
Dzień pierwszy 07.10.2015

Dzień drugi 08.10.2015

10:30

11:00 – 11:40

12:00 – 13:30

14:00 – 14:30

15:00 – 15:40

11:00 – 11:30

12:00 – 13:00

14:00 – 14:30

14:30 

15:00 – 15:40

16:00 – 17:30

ROZPOCZĘCIE

NOWOCZESNA DYSTRYBUCJA MOBILE

ODWRÓCONY PODATEK VAT W ELEKTRONICE

BEZPŁATNE WI-FI JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU 
I ŹRÓDŁO DODATKOWYCH PRZYCHODÓW

MEMFINDER - REWOLUCJA 
W ZARZĄDZANIU KONTAKTAMI

NOWA OFERTA PRODUKTOWA MyPHONE – Q4 2015 

PANEL EKSPERCKI: OPŁATA REPROGRAFICZNA 
OD SMARTFONÓW I TABLETÓW

TRÓJWYMIAROWY ŚWIAT W SMARTFONIE 
– DLACZEGO GOOGLE CARDBOARD TO 
REWOLUCJA W ROZRYWCE I MARKETINGU

KONKURS

MIKROLOKALIZACJA I MIKRONAWIGACJA 
- NOWE MODELE BIZNESOWE

TRUDNE RYNKI WSCHODNIE - UKRAINA, ROSJA

Tomasz Cieślak – Prezes MIT MEDIA 
Group, Organizator MRD

Michał Kanownik – ZIPSEE Cyfrowa Polska

Michał Borowski – Ekspert ds. podatków (VAT)

Stefan Majerowski – Ekspert BCC ds. walki z wyłudzeniami VAT 
                                    i przeciwdziałania szarej strefie

Paweł Satkiewicz – Kancelaria DLA Piper Wiater

Sławomir Harazin - Wiceprezes Zarządu ACTION S.A.

Artur Racicki – Prezes zarządu Social WiFi

Witold Antosiewicz – Wieloletni praktyk w zakresie tworzenia relacji                     
                                        biznesowych i zarządzania nimi.

Michał Sankowski – Doświadczony i wieloletni praktyk 
                                        projektów internetowych i mobilnych zarówno 
                                       na rynku polskim jak i międzynarodowym.

Miłosz Jarosiewicz – Marketing Manager

Michał Kanownik – Prezes ZIPSEE

Dariusz Kowalski – Dziennikarz

Tomasz Jabłkowski – Marketingowiec

Mariusz Jednoralski – Prezes Zarządu IT-factory Sp. z o.o.

Dmytro Gadomsky – Juscutum Attorneys Association

Mirosław Janik – Prezes Zarządu Wincor Nixdorf

Pułapki, korupcja, kanibalizm i inne mity na temat 
współpracy z firmami ukraińskimi.

Burzliwa sytuacja na rynku Telco i IT w Rosji - Wincor Nixdorf

Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, rozwoju 

międzynarodowego, tworzenia regionalnych struktur oraz wdrażania nowoczesnych 

rozwiązań. Mirosław Janik jest absolwentem Zarządzania i Marketingu o specjalizacji 

Rachunkowość i Marketing na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1999 r. 

ukończył również Podyplomowe Studia inwestycji Kapitałowych w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. W 2003 r. uzyskał dyplom ACCA (Association of Chartered 

Certified Accountants), a w 2005 r. skończył studia MBA przy Gdańskiej Fundacji 

Kształcenia Managerów we współpracy z Rotterdam School of Management 

i Uniwersytetem Gdańskim. W 2015 r. Mirosław Janik rozpoczął swoją karierę w Wincor 

Nixdorf w 2000r., objął wówczas stanowisko dyrektora finansowego. Od marca 2003 

r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a od października 2009 r. prezesa zarządu firmy 

Wincor Nixdorf 

w Polsce.

dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Związany z ACTION niemal od samego początku działania firmy. Rozpoczynał karierę 

w spółce ACTION sp. z o.o. Doświadczenie biznesowe zdobywał na różnych 

szczeblach w spółkach grupy, co zaowocowało możliwością biegłego poruszania się 

w różnych obszarach biznesu. Odpowiedzialny był, m.in. za działanie oddziału 

katowickiego spółki, rozwój sprzedaży produktów marki ActiveJet poprzez sieć 

regionalnych doradców handlowych, a także budowę kanału sprzedaży do sieci 

handlowych. Absolwent Krakowskiej Akademii Rolniczej oraz Akademii Górniczo-

Hutniczej. Wykształcenie w dziedzinie biznesu zdobywał m.in. w Canadian 

International Management Institute uczestnicząc w programie Management 2008 na bazie 

Executive Development Harvard Business School. 

