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„Człowiek musi mieć
kogoś.. Kogoś bliskiego.
Wszystko jedno kogo,
byle to był ktoś bliski”
John Steinbeck

Szanowni Państwo!
Znajdujemy się obecnie w bardzo energicznie zmieniającej się
rzeczywistości handlowo-gospodarczej. Każdego dnia przybywa nowych
produktów czy usług, powstaje wiele nowych firm, ale i wiele z nich, z
różnych przyczyn, nie radzi sobie z dzisiejszymi wyzwaniami. Co zatem
determinuje nasze być albo nie być na rynku?
Myślę, że możemy pokusić się o stwierdzenie, że w dużej mierze to klient
decyduje o powodzeniu naszego biznesu, a więc uszczęśliwienie jego jest
krokiem milowym do osiągnięcia sukcesu! A czego właściwie potrzebuje
nasz klient? Co powoduje, że wybiera naszą markę? Czym zasłużyliśmy
sobie na jego zaufanie, ale przede wszystkim, czemu decyduje, że chce
do nas wrócić? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci, którzy każdego
dnia z pasją i sukcesem budują lojalność naszych klientów.
Zapraszam po dużą dawkę inspiracji!

Magdalena Marczak-Makowska
Project Manager

Podczas Kongresu m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesne strategie budowania lojalności klienta
Dlaczego konsument mnie zdradza - czyli dlaczego
wierność jest dzisiaj trudna
Strategia lojalnościowa, jako rozrywka dla klientów
Jakimi narzędziami budować lojalność? Co i kiedy działa?
Kim jest nasz klient? Jak bardzo musimy go poznać, by
wiedzieć jakich działań użyć by stał się lub pozostał
lojalny?
Elementarz komunikacji z klientem – kanały komunikacji
vs techniki komunikacyjne – jak, kiedy i za pomocą jakich
narzędzi rozmawiać z klientem
Lojalność wśród różnych generacji klientów
2 mini warsztaty:
- Lojalność oczami analityka – jak oceniać skuteczność
programu lojalnościowego
- Lojalność oczami psychologa – jak oceniać
i sprawdzać potrzeby SWOICH klientów

Do udziału zapraszamy
dyrektorów, managerów
i specjalistów:
ORGANIZATOR

Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy
do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego
z największych na świecie koncernów
medialnych posiadającego 175 firm w
16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” –
najbardziej
opiniotwórczego
medium
biznesowego, prowadzi również portale
ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające
łącznie do
3,5 miliona użytkowników.
Bonnier Business (Polska) jest liderem
w
zakresie
organizacji
kongresów,
konferencji i warsztatów skierowanych do
wyższej kadry menedżerskiej.

PATRONI

•
•
•
•
•
•

marketingu
programów i operacji lojalnościowych
customer experience management
badania doświadczeń i satysfakcji klientów
oraz utrzymana klienta
sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży
przedstawicieli agencji sales promotion,
marketingu bezpośredniego i contact center

HARMONOGRAM
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8:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

9:00

Rozpoczęcie Kongresu
Magdalena Marczak-Makowska, Project Manager
Marcin Potkański, Brand Advisor, CEO, Trainer, Lecturer, Mentor, Employer Branding,
Marketing & Coffee enthusi

9:10

Jak wytrwać w świętym związku lojalnościowym…?
Piotr Mosak, psycholog, założyciel psycholog.com.pl
Związek to związek i bez względu na to z kim go tworzymy kieruje się tymi samymi zasadami.
• Najpierw akceptacja – dlaczego kogoś akceptuję, mimo że nie do końca go rozumiem?
• Reagowanie na zmiany – wszystko się zmienia więc i my musimy się zmienić.
• Spełnianie oczekiwań – czego za mało, czego za dużo, czego nie ma, co ma zniknąć?
• Komunikacja – jak nie będziemy rozmawiać to wszystko popsujemy.
• Zdrada – z czego wynika i co po niej?

