
SEMINARIUM DLA SKLEPÓW SPORTOWYCH
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PROGRAM

12. października 2016, środa / Sala plenarna

07.30-08.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-11.45
11.45-12.45
12.45-13.10
13.10-14.10
14.10-15.10
15.10-16.10
16.10-16.30
16.30-16.45
16.45-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15

18.15-19.45

20.00-24.00

Poranna joga
Rejestracja uczestników
Standardy obsługi klienta w sklepie sportowym / Paweł Wojciechowski, B&O Navigator 
Przerwa
Obsługa trudnego klienta / Paweł Wojciechowski, B&O Navigator
Przerwa
Obsługa reklamacji / Paweł Wojciechowski, B&O Navigator
Lunch
Jak sprzedawać markę Premium? / Maximilian Nortz, BLACKYAK
Sklepowe Rewolucje rok po realizacji projektu
Przerwa
Social Media jako realne wsparcie sprzedaży- czy to możliwe? / Emilia Łosiewicz, Łukasz Belowski, Projekt 77
Loteria
Przerwa

Dyskusja panelowa powered by POG & ISPO  
Rola kobiet w biznesie outdoorowym – kobieta jako manager i klient ostateczny.
Przyszłość sklepów outdoorowych – monobrand, outlet czy multikanałowy sklep specjalistyczny.

Evening Get-Together, ISPO Grill&Chill Party

Beskidzki Raj, Zawoja-Przysłop12-13. października 2016,
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PAWEŁ WOJCIECHOWSKI / B&O Navigator, Polska

Trener - Praktyk. Menedżer wyższego 
szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor 
Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, 
zarządzania, technik sprzedaży i obsługi 
klienta. Ukończył Wyższą Szkołę 
Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, 
Studia Podyplomowe na Politechnice 
Warszawskiej oraz Szkołę Trenerów TROP 
rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne (certyfikat trenerski na 
poziomie IV według Europejskich Ram 
Kwalifikacji (ERK). Swoje doświadczenia 
biznesowe i handlowe zdobywał w 
projektach realizowanych dla firm: Becker 
Acroma Polska, Brinks, Ball Packaging 
Europe, ED&F MAN, Fasing, Gallaher 
Polska,Grupa Redan, Gruppa Ogilvy66 (WPP 
Group), Hilti, KappAhl, Neinver Polska, Noble 
Concierge, Smyk, Ratiopharm, Teleca, 
Thomson Reuters, time:matters i wielu 
innych. 

Maximilian jest dyrektorem zarządzającym 
na Europę marki BLACKYAK. Absolwent 
European Media & Events Academy, swoje 
doświadczenie zawodowe zdobywał między 
innymi jako dyrektor działu 
events&sponsoring w Messe Muenchen, czy 
dyrektor działu eventów w niemieckiej sieci 
sklepów sportowych SportScheck. W 
wolnych chwilach gra w piłkę nożną oraz 
jeździ na snowboardzie.  

MAXIMILIAN NORTZ / BLACKYAK, Niemcy

Specjalista z zakresu planowania i wdrażania 
strategii marketingowych i PR-owych. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z 
globalnymi markami m.in. UPC, Johnnie 
Walker, Reebok czy adidas. Obecnie zarządza 
zespołem public relations w Agencji 
PROJEKT 77. Poza godzinami pracy zapalony 
fan sportów outdoorowych ze szczególnym 
naciskiem na długodystansowe biegi górskie. 

Specjalistka w zakresie działań związanych z 
Social Media i marketingiem on-line. Posiada 
wieloletnie doświadczenie w budowaniu 
kompleksowej strategii promocji marki w 
internecie. Autorka teorii Social Media 
Swarm Marketing, zakładająca crossowanie 
działań jako podstawę obecności marki w 
internecie. Ekspert w zakresie optymalizacji 
kampanii reklamowych na różnych kanałach 
Social Media. Priorytetem jej działań jest 
redukcja kosztów, odpowiednie targetowanie 
kampanii i łączenie działań z SEO.  Na co 
dzień sprawuje piecze nad zespołem SM w 
Agencji PROJEKT 77, który prowadzi profile 
znanych marek m.in. na: Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Google+, czy Pinterest i prowadzi 
szkolenia z budowania kultury on-line w 
firmie, jak również szkolenia praktyczne dla 
pracowników.

ŁUKASZ BELOWSKI / Projekt 77, Polska EMILIA ŁOSIEWICZ / Projekt 77, Polska

PRELEGENCI - SEMINARIUM DLA SKLEPÓW

Założycielka firmy Heartbeat- polskiej marki 
kierującej swoją ofertę do osób, które 
uprawiając sport cenią sobie wygodę 
równolegle z ciekawym designem. Prywatnie- 
osoba lubiąca wszelakie aktywności fizyczne z 
naciskiem na wspinanie, jogę i bieganie.

Właściciel agencji public relations i social 
media, członek Polish Outdoor Group. 
Specjalizuje się w promocji marek sportowo-
outdoorowych w mediach tradycyjnych i 
elektronicznych. Świadczy usługi z zakresu 
szkoleń i konsultingu. Tworzy długofalowe 
strategie komunikacji.  Od ponad 15 lat 
związana z branżą mediową, współpracowała 
m.in z takimi brandami jak: Polartec, Alpinus, 
Campus, The North Face, Salewa, Regatta, Dare 
2b. 

ANNA WRÓBLEWSKA / PROJEKT 77, Polska

UCZESTNICY PANELU DYSKUSYJNEGO

ANNA PIPINSKA / Heartbeat, Polska
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MAŁGORZATA GÓRSKA / Tuttu, Polska

12 lat w branży Outdoor. Od 5 lat łączy 
funkcję kierownika sklepu turystycznego 
Tuttu w Katowicach, oraz  działu 
zaopatrzenia sieci sklepów Tuttu.

