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 PARTNERZY MERYTORYCZNI

PIERWSZA KONFERENCJA 
REMARKETINGU

W POLSCE

 ʇ Remarketing - modele biznesowe   

 ʇ Narzędzia marketingowe wspomagające proces remarketingu  
w nowoczesnych platformach aukcyjnych

 ʇ Bezpieczeństwo sprzedaży w procesie remarketingu - aspekty prawne

 ʇ Remarketing przedmiotów poleasingowych - remarketing to nie tylko 
samochody

 ʇ Remarketing pojazdów w CFM - jak to robią najlepsi

 ʇ Outsourcing w remarketingu (za i przeciw)

 ʇ Wyzwania i nowe trendy w remarketingu

PRELEGENCI: 
LOTUS Kancelaria Prawno-Windykacyjna Sp. z o.o., Europejskie Centrum 
Remarketingu Sp. z o.o. , PKO Leasing S.A., LeasePlan Fleet Management (Polska) 
Sp. z o.o., dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk - Akademia Leona Koźmińskiego, 
Katedra Prawa Cywilnego

PANELIŚCI:
Business Lease Polska, Wrecking Ball Sp. z o.o., Europejskie Centrum Remarketingu 
Sp. z o.o., ING Lease Polska , MotoExpert,  RTSSC

PATRON MEDIALNY

https://ecr.com.pl/
https://poleasingowe.pl/pl


AGENDA
9:00 - 9:30 

9:30 - 9:40

9:40 - 10:30

10:30 - 11:20

11:20 - 11.40 

11:40 - 12:15

12:15 - 13:00 

13:00 - 14:00 

14:00 - 14:50

14:50 - 15:40

15:40 - 15:55

15:55 - 16:30

16:30 -  18.30

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

Rejestracja uczestników

Rozpoczęcie Kongresu i przywitanie gości

Remarketing - modele biznesowe  
Ryszard Franaszczyk, ekspert w zakresie remarketingu, CEO i założyciel LOTUS Kancelaria Prawno-Windykacyjna Sp. z o.o.

 ● procesy de-fleetingu
 ● szacowanie wartości i przygotowanie pojazdu do sprzedaż (external & internal pricing)
 ● procesy sprzedaży (strategie i modele sprzedażowe, instrumenty i narzędzia wspomagające efektywność sprzedaży)
 ● usługi posprzedażowe
 ● zarządzenie stokiem i KPIs

Narzędzia marketingowe wspomagające proces remarketingu w nowoczesnych platformach aukcyjnych.
Przemysław Wałasz, V-ce Prezes Zarządu, Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. 

 ● wykorzystanie narzędzia aukcyjno-magazynowego do odpowiedniego zarządzania procesem remarketingu
 ● wprowadzenie do tematyki marketing automation
 ● odpowiednie wykorzystanie narzędzi marketingowych w celu poprawy konwersji np. scoring, web push, live czat, pop-up
 ● najczęstsze błędy popełniane w Marketing Automation

przerwa kawowa

Bezpieczeństwo sprzedaży w procesie remarketingu - aspekty prawne
dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Prawa Cywilnego

 ● uwarunkowania prawne procesu sprzedaży 
 ● umowa sprzedaży przedmiotów używanych - ryzyka prawne
 ● formy sprzedaży (sprzedaż tradycyjna, aukcyjna, sprzedaż cyfrowa, sprzedaż na portalach)
 ● sprzedaż konsumencka (prawa konsumenta i obowiązki sprzedawcy)
 ● odpowiedzialności przy sprzedaży (rękojmia, gwarancja rzeczy sprzedanej)
 ● regulaminy aukcyjne - co powinny zwierać?

Panel dyskusyjny: Outsourcing w remarketingu (za i przeciw)
PANELIŚCI:    
 Artur Kopania - Prezes Zarządu Europejskie Centrum Remarketingu Sp. zo.o.
 Sebastian Jędrzejczak - Collection & Remarketing Manager, ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
 Ryszard Franaszczyk - LOTUS Kancelaria Prawno-Windykacyjna
 Grzegorz Palmi - Dyrektor Departamentu Remarketingu,  PKO Leasing  S.A.

lunch

Remarketing pojazdów w CFM - jak to robią najlepsi 
Marcin Górski, Dyrektor Działu Sprzedaży Samochodów Używanych , LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.

 ● efektywny proces zwrotu pojazdów pokontraktowych
 ● przygotowanie i usprawnianie pojazdów przed sprzedażą
 ● kanały sprzedaży i segmentacje: pojazdów, potencjalnych odbiorców, 
 ● kwalifikacja przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży via dedykowany salon
 ● stosowane zachęty dla nabywców pojazdów pokontraktowych
 ● sprzedaż z ponownym finansowaniem i nie tylko

Remarketing przedmiotów poleasingowych - remarketing to nie tylko samochody
Grzegorz Palmi,  Dyrektor Departamentu Remarketingu, PKO Leasing S.A., Prezes Zarządu PKO Leasing Finanse Sp. z o.o.