STRATEGIA
9:45

Nowoczesna strategia budowania lojalności klienta
Piotr Krowicki, Kierownik ds. Marketingu i Programu Lojalnościowego, Promod
Angelika Ziętek, Specjalista ds. Marketingu, Promod
• Wpływ kultury organizacji na funkcjonowanie programu lojalnościowego.
• Struktura organizacyjna programu lojalnościowego – przykłady i inspiracje.
• Rola animacji programu lojalnościowego wewnątrz organizacji i jej przykłady

10:30 Lojalność w omnichannel’u.. dobre praktyki spójnych działań lojalnościowych
Monika Urbaniak, Dyrektor ds. Zarządzania Doświadczeniem Klienta, Departament Wsparcia Sieci
Sprzedaży i Zarządzania Jakością, Raiffeisen Polbank
• Jak budować strategię lojalnościową w różnych kanałach komunikacyjnych (synergia on i off
Line)
• Jak tworzyć kompatybilne działania lojalnościowe; dostosowanie kanału i strategii do
konkretnych grup klientów - czy to się opłaca i jak to zrobić?
11:15 Przerwa kawowa

TRENDY
11:40 Budowanie brandu i lojalności klienta poprzez techniczne SEO. Success case study Picodi.com
Bartosz Góralewicz, SEO Expert, Founder & CEO, Elephate
Łukasz Gwóźdź, Marketing and Analytics Director, International Coupons
• Decyzja o rebrandingu i jej podłoże
• Techniczne aspekty rebrandingu w ponad 20 krajach
• Jak w ciągu kilku miesięcy zbudowaliśmy lojalność klientów w branży niskiego zaufania

12:25 Strategia lojalnościowa, jako rozrywka dla uczestników
Wioletta Krasnodębska, Specjalista w Zespole ds. Rozwoju Direct Marketingu, PKN ORLEN S.A.
Case study: Wielka Promocja Urodzinowa „Nagród pod sam korek”
• Czy lojalność może przybrać formę zabawy?
• Jak angażować nowych i obecnych uczestników programu po 15 latach istnienia.
• Cel charytatywny jako ważny element strategii lojalnościowej.
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8:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

KLIENT
9:00

Kim jest nasz klient? Jak bardzo musimy go poznać, by wiedzieć jakich działań użyć by stał
się lub pozostał lojalny?
Agnieszka Olek, CXM manager w Concordia Design, 7/8 Polska Szkoła Myślenia Projektowego
• Czy klient to też człowiek?
• Jak powstają nasze doświadczenia?
• Co to znaczy poznać klienta? Skąd wiemy, jak wygląda nasz klient?
• Jak pracować nad lojalnością z perspektywy ścieżki klienta?
• Potrzeby klienta: fanaberia czy „must be”? Praca na potrzebach.
• Jak zbudować przewagę konkurencyjną? Propozycja wartości odpowiedzią na
zdiagnozowane potrzeby.

9:45

Lojalność to za mało. Potrzebujesz apostołów.
Rafał Mróz, Sprzedaję i pomagam innym sprzedawać więcej, wykorzystajto.pl
• Dlaczego lojalność nie wystarcza? (czym się różni lojalny klient od apostoła)
• Przejście na najwyższy stopień zaufania klienta do sprzedawcy (czynne wykorzystanie
rekomendacji)
• Czemu klienci boją się dać Ci swoje dobre kontakty w ramach polecenia? (punkty oporu przy
rekomendacjach)
• Który z tych błędów popełniasz? (5 największych błędów dotyczących poleceń)
• Kiedy pytać o rekomendację i polecenie znajomym? (kryteria niezbędne do uzyskania
dobrej, czynnej rekomendacji)

