
WARSZTATY DLA PRODUCENTÓW

PROGRAM

13. października 2016, czwartek / Sala plenarna

07.30-08.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-12.30

12.30-12.50

12.50-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

15.30-16.30

16.30-17.30

Poranna joga

Rejestracja uczestników

Nowości na targach ISPO 2017 / Christoph Rapp, ISPO Team

Stoisko, które sprzedaje / Jerzy Osika, Promedia

Przerwa

Strategie wejścia na rynek chiński/ Jennifer Duong, HuginBiz

Jak sprzedawać na Amazon – nowe perspektywy internacjonalizacji polskich marek /Marc Kock, Ultrapower

Lunch

Dotacje eksportowe – Branżowe Programy Promocyjne oraz programy regionalne w nowej perspektywie UE 

2014-2020/ Monika Kiedrowicz, PROEXPO

Social Media w nowoczesnych działaniach marketingowych – budowanie kultury online / Emilia Łosiewicz, 

Łukasz Belowski, Projekt 77
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CHRISTOPH RAPP / International Retail Manager, ISPO Team, Niemcy

Christoph pracował jako niezależny 
konsultant w branży fitness. Współpracował 
z Amway Europe w zakresie rozwoju Online 
Consumer Community i jako Account 
Director Audi w WWP Spain nadzorując 
kontrakt sponsorski Audi i Realu Madryt oraz 
kontrakt z FC Barcelona, co obejmowało 
promocję marki w Chinach. Od lipca 2015 
roku dołączył do zespołu ISPO Team jako 
International Retail Manager.

Ekspert ds. sprzedaży i marketingu. Miłośnik 
targów i marketingu wystawienniczego, 
odwiedzający regularnie kilkadziesiąt 
wydarzeń wystawienniczych w Europie, Azji, 
Ameryce Północnej i Południowej. 
Wykładowca na krajowych i 
międzynarodowych targach i konferencjach. 
Prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży, 
marketingu, visual merchandisingu, trendów 
konsumenckich i rynków zagranicznych. 
Przedstawiciel Polski w Radzie Ekspertów 
światowego konkursu Euroshop Retail 
Design Award. Właściciel i prezes firmy 
Promedia, wydawca i redaktor naczelny. 

JERZY OSIKA / Promedia, Polska

Jennifer jest Project Managerem ds. biznesu 
na rynku azjatyckim w firmie HuginBiz. 
Doradza firmom w zakresie eksportu i 
rozwoju usług na rynkach azjatyckich. Z 
powodzeniem pilotuje program, który ma na 
celu pomoc europejskim markom w wejściu 
na rynek chiński. Jennifer jest absolwentką 
kierunków MSc Industrial Engineering and 
Management oraz Export Sales and Business 
Management. Odbyła roczny staż w zakresie 
eksportu w Chinach. Wcześniej pracowała dla 
kilku szwedzkich firm eksportowych z branż 
IT i telekomunikacja, elektronika, przemysłu 
papierniczego.

Marc jest specjalistą z zakresu marketingu, 
budowania marki oraz zarządzania treścią na 
platformie Amazon. Od 2001 roku związany z 
handlem w sieci, a od 2009 roku głównie za 
pośrednictwem Amazona na terenie Europy. 
Kładzie nacisk na kontakt z klientem oraz 
ciągłość relacji. Jest dumny z faktu 
wieloletniej współpracy z tymi samymi 
firmami, jednocześnie pozostając otwartym 
na nowe marki. Marc dorastał w otoczeniu 
rodzinnego biznesu, gdzie od najmłodszych 
lat mógł uczyć się zasad efektywnej 
współpracy z producentami i markami. 

JENNIFER DUONG / HuginBiz, Szwecja MARC KOCK / Ultrapower, Niemcy

Centrum Promocji Eksportu PROEXPO od 16 
lat zajmuje się pozyskiwaniem dla firm dotacji 
o charakterze proeksportowym, jak również 
funduszy na inwestycje czy badania i rozwój 
zarówno z programów ogólnokrajowych, jak i 
funduszy regionalnych. Firma zajmuje się 
również kompleksową obsługą i rozliczeniem 
przyznanych dotacji. Oferta PROEXPO 
obejmuje także usługi doradcze dla firm, min.: 
bazy danych, tworzenie strategii rozwoju 
działalności międzynarodowej i inne.

MONIKA KIEDROWICZ / PROEXPO, Polska

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.

EMILIA ŁOSIEWICZ / Projekt 77, Polska

PRELEGENCI - WARSZTATY DLA PRODUCENTÓW

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.

