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Czaty, Boty czy Roboty ? nowe kierunki optymalizacji procesów Obsługi Klienta
– case study PZU

Dygitalizacja procesu składania roszczeń – Ko[re]lacja i wpływ na call center oraz 
wskaźniki operacyjne i customer experience – case study AXA Polska

Automatyzacja procesu obsługi baz sprzedażowych – podstawa nowoczesnej 
Telesprzedaży, obowiązek dobrego Customer Experience – case study Vivus Finance 

Jak procesy wpływają na satysfakcję klientów – case study mBank

Patroni medialni:                                                                                    Sponsor: 



25.05.2017, CZWARTEK  

09:30 PORANNA KAWA

10:00 SŁOWO WSTĘPU

10:15 Czaty, Boty czy Roboty ? nowe 
kierunki optymalizacji procesów obsługi 
Klienta

• Wyzwania CC – ograniczenia „starej 
generacji” a rosnąca rola nowoczesnych 
kanałów kontaktu

• Case study – czego nas nauczył BOT ?

• Jak postrzegamy przyszłość automatyki i 
contact center? 

Anna Szawro - Grupa PZU

11:15 Przerwa na kawę

11:30 Dygitalizacja procesu składania 
roszczeń – Ko[re]lacja i wpływ na call
center oraz wskaźniki operacyjne i 
customer experience

• Zmiana od kuchni - warto działać 
#szybko, #zwinnie i #elastycznie.

• Apetyt rośnie w miarę jedzenia - od 
wersji #basic do ... #skyisthelimit.

• Zobaczcie co dla was wysmażyliśmy -
niech świat dowie się co mamy w #menu.

• Rachunek prosimy - te #liczby wyglądają 
naprawdę dobrze.

Agata Małkińska, Krzysztof Rutkowski          
- AXA TUnŻ

12:30  Lunch  

13:30 Automatyzacja procesu obsługi baz 
sprzedażowych – podstawa nowoczesnej 
Telesprzedaży, obowiązek dobrego 
Customer Experience.

• Wydzielona Telesprzedaż, czy Blended
Call Center, a może oba naraz?

• Integracja CTI i CRM podstawą 
automatyzacji procesów

• Zawsze świeża, zawsze aktualna, zawsze 
na czas – Twoja baza sprzedażowa

• Co z tego mam, czyli rzut oka na KPIs

• Na co uważać, gdy oddajesz stery 
automatom

Rafał Życzkowski, Dyrektor Departamentu 
Customer Care - Vivus Finance

14:30 Przerwa na kawę 

14:45 Jak procesy wpływają na satysfakcję 
klientów

• Źródła wiedzy/procesy CC

✓ Zakres źródeł wiedzy/procesów

✓ Budowanie narzędzi niezbędnych 
konsultantom

• Automatyzacja procesów na przykładzie  

Marta Dropińska - mBank 

15:45 Podsumowanie spotkania, dyskusja i 
losowanie nagród wśród uczestników

16:00 Zakończenie Spotkania wręczenie 
certyfikatów 



GRUPOWE REFERENCJE 22-23.09.2016 

Spotkanie skierowane jest między innymi do:

Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. obsługi klienta 
Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. telemarketingu                                            
Dyrektorów/managerów/specjalistów ds. Sprzedaży i Obsługi w Kanałach Zdalnych                                            
Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. Operacyjnych   
Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów HR Business Partnerów wspierające obszary obsługi  
klienta/sprzedaży/reklamacji                                                                       
Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. Szkoleń Contact Center                                                                                                                       
Trenerów sprzedaży i obsługi klienta                                                    
Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. Procesów                                                             
Managerów ds. relacji z klientem                                                                                             
Managerów ds. Customer Experience

Wybrane Referencje: 

"Z ogromną przyjemnością uczestniczyłem w Konferencji organizowanej przez firmę M.B.M .Poland: „Jakość 
sprzedaży i obsługi w Contact Center oraz Contact Center w Social Media”. Sztandarowe hasło firmy, 
to: M.B.M. – miejsce, gdzie spotykają się wiedza, praktyka i doświadczenie. To prawda. Obecność 
praktyków, posiadających dużą wiedzę pozwoliła na wymianę doświadczeń. A dla mnie to spotkanie było 
odpowiedzią na nurtujące mnie pytanie: „ Jak to robią inni?” Ta konferencja skupiła bardzo ciekawe tematy, 
fantastycznych, otwartych ludzi, pozytywną energię i miłą atmosferę. A wszystko to w przestrzeni Hotelu 
Marriott. Serdecznie polecam konferencje organizowane przez firmę M.B.M. Poland".

Dawid S., PZU S.A.

