
 

 
 

 
 

ISPO ACADEMY 2017 

17-19. października 2017  
Hotel Wierchomla Ski & SPA Resort 

  
PROGRAM 

 

17.10.2017, wtorek 

 

EVENT DZIENNIKARSKI – konferencje prasowe  

sala obrad 

 

od 11.00      Check in w hotelu i rejestracja dziennikarzy 

BLOK KONFERENCJI PRASOWYCH 

12:00-12:45 Konferencja prasowa MARMOT, sala obrad 

12:45-13:30 Konferencja prasowa AKU, sala obrad 

13:30-14:30 lunch 

14:30-15:00 Konferencja prasowa PRIMALOFT, sala obrad 

15:00-16:00 Konferencja prasowa NIKWAX, sala obrad & pokaz specjalny na basenie hotelowym 

 

WALNE ZGROMADZENIE POLISH OUTDOOR GROUP 

16:30-18:00 Walne Zgromadzenie POG, sala obrad 

 

DYSKUSJA PANELOWA POLISH OUTDOOR GROUP 

18:30-20:00 Jak pozyskać nowe grupy docelowe w sklepach outdoorowych, dyskusja panelowa 

ISPO & POLISH OUTDOOR GROUP, sala konferencyjna 

Uczestnicy panelu: Piotr Święch-The North Face, Rafał Tyszkiewicz-Columbia, Adam Zych-Raven, 

Janusz Pieła-Larix, Martes Sport, OTCF, Witold Kowalski-WK Profit Consulting, Jerzy Osika-Promedia 

 

20:00-22:00 Kolacja, restauracja Tysina 

******************************************************************* 

18.10.2017, środa 

 

SEMINARIUM DLA SKLEPÓW 

sala konferencyjna  

 

10:00           Powitanie uczestników 

10:15-11:45 Zarządzanie płynnością finansową w firmie sportowej i outdoorowej ze szczególnym 

uwzględnieniem prawidłowej rotacji magazynu/ Witold Kowalski, WKProfit Consulting, Polska  

11:45-12:45 Budowanie stabilnej relacji sklep-marka jako element zarządzania płynnością 

finansową  w firmie / Jan Schapmann, Marmot, Niemcy 

11:45-12:00 Przerwa kawowa 

12:00-12:30 Visual merchandising w liczbach – sposoby mierzenia efektów działań VM / Witold 

Kowalski, WKProfit Consulting 

12:30-14:00 Jak zyskać lojalnego klienta - programy lojalnościowe, karty upominkowe oraz inne 

skuteczne sposoby nawiązywania długotrwałej relacji/ Jerzy Osika, Promedia, Polska 

14:00-14:30 Pop-up stores – nowy koncept w sprzedaży detalicznej / Jerzy Osika, Promedia, Polska 

14:30-15:30 Lunch 

15:30-16:00 Wartość dodana w sprzedaży produktów Premium jako argument sprzedażowy / Giulio 

Piccin, AKU, Włochy  



 

 
 

16:00-16:40 Event marketing jako skuteczne 

narzędzie komunikacji / Anna Wróblewska, Projekt 77, Polska 

16:40-17:10 Loteria 

 

WARSZTATY DLA EKSPORTERÓW  

Sala obrad  

 

16:00-17:00 Praktyczne aspekty sprzedaży na Amazon – case study, Mark Kock, Ultrapower, 

Niemcy 

17:00-18:00 Dotacje na rozwój eksportu w 2018 roku / ProExpo, Polska 

 

EVENT DZIENNIKARSKI  

 

8:00-14:00  Trekking na Jaworzynę Krynicką połączony z testami, grupę poprowadzi przewodnik 

Mateusz Tomaszczyk 

Ok. 14.00     Odbiór grupy z Krynicy Górskiej – transport busem do Wierchomli  

14:30-15:30 Obiad, restauracja Tysina 

15:30-17:30 Relaks w strefie wellness (basen, sauna, jaccuzzi, masaż relaksacyjny)  

 

ISPO ACADEMY HIGHLIGHT – 18.10.2017 

Sala konferencyjna 

 

18:30-20:00 Prelekcja Stefana Glowacza – jednego z najlepszych wspinaczy świata/ Ambasadora 

marki MARMOT, sala konferencyjna  

 

WIECZORNA IMPREZA NETWORKINGOWA 

Lobby hotelowe/ Klub kamieniołom / obszar zewnętrzny z paleniskiem 

 

20:00-24:00 Wieczorne get-together, obszar zewnętrzny z paleniskiem przed hotelem/ Klub 

Kamieniołom  

W programie imprezy wieczornej: Kapela góralska, ognisko z kiełbaskami, regionalne przysmaki, 
tańce i hulanki do późnych godzin nocnych  oraz pamiątkowe zdjęcia ze Stefanem Glowaczem 

(Green Box w hotelowym lobby). 

