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PONIEDZIAŁEK | 7 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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09:00          Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

Panel Dyskusyjny: Jak chciałbyś być potraktowany jako klient
– czyli tworzenie kultury organizacyjnej zorientowanej 
na klienta
Moderator: Marta Bryła-Gozdyra, Dyrektor Zarządzający
– Everbe
Mirosław Mikłos, Head of Customer Care & Customer Experience 
– Media Markt
Grzegorz Dudziński, Customer Excellence Manager
– Grupa AbbVie Polska
Piotr Ziarek, Head of Digital & E-commerce – Canpol Babies
Kornelia Musiałowska-Kałużna, Head of Customer Success - 
MerXu
Przerwa na kawę

Nie wystarczy już "planowanie biznesowe" - "Przenikliwość 
biznesowa" nową drogą do budowania relacji z klientem w 
rzeczywistość post Covid
• Dlaczego musimy działać inaczej
• Czym jest a czym nie jest planowanie biznesowe
• Dlaczego "Przenikliwość biznesowa" jest dziś tak bardzo 
   potrzebna
• Na co musimy się otworzyć by lepiej zrozumieć dziś naszych 
   klientów
• Jak działać by każda interakcja z klientem dawała wartość 
   dodaną dla niego i dla nas
Grzegorz Dudziński, Customer Excellence Manager – Grupa 
AbbVie Polska

Przerwa na kawę

Przepis na prokliencką markę
• Od customer experience od Customer Experience Management
• Total CEM, jako całościowe podejście do budowania proklienckiej 
    marki
• Turkusowy Customer Experience, czyli jak upełnomocnienie 
    pracowników wprowadziło markę Tefal Home& Cook na drogę 
    legendarnej obsługi
Marta Bryła-Gozdyra, Dyrektor Zarządzający – Everbe
Karol Turek, Retail Director Poland & Ukraine - Groupe SEB | Tefal 

09:30

10:30

10:45

Przerwa na lunch

Przyszłość handlu detalicznego w cieniu supremacji sprzedaży 
internetowej w covidowej/postcovidowej rzeczywistości".
•tempo rozwoju i wzrost znaczenia handlu online 
•czy centra handlowe są jeszcze handlowe - zakupy czy 
doświadczenie?
•reakcja marek na nowe potrzeby klientów  
Konrad Jezierski, Head of Retail – eobuwie.pl

Przerwa na kawę

Być blisko Klienta – wyzwania omnichannelowej obsługi Klienta
– case study
•Czy standardy obsługi to przeżytek?
•Jak mądrze wykorzystać narzędzia AI/not w obsłudze Klienta?
•Jak oszukać przeznaczenie i być gotowym na nagle pogorszenie
  jakości obsługi Klienta.
Paweł Jarecki, Director Customer Satisfaction – KROSS

Planowane zakończenie I dnia Kongresu

14:00

15:15

13:00

16:15

RETAIL

12:00

15:00

Część Retail

Część Wspólna

11:45



PONIEDZIAŁEK | 7 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 

09:00          Rejestracja, poranna kawa
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MerXu

Przerwa na kawę
Nie wystarczy już "planowanie biznesowe" - "Przenikliwość 
biznesowa" nową drogą do budowania relacji z klientem w 
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Przerwa na kawę

Przepis na prokliencką markę
• Od customer experience od Customer Experience Management
• Total CEM, jako całościowe podejście do budowania proklienckiej 
    marki
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Marta Bryła-Gozdyra, Dyrektor Zarządzający – Everbe
Karol Turek, Retail Director Poland & Ukraine - Groupe SEB | 
Tefal 

09:30

10:30
10:45

Przerwa na lunch

Standard rozmów, a jakość obsługi i efektywność sprzedażowa
– czyli jak dwóch praktyków z różnymi doświadczeniami,
połączyły niespodziewane czynniki, a tym samym zapał
i zainteresowanie branżą CC
•Dlaczego warto wprowadzić standard rozmów?
 -jakie procesy w organizacji wspiera wprowadzenie
   standardu rozmów
•Jak standard rozmów przekłada się na sprzedaż i obsługę
  klientów?
 -skuteczność sprzedaży na podstawie business case
•Wpływ standardu na jakość obsługi i etykę pracy.
•Konstrukcja systemu zarządzania jakością w CC.
•Systemy CC wspierające standardy obsługi i sprzedaży.
Agnieszka Składowska, Kierownik w Dziale Obsługi Klienta
– Indigo Nails
Marcin Krych, Inside Sales & Customer Service Director
– Novamed