Prezes zarządu firmy Social WiFi dostarczającej usługę zmieniającą Wi-Fi 

w innowacyjne narzędzie analityczno-marketingowe skierowaną głownie do sektorów: 

hospitality (hotele, kawiarnie, restauracje) oraz retail i event. Z Social WiFi laureat konkursu 

Go_Global, który realizował w 2014 roku w Dolinie Krzemowej w Kalifornii. Ekonomista, 

absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Ekspert z 12-letnim 

doświadczeniem w sektorze e-commerce.

W swojej codziennej pracy korzysta z narzędzi profesjonalnej sprzedaży przez referencje. 

Specjalizuje się również w minglingu, czyli sztuki pracy w tłumie – prowadzi sesje 

networkingowe oraz wystąpienia na kongresach i konferencjach.

Współtwórca serwisów i rozwiązań, m.in dla Onet.pl, Gazeta.pl, Dziennik.pl, Wprost.pl, 

jak również Konsultant M. Projektów dla, m.in Hypermedia Isobar, Proximity Prague, 

i Accenture. Specjalizacja: Budowa i zarządzanie projektami, procesami i komunikacją 

w ramach rozwiązań online.

Dymytro rozpatrywał szereg przypadków cyberprzestępczości w dziedzinie IT. 

Reprezentował czołowe ukraińskie i międzynarodowe firmy tj. Yandex, Hosting Ukraina, 

EX.UA. Prowadził również konsultację  dla Intela, Mocrosoftu, Citybanku czy Olympusa.

Obecnie wśród jego klientów są takie firmy jak Ciklum, Inline Group, Innovecs, ISM, 

Jelastic, WannaBiz, BMS Consulting oraz wiele ukraińskich startupów. 

Jest doradcą podatkowym w DLA Piper, zajmującym się od ponad 10 lat zagadnieniami 

dotyczącymi podatku od towarów i usług. Doradzał w zakresie praktycznego rozliczania 

VAT wielu klientom z różnych branż w tym, m.in. branży: IT, FMCG, chemicznej czy 

motoryzacyjnej. Reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez 

organy skarbowe dotyczących wyłudzeń VAT. Jest współautorem komentarza do Dyrektywy 

VAT oraz wielu publikacji prasowych w zakresie podatku od towarów i usług.

Jest konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY Polska. Absolwent kierunku finanse 

i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku prawo Akademii Leona 

Koźmińskiego w Warszawie. Licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się 

w doradztwie regulacyjnym. Pomagał również klientom EY z branż: stalowej, dystrybucyjnej, 

paliwowej, sprzętu elektronicznego oraz branży metali nieżelaznych w walce z szarą strefą 

w obrocie towarowym oraz wspierał klientów w zabezpieczaniu swoich rynków przed 

przestępcami wyłudzającymi podatek VAT.

Prawnik i licencjonowany doradca podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej 

w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w firmie z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Specjalizuje 

się w obszarze podatku VAT. Karierę zawodową zaczynał w Ernst & Young, następnie 

kierował praktyką VAT w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, a obecnie zajmuje stanowisko 

Senior Managera w Crido Taxand – międzynarodowej firmie doradczej.

Prezes Zarządu Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego 

i Elektronicznego „Cyfrowa Polska”, działającego na rynku już 10 lat. Wieloletni manager 

z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji 

w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm - 

członków ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, które stanowią istotną część branży RTV 

i IT inwestującej w Polsce. ZIPSEE „Cyfrowa Polska” inicjuje dyskusję i uczestniczy 

w pracach nad prawem autorskim, aspektami prawa podatkowego, w tym szczególnie 

VAT oraz kwestiami ochrony środowiska w obszarach działalności członków Związku.

