpływem na pracę w dużych firmach. Prywatnie nie lubi nudy i wykorzystuje wolne chwile na sport, muzykę i spotkania ze znajomymi. Za największą wartość 
uważa rozmowę z drugim człowiekiem, która może być rozrywką, terapią, relaksem lub wyzwaniem.

Kamila Piech-Sokołowska, Marketing & Customer Experience Manager – Fortum
Absolwent studiów MBA na Politechnice Wrocławskiej. Z marketingiem związana od 12  lat. W Fortum od 5 lat od 2 lat na stanowisku Managera Marketingu 
i Customer Experience Odpowiedzialna za zarządzanie i kreowanie obszaru marketingu oraz doświadczeń Klientów w funkcji Customer. Wszystko to, aby 
zwiększać efektywność i skuteczność działań sprzedażowych. Kieruje się oczekiwaniami, potrzebami i preferencjami klienta jako najważniejszymi kryteriami 
decyzji biznesowych. Przykładająca dużą lupę do potrzeb klientów ich adoptowania w procesie tworzenia nowych produktów i usług Fortum. Stawia na 
doskonalenie ludzi, procesów, produktów i relacji. Maksymalista. Ambicja zespołowa -stworzenie zespołu ekspertów tworzącymi działania skuteczne, 
mierzalne i efektywne. Ludzi pełnych pasji i zadowolenia z życia zawodowego. Top Talenty: Bliskość, Maksymalista, Strateg, Indywidualizacja.

Dorota Żółkiewicz, Manager działu Centrum Obsługi Klienta – Fortum
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W Fortum pracuje od 6 lat zdobywając wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa z branży 
energetycznej w różnych obszarach. Posiada doświadczenie z zakresu Zarządzania Projektami, w tym wdrożenia Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Od 
2019 roku związana z funkcją Customer, odpowiedzialna za bieżącą obsługę klienta oraz rozwój i wdrażanie narzędzi i rozwiązań wpływających na 
zwiększenie sprawności obsługi i satysfakcję klienta. Ceni sobie pracę zespołową, jest zaangażowana i dobrze zorganizowana. Uważa budowanie relacji i 
otwartą współpracę jako klucz do osiągnięcia celów każdej organizacji.



ŚRODA | 23 września

motywacja w cc multikanałowość w cc

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

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.

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.k

Przerwa na kawę.

9:00

10:00

10:15

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.

Contact Center jako Customer Experience, czyli jak 
zarządzać danymi z kontaktu z klientem?
•Jak realizujemy działania, żeby zaangażować Zarząd, 
Managerów i ambasadorów w organizacji?
•Contact Center jako element Customer Experience.
•Dane z kontaktu z klientem jako inspiracja do 
rozwoju narzędzi.
Kamila Piech-Sokołowska, Marketing & Customer 
Experience Manager/Dorota Żółkiewicz, Specjalista 
ds. zarządzania projektami – Fortum

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania 
oraz transfer na spotkanie integracyjne.

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

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 kawę.

Jak poprawić obsługę klienta w Contact Center?
•Rozproszenie czy centralizacja?  Jak nie bać się 
zmienić dla klienta?
•Klient i konsultant w centrum uwagi? 
•Czy dobrze znamy naszego klienta?
•Co wiemy o naszych konsultantach?
Monika Kaczmarek, Menadżer Działu ds. 
Zarządzania Relacjami z Klientem - Black Red 
White S.A.

Przerwa na lunch.

9:45

10:45

11:00

Chcę mieszkanie, a nie kredyt hipoteczny. Asysta i 
Remote advisory, czyli zdalna obsługa klienta w 
procesach prostych i skomplikowanych.
•Self-service i asystowanie klientowi w procesach 
bankowych.
•Remote Advisory - specjalistyczne procesy 
sprzedażowe w Contact Centre w odpowiedzi na 
potrzeby klientów.
•Jak wziąć kredyt hipoteczny przez telefon – 
szczegóły procesu i ocena rozwiązania.
Piotr Drapa, Senior Expert Retail Banking, Contact 
Centre ING

Przerwa na kawę.

Segmentacja behawioralna w obsłudze klienta.
•Czy wiesz o tym w jaki sposób naturalnie się 
komunikujesz? 
•Czy wykorzystując segmentację behawioralną 
możesz doskonalić doświadczenia klienta? 
•Czy segmentacja behawioralna może pomóc Ci 
budować wynik?
Patryk Goździk, Kierownik Zespołu Zdalnej Obsługi 
Klienta Indywidualnego – Santander BP

Planowane zakończenie spotkania.

13:00
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14:00

12:00

14:15

15:15


