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 ʇ Sprzedaż nowych pojazdów elektrycznych w warunkach krajowych (aspekt 
dotacji)  w odniesieniu do utraty wartości i remarketingu tej kategorii 
pojazdów

 ʇ INDICATA – zarządzanie wartością składu samochodów używanych  
w warunkach dużej zmienności rynku

 ʇ Jak efektywnie prowadzić remarketing pojazdów przy użyciu internetowych 
platform transakcyjnych oraz narzędzi digital marketingu

 ʇ Sprzedaż Maszyn i Urządzeń przy wykorzystaniu partnerów zewnętrznych,  
w tym domów aukcyjnych

 ʇ Nowoczesna technologia w remarketingu

PRELEGENCI: 
Marek Konieczny- Prezes Związku Dealerów Samochodów,  Siemens Finance sp. z o.o., 
Autorola sp. z o.o., Piotr Baranowicz-Vice President, CEE - AUTO1 Group, Smartheads 
sp. z o.o.

III KONFERENCJA 
REMARKETINGU

KONFERENCJA 
W FORMULE 

HYBRYDOWEJ



PROGRAM
Golden Solutions 

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

09.00-09.30

09.30 -10.30

10.30-10.45 

10.45-12.00 

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-14.15

14.15-15.15

15.15-15.30

15.30-16.30

16.30

rejestracja, poranna kawa( rejestracja na platformie)

Sprzedaż nowych pojazdów elektrycznych w warunkach krajowych (aspekt dotacji)  w odniesieniu do utraty 
wartości i remarketingu tej kategorii pojazdów
Marek Konieczny - Prezes Związku Dealerów Samochodów, DCG Dealer Consulting

przerwa kawowa

INDICATA – zarządzanie wartością składu samochodów używanych w warunkach dużej zmienności rynku
Michał Wojciechowski - Dyrektor Zarządzający, Autorola sp. z o.o., polskiego oddziału Autorola
Krzysztof Stańczak - Indicata Business Development Manager, Autorola sp. z.o.o.  

 ● Metodologia i założenia
 ● Zysk i strategia cenowa
 ● Studium przypadku
 ● Przegląd systemu 
 ● Market Watch i obraz rynku w czasie pandemii CoViD-19
 ● Rozwiązania bazujące na silniku Indicata: WebService, Lead Generator, Bulk Valuation

Lunch

Sprzedaż Maszyn i Urządzeń przy wykorzystaniu partnerów zewnętrznych
Grzegorz Palmi - Head of Asset Management & Remarketing, Siemens Finance sp. z o.o.

przerwa kawowa

Jak efektywnie prowadzić remarketing pojazdów przy użyciu internetowych platform transakcyjnych oraz 
narzędzi digital marketingu
Piotr Wawrzynów - Wiceprezes Zarządu Smartheads sp. z o.o.

przerwa kawowa

Nowoczesna technologia w remarketingu
Piotr Baranowicz - Vice President ,CEE- AUTO1 Group

 ● EVA MOBILE - mobilna aplikacja do samodzielnych wycen dla Dealerów oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
procesami remarketingowymi w firmach leasingowych, RAC i CFM

 ● PRICE INDICATOR - algorytm porównujący ceny na europejskich rynkach, szacunkowa wartość sprzedaży w ramach 
platformy AUTO1.com 

 ● Moduł rozpoznawania standardu SGS i DEKRA - automatyzacja procesu wycen poprzez rozpoznawanie danych 
zawartych w raportach

 ● PANEL REMARKETINGU - Moduł analityczny w panelu Dealera w ramach konta na platformie AUTO1.com

Planowane zakończenie Konferencji, wręczenie Certyfikatów
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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.

Grzegorz Palmi - Head of Asset Management & Remarketing  Siemens Finance 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 był 
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. 
Pełnił  funkcje Dyrektor Departamentu Remarketingu w PKO Leasing SA oraz Prezesa Zarządu PKO Leasing Finanse Sp. z o.o.
Absolwent Collegium Civitas na Wydziale Zarządzania ze Specjalnością Biznes Międzynarodowy.

Michał Wojciechowski - Dyrektor Zarządzający Autorola sp. z o.o. - polskiego oddziału Autorola Group
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. 

Piotr Wawrzynów - Wiceprezes Zarządu Smartheads sp. z o.o.
Ekspert w dziedzinie Business Management rynku motoryzacyjnego. Karierę zaczynał jako konsultant w Ernst&Young w dziale 
Management Consulting Services. 
Swoje doświadczenie zdobywał, realizując z powodzeniem projekty w zakresie sprzedaży i marketingu dla EFL, MR Leasing Service, 
Getin Leasing. Współzałożyciel i pierwszy Redaktor magazynu FLOTA, szef Fleet Management Institute Polska, znawca branży Car 
Fleet Management.
Odpowiada za opracowanie i realizacje strategii wzrostu dla Klientów agencji, prowadzi projekty w zakresie wsparcia sprzedaży, 
komunikacji marketingowej, promocji oraz opracowania i wdrażania na rynek nowych produktów i usług. 

Piotr Baranowicz - Vice President ,CEE- AUTO1 Group
Po ukończeniu Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Piotr pracował jako konsultant specjalizujący 
się w definiowaniu i wdrażaniu nowych strategii  biznesowych dla wiodących polskich przedsiębiorstw. Po 4 latach pracy w firmach 
Roland Berger oraz PwC przeszedł do internetowej platformy kreującej rynek zakupów grupowych w Polsce - Groupon. Zarządzał tam 
zespołami sprzedaży w Polsce oraz zespołem analityków w regionie EMEA. Piotr od 2014 roku odpowiada za rozwój AUTO1 Group 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wprowadził internetową platformę AUTO1.com (B2B) na 10 rynków, a obecnie skupia się 
na wzroście marek skierowanych do polskiego klienta indywidualnego: Autohero (B2C) oraz KupimyTwójSamochód (C2B). Po pracy 
studiuje coaching i wspiera mentorsko studentów i absolwentów SGH. 

Krzysztof Stańczak - Indicata Business Development Manager, Autorola sp. z o.o. 
Magister, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W branży automotive od 2003 
roku, kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w Toyocie Motor Poland oraz Peugeot Polska.  Odpowiadał za marketing produktu 
samochodów nowych następnie za rozwój programów samochodów używanych. Jeden z pierwszych Used Car Managerów w 
strukturach importerskich. Obecnie odpowiada za wdrażanie programu Indicata, programu wspomagającego zarządzanie stokiem 
u dilerów i importerów aut.


