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 ʇ Remarketing dealerski. W poszukiwaniu niewykorzystanych szans

 ʇ Zarządzanie wartością składu, wycena i analityka rynku samochodów 
używanych w czasie rzeczywistym

 ʇ Nowoczesny remarketing samochodów osobowych na przykładzie 
doświadczeń Prime Car Management S.A.

 ʇ Przyszłość Remarketingu

 ʇ 2 + 2 = 5 czyli jak w biznesie wykorzystać efekt synergii-case study w oparciu  
o współpracę partnerską mLeasing sp. z o.o. i Carport sp. z o.o.

 ʇ Pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem – nowa kategoria podmiotów  
w obrocie gospodarczym
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Remarketing dealerski. W poszukiwaniu niewykorzystanych szans,
Marek Konieczny - Prezes Związku Dealerów Samochodów, DGC Consulting

 ● sytuacji remarketingu na rynku dealerskim oraz potencjałowi tego rynku w pozyskiwania jak i sprzedaży samochodów 
w segmencie remarketingu

 ● best  practices odnoszących się do poszczególnych etapów tego procesu

przerwa kawowa

” 2 + 2 = 5 czyli jak w biznesie wykorzystać efekt synergii casy study w oparciu o współpracę partnerską mLeasing 
sp. z o.o.  i Carport sp. z o.o.
Paweł Piwowarczyk - Wicedyrektor Departamentu Car Fleet Management, mLeasing sp. z o.o.
Agata Chowaniec - Dyrektor Zarządzający, Carport sp. z o.o.

 ● Zdefiniowanie wspólnej płaszczyzny do współpracy – synergii.
 ● Główne założenia projektu do wdrożenia.
 ● Wyzwania techniczne i technologiczne – czy stanowiły przeszkodę i jak udało się je rozwiązać? 
 ● Ocena skuteczności i czasochłonności.
 ● Podsumowanie obszarów miękkich i twardych czyli danych liczbowych w ujęciu procentowym.

przerwa kawowa

Zarządzanie wartością składu, wycena i analityka rynku samochodów używanych w czasie rzeczywistym
Michał Wojciechowski - Dyrektor Zarządzający Autorola sp. z o.o.

 ● Profil działalności Autorola: Marketplace, Solutions, Indicata.
 ● Metodologia pomiarów i analiz rynku samochodów używanych.
 ● Kto może skorzystać dzięki analizom w czasie rzeczywistym?
 ● KPI – Kluczowe Parametry Indicata – przegląd systemu (prezentacja narzędzia online)
 ● Rozwiązania bazujące na silniku Indicata: Market Watch i obraz rynku w czasie CoViD-19, WebService, Lead Generator, 

Bulk Valuation

Planowany lunch

Przyszłość Remarketingu
Daniel Śliwiński - Used Car & Remarketing Manager, BMW Group Financial Services

 ● Zmieniające się rynki
 ● Zmiany w zachowaniu mobilności
 ● Dyfuzja zaawansowanej technologii
 ● Nowa konkurencja i współpraca

Przerwa kawowa

Pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem – nowa kategoria podmiotów w obrocie gospodarczym
Marcin Kolasiński - Radca prawny, Partner ,Kancelaria prawna KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 ● Przedsiębiorca na prawach konsumenta – istota i termin wejścia w życie specyficznego rozwiązania prawnego;
 ● Sytuacje, w których przedsiębiorca będzie traktowany jako konsument;
 ● Zawodowy vs niezawodowy charakter umowy – wpływ interpretacji na traktowanie przedsiębiorcy jako konsumenta;
 ● Zmiany konieczne do wprowadzenia w dokumentacji i procesach sprzedażowych w związku z nową regulacją.

przerwa kawowa

Nowoczesny remarketing samochodów osobowych na przykładzie doświadczeń Prime Car Management S.A. ,   
Grzegorz Grodecki - Dyrektor Zarządzający Master1.PL

 ● Ewolucja koncepcji remarketingu samochodów osobowych w PCM – lata 2008 - 2020
 ● Cele biznesowe Firm Leasingowych, CFM i nie tylko a model remarketingu
 ● Master1.PL -  co kryje się pod tym portalem internetowym.
 ● Kierunki rozwoju remarketingu w Polsce

Panel dyskusyjny - „Z tarczą czy na tarczy”- jak pandemia wpłynęła na rynek

planowane zakończenie Konferencji
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Marek Konieczny - Prezes Związku Dealerów Samochodów, DCG Dealer Consulting  
Ekspert w dziedzinie rynku dealerskiego i prawa motoryzacyjnego, autor wielu publikacji prasowych, raportów i analiz na temat 
polskiego rynku dystrybucji samochodów. Inicjator i pomysłodawca wielu motoryzacyjnych projektów społecznych i informacyjnych.  
Partner zarządzający w firmie doradczej DCG Dealer Consulting i wydawca miesięcznika DEALER. Prezes Związku Dealerów 
Samochodów.

