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Gdy spotykają się Percepcja Klienta z Percepcją Organizacji niezbędne jest
dopasowanie. Klienta nie zmienimy. Pozostaje zmiana organizacji.

„Zmiana jest procesem, a nie wydarzeniem”
Barbara Johnson
Rok temu podczas pierwszej edycji Customer Experience Transformation mówiliśmy o różnych
drogach dochodzenia do dobrych doświadczeń Klientów. 6 prelegentów opowiedziało nam 6
historii o drodze własnej organizacji do poznania i zarządzania doświadczeniem swoich klientów.
Każdy z nich opowiedział m.in. o tym kiedy i jak ich organizacja zaczęła pracę nad pozytywnymi
doświadczeniami Klienta, jak zaangażował się Zarząd, jakie narzędzie stało się tym wiodącym, jak
zbierają Głos Klientów w punkach styku oraz o swojej osobistej liście porażek i sukcesów związanych
z customer experience.
Teraz nadszedł czas na pogłębienie tematu Transformacji Customer Experience w organizacji. Jak
każda zmiana – jest ona procesem, który w rozwiniętej formie angażuje całą firmę i wszystkie jej
zasoby. Choć przejście przez proces transformacji może się odbywać na wiele sposobów, to praktycy
Customer Experience wskazują kilka kluczowych obszarów, których zaniedbanie w procesie zmiany
może stanąć na przeszkodzie kliento-centrycznej organizacji.
Okazuje się, że każda świadoma w obszarze doświadczeń Klienta firma musi realizować
działania CX na minimum 6 polach, o których szerzej opowiemy podczas konferencji*:
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Wszyscy nasi Prelegenci reprezentują firmy, które od dłuższego czasu pracują
w różnych obszarach, aby ich organizacja stała się coraz bardziej prokliencka.
Obiecujemy, że podczas warsztatu nie zabraknie inspiracji,
dyskusji i pomysłów na kolejne działania!

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 merytoryczni

Patroni medialni

Pr gram

30 listopada 2017
9:00

Rejestracja, poranna kawa

9:30

Oficjalne rozpoczęcie konferencji

9:35

II Customer Experience Transformation - INTRO

Magdalena Marczak-Makowska, Project Manager, Puls Biznesu

Marta Łukawska-Daruk, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience
Aleksandra Jagiełło-Bono, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience

9:50

WYNIKI BADANIA CUSTOMER EXPERIENCE!
Najnowsze wyniki międzynarodowego badania w dziedzinie Customer Experience
Management
Bartłomiej Wrzosek, trener w DEVELOR Polska Sp. z o.o.

10:30

WIZJA CUSTOMER EXPERIENCE...
... czyli plan, aby każdemu Klientowi dostarczać odpowiednie, powiązane z wartościami firmy doświadczenia, wpisany
w całościową strategię organizacji.

Piotr Krowicki, Kierownik ds. Marketingu i Programu Lojalnościowego, Promod

11:30

Przerwa kawowa

11:50

WARSZTAT #1 - WIZJA CUSTOMER EXPERIENCE
Bartłomiej Wrzosek, trener w DEVELOR Polska Sp. z o.o.

12:20

ZROZUMIENIE KLIENTA...
... czyli zrozumienie, iż krokiem w kierunku dostarczania dobrych doświadczeń Klientom jest ich zrozumienie Klienta
(kto jest naszym Klientem, czego potrzebuje, jak POSTRZEGA interakcje z organizacją). Zrozumienie Klienta pomaga
organizacji ZIDENTYFIKOWAĆ problematyczne dla Klientów interakcje i je eliminować.

Olga Mitura-Pochwatko, p.o. Dyrektor Zarządzania Wiedzą o Relacjach z Klientami, Strategia Korporacyjna i
Badania Rynkowe, Zarządzanie Wiedzą o Relacjach z Klientami, Orange Polska

13:20

WARSZTAT #2 - ZROZUMIENIE KLIENTA
Marta Łukawska-Daruk, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience
Aleksandra Jagiełło-Bono, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience

13:50

Przerwa obiadowa

14:50

PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ...
...projektowanie nowych produktów, rozwiązań, procesów z udziałem kluczowych interesariuszy w szybki, iteracyjny
sposób. Wykorzystanie szybkich wdrożeń pozwala przetestować i zebrać szybko informacje od Klientów, Pracowników i
Partnerów w zakresie dobrych i złych praktyk.