Współpracę z magazynem Bieganie oraz 
Fundacją Maraton Warszawski podjęła w 
roku 2007, co stało się impulsem do 
rozpoczęcia biegowej przygody, która trwa do 
dzisiaj. Sukcesy na tym polu to ukończenie 
kilkunastu maratonów oraz sześciokrotny 
udział w zawodach triathlonowych ultra. To 
właśnie triathlon i bieganie w terenie kręci ją 
teraz najbardziej. W 2012 roku stworzyła z 
Arturem i Bartkiem, sklep dla biegaczy i 
triathlonistów o nazwie Sport Guru.
Zaangażowanie w działalność sklepu to wynik 
połączenia pracy z ogromną pasją Katarzyny. 

Włodzimierz swoją przygodę z branżą 
sportową rozpoczął w 1992 roku w firmie Ski 
Team jako przedstawiciel handlowy. Wiosną 
1994 założył własną firmę Bomar Sport. W 
1998 roku wraz ze wspólnikiem otworzyli 
największy wówczas (340m2) sklep firmowy 
Alpinusa w Polsce, w Warszawie przy ul. 
Batorego 39, który po roku zaczął prowadzić 
samodzielnie. Po upadku Alpinusa przez dwa 
lata sklep funkcjonował pod szyldem Hi 
Mountain, żeby potem zmienić ostatecznie 
nazwę na Alpin-Sklep, pod którą działa do 
dzisiaj. Prywatnie żonaty od 30 lat, ma dwie 
córki. Starsza córka właśnie zaczyna pracę w 
AlpinSklepie jako webmaster.

Grzegorz jest dyrektorem zarządzającym w 
firmie Polar Sport. Z firmą związany od 1996r., 
zaczynał jako kierownik nowo otwieranego 
sklepu firmowego Alpinus. Polar Sport to 
obecnie czołowy sprzedawca w branży 
outdoor w Polsce . Firma zatrudnia 40 osób i 
prowadzi cztery specjalistyczne sklepy górskie 
w Krakowie, Warszawie oraz pierwszy w 
Polsce salon firmowy Salewa-Dynafit w 
Zakopanem, a także jeden z największych 
polskich sklepów internetowych. Grzegorz 
prywatnie – to entuzjasta aktywnego 
spędzania wolnego czasu: zimą uprawia 
narciarstwo zjazdowe i skitouring, latem 
górskie wędrówki i kolarstwo.

WŁODZIMIERZ BOREK / AlpinSklep, Polska GRZEGORZ ROJEK / Polar Sport, Polska

Dyrektor ds. strategii i rozwoju VMG Group. 
Ma na swoim koncie ogólnopolskie 
i międzynarodowe projekty marketingowe, 
zarówno dla marek prywatnych jak 
i podmiotów publicznych. W marketingu 
outdoorowym pracuje od 16 lat. Realizował 
szereg projektów i kampanii dla wiodących 
marek z tego rynku. Jest prezesem VMG 
Outdoor Sports Marketing oraz członkiem 
i współtwórcą stowarzyszenia Polish 
Outdoor Group.

MACIEJ PRZYWECKI / Polish Outdoor Group, Polska

Piotr Turkot, od ponad 15 lat związany z 
branżą outdoor. Wydawca pierwszego 
polskiego magazynu i portalu branży outdoor 
- 4outdoor.pl Współtwórca 
najpopularniejszego w Polsce portalu 
wspinaczkowego - wspinanie.pl Od 13 lat 
organizuje Krakowski Festiwal Górski, 
najważniejszą w środowisku górskim imprezę 
kulturalno-sportową. Pomysłodawca i Prezes 
Stowarzyszenia Polish Outdoor Group. 
Wolny czas wykorzystuje na wspinanie i inne 
aktywności outdoorowe.

PIOTR TURKOT / Polish Outdoor Group, Polska

MODERATORZY

Ekspert do spraw technologii w branży 
outdoor. Związany z branżą od kilkunastu lat. 
Prowadzi komercyjne szkolenia związane z 
takimi tematami jak technologie produkcji 
laminatów, produkcja odzieży puchowej, 
konstrukcyjne rozwiązania stosowane w 
plecakach. Projektowane przez niego produkty 
są nominowane, wyróżniane i nagradzane za 
design oraz rozwiązania technologiczne. 
Współpracuje w zakresie projektowania oraz 
rozwoju technologicznego produktu z 
markami: Crux, Lightwave, Ortovox, Touratech, 
Lestra, Carl Denig,Yeti, Pajak. Zajmuje się także 
doradztwem technologicznym.

WOJCIECH KŁAPCIA / PajakSport, Polska

Jacek Grzędzielski – absolwent Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Dyrektor 
Generalny Oberalp Polska Sp. z o.o. Od 9 lat 
prowadzi polski oddział Grupy Oberalp, 
posiadającej marki własne: SALEWA, DYNAFIT, 
WILD COUNTRY, POMOCA oraz liczne marki 
jako dystrybutor, m.in. Speedo oraz Silva. Z 
branżą sportową związany od kilkunastu lat, 
poprzednio Dyrektor Zarządzający UMBRO w 
Marketing Investment Group. Prywatnie 
pasjonat sportów górskich oraz kolarstwa. 

KATARZYNA MARCZYNSKA / Sport GURU, Polska

JACEK GRZEDZIELSKI / Salewa, Polska
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Przedstawiciele handlowi na Polskę:

Bartosz Matroszyło
Bartosz.Matroszylo@thule.com
+48 667 188 007
Polska zachodnia

Patryk Wasiak
Patryk.Wasiak@thule.com
+48 603 161 833
Polska wschodnia
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