Agata Chowaniec - Dyrektor zarządzający Carport sp. z o.o.
Pracuje w Carport od 2016 roku. Przez te lata współpracując z zespołem wielokrotnie udowadniała, że proces uregulowanej sprzedaży 
pojazdów wycofywanych z flot jest tak samo ważny jak poprzedzające go procesy zakupu pojazdów nowych czy samo użytkowanie 
floty. Rynek motoryzacyjny wielokrotnie odpowiedział na te działania uznaniem, w skutek czego Carport jest obecnie najczęściej 
nagradzanym portalem aukcyjnym w Polsce.
Magister, inżynier, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ekonomii zarządczej Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe o profilu zarządzanie/sprzedaż/finanse zdobyła pracując w branży 
farmaceutycznej, budowlanej oraz FMCG – dzięki   czemu potrafi prowadzić dialog oparty na zrozumieniu potrzeb klientów 
dopasowując każdorazowo indywidualnie ofertę w zakresie odzyskiwania kapitału z wycofywanych majątku ruchomego spółek.

Paweł Piwowarczyk - Wicedyrektor Departamentu CFM, mLeasing sp. z o.o.
Magister, inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W branży CFM pracuje od 2002 roku. W mLeasing od 2003 roku współtworzy Departament CFM.
Obecnie odpowiada za obszary: remarketing, wartości rezydualne i budżety serwisowe, serwis mechaniczny i serwis ogumienia

Michał Wojciechowski - Dyrektor Zarządzający Autorola sp. z o.o. - polskiego oddziału Autorola Group
gdzie od 11 lat zajmuje się remarketingiem online oraz rozwiązaniami IT dla sektora samochodów używanych. Doświadczenie  
w motoryzacji zdobywał od 2003 r. pracując w działach sprzedaży flotowej importerów – Nissan oraz General Motors. 

Daniel Śliwińki - Used Car & Remarketing Manager ,Sales and Marketing Department (SF1-CS-PL-V), BMW 
Group Financial Services
Absolwent UW Wydziału Zarządzania. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2007 r. w Volkswagen Bank. Początkowo zajmował się 
kontraktami flotowymi. W 2009 roku współtworzył Remarketing w strukturach Banku. W 2012 roku objął stanowisko Koordynatora 
Zespołu Remarketingu. W ramach swojej pracy zarządzał całym procesem zwrotu, wyceny i sprzedaży kilku tysięcy pojazdów rocznie 
w Polsce i za granicą.   Dwa razy otrzymał pierwsze miejsce za najlepszy Remarketing w Polsce. W latach 2016 – 2018 pracował  
w Business Lease na stanowisku Manager Remarketing & Rental, gdzie kierował sprzedażą samochodów poleasingowych i wynajmem 
krótkoterminowym pojazdów. Od 2018 objął stanowisko Used Car & Remarketing Manager w BMW Financial Services.

Marcin Kolasiński - Radca prawny, Partner KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński 
Posiada bogate doświadczenie szczególnie w kwestiach związanych z  ochroną konkurencji i konsumentów, zwalczaniem 
nieuczciwej konkurencji, zamówieniami publicznymi, compliance, bezpieczeństwem produktów, rozwiązaniami prawnymi sektorów 
regulowanych oraz doradztwem korporacyjnym.
Przed założeniem kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński pracował dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie 
uczestniczył w procesie tworzenia ustaw implementujących do polskiego porządku prawnego rozwiązania prawa unijnego. 
Następnie pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony 
Konkurencji. W tym czasie odbył staż w Dyrektoriacie ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Następnie przez ponad osiem lat związany 
był z międzynarodową kancelarią Baker & McKenzie, gdzie jako partner, szef praktyki prawa konkurencji i regulacji, reprezentował 
klientów w postępowaniach m.in. przed Prezesem UOKiK, Komisją Europejską oraz polskimi i unijnymi sądami. 
Marcin Kolasiński jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz 
Centrum Studiów Antymonopolowych i  Regulacyjnych. Pełni także funkcję pozarządowego doradcy w ramach Międzynarodowej 
Sieci Konkurencji - International Competition Network. 
Marcin Kolasiński jest współautorem komentarza pod redakcją prof. Tadeusza Skocznego do  ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów wydawnictwa C.H. Beck, a także autorem licznych publikacji w prasie codziennej, wydawnictwach branżowych  
i specjalistycznych czasopismach prawniczych.

Grzegorz Grodecki  - Dyrektor Zarządzający Master1.PL (Pion Remarketingu firmy Prime Car Management S.A  
w skład, którego wchodzi Dział Zwrotu Samochodów, Dział Pricingu, Dział Sprzedaży Samochodów Używanych 
oraz Contact Center wraz z Działem Sprzedaży E-commerce).
Absolwent Wydziału Transportu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1996 roku związany z Grupą Masterlease. W trakcie 
swojej kariery zawodowej kierował Działem Ryzyka Kredytowego, Zespołem Kontroli Wewnętrznej oraz Optymalizacji Procesów. 
Od 2009 roku jako Dyrektor Operacyjny nadzorował pracę zespołu Ubezpieczeń oraz Likwidacji Szkód a w roku 2011 w ramach 
projektu usprawniającego procesy zwrotu samochodów i ich remarketingu objął nadzór nad tym obszarem. Od 2012 w konsekwencji 
ogłoszenia nowej strategii sprzedaży samochodów pokontraktowych w Grupie Prime Car Management S.A. pełni funkcję Dyrektora 
Zarządzającego Master1.PL.