10:15 Jak wykorzystać social media w swoich programach lojalnościowych?
Monika Czaplicka, założycielka agencji Wobuzz, autorka „Zarządzanie kryzysem w social media”,
blog czaplicka.eu
• Najlepsze przykłady promocji programów lojalnościowych w social media
• Jak wykorzystać sm do pozyskiwania klientów programu
• Na co uważać
10:45 Przerwa kawowa
11:10 Elementarz komunikacji z klientem – kanały komunikacji vs techniki komunikacyjne
– jak, kiedy i za pomocą jakich narzędzi rozmawiać z klientem
Iwona Tuźnik, Digital Research, Analysis and Strategy
• Holistyczne podejście do komunikacji z klientem - kanały komunikacji jako spójny ekosystem
• Jak wykorzystać specyfikę kanałów digitalowych do budowania lojalność klientów - jak
prowadzić wiarygodną komunikację, czyli personalizacja i kreatywność
• Monitoring internetu - jak trzymać rękę na pulsie, żeby być we właściwym czasie i właściwym
miejscu
• Kluczowe korzyści wizerunkowe płynące z posiadania lojalnych klientów, czyli zjawisko
brand advocacy
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12:00 Kluczowe czynniki sukcesu w budowaniu satysfakcji uczestników programów
lojalnościowych
Marek Kosakowski, Managing Director, DATA SOLUTIONS Jak wyliczać i przewidywać koszty
klienta
• Customer experience jako źródło tworzenia wartości klienta w czasie
• Jak przejść od lojalności transakcyjnej do lojalności w postawie?
• Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój programów lojalnościowych
12:45 Lojalność 3.0 – jak poprzez program lojalnościowy kreować zaangażowanie, personalizację
i doświadczenia.
Magdalena Śliwińska, Loyalty & Partnership Manager Le Club AccorHotels
• 3 filary programów lojalnościowych
• Od stempelków do wyjątkowych doświadczeń
• Case study: Elite Experiences by Le Club AccorHotels
13:30 Przerwa obiadowa
14:30 Sesje warsztatowe

TRENDY

KLIENT

Lojalność oczami analityka – jak oceniać
skuteczność programu lojalnościowego

Lojalność oczami psychologa – jak oceniać
i sprawdzać potrzeby SWOICH klientów

Serhij Fuks, współwłaściciel, AMA Institute
Karol Przanowski, współwłaściciel, AMA Institute

Paweł Grudziński, Senior Trener, Konsultant,
DEVELOR Polska Sp. z o.o.
Bartłomiej Wrzosek, Managing Director/Senior
Trainer/Consultant, DEVELOR

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników
z nowoczesnymi metodami analitycznymi,
wspierającymi efektywne zarządzanie kampaniami
oraz całymi programami lojalnościowymi. Podczas
warsztatu uczestnicy z jednej strony poznają
wyzwania pomiaru skuteczności programów
lojalnościowych, z drugiej zaś strony zdobędą
wiedzę czy istnieje potencjał ich rozwoju.
•
•
•

•

Metody liczenia rentowności kampanii w
ramach programu lojalnościowego
Nowoczesne metody zwiększenia skuteczności
kampanii – modele inkrementalne (uplift)
Czy warto wzbogacać dane o klientach
- wykorzystanie BIG data: business case
wpływu przyrostu mocy predykcyjnej na zysk
z kampanii?
Globalna ocena skuteczności programu
lojalnościowego

Celem tego warsztatu jest praktyczne spojrzenie
na
zachowania
współczesnych
klientów
pod kątem psychologicznym. Przedstawimy
i przedyskutujemy wybrane wyniki badań
Customer Experience Develor International w
kontekście oczekiwań klientów oraz wpływu
różnych aspektów ich obsługi na lojalność. Dzięki
interaktywnym metodom warsztaty pomogą
lepiej zrozumieć dzisiejsze motywy zakupowe
oraz coraz trudniejszą do utrzymania lojalność.
Podczas warsztatu zapoznamy Państwa z:
•

