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WALNE ZGROMADZENIE POG
PANEL DYSKUSYJNY
17.10.2017, Wtorek

Piotr Święch / The North Face, Polska 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów MBA na Akademii Koźmińskiego w 
Warszawie. Posiada 2.5 roczne doświadczenie w międzynarodowym handlu w branży IT i ponad 13 letnie w 
handlu hurtowym i detalicznym na rynku odzieżowo-sportowym. Pracował przez 9 lat w ramach struktur 
Nike Polska, a od 2013 roku zarządza marką The North Face jako Dyrektor Sprzedaży na Polskę. Prywatnie 
szczęśliwy mąż i ojciec dwóch chłopców, miłośnik podróżowania, psychologii, jogi i biegania.

Rafał Tyszkiewicz / Columbia Sportswear, Polska  
Country Manager Poland, Czech Republic, Slovakia w Columbia Sportswear. Od 20 lat związany z branżą 
sportową i outdoorową;  adidas Polska, Optimum Distribution (Champion USA, Columbia Sportswear, 
O`Neill), VF Polska Distribution (TNF, Vans, Jansport, Eastpak). Absolwent warszawskiej AWF, UW, SGH. 
Prywatnie entuzjasta triathlonu, kolarstwa, trail runningu i narciarstwa biegowego.

Adam Zych / Raven, Polska 
Absolwent UE w Krakowie i FH Kiel (Niemcy), ojciec 4 dzieci, które wychowuje z żoną Ewą. W outdoorze 
trochę z przypadku, wkręcony przez przyjaciela ze studiów, który dzisiaj jest jego wspólnikiem, teraz nie 
zamieniłby tej branży na żadną inną na świecie. Zapalony narciarz, od dwóch lat dzięki marce, która uczy 
latać, zaczął intensywnie biegać. Lubi pogadać przy dobrym winie o wszystkim, o czym tylko da się gadać.

Janusz Pieła / Larix, Polska
Od ponad 20 lat związany handlowo z branżą sportową i outdoorową.
Razem z bratem Krzysztofem, współwłaściciel firmy LARIX, dystrybutora marek UVEX, ODLO, MEINDL, 
CAMELBAK, REUSCH, KILLTEC, REIMA w Polsce. LARIX jest również właścicielem marki VIKING, w której 
Janusz odpowiada za rozwój kolekcji, produkcję i jej import. Gra w tenisa i badmintona, jeździ na rowerze, 
na nartach – ostatnio również biegowych i ski-tourowych. Prywatnie mąż i ojciec prawie dorosłych dzieci.

Bartosz Kuciak / OTCF S.A., Polska 
Nieprzerwanie od 10 lat praktyk w obszarze sprzedaży detalicznej. W roku 2013 dołączył do OTCF S.A. jako 
manager salonów multibrandowych 4Faces. Aktualnie District Manager 4F Polska . O sobie mówi: 
„Motywuje mnie połączenie pasji sprzedażowej ze sportem w myśl idei, że sukces gwarantuje regularny 
trening i talent”. W opinii współpracowników nieszablonowy i pragmatyczny lider.

Krzysztof Kamiński / TEB Akademia, Polska 
Od 20 lat związany z marketingiem branży outdoor. W 1997 realizował pierwsze badanie "Rynek butów 
trekkingowych w Polsce". Opracował strategie i zrealizował szereg kampanii reklamowych dla firm i marek 
outdoorowych. Autor "Badania Użytkowników Odzieży i Ekwipunku Outdorowego OutdoorView" 
realizowanego od 2012 roku. Współzałożyciel i członek Polish Outdoor Group. Zawodowo zajmuje się 
fuzjami i przejęciami.

Walne Zgromadzenie POG, sala obrad
Jak pozyskać nowe grupy docelowe w sklepach outdoorowych, dyskusja panelowa ISPO & POLISH OUTDOOR GROUP, sala 
konferencyjna. 

Kolacja, restauracja Tysina.

Uczestnicy panelu: Piotr Święch-The North Face, Rafał Tyszkiewicz-Columbia Sportswear, Adam Zych-Raven, Janusz 
Pieła-Larix, Bartosz Kuciak -OTCF,  Witold Kowalski-WK Profit Consulting (biografia prelegenta str. 4), Jerzy Osika-Promedia 
(biografia prelegenta str.4), Krzysztof Kamiński – TEB Akademia.