Przerwa na kawę

Customer experience w ocenie ofert B2B. Propozycja klienta
nie musi być z kosmosu. Na przykładzie naszych doświadczeń
z klientami FMCG na rynku polskim i bałtyckim
•Czy odrzucać oferty klienta w pierwszym kroku?
•Jak przeliczyć każdą ofertę klienta aby przełożyć ją na nasze
  możliwości i zrozumieć o co on prosi.
•Inwestycje „polityczne” – co mogę uzyskać w zamian?
•Wycofanie się z niezręcznej oferty.
Tomasz Izydor, Sales Manager Baltics – NIVEA Polska

Planowane zakończenie I dnia Kongresu
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14:00

15:00

16:15

B2B

11:45

Część B2B

Część Wspólna

12:00

15:15



„Cieszę się, że miałem okazje uczestniczyć w Kongresie organizowanym przez BMS.
Dyskusje, prezentowane rozwiązania, komentarze uczestników i wymiana wiedzy
pozwoliły poznać różnorodne rozwiązania stosowane w innych organizacjach. Panująca 
podczas wydarzenia atmosfera pozwoliła na nawiązanie ciekawych kontaktów i wymianę 
doświadczeń. Z przyjemnością wezmę udział w kolejnych przedsięwzięciach BMS.”

Kamil Kurpierz, Coca-Cola HBC Polska
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   potrzebna
• Na co musimy się otworzyć by lepiej zrozumieć dziś naszych 
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Przerwa na kawę

Przepis na prokliencką markę
• Od customer experience od Customer Experience Management
• Total CEM, jako całościowe podejście do budowania proklienckiej 
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Przerwa na lunch

Jak sprawić, by klienci pokochali nasze usługi? Budowanie
doświadczenia klienta w kanałach elektronicznych Banku
Millennium
•Głos użytkownika wyznacznikiem sukces projektu. Human Centric
  Design pozwala na poznanie potrzeb użytkowników na etapie
  projektowania i włączenie go w proces projektowy.
•Wpływ Human Centric Design na optymalizację kosztów i czasu
  implementacji projektu. Zmiany wprowadzane na etapie
  projektowania pozwalają ograniczyć koszty na etapie
  developmentu lub po wdrożeniu usługi.
•Budzenie potrzeb. Projektowanie w oparciu o potrzeby
  użytkownika, jego emocje i realną sytuację pozwala nie tylko
  stworzyć intuicyjne i pożądane rozwiązania, ale przewyższyć
  nawet oczekiwania klienta i zaproponować mu więcej, niż się
  spodziewa.
Halina Karpińska, Head of Digital Banking – Bank Millennium

Przerwa na kawę

GX (guest experience) dźwignią biznesu

•Kto pociąga za sznurki – trendy i główne wzywania
•Jak zawsze chodzi o pieniądze  – wpływ reputacji na biznes
•Jak to wygląda w praktyce? 
 - digitalizacja personalizacji
 - „lifestylowy ecosystem lojalnościowy”
 - artyści na scenie
Joanna Świerkosz, VP Marketing & Guest Experience, Eastern 
Europe - Orbis / Accor Poland 

Planowane zakończenie I dnia Kongresu

15:00

16:15

13:00

USŁUGI

15:15

Część Wspólna

14:00

Część Usługi
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9:00          Rejestracja, poranna kawa

Jak budować Customer Journey z założeniem niższych budżetów
•Budowanie zespołu odpowiedzialnego za komunikację
  marketingową.
•Aktywności promocyjne z założeniem różnych KPI.
•Jak pracować z Customer Journey przy mniejszych wydarzeniach
  czy dniach okolicznościowych.
Marta Bernadkiewicz, Marketing Coordinator
– Baltona Capital Group

Przerwa na kawę

Strategia sprzedaży zbudowana w oparciu o customer 
experience
•Wsłuchanie się w głos klienta i mapowanie ścieżki zakupowej.
•Upraszczanie i segmentacja oferty.
•Every touchpoint matters” – rola online, sklepu stacjonarnego,  
  sprzedawcy i narzędzi digitalowych w procesie zakupowym.
•Materac to nie wszystko. 
Andrzej Sadecki, Country Customer Manager – IKEA

Przerwa na kawę

Jak zaprojektować komunikację w sklepie internetowym,
aby zwiększyć konwersję i pozytywne doświadczenia klienta
•Dlaczego UX jest ważne w aspekcie budowania pozytywnych
  doświadczeń w sklepie internetowym.
•Jasna i przejrzysta komunikacja na stronie ma znaczenie
  - na co zwrócić uwagę i jak ją dobrze zaplanować.
•Jak skutecznie przeprowadzić klienta przez proces zakupowy
  online - case study.
Wioletta Brudek, Kierownik Działu Marketingu – Cyfrowe.pl

09:30

10:45

11:45

Przerwa na lunch

Billennium: 5 lat pracy w oparciu o Customer Journey, czyli 
historia wzrostu przychodów o 500%
•Historia CX w Billennium: pierwsze badania, wnioski, rezultaty 
wprowadzonych zmian
•Aktualne badanie CX: metodologia, narzędzia, angażowanie 
pracowników w zmiany
•Inicjatywy CX: praktyczne przykłady wdrożonych inicjatyw w 
różnych obszarach biznesowych firmy 
Mateusz Janiec, Customer Experience & Employee Experience
Director – Billennium

Planowane zakończenie Kongresu
•Wręczenie certyfikatów.