Karuzele podatkowe, jak prowadzić biznes zgodnie z przepisami 
oraz jak bronić się przed organami ścigania podatkowego?

16:00 – 16:30 
Część pierwsza

16:40 – 17:20
Część druga

Dziennikarz z wykształcenia, jeden z niewielu ludzi w Polsce z tak ogromną wiedzą 

i doświadczeniem z zastosowań nowoczesnych technologii- współtwórca 

pierwszego polskiego filmu animowanego w 3D. Przedsiębiorca, konstruktor, 

informatyk, grafik- prawdziwy człowiek renesansu.

Od 2006 r. związany jest z branżą IT/ICT.Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie 

Warszawskim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 

w Warszawie. Od 2006 r. związany jest z Hewlett - Packard Polska sp. z o.o., gdzie 

pełnił m.in. funkcje pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych, z-cy 

pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, konsultanta w zakresie wymagań 

prawnych dla systemów informatycznych. Był bezpośrednio zaangażowany 

w realizację projektów informatycznych na rzecz krajowych i międzynarodowych 

klientów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego m.in. Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, Ministerstwo Finansów.

Prezes Zarządu Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego „Cyfrowa Polska”, działającego na rynku już 10 lat. Wieloletni manager 
z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji 
w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm 
- członków ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, które stanowią istotną część branży RTV i IT 
inwestującej w Polsce.
ZIPSEE „Cyfrowa Polska” inicjuje dyskusję i uczestniczy w pracach nad prawem 
autorskim, aspektami prawa podatkowego, w tym szczególnie VAT, oraz kwestiami 
ochrony środowiska w obszarach działalności członków Związku.

Marketingowiec - humanista, nawrócony na smartfony dzięki google cardboard, dobrze 

poinformowani twierdzą, że wie więcej o tym urządzeniu i jego zastosowaniach niż jego 

twórcy  w Google... Pasjonuje się psychologią marketingu, w pracy i życiu kieruje się 

zasadami Kaizen.

Doświadczony Kierownik Projektów, był odpowiedzialny za wdrażanie nowych procesów, 

produktów i rozwiązań. Pracował dla: TP Teltech, Orange, Krajowej Izby Gospodarczej. 

Od 15 lat związany z realizacją projektów dotyczących wdrażania nowatorskich 

rozwiązań, w 2009 roku uzyskał stopień doktora informatyki na Politechnice Łódzkiej. 

Ukończył Politechnikę Łódzką na dwóch kierunkach: telekomunikacja oraz informatyka. 

Posiada liczne certyfikaty techniczne oraz doświadczenie również w realizacji projektów 

dofinansowanych z UE. Współpracuje na co dzień z wieloma firmami związanymi 

z branżą IT, wspiera działania polskiej branży IT również jako Członek Zarządu Krajowej 

Izby Gospodarki Cyfrowej.

Jakub Lewandowski – Ekspert PIIT

Miłosz Jarosiewicz - Marketing Manager w myPhone. Na co dzień odpowiada za 

wizerunek oraz działania marketingowe największego polskiego producenta smartfonów, 

telefonów i elektroniki użytkowej. Specjalista w temacie budowania marek na rynku. 

Prywatnie rozwija swoje umiejętności w dziedzinie filmowania i montażu wideo.

10:30 – 11:00 JESTEM INTERNAUTĄ, NIE JESTEM ANONIMOWY 
- DNA UŻYTKOWNIKA INTERNETU

Krzysztof Zieliński - Business  Partner, Gemius

W firmie Gemius pracuje nad integracją istniejących badań oraz rozwojem nowych 

usług. Doradza klientom w doborze odpowiednich narzędzi tak, aby zmaksymalizować 

efektywność podejmowanych przez nich działań. Z sukcesem wdrożył nowy standard 

pomiaru skuteczności kampanii internetowych miarami demograficznymi (tj. GRP, zasięg, 

frekwencja) oraz buduje narzędzia do optymalizacji kosztów zakupów powierzchni 

reklamowanych w mediach zasięgowych. Wspiera integrację narzędzi site-centric 

i adservingu z wewnętrznymi narzędziami czołowych polskich banków i portali 

ecommerce.

http://mobilityresellerdays.pl/?gclid=CN79kbn2oMgCFSbecgodZNgMHQ
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