•

•

16:30 Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów

Najnowszymi wynikami międzybranżowego
badania CX Develor w regionie CEE i
stworzymy okazję do odniesienia ich do
własnych firm
Prostym w zastosowaniu narzędziem
wizualizacyjnym – mapa empatii klienta, które
uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej
pracy nad klientem
Teorią momentów prawdy i rolą przekraczania
oczekiwań klientów jako skuteczną i nie
koniecznie bardzo kosztowną drogą do
lojalności

PRELEGENCI
MODERATOR:
Marcin Potkański
Brand Advisor, CEO, Trainer, Lecturer, Mentor,
Employer Branding, Marketing & Coffee enthusiast
Człowiek od „marketingu i kawy”. Praktyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Prezes Zarządu
agencji Brandish oraz właściciel sieci kawiarni Mitte- chleb i kawa. Trener i Mentor. Członek doradców
w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter oraz Clipster. Prelegent na wielu branżowych
konferencjach. Członek jury konkursu „Go Creative. Biznes na Start”. Wykładowca z zakresu marketingu
i PRu w Katedrze Zarządzania w Sporcie przy gdańskiej AWFiS oraz przy Wyższej Szkole Bankowej.
Wiedzę z zagadnień „zarządzania marką” wyniósł ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Realizował
projekty dla Oficjalnej Strefy Kibica UEFA EURO 2012™ w Gdańsku; Grant’s Whisky, Jim Beam, Grupa
LOTOS S.A., Eva Minge Design i wielu innych.Prowadzi pierwszy w Polsce podcast o świadomym
budowaniu marki pracodawcy: Espresso Employer Branding (www.potkanski.pl).

Monika Czaplicka
założycielka agencji Wobuzz, autorka „Zarządzanie kryzysem w social media”,
blog czaplicka.eu
W branży social media od 10 lat. Pracuje w swojej agencji Wobuzz dla różnych klietów. Prowa
dzi fanpage “Kryzysy wybuchają w social media w weekendy” oraz bloga czaplicka.eu. Jej debiu
tancka książka “Zarządzanie kryzysem w social media” nakładem wydawnictwa Helion doczekała
się dodruku po kilku miesiącach od pierwszego wydania. Jedna z autorek II tomu Biblii E-biznesu.
Często występuje jako prelegentka na wielu wydarzeniach i konferencjach branżowych. Podczas
konferencji „I love marketing” otrzymała I miejsce (z 18) za najlepszą prelekcję głosami prawie 900
widzów zgromadzonych na sali oraz przed komputerami. Wykształcenie socjologiczne, zdobyte w
trakcie studiów w Instytucie Socjologii UW, umożliwia jej analizowanie danych i obserwowanie sieci
z ciekawej perspektywy.

Serhij Fuks
współwłaściciel, AMA Institute
Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w obszarze budowy strategii, zarządzania
sprzedażą oraz obszarem CRM, zdobytym w trakcie pracy w wielu krajach: Ukraina, Holandia,
Wielka Brytania, Czechy, Węgry i Polska. Posiada 3 dyplomy: MBA (Manchester Business School,
Wielka Brytania), oraz magister ekonomii (Włochy), magister matematyki (Ukraina).

Bartosz Góralewicz
SEO Expert, Founder & CEO, Elephate
Bartka pasja to techniczne oraz międzynarodowe SEO. Jest współzałożycielem agencji SEO &
Content Marketingu Elephate, która pomaga polskim przedsiębiorcom zdobywać świat.

Paweł Grudziński
Senior Trener, Konsultant, DEVELOR Polska Sp. z o.o.
Paweł ukończył studia magisterskie w zakresie prawa (UW), w zakresie stosunków
międzynarodowych (UW), a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania kompetencjami
(ALK) i wiele kursów trenerskich, m.in. w Szkole Trenerów Biznesu. Zdobył akredytacje trenerskie:
Kepner&Fourie, Thinking Dimensions International, Insights Discovery, Insights Full Circle, Think On
Your Feet. Od 2007 roku prowadzi szkolenia w następujących obszarach: rozwiązywanie problemów
i podejmowania decyzji, komunikacja w biznesie, sztuka prezentacji, obsługa klienta, team building,
przywództwo i zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą oraz mediacje i zarządzanie konfliktem.
Paweł jest energicznym, przyjaznym i bezpośrednim w kontaktach z uczestnikami trenerem.