13:00

15:00

12:00

RETAIL

WTOREK | 8 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 

Część Wspólna

Część Retail

10:30

14:00



09:00          Rejestracja, poranna kawa

7 zagadnień związanych z tworzeniem kultury organizacyjnej 
zorientowanej na klienta:
•“Grzech braku szczerości” - “Radykalna szczerość” (Netflix) - możliwość 
prowadzenia w organizacji otwartych, nieskrępowanych dyskusji.
•“Grzech braku odwagi” - umiejętność wykonania w organizacji pivota 
wtedy kiedy jest to niezbędne dla biznesu - lepiej pracować nad customer 
experience w blue ocean niż w red ocean.
•“Grzech pychy - wiem lepiej niż klient” - testuj, mierz, wyciągaj wnioski, 
optymalizuj
•“Grzech zaniedbania” - upewnij się, że pracujesz i i działasz dla klienta, a nie 
dla innego działu w firmie lub klienta który nie istnieje.
•“Grzech braku elastyczności” - klient jest obecny, ale na ostatnim miejscu.  
Zmodyfikuj plany rozwojowe lub MVP
•“Grzech braku skupienia” - zamiast na dziesiątkami produktów/usług 
pracuj nad kilkoma. 
•“Grzech braku kompetencji w organizacji” - pewne kompetencje można w 
firmie wykształcić, a pewnych nie. Zawsze analizuj kogo aktualnie 
potrzebujesz w organizacji
Piotr Ziarek, Head of Digital & E-commerce – Canpol Babies

Przerwa na kawę

New normality czyli jak budować nowy standard obsługi klienta w 
czasach ciągłej zmiany
•Jak szukać obszarów do rozwoju i wykorzystać moment przełomowy?
•Jak dopasować CX do nowej strategii sprzedaży i zwiększyć efektywność 
biznesową?
•Jakie narzędzia CX wykorzystać do skutecznego wdrażania zmian?
Katarzyna Matusiak, Menadżer ds. CEM w Grupa Pracuj - Grupa Pracuj

Przerwa na kawę

Marketing B2B w organizacji działającej na rynku transportowym
•Czym jest Siemens Mobility?                                              
•Kluczowe obszary działania dla marketingu b2b w branży transportowej
•Jak zaplanować współpracę z zarządem i innymi działami organizacji? 
•Jak pokazać i uzasadniać, że działania marketingowe mają realny wpływ na 
rozwój firmy?
•Customer experience w branży transportowej
•Komunikacja w Siemens Mobility, a Covid19
Marcin Górecki, Head of Marketing, Communication, PR – Siemens 
Mobility

09:30

10:30

10:45

Przerwa na lunch

Billennium: 5 lat pracy w oparciu o Customer Journey, czyli 
historia wzrostu przychodów o 500%
•Historia CX w Billennium: pierwsze badania, wnioski, rezultaty 
wprowadzonych zmian
•Aktualne badanie CX: metodologia, narzędzia, angażowanie 
pracowników w zmiany
•Inicjatywy CX: praktyczne przykłady wdrożonych inicjatyw w 
różnych obszarach biznesowych firmy
Mateusz Janiec, Customer Experience & Employee Experience
Director – Billennium

Planowane zakończenie Kongresu
•Wręczenie certyfikatów.

13:00

15:00

12:00

B2B

11:45

Część Wspólna

Część B2B

14:00

WTOREK | 8 września

“Z dużą dozą ciekawości zgłosiłam się na spotkanie biznesowe organizowane przez BMS Polska Group, które
odbyło się 21 kwietnia. Zgłoszenie okazało się strzałem w 10. Mimo dużego doświadczenia, obecność                             
na wydarzeniu pozwoliła mi poznać rozwiązania stosowane w zupełnie innych sektorach biznesu                                               
i zainspirowania się nimi, co było dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Organizacja spotkania stała 
również na wysokim poziomie. Poprzeczka postawiona przez zespół BMS jest powieszona bardzo wysoko. Liczę 
na równie dobre wydarzenia następnym razem.”