 

******************************************************************************** 

19.10.2017, czwartek 

 

SEMINARIUM DLA PRODUCENTÓW/EKSPORTERÓW  

Sala konferencyjna   

 

7:00-8:00    Buff WAKE-UP RUN – trail running w mistrzowskim towarzystwie 

 

9:00            Powitanie uczestników 

9:15-9:55    Sports Evolution Report – transformacja rynku sportowego, zmiana roli konsumenta, 

szanse i zagrożenia / Christoph Rapp, ISPO Team, Niemcy 

9:55-10:35  Nowości na targach ISPO 2018 – nowa segmentacja, nowy podział oferty w halach / 

Anabel Roeder, ISPO Team, Niemcy 

10:35-10:50 Przerwa kawowa  

10:50-11:50 Designing the promise: Rola brandingu w marketingu sportowym / Imre Jernei, ZIIJN, 

Polska 

11:50-12:50 Nowe technologie w marketingu wystawienniczym / Maciej Przywecki, VMG, Polska 



 

 
 

12:50-13:10 Przerwa kawowa 

13:10-13:55 Open Eyes Economy: nowa generacja społecznie odpowiedzialnych biznesów/ Mateusz 

Zmyślony, Eskadra, Polska 

13:55-14:10 Dlaczego warto być „Dr Clownem" czyli jak każdy może leczyć uśmiechem. Przykłady 

projektów CSR w Fundacji "Dr Clown” / Katarzyna Dera, Fundacja „Dr Clown”, Polska 

14:10-14:20 Przerwa kawowa 

14:20-15:05 Jak się komunikować, żeby publikowali i czytali czyli o komunikacji marki z mediami i 

bloggerami / Monika Bartnik, RunAndTravel, Polska 

15:05-15:35 Komunikacja kolekcji i produktu poprzez współpracę ze stylistami, Kasjopea 

Michorowska, szefowa działu mody CKM, Polska 

15:30-16:30 Lunch 

 

 

 

WARSZTATY DLA SKLEPÓW 

 

Sala obrad  

 

 9:00-11:00 Produkcja obuwia outdoorowego– warsztaty wspierające sprzedaż obuwniczych marek 

premium w handlu specjalistycznym, Giulio Piccin, AKU, Włochy; Adam Zych, Raven, Polska 

Filozofia AKU PLUS* - case study na przykładzie włoskiej marki AKU  

11:00-11:30 Przerwa 

11:30-12:30 Membrany GORE-TEX® w obuwiu – rodzaje, zastosowanie, Jakub Dyrlico, GORE-

TEX®, Polska 

12:30-13:00 Przerwa 

13:00-14:00 Primaloft Performance Fabrics – innowacje w zakresie przędzy i tkanin, Bartosz Lassak 

Primaloft, Polska 

14:00-14:30 Przerwa 

14:30-15:30 Impregnacja, czyszczenie i utrzymywanie właściwości odzieży, obuwia i akcesoriów 

outdoorowych w oparciu o produkty marki NIKWAX – warsztaty & pokaz specjalny na basenie, 

Michael Vassar oraz Tomasz Kruk, Nikwax 

15:30-16:30 Lunch 

 

*AKU Plus: Technologia & Produkcja, produkcja ręczna vs. produkcja masowa, parametry i walory 

techniczne, jakość i innowacje, lokalna sieć dostawców, społeczna i ekologiczna odpowiedzialność 

biznesu, argumenty sprzedażowe 

 

Ok. 16:30 Zakończenie konferencji  

 

  

 
 

Tematyka wykładów 

 
 

Dyskusja panelowa powered by ISPO & Polish Outdoor Group 

 

Temat w dyskusji: Jak pozyskać nowe grupy docelowe w outdoorze?  

 

Uczestnicy panelu: Piotr Święch-The North Face, Rafał Tyszkiewicz-Columbia, Adam Zych-Raven, 

Janusz Pieła-Larix, Martes Sport, OTCF, Witold Kowalski-WK Profit Consulting, Jerzy Osika-Promedia.  