16:30-18:00
18:30-20:00

20:00-22:00



SEMINARIUM DLA SKLEPÓW
WARSZTATY DLA EKSPORTERÓW
18.10.2017, Środa

SEMINARIUM DLA SKLEPÓW 
sala konferencyjna

WARSZTATY DLA EKSPORTERÓW
sala obrad

ISPO Academy HIGHLIGHT
sala konferencyjna

WIECZORNA IMPREZA NETWORKINGOWA
Lobby hotelowe/ Klub Kamieniołom / obszar zewnętrzny z paleniskiem

Powitanie uczestników

Zarządzanie płynnością finansową w firmie sportowej i outdoorowej ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej rotacji 
magazynu / Witold Kowalski, WK Profit Consulting, Polska 

Budowanie stabilnej relacji sklep-marka jako element zarządzania płynnością finansową  w firmie / Jan Schapmann, Marmot, 
Niemcy (biografia prelegenta str.8)

Przerwa kawowa

Visual merchandising w liczbach – sposoby mierzenia efektów działań VM / Witold Kowalski, WK Profit Consulting, Polska

Jak zyskać lojalnego klienta - programy lojalnościowe, karty upominkowe oraz inne skuteczne sposoby nawiązywania 
długotrwałej relacji / Jerzy Osika, Promedia, Polska

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

Lunch

Wartość dodana w sprzedaży produktów Premium jako argument sprzedażowy / Vittorio Forato, AKU, Włochy (biografia 
prelegenta str.8)

Event marketing jako skuteczne narzędzie komunikacji / Anna Wróblewska, Projekt 77, Polska

Współpraca z podróżnikami w oparciu o testy ekwipunku i sponsoring wypraw / Mateusz Waligóra, podróżnik, Polska

Loteria

Praktyczne aspekty sprzedaży na Amazon – case study / Marc Kock, Ultrapower, Niemcy

Dotacje na rozwój eksportu w 2018 roku / Monika Kiedrowicz, ProExpo, Polska

Prelekcja Stefana Glowacza – jednego z najlepszych wspinaczy świata, Ambasadora marki MARMOT

Wieczorne get-together
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). 

9:45

10:00-11:30

11:30-12:30

12:30-12:45

12:45-13:15

13:15-14:45

14:45-15:15

15:15-16:15

16:15-16:45

16:45-17:15

17:15-17:55

17:55-18:15

16:00-17:00

17:00-18:00

18:30-20:00

20:00-24:00



PRELEGENCI
18.10.2017, Środa

Witold Kowalski / WK Profit Consulting, Polska 
Właściciel WK Profit Consulting, firmy operującej jako niezależny konsultant dla firm Small-Medium-
Enterprises oraz międzynarodowych korporacji, 20-letnie doświadczenie jako dyrektor Nike Poland i 
Telepizza Poland, mentor biznesowy pomagający właścicielom i kadrze zarządzającej firm w zwiększaniu 
zyskowności firm, właściciel portalu rekomendacji atrakcji turystycznych w Europie, Ameryce Północnej 
i w Chinach - WK Travel Inspirations.

Jerzy Osika / Promedia, Polska  
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.

Anna Wróblewska / PROJEKT 77, Polska 
Właściciel agencji PROJEKT 77, członek Polish Outdoor Group. Od blisko 20 lat związana z branżą 
outdoorową i podróżniczą. Współpracowała m.in z takimi brandami outdoorowymi jak: Bergson, Alpinus, 
Campus, The North Face, Regatta, Dare2b, Polartec(R). Z ramienia POG współtworzyła od strony 
nagłośnienia medialnego projekty takie jak: WinterCamp na Turbaczu i Himalayan Camp na Woodstocku. 
Swoim bogatym doświadczeniem dzieli się wykładając PR i PR kryzysowy w Wyższej Szkole Bankowej w 
Toruniu i Bydgoszczy. 

Mateusz Waligóra / podróżnik, Polska
Podróżnik od lat związany z największymi markami branży outdoor. Jedyny polski współlaureat grantu 
eksploracyjnego Polartec Challange. Dziennikarz magazynu National Geographic Traveler, w którym 
odpowiada między innymi za recenzje ekwipunku turystycznego. Autor książki-poradnika trekkingowego 
TREK.

Marc Kock / Ultrapower, Niemcy 
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.

Monika Kiedrowicz / ProExpo, Polska 
Cenrtum Promocji Eksportu PROEXPO od 17 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.