Małgorzata Krupińska, IKEA
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również na wysokim poziomie. Poprzeczka postawiona przez zespół BMS jest powieszona bardzo wysoko. Liczę 
na równie dobre wydarzenia następnym razem.”

Małgorzata Krupińska, IKEA

09:00          Rejestracja, poranna kawa

Doświadczenia klienta jako element strategii biznesowej firmy
•Jak aktywnie słuchamy klientów, by w oparciu o ich głos planować
  długofalową strategię biznesową.
•Narzędzia, pętla wewnętrzna i zewnętrzna.
•Przykłady contentu dopasowanego do poszczególnych etapów
  w procesie decyzyjnym klienta.
•Feedback – wracamy do klienta z informacją, jaki wpływ ma jego
  głos na zmiany w LUX MED.
Bartosz Kapczyński, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Obsługi
Klienta – LUX MED

Przerwa na kawę

Product design. Projekty inaczej
•Jak wykorzystać Product Design w procesie projektowym?
•Case Study, czyli Product Design w praktyce: podejście, wyzwania
  i efekty biznesowe.
•Jak włączyć Product Design w DNA firmy?
•Wpływ na pozytywną zmianę kultury organizacyjnej
  i transformację cyfrową.
Adam Skręt, Director of Digital & Performance Marketing
– Orange Polska

Przerwa na kawę

Wzmocnienie relacji z Klientem z wykorzystaniem danych
o Kliencie
•Zbieranie i analiza danych.
•Wzrost sprzedaży i aktywności.
•Pozytywne doświadczenie Klienta.
Bartosz Witorzeńć, Director of Marketing and CRM – Idea Bank

Przerwa na lunch

Billennium: 5 lat pracy w oparciu o Customer Journey, czyli 
historia wzrostu przychodów o 500%
•Historia CX w Billennium: pierwsze badania, wnioski, rezultaty 
wprowadzonych zmian
•Aktualne badanie CX: metodologia, narzędzia, angażowanie 
pracowników w zmiany
•Inicjatywy CX: praktyczne przykłady wdrożonych inicjatyw w 
różnych obszarach biznesowych firmy
Mateusz Janiec, Customer Experience & Employee Experience
Director – Billennium

Planowane zakończenie Kongresu
•Wręczenie certyfikatów.

13:00

USŁUGI

Część Wspólna

14:00

15:00

Część Usługi

“W dniu 16 marca 2016 roku miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu biznesowym „HR 
Business Partner w organizacji” zorganizowanym przez firmę BMS Polska. Tematyka spotkania spełniła moje 
wszystkie oczekiwania. Prelegentami były osoby z bogatym  doświadczeniem i wyróżniały się szeroką wiedzą z 
prezentowanej tematyki. Organizator zadbał o doskonałą atmosferę spotkania i o najdrobniejsze szczegóły, 
które miały wpływ na ogólny jego odbiór. Organizator był wrażliwy na wszystkie potrzeby uczestników i 
reagował na nie. Wszystkim osobom zainteresowanym tematyką i obszarem HR polecam wzięcie udziału 
spotkaniach organizowanych przez BMS.

Marta Stępkowska-Pittner, Zelmer 
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10:45
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11:45



PRELEGENCI

Grzegorz Dudziński, Head of Direct to Consumer eCommerce - Grupa AbbVie Polska
Rozpoczął współpracę z GSK w 1998 roku na stanowisku Przedstawiciela Naukowego. Od początku 2008 roku pracował jako Trener
Doskonałości Sprzedażowej wdrażając procesy i narzędzia służące rozwojowi wiedzy i kompetencji Zespołu Sprzedaży. W 2011 roku objął
stanowisko Menedżera Projektów Doskonałości Sprzedażowej, gdzie głównym zadaniem było zapewnienie optymalnego wdrożenia
ogólnofirmowych projektów podnoszących efektywność sprzedaży, rozwój kompetencji i metod pracy zespołów sprzedażowych. W GSK
tworzył również 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 zespołem odpowiadamy za wsparcie wszystkich
osób w organizacji pracujących z zewnętrznymi klientami. Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Wychowanie
Fizyczne. Ukończyłem również studia podyplomowe „Przywództwo i komunikacja społeczna” na Wojskowej Akademii Technicznej
oraz „Praktyczna Psychologia Społeczna” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej z wyróżnieniem. Od 2011 roku jest certyfikowanym
coachem ICC oraz trenerem biznesu.