Łukasz Gwóźdź
Marketing and Analytics Director, International Coupons
Łukasz jest związany z branżą marketingu internetowego od 10 lat, początkowo rozwijając własną
działalność gospodarczą, a następnie zarządzając zespołami marketingowymi w Ceneo i Grupie
Nokaut. Aktualnie pomaga firmie Picodi.com zniżkami podbijać świat.

PRELEGENCI

Marek Kosakowski
Managing Director, DATA SOLUTIONS
Ekspert w zakresie tworzenia programów lojalnościowych oraz programów partnerskich,
pomysłodawca panelu badawczego Loyalty Insight; projektował rozwiązania lojalnościowe dla CocaCola; Sabmiller Plc.; PSA; Nestle, Amica, Atlas.

Wioletta Krasnodębska
Specjalista w Zespole ds. Rozwoju Direct Marketingu, PKN ORLEN S.A.
Od ponad 9 lat związana z rozwojem oferty lojalnościowej w PKN ORLEN. Realizuje zadania z
zakresu direct marketingu oraz uczestniczy w akcjach mających na celu wdrażanie elementów
lojalnościowych w projektach prowadzonych przez PKN ORLEN.

Piotr Krowicki
Kierownik ds. Marketingu i Programu Lojalnościowego, Promod
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Międzynarodowa
Polityka Handlowa i Marketing Menagement. Od 5 lat związany z francuską marką Promod Boutique
Francaise. Obecnie Kierownik ds. Marketingu i Programu Lojalnościowego. Odpowiada za rynek
Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja). Doświadczenie zdobył dzięki pracy na
stanowiskach trenera sprzedaży, kierownika ds. Karty stałego klienta i kierownika regionalnego.

Piotr Mosak
psycholog, założyciel psycholog.com.pl
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii. Psycholog, psychoterapeuta,
trener psychologii biznesu, coach i mentor, dziennikarz, członek Rady Nadzorczej, wykładowca.
Ponad 20 lat funkcjonuje na rynku. Zdobył wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach psychologii.
Szkolił się w wielu zakresach – od mediacji rodzinnych, przez rozwiązywanie konfliktów, wspieranie
rozwoju, psychologię transpersonalną po zarządzanie, coaching, psychologię społeczną, biznesu,
NLP i prowokatywną. Doświadczenie zbiera na własnej skórze. Pracując w wielu środowiskach na
bieżąco sprawdza prawdziwość teorii psychologicznych. Od lat związany z mediami. Ponad 100 wizyt
w „śniadaniówkach”. Gość i ekspert w różnych audycjach i programach, w tym: „Sposób na faceta” i
„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Opieka psychologiczna na planie kilkunastu produkcji telewizyjnych.
Z ciekawostek – rola psychologa Piotra Mosaka w słuchowisku radiowym „Matysiakowie”.

Rafał Mróz
Sprzedaję i pomagam innym sprzedawać więcej, wykorzystajto.pl
Po pierwsze - sprzedawca.
Po drugie - wiceprezes The Global Language System, dostawcy rozwiązań do certyfikacji i testowania
znajomości języków obcych oraz znaku jakości TGLS QA, który być może jest najbardziej pożądaną
certyfikacją dla firm szkoleniowych.
Po trzecie - autor bestsellera „Import pieniędzy”, który zaszczepił wirus handlu międzynarodowego u
małych i mikroprzedsiębiorców głodnych efektu skali.
Po czwarte - twórca 500+ porad dla innych sprzedawców opublikowanych na łamach serwisu
wykorzystajto.pl. Po piąte - trener, który pokazuje handlowcom co mają robić, żeby nie usłyszeli
„Dziękuję, nie jestem zainteresowany”.