Tomasz Siwek, Dyrektor Centrum Agile, Customer Intelligence, ING Bank Śląski S.A.

15:50

WARSZTAT #3 - PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ
Magda Dobrowolska-Sagan, Właściciel firmy ANLOKO

16:30

Zakończenie pierwszego dnia konferencji
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MIERZENIE DOŚWIADCZEŃ...

9:30

... czyli jak liderzy CX monitorują jakość doświadczeń Klientów, na bieżąco używając PERCEPCJI KLIENTA jako
ostatecznego testu „co jest dobre”

Piotr Gajnodzinow, Dyrektor Departamentu Voice of the Customer, EUROBANK

10:30

WARSZTAT #4 - MIERZENIE DOŚWIADCZEŃ
Marta Łukawska-Daruk, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience
Aleksandra Jagiełło-Bono, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience

11:00

Przerwa kawowa

11:20

ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIEM...
... czyli aktywny i zdyscyplinowany sposób, w jaki organizacje zarządzają doświadczeniem Klientów propagując ideę
w całej organizacji. System zarządzania sprawia, iż każdy Pracownik zna swoją rolę i wkład jaki ma w ekosystem
budowania dobrych doświadczeń

Anna Janiczek, Head of Customer Experience, PZU

12:20

WARSZTAT #5 - ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIEM...
Marta Łukawska-Daruk, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience
Aleksandra Jagiełło-Bono, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience

13:00

Przerwa obiadowa

14:00

KULTURA ORGANIZACJI...
... czyli kultura oparta na Kliencie jako podstawa dla dojrzałości w CEM. Tzw. customer-centricty powinno być wartością
główną, która stanie się elementarną cząstką DNA każdego Pracownika. Realizacja tego celu sprawi, że dostarczanie
doskonałych doświadczeń Klientom stanie się zwyczajem.
CARREFOUR.

15:00

WARSZTAT #6 - KULTURA ORGANIZACJI
Magda Dobrowolska-Sagan, Właściciel firmy ANLOKO

15:30

		
Podsumowanie konferencji
Marta Łukawska-Daruk, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience
Aleksandra Jagiełło-Bono, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience

16.00

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Eksperci
Magda Dobrowolska-Sagan

Marta Łukawska-Daruk

Właściciel firmy ANLOKO

Ekspert Customer Experience, CustomerMatters

Strateg, projektantka usług i facylitator. Prowadzi procesy
projektowania usług , doświadczeń i innowacji oraz budowania
strategii marki. Pracuje metodami warsztatowymi i wykorzystuje
techniki kreatywnego myślenia w biznesie jak design thinking,
certyfikowany facylitator metody LEGO SERIOUS PLAY.
Pracowała dla międzynarodowych agencji reklamowych
m.in.: Dyrektor Strategii LemonSkyJWT (2014-2015),
Dyrektor Strategii Publicis (1998-2007), prowadziła własną
firmę Prowokacje Strategiczne (2007-2014). Kluczowi
Klienci, dla których pracowała: Nestle, Winiary, Bayer,
Mazda, Bobovita, Getinbank, Netia, DB
Schenker, LeroyMerlin, Eurobank, ING.
Stały coach programu Customer
Experience w FORD Polska.

Członek Customer Experience Professionals Association
(CXPA). Założyciel CustomerMatters (www.customermatters.
pl), firmy doradczej, która od 2013 roku promuje wśród swoich
Klientów podejście do obsługi Klienta oparte
na budowaniu pozytywnych doświadczeń
w każdym punkcie styku, na obniżaniu
wysiłku Klienta w relacjach z firmą
i dokładnego diagnozowania Podróży
Klienta (Customer Journey). Lubi dzielić
się wiedzą podczas szkoleń i prelekcji,
w szczególności uczyć „myślenia
Klientem”
i
„dlaczego
Klientem
jest
każdy
interesariusz
marki”.
Wcześniej związana z telekomunikacją
i bankowością (1999-2012).

