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Prezes Oddziału Śląskiego IFR, członek zarządu krajowego IFR

E-commerce i dedykowane produkty cyfrowe
– spotkanie mentoringowe i warsztaty z GRUPA
KMK
www.grupakmk.pl

www.grupakmk.pl

Zwiększenie sprzedaży poprzez e-commerce (liczby, dane, konkretne przykłady)
– Michał Kozik, grupa KMK
Michał Kozik

– Head of Design and Strategy w grupie KMK – katowickim interdyscyplinarnym studio projektowym /

software house realizującym produkty cyfrowe, głównie e-commerce i aplikacje (web, mobile). Wykładowca Projektowania
Społecznego na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Director + co-founder w Another Floor, specjalizującego się w wytwarzaniu dokumentacji projektów wnętrz w standardzie BIM dla firm architektonicznych. Zrealizował projekty w Nowym Jorku, Dubaju,
Seulu, Dżuddzie, Hong-Kongu, Tokio. Absolwent Architektury i Urbanistyki na Politechnice Śląskiej, Zarządzania Projektami na UEK
i User Experience Design na SWPS. Certyfikowany Project Manager (PRINCE@, SCRUM PSM I).
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Cyfrowa konsolidacja dystrybutorów. Jak wykorzystać rozbudowaną integrację systemów
pomiędzy podmiotami, aby: zwiększyć sprzedaż, zmniejszyć stany magazynowe, wynegocjować
lepsze warunki zakupowe od producentów – Marek Kozik, grupa KMK
Marek Kozik

– Head of IT and Development w grupie KMK, gdzie zajmuje się prowadzeniem projektów IT, w szczególności

związanych z tworzeniem różnorodnych aplikacji webowych i mobilnych (w szczególności eCommerce, zaawansowane
systemy zarządzania treścią i inne) Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Śląskiej, Zarządzania Projektami na UEK.
Certyfikowany Project Manager (PRINCE@, SCRUM PSM I). Pasjonat nowych technologii i lotnictwa.
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Bezpieczeństwo danych cyfrowych w firmie

Bezpieczeństwo danych cyfrowych w firmie [case study]

www.kancelaria-szip.pl

– Jarosław Góra, Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy
Jarosław Góra

– Adwokat, starszy prawnik w Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Specjalista prawa własności intelektu-

alnej i nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów działających w branżach
kreatywnych, gdzie prawo własności intelektualnej stanowi istotny element biznesu, oraz w branży IT, gdzie prawo zderza się z
nowymi technologiami. Współpracuje z twórcami i artystami, producentami filmowymi, instytucjami kulturalnymi i organizatorami imprez, biurami architektonicznymi, interaktywnymi biurami projektowymi, producentami oprogramowania, twórcami stron
i serwisów internetowych oraz innymi podmiotami z branży IT. Doradza w sprawach związanych z kwestiami bezpieczeństwa
informacji oraz informatyką śledczą. Prowadzi sprawy sądowe, jako obrońca i pełnomocnik procesowy, w których istotną rolę
odgrywa elektroniczny materiał dowodowy. Szkoleniowiec z zakresu prawa autorskiego, bezpieczeństwa informacji, prawnych
aspektów elektronicznego materiału dowodowego oraz informatyki śledczej (m.in. w ramach Akademii Informatyki Śledczej).
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Ryzyka cybernetyczne [case study]
Marcin Durlik, Chubb European Group SE;

www.rozek.pl

www.chubb.com/pl-pl/

Barbara Rożek, Rożek Brokers Group:
ubezpieczenie cybernetyczne – dlaczego coraz częściej nazywane ubezpieczeniem mienia XXI wieku?
przykłady i statystyki szkodowe z rynku polskiego i europejskiego?
dlaczego ryzyko cybernetyczne dotyczy wszystkich organizacji?
jakie ryzyka można transferować na ubezpieczyciela i na jakie wsparcie i pomocą mogą liczyć ubezpieczone podmioty?"

Marcin Durlik

– Sales & Distribution Manager, Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce. Ponad 12

lat doświadczenia w ubezpieczeniach korporacyjnych. Od ponad 6 lat w polskim oddziale Chubb odpowiada za sprzedaż i
dystrybucję produktów i rozwiązań ubezpieczeniowych. Bardzo duże doświadczenie w ubezpieczeniu ryzyk cybernetycznych
oraz współpracy w tym zakresie z polskimi przedsiębiorstwami, Chubb jest liderem w tym zakresie zarówno w Polsce jak i na
świecie."

Barbara Rożek

– broker ubezpieczeniowy z 20 letnim doświadczeniem, współwłaściciel i wiceprezes zarządu Rożek

Brokers Group Sp. z o.o. - firmy rodzinnej którą prowadzi wraz z Bernardem i Michałem. Firma została założona w 1993r. Specjalizuje się w obsłudze brokerskiej podmiotów gospodarczych w zakresie ubezpieczeń, w szczególności Odpowiedzialności
Cywilnej, majątku a także ryzyk finansowych tj ubezpieczenie CYBER, D&O. Autorzy innowacyjnych programów Ubezpieczeniowych dla niestandardowych ryzyk tj ubezpieczenia rajdowe czy ubezpieczenia IT oraz grup zawodowych tj fizycy medyczni,
projektanci wnętrz. Obsługują jeden z największych portfeli ryzyk odpowiedzialności zawodowej w Polsce. Dzięki współpracy z
międzynarodowymi partnerami ubezpieczeniowymi, w szczególności z rynkiem Lloyds w Londynie realizują zabezpieczenie
nietypowych ryzyk wymagających indywidualnych, szczególnych warunków ubezpieczenia. Prywatnie żona Michała i mama
trójki dzieci, z którymi uwielbiają wspólnie podróżować po świecie."
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Catering/Networking

MIEJSCE WYDARZENIA:
Spotkanie wyłącznie dla przedstawicieli firm rodzinnych.
Warunek uczestnictwa – wniesienie opłaty rejestracyjnej
w wysokości:

39 zł netto – osoba nie będąca członkiem IFR
29 zł netto – członek IFR

www.rawaink.katowice.eu

Opłacenie kosztu uczestnictwa najpóźniej 5 dni

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości
(ul.

Teatralna 17a; 40-003 Katowice)

roboczych od zgłoszenia.
Wpłaty należy dokonać na rachunek Stowarzyszenia
Inicjatywa Firm Rodzinnych:

50 1240 1024 1111 0010 1662 8877
REJESTRACJA ONLINE

https://www.docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYHWJHeNo7J_PyoKN1Dpjs2NtqWfRl4Ld050Dkoq_Dtx0-eg/viewform
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