Zbigniew Nowicki
Managing Director, Bluerank
Od kilkunastu lat obecny w branży internetowej, doradzając najważniejszym graczom rynku
finansowego, telekomunikacyjnego, e-commerce oraz sektora FMCG. Jako współwłaściciel Bluerank
odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie firmą, jednocześnie pasjonat digital analytics. Aktywny
członek takich stowarzyszeń branżowych jak CXPA, DAA, IAB, PTBRiO oraz Izby Gospodarczej
e-commerce Polska. Pionier obszaru badań doświadczeń i satysfakcji użytkowników, współtwórca
platformy opiniac.com. Prelegent konferencji branżowych w Polsce i zagranicą.

PRELEGENCI

Agnieszka Olek
CXM manager w Concordia Design, 7/8 Polska Szkoła Myślenia Projektowego
Manager z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspertka w zakresie Customer Experience
Management, bancassurance i ubezpieczeń. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
studiuje Zarządzania Innowacją na School of Form. Współpracuje z Siedem Ósmych Polską Szkołą
Myślenia Projektowego, gdzie jako CXM Manager, Project Manager i konsultant współtworzy
innowacje poprzez rozwiązywanie autentycznych problemów biznesowych i społecznych. Wspiera
firmy w projektowaniu strategii rozwoju, usług, produktów, przyszłości (trendy), propozycji wartości
oraz unikatowych doświadczeń klientów.W BZ WBK odpowiedzialna za Customer Experience w
Obszarze Direct Banking oraz Segmencie Klienta Indywidualnego. Zorientowana na budowanie silnych
i trwałych relacji organizacji z klientami i tym samym stabilnej bazy dochodowej poprzez dostarczanie
jak najlepszych doświadczeń i jak najwyższego zadowolenia klientów korzystających z oferty. Przez 7
lat odpowiadała za rozwój linii bancassurance, w tym za definiowanie i wdrażanie nowych produktów,
a także obsługę posprzedażową ponad 2 mln ubezpieczonych klientów. Uczestniczyła w budowie od
„zera” spółek ubezpieczeniowych w formie joint - venture oraz w procesie fuzyjnym z Kredyt Bankiem.
Wcześniej, 6 letnie doświadczenie m.in. w sprzedaży, underwritingu ubezpieczeń osobowych w TUiR
Warta. Prywatnie - kocha aktywność: jeździ konno, biega, podróżuje.

Karol Przanowski
współwłaściciel, AMA Institute
Nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej, magister matematyki i doktor fizyki
(Uniwersytet Łódzki) oraz posiadacz dyplomu MBA (PAN, Polska). Menedżer z wieloletnim
doświadczeniem w obszarze Credit Scroing, Ryzyka i CRM; jego pasją jest budowanie,
monitorowanie i walidowanie modeli analitycznych. W okresie swojej kariery wielokrotnie
budował efektywne procesy biznesowe w zakresie CRM analitycznego, łącznie z oceną
efektywności kampanii marketingowych. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz książek,
między innymi:
•

Credit Scoring Studia Przypadków Procesów Biznesowych, OW SGH, 2015

•

Credit Scoring w Erze BIG DATA - Techniki modelowania z wykorzystaniem generatora
losowych danych portfela CONSUMER FINANCE, OW SGH, 2014.

Piotr Sadowski
CEO, Webankieta.pl
Ojciec serwisów Webankieta.pl i Ankietka.pl. Certyfikowany przez Satmetrix ekspert NPS2.
Absolwent Informatyki na Politechnice Warszawskiej. Przygodę z Internetem i badaniami
rozpoczął w Gemiusie w 2008 roku. Od 2006 tworzy narzędzia do realizacji badań on-line,
doradza klientom w zakresie realizacji badań satysfakcji klientów i pracowników. Internetowy
Przedsiębiorca, stawiający przed sobą ambitne cele. Jednym z nich jest zarażanie innych bakcylem
proaktywnego zarządzania opinią i doświadczeniem klientów. Prywatnie zapalony triathlonista i
ojciec Janka i Antka.

