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13:00   Managing sales in the Digital age  

 Armando Janigro, EMEA CRM Sales & Marketing Business Solutions Director, Oracle  

 

Digital transformation brings new challenges influencing key areas of sales customer acquisition, secure revenue from 
existing customers and managing sales teams to make them be effective. Let’s discuss how sales managers can 
accelerate sales growth and generate margin in the digitally driven world.  
 

13:45            5 sposobów na poprawę skuteczności sprzedaży  

Paweł Czernek, Senior Sales Consultant CX, Oracle Polska 

 

 Osiąganie i przekraczanie celów sprzedaży wymaga umiejętnego łączenia różnych metod motywowania, nagradzania i 

rozliczania. Kiedy włączymy elementy grywalizacji, praca staje się przyjemnością. Potwierdzeniem tej tezy są sukcesy 

takich firm jak: Avaya, GE, Hitachi Consulting i wiele innych. 

  

14:15 Szybszy wzrost dzięki cyfrowej transformacji — jak odnieść sukces w świecie e-handlu 
Alex Blakeway, Head of Commerce, Oracle 

    
Na tej sesji omówimy zagadnienia takie jak: skuteczne sposoby na przyspieszenie wzrostu stosowane przez liderów 
handlu elektronicznego. Strategie, jakie może wdrożyć Twoje przedsiębiorstwo, aby wyróżnić się na rynku. Jaka będzie 
przyszłość handlu elektronicznego i w jaki sposób technologia połączona z jasno zdefiniowaną strategią biznesową może 
zapewnić przewagę nad konkurencją. Jak firmy z sektora B2B wykorzystują handel elektroniczny do przekształcenia 
swojego przedsiębiorstwa; a także omówimy trend polegający na tym, że firmy produkcyjne sprzedają swoje produkty 
bezpośrednio klientom. 

 

14:45  Jak związać klienta z marką i wykorzystać emocje w procesie budowy lojalności klienta.  

 Aga Zarzycka, Ekspert rozwiązań Customer Experience, Oracle  

 

 O efektywności programów lojalnościowych i skutecznych strategiach budowy lojalności klientów na przykładach 

wybranych firm.  Jaki jest wpływ zaangażowania klienta na lojalność względem marki? Jak przekuć emocje w lojalność.  

 

15:15  Sesja Q&A  

 

15:30  Zakończenie spotkania   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program konferencji może ulec zmianie.  

 

Prezentacja prowadzona w języku angielskim. 

 

Sesję poprowadzi: Dominik Barczyk, Oracle Polska 

 