Wioletta Brudek, Kierownik Działu Marketingu - Cyfrowe.pl
Z wykształcenia marketingowiec, z pasji również. Od ponad 10 lat specjalizuje się w budowaniu spójnej komunikacji - zarówno online,
jak i offline. Z branżą ecommerce związana od ponad 6 lat - od samego początku z firmą Cyfrowe.pl. Obecnie jako Kierownik Marketingu
odpowiada za rozwój sklepu internetowego oraz komunikację i budowanie wizerunku marki Cyfrowe.pl na rynku. Zwolenniczka podejścia
human to human, w swoich działaniach zawsze człowieka stawia w centrum. Prywatnie pasjonatka coachingu i psychologii, górskich
wycieczek oraz mindfulness.

Joanna Świerkosz, VP Marketing & Guest Experience, Eastern Europe - Orbis / Accor Poland
Od grudnia 2019 roku pełni funkcję VP Marketing, Communication & Guest Experience Eastern Europe w Grupie Accor. Odpowiada
za obszary związane z marketingiem marek, Guest Experience oraz komunikacją korporacyjną w Europie Wschodniej. jest absolwentką
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej. Posiada bogate doświadczenie dyrektorskie w marketingu
branży hotelarskiej. Z Grupą Accor związana jest od 2005 roku. Swoją karierę rozpoczęła jako zastępca kierownika recepcji hotelu ibis
Warszawa Stare Miasto. Następnie była Brand Menagerem marek ibis, Etap i Novotel. W 2011 roku została Dyrektorem ds. Marketingu
w grupe Accor, a w 2013 objęła stanowisko Deputy Director of the Sales, Distribution, Marketing & Revenue Management for Poland
& Baltic Area. Od 2015 roku roku zajmowała stanowisko VP Marketing, Quality, Loyalty - Poland and Eastern Europe.

Mateusz Janiec, Customer Experience & Employee Experience Director - Billennium
Od początku kariery związany ze sprzedażą, obsługą klienta i marketingiem, głównie w firmach z sektora IT oraz BPO. Najcenniejsze
doświadczenia zdobywał w Iron Mountain, globalnej firmie outsourcingowej, gdzie przez kilka lata zarządzał sprzedażą oraz w Billennium,
polskiej firmie informatyczno-outsourcingowej, gdzie w ostatnich latach odpowiadał za sprzedaż i marketing, a także realizował projekty
z obszaru HR. Z projektem CX w Billennium związany od samego początku, tj. od 2014 roku. Obecnie, jako szef zespołu Customer
& Employee Experience, odpowiada za realizację ponad 150 inicjatyw CX wdrażanych we wszystkich obszarach biznesowych firmy.
Absolwent socjologii UW oraz zarządzania SGH. Prywatnie miłośnik gór, ultramaratończyk i triathlonista.

Piotr Ziarek, Head of Digital & E-commerce - Canpol Babies
Posiada kilkunastoletnie doświadczeniem w marketingu cyfrowym i sprzedaży internetowej. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w segmencie B2C jak i B2B, pracując dla takich marek jak Allegro, Inter Cars oraz Lyreco
Polska.

Marta Bernadkiewicz, Marketing Coordinator - Baltona Capital Group
Marketingiem zajmuje się od 14-lat. Aktualnie na stanowisku Koordynatora ds. Marketingu w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego
Baltona S.A. odpowiada za strategię marketingową oraz komunikację marki i oferty sklepów we wszystkich kanałach. Przed dołączeniem
do PHZ Baltona S.A. pracowała jako Activation Marketing Manager Poland w firmie Costa Coffee S.A., gdzie odpowiadała między innymi
za zarządzanie komunikacją marketingową we wszystkich kanałach na rynku Polskim. Jej jednym z sukcesów było przeprowadzenie
rebrandingu kawiarni coffeeheaven w Costa Coffee. Wcześniej pracowała w marketingu w Totalizatorze Sportowym oraz Deutsche Bank.
Ukończyła studia z Ekonomii Menadżerskiej na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studia doktoranckie z Ekonomii w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.
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Andrzej Sadecki, Country Customer Manager - IKEA
Pracę w IKEA rozpoczął w 2016 roku zajmując stanowiska Kierownika Działu Sprzedaży oraz Country Sales Leadera. Od 2019 roku 
Krajowy Kierownik ds. Relacji z Klientami. Odpowiedzialny za współtworzenie strategii Omnichannel, rozwój oferty usług i serwisów                     
oraz za zapewnianie najlepszego doświadczenia zakupowego we wszystkich kanałach sprzedaży. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie na studiach MBA w Szkole Biznesu 
Politechniki Warszawskiej. Prywatnie miłośnik wędrówek górskich oraz założyciel start-upu.