Jan Schapmann / Marmot, 
Niemcy 
Biografia prelegenta str.8

Vittorio Forato / AKU, Włochy
Biografia prelegenta str.8

 



SEMINARIUM DLA EKSPORTERÓW
WARSZTATY DLA SKLEPÓW
19.10.2017, Czwartek

Buff WAKE-UP RUN – trail running w mistrzowskim towarzystwie: Bartosz Gorczyca / Salco Garmin Team

SEMINARIUM DLA EKSPORTERÓW
Sala konferencyjna

WARSZTATY DLA SKLEPÓW
Sala obrad 

  

Powitanie uczestników

Sports Evolution Report – transformacja rynku sportowego, zmiana roli konsumenta, szanse i zagrożenia / Christoph Rapp, 
ISPO Team, Niemcy

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

Przerwa kawowa 

Designing the promise: rola brandingu w marketingu sportowym / Imre Jernei, ZIIJN, Węgry

Nowe technologie w marketingu wystawienniczym / Maciej Przywecki, VMG, Polska

Przerwa kawowa

Open Eyes Economy: nowa generacja społecznie odpowiedzialnych biznesów / Mateusz Zmyślony, Eskadra, Polska

Dlaczego warto być „Dr Clownem" czyli jak każdy może leczyć uśmiechem. Przykłady projektów CSR w Fundacji "Dr Clown” / 
Katarzyna Dera, Fundacja „Dr Clown”, Polska

Przerwa kawowa

Jak się komunikować, żeby publikowali i czytali czyli o komunikacji marki z mediami i bloggerami / Monika Bartnik, 
RunAndTravel, Polska

Komunikacja kolekcji i produktu poprzez współpracę ze stylistami / Kasjopea Michorowska, Marquard Media, Polska

Lunch

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 

Przerwa

Membrany GORE-TEX® w obuwiu – rodzaje, zastosowanie / Jakub Dyrlico, GORE-TEX®, Polska

Przerwa

Primaloft Performance Fabrics – innowacje w zakresie przędzy i tkanin / Bartosz Lassak Primaloft, Polska

Przerwa

Impregnacja, czyszczenie i utrzymywanie właściwości odzieży, obuwia i akcesoriów outdoorowych w oparciu o produkty 
marki NIKWAX – warsztaty & pokaz specjalny na basenie / Michael Vassar, Nikwax, Wielka Brytania oraz Tomasz Kruk, 
Nikwax, Polska (biografie prelegentów str.8)

Lunch

Zakończenie konferencji 

7:00-8:00

9:00

9:15-9:55

9:55-10:35

10:35-10:50

10:50-11:50

11:50-12:50

12:50-13:10

13:10-13:55

13:55-14:10

14:10-14:20

14:20-15:05

15:05-15:35

15:35-16:30

9:00-11:00

11:00-11:30

11:30-12:30

12:30-13:00

13:00-14:00

14:00-14:30

14:30-15:30

15:30-16:30

16:30



PRELEGENCI
19.10.2017, Czwartek

Imre Jernei / ZIIJN, Węgry 
Imre jest założycielem agencji projektowania i brandingu- ZIIJN. Obieżyświat, urodził się na Węgrzech, 
studiował w Wielkiej Brytanii, pracował w USA i Niemczech, realizował projekty dla firm od Norwegii po 
Australię, aktualnie mieszka w Polsce. Ma ponad 7letnie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu 
marki, pomógł stworzyć komunikację wizualną takich marek jak Uvex Sports, Alpina Sports, Core Range, 
QBL Systems, Framus, Warwick, Musikhaus Thomann, Dunin i Adrienne Arsht Center. Marki, których 
wizerunek buduje, osadza na 3 filarach: BOLD. CREATIVE. THINKER.

Maciej Przywecki / VMG, 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.

Mateusz Zmyślony / Eskadra, Polska 
Strateg, doradca i ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej, reklamy, marketingu miejsc i wielkich 
wydarzeń. Pracował dotąd m.in. dla takich marek jak Polska, Kraków, Małopolskie, Pomorskie, Śląskie. 
Założyciel i Dyrektor Kreatywny ESKADRY. Podróżnik i propagator idei „social travelling”. Od 2014 roku 
wspólnie z prof. Jerzym Hausnerem realizuje autorski projekt naukowy Open Eyes Economy i organizuje 
coroczne międzynarodowe forum ekonomiczne Open Eyes Economy Summit w Krakowie.

Katarzyna Dera / Fundacja „Dr Clown”, Polska
Katarzyna Dera, specjalista pracy z rodziną,  koordynator akcji CSR i fundraiser Fundacji "Dr Clown". Od 15 
lat prowadzi sesje śmiechu oraz szkolenia i warsztaty z zakresu pracy z osobami w szeroko pojętym 
kryzysie, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, terapii śmiechem. 

