
Termin /  8 grudnia 2012 / sobota / w godz. 10.30 - 14.30

10.00    Welcome coffee
10.30    Powitanie i blok prezentacyjny
14.00    Dyskusja i pytania do prelegentów
14.30    Lunch

miejsce / Barka food & live music, Kraków, Bulwar Kur-
landzki nad Wisłą na wysokości ul. Gazowej, obok kładki 
Bernatka  / www.alrina.pl 
Uwaga / Bulwar Kurlandzki jest strefą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych. 

Wykłady gości zagranicznych będą odbywać się w jęz. ang. Zapewniamy 
tłumaczenie symultanicznie. Impreza zamknięta. Obowiązują zaprosze-
nia. Wstęp możliwy jedynie po dokonaniu zgłoszenia udziału i otrzymaniu 
potwierdzenia jego przyjęcia od organizatora warsztatów.

OrganizaTOr

spOnsOrzy nagród

Partner główny 
i meryTOryczny parTner sTraTegiczny parTner medialny

warsztaty szkoleniowe dla sklePów sPortowych i outdoorowych

©katarzynagalek.pl



Temat prelekcji / Duży rośnie 
w siłę, a mały… musi znaleźć 
swoją niszę. Jak koegzy-
stować i osiągać swoje cele  
w warunkach zmieniającego 
się rynku?

Hans Overduin (42), swoje 
życie zawodowe związane z 
branżą outdoorową rozpoczął 
w 1990 roku podejmując pracę 
w Bever Zwerfsport, wiodącej 
outdoorowej sieci detalicznej w 

Holandii. W latach 2004-2010 pełnił tam funkcję dyrektora ds. zakupów 
i członka zespołu zarządzającego (Core Management Team). W trakcie 
swojej pracy dla Bever współtworzył Eurofamily* oraz marki Meru i Ka-
ikkialla. Od 2010 pracuje jako Senior Associate w zespole projektowym 
targów ISPO. Zajmuje się także consultingiem oraz fotografowaniem dzi-
kiej natury. 

*Eurofamily – działające od 12 lat stowarzyszenie przedstawicieli handlu 
branży outdoorowej zrzeszające sklepy z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Włoch. 
www.konsortium-eurofamily.com (wyjaśnienie org. warsztatów).

Nawet jeśli duże sieci  zdominowały rynek outdoorowy, istnieje wiele 
możliwości dla małych sklepów, które pozwalają im prowadzić udany biz-
nes. Podczas swojej prezentacji  Hans będzie mówił o wyzwaniach i szan-
sach, z jakimi w dzisiejszych czasach musi się zmierzyć handel detaliczny. 
Omawiając zagadnienia z różnych obszarów jak obecność w Internecie, 
obsługa klienta, strategia pozwalająca zidentyfikować niszę, postara się 
nakreślić, jaką przewagę posiada mały, niezależny sklep w stosunku do 
swoich dużych konkurentów.

Temat prelekcji / Eko-metka. 
Odpowiedzialność społeczna 
czy chwyt marketingowy? 
Certyfikacja i znakowanie 
odzieży sportowej według 
norm obowiązujących w UE.

Piotr Kantor, Absolwent Po-
litechniki Łódzkiej, Kierownik 
Zakładu Certyfikacji Textil-Cert 

Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, Auditor PCA. 
„Lubię Swornegacie na Kaszubach, Beskidy  i  muzykę Marka Knopflera. Nie 
lubię portali społecznościowych, nie mam swojego profilu na facebooku :-)”

Temat prelekcji / Outdoor 
- pomysł na życie / pomysł 
na biznes – czyli historia po-
wstania 8a.pl jednego z naj-
bardziej rozpoznawalnych na 
rynku outdoorowym sklepów 
internetowych.

piotr czmoch, z branżą outdo-
orową związany od 12 lat. Zało-

życiel i właściciel Górskiego Sklepu Internetowego 8a.pl 
Posiada kilkanaście lat doświadczenia w handlu detalicznym i hurtowym. 
Każdą wolną chwilę wykorzystuje na wspinanie oraz jazdę na nartach.

Temat prelekcji / Polish Out-
door Group – działania na 
rzecz rozwoju rynku outdo-
orowego. Jak pomóc sklepom 
w rozwiązywaniu problemów 
dnia codziennego?

Piotr Turkot, od ponad 12 lat 
związany z branżą outdoor. Wy-
dawca pierwszego polskiego 

magazynu i portalu branży outdoor -  4outdoor.pl Współtwórca najpopu-
larniejszego w Polsce portalu wspinaczkowego - wspinanie.pl Od 10 lat 
organizuje Krakowski Festiwal Górski, najważniejszą w środowisku gór-
skim imprezę kulturalno-sportową. Pomysłodawca i Prezes Stowarzysze-
nia Polish Outdoor Group. Wolny czas wykorzystuje na wspinanie i inne 
aktywności outdoorowe.

Moderatorem spotkania będzie 
Maciej Przywecki, dyrektor ds. 
strategii i rozwoju VMG Group. 
Ma na swoim koncie ogólnopol-
skie i międzynarodowe projekty 
marketingowe, zarówno dla 
marek prywatnych jak i podmio-
tów publicznych. W marketingu 
outdoorowym pracuje od 15 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.

Temat prelekcji / Produkt na-
grodzony jako highlight, ice-
breaker & praktyczne wspar-
cie sprzedaży. 

Alex Dewald, ukończył studia 
na wydziale Marketingu i Zarzą-
dzania, na kierunku Marketing 
w Sporcie. Jego pasją są spor-
ty outdoorowe. Dzięki pracy  
w agencji reklamowej Pascher 
+Heinz zajmuje się obsługą 

marketingową nie tylko znanych marek sportowych, ale jest także szefem 
działu eventów i przez wiele lat współtworzył największy na świecie kon-
kurs dla młodych marek rozpoczynających karierę na międzynarodowym 
rynku sportowym ISPO BRANDNEW Award. Wraz ze zmianą założeń le-
żących u podstaw innego, ważnego konkursu dla marek sportowych ISPO 
AWARD poświęcił się obecnie nowym, interesującym wyzwaniom, które 
niesie za sobą praca przy organizacji jednego z najważniejszych konkur-
sów branży sportowej na świecie.

prelegenci