 

 
 

 

Moderatorami dyskusji będą Piotr Turkot -Polish Outdoor Group oraz Joanna Biernacka-Goworek -

Pro Business Consulting 

 

Zarządzanie płynnością finansową w firmie sportowej i outdoorowej ze szczególnym 

uwzględnieniem prawidłowej rotacji magazynu 

Prelegent: Witold Kowalski, WK Profit Consulting, Polska 

Zachowywanie płynności finansowej to podstawowy element w „życiu” każdej firmy. Nie jedna firma 

stawała w swej historii w obliczu „zadyszki finansowej”.  Na tym jak jej zapobiec, jak umiejętnie 

rozkładać wydatki i balansować je wpływami opowie Witold Kowalski. W szczególności zaś 

skoncentruje się na kluczowej dla zachowania płynności finansowej kwestii czyli prawidłowej rotacji 

magazynu.  

 

Budowanie stabilnej relacji sklep-marka jako element zarządzania płynnością finansową w 

firmie 

Prelegent: Jan Schapmann, Marmot, Niemcy 

Jednym z kluczowych zagadnieniem dla zarządzania płynnością finansową w firmie jest zbudowanie 

optymalnej i stabilnej relacji między sklepem a marką. Nie każdy właściciel sklepu wie czy i czego 

może oczekiwać od marki, jakie stawiać jej wymagania, jakiego rodzaju wsparcia może oczekiwać, 

aby zoptymalizować płynność finansową i stany magazynowe. Z drugiej strony w jaki sposób marka 

może wspomóc sklepy, aby osiągnęły własne cele.  

 

Visual Merchandising w liczbach – sposoby mierzenia efektów działań VM 

Prelegent: Witold Kowalski, WK Profit Consulting, Polska 

Temat visual merchandisingu na stałe zagościł w sportowym i outdoorowym biznesie. Większość 

sklepów stara się implementować i adaptować reguły VM we własnych przestrzeniach sklepowych. 

Tylko czy wybrane formy działań są faktycznie skuteczne – to pytanie wraca jak bumerang, 

zwłaszcza w świetle poniesionych nakładów. O tym jak zmierzyć efekty działań VM opowie Witold 

Kowalski.  

 

Jak zyskać lojalnego klienta – programy lojalnościowe, karty upominkowe oraz inne 

skuteczne sposoby nawiązywania długotrwałej relacji  

Prelegent: Jerzy Osika, Promedia, Polska 

Stare powiedzenie sprzedażowe mówi, że prawdziwy klient to ktoś, kto kupuje przynajmniej dwa 

razy. Co zrobić, by klienci chętnie do nas wracali po kolejne zakupy? Jak jednorazowych kupujących 

zamienić w lojalnych klientów? Co zrobić, by stali się oni naszymi ambasadorami i polecali nas 

innym? Jeśli szukasz nowych odpowiedzi na te pytania, to wykład ten jest właśnie dla Ciebie. 

Poznasz najlepsze praktyki, by zyskać  nowe inspiracje. Dowiesz się też, czego warto uniknąć, bo jak 

wiesz,  taniej jest się uczyć na cudzych błędach niż na swoich. 

 

Pop-up stores – nowy koncept w sprzedaży detalicznej 

Prelegenci: Jerzy Osika, Promedia, Polska 

Rosnąca popularność sklepów tymczasowych (tzw. pop-up stores) to odpowiedź na potrzeby 

współczesnych klientów, którzy oczekują pełnych emocji,  unikalnych doświadczeń zakupowych. 

Chcą być  zaskakiwani ciekawą ofertą, która pojawia się w nowych, odpowiadających im miejscach,  

tylko tu i teraz, z wyróżniającym visual merchandisingiem i atrakcyjnym programem 

towarzyszącym.  Wszystko to powoduje, że zakupy stają się pochodną wydarzenia, w którym klienci 

biorą udział. Moda na sklepy „pop-up” przerodziła się w rosnący biznes, z którego świetnie korzysta 

branża sportowa. Dowiedz się, jak Ty możesz na tym zyskać. 

 

Wartość dodana w sprzedaży produktów Premium jako argument sprzedażowy 



 

 
 

Prelegenci: Giulio Piccin, AKU, Włochy 

Sprzedaż produktów Premium bywa często dla sprzedawców problematyczna zwłaszcza w obliczu 

pytań klientów o przyczynę poziomu ceny. Umiejętne wytłumaczenie klientowi co stoi za daną ceną 

może stać się kluczem do sukcesu. Jakość, sposoby produkcji, sposób pozyskiwania materiałów, 

współpraca z lokalnymi dostawcami, społeczna i ekologiczna odpowiedzialność to kluczowe 

komunikaty w komunikacji z klientem.  