Monika Bartnik / RunAndTravel, Polska 
Współtwórczyni i redaktor prowadząca portalu www.runandtravel.pl. Od 20 lat związana z mediami, w tym 
przede wszystkim z marketingową prasą branżową. Łączy swoją wiedzę i doświadczenie związane z 
mediami z praktyką marketingową i PR pracując dla firm reprezentujących różne branże. Prowadzi 
szkolenia z zakresu marketingu, PR i social media. Była wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie. Autorka książki "Skuteczna reklama. Jak reklamować, żeby sprzedać" (Wydawnictwo 
Flashbook, 2007).

Kasjopea Michorowska / Marquard Media, Polska 
Od 2000 pracuje jako specjalista od wizerunku i kostiumolog. Prowadzi szkolenia dla firm, banków czy 
instytucji rządowych. Pracuje zarówno z artystami, jak i sceną polityczną.  Wykładała historię ubioru oraz 
stylizację na warszawskich i łódzkich uczelniach. Pod własnym brandem StarDust zajmuje się produkcją 
eventów, sesji zdjęciowych oraz pokazów produktowych. Wykorzystuje potencjał influencerów do działań 
PR-owych marki. Ostatnie 11 lat związana z wydawnictwem Marquard Media, głównie z magazynami 
męskimi (Esqiure, Playboy, CKM).

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 sponsorki 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. 



Jakub Dyrlico / GORE-TEX®, Polska 
Zawodowo od zawsze związany z branżą turystyczną. Od 10 lat reprezentuje GORE-TEX® w Polsce. 
Współpracuje z najważniejszymi markami i partnerami retailowymi na rynku outdoorowym, sportowym, 
modowym i dziecięcym. Prywatnie pasjonat sportów outdoorowych. Każda wolną chwilę spędza 
eksplorując góry, wody i lasy, testując przy okazji najnowsze technologie stosowane w odzieży i obuwiu.

Bartosz Lassak / Primaloft, 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 Gorczyca / Salco Garmin Team, Polska
Bezapelacyjne czołowy polski biegacz górski. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Specjalizujący się 
w średnich, długich i ultradługich dystansach. Bartek wygrał wiele najtrudniejszych biegów w Polsce i jest 
posiadaczem wielu rekordów tych tras. Ostatnie jego zwycięstwo  to wygrana w B7D rozgrywanego w 
ramach Festiwalu Biegowego w Krynicy na dystansie 100 km. Członek Salco Garmin Team. 

Giulio Piccin / AKU, Włochy 
Giulio zajmuje w AKU stanowisko product managera i jest odpowiedzialny za koncepcję i strukturę nowych 
kolekcji, ze specjalnym uwzględnieniem wartości dodanej dla konsumenta. Jako sustainability manager 
koordynuje wewnętrzne inicjatywy mające na celu zmniejszenie wpływu firmy na środowisko oraz 
odpowiedzialnego podejścia. Zanim związał się z AKU pracował w wielu firmach z obuwiem sportowym w 
regionie Montebelluna, począwszy od sneakersów, przez buty do tenisa i biegania po obuwie outdoorowe. 
Pracował m.in. dla Roces, Lotto i The Noth Face.

Michael Vassar / Nikwax, 
Wielka Brytania  
Biografia prelegenta str.8

Tomasz Kruk / Nikwax, Polska
Biografia prelegenta str.8

  

Stefan Glowacz jest jednym z najwybitniejszych wspinaczy świata. Miłość do wspinaczki zaszczepili w nim rodzice. We wspinaczce sportowej 
osiągnął niemal wszystko:  zwycięstwo w konkursie pokazowym na Olimpiadzie w Albertville, drugie miejsce na mistrzostwach świata IFSC, 
trzykrotne zwycięstwo w prestiżowym Arco Rock Masters. Karierę sportową zakończył w 1993 roku, a swój talent i zainteresowania skierował ku 
odległym, nieznanym i trudnodostępnym ścianom świata. Pomogło mu to odkryć, iż podroż do miejsca wspinaczki jest równie istotna jak sama 
wspinaczka. Podróżował Jeepem przez pustynię Namibii, na nartach przemierzał lodowce Patagonii, płynął canoe przez wenezuelską dżunglę, 
przemierzył żaglówką Antarktydę co uwieńczył wejściem na 900-metrową Renard Towers, wyznaczając nową drogę o skali trudności 9. 
Wspinał się na najbardziej nieoczywiste ściany świata jak Roraima Tepui w Wenezueli, Piedra Riscada w Brazylii czy Maijis al. Jinn Caverns w 
Omanie. Stefan prowadzi własną firmę Red Chili specjalizującą się w produkcji butów i akcesoriów dla wspinaczy.