		
Aleksandra
Jagiełło-Bono
Partner,
CustomerMatters
Specjalizuje się w systemach motywacyjnych dla dużych
struktur sprzedaży i obsługi klienta. Podczas blisko 15 lat
pracy zawodowej w bankowości kierowała jednostkami
odpowiedzialnymi za zarządzanie sprzedażą
oraz kreującymi politykę zarządzania
zasobami
ludzkimi.
Projektowała
systemy wynagrodzeń i benefitów,
systemy
motywacyjne
oraz
systemy ścieżek kariery zarówno
dla struktur sprzedaży dla
klienta
indywidualnego
i instytucjonalnego jak i
pracowników
jednostek
centralnych.
Wierzy,
że
jakość obsługi i doświadczeń
oferowanych klientom przez
pracowników pierwszej linii to
między innymi efekt zbudowania
i ciągłego promowania wysokiej
kultury sprzedaży i jakości obsługi klienta
poprzez atrakcyjne i optymalne systemy zarządzania motywacją
pracowników. Ukończyła Wydział Marketingu i Zarządzania
w Szkole Głównej Handlowej.

Bartłomiej Wrzosek

		 Managing Director, Senior Trener,

		

Konsultant, DEVELOR Polska Sp. z o.o

Posiada
ponad
17
lat praktyki na rynku
szkoleniowo-doradczym
i ogate 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.

Praktycy
Anna Janiczek
Head of Customer Experience, PZU
Zarządza Biurem Zarządzania
Relacjami
z
Klientem,
odpowiedzialnym
za
pozyskiwanie
i
dystrybuowanie
głosu
klienta
w
organizacji.
Zajmuje
się
również
optymalizacją procesów i
zarządzaniem jakością obsługi
klienta oraz organizacją procesu
obsługi reklamacji klienckich. Odpowiedzialna za
program zarządzania doświadczeniami klienta w PZU,
gdzie na bazie analizy głosu klienta powstają inicjatywy
proklienckie, zapewniające pozytywne doświadczenia
klientów.Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Opolskiego oraz
Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie
Warszawskim. Poprzednio pracowała w The Royal Bank
of Scotland odpowiadając za komunikację wewnętrzną.w
zachowaniach i oczekiwaniach konsumentów, ciągle
poszukuje nowatorskich rozwiązań, pozwalających
przełożyć je na funkcjonowanie
firmy.

Katarzyna Plewa
Kierownik Zespołu
Zarządzania
Doświadczeniem
Klienta, PZU
Zaczynała od bankowości, gdzie zdobyła
wieloletnie doświadczenie w obszarze customer
service i zarządzania procesowego. Z sukcesem
realizowała projekty optymalizujące procesy
klienckie. Z PZU związana od 5lat, gdzie
zajmuje się rozwojem obszaru Customer
Experience Management. Swoje działania
koncentruje na wypracowywaniu inicjatyw
proklienckich,
ukierunkowanych
na
stałą poprawę doświadczeń Klienta we
wszystkich punktach styku z PZU. Zaangażowana
w inicjatywę upraszczania komunikacji z Klientem
„Prosto i kropka”. Absolwentka Szkoły Głównej
Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość.
Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Opolskiego
oraz Podyplomowego Studium Public Relations
na Uniwersytecie Warszawskim. Poprzednio
pracowała w The Royal Bank of Scotland odpowiadając
za
komunikację
wewnętrzną.w
zachowaniach
i oczekiwaniach konsumentów, ciągle poszukuje
nowatorskich rozwiązań, pozwalających przełożyć je na
funkcjonowanie firmy.

Piotr Gajnodzinow
Dyrektor Departamentu Voice of the
Customer, EUROBANK
Od ponad 13 lat związany z obszarem
pogłębiania
wiedzy
o
Kliencie
i wykorzystywania jej w praktyce.
Odpowiedzialny za działy badawcze w Getin
Banku oraz Eurobanku. Obecnie Dyrektor
Departamentu Voice of Customer w Eurobanku.
Odpowiedzialny za strategię Customer Experience
w organizacji. Promotor angażowania biznesu w analizę potrzeb
klienta, polegające na wchodzenie w ‘jego buty’ oraz service
design thinking. Fan wykorzystywania niestandardowych
rozwiązań w przekazywaniu wiedzy o kliencie. Certyfikowany
Net Promoter Associate (Satmetrix). Absolwent Uniwerystetu
Ekonimicznego we Wrocławiu. Prywatnie: pilot wycieczek,
entuzjasta Ameryki Południowej, wielbiciel skandynawskich
kryminałów.