ŁUKASZ BELOWSKI / Projekt 77, Polska MODERATOR

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego 
(Instytut Stosunków Międzynarodowych) 
oraz Szkoły Głównej Handlowej (Fundusze 
Europejskie). Od 2002 roku związana z 
branżą sportową i targową poprzez 
działalność dla targów ISPO MUNICH. 
W 2009 roku założyła własną firmę Pro 
Business Consulting. Od 6 lat zajmuje się 
również matchmakingiem w branży 
sportowej. Od 2012 przynależy do Polish 
Outdoor Group, a obecnie jest także 
członkiem zarządu organizacji.  
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SZKOLENIA PRODUKTOWE

13. października 2016, czwartek / Sala NOVA, budynek główny

10.30-12.45
12.45-13.00
13.00-14.00

Wiesz co sprzedajesz - puch i ociepliny syntetyczne w odzieży i śpiworach / Wojciech Kłapcia, PajakSport
Przerwa
Nowości w rodzinie ocieplin Primaloft / Bartosz Lassak, Primaloft 

PRELEGENCI - SZKOLENIA PRODUKTOWE

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

Bartosz związany jest z firmą Primaloft od 
2011 roku, początkowo jako agent sprzedaży, a 
od 2014 jako Manager Sales & Marketing na 
Europę Wschodnią i Rosję. Ukończył studia na 
kierunku Marketing i Zarządzanie na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Zanim rozpoczął współpracę z Primaloft, był 
oficjalnym przedstawicielem GORE® na 
Europę Wschodnią. Prywatnie jest dużym 
entuzjastą sportów outdoorowych, w 
szczególności biegów na długie dystanse oraz 
kolarstwa.

BARTOSZ LASSAK / Primaloft, Polska

WALNE ZGROMADZENIE POLISH OUTDOOR GROUP

13. października 2016, czwartek / Sala GÓRSKA, budynek SPA

12.00-14.30
14.30-15.30

Walne zgromadzenie POG
Lunch

PROGRAM

5. edycja ISPO ACADEMY w Polsce
 Beskidzki Raj, Zawoja-Przysłop12-13. października 2016,
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PARTNERZY EVENTU DLA DZIENNIKARZY

Firma Thule powstała w Szwecji w roku 1942. Zgodnie z firmowym motto ”Bring your life”  
Thule oferuje szeroki asortyment produktów premium, które ułatwiają aktywnym 
użytkownikom wygodne, bezpieczne i stylowe transportowanie wszystkiego, co jest dla 
nich cenne. Oferta Thule obejmuje m.in. bagażniki dachowe, bagażniki i uchwyty 
rowerowe, boxy dachowe, torby na sprzęt sportowy, aparaty fotograficzne i komputery, 
plecaki techniczne a także produkty zaprojektowane z myślą o dzieciach, takie, jak foteliki 
rowerowe, nosidełka  oraz wózki wielofunkcyjne. Produkty te są dostępne w ponad 125 
krajach na całym świecie.
Thule jest największą marką w Thule Group.

Początki angielskiej marki BERGHAUS sięgają lat 60. ubiegłego wieku. Był to okres, gdy 
sprzętu dla entuzjastów wspinaczki i outdooru było bardzo mało. Sytuację tę, dostrzegli 
Peter Lockey i Gordon Davison, którzy otworzyli sklep LD Mountain Centre w Newcastle. 
Swoją działalność zaczęli od sprowadzania sprzętu innych marek, a w latach 70. powstały 
pierwsze produkty pod nazwą BERGHAUS. Odzież i sprzęt BERGHAUS od początku 
tworzone były z pasją właściwą dla miłośników gór, którzy sami używają tego sprzętu, 
dlatego produkty BERGHAUS cechują się innowacyjnością, jakością i funkcjonalnością. 
Produkty GORE-TEX® zawsze stanowiły ważną część kolekcji BERGHAUS. Jako pierwsza 
marka w Europie, BERGHAUS wprowadził w 1977 roku wodoodporny i oddychający 
laminat GORE-TEX®. Rok 2011 to kolejna ważna data dla współpracy producenta 
laminatu GORE-TEX® i marki BERGHAUS – do kolekcji wprowadzono nowy laminat 
GORE-TEX® Active Shell. BERGHAUS na kolejne sezony już teraz przygotowuje 
nowoczesne i zawierające innowacyjne technologie produkty. Cel jest jeden: zwiększenie 
Twojego komfortu i bezpieczeństwa, podczas wszelakich aktywności outdoorowych - od 
tych najbardziej wyczerpujących i ekstremalnych, po codzienne wycieczki niewymagające 
większego przygotowania.

EVENT DLA DZIENNIKARZY

12. października 2016, środa

12.00
12.30
13.00-16.00
17.00-17.30
17.40-18.10
18.15-19.45
20.00-24.00

Przyjazd dziennikarzy
Wyjazd z hotelu
Centrum Górskie Korona Ziemi w Zawoi
Konferencja prasowa marki Thule
Konferencja prasowa marki Berghaus
Dyskusja panelowa powered by POG & ISPO
Evening Get-Together, ISPO Grill&Chill Party

13. października 2016, czwartek

7.45
7.50
8.00
8.00-15.30

Wymeldowanie i zniesienie bagaży
Zbiórka
Wyjazd do Babiogórskiego Parku Narodowego
ISPO TREK na Babią Górę powered by Thule & Berghaus
Przewodnik: Tomasz Urbaniec

Goście specjalni eventu dla dziennikarzy: Krzysztof Wielicki i Adam Bielecki
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