STEFAN GLOWACZ
GOŚĆ SPECJALNY ISPO Academy Poland



EVENT DLA DZIENNIKARZY
17-19.10.2017, wtorek-czwartek

17.10.2017, wtorek
sala obrad

18.10.2017, środa

19.10.2017, Czwartek

Check in w hotelu i rejestracja dziennikarzy
Konferencja prasowa MARMOT, Jan Schapmann
Konferencja prasowa AKU, Vittorio Forato
Lunch
Konferencja prasowa PRIMALOFT, Florian Schneiderbanger
Konferencja prasowa NIKWAX, sala obrad & pokaz specjalny na basenie hotelowym, Michael Vassar, Tomasz Kruk

Trekking na Jaworzynę Krynicką połączony z testami. Grupę poprowadzi przewodnik Mateusz Tomaszczyk.
Odbiór grupy z Krynicy Górskiej – transport busem do Wierchomli 
Obiad, restauracja Tysina
Relaks w strefie wellness (basen, sauna, jaccuzzi, masaż relaksacyjny) 

Udział w programie seminaryjnym
Lunch

11:00
12:00-12:45
12:45-13:30
13:30-14:30
14:30-15:00
15:00-16:00

8:00-14:00
ok 14:00
14:30-15:30
15:30-17:30

9:00-15:30
15:30-16:30

Vittorio Forato / AKU, Włochy 
Vittorio zajmuje stanowisko marketing managera w AKU i jest odpowiedzialny za działania marketingowe 
na rynku globalnym. W ramach swoich codziennych obowiązków opracowuje strategie  rozwoju marki, 
budując jej wartości, relacje z klientami oraz tworzy mechanizmy wsparcia sprzedaży. Z marketingiem 
związany jest od 1993 roku, a doświadczenie w tej dziedzinie zdobywał pracując w branży spożywczej i 
optycznej we Włoszech. 

Florian Schneiderbanger / Primaloft, Niemcy 
Florian związny jest z marką Primaloft od marca 2017roku, jako PR Manager na Europę. Ma szerokie 
doświadczenie w zakresie PR-u w branży sportowej, outdoorowej, turystycznej jak również w segmencie 
lifestyle. Ukończył kierunek wiedzy o sporcie, pracował m.in. w agencji marketingu i PR Crystal 
Communications, gdzie zajmował się kreowaniem wizerunku na rynkach niemieckojęzycznych takich 
marek jak The North Face, Gonso, Hutchinson i XLC. W wolnym czasie chodzi po górach, jeździ na nartach 
oraz gra w tenisa.

Michael Vassar / Nikwax, Wielka Brytania 
Obecnie Dyrektor Sprzedaży w Nikwax z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży outdoor. 
Zarządza zespołami odpowiedzialnymi za obszar Wielkiej Brytanii, Skandynawii, krajów Beneluksu oraz 
Azji i Pacyfiku. Uwielbia podróże, zarówno służbowe jak i prywatne. Interesuje się sportami outdoorowymi 
takimi jak: chodzenie po górach, kajakarstwo, jazda rowerem oraz bieganie. Pływał w śpiworze z 
wypełnieniem Nikwax Hydrofobic Down w Wielkiej Brytanii, Holandii, USA oraz Islandii. 

Tomasz Kruk / Nikwax, Polska
Dyrektor w Nikwax MEC (Mainland European Countries) odpowiedzialny za wspieranie i rozwój większości 
krajów Europejskich z naciskiem na Polskę, Niemcy oraz Austrię. Pracuje w Nikwax od 9 lat w obszarach 
sprzedaży, zarządzania kluczowymi klientami, szkoleniowych oraz marketingowych. Prywatnie ojciec 
dwóch dziewczynek. Entuzjasta podróży i zdrowego trybu życia.   

Jan Schapmann / Marmot, Niemcy
Jan studiował naukę o sporcie i ekonomię na Niemieckim Uniwersytecie Sportowym w Kolonii. Przed 
dołączeniem do zespołu Marmot Mountain Europe w 2012, Jan zbierał doświadczenie w branży sportowej 
i outdoorowej jako kupiec, general manager i doradca rozwoju biznesu w Niemczech i Kanadzie. Jest 
twórcą struktury handlowej marki Marmot w Europie uwzględniającej sklepy własne, sklepy partnerskie, 
concept-story, a także wprowadził na rynek markę ExOfficio. Od 2016r.  jest odpowiedzialny w Europie za 
sprzedaż i marketing Newell Brands Technical Apparel Division. Mieszka z rodziną w Erlangen (Niemcy), 
niedaleko Europejskiej siedziby marki.  
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