Tomasz Izydor, Sales Manager Baltics - NIVEA Polska
Absolwent informatyki stosowanej na UAM w Poznaniu. Od 13 lat związany z obszarami sprzedaży w NIVEA Polska. Zaczynał jako analityk
sprzedażowy, następnie pełnił funkcję kontrolera finansowego dla działów sprzedaży oraz logistyki. Od 2014 roku na pierwszej linii frontu
w dziale sprzedaży. Odpowiedzialny za współpracę z kluczowymi klientami w kanale drogeryjnym oraz dyskontowym. Po czterech latach
zbierania doświadczeń, w 2018 został odpowiedzialny za sprzedaż w krajach Bałtyckich, zarządzając grupą NKAM oraz działem Baltics
Shopper & Customer management. Odpowiedzialny m.in. za wdrażanie strategii cenowej, negocjacji krajowych oraz międzynarodowych,
ustalania strategii handlowej. Entuzjasta przeliczenia i rozważenia każdej opcji, jaką mu klient zaproponuję. Nigdy nie odchodzi od stołu
bez walki.

Mirosław Mikłos, Head of Customer Care & Customer Experience, MediaMarktSaturn Polska
Jestem doświadczonym menadżerem projektów z zakresu budowania lojalności Klientów w oparciu o kulturę Customer Experience. Po 
kilkunastu latach realizacji zadań w sektorze finansowym (detalicznym i korporacyjnym), postanowiłem sprawdzić swoje umiejętności w 
branży telekomunikacyjnej. Zarządzam i uczestniczę w strategicznych projektach jakościowych, koordynuję i dostosowuję kluczowe 
wskaźniki efektywności procesów. Prowadzę działania oparte na informacjach uzyskanych z badań satysfakcji Klientów. Jestem trenerem 
i prelegentem, opracowuję szkolenia i warsztaty. Uczestniczę w najważniejszych wydarzeniach dotyczących tematyki Customer 
Experience. CX-em zajmuje się od: 1999 roku

Marta Bryła-Gozdyra, Customer Experience & Employee Experience Management Mentor, Dyrektor Zarządzający
- Everbe
Posiada 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 i mentor oraz wieloletni
wykładowca akademicki psychologii zachowań konsumentów oraz strategii marki (Uniwersytet SWPS). Badaniami, projektowaniem
oraz zarządzaniem doświadczeniami klientów oraz jego wpływem na lojalność w teorii i praktyce zajmuje się od 15 lat. Jej uwagę zajmuje
zwiększanie efektywności przedsiębiorstwa przez koncentrację na człowieku i budowę proklienckich kultur organizacyjnych. W pracy
na co dzień wykorzystuje dorobek psychologii pozytywnej, psychologii organizacji oraz neuronaukę. Założycielka i dyrektor zarządzającą
w EVERBE oraz członek kapituły Firmy Przyjaznej Klientowi oraz Inwestora w Kapitał Ludzki. Autorka wielu publikacji oraz wystąpień
publicznych w obszarze customer experience, employee experience, obsługi klienta oraz kultury organizacyjnej. Współpracuje z firmami
różnej wielkości zarówno w sektorze B2B, jak i B2C, między innymi: IKEA ,Orlen, INGKA Centers, Netia, mBank, Credit Agricole, Orlen, PKO
Ubezpieczenia, Santander BZ WBK, Generali, Tauron, Philip Morris, Media Markt Saturn Polska ,Pracuj.pl, PPG, Roche, Innology, UPC
i innymi. Absolwentka zarządzania biznesem, psychologii organizacji, psychologii zachowań konsumenckich oraz neuromanagmentu.

Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej - Bank Millennium
Od wielu lat związana z obszarem bankowości elektronicznej, inicjatorka przełomowych dla rynku innowacji. W Banku Millennium pracuje
od 2002 roku. W ramach Departamentu Bankowości Elektronicznej pełniła funkcję Kierownika Zespołu Zarządzania Stroną Internetową.
Od 2010 roku była także odpowiedzialna za stworzenie i rozwój standardów w obszarze User Experience i User Interface – zainicjowała
powstanie pierwszego wśród polskich banków wewnętrznego laboratorium „User-Experience Lab”. Od roku 2015 pełniła rolę Kierownika
Zespołu Sprzedaży, UX i UI w kanałach elektronicznych. Stanowisko Dyrektora Departamentu Bankowości Elektronicznej objęła w maju
2018 r. W latach 2000-2002 związana z Jeronimo Martins, jako Koordynator Okręgu. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Konrad Jezierski, Head of Retail - eobuwie.pl
Z sektorem retail oraz nowymi technologiami związany od 15 lat. Wcześniej zdobywał doświadczenie w takich firmach jak: LPP, Inditex,
TK Maxx czy Trespass. W swojej pracy nastawiony na zrozumienie potrzeb klienta. Poznaje jego preferencje i analizuje bariery,
które konsumenci napotykają podczas ścieżki zakupowej. Zaangażowany w szereg przełomowych projektów: m.in. we wprowadzenie
RFID do sklepów Zara czy inaugurację działalności TK Maxx na rynku polskim. Jest współtwórcą szeroko nagradzanego konceptu sklepów
eobuwie.pl i odpowiada za rozwój usługi esize.me w grupie CCC. Czas wolny spędza z rodziną. Jest też pasjonatem dobrych motocykli.



Marcin Górecki, Head of Marketing, Communication, PR - Siemens Mobility
Absolwent PR i marketingu medialnego na Uniwersytecie Warszawskim z 9-letnim doświadczeniem w obszarze w public relations.
Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej (wewnętrznej i zewnętrznej), projektach CSR i kampaniach społecznych. Prowadził projekty
z zakresu transportu drogowego i kolejowego, logistyki, motoryzacji oraz sportu. Laureat nagród Złoty i Srebrny Spinacz 2016 za projekt
dla firmy 3M – Starcie Szlifierzy. Od 2017 r. jest odpowiedzialny za prowadzenie działań marketingowych, komunikacyjnych i PR
dla Siemens Mobility.

Paweł Jarecki, Director Customer Satisfaction - KROSS
Menadżer z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami na styku organizacji, klienta oraz technologii. Twórca
pierwszego w Polsce komercyjnego wirtualnego asystenta www.fido.pl, dzisiejszego światowego lidera w zakresie algorytmów sztucznej
inteligencji. W latach 2003-2009 współtwórca i zarządzający serwisem edukacyjnym Narodowego Banku Polskiego www.nbportal.pl.
Menadżer projektów w PKO TFI. Od sierpnia 2012 zarządzający projektem poprawy satysfakcji klientów Grupy PKP, twórca i Dyrektor
Departamentu Spraw Klienta Grupy PKP. W latach 2014 -2016 Dyrektor Wykonawczy/ Prokurent PKP Intercity S.A zarządzający pionem
jakości i obsługi posprzedażowej. Od maja 2016 do stycznia 2019 związany Grupą Kapitałową Black Red White jako Dyrektor Pionu
Zarządzania Satysfakcją i Obsługi Posprzedażowej. Od lutego 2019 Dyrektor ds. Satysfakcji Klienta KROSS.

Bartosz Kapczyński, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta - LUX MED
Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Posiada także tytuł Master of Arts in Financial Services (MAFS)
uzyskany w Bornemouth University w Wielkiej Brytanii. Od 1993 roku związany ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych
i inwestycyjnych. Podczas swojej działalności zawodowej pracował między innymi w Grupie Winterthur - Credit Suisse, gdzie jako Dyrektor
Wydziału Szkoleń współtworzył strategię sprzedaży dla klientów indywidualnych. Od końca 2002 roku na stanowisku Dyrektora
Wspierania Sprzedaży LUX MED odpowiedzialny był między innymi za tworzenie i wycenę produktów, rekrutację i szkolenie
oraz współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi. W styczniu 2008 roku objął stanowisko Dyrektora Centralnych Struktur Sprzedaży.
We wrześniu 2008 r. objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży Grupy LUX MED, odpowiedzialnego między innymi za sprzedaż produktów
korporacyjnych oraz rozwój sieci sprzedaży i współodpowiedzialnego za ogólne wyniki sprzedaży spółki. Od końca 2011 roku pełni funkcję
Członka Zarządu LMG Försäkrings AB, działającego w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia. W lutym 2012 został powołany
na stanowisko Członka Zarządu LUX MED.

Bartosz Witorzeńć, Dyrektor Marketingu i CRM - Idea Bank
Innowacyjne podejście do rozwoju bankowości i kreatywność pozwoliły mu na stworzenie wielu nowych produktów, usług i narzędzi
zwiększających zaangażowanie Klienta. Wcześniej przez 10 lat związany był z mBankiem S.A. gdzie odpowiadał za strategiczne projekty
jako Doradca Zarządu, Menadżer w Departamencie Klienta Firmowego i Team Leader CRM. Odpowiedzialny był za wdrożenie CRM-u
analitycznego i modelowania (2009), Real-Time Marketingu (2012), mOkazji (2012), marki Orange Finanse (2014), aplikacji mobilnej
mBanku (2017) i #ideapay (2019)."

Adam Skręt, Dyrektor Digital i Performance Marketing - Orange Polska
Zarządza zespołem ponad 130 specjalistów tworzących rozwiązania cyfrowe przeznaczone zarówno dla klientów (B2C i B2B)
jak i wpierające pracowników firmy. Obecny zakres odpowiedzialności obejmuje następujące obszary: e-commerce, User Experience,
Digital Marketing (SEM, afiliacja, Social), Content (artykuły, blogi, wideo), Personalizacja oraz Rozwój Platform Cyfrowych. Przed pracą
w Orange Polska związany z jedną wiodących firm doradczych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

Agnieszka Składowska, Kierownika w Dziale Obsługi Klienta - Indigo Nails
Lwica o gołębim sercu, a tym samym kobieta dynamit, która detonuje wrażliwością i determinacją. Dowodem na to jest zdobycie
wszystkich branżowych nagród dla sprzedawców telefonicznych. Finalistka Telemarketera Roku 2017 w kategorii Sprzedaż Outbound,
zdobywczyni wyróżnienia w kategorii Najlepszy Sprzedawca Związku Banków Polskich, Telemarketer roku 2018 w kategorii Inne Projekty
Telefoniczne, laureatka konkursu Polish National Sales Awards w kategorii Telesprzedaż i zdobywczyni tytułu Supersprzedawcy. Z branżą
CC jest związana od 7 lat, zaczynała od słuchawki, po Lidera Zespołu Sprzedaży a obecnie zajmuje stanowisko Kierownika w Dziale Obsługi
Klienta Indgio Nails. Jej misją jest inspirowanie i praca z ludźmi, a z zamiłowania trenuje sztuki walki, kettle i jest świetnym terapeutą duszy.
Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Liderów w Łodzi oraz Akademii Leona Koźmińskiego.
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Marcin Krych, Inside Sales & Customer Service Director - Novamed
Ekspert w obszarze Customer Service, długoletni menedżer struktur sprzedażowo-obsługowych. Ponad 15-letnie doświadczenie
zdobywał m.in. w Polkomtelu, jako Kierownik ds. klientów SOHO oraz Polskiej Grupie Farmaceutycznej S.A. (grupa Pelion), jako Dyrektor
ds. Obsługi Klienta. Prowadził liczne projekty z zakresu restrukturyzacji struktur sprzedażowo-obsługowych, profesjonalizacji contact
center i biur obsługi klienta. Obecnie związany z branżą medyczno-farmaceutyczną. Doradzał m. in. Skamex, Hurtap S.A., Novama Cloud,
Apteczka24.pl i Pharma Distribution Group. Jest absolwentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydziału Zarządzania UŁ
oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Kornelia Musiałowska-Kałużna, Head of Customer Success - MerXu
Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Poznańskim oraz MBA Executive in English na Uniwersytecie Warszawskim. 
Menedżer z 10-letnim doświadczeniem w e-commerce i handlu detalicznym, a także długoletnią praktyką we wprowadzaniu centrów 
usług obsługi klienta.  W Allegro odpowiadam za dział wsparcia Sprzedających i wdrażanie nowych technologii CX, a także rozwój procesów 
posprzedażowych. Mocno wierzę, że stawianie Klienta na pierwszym miejscu jest siłą napędową, która stanowi przewagę konkurencyjną 
firm i projektów

Katarzyna Matusiak, Koordynator ds. Kampanii Marketingowo, Sprzedażowych/ B2B Marketing Coordinator, Grupa 
Pracuj
Entuzjastka design thinking i digital marketingu. W codziennej pracy łączę świat produktów i stysfakcji klientów, przekuwając komunikację 
marketingową w unikalne i wartościowe doświadczenia klientów. Obecnie odpowiadam za budowanie wartości marki wśród klientów, 
wsparcie sprzedaży, utrzymanie klientów i dostarczanie im satysfakcji na każdym etapie współpracy z Pracuj.pl. W Grupie Pracuj od 2011 
roku.

Karol Turek, Retail Director Poland & Ukraine, Groupe SEB | Tefal Stores
Od blisko dwudziestu lat związany ze sprzedażą detaliczną w obszarze operacyjnym i komercyjnym. Pracował na stanowiskach Kierownika 
Sklepu, Regional Manager, Operation Manager w branży fashion dla marek takich jak Esprit, Aldo, Hugo Boss, New Look i
wielu innych. Od 9 lat odpowiada za rozwój sklepów Tefal w Polsce i Ukrainie. Zwolennik turkusowych organizacji, propagator Legendarnej 
Obsługi Klienta. Współtwórca kultury DBAM. Od dwóch lat aktywnie dąży w stronę samoorganizacji wzmacniającej
Customer Experience. W wolnych chwilach wraz z żoną, córką i psem ucieka w Bieszczady.
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