„Kolejna edycja Spotkania Praktyków zorganizowana przez firmę M.B.M to skoncentrowana praktyka nie 
tylko z nazwy. Każde wystąpienie było źródłem cennych informacji i możliwością poznania doświadczeń od 
kolegów z branży. Co więcej wszystko w bardzo przyjaznej atmosferze, a to wszystko dzięki świetnej 
organizacji każdego detalu od rzutnika, poprzez długopisy do kanapek przez Alka ;)"

Iza S., Transcom

Zapraszamy Serdecznie  na 
spotkanie   M.B.M. Poland        
Tel. 22 301 58 42                             
info@mbmpoland.com
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LINKEDIN M.B.M. Poland

Anna Szawro, Dyrektor ds. Operacyjnych, Contact Center-Grupa PZU 
Od 17 lat związana z branżą Contact Center. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami 
telemarketingowymi. Przez 8 lat pracowała dla call centers outsourcingowych, gdzie prowadziła projekty dla firm z 
branży finansowej, telekomunikacyjnej, wydawniczej, dla firm badawczych oraz rozgłośni radiowych. Od 2007 roku 
związana z PZU, gdzie odpowiada operacyjnie za pracę ok 2000 konsultantów. Wykształcenie pedagogiczne 
wykorzystuje do budowania strategii motywacyjnych i komunikacyjnych. Odpowiada, między innymi, za bieżące 
zarządzanie operacyjne contact center, optymalizacje procesów obsługowych, jakość i innowacyjne rozwiązania w 
obszarze obsługi klienta a także za budowanie wewnętrznej kultury organizacyjnej. Zespoły, którymi zarządza zostały 
dwukrotnie nagrodzone w konkursie branżowym Złota Słuchawka za projekty: „Wielokanałowość i kompleksowość 
obsługi klienta w procesie obsługi szkód” (2014) oraz „Laboratorium innowacyjnej obsługi klienta” (2015)

Marta Dropińska, główny specjalista ds. procedur, mBank S.A.
Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. Związana z branżą Contact Center od 
prawie 12 lat, od 9 na stanowisku ds. procedur. Odpowiedzialna za administrowanie kompleksową bazą wiedzy dla 
Konsultantów CC. Uczestniczy we wdrażaniu kluczowych dla mBanku projektów w zakresie przygotowania CC do 
obsługi nowych funkcjonalności, usług lub produktów. Najistotniejsze projekty związane z rozwojem pracowników 
realizowane w mBanku S.A. to wdrożenie Orange Finanse oraz migracja klientów mBanku dawnego MultiBanku do 
mBanku.

Rafał Życzkowski, Dyrektor Departamentu Customer Care - Vivus Finance Sp. z o.o.
Obsługę Klienta ma we krwi. Związany z branżą Contact Center od 18 lat. W Vivus Finance od 2015. Odpowiedzialny 
za strategię obsługi klienta, Contact Center, Telesprzedaż, Customer Experience i Operacje. Jednym z zadań jest 
analiza trendów rynkowych, oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu technologii Contact Center. 
Zdobywca European Contact Center Award w kategorii „Best Use of Technology 2008”.
Jego mottem jest „Jak się nie chce to się szuka powodu. Jak się chce, to się szuka sposobu”.

Agata Małkińska, Kierownik Wydziału Kontaktów z Klientami, AXA TUnŻ
Swoją przygodę z obsługą Klienta rozpoczęła 8 lat temu. Większość doświadczenia w tym obszarze zdobywała z Grupą 
AXA w Polsce, z którą jest związana prawie 7 szczęśliwych lat. Przebyta ścieżka od stanowiska specjalistycznego w Call 
Center, przez rolę Lidera Zespołu do aktualnie pełnionej funkcji Kierownika Wydziału Kontaktów z Klientami sprawiła, 
że szczególnie bliska jest jej tematyka Customer Experience. W Contact Center odpowiada za osiągnięcie i utrzymanie 
wysokiej jakości serwisu świadczonego Klientom oraz kształtowanie procesów obsługowych. Nawet gdyby chciała, 
praca nigdy nie daje zapomnieć jej o perspektywie Klienta.

Krzysztof Rutkowski, Menedżer ds. Rozwoju Aplikacji Biznesowych | SCRUM Product Owner, AXA TUnŻ
Swoje dotychczasowe zawodowe życie związał z obszarem ubezpieczeń, głównie tych na życie. Przez 15 lat pracy 
silnie związany z obszarem obsługi klienta, od kilku lat balansuje na granicy zespołów operacyjnych oraz programistów 
i administratorów IT. Doświadczenie związane bezpośrednio z obsługą klienta, zadania analityka biznesowego, 
testera, kierownika projektów, ściała współpraca z obszarem marketingu oraz pełniona obecnie rola product ownera
pozwalają skutecznie łączyć te dwa światy. Odpowiedzialny za liczne wdrożenia oraz usprawnienia systemów typu 
backend oraz frontend. Obecnie w AXA utrzymuje i rozwija kluczowe aplikacje klienckie. W codziennej pracy 
zdecydowanie najczęściej zerka w kierunku CC

http://www.mbmpoland.com/
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