Krzysztof Sarnecki
Współzałożyciel QUEST Change Managers i Prezes Zarządu.
Konsultant strategiczny, zawodowy negocjator. Ekspert w zakresie marketingu i budowania
przewagi rynkowej firm oraz agent zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm.
Założyciel i przez 20 lat Prezes Academy of Business & Career Development w Chicago.
Współpracuje z wieloma czołowymi firmami w Polsce i za granicą w dziedzinie transformacji i
zarządzania partycypacyjnego. Twórca pierwszej nielinearnej V Generacji Sprzedaży™. Konsultant,
trener i coach kilku tysięcy członków zarządów i menedżerów. Jeden z nielicznych zawodowych
negocjatorów w Polsce. Absolwent University of Illinois, The UIC Institute for Entrepreneurial
Studies w Chicago i programu MBA w Lake Forest Graduate School of Management (Lake Forest,
Illinois).

PRELEGENCI

Magdalena Śliwińska
Loyalty & Partnership Manager Le Club AccorHotels
Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, na którym ukończyła dwa kierunki – marketing
międzynarodowy oraz turystykę i rekreację. Wcześniej pracowała w hotelu Novotel Łódź Centrum
jako Ambasador Le Club AccorHotels, programu lojalnościowego Grupy AccorHotels. Obecnie
zajmuje stanowisko kierownika ds. programów lojalnościowych i partnerskich dla Polski i krajów
bałtyckich i odpowiada za marketingowe oraz operacyjne aspekty Le Club AccorHotels. Zajmuje
się animacją bazy prawie miliona polskich uczestników programu, kontroluje ilościowe i jakościowe
aspekty programu, dba o prawidłowe funkcjonowanie programu w 70 hotelach w Polsce, na Litwie
i Łotwie. Entuzjastycznie podchodzi do dynamicznych zmian w programie i nieustannie poszukuje
nowych rozwiązań w zakresie budowania relacji z klientami. Prywatnie fanka wspinaczki skałkowej.

Iwona Tuźnik
Digital Research, Analysis and Strategy
Badacz, metodolog, analityk i strateg. Zainteresowanie strategią łączy z badawczym doświadczeniem
i analitycznym podejściem do każdego problemu. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku
i Opinii. W branży reklamowej od ponad pięciu lat. Pracowała w takich firmach jak IQS Group,
VML, TBWA. Jej główne obszary zainteresowań to Social Listening, Social Customer Relationship
Management, metody łączenia analiz offline i online oraz strategia digitalowa.

Monika Urbaniak
Dyrektor ds. Zarządzania Doświadczeniem Klienta, Departament Wsparcia Sieci
Sprzedaży i Zarządzania Jakością, Raiffeisen Polbank
Ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego na Wydziale
Zarządzanie i Marketing oraz Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego - Zarządzanie
Strategiczne. Doświadczenie zdobywała w Polskiej Telefonii Cyfrowej (T-Mobile). W swojej
długoletniej pracy uczestniczyła w projektach międzynarodowych grupy Deutsche Telekom oraz
brała udział jako autor EFQM w ocenie organizacji w Stambule, która ubiegała się o nagrodę EFQM
(European Foundation for Quality Management). Od 3 lat całą uwagę poświęca bankowości, obecnie
na stanowisku Dyrektora ds. Zarządzania Jakością Obsługi Klienta w Raiffeisen Polbank. Na co dzień
odpowiada za nadzór, monitorowanie i analizę Wskaźników Jakości Obsługi Klienta (NPS, MS, 2nd
Day Call, MoT’s) oraz dostarczanie niezbędnych narzędzi raportujących wyniki jakościowe dla sieci
oddziałów sprzedaży. Ceni profesjonalizm i zdrową rywalizacje, jej dewizą w biznesie jest: „Dobra
oferta to za ma mało, jakość, satysfakcja i lojalność Klientów buduje markę”.