 ● maszyny i urządzenia jakie trafiają do remarketingu
 ● moment rozpoczęcia procesu remarketingu. Czy to już remarketing czy to jeszcze windykacja?
 ● warunki odbioru i przechowywania. Czy zawsze warto odbierać sprzęt? 
 ● sprzedaż przedmiotów trudno zbywalnych - standardy wycen, modele i kanały sprzedaży. 

przerwa kawowa   

Panel dyskusyjny: Wyzwania i nowe trendy w remarketingu 
(digitalizacja, nowe usługi w remarketingu, ponowny wynajem, re-finansowanie, co z dieslem we flotach 
i ich przyszłą odsprzedażą?, efektywne zarządzanie stokiem i wartością rezydualną, nowe kanały i rynki sprzedażowe)

PANELIŚCI: 
Artur Kopania -  Europejskie Centrum Remarketingu,
Daniel Śliwiński - Remarketing & Rental Manager, Business Lease Polska
Piotr Nekrasz - Rzeczoznawca  i Współwłaściciel firmy RTSSC
Jarosław Czułek- Prezes  Zarządu Wrecking Ball Sp. z o.o.
Andrzej Walewski -  Dyrektor Zarządzający MotoExpert

Zamknięcie Konferencji, Koktajl i rozmowy kuluarowe



PRELEGENCI
Golden Solutions 

tel: +48 22 122 82 45
Email: info@goldensolutions.com.pl

Grzegorz Palmi - Dyrektor Departamentu Remarketingu, PKO Leasing S.A., Prezes Zarządu PKO Leasing Finanse Sp. z o.o.
od 1999 roku związany z branżą leasingową. Początkowo pracował w strukturach BGZ Leasing Sp. z.o.o., a od 2002 roku 
związany jest z Raiffeisen Leasing  Polska S.A. (po fuzji pod koniec 2016) z PKO Leasing S.A.  Całą swoją dotychczasową 
drogę zawodową związał z remarketingiem środków poleasingowych i powindykacyjnych. W Raiffeisen Leasing 
jako Dyrektor ds. remarketingu odpowiadał za cały obszar biznesowy dotyczący remarketingu.  Z pełnym sukcesem 
wdrożył nowe metody i narzędzia sprzedaży środków poleasingowych, w tym współtworzył i zarządzał dedykowaną 
spółką remarketingową. Obecnie pełni funkcje Dyrektor Departamentu Remarketingu w PKO Leasing SA oraz Prezesa 
Zarządu PKO Leasing Finanse Sp. z o.o.

Ryszard Franaszczyk - założyciel i CEO w LOTUS Kancelaria Prawno-Windykacyjna Sp.z o.o. 
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w  zarządzaniu procesami windykacyjnymi oraz remarketingiem w sektorze 
bankowym i leasingowym. Przez 16 lat (do 9.2017) związany był z Volkswagen Financial Services Polska (Volkswagen 
Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing Polska, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy oraz MAN Financial Services), gdzie 
pełnił funkcję zarządzającego departamentami: windykacji, Remarketingu i obsługi klientów. W latach 2009-2017 
był również prokurentem spółek VWFS w Polsce. Ponadto jest ekspertem w dziedzinie zabezpieczeń prawnych i ich 
realizacji, korzystania z informacji gospodarczej, efektywnego zarządzania wierzytelnościami, optymalizacji procesów 
windykacyjnych oraz outsourcingu windykacyjnego. W ramach Spółek VWFS Polska stworzył a następnie zarządzał 
całym obszarem remarketingu. Uczestnik i prelegent europejskich konferencje remarketingu w ramach spółek 
finansowych Koncernu Volkswagen.
Prawnik z wykształcenia. Ukończył Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.  

Marcin Górski - Dyrektor Działu Sprzedaży Samochodów Używanych , LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. 
Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Transportu. Od 2007 związany z leaderem branży CFM - LeasePlan Fleet 
Management (Polska) Sp. z o.o.  W 2012 objął stanowisko Kierownik Działu Sprzedaży Samochodów Używanych (kanał 
sprzedaży B2B) a od początku 2018 jako Dyrektor Działu Sprzedaży Samochodów Używanych zarządza kanałami 
sprzedaży B2B oraz B2C.

Przemysław Wałasz - V-ce Prezes Zarządu, Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. 
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania na wydziale Logistyki. Posiada 13 letnie doświadczenie w branży remarketingu. 
W tym czasie tworzył działy remarketingu w firmach z sektora finansowego. Od 2009 roku współtwórca i Wiceprezes 
Zarządu w spółce Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. dostarczającej rozwiązania informatyczne oraz 
outsourcing procesów remarketingu. Twórca między innymi systemu AfterLease wspomagającego procesy 
remarketingowe oraz platformy poleasingowe.pl. Uczestnik wielu projektów mających na celu optymalizację działań 
działów remarketingu.

dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk
Doktor nauk prawnych, prawnik, wykładowca akademicki prawa cywilnego w Kolegium Prawa Akademii Leona 
Koźmińskiego. Ekspert z zakresu prawa umów, prawa rzeczowego, prawa konsumenckiego, zabezpieczeń prawnych w 
stosunkach obligacyjnych, a także prawa spadkowego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi 
spadkowe. Prowadzi na Akademii Leona Koźmińskiego wykłady dla menadżerów branży leasingowej i CFM (zarządzanie 
flotą samochodową i mobilnością).Ukończyła aplikację radcowską w OIRP w Warszawie. Absolwentka Executive MBA 
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

PANELISCI:
Artur Kopania - Prezes Zarządu , Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o.
Sebastian Jędrzejczak - Collection & Remarketing Manager, ING Lease (Polska) Sp. z o.o
Jarosław Czułek- Prezes Zarządu Wrecking Ball Sp. z o.o. 
Piotr Nekrasz - Rzeczoznawca  i Współwłaściciel firmy RTSSC
Daniel Śliwiński - Remarketing & Rental Manager, Business Lease Polska
Andrzej Walewski -  Dyrektor Zarządzający MotoExpert