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

Tomasz Siwek
Dyrektor Centrum Agile, Customer
Intelligence, ING Bank Śląski S.A.

Olga Mitura-Pochwatko
p.o. Dyrektor Zarządzania Wiedzą
o Relacjach z Klientami, Strategia
Korporacyjna i Badania Rynkowe,
Zarządzanie Wiedzą o Relacjach z
Klientami, Orange Polska
Od 17 lat zajmuję się Badaniami rynkowymi. Od 10
lat w Orange skupiam się na badaniach satysfakcji
klientów na poszczególnych etapach ich Customer
Journey. Monitoruję NPS i kluczowe wskaźniki
satysfakcji, wykorzystuję najnowsze osiągnięcia nauki,
w celu odkrycia prawdziwych intencji klientów, komunikuję wyniki
do organizacji, przygotowuję wytyczne do tworzenia action planów
w celu zapewnienia klientom najlepszych doświadczeń. Zdobyłam
doświadczenie w programach i projektach strategicznych w zakresie
Customer Experience. Aktywnie uczestniczę w budowaniu kultury
firmy skoncentrowanej na kliencie i jego potrzebach. Ukończyłam
studia magisterskie na Ekonomia (KUL).

Termin:
Cena:

30.11.-1.12.2017 r.
2095 PLN netto

od 6.09.2017 do 27.10.2017

2495 PLN netto

warsztat
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od 28.10.2017 do 1.12.2017

TAK!
chcę wziąć
udział
w seminarium

30.11-1.12.2017

1.

2.
3.

„Customer
Experience
Transformation

4.

5.

1.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:

6.

E-mail:

7.

Tel. kom.:
2.

Imię i nazwisko:

8.

Stanowisko:
Departament:
9.

E-mail:

3.

Tel. kom.:

10.

Firma:

11.

Ulica:

12.

Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail: .
4.

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

NIP:

Osoba
kontaktowa:
Tel:

13.

Koszt uczestnictwa jednej osoby
w konferencji wynosi:
2095 PLN netto (od 6.09.2017
do 27.10.2017), 2495 PLN netto
(od 28.10.2017 do 1.12.2017)
Cena obejmuje prelekcje, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe,
lunch.
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.
Prosimy o dokonanie wpłaty
w terminie 14 dni od wysłania
zgłoszenia, ale nie później niż
przed rozpoczęciem warsztatów.
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
Rezygnację z udziału należy
przesyłać listem poleconym na
adres organizatora.
W
przypadku
rezygnacji
nie później niż 21 dni przed
rozpoczęciem
konferencji
obciążymy
Państwa
opłatą
administracyjną w wysokości 20%
opłaty za udział.
W przypadku rezygnacji w terminie
późniejszym niż 21 dni przed
rozpoczęciem
konferencji
pobierane jest 100% opłaty za
udział.
Nieodwołanie
zgłoszenia
i niewzięcie udziału w warsztatach
powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.
Niedokonanie wpłaty nie jest
jednoznaczne
z
rezygnacją
z udziału.
Zamiast zgłoszonej osoby w
konferencji może wziąć udział
inny pracownik firmy.
Organizator zastrzega sobie prawo
do zmian w programie oraz do
odwołania konferencji.
Wszystkie
treści
zawarte
w programie konferencji 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, zamieszczać w nnych
materiałach czy też w jakikolwiek
inny sposób rozpowszechniać bez
uprzedniej pisemnej zgody Bonnier
Business (Polska).

E-mail:

pieczęć i podpis

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.

KONTAKT: SPRZEDAŻ UCZESTNICTW DZIAŁ KONFERENCJI, tel. +48 22 333 97 77, e-mail: konferencje@pb.pl