 

Event marketing jako skuteczne narzędzie komunikacji  

Prelegenci: Anna Wróblewska, Projekt 77, Polska 

Są różne sposoby na poinformowania klienta i potencjalnego klienta o sklepie i jego ofercie. Podczas 

wykładu przyjrzymy się dywersyfikacji procesów komunikacyjnych, a szerzej jednemu z nich tj. 

event marketingowi. O tym jakie są zasady organizacji wydarzeń promocyjnych i jak przełożyć to na 

komunikację prelegentka przybliży w oparciu o zróżnicowane przykłady.   

 

Praktyczne aspekty sprzedaży na Amazon – case study 

Prelegent: Mark Kock, Ultrapower, Nimecy 

Amazon to jedna z największych platform e-commerce na świecie. Sprzedaż na nim to zarówno 

ogromny potencjał jak i dostęp do jednej z największych baz klientów na świecie. Jakie warunki 

trzeba spełniać, by sprzedawać na Amazon, jak przygotowywać materiały, zdjęcia i informacje, by 

być atrakcyjnym dla klienta na konkretnych przykładach przedstawi Mark Kock. Mark zanalizuje 

także indywidualne przypadki na podstawie Państwa pytań.  

 

Dotacje na rozwój eksportu w 2018 roku 

Prelegent: Monika Kiedrowicz, ProExpo, Polska 

Dotacje eksportowe to dla wielu firm sposób na poznanie nowych kierunków eksportu, pozyskanie 

nowych klientów. Na wszelkie pytania odnośnie dotacji zarówno ze środków krajowych jak i środków 

unijnych np. programu GoToBrand odpowie nasza prelegentka. 

 

Sports Evolution Report – transformacja rynku sportowego, zmiana roli konsumenta, 

szanse i zagrożenia 

Prelegent: Christoph Rapp, ISPO Team, Niemcy  

Christoph Rapp przybliży raport jaki powstał na zlecenie ISPO. Raport prezentuje zmiany jakie 

zachodzą na rynku sportowym zdefiniowanym przez konsumenta. Nowy sposób segmentacji 

produktów, podejście konsumenta do sportu, zachowania i przyzwyczajenia zakupowe konsumenta, 

znaczenie urządzeń elektronicznych w sporcie to tylko jedne z wielu zagadnień poruszonych w 

raporcie.  

 

Nowości na targach ISPO 2018 – nowa segmentacja, nowy podział oferty w halach  

Prelegent: Anabel Roeder, ISPO Team, Niemcy 

Na podstawie wniosków płynących ze Sports Evolution Report organizatorzy targów postanowili 

dopasować strukturę oferty w halach do nowo zdefiniowanych potrzeb odwiedzającego, tak aby 

ułatwić mu dokonywanie zakupów i przegląd oferty. Anabel Roeder przedstawi nowe założenia 

podziału oferty w halach.  

 

Designing the promise: Rola brandingu w marketingu sportowym 

Prelegent: Imre Jernei, ZIJJN, Polska 

Tworzenie marki to proces tworzenia spójnego wizerunku, na który składa się wiele elementów 

takich jak: historia, filozofia marki, logotypy, kolory, materiały wizerunkowe. Jak powinny wyglądać 

poszczególne elementy, by tworzyły wspólną, efektywną całość i działały na korzyść firmy opowie 

Imre Jernei.  

 



 

 
 

Nowe technologie w marketingu 

wystawienniczym  

Prelegent: Maciej Przywecki, VMG, Polska 

Będąc na targach pojedyncze stoisko jest jednym z wielu – mechanizmy marketingu 

wystawienniczego stosowane są aby zwrócić uwagę odwiedzającego na stoisko danej firmy. 

Tradycyjne działania są coraz częściej uzupełniane przez nowe metody, na które szansę daje rozwój 

technologii. Nowinki technologiczne to domena prelegenta, który pokaże jak je zastosować, by 

przyciągnąć odwiedzających.   

 

Open Eyes Economy: nowa generacja społecznie odpowiedzialnych biznesów  

Prelegent: Mateusz Zmyślony, Eskadra, Polska 

Open Eyes Economy to ekonomia wartości. Stawia tezę, że Marki nowej generacji MUSZĄ być 

społecznie odpowiedzialne i zaangażowane. Szczególnie ważne jest to wśród ludzi, którzy świadomie 

obcują z naturą, spędzając czas w lesie czy w  górach. Ekologia i wrażliwość społeczna, która dziś 

jest priorytetem dla części Firm (nazywamy takie: Firma-Idea) i Brandów (Marka-Kultura),  stanie 

się w najbliższych latach standardem dla wszystkich. Tak przynajmniej twierdzą prof. Jerzy Hausner 

i Mateusz Zmyślony, o czym podyskutujecie z tym ostatnim już 19 października w Wierchomli. 