Bartłomiej Wrzosek
Managing Director/Senior Trainer/Consultant, DEVELOR
Posiada ponad 17 lat praktyki na rynku szkoleniowo-doradczym i bogate doświadczenie w obszarze
tworzenia oraz realizacji programów rozwojowych dla kadry menedżerskiej, siły sprzedaży oraz
projektów oceny kompetencji pracowników poprzez procesy Assessment/Development Centre.
Ma na koncie kilkadziesiąt projektów szkoleniowo doradczych jako Lider Projektu – od wsparcia
programów typu Talent management po restrukturyzacje i fuzje oraz kilkaset zrealizowanych dni
warsztatowych jako Trener/Konsultant. Jego specjalnością są programy rozwoju kadry managerskiej
i projekty ukierunkowane na poprawę Customer Experience. Realizując szkolenia Bartek
wykorzystuje swoje bogate doświadczenie jako Dyrektor Zarządzający dla lepszego zrozumienia
tematyki przez uczestników. Swoim klientom oferuje praktyczną wiedzę, gwarancję mierzalnych
rezulatatów prowadzonych działań oraz szczyptę dobrego humoru w relacjach biznesowych.

Angelika Ziętek
Specjalista ds. Marketingu, Promod
Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Radboud Universiteit w Nijmegen w
Holandii. Uczestniczyła we wprowadzeniu na rynek polski marki Bath&Body Works. Od ponad 3
lat związana z Promod Boutique Française. Zdobywała doświadczenie na stanowisku Specjalisty ds.
Obsługi Klienta oraz Specjalisty ds. Sprzedaży i Marketingu. Obecnie w firmie odpowiada m.in. za
budowanie relacji z uczestnikami Programu Lojalnościowego oraz za obecność marki w mediach.

TAK chcę wziąć udział w kongresie „Lojalność klienta”
Termin:
Cena:		

TAK

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

5 - 6 kwietnia 2017 r.
2495 PLN netto

chcę otrzymać więcej informacji o kongresie
„Lojalność klienta”
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:

NIE nie wezmę udziału w prezentowanym kongresie jednak

proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach
o podobnej tematyce.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier
Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych
osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności
prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert
klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji
handlowych dotyczących Bonnier oraz ich klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty
całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

2495.00 PLN netto (od 18.02.2017 do 6.04.2017)
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
3. Przesłanie do Bonnier Business (Polska) faxem lub pocztą elektroniczną,
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie
wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska).
Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana e-mailem po
otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale
nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział
w Polsce PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres
organizatora.
7. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem
warsztatów obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20%
opłaty za udział.
8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed
rozpoczęciem warsztatów pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje
obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny
pracownik firmy.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz
do odwołania warsztatów.
13.

1.

Imię i nazwisko:

Wszystkie treści zawarte w programie
warsztatów stanowią własność Bonnier
Business (Polska) Sp. z o.o. oraz powiązanych
z nią podmiotów. O ile Organizator nie
postanowi inaczej, nie wolno żadnych
materiałów stanowiących własność
Bonnier
Business
(Polska)
odtwarzać, wykorzystywać,
tworzyć pochodnych prac
na bazie materiałów
umieszczonych
w
programie, ani też
ponownie ich
publikować,

Stanowisko:
Departament:

2.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:

KONTAKT

Departament:

tel 22 333 9777

Firma:

szkolenia@pb.pl
konferencje.pb.pl

fax 22 333 97 78
3.

Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail: .

4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

E-mail:

podpis i pieczęć:

