Program VII Konferencji Liderów Franczyzy BEST FRANCHISE
DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw,

I dzień, czwartek 30 maja, Sala Magnolia
10:15 – 10:30 Rejestracja Uczestników.
10:30 – 10:45 Sprawozdanie z działalności POF – Monika DĄBROWSKA, prezes zarządu
POF, franchising manager McDonald’s Polska, Arkadiusz SŁODKOWSKI,
członek zarządu PROFIT system, członek zarządu POF.
10:45 – 11:30 Zarządzanie siecią franczyzową przy pomocy kas online. Jak wykorzystać
wymianę urządzeń fiskalnych do cyfryzacji sieci bez inwestycji w sprzęt? –
Michał PAWŁOWSKI, członek zarządu iPOS S.A.
11:30 – 11:45

Przerwa kawowa.

GOŚĆ SPECJALNY
11:45 – 13:15 Tempo zmian – tempo innowacji. Wyzwania dla Franczyzodawców –
Roman MŁODKOWSKI, dyrektor strategii i komunikacji chmury krajowej,
współtwórca i redaktor TVN24 i TVN CNBC.
13:15 – 14:00 Lunch.
14:00 – 14:30 Aktualne trendy na rynku franczyzy i agencji 2018 – 2019 – Michał
WIŚNIEWSKI, prezes zarządu PROFIT system, dyrektor działu doradztwa we
franczyzie PROFIT system, ekspert POF.
14:30 – 15:15 Jak nas widzą… tak kupują naszą franczyzę - wizerunek firmy
franczyzowej – Arkadiusz SŁODKOWSKI, członek zarządu PROFIT system
i POF oraz Marcin KALETA, menedżer działu PR PROFIT system.
15:15 – 16:00 Od Baby Boomers po Gen Z, czyli jak być na czasie i sprzedać franczyzę
młodym przedsiębiorcom – Marcin DĄBROWSKI i Agata WIŚNIEWSKA,
Content Zone, tworzenie i realizacja strategii komunikacyjnych, kontentu
marketingowego, social mediów oraz organizacja eventów.

16:00 – 16:15 Przerwa kawowa.
16:15 – 17:00 Drugiej okazji do zrobienia pierwszego wrażenia nie będzie – instrukcja
budowania marki osobistej – Marcin DĄBROWSKI i Agata
WIŚNIEWSKA, Content Zone, tworzenie i realizacja strategii
komunikacyjnych, kontentu marketingowego, social mediów oraz organizacja
eventów.
17:00 – 18:00 Recepta na sukces – jak przy pomocy metod rządzących w świecie sportu
radzić sobie w biznesie – Paweł DRUŻEK, psycholog sportu Trening
Mentalny.
18:00 – 18:15

Uzupełnienie składu Zarządu POF – część dla firm zrzeszonych w POF

19:30 – 20:30 Kolacja KLUB ZAZEN.
20:30 – 02:00 Wieczorne cocktail party z dyskoteką. KLUB ZAZEN.

II dzień, piątek 31 maja, Sala Magnolia
8:30 – 9:30

Śniadanie.

9:30 – 09:45

Rejestracja nowych uczestników.

9:45 – 10:45

Ile jest wart Twój biznes? Jak się mierzy wartość przedsiębiorstwa i czym
ona jest? – Damian OZGA, założyciel i właściciel MyTravel, obecnie dyrektor
rozwoju i produktu Wakacje.pl oraz Szymon PANKOWSKI, Manager |
Corporate Finance (M&A) – Central Europe Deloitte Sp. z o.o.

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa.

GOŚĆ SPECJALNY
11:00 – 12:30 Sytuacja i perspektywy polskiej gospodarki – Prof. Jerzy HAUSNER, b.
minister finansów, wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej.
12:30 – 12:45 Przerwa kawowa.

12:45 – 13:45 Najczęstsze przyczyny sporów w sieciach franczyzowych i jak im zapobiec
– wnioski dla wszystkich – Karina KORCZYŃSKA, prawnik PROFIT system,
Michał Wiśniewski, prezes i dyrektor działu doradztwa we franczyzie PROFIT
system, ekspert POF.
14:00 – 15:00 Lunch.

Warunki uczestnictwa firm należących do POF:
W Konferencji może wziąć udział bezpłatnie jeden reprezentant firmy należącej do POF. Koszt udziału
dla kolejnych osób z firmy wynosi 870 zł netto (cykl szkoleń i wykładów, lunch, kolacja, cocktail party,
zakwaterowanie ze śniadaniem w Hotelu z 30 na 31 maja).

Warunki uczestnictwa firm spoza POF:
•

Udział w Konferencji (cykl szkoleń i wykładów, lunch, kolacja, cocktail party, zakwaterowanie ze
śniadaniem w Hotelu z 30 na 31 maja) - koszt 990,00 zł netto.

•

Udział w Konferencji dla kolejnych osób z firmy, (cykl szkoleń i wykładów, lunch, kolacja, cocktail
party, zakwaterowanie ze śniadaniem w Hotelu z 30 na 31 maja) - koszt 870,00 zł netto.

Konferencja odbędzie się w DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw przy ul.
Skalnicowej 21. Szczegóły dojazdu na stronie www.doubletreewarsaw.pl. Doba hotelowa trwa od godz.
15:00 do godz. 11:00 następnego dnia. Hotel zapewnia miejsca do przechowania bagaży. Organizator
nie ponosi kosztów usług dodatkowych. Liczba uczestników jest ograniczona. Organizator zastrzega
możliwość zmian programu. Bliższe informacje i formularz uczestnictwa na stronie POF
franczyza.org.pl i pod numerem 605 550 845.

