
 

 

Witold Podgórski 

Od ponad 7 lat związany z systemami informatycznymi dedykowanymi do zarządzania 

przedsiębiorstwem. Niezależny ekspert w dziedzinie idei omnichannel i sprzedaży detalicznej. 

Uczestniczył w wielu wdrożeniach systemów dla przedsiębiorstw retailowych. Absolwent kierunku 

Informatyka na Politechnice Krakowskiej.  

 

 

 

Wojciech Mierowski 

PARTNER BNA/Brand New Attitude. 25 lat w biznesie. Współtwórca i współwłaściciel BNA/ Brand 

New Attitude. Zajmuje się brandingiem, brand strategy, brand designem, brand consultingiem, 

designem, tworzeniem corporate identity i brand identity. Prowadzi prezentacje, debaty, wykłady, 

warsztaty i szkolenia z zakresu brandingu, współczesnych zjawisk kulturowych w kontekście 

brandingu, brand strategy, brand designu, identyfikacji wizualnej, wizerunku i tożsamości firm, 

Design Thinking, No Process Process, Beta Design (m.in. ASP Kraków, Davos World Communication 

Forum) Autor publikacji w mediach branżowych (Media &amp; Marketing, Nowy Marketing, 

Marketer+, Harvard Business Review). Nominowany do nagrody Człowieka Roku 2002 przez redakcję 

miesięcznika „Impact” za stworzenie logo Polski (latawiec), pierwszy w historii Polski projekt 

brandingu narodowego. Współtwórca wielu projektów nagradzanych w Europie (Epica, EDA),  

na świecie (USA: Creativity, Rebrand100, UK: Transform Awards) oraz w Polsce (Złote Orły, KTR, 

Effie). 



Członek jury konkursów branżowych: Złote Orły, Effie, Polski Konkurs Reklamy KTR, ADCE Art. 

Directors Club of Europe (Barcelona). Członek-założyciel PKB- Polskiego Klubu Brandingu przy SAR 

(Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej), obecnie jego prezes. Jedyny designer wymieniony w 

„Who is who” Poland. Autor brandingu największych polskich i kilku zagranicznych marek, takich jak: 

mBank, Polbank EFG, Kaspi Bank (Kazachstan), Eurokredit (Ukraina), Bank BPH GE Capital Group, 

Getin Bank, Telekomunikacja Polska, Empik, Reserved, Radio Chili Zet, Tyskie, Lech, nHDTV, Żywiec, 

Warka, Totalizator Sportowy, Ekstraklasa, CULTURE.pl, NC+, Szczecin City, Warszawa Capital City, 

Żabka Convenience Store Net, WP - Wirtualna Polska, O2, Onet - Grupa Onet/Reigner Axel springer. 

 

Adam Klimek: 
Fotograf i reżyser, podróżnik, "trouble solver”. Na codzień pracuje w własnym studio gdzie wraz  
ze swoim zespołem realizuje komercyjne projekty dla wielu znanych marek. Jego bikepackingowe 
fotografie i historie ukazują się w największych rowerowych i podróżniczych magazynach 
 world-wide. www.bikestudio.eu 
 

 
Tadeusz Bartoszek 
Prowadzę sklep rowerowy od 20 lat. Jestem inżynierem elektronikiem z zawodu oraz pasjonatem 
turystyki rowerowej, dlatego szczególnie interesują mnie rowery elektryczne, które jednocześnie 
umożliwiają  rozwój mojego biznesu. 
Popularyzuję wiedzę o rowerach elektrycznych poprzez szkolenia, testy i wypożyczalnie rowerów . 
Obserwuję trendy w biznesie rowerowym i staram się je wykorzystywać. Chętnie dzielę się wiedzą w 
tym temacie. 
 
 

 

 

http://www.bikestudio.eu/


 

 

Ireneusz Miśkowiec 

Spotykając na swojej drodze zawodowej wielu inspirujących ludzi zebrał bezcenną wiedzę, 

która zaowocowała szerokim, nieszablonowym spectrum doświadczeń nabytych podczas ponad 

20 letniej kariery zawodowej, a w konsekwencji chęcią dzielenia się wiedzą z innymi. 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, finansista, wydawca, specjalista w zakresie 

zarządzania strategicznego oraz budowania nowych marek, manager rozwoju biznesu. Szerokie, 

horyzontalne spojrzenie na biznes pozwala mu rozumieć więcej, głębiej w zachodzących procesach 

rynkowych. Panelista ISPO Academy Munchen, uczestnik Taipei Smart City 2019 oraz Taipei Cycle 

2019. „Jeżeli nie wiesz do jakiego portu zmierzasz, żaden wiatr nie będzie Ci pomyślny”. 

 

Jan Kubica 

Dyplomowany coach, mentor. Czwartkowe szkolenia skierowane są do szefów i kierowników – osób 

pracujących z personelem w sklepach czy hurtowniach. Natomiast piątkowy indywidualny coaching 

zaadresowany jest do osób odpowiedzialnych za rozwój firmy i wzrost jej zyskowności: właścicieli 

sklepów, prezesów i dyrektorów.  Podczas spotkania z Janem Kubicą przedsiębiorcy będą mogli 

dowiedzieć się, miedzy innymi w jaki sposób optymalizować procesy sprzedażowe i jak rozmawiać z 

klientami. 

 