 

Dlaczego warto być „Dr Clownem" czyli jak każdy może leczyć uśmiechem. Przykłady 

projektów CSR w Fundacji "Dr Clown” 

Prelegent: Katarzyna Dera, Fundacja Dr Clown, Polska 

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, często traktowane przez firmy abstrakcyjnie, zostanie 

„sprowadzone na ziemię” poprzez pokazanie konkretnych przykładów projektów CSR realizowanych 

w ramach Fundacji Dr Clown. Przykłady te pozwolą poznać wachlarz działań dla firm o różnej 

wielkości.    

 

Jak się komunikować, żeby publikowali i czytali czyli o komunikacji marki z mediami i 

bloggerami  

Prelegent: Monika Bartnik, RunAndTravel, Polska 

Komunikacja firmy i oferowanych przez nią produktów przybiera różne formy. Definicja „dobrej 

informacji” dla dziennikarza, blogera, PR-owca, copywritera oznacza zupełnie co innego. Prelekcja 

pozwoli odpowiedzieć na pytania jak dobrać medium, które jest efektywne dla naszych produktów, 

jakie są ich cechy charakterystyczne, w jaki sposób komunikować się z jego przedstawicielem oraz 

jak formułować  informacje prasowe, by były atrakcyjne dla konkretnych typów mediów.   

 

Komunikacja kolekcji i produktu poprzez współpracę ze stylistami  

Prelegent: Kasjopea Michorowska, specjalista od wizerunku, kostiumolog, Polska 

Pojawianie się w produktu w magazynie, zestawieniach trendów, stylizacjach modowych, jako 

element sesji zdjęciowej osoby, z którą przeprowadzany jest wywiad to jedna z najbardziej 

niezobowiązujących form komunikacji produktów. Jak ma przebiegać taka współpraca, jakie są jej 

założenia, czego mogą oczekiwać obydwie strony, a także jak wygląda to w praktyce opowie szefowa 

działu mody CKM.    

 

Produkcja obuwia outdoorowego– warsztaty wspierające sprzedaż obuwniczych marek 

premium w handlu specjalistycznym  

Prelegent: Giulio Piccin, AKU, Włochy 

To co każdy sprzedawca o butach Premium wiedzieć powinien – czyli aspekty technologiczne i 

systemy produkcji połączone z demonstracją, różnice pomiędzy produkcją ręczną a produkcją 

masową, parametry i walory techniczne, jakość i innowacje. A także argumenty sprzedażowe, takie 

jak: lokalna sieć dostawców, społeczna i ekologiczna odpowiedzialność biznesu.  

 



 

 
 

Membrany GORE-TEX® w obuwiu – rodzaje, 

zastosowanie  

Prelegent: Jakub Dyrlico, GORE-TEX®, Polska 

Sprzedając obuwie sportowe sprzedawcy często konfrontowani są z dużą ilością rodzajów membran, 

nie zawsze będąc odpowiednio przeszkolonymi do ich rozróżnienia. Dobra znajomość właściwości i 

zastosowań poszczególnych membran pozwala na doradzenie klientowi i optymalne dopasowanie 

obuwia do rodzaju aktywności.  

 

Primaloft Performance Fabrics – innowacje w zakresie przędzy i tkanin  

Prelegent: Bartosz Lassak, Primaloft, Polska 

Primaloft Performance Fabrics zostały stworzone z myślą o zapewnieniu komfortu przy ciele w 

trakcie różnych aktywności sportowych w zmieniających się warunkach. O rodzajach tkanin, ich 

zastosowaniu i właściwościach opowie Bartosz Lassak.  

 

Impregnacja, czyszczenie i utrzymywanie właściwości odzieży, obuwia i akcesoriów 

outdoorowych w oparciu o produkty marki NIKWAX – warsztaty & pokaz specjalny na 

basenie 

 Prelegent: Tomasz Kruk, Nikwax, Polska 

W sklepie można spotkać się z reklamacjami, które są następstwem nieumiejętnej pielęgnacji 

odzieży. Ważnym jest aby sprzedawca potrafił udzielić kompleksowej informacji jak impregnować i 

czyścić aby odzież i obuwie nie traciły swoich właściwości. O tym jakie preparaty występują na rynku 

oraz jak je prawidłowo stosować opowie Tomasz Kruk.   

 

 


